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สือภาพเคลือนไหว 2 มิติ เรื องชุมชนคลองบางหลวง
ฉัฐภัสส์ บุญมี, ดวงรัตน์ ด่ านไทยนํา2
1,2

สาขาวิชาออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

บทคัดย่ อ
สือภาพเคลือนไหว 2 มิติเรื องชุมชนคลองบางหลวง มีจดุ ประสงค์เพือบอกเล่าเรื องราววิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชนคลองบางหลวง และเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตริ มคลอง การคมนาคมทางนํา หรื อการค้ าขายใน
อดีต โดยเล่าเรื องราวและบรรยากาศของชุมชนคลองบางหลวงในอดีตผ่านสือประชาสัมพันธ์ 2 มิติ
เรื องชุมชนคลองบางหลวง โดยการดึงจุดเด่นและเอกลักษณ์ ของชุมชนคลองบางหลวงออกมาสื อ
ภาพเคลือนไหว 2 มิตอิ อกแบบให้ สอดคล้ องตามกลุม่ เป้าหมายคือกลุม่ วัยรุ่น เพือให้ กลุม่ เป้าหมายเกิด
ความสนใจในวิถีชีวิต และบรรยากาศของชุมชนคลองบางหลวง วัตถุประสงค์ของการวิจั ยคื อเพื อ
ออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2 มิติ เรื องชุมชนคลองบางหลวง ให้ ชมุ ชนคลองบางหลวงเป็ นทีรู้จกั มาก
ยิงขึน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ชุ ม ชนคลองบางหลวงเป็ นที รู้ จั ก มากยิ งขึ นในกลุ่ ม วั ย รุ่ น
2) สือภาพเคลือนไหว 2 มิตเิ รื องชุมชนคลองบางหลวงมีเนือหาทีเข้ าใจง่าย สนุกสนาน และสีสนั ทีสดใส
3X ส่ง เสริ มให้ วัยรุ่ นหันมาสนใจในวิถีชี วิตของผู้คนในอดีต และเห็นถึง ภูมิปัญญาของคนในชุมชน
เพือให้ วิถีชีวิตเหล่านันยังคงอยูต่ อ่ ไป
คําสําคัญ: การออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2 มิติ ชุมชนคลองบางหลวง วัยรุ่ น
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2D animation media design Khlong Bang Luang Community.
Chattaphat Boonmee , Duangrat Danthainum2
1,2

Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha
Rajabhat University

Abstract
2D animation media design Khlong Bang Luang Community. The purpose is to tell the story
of the lifestyle of people in the Khlong Bang Luang community. And the identity of the lifestyle
along the canal. Water transport or trade in the past by telling the story and atmosphere of
Khlong Bang Luang community in the past through the 2D animation media Khlong Bang
Luang Community by pulling the strength and identity of the Khlong Bang Luang community.
2-dimensional animation media designed to be in line with the target group, ie teenagers So
that the target group is interested in the way of life and the atmosphere of Khlong Bang Luang
community. The purpose of the research is to design 2-dimensional animation media about
Khlong Bang Luang community For the Khlong Bang Luang community to be known more.
The results of the research indicate that: 1) The Khlong Bang Luang community is
known more and more among teenagers.2) 2-dimensional animation media about Khlong
Bang Luang community, with content that is easy to understand, fun and bright colors.
3) Encourage teenagers to become interested in the way of life of people in the past. And see
the wisdom of the people in the community so that those lifestyles continue.
Keywords: 2D animation media design Khlong Bang Luang Community Teenagers.
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บทนํา
ชุมชนคลองบางหลวง คือชุมชนเก่าแก่
ริมนํา ซึงมีมาตังแต่สมัยกรุงศรี อยุธยา คลองบาง
หลวง หรื อ คลองบางกอกใหญ่ เดิมเคยเป็ นแม่นํา
เจ้ าพระยาสายเดิมมาก่อน แต่เพราะเป็ นแม่นํา
ช่วงทีโค้ งอ้ อมกินบริ เวณกว้ าง เวลาแล่นเรื อผ่าน
มาจึงทําให้ เสียเวลาในการเดินทางไปมาก ครัง
นัน สมเด็จพระชัยราชาธิ ราชพระมหากษัตริ ย์ ใน
แผ่นดิน กรุ งศรี อยุธยาจึงโปรดเกล้ าฯให้ มีการขุด
คลองลัดขึน ในปี พ.ศ.2065 เพือร่นระยะทางและ
ระยะเวลาสําหรั บบรรดาพ่อค้ าต่างชาติที จะมา
ค้ าขายเจริ ญ สัมพันธไมตรี กับอาณาจักรอยุธยา
ภายหลัง จากขุ ด คลองแล้ ว คลองที ขุ ด กลั บ มี
ขนาดใหญ่โตขึนเพราะกระแสนําไหลมากัดเซาะ
ชายฝั งให้ กว้ างขึน ขณะทีแม่นําสายดังเดิมค่อยๆ
เล็ ก ลง กลายสภาพเป็ น คลองสายหนึงเท่ า นัน
ปั จ จุบัน ปากคลองทางฝั งโรงพยาบาล ศิริ ร าช
เรี ยกกันว่า คลองบางกอกน้ อย ส่วนปากคลองอีก
ด้ า นหนึ ง ทางป้ อ มวิ ไ ชยประสิ ท ธิ เรี ย กกั น ว่ า
คลองบางกอกใหญ่ ส่ ว นเหตุ ที เรี ยกคลอง
บางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวงก็เนืองจาก เมือ
คราวทีสมเด็จพระเจ้ า ตากสิน มาสร้ างราชธานี
ใหม่ทีกรุ ง ธนบุรีนันข้ าราชการขุนนางชันผู้ใหญ่
หลายต่อหลายท่านมาจับจองสร้ างบ้ านกัน อยูร่ ิ ม
คลอง บางกอกใหญ่ เพราะเป็ นบริ เวณใกล้ เคียง
กับพระราชวัง กรุ งธนบุรี ชาวบ้ านจึงเรี ยกคลอง
แถบนี อี ก ชื อหนึงว่า "คลองบางข้ า หลวง" และ
เหลื อเพี ยง "คลองบางหลวง" ในที สุดคลองบาง
หลวงทุกวันนีเป็ นทีตังของชุมชนทีเรี ยกว่า “ชุมชน
ริ มคลองบางหลวง” ปั จ จุบันยัง เต็มไปด้ วยกลิน
อายในอดี ต เราสามารถพบเห็ น วิ ถี ชี วิ ต แบบ

ดังเดิมของชาวบ้ านแถบนี ไม่ว่าจะเป็ นบ้ า นไม้ ชนั
เดียวรูปทรงเก่าแก่ วัดทีแสนสงบร่มเย็น ตลอดทัง
ลําคลองมีปลาสวายจํานวนมากอยูใ่ นนํา และนีก็
คือเสน่ห์และความน่าสนใจของทีนี สําหรับการ
เยี ยมชม ชุม ชนริ มคลองบาง หลวง เริ มจากวัด
คูหาสวรรค์ หรื อหากมาทางจรัญสนิทวงศ์ซอย 3
เข้ ามาสุดซอย และข้ ามสะพาน มาก็จะเจอบ้ าน
เก่าทีนํามาทําเป็ นร้ านค้ า ร้ านกาแฟ สําหรับนัง
ทานชมวิ ว ริ ม คลอง เป็ นระยะทางเดิ น สั นๆ
จากข้ อ มูล เบื องต้ น ทํ า ให้ ผ้ ูวิ จัย มี ค วาม
สนใจในการศึกษาและจัดทํ าโครงการวิจัยและ
ออกแบบสือมัลติมีเดียภาพเคลือนไหว 2 มิติ เพือ
ใช้ ในการประชาสั ม พั น ธ์ โดยเป็ นกา รนํ า
เอกลัก ษณ์ ข องบ้ า นศิ ล ปิ น คลองบางหลวงมา
จัดทําเป็ นภาพเคลือนไหว 2 มิติ เพือเชิญชวนให้
ผู้ ค น ส น ใ จ แ ล ะ ม า ท่ อ ง เ ที ย ว เ ก็ บ เ กี ย ว
ประสบการณ์และดูงานศิลปะทีมีค่าภายในบ้ าน
ศิลปิ นคลองบางหลวง
ผู้วิจัยเล็ง เห็นถึงโครงการการออกแบบ
สื อมัล ติมี เ ดี ย เพื อใช้ เ ป็ น สื อในการส่ง เสริ ม การ
ท่องเทียว และเป็ นการประชาสัมพันธ์ชมุ ชนคลอง
บางหลวง เพือให้ ชมุ ชนคลองบางหลวงเป็ นทีรู้จกั
อี กครั งและเป็ นการดึง ดูดนักท่องเที ยวให้ ม ายัง
สถานที ท่ อ งเที ยวนี ทํ า ให้ สถานที ท่ อ งเที ยว
กลับ มาเป็ น ที น่า สนใจอี ก ครั ง และเป็ น การสื บ
สานศิลปะวัฒนธรรมของไทยและเอกลักษณ์ของ
ชุมชนคลองบางหลวง ให้ คนรุ่ นหลังจากนีได้ ร้ ูจกั
ไ ด้ ชื นชมศิ ล ปะวั ฒ นธร รมที สว ยงา ม ข อ ง
เอกลัก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย และเอกลัก ษณ์ ข อง
ชุมชนคลองบางหลวงสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผลการวิจัย
1. เพื อออกแบบสื อประชาสั ม พั น ธ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากกลุม่ เป้าหมาย
ภาพเคลือนไหว2 มิติ โดยการดึงเอกลักษณ์ ของ คือ นักเรี ยน นักศึกษา จํานวน คนผลทีได้ จะ
ชุมชนคลองบางหลวงออกมาให้ โดดเด่น
แยกเป็ น 2 เรื องคือ 1)พฤติกรรมของ
กลุม่ เป้าหมาย2)ลักษณะความต้ องการของ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
กลุม่ เป้าหมาย รวมทัง ข้ อมูลทีได้ จากวิเคราะห์
1. ศึกษาข้ อมูลทุตยิ ภูมิจากหนังสือ สือ เว็บไซต์
กรณีศกึ ษาดังนี
และมัลติมีเดียรวมทัง งานวิจยั ทีเกียวข้ อง กับ
การออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2มิติ
ส่ วนที1คุณชอบไปท่องเทียวชุมชนคลอง
2.สร้ างเครื องมือเก็บข้ อมูลด้ วย
บางหลวงกับบุคคลใดมากทีสุด(ดังตารางที 1)
แบบสอบถามทีจะใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
ตารางที1แสดงจํานวนร้ อยละของกลุ่มเป้าหมาย
3.เก็บข้ อมูลปฐมภูมิด้วยการใช้
ซึงจําแนกตามบุคคลทีไปท่องเทียวด้ วยมากทีสุด
แบบสอบถาม กับกลุม่ เป้าหมาย คือ กลุม่
บุคคลทีไป
ร้ อยละ
ลําดับ
นักศึกษา ชาย-หญิง ทีชืนชอบชอบท่องเทียวเชิง
ท่ องเทียวด้ วย
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีจํานวน 50 คน
ท่ อ ง เ ที ย ว กั บ
58
1
4. เก็บข้ อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เพือน
กรณีศกึ ษา ตัวอย่าง
ท่ อ ง เ ที ย ว กั บ
30
2
5. วิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากกลุม่ เป้าหมาย
ครอบครัว
ท่ อ ง เ ที ย ว กั บ
8
3
โดยใช้ สถิตพิ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (%) และ
คนรัก
ค่าเฉลีย (MEAN) และใช้ วิธีตีความจากการ
ท่ อ ง เ ที ย ว ค น
4
4
สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญด้ านการออกแบบ ข้ อมูล
เดียว
ดังกล่าวจะถูกใช้ เป็ นโจทย์ทางการออกแบบ ซึง
รวม
100
จะ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย
6. ออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิตเิ รื อง
ส่ วนที 2 คุณคิดว่าการดําเนินเรื องของ
ชุมชนคลองบางหลวง
ภาพเคลื อนไหว มิ ติ แ บบใดเหมาะกั บ ชุ ม ชน
คลองบางหลวงมากที สุ ด (ดัง ตารางที 2)คุ ณ
อยากจะทราบเรื องราวใดของชุม ชนคลองบาง
หลวงเป็ นพิเศษ(ดังตารางที )ภาพเคลือนไหว
มิติทีคุณคิดว่าเหมาะสมทีสุดสําหรับนํามาใช้ ใน
การสร้ างสือภาพเคลือนไหว มิติเรื องชุมชนคลอง
บางหลวงมากทีสุด(ดังตารางที )
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ตารางที 2แสดงจํ า นวนร้ อยละของ
ตารางที แสดงจํ านวนร้ อยละของ
กลุ่ ม เป้ า หมายจํ า แนกจากความชอบวิ ธี ก าร ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย จํ า แ น ก จ า ก ค ว า ม ช อ บ
ดํ า เนิ น เรื องที คิ ด ว่ า เหมาะสมมากที สุ ด กั บ ภาพเคลือนไหว มิติ
ภาพเคลือนไหว มิตเิ รื องชุมชนคลองบางหลวง
การดําเนิน
เรือง
ดราม่า
ผจญภัย
ไซไฟ
แฟนตาซี
แอคชัน
รวม

ร้ อยละ

ลําดับ

28
14
18
30
10
100

2
4
3
1
5

ตารางที แสดงจํ านวนร้ อยละของ
กลุ่มเป้าหมายจําแนกจากความสนใจในเรื องราว
ของชุมชนคลองบางหลวงด้ านใดเป็ นพิเศษ
เรื องราวทีน่ าสนใจเป็ นพิเศษ

รูปแบบ
ภาพเคลือนไหว มิติ
กราฟิ กรายละเอียดสูง
ภาพรายละเอียดตํา
ภาพรายละเอียดสูง
ภาพสีนามั
ํ น
ภาพกราฟิ ก
ภาพรายละเอียดชัดเจนดู
สบายตา
รวม

ร้ อยละ

ลําดับ

14
18
24
6
10
28

4
3
2
6
5
1

100

ส่ ว น ที 3 ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณี ศึก ษา ผลปรากฎว่า ส่ว นมากนิ ย มใช้ การ

ร้ อยละ ลําดับ

บ้านศิลปิ นคลองบางหลวง

36

2

การแสดงหุ่นกระบอกเล็ก

50

1

เรื องราววิถีชีวติ ของชุมชนคลอง
บางหลวง

14

3

รวม

100

ดําเนินเรื องแบบจินตนาการใช้ ตัวละครในแบบ
เหมือน จริ ง ส่วนฉากนันจะใช้ ฉากทีสมจริ งแบบ
ลดทอนรายละเอียดเป็ นแนวทางในการออกแบบ
ส่ ว นเสี ย งที ใช้ เ ป็ น เสี ย งสนทนาผสมผสานกั บ
เสียงดนตรี เพือให้ เรื องราวดูตืนเต้ น ส่สีทีใช้ ในงาน
จะใช้ เป็ นแบบผสม การดําเนินเรื องจะเป็ นแบบ
จินตนาการและใช้ มมุ กล้ องแบบปกติ และมุมใกล้
ผลการออกแบบ
จากการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และ
ผลการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา ทํ า ให้ ได้ ข้ อมู ล ที
น่า เชื อถื อ และสมํ าเสมอ สามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ น
โจทย์ ท างการออกแบบ ทํ า ให้ สอดคล้ องกั บ
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พฤติกรรมและความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิ ต ของการวิ จั ย ครั งนี คื อ ออกแบบสื อ
ภาพเคลื อนไหว มิ ติ เป็ น โครงการออกแบบ
ภาพเคลือนไหว มิตแิ นวคิดทีใช้ ในการออกแบบ
(Concept) คื อ มองผ่ า นร่ อ งไม้ คื อ การสร้ าง
เรื องราวที เชิ ญ ชวนและแสดงให้ เ ห็ นถึง วิ ถี ชี วิ ต
ของคนในชุมชนคลองบางหลวงและเอกลักษณ์
ของชุมชนคลองบางหลวงให้ ผ้ ูคนสนใจ โดยใช้

ภาพที แบบร่างคาแรคเตอร์

รู ป แ บ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ (Mood & Tone) คื อ
สนุกสนาน , แฟนตาซี กลุ่มเป้าหมาย ชาย-หญิง
อายุ 20-25 ปี (จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร) ชอบ
ท่อ งเที ยวกับ เพื อนและสนใจวิ ถี ชี วิ ต ชุม ชนเก่ า
โดยสื อภาพเคลื อนไหว

มิ ติ จะมี เ นื อเรื อง

น่าสนใจและแปลกใหม่
ภาพที แบบร่างคาแรคเตอร์ ลงสี
ขันตอนการออกแบบสื อภาพเคลื อนไหว
มิติ เรื อง ชุมชนคลองบางหลวง
วิจารณ์ ผลการวิจัย
1. ส รุ ป ข้ อ มู ล ที ไ ด้ จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม
การออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติ
กลุ่ม เป้าหมายและผลการวิเคราะห์ กรณี ศึกษา
เรื อง ชุมชนคลองบางหลวงใช้ หลักการ ออกแบบ
ตัวอย่าง
สําหรับกลุม่ นักเรี ยนนักศึกษา ทีสนใจในการ
2.ทําแบบร่างสตอรี บอร์ ด และลงสีตวั ละคร
ท่องเทียวตามชุมชนเก่าแก่ทีมีเรื องราวและ
บรรยากาศแบบดังเดิม เนือเรื องทีน่าสนใจ
สนุกสนานและมีประโยชน์ ใช้ รูปภาพทีสวยงาม
และเข้ าถึงได้ ง่าย สีสนั สดใสน่าชม
ผลการทดสอบการใช้ สือกับนักศึกษาทํา
ให้ เห็นว่าสือภาพเคลือนไหว มิติ ทีมีรูปแบบ
สนุกสนาน สีสนั สดใส และดึงดูดความสนใจด้ วย
รูปภาพทีสวยงาม เพือให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ภาพที แบบร่างดินสอสตอรี บอร์ ด
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สนใจ ซึงตอบโจทย์การทําสือภาพเคลือนไหว
มิติ เรื องชุมชนคลองบางหลวง
สรุปผลการวิจัย
การออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติ
เรื องชุมชนคลองบางหลวง ใช้ หลักการออกแบบ
สือสําหรับนักเรี ยนนักศึกษาทีไม่ภมู ิใจในรูปร่าง
ของตนเอง โดยใช้ ภาพวาดลายเส้ นทีมี
รายละเอียดชัดเจดูง่ายสบายตา กับโทนสีแบบ
ผสมเพือความหลากหลายทางอารมณ์ของงาน
และสร้ างเนือเรื องทีแปลกใหม่และไม่นา่ เบือ ซึง
สอดแทรกแนวคิดดีๆที เพือให้ กลุม่ เป้าหมาย
สนใจ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื องนีสําเร็จลุลว่ งลงได้ ด้วย
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน จึง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี ขอขอบคุณอาจารย์
ทีปรึกษา อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนํา ทีให้
คําปรึกษา ข้ อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ ไข
ข้ อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอดจนงานวิจยั เล่มนี
เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่
และพีชาย ทีให้ คําปรึกษาในเรื องต่างๆ และคอย
ให้ กําลังใจเสมอมา สุดท้ ายขอขอบคุณเพือนๆ ที
ให้ คําแนะนํา สําหรับแนวความคิดทีดี และเป็ น
กําลังใจให้ ตลอดจนงานวิจยั เสร็จสมบูรณ์
เอกสารอ้ างอิง
ตะลุย กทม. กับผู้วา่ ฯอัศวิน (2560) เสน่ห์คลอง
บางหลวงเสน่ห์ศลิ ป์ และบ้ านไม้ ริมคลอง
สืบค้ นเมือ 5 ธันวาคม 2561. จาก
https://www.aswinbkk.com/bangluangcanal/

Mgronline (2561) “ชุมชนริมคลองบางหลวง”
สัมผัสวิถีชีวิตดังเดิมกับงานศิลป์ ทรงคุณค่า
สืบค้ นเมือ 12 ธันวาคม 2561. จาก
https://mgronline.com/travel/detail/96100000
27928
Paiduaykan (2561) ชุมชนริมคลองบางหลวง
สืบค้ นเมือ 18 ธันวาคม 2561. จาก
https://www.paiduaykan.com/province/centr
al/bangkok/klongbangluang.html
JAMMER STUDIO (2561) ทฤษฎีสี / วงจรสี /
เทคนิคการใช้ สี by. JAMMER STUDIO
สืบค้ นเมือ 18 ธันวาคม 2561. จาก
https://www.jammerstudio.com/singlepost/2018/02/17/%E0%B8%97%E0%B8%A
4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%
E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%
E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8
%AA%E0%B8%B5-by-JAMMER-STUDIO
Thanawat Boontan (2558) พืนฐานการสร้ าง
Animation 2D
สืบค้ นเมือ 18 ธันวาคม 2561. จาก
https://www.slideshare.net/thanawatboontan
/animation-2d-1
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