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การออกแบบภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ เพือ่ สรางแรงบันดาลใจ “เจ ชนาธิป”
นราธิป ชมจุมจัง1, พิบูล ไวจิตรกรรม2
1,2

สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพือ่ นสรางแรงบันดาลใจ “เจ ชนาธิป ” เลาเรือ่ งราว ของ เจ ชนาธิป สรง
กระสินธ เพื่อสรางแรงบันดาลใจในดานความพยายาม ดานการออกกําลังกาย ซึ่งไดเลาเรื่องราวตางๆของ
เจ ชนาธิป สรงกระสินธ ครอบคุมเรือ่ งราวทั้ง จุดเริ่มตนเลนฟุตบอล,การฝกซอม,การแขงแมตซสําคัญที่ทํา
ใหคนรูจกั ,จุดพีคสุดและจุดแยสุดในอาชีพ,และประสบความสําเร็จในอาชีพ สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ออกแบบใหสอดคลองตามกลุมนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหเกิดแรงบัลดาลใจโดยการใชตัวละคร เนื้อเรื่อง
มุมกลอง เปนจุดดึงดูดตอกลุมนักเรียน นักศึกษา โดยใชรูปแบบการเลาเรื่องตามชีวประวัติ ตามลําดับเวลา
และไดแตงเติมเรือ่ งราวตางๆเขาไปทําใหเนือ้ เรื่องเกิดความนาสนใจมากขึ้น วัตถุประสงคของการวิจัย คือ
เพื่อออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิติ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ “เจ ชนาธิป” ทําให เจ ชนาธิป สรงกระ
สินธ เปนทีร่ ูจกั จักมากยิ่งขึ้น และสรางแรงบันดาลใจตอกลุม เปาหมาย ดําเนินการวิจัยดวยแบบสอบถาม
จากกลุมนักเรียน นักศึกษา และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ผลการวิจัย พบวา 1) เจ ชนาธิป สรงกระสินธเปนที่รจู ักมากยิ่งขึ้นในกลุมเปาหมาย 2) สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ “เจ ชนาธิป” มีเนื้อหาเลาตามชีวประวัติตามลําดับเวลา
และใชสีสันสดใส
คําสําคัญ: ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, ฟุตบอล, แรงบันดาลใจ, วัยรุน
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2D animation design project to inspire "Jay Chanathip"
Narathip Chomjumjang1, Pibool Waijittragum2
1, 2 Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha
Rajabhat University

Abstract
2-dimensional animation media, inspiring friends, "jay chanathip" tells the story
of j. chanathip songkrasin.to inspire the effort. Fitness The story of J. Chanathip
Songkrasin health The cover story Start playing football, training, match race
importance to people, peak and end the worst in his career, and a successful career.2D
animation designed according to students inspired by the characters, the story angle The
point is to attract students by using a narrative biography based on the timeline and
adding stories to make the story more interesting The purpose of the research is to
design, 2D animation to inspire " Chanathip J." Jay made Chanathip Songkrasin health. It
is well known even more. And inspire the audience. Research conducted by
questionnaire from students and interviews with experts to design and weakest.
The results showed that: 1) J. Chanathip Songkrasin Health, known more targeted
2) Media 2D Animation to inspire "J Chanathip with the contents described as
biographical timeline and colorful .
Keywords: Animation, football, inspiration, Teenagers
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บทนํา
กีฬา มีความสําคัญ ตอการพัฒ นาคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชน ทั้ ง ในด า นสุ ข ภาพ และ
พลานามัย และดานจิตใจ เปนปจจัยที่สําคัญที่ทํา
ให ป ระชาชนสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นําไปสูการมี
สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได
อยางมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนําไปใชเปนเครื่องมือ
เพื่อสรางความเขมแข็ง ของครอบครัว และชุ มชน
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ พั ฒ น า แล ว ทั่ ว โ ล ก จ ะ อ า ศั ย
กระบวนการของกีฬา เพื่อสรางการมีสวนรวม เพื่อ
สรางเครือขายชุมชน ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
ในการดํารงชีวิตที่ มี คุณธรรม มี วินัย และมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ เคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอื่นเปนรากฐานที่ดีของสังคม องคกรของประเทศ
ตางๆทั่วโลก รวมทั้งองคกรระหวางประเทศจึงได
สนับสนุนใหมีการใชกีฬา การออกกําลังกาย และ
นันทนาการ เปนเครื่องมือในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชากรของประเทศตน
ชนาธิป สรงกระสินธ ชื่อเลน เจ หรือเปนที่
รูจักในฉายา เมสซี่เจ เปนนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ปจจุบันเลนใหกับสโมสรฟุตบอล คอนซาโดเล ซัป
โปโร สโมสรในลีก ญี่ปุนหรือ เจลีก ชนาธิปเริ่ม มี
ชื่อ เสียงจากการเปนนัก เตะที่ อายุ นอยที่ สุดที่ วิ น
เฟรด เชเฟอร เรียกตัวเขาไปรวมการแขง ขัน เอ
เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2012ในฐานะตัวแทนที ม ชาติ
ไทยชุดใหญ ได ตําแหนง รองแชมป ก อนที่ ส องป
ตอมาจะพาทีมควาแชมปไดสําเร็จในรายการเอเอฟ
เอฟ ซูซูกิ คัพ 2014 และควาแชมปอี กครั้งในเอ
เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ2016 โดยไดรับรางวัลผูเลนยอด
เยี่ยมจากสองครั้งหลังสุด

ทั้งนี้ ชนาธิป ยัง เปนกําลังสําคัญ ของผูเลน ทีม ชาติ
ไทยรุนอายุไม เกิ น23 ป ควาเหรียญทองในการ
แขงขัน ซีเกมส 2013 ที่พมา และซีเกมส 2015 ที่
สิงคโปร รวมถึงควาอันดับ 4 ในการแขงขันเอเชียน
เกมส 2014 ที่เกาหลีใต
ผูวิจั ยเล็ ง เห็ นโครงการออกแบบกราฟ ก
เพื่อใชกับ การออกแบบภาพเครื่อนไหวว 2 มิติ นี้
เปนการออกแบบภาพเครื่อนไหว 2 มิติ เจ ชนาธิป
สรงกระสินธ เพื่อมาพัฒนาตัวละครใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว และพัฒนาเรื่องราวใหเกิดความนาสนใจ
ตรงตอกลุมเปาหมาย โดยภาพเครื่อนไหว 2 มิตินี้
เป น การส ง เสริ ม ให เ ด็ก และเยาวชน ได รู จัก เจ
ชนาธิป สรงกระสินธ และไดสรางแรงบันดาลใจใน
การเลนกีฬา ออกกําลังกายใหแก เด็กและเยาวชน
อีก
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อออกแบบตัวลละครใหนาสนใจตอ
กลุมเปาหมาย
2.เพื่อออกแบบเนื้อเรื่องใหสรางแรงบันดาลใจ
ตอกลุมเปาหมาย
3.เพื่อออกแบบแอนิเมชั่นใหดึงดูด
กลุมเปาหมาย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา สื่อ
เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้งงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
กับการออกแบบสื่อภาพเคลือ่ นไหว 2มิติ
2. สรางเคื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่
จะใชกับกลุมเปาหมายและสัมภาษณที่จะใชกับ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถาม
กับกลุมเปาหมาย คือกลุมนักเรียน นักศึกษา ชายหญิง ที่ชื่นชอบภาพเคลื่อนไหว 2มิติ จํานวน50 ชุด
4.เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ชุด
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมายโดย
ใชคาเฉลี่ยพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
คาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการ
สัมภาษณผ็เชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ขอมูล
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ
สอดคลองกับพฤตืกรรมของกลุม เปาหมาย
6. ออกแบบสื่อภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ เพื่อ
สรางแรงบันดาบใจ “ เจ ชนาธิป ”

ผลการวิจัย
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ห ข อ มู ล ที่ ไ ด
จากกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนนักศึกษาจํานวน50
คนผลที่ไดจะแยกเปน 2เรือ่ งคือ 1)พฤติกรรมใชสื่อ
ภาพเคลื่อไหว2มิติ 2)ลักษณะของสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว2มิติทกี่ ลุม ตัวอยางตองการรวมทั้ง
ขอมูลที่ไดจากากรสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 คน มีรายระเดียด ดังนี้
สวนที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเลือกสรรสื่อ
ประเภทภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติเพื่อสรางแรงบันดาล
ใจ “เจ ชนาธิป ” โดยพิจารณาจากชองทางการ
รูจัก เจ ชนาธิป สรงกระสินธ โซเชียลมีเดียเปน
หลัก เปนหลัก (ดังตาราที่ 1) สนใจใน
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เจ ชนาธิป มาก (ตารางที่
2) และเอกลักษณหรือจุดเดนของตัวละคร นัก
ฟุตบอลตัวเล็ก เปนหลัก
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องรูจกั เจ
ชนาธิป ผานทางชองทางใด
ชองทาง
จํานวน
รอยละ อันดับ
ผูตอบ
(คน)
โซเชียลมีเดีย 30
58
1
โทรศัทน
11
21
2
อินเทอรเน็ต 10
19
3
โฆษณา
1
2
4
รวม
52
100

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 715 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องความสนใจ
ในภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เจ ชนาธิป
ความ
สนใจ
มากที่สุด
มาก
ปลานก
ลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

สวนที่ 2 นักเรียนและนักศึกษารูปแบบสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติที่นักเรียนสนใจมากทีส่ ุดคือ
ตัวละคร (ตารางที่ 4) ประเภทของภาพเคลื่อนไหว

จํานวน
ผูตอบ(คน)
15
22
14

รอยละ

อันดับ

29
42
27

2
1
3

ละครหลักที่กลุมนักเรียนนักศึกษาไดเลือกเปนหลัก
(ตารางที่ 6 )

1
52

2
100

4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องปจจัยที่ทํา

2มิติ ที่นักเรียนนักศึกษาเลือกคือ ชีวประวัติมาก
ที่สุด (ตารางที่ 5) ความพยายามคือจุดเดนของตัว

ใหเลือกชมภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

ปจจัยในการ จํานวน
รอยละ อันดับ
เลือก
ผูตอบ(คน)
9
17
3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องเอกลักษณ เนื้อเรื่อง
ภาพ
14
27
2
หรือจุดเดนของ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ
ตัวละคร
23
44
1
เอกลักษณ จํานวน
รอยละ อันดับ
ประโยชนที่ 6
12
4
ผูตอบ(คน)
ไดรับ
นักฟุตบอล 35
67
1
รวม
52
100
ตัวเล็ก
การไดไปเลน ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องประเภท
ที่ประเทศ
ของภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ญี่ปุนน เจลีค
ประเภทของ
จํานวน รอยละ อันดับ
เมสซี่เจ เมส 17
33
2
ภาพเคลื่อนไหว ผูตอบ
ซี่เมืองไทย
2 มิติ
(คน)
รวม
52
100
คอมเมดี้
6
12
2
แฟนตาซี
6
12
2
ชีวประวัติ
33
64
1
ผจญภัย
5
7
3
ดรามา
2
5
4
รวม
52
100
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ตอนปญหา เจยิงไมเขา เลยกลับมาฝกซอม และ
กลับไปยิงใหม ตอนจบก็จะจบดวยการตัวละครได
ประสบความสําเร็จในอาชีพ ไดใหขอคิดตอนทาย
เรื่อง การเลาเรื่งควรเลาเรือ่ งใหสนุกสนาน สดใส
ใหตอบโจทยตอกลุมเปาหมายมากทีส่ ุด
ผลการออกแบบ
จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายและ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและสม่ําเสมอ สามารถไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยครัง้ นี้ คือ สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สรางแรงบันดาลใจ “เจ ชนาธิป ” แนวคิดที่ใชใน
การออกแบบ (Concept) คือ นักฟุตบอลตัวเล็ก
คือการนําจุดเดนหรือเอกลักษณ
เพื่อนําเสนอ
สวนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดให
เรื่องราวของ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ โดยใช
แนวคิดในการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิติ
รูปแบบการออกแบบ (Mood & tone) คือ
ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดใหขอคิดเห็นวา ใน
สนุกสนาน สดใส กลุมเปาหมายเปน เพศชาย
ดานสื่อภาพเคลือ่ นไห 2 มิติ ควรเลาเรื่องใหไม
สับสน กระชับ ตรงประเดน เลาตามประวัติของตัว นักเรียน นักศึกษา อายุ 18-25 ป โดยสื่อ
ละคร ใหกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษา ชวงอายุ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่อสรางแรงบันดาลใจ เจ
ชนาธิป จะมีรปู แบบ สดใส สนุกสนาน เนื้อเรื่อง
18 – 25 ป เกิดความสนใจ ไดใชแนวคิด นัก
ตามชีวประวัติของ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ เลา
ฟุตบอลตัวเล็ก ใหตรงกับจุดเดนหรือเอกลักษณ
และเปนทีห่ นาจดจํา การเลาเรือ่ งก็เลาตามลําดับ เรื่องใหไมสับสน กระชับ งายตอการเขาใจ
ขั้นตอนการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิติ
เวลาตามชีวประวัติของตัวละครและเติมเรื่องราว
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ เจ ชนาธิป
ใหเกิดความแปลกใหมและนาสนใจ ปยหาที่ตัว
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยว เจ ชนาธิปสรงกระ
ละครจะเจอควรเปนปญหาจริงๆที่ เจ ชนาธิป สรง
สินธดังภาพประกอบที่ 1
ประสินธ ไดเจอ เชนปญหาตัวเล็ก ปญหาที่ตองเจอ
2. ทําแบบรางตัวละครและเนื้อเรื่องให
กับผูเ ลนที่ตัวใหญกวา ปญหาการยิงจุดโทษ จุดพีค
สอดคลองตามแนวคิดดังถาพประกอบที่
ของตัวละครผูเชี่ยวชาญไดออกขอคิดเห็นวา ควร
2
นําปญหาตางที่เจอ มานําเปนจุดพีคของตัวละคร
3. ออกแบบตัวละคร ฉาก เนื้อเรื่องและมุม
เชน ปญหาตัวเล็ก ก็แกดวยการฝกซอมมากขึ้น
กลองสําหรับงานภาพเคลื่อนไหว 2มิติ
ฝกใหตัวเองมีความเร็วและพริ้วไหวจะไดสามารถ
ดังภาพประกอบที่ 3
หลบทีมตรงขามที่ตัวใหญกวาได ปญหาจุดโทษก็จะ
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องจุดเดนของ
ตัวละครหลัก
จุดเดน
จํานวน
รอยละ อันดับ
ผูตอบ(คน)
ความ
26
50
1
พยายาม
ความขยัน 4
8
3
ความฉลาด 3
6
4
ความราเริง 4
8
3
แจมใส
ความ
15
28
2
เขมแข็ง
รวม
52
100
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ภาพที่ 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ เจ ชนาธิป
สรงกระสินธ

ภาพที่ 2 แบบรางตัวละคร

ภาพที่ 3 ออกแบบตัวละครหลัก

วิจารณผลการออกแบบ
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสราง
แรงบันดาลใจ เจ ชนาธิปใชหลักการออกแบบสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติสําหรับ นักเรียน นักศึกษา
โดยเนนออกประกอบที่นาสนใจ ไดแก ตัวละคร
เนื้อเรื่อง ภาพประกอบฉาก มุมกลอง โดยใชสีโทน
สดใส เนื้อเรือ่ งที่นาสนใจ เขาใจไดงาย ผสมผสาน
กับทฤษฏพฤติกรรมของกลุม เปาหมายที่เปน
นักเรียน นักศึกษา อายุ 18-25 ป
ผลการทดสอบการใหสื่อกับนักเรียนแสดงฃให
เห็นวาสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ สนุกสนาน เนื้อหา
กระชับ ไมสับสน เขาใจงาย จะดึงดูดความนาสนใจ
ใหสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เปนสิ่งที่นาจดจํา ซึ่ง
ตอบโจทยการทําสือ่ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สรางแรงบันดาลใจ เจ ชนาธิป และเปนการ
เผยแพรใหคนอื่นไดรจู ัก นักฟุตบอลไทย ที่ดังไกล
ถึงตางประเทศ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ
สรุปและอภิปรายผล
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่อสรางแรงบันดาล
ใจ เจ ชนาธิป จัดทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
เนื้อเรื่องใหมจี ุดเดนที่นาสนใจ กระชับ ไมสบสน
เขาใจไดงาย ตัวละครทีม่ ีความพยายาม โทนสี
สดใส สนุกสนาน เลาเรื่องตามลําดับเวลา ตาม
ชีวประวัติของตัวละครหลัก เจ ชนาธิป สรงกระ
สินธ
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสรางแรงบันดาล
ใจ เจ ชนาธิป เปนสื่อทีส่ รางแรงบันดาลใจดวยการ
ใชตัวละครหลักอยางเจ ชนาธิป สรงกระสินธ เปน
สื่อ และใหกลุมเปาหมายไดรจู ัก เจ ชนาธิป สรง
กระสินธ มากยิ่งขึ้น
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