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คำสำคัญ : ลักษณะตัวละครการตูน แอนิเมชัน อัตลักษณลานนา 

 
 

ABSTRACT 
 
The Mixed Method research consist of developmental research, qualitative research and 

experimental research aims to create cartoon character through Lanna identity and study the 

satisfaction of a representative group. The creation of cartoon character using lanna identity has 
an inspiration from the characters on mural painting in Wihan lai come, Phra Sigha temple by 

116



drawing the original character and develops into capable Lanna characters which are able to 

expand to animation movie. These cartoon characters are evaluated by the experts in Lanna arts 

and evaluated the satisfaction by the representative students from Grade 6 students, Rajabhat 

Chiang Mai University Demonstration School. The statistics are analyzed by percentage and 

standard deviation.  

The research result finds that the creation of cartoon character using Lanna identity has high 

efficiency which is able to develop in to animation movie. The representative group is extremely 

satisfy to the characters which created through Lanna identity. Therefore, Lanna cartoon characters 

should be developed to animation movie to present Lanna identity to international media.  

Keyword : Cartoon character, Animation, Lanna identity 
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ประเพณี เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ ของการตูน ไปจนถึงวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกมากับ

การตูน เชน พฤติกรรมการใชชีวิตประจำวัน การแตงกาย เปนตน (เอม อึ้งจิตรไพศาล, 2552 : 3) 

นิรันดร บุญยรัตพันธุ ไดกลาววา “ส่ิงแรกท่ีเด็กจะชอบการตูนนั้นเปนลักษณะตัวการตูน ถาถูกใจ

แลวจะชอบทันที และพยายามติดตามเลียนแบบ” การออกแบบภาพยนตรการตูนและภาพเคล่ือนไหว

ทั่วไปในปจจุบันน้ันการออกแบบท่ีมีโดยรวมมักเปนไปตามรูปแบบในเร่ือง การออกแบบลักษณะ

ตัวละคร (Character Design) รูปแบบศิลปกรรม (Art Direction) มีลักษณะการออกแบบท่ีเหมือน

ศิลปกรรมสากลหรือคอนไปในแบบอยางศิลปะตะวันตกซ่ึงลักษณะโดยรวมในเรื่องรูปราง รูปทรง
สีสัน และลักษณะการเคล่ือนไหว (Animation Design) หรือลักษณะการดำเนินเร่ืองท่ีทำการออกแบบ

ข้ึนมาตามแบบอยาง หรือรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมทางตะวันตกเชนเดียวกัน สวนท่ีทำการ
ออกแบบภาพยนตรแอนิเมชันใหดูมีลักษณะเปนแบบอยางศิลปะตะวันออก และศิลปกรรม 
แบบไทยนัน้ ในปจจบุนัผลงานทีพ่บเหน็อยูโดยทัว่ไปกค็งยังมีสัดสวนทีน่อยและยงัมีความไมชดัเจน

ในเร่ืองการศึกษาบันทึกเปนข้ันตอนตอเนื่องเปนหลักฐานท่ีชัดเจน (วิสิษฐ จันมา, 2547 : 1) ทั้งน้ียัง

รวมถึงการตูนท่ีมีลักษณะความเปนเอกลักษณของศิลปกรรมพื้นถิ่น เชน รูปแบบศิลปกรรมภาคใต 

รูปแบบศิลปกรรมภาคอีสาน รูปแบบศิลปกรรมภาคเหนือ เปนตน 

หากจะกลาวถึงลานนา หรือลานนาไทยเปนคำพ้ืนเมืองใชเรียกอาณาบริเวณเมืองตางๆ  
ที่อยูในภาคเหนือของประเทศไทย ชาวไทยภาคเหนือไดสรางสมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวรรณกรรมตางๆ ของตนเองขึ้นมา และไดสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ดังน้ันชีวิต

ความเปนอยูของชาวลานนา จึงมีระเบียบแบบแผนเปนของตนเอง มีกรอบชีวิตเปนของตนเอง  
มีการดำเนินชีวิตแบบพ้ืนฐานเปนของตนเอง ดวยสภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอมอันอุดมสมบูรณ 
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ไดกลายเปนปจจัยสงเสริมใหดินแดนลานนาเติบโตข้ึนมาอยางบริสุทธ์ิ เขมแข็ง มีภาษา และวัฒนธรรม

อันเปนอัตลักษณของตนเอง 

จิตรกรรมฝาผนังไมเพียงแตมีคุณคาสูงย่ิงในทางการศึกษาดานสุนทรียศาสตรเทาน้ัน  

แตยังแสดงใหเห็นเหตุการณทางประวัติศาสตร ชวีิตความเปนอยู สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและ

ขนบประเพณีของกลุมชนในทองถ่ินน้ันดวย ภาพพระราชวัง บาน วัดและอาคารอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ

เปนภาพ 2 มิติ การจัดองคประกอบบางคร้ังแสดงเร่ืองหลายตอนอยูในหองภาพเดียวกัน ในขณะ

เดียวกันก็แสดงใหเห็นวัฒนธรรมในสังคม ซ่ึงเก่ียวของกับเหตุการณในประวัติศาสตร ภาพเหลาน้ี

จะปรากฏใหเห็นความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในวัฒนธรรมทองถิ่นและโครงสรางของสังคม

ถิ่นน้ัน จิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม จิตรกรรมเร่ือง 

สังขทองนับวามีความโดดเดนอยางมาก เพราะนอกจากเขียนไดอยางสวยงามนาประทับใจแลว  

ยังเปนงานท่ีไดรับการยอมรับวาแสดงเอกลักษณทองถ่ินไดมากท่ีสุดจนนักวิชาการถึงกับกำหนดให
เปนจิตรกรรมฝาผนังแบบสกุลชางเชียงใหม (ชัยยศ อิษฎวรพันธ, ภานุพงษ เสาหสม, 2543 : 87) 

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา การเปล่ียนแปลง 

อันหลากหลาย ต้ังแตเรื่องทางการเมืองและธุรกิจ ไปจนถึงสุขภาพและความบันเทิง การรุกรานทาง

วัฒนธรรมจากส่ือโลกตะวันตกในรูปแบบตางๆ ทำใหเยาวชนในแตละทองถ่ินสรางพฤติกรรม 

การลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติและถูกสลายอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองไป 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนท่ีมาจากพ้ืนฐานของ

ศิลปกรรมและวัฒนธรรมแบบอยางของอัตลักษณลานนาข้ึนมา โดยเร่ิมตนทำการออกแบบลักษณะ

ตัวละคร รูปแบบการสรางสรรคในดานศิลปกรรมทั้งหมดใหมีลักษณะของศิลปะลานนา ดวย 

อัตลักษณทางดานวิถีความเปนอยูและวัฒนธรรมการแตงกาย โดยทำการประยุกตลักษณะศิลปะ

ลานนาใหมีความรวมสมัยมากข้ึน โดยศึกษาอัตลักษณลานนาจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง สังขทอง

ของวิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม ส่ือสารการออกแบบลักษณะตัวละคร
การตูนผานวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนาเร่ือง เฉลียวฉลาด เพื่อสามารถทราบถึงกระบวนการ

ออกแบบลักษณะตัวละครการตูนลานนาท่ียอมรับของเด็กเยาวชน แสดงลักษณะความงดงามของ
อัตลักษณลานนาใหเผยแพรตลอดจนถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของลานนาและสามารถพัฒนา
เปนภาพยนตรแอนิเมชันตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนาใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอลักษณะตัวละครการตูนท่ีใชอัตลักษณ

ลานนาในการออกแบบ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ลักษณะตัวละครการตูนในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เรื่อง เฉลียวฉลาด มีความเปน 

อัตลักษณลานนา และสามารถนำไปพัฒนาเปนภาพยนตรแอนิเมชันได 

 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

ดานเน้ือหา 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูน โดยนำตัวละครเอก 

จากวรรณกรรมชาดกนอกนบิาต เรือ่ง เฉลยีวฉลาด จำนวน 7 ตัวละคร ไดแก เฉลยีวฉลาด ศรีนงควยั  

พระราชา ศรีเฉลียว พอของเฉลียวฉลาด แมของเฉลียวฉลาด และพอของศรีนงควัย ผานกระบวนการ 

ในการสรางตัวละครการตูนเพื่อพัฒนาเปนภาพยนตรแอนิเมชัน โดยศึกษารูปแบบอัตลักษณลานนา

ดานการแตงกาย ทาทางและพฤติกรรม จากจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง สังขทอง ในวิหารลายคำ  

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม รางภาพลายเสนตามแบบอยางและพัฒนาจากภาพบุคคล

ในจิตรกรรมฝาผนัง เปนภาพรางลายเสนดัดแปลงสัดสวนใหเปนแบบการตูน ดานหนา ดานขาง 

และดานหลัง จากนั้นนำภาพรางลายเสนไปสแกนเพื่อนำไปสรางกราฟก ใสสีสันในโปรแกรม 
Adobe Illustrator CS5 ซ่ึงเปนตนแบบลักษณะตัวละครสำหรับพัฒนาเปนภาพยนตรแอนิเมชัน 

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรตน ไดแก ลักษณะตัวละครการตูนลานนาของวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต 

เรื่อง เฉลียวฉลาด ที่พัฒนารูปแบบจากจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

จังหวัดเชียงใหม  
2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครโดยใช 

อัตลักษณลานนา 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ดานประชากร ไดแก ผูชม ประกอบดวย ผูที่มีความเช่ียวชาญดานเน้ือหา และดานเทคนิค

การผลิตส่ือเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนาและ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

กลุมตัวอยาง ไดแก  

• ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิตส่ือจำนวน 6 คน 

• นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาช้ันปที ่ 6 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม จังหวัด

เชียงใหม จำนวน 30 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

• ลักษณะตัวละครการตูนท่ีใชอัตลักษณลานนาในการออกแบบ 
• แบบประเมินประสิทธิภาพของรปูแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอตัลักษณลานนา 

• แบบประเมินความพึงพอใจตอลักษณะตัวละครการตูน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตลักษณลานนา ภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัวิหารลายคำ เรือ่ง สังขทอง วหิารลายคำ วดัพระสิงหวรมหาวิหาร วรรณกรรมชาดกนอกนิบาต 

เรือ่ง เฉลยีวฉลาดและส่ือแอนเิมชัน โปรแกรมคอมพิวเตอรทีเ่กีย่วกบัการสรางสรรคตัวละครการตูน 

2. ศึกษากระบวนการออกแบบลักษณะตัวละครการตูนไทย วิเคราะหลักษณะตัวละคร 

ในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เรื่องเฉลียวฉลาด 

3. สรางสรรคลักษณะตัวละครการตูน 4 ขั้นตอน  

3.1 บันทึกภาพประเภทภาพบุคคลในจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง สังขทอง วิหารลายคำ 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพการบันทึกองคประกอบทางกายภาพของภาพบุคคลในจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ 

ภาพการพัฒนาภาพรางเชิงจิตรกรรมฝาผนัง 

3.2 ข้ันพัฒนาแบบลักษณะองคประกอบตางๆ ทางกายภาพของภาพบุคคลจากจิตรกรรม
ฝาผนังวิหารลายคำตามลักษณะ บุคลิกของตัวละครเอกจากวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เรื่อง 

เฉลียวฉลาด  
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3.3 ขั้นการรางภาพพัฒนาลักษณะตัวละคร นำรูปแบบลายเสนแบบภาพบุคคล 

ในจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ ทำการพัฒนาจากภาพแบบจิตรกรรมฝาผนังเปนลักษณะตัวละคร

การตูนโดยลดขนาดสัดสวนของลักษณะตัวละคร พัฒนาลักษณะขององคประกอบทางกายภาพ 

ของภาพบุคคลในจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ 

ภาพการพัฒนาภาพรางเชิงจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพการพัฒนาลักษณะตัวละครการตูนในโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 

3.4 ขั้นการพัฒนารูปแบบลักษณะตัวละครการตูนในกระบวนการทางคอมพิวเตอร

นำภาพรางลักษณะตัวละครการตูนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวนำไปสแกนและวาดองคประกอบตางๆ 

ในโปรแกรม Adobe Illustrator Cs5  

 

4. การหาประสิทธิภาพของลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา 

 นำรูปแบบการสรางสรรคลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนานำเสนอ 
ตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตส่ือ และหาประสิทธิภาพโดยใช

แบบสอบถาม 

122

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
Rajabhat Chiangmai Research Journal 



การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

1. ชี้แจงรายละเอียดและขอตกลงเบ้ืองตน วัตถุประสงคในการเก็บขอมูลใหกับกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

2. นำรูปแบบลักษณะตัวละครการตูนท่ีผานการประเมินประสิทธิภาพมาแสดงใหกับ

กลุมตัวอยางซ่ึงประกอบดวยนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม 

3. สังเกตพฤติกรรมในการรับชมการตูนของกลุมตัวอยาง  

4. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบประเมินความพึงพอใจตอการสรางสรรครูปแบบ

ลักษณะตัวละครการตูนที่ใชอัตลักษณลานนา โดยแบบประเมินแบงออกเปน 2 ดานประกอบดวย 

ดานขอมูลท่ัวไป และระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นตอการสรางสรรครูปแบบลักษณะ 
ตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของสื่อจากผูเชี่ยวชาญ โดยการวัดความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ตอการแสดงรูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนาออกแบบ วิเคราะหแบบสอบถาม

ใชคาเฉล่ีย (Arithemetic Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. การประเมินความพึงพอใจภายหลังการรับชมรูปแบบลักษณะตัวละครการตูน 

ที่ใชอัตลักษณลานนาในการออกแบบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาช้ันปที่ 6 โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย (Arithemetic Mean) และ 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลของการนำกระบวนการพัฒนารปูแบบลักษณะตัวละครการตนูไทยมาใชในการกำหนด

รูปแบบลักษณะตัวละครการตูนท่ีมีอัตลักษณลานนา ไดกำหนดรูปแบบลักษณะตัวละครการตูน
ตามข้ันตอน ไดแก ข้ันกระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อการสังเคราะหบุคลิกลักษณะ 

ตัวละครการตูนจากวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เรือ่ง เฉลียวฉลาด ข้ันกำหนดกรอบ กระบวนการรับรู 
(Perception Process) กำหนดกลุมเปาหมาย ผูรบัชมในชวงกลุมเด็กวยัเรยีน (6-12 ป) ข้ันการกำหนด 

อัตลักษณ (Identity) ไดกำหนดรูปแบบอัตลักษณลานนาจากภาพบุคคลของจิตรกรรมฝาผนัง  

วิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม ข้ันความเช่ียวชาญ (Experience) ไดกำหนด
รูปแบบการสรางภาพโดยการรางภาพตนแบบเชิงจิตรกรรมฝาผนัง และพัฒนาสัดสวนและองคประกอบ
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ทางกายภาพของภาพบุคคลเชิงจิตรกรรมฝาผนังเปนลักษณะตัวละครการตูนบนกระดาษ แลวจึง 

นำไปพัฒนาในโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 

2. ผลการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนาที่มี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา จากภาพ

บุคคลบนจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม และใชวรรณกรรม

ชาดกนอกนิบาต เรื่อง เฉลียวฉลาด กำหนดบุคลิกของลักษณะตัวละครการตูน โดยใชกระบวนการ

ออกแบบลักษณะตัวละครแบบไทยสรางสรรคลักษณะตัวละครการตูนท่ีมีอัตลักษณลานนา จากการ

ศึกษาภาพบุคคลจากจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม 

บันทึกองคประกอบทางกายภาพตางๆ ของภาพบุคคลไดรางภาพตนแบบ เชิงจิตรกรรมฝาผนัง 

พัฒนาสัดสวนเปนรูปแบบลักษณะตัวละครการตูน แลวจึงนำเขาโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 

เพือ่พฒันาใหเปนภาพกราฟกสำหรับการนำไปพัฒนาเปนภาพยนตรแอนเิมชันตางๆ ได 
 

ภาพการสรางสรรค 

ลักษณะตัวละครการตูน 
โดยใชอัตลักษณลานนา 

124

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
Rajabhat Chiangmai Research Journal 



3. ผลการศึกษาโปรแกรมสำหรับการประยุกตใชในการสรางลักษณะตัวละครการตูน 

เพื่อพัฒนาสูภาพยนตรแอนิเมชัน โปรแกรม Adobe Illustrater CS5 มีความสามารถในการสรางภาพ

กราฟกท่ีแมนยำ ละเอียดและมีประสิทธิภาพในการสรางภาพแบบ Vecter ซ่ึงสามารถนำไปพัฒนา

เปนรูปแบบภาพลักษณะตางๆ ไดมากมาย สามารถเช่ือมโยงเขาสูโปรแกรมสำหรับพัฒนา 

เปนภาพยนตรไดหลากหลายโปรแกรม  

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา 

จากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานพัฒนาส่ือในดานความเหมาะสมของรูปรางหนาตาและลักษณะ

ของตัวละครอยูในระดับดี ความเหมาะสมของรูปรางหนาตาและลักษณะเฉพาะตัวของตัวละคร

การตูนอยูในระดับดีมาก ความเหมาะสมของลักษณะเส้ือผาและการแตงกายอยูในระดับดีมาก  

ความเหมาะสมของสัดสวนของตัวละครการตูนอยูในระดับดีมาก การสรางบุคลกิของตัวละครการตูน

อยูในระดับดี ความสวยงามในการใชสีของตัวละครการตูนอยูในระดับดีมาก ความเหมาะสม 
ของการออกแบบตามรูปแบบตัวละครจากจิตรกรรมฝาผนังอยูในระดับดี ลกัษณะใบหนาของตัวละคร

การตูนแสดงความเปนอัตลักษณลานนาอยูในระดับดีมาก ลักษณะรางกายของตัวละครการตูนแสดง

ความเปนอัตลักษณลานนาอยูในระดับดีลักษณะตัวละครการตูนเปนรูปแบบภาพบุคคลท่ีพบเห็นใน

จติรกรรมฝาผนงั วหิารลายคำ อยูในระดับดี ลกัษณะตัวละครการตูนสามารถถายทอดอตัลักษณลานนา 

อยูในระดับดีมาก และลักษณะตัวละครการตูนสามารถนำไปพัฒนาเปนภาพยนตรการตูนแอนิเมชัน 

อยูในระดับดีมาก แสดงจากการประเมินการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนลานนา

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและการพัฒนาส่ือมีความพึงพอใจในเกณฑการประเมินท้ัง 12 ดาน ลักษณะ

ตัวละครแสดงอัตลักษณลานนาไดและมีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนภาพยนตรแอนเิมชันตอไป 

5. ผลประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการสรางสรรครูปแบบลักษณะ

การตนูโดยใชอตัลกัษณลานนา ดานความเหมาะสมของรูปรางหนาตาและลักษณะของตัวละครการตูน 

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของรูปรางหนาตาและลักษณะเฉพาะตัวของตัวละคร
การตูน ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมของลักษณะเส้ือผาและการแตงกาย  

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมของสัดสวนของตัวละครการตูน ความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด การสรางบุคลิกของตัวละครการตูน ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
ความสวยงามในการใชสีของตัวละครการตูน ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสม

ของการออกแบบตามรูปแบบตัวละครการตูนจากจิตรกรรมฝาผนัง ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

ลกัษณะใบหนาของตัวละครการตูนแสดงความเปนอตัลักษณลานนา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

ลกัษณะรางกายของตัวละครการตูนแสดงความเปนอตัลักษณลานนา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ลักษณะตัวละครการตูนเปนรูปแบบภาพบุคคลท่ีพบเห็นในจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ 
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ลกัษณะตัวละครการตูนสามารถถายทอดอัตลักษณลานนา ความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด และลักษณะตัวละครการตูนสามารถนำไปพัฒนาเปนภาพยนตรการตูนแอนิเมชัน 

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาการสรางสรรคลักษณะตัวละครการตูน 
มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสามารถแสดงอัตลักษณลานนาได  
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การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยผลการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา

ที่มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา  

จากภาพบุคคลบนจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม และ 

ใชวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เรื่อง เฉลียวฉลาด ผูวิจัยกำหนดบุคลิกของลักษณะตัวละครการตูน 

โดยใชกระบวนการออกแบบลักษณะตัวละครแบบไทย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนกระบวนการคิด  

(Thinking Process) ข้ันตอนกำหนดกรอบ กระบวนการรับรู (Perception Process) ข้ันตอนการ

กำหนดอัตลักษณ (Identity) ข้ันตอนความเช่ียวชาญ (Experience) (เอม อึ้งจิตรไพศาล, 2552) จาก

การศึกษาภาพบุคคลจากจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคำ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร บันทึกองคประกอบทาง

กายภาพตางๆ ของภาพบุคคลไดรางภาพตนแบบเชิงจิตรกรรมฝาผนัง พัฒนาสัดสวนเปนรูปแบบ

ลักษณะตัวละครการตูน แลวจึงนำเขาโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เพื่อพัฒนาใหเปนภาพ
กราฟกสำหรับการนำไปพัฒนาเปนภาพยนตรแอนิเมชันตางๆ สอดคลองกับแนวคิดการสรางสรรค

ลักษณะตัวละครการตูนของ ปยุต เงากระจาง ที่วามาจากการวาดการตูนภาพลอ แลวจึงปรับเปลี่ยน

เปนการตูนอื่นๆ (ปยุต เงากระจาง, 2548) และผลการวิจัยเรื่องการออกแบบภาพยนตรแอนิเมชัน

ลักษณะไทยท่ีวา รูปรางหรือรูปทรงตัดทอน ไดแก รูปราง หรือรูปทรงของตัวละครท่ีสรางข้ึนน้ันมี

ลกัษณะตัดทอนรายละเอียดบางอยางออกไป โดยเนนเฉพาะลักษณะท่ีเดนๆ เทาน้ัน ไมคำนึงถงึกายวิภาค 

และสัดสวนท่ีถูกตองเทาไรนัก แตก็ยังท่ีสามารถบอกไดวาหมายถึงอะไร (วิสิฐ จันมา, 2547) 

จากการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนาท่ีไดประเมิน

ประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและผูเช่ียวชาญทางดานพัฒนาส่ือ ท้ังหมด 6 คน มีประสิทธิภาพ

อยูในระดับดีมาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาตามรายการหลักแลวน้ัน ในสวนของความเหมาะสมของรูปรางหนาตา

และลักษณะเฉพาะตัวของตัวละครและลักษณะตัวละครสามารถนำไปพัฒนาเปนภาพยนตรการตูน

แอนเิมชัน มีคาประสิทธิภาพมากทีสุ่ด ซ่ึงในลักษณะตัวละครของวรรณกรรมชาดกนอกนบิาต เรื่อง 

เฉลียวฉลาด มีลักษณะท่ีเปนเชิงการตูนแบบเหนือจริง ใชลักษณะตัวละครการตูนแบบลานนา 

เน้ือเรือ่งจะมีการผจญภยั สัตวพดูได ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของ เอม อึง้จิตรไพศาล (2552 : 146) 

โดยกระบวนการในการออกแบบตัวละครการตูนไทยน้ัน จะสามารถพัฒนาการออกแบบตอไปได

เม่ือตองการออกแบบตัวการตูนบางประเภทเทาน้ัน ซ่ึงประเภทของการตูนท่ีใชกระบวนการ 

ดังกลาวไดประสิทธิภาพดีถึงดีมาก คือ การสรางการตูนแบบเหนือจริง (Surrealistic) และการสราง
การตูนแบบบุคลาธิษฐาน (Personification) โดยกระบวนการดังกลาวสามารถเปนกระบวนการหน่ึง

ที่สงเสริมใหนักออกแบบการตูนไทยหันมาใหความสนใจในกระบวนการออกแบบการตูนไทยและ

พัฒนาการออกแบบการตูนไทยเพื่อควบคูไปกับการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อเด็กไทยจะไดบริโภค
ส่ือการตูนไทยท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ และซึมซับวัฒนธรรมไทย 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อายุ 10-12 ปมีความ 

พึงพอใจตอการสรางสรรครูปแบบลักษณะการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา ในดานตางๆ อยูใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดท่ีวา ลักษณะของการตูน ถูกสรางข้ึนมาเพื่อ
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วัตถุประสงคที่แตกตางกัน การตูนในลักษณะของการเลาเร่ืองท่ีมีลักษณะรูปแบบการตูน เน้ือหา 

การดำเนินเร่ืองและการขมวดปมของเร่ืองในเชิงศิลปะ ดังน้ันการนำเสนอเร่ืองตางๆ นี้เอง  

จงึเกีย่วของกบัรสนิยมของผูชมเปนหลกั ซ่ึงมิไดนำเสนอตามความพึงพอใจของผูสรางเพยีงฝายเดียว 

โดยกลุมเด็กวัยเรียน (6-12 ป) จะมีลักษณะของการตูน มีความเปนมนุษยมากข้ึนกวากลุมเด็กกอน

วัยเรียนตัวละครอาจมีลักษณะของกลุมเด็กๆ (Gang) เน้ือหาซับซอนและยาวข้ึนซ่ึงควรนำเสนอดวย

โครงการเร่ืองที่สนุกสนาน ต่ืนเตนมากข้ึน แตยังคงเน้ือหาของนิทานส่ิงใกลตัว (ศักดา วิมลจันทร: 

2548) จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยางยังพบวามีความอยากรูอยากศึกษาในเร่ือง  

อัตลักษณลานนาจากจิตรกรรมฝาผนังอีกดวย เด็กสามารถเรียนรูวัฒนธรรมการแตงกายลานนาผาน

ลักษณะตัวละครการตูน การเช่ือมโยงวัฒนธรรมจากรุนสูรุนจึงสามารถใชส่ือภาพยนตรแอนิเมชัน

ในการถายทอดสูเยาวชนไดเปนอยางดี 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะการสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครโดยใชอัตลักษณลานนา 

• ควรใหความสำคัญกบัการแสดงออกทางทาทางและอารมณบนใบหนา เพราะทำให 

ผูชมมีสวนรวมกับเรื่องราวไดงายขึ้น จึงควรทำการออกแบบลักษณะการแสดงรวมดวยกับลักษณะ

ตัวละครการตูน 

• ในการนำลักษณะตัวละครการตูนไปพฒันาสูภาพยนตรแอนเิมชนั ควรตองคำนึงถงึ

วิธีการเคล่ือนไหวของตัวละครดวย ซ่ึงการออกแบบตองมาพรอมกับความเปนไปได 

• ควรนำลักษณะตัวละครการตูนท่ีใชอัตลักษณลานนาในการสรางสรรคไปพัฒนา

เปนส่ือในมิติอื่นๆ เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา 
2. ขอเสนอแนะดานการศึกษา 

• ดวยจิตรกรรมฝาผนังมีเรื่องราวและสอดแทรกวิถีชีวิตของคนพ้ืนถิ่นไวมากมาย 
จำเปนตองศึกษาในดานเน้ือหาใหมากข้ึนเพ่ือสะทอนรายละเอียดของลักษณะตัวละครการตูนใหมี
ความสอดคลองกันมากข้ึน 

• ผูวิจัยควรมีการทดลองเบ้ืองตนในการเลือกองคประกอบทางกายภาพของภาพ

บุคคลในจิตรกรรมฝาผนังกับกลุมตัวอยางกอนแลวนำมาพัฒนาเปนรูปแบบลักษณะตัวละครการตูน
อีกครั้ง เพื่อจะไดมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากข้ึน  

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

• ควรมีการพัฒนาลักษณะการตูนจากภาพจิตรกรรมฝาผนังดานภาพสถาปตยกรรม

และภาพธรรมชาติ เพื่อนำไปเปนสวนประกอบในการพัฒนาสูภาพยนตรแอนิเมชัน 

• ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบลักษณะตัวละครการตูนจากวรรณกรรมชาดกเร่ืองอืน่ๆ 
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บทปริทัศน 

 การสรางสรรครูปแบบลักษณะตัวละครการตูนโดยใชอัตลักษณลานนา 
 

โดย อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
การตูนคือภาพวาดงายๆ ที่เปนสัญลักษณซ่ึงจำลองมาจากความคิด ซ่ึงมีแบบเฉพาะตัว 

ไมเหมือนภาพธรรมดาทั่วไปเพื่อจุดมุงหมายในการบรรยายการแสดงออกซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง 
เพื่อถายทอดอารมณ หรือแสดงแนวคิดตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจงายข้ึน สำหรับการตูนท่ีนำเสนอ
เรื่องราวในหนังสือนิยมสรางสำหรับการเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะการอาน การตูนสามารถสรางอารมณให 
ผูอานไดดี ผูเขียนจะตองมีทักษะในการวาดและมีความสามารถสรางจินตนาการไดดี การตูนท่ีสรางข้ึนใน
รูปหนังสือ เอกสารหรือส่ิงพิมพเพื่อใชในการเรียนรูของนักเรียน สวนมากเปนรูปภาพชี้นำ ประกอบเปน
ส่ือการเรียนรู สำหรับลักษณะการตูนท่ีผูกเปนเร่ืองราวทำใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตาม มีอารมณรวม
ในบทบาทของตัวการตูน และเชื่อมโยงสูชีวิตของตนเอง จึงจัดอยูในการตูนที่มีคุณคาในการเรียนรู 
คุณลักษณะของการตูนท่ีทำใหเด็กอานหนังสือการตูน มีดังน้ีคือ หนังสือการตูนใหความพึงพอใจ  
สนองตอบความชอบความตองการของเด็ก อานงาย คนท่ีอานไมคลองก็สามารถเขาใจเน้ือหาเรื่องได 
โดยการดูรูปภาพ ลักษณะของการตูนในปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบออกไปมากข้ึน บางคร้ังเปน
จนิตนาการสูอนาคต แปลกใหม เราใจและเสนอเร่ืองราวท่ีลกึซ้ึงได สรางจินตนาการใหผูเรยีนเรยีนรูไดเร็ว  
มีผูนำการตูนมาใชประโยชน ตอการเรยีนการสอนต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุนั เน่ืองจากการตูนมีลกัษณะท่ีนาสนใจ 
การตูนชวยผอนคลายอารมณเครียด ทำใหบทเรียนสนุกสนาน ทำใหนักเรียนสนใจเน้ือหาวิชามากข้ึน  
ฝกการอานไดดี และทำใหนักเรียนสนใจในการอานมากข้ึน การตูนชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเร็วยิ่งข้ึน 
เพราะการตูนชวยส่ือความหมายใหเกิดความเขาใจไดเร็วยิ่งข้ึน ทำใหการเรียนดีข้ึน สามารถนำการตูน 
มาใชได ต้ังแตเด็กในระดับชั้นตนๆ จนกระท่ังเด็กโต และสามารถใชไดกับผูใหญเชนเดียวกัน 

การนำอัตลักษณลานนาโดยใชกระบวนการออกแบบลักษณะตัวละครการตูนจากภาพบุคคล 
ในจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงมีความสวยงามนำมาถายทอดสูเด็กโดยผานตัวละครการตูนจึงเปนผลงาน 
สรางสรรคที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของเด็ก โดยควรมีการนำไปผลิตผานส่ือในรูปแบบตางๆ และนับ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนาวิธีหนึ่งท่ีจะทำใหเด็กไดซึมซับผานตัวละครการตูน นอกจากนี้ 
ตัวละครการตูนท่ีไดพัฒนาข้ึนน้ียังสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสูการทำภาพยนตรแอนิเมช่ัน 
ตอไป 
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