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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

จึงท าให้มีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้พอต่อจ านวนความตอ้งการของมนุษย์ การใช้พลงังาน

ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงต่างๆอย่างส้ินเปลืองท าให้ส่งผลกระทบต่ออากาศและอุณหภูมิภายในโลก

ก่อให้เกิดปรากฎการณ์สภาวะเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน คณะผูจ้ดัท าได้

เล็งเห็นถึงปัญหาการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองจึงไดริ้เร่ิมสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้ในเร่ืองของ

พลังงานไฟฟ้า ผลกระทบจากการใช้พลังงานอย่าง ส้ินเปลือง และการประหยัดพลังงาน 

ผา่นแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกเร่ือง Understanding & Saving Energy 
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กิตติกรรมประกาศ

โครงงานแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก Understanding & Saving Energy จดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นแอนิเมชนั
อินโฟกราฟิกท่ีให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการก าเนิดพลงังานไฟฟ้า ปรากฏการณ์เรือนกระจก
และใหค้ าแนะน าในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าภายในบา้นเรือนท่ีสามารถท าไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 
เพื่อลดการใชพ้ลงังานและลดปรากฏการณ์เรือนกระจก

การจัดท าโครงงานแอนิเมชันอินโฟกราฟิกส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก 
อาจารยภ์าสกร ธนานนัท์ ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาเป็นอยา่งมาก ในการให้ค  าแนะน า ตรวจทาน แกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนกระทัง่โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งเป็นก าลงัใจให้คณะผูจ้ดัท ามา
โดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงการ ท่ีกรุณา
ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงงานจนสมบูรณ์ และขอ้มูลการ
ท างานจากเวบ็ไซตข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มา ณ ท่ีน้ีดว้ย

คณะผูจ้ดัท า 



สารบญั 

 หนา้ 
บทคดัยอ่  .............................................................................................................................................  ก 
Abstract  ..............................................................................................................................................  ข 
กิตติกรรมประกาศ  ..............................................................................................................................  ค 
สารบญั  ................................................................................................................................................  ง 
สารบญัภาพ  ........................................................................................................................................  ฉ 
บทท่ี 

1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  ................................................................................... 1 
วตัถุประสงค ์ ............................................................................................................................. 3 
กลุ่มเป้าหมาย  ............................................................................................................................ 3 
ขอบเขตโครงงาน   ..................................................................................................................... 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  .............................................................................................................. 5 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ....................................................................................................... 6 

2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวความคิด  ............................................................................................................................. 7 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ...................................................................................................................... 7 
การผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ  ....................................................................................................8 
การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ...............................................................................................9 
การออกแบบและหลกัการออกแบบ  ....................................................................................... 11 
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  .................................................................................................................. 18 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  .................................................................................................................. 23 

3 การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 
การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้  ......................................................................................................... 28 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ............................................................................................................  28 



จ 

  

สารบญั (ต่อ) 

บทท่ี หนา้  
 3 การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 
  การออกแบบและพฒันาแอนิเมชนั  .........................................................................................  39 
 4 ขั้นตอนการปฏิบติังาน  
 ขั้นตอนการปฏิบติังาน  ............................................................................................................  44 
 5 สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ  
 สรุปผลการด าเนินงาน  ............................................................................................................ 54   
 ปัญหาและอุปสรรค  ................................................................................................................ 55 
 ขอ้เสนอแนะ  ........................................................................................................................... 55 
บรรณานุกรม  ..................................................................................................................................... 56  
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 
  Storyboard  .........................................................................................................  58 
 ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งโปรแกรม  
  Adobe Premiere Pro CS6  ..................................................................................  65 
  Adobe After Effect CS6  ....................................................................................  70 
  Adobe Illustrator CS6  .......................................................................................  75 
ประวติัคณะผูจ้ดัท า  ............................................................................................................................ 80 
 



ฉ 

  

สารบญัภาพ 

ภาพท่ี หนา้  
2.1 แม่สีของระบบ RGB ..........................................................................................................  12 
2.2 แม่สีของระบบ CMYK .......................................................................................................  12 
2.3 ภาพการใชสี้เอกรงคโ์ดยใชสี้สีเดียวท าใหห้ลากหลายโดยผสมสีขาวหรือสีด า ........................  13 
2.4 ภาพการใชสี้ขา้งเคียงโดยใชสี้ส้มเป็นหลกั ..........................................................................  13 
2.5 ภาพการใชสี้คู่ตรงขา้ม ........................................................................................................  14 
2.6 ภาพการใชสี้แบบสมดุลวงลอ้สี ...............................................................................................  14 
2.7 ภาพการใชสี้แบบช่วงห่างไม่เท่ากนั ....................................................................................  14  
2.8 ภาพการใชสี้  4 สี ...............................................................................................................  15  
2.9 การจดัองคป์ระกอบศิลป์แบบแนวตั้ง ..................................................................................  15 
2.10 การจดัองคป์ระกอบศิลป์แบบแนวนอน...............................................................................  15 
2.11 ความสมดุลสองขา้งเท่ากนัในส่วนขนาด .............................................................................  16 
2.12 ความสมดุลสองขา้งไม่เท่ากนั  ............................................................................................  16 
2.13 ภาพส่วนประธานท่ีช่วยดึงดูดความสนใจ ............................................................................  17 
2.14 ภาพส่วนรองท่ีช่วยเสริมความน่าสนใจ ...............................................................................  17 
2.15 http://guru.sanook.com/ ......................................................................................................  18 
2.16 http://energy.go.th/2015/  ...................................................................................................  19 
2.17 http://www.egat.co.th/index.php  ........................................................................................  20 
2.18 http://www.mesise.com/mesise-com-พื้นฐานการใชโ้ปรแกรม  ...........................................  21 
2.19 http://www.effectvideo.com/สอน-basic-after-effect/6/สอนพื้นฐาน-Adobe-After-Effect- 
 เร่ือง-Project-Timeline-and-Composition-Panel-ตอนท่ี-1  ...................................................  22 
2.20 แอนิเมชนัอินโฟกราฟิก เร่ืองการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัเรียน  ............................................  23 
2.21 การพฒันาส่ืออินโฟกราฟิก เร่ืองเพราะอะไรท าไมถึงอว้น  ..................................................  24 
2.22 การพฒันาโมชนัอินโฟกราฟิก การเลือกรูปแบบ ขนาด สี และการจดัเรียงตวัอกัษร  .............  25 
2.23 แอนิเมชนัอินโฟกราฟิก เร่ืองความคิดสร้างสรรค์  ...............................................................  26 
 



ช 

  

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี หนา้  
2.24 การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก เร่ืองการรณรงคเ์ลิกด่ืมสุรา  ..................................................  27 
3.1 ภาพสเก็ตตวัละครหลกั .......................................................................................................  29 
3.2 ตวัละครหลกัท่ีจดัท าให้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ....................................................  29 
3.3 การออกแบบฉากอวกาศ .....................................................................................................  30 
3.4 การออกแบบฉากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  ...............................................................................  31 
3.5  การออกแบบฉากการเกิดฝนฟ้าคะนอง  ...............................................................................  31 
3.6  การออกแบบฉากโรงงานผลิตไฟฟ้า ....................................................................................  32 
3.7  การออกแบบฉากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า................................................................................  32 
3.8 การออกแบบฉากการส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงับา้นเรือนในประเทศไทย ................................  33 
3.9  การออกแบบฉากการแบ่งสัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ........................................  33 
3.10 การออกแบบฉากการซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น ............................................  34 
3.11 การออกแบบฉากการซ้ือเช้ือเพลิงน ้ามนัมาจากต่างประเทศ ..................................................  34 
3.12 การออกแบบฉากพระอาทิตยส่์งรังสีและความร้อนมายงัพื้นผวิโลก .....................................  35 
3.13 การออกแบบฉากน ้าแขง็ละลาย ..........................................................................................  35 
3.14 การออกแบบฉากฟาร์ม ......................................................................................................  36 
3.15 การออกแบบฉากแสดงถึงอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ..........................................................................  36 
3.16 การออกแบบฉากฝนตกและเกิดน ้าท่วมบา้นเรือน ................................................................  37 
3.17 การออกแบบฉากหิมะตก ....................................................................................................  37 
3.18 การออกแบบฉากการใชไ้ฟฟ้า ............................................................................................  38 
3.19 การออกแบบฉากแสดงการประหยดัพลงังาน ......................................................................  38 
3.20 การออกแบบฉากขอบคุณขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ..............................  39 
3.21 พิธีกร .................................................................................................................................  39 
3.22 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ..................................................  40 
3.23 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ..................................................  40 
3.24 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ..................................................  41 



ซ 

  

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี หนา้  
3.25 การออกแบบการเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 .................................  41 
3.26 การตดัต่อเสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 .....  42 
3.27 การใส่เสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกโดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 ...........  42 
3.28 การใส่เสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกโดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 ...........  43 
4.1  ภาพเปิดของงานเป็นฉากอวกาศ  ............................................................................................. 44 
4.2  ฉากช่ือเร่ือง ........................................................................................................................  45 
4.3  ฉากบา้นเรือนและโรงงานท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า .............................................................  45 
4.4  ฉากพิธีกรพดูถึงเร่ืองพลงังานไฟฟ้า ....................................................................................  46 
4.5  ฉากฝนฟ้าคะนอง ...............................................................................................................  46 
4.6  ฉากโรงงานผลิตไฟฟ้า ........................................................................................................  47 
4.7  ฉากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ....................................................................................................  47 
4.8  ฉากการส่งไฟฟ้าภายในประเทศ .........................................................................................  48 
4.9 ฉากสัดส่วนในการใชพ้ลงังานต่างๆในการผลิตไฟฟ้า ..........................................................  48 
4.10 ฉากการซ้ือพลงังานไฟฟ้ามาจากประเทศเพื่อนบา้น .............................................................  49 
4.11  ฉากการซ้ือขายเช้ือเพลิงน ้ามนั ............................................................................................  49 
4.12 ฉากการเกิดสภาวะเรือนกระจก ...........................................................................................  50 
4.13  ฉากปรากฎการณ์น ้าแขง็ขัว่โลกละลาย ................................................................................  50  
4.14  ฉากการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล .........................................................................................  51 
4.15  ฉากน ้าท่วม ........................................................................................................................  51 
4.16  ฉากหิมะตก  .......................................................................................................................  52 
4.17 ฉากเมืองแสดงถึงการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง .................................................................  52 
4.18  ฉากพิธีกรพดูถึงการประหยดัพลงังาน .................................................................................. 53  
4.19  ฉากขอบคุณขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ..................................................  53 

 
 



ฌ 

  

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี หนา้  
ก.1  Storyboard 1 ......................................................................................................................  58 
ก.2  Storyboard 2  .....................................................................................................................  58 
ก.3  Storyboard 3 ....................................................................................................................... 58 
ก.4  Storyboard 4 ......................................................................................................................  59 
ก.5 Storyboard 5 ......................................................................................................................  59 
ก.6  Storyboard 6 ......................................................................................................................  59 
ก.7  Storyboard 7 ......................................................................................................................  60 
ก.8 Storyboard 8 ......................................................................................................................  60 
ก.9 Storyboard 9 ......................................................................................................................  60 
ก.10 Storyboard 10  .................................................................................................................... 61  
ก.11  Storyboard 11  ...................................................................................................................  61 
ก.12  Storyboard 12  ...................................................................................................................  61 
ก.13 Storyboard 13  ...................................................................................................................  62  
ก.14  Storyboard 14  ...................................................................................................................  62 
ก.15  Storyboard 15  ...................................................................................................................  62 
ก.16 Storyboard 16  ...................................................................................................................  62 
ก.17 Storyboard 17  ...................................................................................................................  63 
ก.18 Storyboard 18  ...................................................................................................................  63 
ก.19  Storyboard 19  ...................................................................................................................  63 
ก.20 Storyboard 20  .................................................................................................................... 64 
ก.21 Storyboard 21 ..................................................................................................................... 64 
ก.22 Storyboard 22  .................................................................................................................... 64 
ข.1 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม ........................................................................................  65 
ข.2 หนา้จอท าการแตกไฟล์ .......................................................................................................  65 

 



ญ 

  

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี หนา้  
ข.3 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม ......................................................................................... 66 
ข.4 หนา้จอโฟลเดอร์ Set-up .....................................................................................................  66 
ข.5 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง ............................................................................................  67 
ข.6 หนา้จอเร่ิมติดตั้งโปรแกรม .................................................................................................  67 
ข.7 หนา้จอขอตกลงการติดตั้ง ........................................................................................................ 68 
ข.8 หนา้จอเลือกพื้นท่ีการติดตั้งโปรแกรม ..................................................................................... 68 
ข.9 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง................................................................................................. 69 
ข.10 หนา้จอจบขั้นตอนการติดตั้ง .................................................................................................... 69 
ข.11 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม ........................................................................................  70 
ข.12 หนา้จอท าการแตกไฟล์ .......................................................................................................  70 
ข.13 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม ......................................................................................... 71 
ข.14 หนา้จอโฟลเดอร์ Set-up .....................................................................................................  71 
ข.15 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง ............................................................................................  72 
ข.16 หนา้จอเร่ิมติดตั้งโปรแกรม .................................................................................................  72 
ข.17 หนา้จอขอตกลงการติดตั้ง ........................................................................................................ 73 
ข.18 หนา้จอเลือกพื้นท่ีการติดตั้งโปรแกรม ..................................................................................... 73 
ข.19 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง................................................................................................. 74 
ข.20 หนา้จอจบขั้นตอนการติดตั้ง .................................................................................................... 74 
ข.21 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม ........................................................................................  75 
ข.22 หนา้จอการแตกไฟล ์...........................................................................................................  75 
ข.23 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม ......................................................................................... 76 
ข.24 หนา้จอโฟลเดอร์ Set-up .....................................................................................................  76 
ข.25 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง ............................................................................................  77 
ข.26 หนา้จอเร่ิมติดตั้งโปรแกรม .................................................................................................  77 
ข.27 หนา้จอขอตกลงการติดตั้ง ........................................................................................................ 78 



ฎ 

  

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี หนา้  
ข.28 หนา้จอเลือกพื้นท่ีการติดตั้งโปรแกรม ..................................................................................... 78 
ข.29 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง................................................................................................. 79 
ข.30 หนา้จอจบขั้นตอนการติดตั้ง .................................................................................................... 79 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถเปล่ียนไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหน่ึงได ้
พลงังานไฟฟ้าสามารถเกิดข้ึนไดห้ลายวธีิ เช่น พลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ คือ ปรากฏการณ์
ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า จากการเสียดสีของอากาศในกอ้นเมฆท่ีมีประจุอิออน ตามธรรมชาติท าให้เกิดการสะสม
ของพลงังานไวจ้นมีการเปล่ียนแปลงแรงดนัและความช้ืน พลงังานไฟฟ้าท่ีปล่อยออกมาจะมีแรงดนัมาก
แค่ไหนข้ึนอยูก่บัสภาวะกอ้นเมฆในขณะนั้นและถา้เป็นกลุ่มกอ้นเมฆท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ จะมีพลงังาน
สะสมไวม้ากกวา่ปกติจึงท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าร้องไดบ้่อยคร้ัง ผูท่ี้คน้พบปรากฏการณ์ฟ้าแลบ 
ฟ้าผา่คือ เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin)เขาไดส้ันนิษฐานการเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผา่ วา่
น่าจะเกิดจากประจุไฟฟ้าบนทอ้งฟ้า เบนจามิน จึงท าการทดลองคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1749 โดยใช้วา่วท่ีท า
ดว้ยผา้แพรแทนกระดาษ ท่ีมีเหล็กแหลมติดอยูท่ี่ตวัวา่ว ส่วนปลายสายป่านผกูลูกกุญแจไว ้และผกูริบบิ้น
ไวก้บัสายป่าน ท าใหว้า่วของเขากลายเป็นตวัน าไฟฟ้า เม่ือมีฝนตกท าให้สายเปียก ปรากฏวา่มีประจุไฟฟ้า 
ไหลลงมาทางเชือกเขา้สู่ลูกกุญแจ แต่เขาไม่ได้รับอนัตราย เน่ืองจากจบัริบบิ้น ซ่ึงเป็นฉนวนไฟฟ้าไว ้
(ว&ท, 2557) หลกัพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าถูกคน้พบระหวา่งทศวรรษท่ี 1820-1830โดยนกัวิทยาศาสตร์
ชาวองักฤษช่ือ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) วิธีการพื้นฐานของเขายงัคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบนั 
กล่าวคือไฟฟ้าจะถูกผลิตข้ึนจากการเคล่ือนไหวของขดลวดหรือจานทองแดงไปมาระหวา่งขั้วทั้งสองของ
แม่เหล็ก (สสวท, 2560) จุดเร่ิมตน้ของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากว่า 140 ปี บุคคลท่ีส าคญัท่ีน า
ไฟฟ้าเขา้สู่ประเทศไทยคือ จอมพลเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ซ่ึงขณะนั้นมีบรรดาศกัด์ิเป็น 
เจา้หม่ืนไวยวรนาถ โดยน าเงินท่ีไดม้าจากการขายท่ีดินให้กบัสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชเทวี จ  านวน 
180 ชัง่ หรือ 14,400 บาท ไปซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 2 เคร่ือง จากประเทศองักฤษและเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 
พ.ศ. 2427 ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว จึงได้มีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าท่ีพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงนบัเป็นการเร่ิมตน้การมีไฟฟ้าของ
ไทยมาตั้งแต่บดันั้น (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559)  
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ในปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าถือได้ว่าจ  าเป็นและมีความส าคญัต่อมนุษย์เป็นอย่างมากประกอบกับ
ประชากรของโลกเพิ่มมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย นอกจากน้ี
พลงังานไฟฟ้ายงัมีส่วนในการขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจ การส่ือสาร การศึกษา การคมนาคม แมแ้ต่
หลอดไฟท่ีใหแ้สงสวา่ง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆเช่น วิทยุ โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ ลว้น
แต่ตอ้งอาศยัพลงังานไฟฟ้าทั้งส้ิน การผลิตพลงังานไฟฟ้าผลิตมาจากเช้ือเพลิงต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน พลงัน ้า น ้ามนั พลงังานทดแทนอ่ืน ๆ เม่ือมีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆปีจึง
ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงมากข้ึน จากการท่ีประชากรโลกใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองท าให้โลกมีอุณหภูมิท่ีร้อนข้ึน
และฤดูกาลต่างๆเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีบรรยากาศในชั้นโอโซนท่ีท า
หน้า ท่ีกันความร้อนและรังสีจากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาย ังพื้นโลกมากเกินไปถูกท าลายจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยและมูลของสัตวท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท าให้
ความร้อนและรังสีจากดวงอาทิตยไ์ม่สามารถสะทอ้นกลับออกไปนอกโลกได้จึงเป็นเหตุให้อุณหภูมิ
ภายในโลกเพิ่มสูงข้ึนและฤดูกาลต่างๆเปล่ียนแปลงไป ตวัอยา่งเช่น น ้ าแข็งขั้วโลกละลายอยา่งรวดเร็วท า
ให้มีปริมาณน ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน ฤดูร้อนร้อนจดัฝนทิ้งช่วงยาวนานท าให้ไม่สามารถเพาะปลูกได ้ฤดูฝนก็มี
ปริมาณน ้ามากเกินไปท าใหเ้กิดน ้าท่วม และฤดูหนาวก็หนาวจดัอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในรอบ 100 ปี 
(หอ้งเรียนสีเขียว, 2555)  

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นปัญหาจากการท่ีใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองท าให้เกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกส่งผลกระทบไปทัว่โลกโดยมีมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดข้ึนจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
อยา่งไม่ควบคุม จึงไดจ้ดัท าส่ือการเรียนรู้มาเป็นส่ือกลางเพื่อปลูกฝังแก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ
โดยเรียนรู้ผ่านภาพเคล่ือนไหวแอนิเมชันอินโฟกราฟิก น าเสนอเร่ืองของการก าเนิดเกิดพลงังานไฟฟ้า
ผลกระทบของการใช้พลงังานอย่างส้ินเปลืองให้ความรู้ถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก และยกตวัอยา่งการ
ประหยดัพลงังานดว้ยวธีิท่ีง่ายสามารถท าไดภ้ายในบา้นเรือนของตนเอง การน าเสนอในรูปแบบแอนิเมชนั
อินโฟกราฟิกจะมีความเขา้ใจง่ายและทนัสมยัโดยการใช้รูปภาพประกอบเสียงสามารถท าให้ผูท่ี้รับชม
เขา้ใจไดม้ากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างส่ือแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกส่งเสริมความรู้เร่ืองการก าเนิดพลงังานไฟฟ้า การเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกรวมไปถึงการประหยดัพลงังานภายในบา้น 

2. เพื่อใหผู้ช้มสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการประหยดัพลงังานโดยเร่ิมจากภายในบา้นเรือนของ

ตนเอง  

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป อายรุะหวา่ง 15-40 ปี 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. น าเสนอภาพเคล่ือนไหว 2 มิติเร่ือง Understanding & Saving Energy 
2. ใชต้วัละครหลกัในการด าเนินเร่ือง 1 ตวั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ตวัละครเป็นเพศชาย 
2.2 ตวัละครแต่งกายใหดู้มีความน่าเช่ือถือ  

3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการน าเสนอโครงงานรวม 3-5 นาที โดยการน าเสนอจะแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี  
3.1 ตอนท่ี 1 มีระยะเวลาประมาณ 1-1.30 นาที จะกล่าวถึงเร่ืองของพลงังานไฟฟ้า โดยมี

เน้ือหาดงัน้ี 

3.1.1 อธิบายถึงการก าเนิดของพลงังานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า 

3.1.2 อธิบายถึงการส่งกระแสไฟฟ้าภายในประเทศไทย 

3.2  ตอนท่ี 2 มีระยะเวลาประมาณ 1-2 นาที จะกล่าวถึงเร่ืองปรากฏการณ์เรือนกระจก 

โดยมีเน้ือหาดงัน้ี  

3.2.1 อธิบายถึงการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
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3.2.2 อธิบายถึงผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

3.3  ตอนท่ี 3 มีระยะเวลาประมาณ 0.30-1 นาที จะกล่าวถึงเร่ืองของการประหยดัพลงังาน 

โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

3.3.1 ใหถ้อดปลัก๊ทุกคร้ังหลงัจากการใชง้าน 

3.3.2 รีดผา้คร้ังละมากๆ 

3.3.3 ปิดสวติซ์ไฟทุกคร้ังหลงัจากใชง้านเสร็จ 

3.3.4 เปิดแอร์ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา 

4. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 
4.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันา 

4.1.1 CPU Intel Core i5-4460 3.20 GHz. 
4.1.2 RAM 8.00 GB 
4.1.3 System type 64-bit  
4.1.4 DVD-RW Drive 
4.1.5 ช่องเสียบ USB 

4.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ช ้
4.2.1 CPU Intel Core i5-4460 3.20 GHz. หรือต ่ากวา่ 
4.2.2 Hard Disk มีพื้นท่ีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 1 GB. 
4.2.3 RAM 512 หรือมากกวา่ 
4.2.4 CD-ROM Drive 
4.2.5 ช่องเสียบ USB 

5. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์  
5.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันา 

5.1.1 Adobe After Effect CS6 
5.1.2 Adobe Illustrator CS6 
5.1.3 Adobe Premiere Pro CS6 
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5.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ช ้
5.2.1 GOM Player 
5.2.2 QuickTime Player 
5.2.3 VCL Media Player 
5.2.4 อินโฟกราฟิก แอนิเมชนัเร่ือง Understanding & Saving Energy  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจดัท าแอนิเมชันอินโฟกราฟิก 2 มิติ เร่ือง Understanding & Saving Energy คณะผูจ้ดัท าได้
วางแผนการด าเนินงานไวด้งัน้ี 

1. แนวความคิด (Idea)  
1.1 ร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีตอ้งการจะท า 
1.2 ร่วมกนัศึกษาหาขอ้มูลของเร่ืองท่ีตอ้งการจะท า 
1.3 ร่วมกนัก าหนดแนวทางการเล่าเร่ือง 

2. เน้ือเร่ือง (Story) 
2.1 ร่วมกนัคิดบทใหก้บังานท่ีตอ้งการท า 

3. สตอร่ีบอร์ด (Story Board) 
3.1 เร่ิมออกแบบ ฉาก และตวัละครคร่าวๆดว้ยดินสอ 
3.2 วาดรูปตวัละครตามแบบท่ีร่างไวด้ว้ยดินสอลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.3 วาดรูปฉากตามแบบท่ีร่างไวด้ว้ยดินสอลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.4 น าฉากและตัวละครมาประกอบเข้าด้วยกันตามบทด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นภาพรวมของงานและโทนสีของงาน 
4. สร้างงานเคล่ือนไหว (Animate & Motion Graphic) 

4.1 ท าการเคล่ือนไหวตวัละครและฉากพร้อมด าเนินเร่ือง 
5. เสียง (Audio) 

5.1 การอดัเสียงตามบทบรรยาย 
5.2 หาเสียงดนตรี และ Effect ประกอบฉาก 
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6. แกไ้ข (Edit) 
6.1 ร่วมกนัหาจุดผดิพลาดของงานในแต่ละฉาก 
6.2 น าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 
6.3 แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

7. การผลิตขั้นสุดทา้ย (Final Output) 
7.1 น าเร่ืองแต่ละฉากมาต่อเขา้ดว้ยกนัและน าส่ือการเรียนรู้ลงสู่แผ่น DVD เพื่อเผยแพร่

ต่อไป 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. แอนิเมชนัอินโฟกราฟิกจะท าใหผู้รั้บชมไดค้วามรู้เก่ียวกบัการเกิดของพลงังานไฟฟ้าและ
ปัญหาของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

2. ผูช้มสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
3. ช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีท่ีจะให้ผูท่ี้รับชมช่วยกนัประหยดัพลงังานโดยเร่ิมจากบา้นเรือนของ

ตนเอง 
  

 

  
 

 

 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 โครงงานแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก Understanding & Saving Energy น าเสนอในเร่ืองของการให้
ความรู้เก่ียวกบัการก าเนิดของพลงังานไฟฟ้า การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกอนัเป็นผลกระทบมา
จากการใช้พลงังานอยา่งส้ินเปลืองและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถท าได้
ภายในบา้นเรือน น าเสนอผ่านรูปแบบของอินโฟกราฟิกท่ีมีสีสันสวยงาม รูปภาพท่ีแสดงถึงขอ้มูล
ต่างๆท่ีเขา้ใจไดง่้าย โดยไดศึ้กษา คน้ควา้ หาขอ้มูลมาจากเวบ็ไซตข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 พลงังานไฟฟ้าอาจจะเกิดข้ึนไดห้ลายวิธี เช่น การเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ปรากฏการณ์
ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเกิดจากการเปล่ียนแปลง
แสงสวา่งให้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell) หรือโฟโตเซลล์ (Photo cell) เกิด
จากปฏิกิริยาเคมี เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย และเช้ือเพลิง เป็นต้น ในแอนิเมชันอินโฟกราฟิก 
Understanding & Saving Energy ไดก้ล่าวถึงการก าเนิดของพลงังานไฟฟ้าไว ้2 แบบคือ 

1. การเกิดพลงังานไฟฟ้าตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของประจุอิเล็กตรอนภายในกอ้นเมฆ หรือระหว่างกอ้นเมฆกบักอ้น
เมฆ หรือเกิดข้ึนระหวา่งกอ้นเมฆกบัพื้นดินดา้นล่าง เม่ือประจุลบในฐานของกอ้นเมฆถูกเหน่ียวน าเขา้
หาประจุบวกท่ีอยู่ดา้นบนของกอ้นเมฆท าให้เกิดแสงสว่างภายในกอ้นเมฆเรียกว่า ฟ้าแลบ เม่ือประจุ
ไฟฟ้าลบบริเวณฐานกอ้นเมฆกอ้นหน่ึงถูกเหน่ียวน าไปประจุบวกในกอ้นเมฆอีกกอ้นหน่ึงจะท าให้
มองเห็นสายฟ้าระหวา่งกอ้นเมฆเรียกวา่ ฟ้าแลบ เม่ือประจุลบบริเวณฐานกอ้นเมฆถูกเหน่ียวน าไปหา
ประจุบวกท่ีอยู่บนพื้นดิน ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินเรียกว่า ฟ้าผ่า (ศูนยก์าร
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์, 2551) ผูท่ี้คน้พบประจุไฟฟ้าในอากาศคือ เบนจามิน แฟรงคลิน 
(Benjamin Frankin) และยงัไดท้ดลองท าสายล่อฟ้าจนส าเร็จในปี ค.ศ. 1752 (ส านกัหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553)  
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 2. การเกิดพลงังานไฟฟ้าท่ีมาจากการผลิตไฟฟ้า จากกฎของฟาราเดย ์เม่ือหมุนขดลวดตดั
สนามแม่เหล็ก จะท าใหเ้กิดความต่างศกัย ์(Voltage Difference) และเหน่ียวน าให้เกิดกระแสไฟฟ้าข้ึน 
จากหลกัการน้ีเองจึงน ามาใชผ้ลิตไฟฟ้า โดยใช้เช้ือเพลิงประเภทต่างๆเพื่อหมุนกงัหัน เช่น กงัหันไอ
น ้ า กงัหันแก๊ส ฯลฯ โดยเพลาของกงัหันจะติดกบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและเหน่ียวน าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าส่งไปตามสายส่ง (กระทรวงพลงังาน, 2556) มีช่ือเรียก 2 อย่างดว้ยกนั คือ ก าลงัผลิต 
ความสามารถท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะผลิตไดสู้งสุดมีหน่วยเป็นวตัต ์กิโลวตัต ์เมกะวตัต ์พลงังานไฟฟ้า 
คือ ก าลังผลิตควบคู่กบัระยะเวลาในการผลิตในมุมมองของการใช้ไฟฟ้า คือความส้ินเปลืองของ
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชค้วบคู่กบัระยะเวลาในการใชง้านมีหน่วยเป็น กิโลวตัตช์ัว่โมง หรือยนิูต 

การผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย 

 แหล่งเช้ือเพลิงและแหล่งพลังงานท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทยได้แก่ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลักท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดหน่ึง ท่ีประกอบไปดว้ยไฮโดรเจนและคาร์บอนท่ีเกิดจากการทบัถมของซากพืช
ซากสัตว ์ประเภทจุลินทรียท่ี์มีอายหุลายร้อยปีสามารถแยกส่วนประกอบไดเ้ป็น มีเทน อีเทน โพรเทน 
คิวเทน เพนเทน เป็นตน้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลงังานท่ีสะอาด ส าหรับตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซ
ธรรมชาติจะต ่ากวา่น ้ามนั แต่สูงกวา่ถ่านหินเล็กนอ้ย เน่ืองจากระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มี
สัดส่วนของก๊าซธรรมชาติสูง จึงตอ้งการกระจายไปใช้เช้ือเพลิงในรูปแบบอ่ืน (กระทรวงพลงังาน, 
2556) ในประเทศไทยใชก้๊าซธรรมชาติผลิตพลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 66% (ห้องเรียนสีเขียว, 2555) ถ่านหิน 
คือหินตะกอนชนิดหน่ึงและเป็นแร่เช้ือเพลิงท่ีสามารถติดไฟได ้มีสีน ้าตาลอ่อนจนถึงสีด า มีทั้งชนิดผิว
มนัและผิวดา้น น ้ าหนักเบา ประกอบดว้ยธาตุส าคญั 4 อย่าง ไดแ้ก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
และออกซิเจน และยงัมีธาตุและสารอ่ืนๆ เช่น ก ามะถนั เจือปนอยูเ่ล็กนอ้ย (กระทรวงพลงังาน, 2556) 
ในประเทศไทยใชถ่้านหินในการผลิตไฟฟ้าฟ้าอยูท่ี่ 18% (หอ้งเรียนสีเขียว, 2555) พลงัน ้ า คือพลงังาน
ท่ีเกิดจากการไหลของน ้ าท่ีมีอนุภาพมาก พลงังานไฟฟ้าพลงัน ้ าใชพ้ลงังานพจน์ของน ้ าท่ีเกิดจากการ
ปล่อยน ้าจากท่ีสูงไปหมุนกงัหนัน ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยพลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ากพลงัน ้ าน้ี ข้ึนอยู่
กบัปริมาณน ้ า ความแตกต่างของระดับน ้ าและประสิทธิภาพของกงัหันน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
(กระทรวงพลงังาน, 2556) ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ าอยูท่ี่ 3% (ห้องเรียนสีเขียว, 2555) และ
พลงังานทดแทนอ่ืนๆ อีก 13% น ้ามนั มี 2 ประเภทไดแ้ก่ น ้ามนัเตาและน ้ามนัดีเซล น ้ ามนัเตาจากราคา
น ้ ามนัท่ีสูงข้ึนท าให้ราคาน ้ ามนัเตาสูงข้ึนตามไปดว้ย จึงเป็นเหตุให้เป็นการเพิ่มตน้ทุนถา้ใชน้ ้ ามนัเตา
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เป็นเช้ือเพลิง และน ้ ามนัเตายงัก่อให้เกิดมลพิษมากกวา่น ้ ามนัดีเซลและก๊าซธรรมชาติ จึงใชน้ ้ ามนัเตา
เป็นเช้ือเพลิงรองมากกว่าเช้ือเพลิงหลัก น ้ ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าดีเซลซ่ึง
ภายในประเทศมีอยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น ปัจจุบนัน ้ ามนัดีเซลมีราคาสูงข้ึนเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งวางแผนการใชใ้หป้ระหยดัท่ีสุด (กระทรวงพลงังาน, 2556) 

 การส่งไฟฟ้าภายในประเทศไทย ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ความถ่ี 50 เฮิร์ตซ์ 
มีทั้งระบบ 1 เฟส แรงดนั 220 โวลต ์ซ่ึงใชส้ าหรับบา้นท่ีอยูอ่าศยั และระบบ 3 เฟส แรงดนั 380 โวลต ์
ใช้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม และแรงดนัขนาด 11, 22, 33, 69, 115, 230 และ 500 กิโลโวลต ์
ส าหรับการส่งจ่ายไฟฟ้าภายในประเทศ ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ คือ ใน 1 วินาที ขั้วแม่เหล็กเหนือและ
ขั้วแม่เหล็กใต ้จะหมุนครบรอบตดัผา่นขดลวดตวัน าครบ 50 คร้ัง ในกรณีท่ีโรเตอร์มีขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว 
ความเร็วรอบของโรเตอร์จะหมุน 3,000 รอบต่อนาที แต่ถา้มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว ความเร็วรอบจะลดลง
เหลือ 1,500 รอบต่อนาที โดยมีความถ่ีคงท่ี (กระทรวงพลงังาน, 2556)  

การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก 

 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลกยอมให้รังสี
และความร้อนจากดวงอาทิตยผ์า่นลงมายงัพื้นผวิโลกได ้แต่จะดูดกลืนรังสีและความร้อนไวจ้ากนั้นจะ
คายพลงังานและความร้อนใหก้ระจายอยูภ่ายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก ฉะนั้นชั้นบรรยากาศจึง
เปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผิวโลกให้มีความสมดุลทางอุณหภูมิและเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวิตบน
พื้นผิวโลก ในชั้นบรรยากาศปกติของโลกจะประกอบไปดว้ยโอโซนและก๊าซชนิดต่างๆท่ีท าหน้าท่ี
กรองรังสีบางชนิดให้ผา่นมาตกกระทบผิวโลก รังสีท่ีตกกระทบผิวโลกจะสะทอ้นกลบัออกนอกชั้น
บรรยากาศไปส่วนหน่ึง ท่ีหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวโลกท่ีประกอบดว้ยพื้นน ้ า พื้นดิน และส่ิงมีชีวิต จะ
ดูดกลืนไวห้ลงัจากนั้นก็จะคายความร้อนออกมาในรูปของรังสี แผ่กระจายสู่ชั้นบรรยากาศและแผ่
กระจายออกไปนอกชั้นบรรยากาศส่วนหน่ึง อีกส่วนชั้นบรรยากาศจะดูดกลืนไวแ้ละคายความร้อน
ออกมา ผลท่ีเกิดข้ึนคือท าใหโ้ลกสามารถรักษาอุณหภูมิไวไ้ด ้จึงมีวฏัจกัรน ้ า อากาศ และฤดูกาลต่างๆ 
ด าเนินต่อไปอยา่งสมดุล (ปรากฎการณ์เรือกระจก, 2556) 

 แ ต่ ใน ปัจ จุบันชั้ นบรรย ากาศของโลก มีป ริม าณก๊ าซบา งช นิดมาก เ กินไป  เ ช่น  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อนัเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง ๆและการตดัไมท้  าลายป่า เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัหรือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่การตดัไมท้  าลายป่าน้ี นบัวา่เป็นตวัการส าคญัท่ีสุดในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่

ชั้นบรรยากาศ  ก๊าซมีเทน (CH4) แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมีอยู่มากมายทั้งในธรรมชาติ และท่ีเกิด

จากฝีมือมนุษย์ เช่น จากแหล่งนาข้าว จากการย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิต จากการเผาไหม้เช้ือเพลิง

ประเภทถ่านหิน น ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผาไหมท่ี้เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการ

เผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่าง ๆ สามารถท าให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูงถึง 20% ของก๊าซมีเทนในชั้น

บรรยากาศทั้ งหมด และ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  แหล่งก าเนิดก๊าซในตรัสออกไซด์คือ

อุตสาหกรรมท่ีใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน 

อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด ก๊าซเหล่าน้ีมีคุณสมบติัพิเศษคือสามารถ

ดูดกลืนและคายรังสีได้ดีมาก ดงันั้นเม่ือพื้นผิวโลกคายรังสีออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซเหล่าน้ีจะ

ดูดกลืนรังสีนั้นไวแ้ละจะคายความร้อนออกมาสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศ ก๊าซ

เหล่าน้ีนบัเป็นก๊าซท่ีเป็นตวัการหลกัท่ีท าให้เกิด ปรากฏการณ์เรือนกระจก เน่ืองจากมีอายุสะสมเฉล่ีย

ยาวนานกวา่ก๊าซตวัอ่ืนๆ ทั้งยงัส่งผลกระทบให้ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนและอตัราการเพิ่มปริมาณของ

ก๊าซเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษยท์ั้งส้ิน (ปรากฎการณ์เรือนกระจก, 2556)  

 ปรากฏการณ์เรือนกระจกสร้างผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยท าให้

อุณหภูมิภายในโลกสูงข้ึนจนเกิด สภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล น าแข็งขั้วโลกละลายอย่าง

รวดเร็ว ระบบนิเวศของโลกท าใหส้ัตวแ์ละพืชตอ้งปรับตวัเพื่อความอยูร่อด อากาศท่ีร้อนข้ึนจะเร่งการ

ระเหยและคายน ้าของพืชท าให้พืชผลเกิดการเห่ียวแห้งตาย และยงัส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์

การเพิ่มอุณหภูมิส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม อากาศท่ีร้อนและมีความช้ืนสูงจะบัน่ทอนสุขภาพของ

มนุษยท์ั้งทางร่างกายและจิตใจ ก่อใหเ้กิดความกดดนัร่างกายจึงมีภูมิคุม้กนัท่ีต ่าลงจนง่ายต่อการรับเช้ือ

โรคท่ีแพร่กระจายอยู่ในอากาศ เช่น กรณีคล่ืนความร้อน (heat wave) ท่ีแผ่ขยายสู่ เมืองชิคาโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1995 ท าให้มีผูสู้งอายุ เด็กและคนป่วย เสียชีวิต 739 คนภายในเวลา 1

สัปดาห์ เม่ืออุณหภูมิสูง 37OC ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 90 และในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2003 คล่ืน

ความร้อนไดท้ าให้คนยุโรปเสียชีวิตประมาณ 35,000 คน โดยเฉพาะท่ีฝร่ังเศสแห่งเดียวมีคนเสียชีวิต

ถึง 14,802 คน โดยอากาศอุ่นช้ืนท่ีรุนแรงของคล่ืนความร้อน ท าให้ร่างกายของมนุษยสู์ญเสียน ้ าอยา่ง

มาก จนจิตใจเกิดความสับสน มีปัญหาต่อระบบการหายใจ อากาศร้อนท าให้เ ลือดสูญเสีย
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ความสามารถในการจบัตวัเป็นกอ้น เกิดเลือดออกตามทวารและอวยัวะต่างๆเช่น หู ตา จมูก ปาก เป็น

ตน้ (ผลกระทบจากปรากฏการเรือนกระจก, 2556) 

การออกแบบและหลกัการออกแบบ  

 อินโฟกราฟิกส์ (มาจากค าวา่ Information + Graphics) (จงรัก เทศนา, 2557) หมายถึง การน า
ข้อมูลหรือความรู้เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือ
ภาพเคล่ือนไหว เพื่อน าเสนอให้เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถส่ือให้ผูช้มเข้าใจ
ความหมายของขอ้มูลทั้งหมดได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูน้ าเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจ  
 การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic Design) เป็นการน าขอ้มูลท่ีเขา้ใจยากหรือขอ้มูลท่ี
เป็นตวัหนังสือจ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ืองไดด้ว้ย
ตวัเอง มีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ หวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ภาพและเสียง ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ให้
เพียงพอ แลว้น ามาวิเคราะห์ เรียบเรียงแสดงออกมาเป็นภาพท่ีจะดึงดูดความสนใจได ้ช่วยลดเวลาใน
การอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกท่ีใช้อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง  
แผนท่ี ฯลฯ จดัท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้การส่ือสารมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนหลักการออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วนส าคญั ๆ คือ ในส่วนของข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการออกแบบ 

 การออกแบบจะตอ้งอาศยัส่ิงต่าง ๆ เช่น ภาพ ฉาก สี โดยในแต่ละส่วนมีหลกัการดงัต่อไปน้ี  
  1. สี (Color) สีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลกบัความรู้สึกของมนุษย ์สีสามารถท่ีจะสร้างความ

ประทบัใจและเร้าอารมณ์ของผูดู้ได้อย่างรวดเร็วโดยท่ีไม่ต้องใช้เวลาในการคิด ความรู้สึกของสี 
(Psychology of Color) สีมีคุณสมบติัทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย ์
ตวัอย่างเช่น สีเหลืองให้ความรู้สึกสว่างมีชีวิตชีวา สีแดงให้ความรู้สึกอนัตราย กล้าหาญ สีขาวให้
ความรู้สึกบริสุทธ์ิจริงใจ สีด าใหค้วามรู้สึกโศกเศร้า น่ากลวั เป็นตน้ (องคป์ระกอบศิลป์, 2554) ทฤษฎี
สีท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีอยู ่2 ทฤษฎี คือ 

   1.1 RGB เป็นสีของแสง หรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเรามองเห็นได ้ความยาวคล่ืนแสง
ท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดแสงสีต่างๆ มากมาย เม่ือแสงสีต่างๆ เขา้มาผสมมากข้ึนท าให้เกิดความสว่าง
มากข้ึน เม่ือสวา่งถึงจุดหน่ึงกลายเป็นแสงสีขาว เราเรียกระบบสีท่ีท างานแบบน้ีวา่การผสมสีแบบบวก 
(Additive) คือ เม่ือผสมมากก็ยิ่งสว่างมาก แสงสีท่ีใช้กับระบบน้ีได้แก่ จอมอนิเตอร์ จอโทรทศัน์  
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โปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์ฉายแสงอ่ืนๆ และประเภทงานท่ีตอ้งใช ้เช่น งานเวบ็ จะตอ้งเตรียมรูปภาพ
ในโหมด RGB แม่สีในระบบน้ีประกอบไปดว้ย แดง (Red) , เขียว (Green) , น ้าเงิน (Blue) 

 

ภาพท่ี 2.1 แม่สีของระบบ RGB  

   1.2 CMYK เป็นสีของสาร หรือหมึกพิมพซ่ึ์งจะท างานในลกัษณะตรงขา้มกบัสีของ
แสง(RGB) คือ เม่ือผสมกนมากข้ึนๆ แทนท่ีจะสวา่งข้ึนกลบัเขม้ลง เราเรียกระบบสีท่ีท างานแบบน้ีวา่
การผสมสีแบบลบ (Subtractive) ในทางทฤษฎีแลว้ แม่สี CMYK ในอตัราส่วน 100 เปอร์เซ็นเท่ากนั 
เม่ือน ามาผสมกนัแล้วควรจะได้เป็นสีด าสนิท แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตสีในปัจจุบนัยงัไม่
สามารถผลิตแม่สีท่ีสะทอ้นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะบางช่วงอยา่งแม่นย  าได ้เม่ือผสมกนัแลว้แทนท่ี
จะไดเ้ป็นสีด าสนิท กลบัไดสี้น ้ าตาล จึงตอ้เพิ่มสีด าเขา้มาช่วย เราเรียกสีด าท่ีมาชดเชยน้ีวา่ Key Color 
หรือ K นัน่เอง 

 

ภาพท่ี 2.2 แม่สีของระบบ CMYK  

 2. การจดัโครงสี (color scheme) มีส่วนดึงดูดความสนใจไดอ้ย่างมากในการออกแบบ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อตกแต่งใหส้วยงามเท่านั้น แต่สียงัมีอิทธิพลต่อการออกแบบส่ือสารอยา่งมาก สีถูกเลือก
มาใชด้ว้ยเหตุผลท่ีต่างกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคคื์อผูรั้บสารเขา้ใจ ดงันั้นในการเลือกใช้สีในงาน
ออกแบบ เพื่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตามส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ และเพื่อให้เกิดความงามน่าสนใจ ใน
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ทฤษฎีการใช้สีหรือการจัดโครงสีในสัดส่วนท่ีท าให้เกิดความสมดุลจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีนัก
ออกแบบจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  2.1 การใชสี้เอกรงค ์(monochromatic) เป็นวิธีการใชสี้ให้ประสานกลมกลืนง่ายท่ีสุด 
เพราะเป็นการใชสี้สีเดียวท าให้เกิดความหลากหลายมากกวา่ 1 สีโดยผสมสีขาวหรือสีด าเขา้กบัสีท่ีมี
ความอ่ิมตวันั้น 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพการใชสี้เอกรงคโ์ดยใชสี้สีเดียวท าใหห้ลากหลายโดยผสมสีขาวหรือสีด า 

  2.2 การใชคู้่สีขา้งเคียง (Analogous) เป็นการใช้สี 2 สีหรือมากกว่า ซ่ึงเรียงในวงจร
โดยยึดสีใดสีหน่ึงเป็นหลกัแล้วนับไปทางซ้ายหรือขวาทางใดทางหน่ึงหรือสองทาง สีหลกัและสี
ขา้งเคียงนบัรวมกนัไม่เกิน 4 สี  

  

ภาพท่ี 2.4 ภาพการใชสี้ขา้งเคียงโดยใชสี้ส้มเป็นหลกั 
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  2.3 การใชสี้คู่ตรงขา้ม (Complementary) คือคู่สีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงจร โดยยึดสีใด
สีหน่ึงเป็นหลกั และเลือกสีตรงขา้มเป็นองคป์ระกอบ 

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพการใชสี้คู่ตรงขา้ม 

  2.4 การใชสี้แบบสมดุลในวงลอ้สี (Triadic) เป็นการใชสี้ในวงจรสีท่ีมีต าแหน่งห่าง
กนัเท่า ๆ กนัจะท าใหง้านออกมาสบายตา 

 

ภาพท่ี 2.6 ภาพการใชสี้แบบสมดุลวงลอ้สี 

  2.5 การใชสี้ช่วงห่างไม่เท่ากนั (Split-complementary) เป็นการใชพ้ื้นฐานสีคู่ตรงขา้ม
โดยเพิ่มความโดดเด่นดว้ยการเพิ่มสีถดัไปในวงลอ้เขา้มา 

 



15 

ภาพท่ี 2.7 ภาพการใชสี้แบบช่วงห่างไม่เท่ากนั 

  2.6 การใชสี้ 4 สี (Rectangular Tetradic) เป็นการใชสี้ 4 สี โดยลากเส้นสัมผสัภายใน
วงจรสีเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 

ภาพท่ี 2.8 ภาพการใชสี้ 4 สี 

 3. หลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ เป็นการน าองค์ประกอบต่าง ๆ มาประกอบเขา้ด้วยกนั
และเกิดจุดเด่นน่าสนใจ โดยใช้เอกภาพ คือ การน าส่วนประกอบต่าง ๆ มาท าให้เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันและมีความสมบูรณ์ในตัว โดยส่วนประกอบท่ีท าให้เกิดเอกภาพ พิจารณาจากส่ิงต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 เส้นแกนแนวตั้ง (Vertical axis) แบ่งภาพให้เป็น 2 ส่วนในแนวตั้ง แบ่งเป็น
ดา้นซา้ยและดา้นขวา 

 

ภาพท่ี 2.9 การจดัองคป์ระกอบศิลป์แบบแนวตั้ง 

  3.2 เส้นแกนแนวนอน (Horizontal axis) แบ่งภาพให้เป็น 2 ส่วนในแนวนอน 
แบ่งเป็นดา้นบนและดา้นล่าง 
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ภาพท่ี 2.10 การจดัองคป์ระกอบศิลป์แบบแนวนอน 

  3.3 ความสมดุล คือ การจดัโครงสร้างของภาพให้เกิดความสมดุล ความสมดุลในทาง
ศิลปะอาจเกิดจากการจดัรูปร่าง รูปทรง สี ลกัษณะผิว ฯลฯ ให้เกิดความเท่ากนัตามความรู้สึก อาจมา
จากการแบ่งภาพดว้ยเส้นก่ึงกลางหรือเส้นแกน (Axis) ออกเป็น 2 ส่วน มองความสมดุลดว้ยสายตา
และความรู้สึก 
   3.3.1 ความสมดุลแบบสองขา้งเท่ากนั (Symmetrical Balance) เป็นลกัษณะท่ี
ดา้นซา้ยและขวาถ่วงดุลดว้ยรูปร่างหรือรูปทรงท่ีมีขนาดเท่ากนั 

 

ภาพท่ี 2.11 ความสมดุลสองขา้งเท่ากนัในส่วนขนาด 

   3.3.2 ความสมดุลแบบสองขา้งไม่เท่ากนั (Asymmertrical Balance) เป็นการจดั
วางองคป์ระกอบใหส้องขา้งมีขนาดไม่เท่ากนั แต่ใหมี้น ้าหนกัเท่ากนั 

 

ภาพท่ี 2.12 ความสมดุลสองขา้งไม่เท่ากนั 
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  3.4 โครงสร้างของภาพ คือ วิธีการน าภาพต่างๆ มาจบัเขา้ดว้ยกนับนระนาบ การจดั
ภาพไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั สามารถปรับเปล่ียนไดจ้นกวา่จะเกิดความรู้สึกลงตวัและสมบูรณ์ท่ีสุด มี 2 
ส่วนประกอบดว้ยกนัดงัน้ี 
   3.4.1 ส่วนประธาน (Subject) เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเพราะเป็นจุดท่ี
จะท าให้คนสนใจงาน ตัวอย่างเช่น การน าองค์ประกอบท่ีต้องการให้คนสนใจ แยกออกจาก
องคป์ระกอบโดยรวม จะดึงดูดสายตาผูช้ม ไปยงัต าแหน่งท่ีโดดเด่นนั้น 

 

ภาพท่ี 2.13 ภาพส่วนประธานท่ีช่วยดึงดูดความสนใจ 
  
   3.4.2 ส่วนรอง (Sub ordination) เป็นส่วนท่ีมีหนา้ท่ีเสริมอยูร่อบๆ เพื่อเป็นตวัท า
ใหป้ระธานเด่น และเกิดความส าคญัมากยิง่ข้ึน การมีส่วนประกอบในภาพจะยิ่งท าให้ภาพดูมีชีวิตชีวา
และเกิดความน่าสนใจ (องคป์ระกอบศิลป์, 2554) 

 

ภาพท่ี 2.14 ภาพส่วนรองท่ีช่วยเสริมความน่าสนใจ 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาคน้ควา้ และหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าภาคนิพนธ์จากแหล่งขอ้มูล
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ หนังสือและตวัอย่างจากงานวิจยั ดงันั้นจะกล่าวถึงเว็บไซต์ท่ีให้ความรู้
ค าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.15 http://guru.sanook.com/ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นสารานุกรมออนไลน์ และยงัมีขอ้มูลวนัน้ีในอดีต
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามาประกอบในการท าวจิยัน้ีได ้

http://guru.sanook.com/
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ภาพท่ี 2.16 http://energy.go.th/2015/ 

 เวบ็ไซตข์องกระทรวงพลงังาน สามารถคน้ควา้หาความรู้เร่ืองของพลงังานท่ีใชใ้นประเทศไทย
มีขอ้มูลในส่วนของการผลิตไฟฟ้า แหล่งเช้ือเพลิง การส่งกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าท่ีน ามาเป็นประโยชน์ไดอี้กมากมาย 

 

http://energy.go.th/2015/
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ภาพท่ี 2.17 http://www.egat.co.th/index.php 

 เวบ็ไซตก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า จุดเร่ิมตน้การน า
ไฟฟ้าเขา้สู่ประเทศไทย ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศ  

 

 

http://www.egat.co.th/index.php
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ภาพท่ี 2.18 http://www.mesise.com/mesise-com-พื้นฐานการใชโ้ปรแกรม 

 เป็นเวบ็ไซตห์าความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro ซ่ึงเป็นโปรแกรม
ท่ีใชใ้นการอดัวิดีโอ การตดัต่อวดีิโอ อดัเสียงลงในวดีิโอ สอนการใชเ้คร่ืองมือในแถบเคร่ืองมือต่างๆ
ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesise.com/mesise-com-พื้นฐาน
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ภาพท่ี 2.19 http://www.effectvideo.com/สอน-basic-after-effect/6/สอนพื้นฐาน-Adobe-After-Effect-
เร่ือง-Project-Timeline-and-Composition-Panel-ตอนท่ี-1 

 เป็นเวบ็ไซต์ท่ีสอนพื้นฐานการใชง้านของโปรแกรม Adobe After Effect ตั้งแต่การท าความ
รู้จกัพื้นฐานของโปรแกรม เรียนรู้แถบเคร่ืองมือ Composition, Timelineของหนา้ต่างการท างาน การ
ตั้งค่าการใชง้านต่างๆ รวมถึงการใส่เอฟเฟกตใ์หก้บัช้ืนงาน 

 

 

 

 

 

http://www.effectvideo.com/สอน-basic-after-effect/6/สอนพื้นฐาน-Adobe-After-Effect-เรื่อง-Project-Timeline-and-Composition-Panel-ตอนที่-1
http://www.effectvideo.com/สอน-basic-after-effect/6/สอนพื้นฐาน-Adobe-After-Effect-เรื่อง-Project-Timeline-and-Composition-Panel-ตอนที่-1
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 โครงงานแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก Understanding & Saving Energy จะจดัท าข้ึนมาไดต้อ้งอาศยั
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการออกแบบ การใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการจดัท า จึงไดศึ้กษา
คน้ควา้หาขอ้มูลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าโครงงานเป็นอย่าง
มากดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.20 แอนิเมชนัอินโฟกราฟิก เร่ืองการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัเรียน 

 กมลวรรณ เลียวหลกัแหลม (2557) คณะดิจิทลัมีเดีย สาขาวิชา การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกมส์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดยมีเน้ือเร่ืองท่ีกล่าวถึงปัญหาของเด็กไทยท่ีตั้งครรภใ์นวยัเรียน ซ่ึง
ถูกยกมาเป็นปัญหาอนัดบัใหญ่ระดบัชาติ ประเทศไทยมีการให้ก าเนิดเด็กทารกจากเด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 
20ปี เฉล่ียวนัละ 365 คน และกล่าวถึงวิธีป้องกนัไม่ให้เกิดการตั้งครรภใ์นวยัเรียน จดัท าโดยการใช้
โปรแกรม Adobe After Effect  ก าหนดการเคล่ือนไหว ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการ
ออกแบบฉากและตวัละคร และใชโ้ปรแกรม Adobe Premier Pro ในการใส่เสียง 
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ภาพท่ี 2.21 การพฒันาส่ืออินโฟกราฟิก เร่ืองเพราะอะไรท าไมถึงอว้น 

 ปาลิดา ศรีทาบุตร และ นฤมล อินทิรักษ ์(2559) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม โดยมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคอว้น โดยการรับประทานอาหารประเภท
ต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไขมนัสะสมในร่างกายท่ีเยอะเกินไป นอกจากน้ีส่ือยงัช้ีให้เห็นถึงวิธีการ
บริโภคอาหารท่ีเพียงพอต่อการใชพ้ลงังานในแต่ละวนัอยา่งเหมาะสม และการออกก าลงักายเพื่อไม่ให้
เกิดไขมนัสะสมในร่างกายและเกิดโรคอว้นได ้จดัท าโดยการใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator ในการ
ออกแบบ ใส่สีและจดัองคป์ระกอบของรูปภาพ ใชโ้ปรแกรม Adobe Premier Pro ในการตดัต่อและใส่
เสียง  
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ภาพท่ี 2.22 การพฒันาโมชนัอินโฟกราฟิก การเลือกรูปแบบ ขนาด สี และการจดัเรียงตวัอกัษร 

 พงษ์พิพฒัน์ สายทอง (2557) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม การเลือก
รูปแบบ ขนาด สีและการจัดเรียงตัวอักษร การเลือกใช้ตัวอักษรและการจัดเรียงตัวอักษรท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถท าให้งานออกแบบเพื่อน าเสนอข้อมูลบรรลุวตัถุประสงค์ส าคัญของงาน
แอนิเมชนัอินโฟกราฟิก ช่วยสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดใจและมีเอกลกัษณ์  โดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 
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ภาพท่ี 2.23 แอนิเมชนัอินโฟกราฟิก เร่ืองความคิดสร้างสรรค์ 

 เตรียมการณ์ ยงยชุรเวท (2559) สาขาเทคโนโลยีมลัติมีดียและแอนิเมชัน คณะวิทยการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร อธิบายถึงความคิดสร้างสรรคคื์อการกระท า
ส่ิงใหม่โดยผ่านกระบวนความคิดของสมอง เราสามารถพฒันาได้ น าเสนอผลงานโดยใช้ส่ืออินโฟ
กราฟิกเป็น จดัท าโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และโปรแกรม Adobe After effect CS6 
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ภาพท่ี 2.24 การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิก เร่ืองการรณรงคเ์ลิกด่ืมสุรา 

 สุดาภรณ์ เครือแสง (2557) สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตศาลายา) เพื่อเป็นส่ือการรณรงค์
การเลิกด่ืมสุรา กล่าวถึงขอ้เสียของการด่ืมสุราและวิธีในการเลิกด่ืมสุรา 10 วิธี จดัท าการออกแบบส่ือ 
อินโฟกราฟิก ออกมาเป็นภาพเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After effect CS6 



บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของการก าเนิดไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า และการใช้
พลงังานไฟฟ้าของมนุษย ์ท าใหไ้ดรั้บความรู้และไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชพ้ลงังานอยา่ง
ส้ินเปลืองอนัเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลกให้สภาพอากาศ
แปรปรวนอยู่ในขณะน้ี ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก Understanding 
& Saving Energy ท่ีจะเป็นส่ือการเรียนรู้ให้ความรู้เก่ียวกบัการก าเนิดของพลงังานไฟฟ้า การส่ง
กระแสไฟฟ้าภายในประเทศ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก และการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งง่ายๆท่ีสามารถท าไดภ้ายในบา้นเรือน ท่ีจะท าให้ผูท่ี้
รับชมเพลิดเพลินไปกบัการรับชมผ่านภาพ เสียง จากแอนิเมชันอินโฟกราฟิกท่ีทางคณะผูจ้ดัท าได้
พฒันาข้ึน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ 
ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการก าเนิดของพลงังานไฟฟ้า การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียงเน้ือหาใหส้อดคลอ้งเพื่อน ามาเป็นส่ือการเรียนรู้
3. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าส่ือแอนิเมชนั และการสร้างฉากและการสร้างภาพเคล่ือนไหว

ของ ตวัการ์ตูน
4. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลวธีิการการใส่เสียงใหก้บัส่ือการเรียนรู้
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ออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

1. การออกแบบตวัละคร 

 ตวัละครท่ีใช้มีลักษณะของเพศชายท่ีแต่งกายสัมพนัธ์กบัเร่ืองของพลังงานไฟฟ้า ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดใ้ชส้ัญลกัษณ์หมวกนิรภยัรวมถึงเส้ือผา้ท่ีดูมีความน่าเช่ือถือเป็นตวัละครหลกัในการด าเนิน
เร่ืองมาใช้ในการอธิบายขอ้มูลในฉากต่างๆเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในการเล่าเร่ือง ส่ิงหน่ึงท่ีขาด
ไม่ได้คือตวัละครท่ีใช้ตอ้งมีการเคล่ือนไหว แสดงถึงลกัษณะท่าทางอนับ่งบอกถึงเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีด าเนินภายในเร่ือง ทางคณะผูจ้ดัท าจึงสร้างรูปแบบของตวัละครหลกัให้มีท่าทาง
ต่างๆโดยอา้งอิงตวัอย่างจากเวบ็ไซต์ พฤติกรรมท่าทางในการแสดงออกของมนุษย ์เช่น ดีใจ สงสัย 
ตกใจ ร่าเริง เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณ์ในการเล่าเร่ืองมากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 3.1 ภาพสเก็ตตวัละครหลกั  

 

ภาพท่ี 3.2 ตวัละครหลกัท่ีจดัท าในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
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2. การออกแบบฉาก 
 ในการออกแบบฉากได้ท าการอา้งอิงจากภาพเหตุการณ์จริงท่ีเราพบเห็นในชีวิต คน้ควา้หา
ขอ้มูลรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตและน ามาดดัแปลงเป็นรูปการ์ตูน ลกัษณะของสีท่ีใชจ้ะอา้งอิงมาจาก
ภาพเหตุการณ์จริง และภาพพื้นหลงัส่วนใหญ่จะเป็นสีพื้นและเพิ่มในส่วนของเวคเตอร์ข้ึนมาในฉาก
ต่าง ๆ เพื่อใหดู้เขา้ใจง่าย  

 ฉากอวกาศจะใชพ้ื้นหลงัเป็นสีด า และมีเวกเตอร์ดาวเคราะห์และยานอวกาศเป็นองค์ประกอบ
เพื่อท่ีจะท าใหฉ้ากน้ีสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน 
 

 

ภาพท่ี 3.3 การออกแบบฉากอวกาศ 
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 ฉากการใช้พลังงานไฟฟ้าฉากน้ีพื้นหลังยงัคงเป็นส่วนของนอกอวกาศและมีลูกโลกและ
บา้นเรือนแสดงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโลก 

 

ภาพท่ี 3.4 การออกแบบฉากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 ฉากการเกิดฝนฟ้าคะนอง อา้งอิงจากเหตุการณ์จริงสร้างกอ้นเมฆและเม็ดฝนเพื่อความเสมือน
จริงมากยิง่ข้ึน โทนสีท่ีใชเ้ป็นโทนสีเทาด าในส่วนของกอ้นเมฆ 

 

ภาพท่ี 3.5 การออกแบบฉากการเกิดฝนฟ้าคะนอง 

  

 



32 

 ฉากโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีพื้น เพื่อท่ีจะให้โรงงานผลิตไฟฟ้าเด่น
ข้ึนมา โดยโรงงานผลิตไฟฟ้าได้จดัท าข้ึนมาตามแบบจริง และใช้สีขาวแดงคาดตัวตึกตามแบบ
โรงไฟฟ้าของจริง 

 

ภาพท่ี 3.6 การออกแบบฉากโรงงานผลิตไฟฟ้า 

 ฉากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ในฉากนั้นพื้นหลงัจะเป็นสีพื้น และเพิ่มเวกเตอร์ของส่ิงของต่าง ๆ ท่ี
แสดงถึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึนมาเพื่อใหดู้เขา้ใจไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.7 การออกแบบฉากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

  



33 

 ฉากการส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงับา้นเรือนภายในประเทศไทย ในฉากน้ีพื้นหลงัเป็นสีพื้นท่ีตดั
กบัเวกเตอร์ท่ีส่ือถึงบา้นเรือน โรงงาน โรงผลิตไฟฟ้า และไดน้ าตวัอกัษรเขา้มาช่วยเพื่อเพิ่มความเขา้ใจ
ใหก้บัผูช้ม 

 

ภาพท่ี 3.8 การออกแบบฉากการส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงับา้นเรือนในประเทศไทย 

 ฉากการแบ่งสัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีใชง้านการผลิตไฟฟ้า ฉากน้ีใชพ้ื้นหลงัเป็นสีพื้น และมีไอคอน
ท่ีแสดงถึงเช้ือเพลิงต่าง ๆ และน าตวัอกัษรมาช่วยเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัฉาก 

 

ภาพท่ี 3.9 การออกแบบฉากการแบ่งสัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 
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 ฉากการซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น ในฉากน้ีใช้เวกเตอร์เป็นเคร่ืองบินแสดงถึง
การซ้ือพลงังานไฟฟ้ามาจากประเทศเพื่อนบา้น ในฝ่ังซา้ยเคร่ืองบินไดบิ้นมาพร้อมกบัเงิน เม่ือบินผา่น
โรงไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้นเคร่ืองบินจะบินออกไปพร้อมกบัไฟฟ้า 

 

ภาพท่ี 3.10 การออกแบบฉากการซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น 

 ฉากการซ้ือเช้ือเพลิงน ้ ามันจากต่างประเทศ ในฉากน้ีใช้เวกเตอร์เป็นเรือแสดงถึงการซ้ือ
เช้ือเพลิงมาจากต่างประเทศ ในฝ่ังซ้ายเรือมาพร้อมกบัเงิน และฝ่ังขวาเรือท่ีสวนทางมาจะบรรทุก
น ้ามนัออกมา 

 

ภาพท่ี 3.11การออกแบบฉากการซ้ือเช้ือเพลิงน ้ามนัมาจากต่างประเทศ 
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 ฉากพระอาทิตยส่์งรังสีและความร้อนมายงัพื้นผวิโลก ในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีด าเช่นเดียวกนั
กบัพื้นหลงัของอวกาศและใช้เวกเตอร์พระอาทิตยแ์ละโลกท่ีมีความน่าสนใจ ในส่วนของรังสีและ
ความร้อนใชก้ารแยกสีของเส้น เพื่อใหดู้แตกต่างกนัและเพิ่มค าอธิบายตรงดา้นซา้ยล่างเพื่อให้เขา้ใจได้
ง่ายมากยิง่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.12 การออกแบบฉากพระอาทิตยส่์งรังสีและความร้อนมายงัพื้นผวิโลก 

 ฉากน ้าแขง็ละลาย ในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีพื้น ประกอบกบัเวคเตอร์ท่ีแสดงถึงน ้าแขง็และน ้า 

 

ภาพท่ี 3.13 การออกแบบฉากน ้าแขง็ละลาย 
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 ฉากฟาร์ม ในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีพื้น ประกอบกบัเวคเตอร์ท่ีแสดงถึงฟาร์มการเกษตร 

 

ภาพท่ี 3.14 การออกแบบฉากฟาร์ม 

 ฉากแสดงถึงอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีพื้น ประกอบกบัเวคเตอร์ปรอทท่ีแสดง
ถึงอุณหภูมิท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.15 การออกแบบฉากแสดงถึงอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
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 ฉากฝนตกและเกิดน ้ าท่วมบ้านเรือน ในฉากน้ีพื้นหลังจะเป็นสีพื้น ประกอบกับเวกเตอร์
บา้นเรือนและกอ้นเมฆท่ีแสดงถึงการเกิดฝนตกและน ้าท่วม 

 

ภาพท่ี 3.16 การออกแบบฉากฝนตกและเกิดน ้าท่วมบา้นเรือน 

 ฉากหิมะตก ในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีพื้น ประกอบกบัเวกเตอร์บา้นเรือนและละอองหิมะท่ี
หล่นลงมาบา้นเรือน 

  

ภาพท่ี 3.17 การออกแบบฉากหิมะตก 
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 ฉากการใช้ไฟฟ้า ในฉากน้ีพื้นหลงัจะเป็นสีด าเช่นเดียวกบัฉากอวกาศและมีการใช้สีเหลือง
แสดงถึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 

ภาพท่ี 3.18 การออกแบบฉากการใชไ้ฟฟ้า 

 ฉากแสดงการประหยดัพลังงาน ฉากน้ีพื้นหลังจะเป็นสีพื้น และมีการน าเวกเตอร์เข้ามา
ประกอบฉากแสดงถึงส่ิงของต่างๆ 

 

ภาพท่ี 3.19 การออกแบบฉากแสดงการประหยดัพลงังาน 
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 ฉากขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นหลังจะเป็นสีพื้นเพิ่มความ
น่าสนใจดว้ยสัญลกัษณ์ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 3.20 การออกแบบฉากขอบคุณขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3. การออกแบบและพฒันาแอนิเมชนั 
 3.1 การออกแบบตวัละคร  

   ตวัละครท่ีใชใ้นการด าเนินเร่ือง มีตวัละคร 1 ตวั 
  ซ่ึงตัวละครตัวน้ีจะมีหน้าท่ีเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน แอนิชันอินโฟกราฟิก เร่ือง 

 Understanding & Saving Energy 

 

ภาพท่ี 3.21 พิธีกร 
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 3.2 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
 เป็นการน าภาพไฟล ์vector ในหลายๆส่วนมาประกอบกนัใหเ้กิดเป็นฉากต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ และใน

การท าแต่ละช้ินส่วนของฉากนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งแยกเลเยอร์ของแต่ละช้ินเพื่อน าไปเคล่ือนไหวไดง่้าย
มากยิง่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.22 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 

ภาพท่ี 3.23 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
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ภาพท่ี 3.24 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 3.3 การออกแบบการเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 
เป็นการน าภาพฉากและองค์ประกอบต่างๆ มาท าเป็นแอนิเมชันอินโฟกราฟิก ท าการขยบัแต่ละ
ช้ินส่วนใหส้ัมพนัธ์กนั และท าการใส่เอฟเฟคต่างๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

 

ภาพท่ี 3.25 การออกแบบการเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 
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 3.4 การอดัเสียงและตดัต่อเสียงโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 
บนัทึกเสียงในโทรศพัทมื์อถือและท าการตดัต่อเสียงในโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 

 

ภาพท่ี 3.26 การตดัต่อเสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 

 3.5 การใส่เสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกโดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 
น าไฟลเ์สียงท่ีอดัไวเ้ขา้สู่โปรแกรม เพื่อท่ีจะใส่เสียงใหถู้กตอ้งกบัฉาก และต่อเน่ืองไปควบคู่กบัการท า
แอนิเมชันอินโฟกราฟิก และเป็นการประหยดัขั้นตอนการท างาน และสามารถจบงานได้ภายใน
โปรแกรมเดียว 

 

ภาพท่ี 3.27 การใส่เสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 
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ภาพท่ี 3.28 การใส่เสียงใหส่ื้อแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกโดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CS6 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 ในการสร้างงานแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก Understanding & Saving Enegy ให้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัท่ีมาของพลงังานไฟฟ้า การเกิดผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก รวมไปถึงการ
ประหยดัพลงังานอย่างง่ายท่ีสามารถท าไดใ้นชีวิตประจ าวนั ทั้งหมดน้ีมีระยะเวลาประมาณ 5 นาที 
โดยบนัทึกงานออกมาในรูปแบบของไฟล ์.mp4 โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

 ฉากท่ี 1 ฉากเปิดเร่ืองเป็นฉากลูกโลก และดาวเคราะห์ต่างๆ ในกาแลคซ่ี และมีจรวดวิง่ผา่น 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพเปิดของงานเป็นฉากอวกาศ 
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 ฉากท่ี 2 ฉากเปิดช่ือเร่ือง Know & Save Energy สร้างความน่าสนใจโดยการใส่ตวัอกัษรทีละ
ตวั และกดคน้หา เพื่อท่ีจะน าเขา้สู่เร่ืองราวอ่ืนๆ ต่อไป 

 

ภาพท่ี 4.2 ฉากช่ือเร่ือง 

 ฉากท่ี 3 ฉากเกร่ินน าก่อนเขา้เน้ือเร่ือง จะกล่าวถึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งคร่าวๆ 
สร้างความน่าสนใจโดยการท าใหเ้หมือนวา่ มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูต่ลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 4.3 ฉากบา้นเรือนและโรงงานท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
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 ฉากท่ี 4 เป็นฉากเปิดตวัพิธีกรท่ีจะเป็นผูน้ าการเล่าเร่ือง ความน่าสนใจของตวัละครอยู่ตรงท่ี
ตวัละคร สามารถขยบัปากประกอบการเล่าเร่ือง และสามารถท าท่าทางประกอบอธิบายได ้

 

ภาพท่ี 4.4 ฉากพิธีกรพดูถึงเร่ืองพลงังานไฟฟ้า 

 ฉากท่ี 5 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงท่ีมาของพลังงานไฟฟ้าท่ีมาจากธรรมชาติ สร้างฉากจ าลอง
สถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ตามธรรมชาติ 

 

ภาพท่ี 4.5 ฉากฝนฟ้าคะนอง 
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 ฉากท่ี 6 เป็นฉากท่ีพิธีกรกล่าวถึงการก าเนิดไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าข้ึนมาเอง 

 

ภาพท่ี 4.6 ฉากโรงงานผลิตไฟฟ้า 

 ฉากท่ี 7 เป็นฉากท่ีพิธีกรใหค้วามรู้เก่ียวกบัหน่วยของพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดจากการใชไ้ฟฟ้า 

 

ภาพท่ี 4.7 ภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
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ฉากท่ี 8 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงการส่งกระแสไฟฟ้าภายในประเทศไปยงัสถานท่ีต่างๆ จะท าให้
ทราบวา่การส่งระแสไฟฟ้าไปยงัแต่ละสถานท่ี นั้นใชก้ าลงัไฟจ านวนก่ีโวลต ์

 

ภาพท่ี 4.8 ฉากการส่งไฟฟ้าภายในประเทศไทย 

 ฉากท่ี 9 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงการให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือเพลิง ท่ีน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 4.9 ฉากสัดส่วนการใชพ้ลงังานต่างๆในการผลิตไฟฟ้า 
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 ฉากท่ี 10 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงการซ้ือพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน ามาใช้
ภายในประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 4.10 ฉากการซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น 

 ฉากท่ี 11 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงเช้ือเพลิงน ้ ามนัท่ีซ้ือมาจากต่างประเทศ เพื่อน ามาผลิตไฟฟ้าใช้
ภายในประเทศไทย  

 

ภาพท่ี 4.11 ฉากการซ้ือขายเช้ือเพลิงน ้ามนั 
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ฉากท่ี 12 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงเร่ืองของการเกิดปรากฎการณ์สภาวะเรือนกระจก ซ่ึงเป็นเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดสภาวะโลกร้อนอยูใ่นปัจจุบนั 

 

ภาพท่ี 4.12 ฉากการเกิดสภาวะเรือนกระจก 

 ฉากท่ี 13 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ท่ีท าให้น ้ าแข็งขัว่โลกละลาย ท า
ใหป้ริมาณน ้าเพิ่มสูงมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 4.13 ฉากปรากฏการณ์น ้าแขง็ขัว่โลกละลาย 
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 ฉากท่ี 14 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะโลกร้อน ท าให้ฤดูกาลต่างๆ
เปล่ียนแปลง 

 

ภาพท่ี 4.14 ฉากการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล 

 ฉากท่ี 15 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ท่ีท าให้ฤดูกาลต่างๆเปล่ียนแปลง 
ฤดูร้อนสภาพอากาศร้อนจดั และฝนทิ้งช่วง เม่ือถึงฤดูฝน ฝนตกหนกัจนท าใหเ้กิดภาวะน ้าท่วม 

 

ภาพท่ี 4.15 ฉากน ้าท่วม 
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 ฉากท่ี 16 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ท าให้ฤดูหนาวมีความหนาวเยน็
มากอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึน ส่งผลท าใหเ้กิดปรากฎการณ์หิมะตก 

 

ภาพท่ี 4.16 ฉากหิมะตก 

 ฉากท่ี 17 เป็นฉากท่ีกล่าวถึงตน้เหตุท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซ่ึงเกิดจากมนุษยทุ์กคนท่ีเผา
ผลาญเช้ือเพลิงมากเกินไป 

 

ภาพท่ี 4.17 ฉากเมืองแสดงถึงการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง 
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ฉากท่ี 18 เป็นฉากท่ีพิธีกรกล่าวถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งง่ายๆ ภายในบา้นเรือน 

 

ภาพท่ี 4.18 ฉากพิธีกรพดูถึงการประหยดัพลงังาน 

 ฉากท่ี 19 เป็นฉากท่ีพิธีกรขอบคุณขอ้มูลทั้งมด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 4.19 ฉากขอบคุณขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ส่ือการเรียนรู้ เร่ือง Understanding & Saving Energy เป็นแอนิเมชนัอินโฟกราฟิกท่ีให้ความรู้
และความเพลิดเพลิน และยงัแฝงไปดว้ยการกระตุน้จิตส านึกให้ตระหนกัถึงผลกระทบจากการใช้
พลงังานอยา่งส้ินเปลือง รวมถึงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประหยดพลงังานภายในบา้นเรือนท่ีสามารถ
ท าไดง่้ายๆในชีวิตประจ าวนั ในเร่ืองประกอบไปดว้ยตวัละครหลกัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพิธีกรคอยเล่าเร่ือง 
อธิบายเน้ือหาต่างๆ และภาพประกอบท่ีมีความน่าสนใจ เขา้ใจไดง่้าย เน้ือเร่ืองให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ก าเนิดของพลงังานไฟฟ้า การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก การประหยดัพลงังานภายในบ้านเรือน ผ่านภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยายและเสียงดนตรี
ประกอบท่ีน่าฟัง 

 ในส่วนด้านการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้น้ีให้ความรู้เร่ืองของการก าเนิดพลงังานไฟฟ้า การเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และการประหยดัพลงังาน 
และเน้ือหาอ่ืนๆท่ีปรากฏอยูบ่นส่ือการเรียนรู้น้ี ลว้นแต่จะตอกย  ้าวา่ พลงังานไฟฟ้าช่วยให้การด าเนิน
ชีวิตในแต่ละวนัเป็นไปย่างราบร่ืน สะดวกสบาย แต่การใช้พลงังานอย่างส้ินเปลือง ก็ท  าให้เกิดผล
กระทบท่ีตามมาจากเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ตวัอยา่งเช่น อุณหภูมิภายในโลกท่ีสูงข้ึน โลกร้อน
ข้ึน ดงันั้นการประหยดัพลงังานจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีควรเร่ิมท าตั้งแต่วนัน้ี เพื่อช่วยให้อุณหภูมิของโลกดี
ข้ึน และท าใหโ้ลกน่าอยูต่่อไป 

 โดยเน้ือหาต่าง ๆ ของแต่ละฉาก เน้นการน ามาจดัท าเป็นรูปแบบของ แอนิเมชนัอินโฟกราฟิก
ส่ือการการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้เน้ือหาท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้ชม ซ่ึงอายุระหว่าง 15-40 ปี และผูท่ี้สนใจท่ี
สนใจในงานแอนิเมชนัอินโฟกราฟิก ท าให้เกิดความรู้ ความบนัเทิง รวมถึงการปลูกจิตส านึกเก่ียวกบั
เร่ืองของพลงังานท่ีจะเป็นประโยชน์ ซ่ึงท าให้ส่ือการเรียนรู้น้ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ส่วนหน่ึงมีส่วนช่วย
ท าใหมี้การพฒันาทางดา้นความคิด จิตส านึก ท่ีจะเล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ จากการใชพ้ลงังานอยา่ง
ส้ินเปลือง แต่ก็ไม่ไดมุ้่งหวงัให้มีความรู้ ความเพลิดเพลินอยา่งเดียว แต่ก็ยงัมุ่งหวงัถึงผูท่ี้รับชมจะเกิด
ความคิดและริเร่ิมท่ีจะประหยดัพลงังาภายในบา้นเรือน เพื่อช่วยลดปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน
ทัว่โลกภายในขณะน้ี 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. การท าภาพเคล่ือนไหวเกิดการกระตุก และเคล่ือนไหวชา้ในบางฉาก 
2. การแปลงไฟล์โปรแกรมเป็นไฟล์ .mp4 เกิดปัญหาภาพไม่ชัด ภาพสะดุด เสียงหาย   
 อนัเน่ืองมาจากคอมพิวเตอร์ไม่มีเสปคท่ีแรงพอท่ีจะบนัทึกงานออกมา 
3. การน าเสียงเอฟเฟคมาใส่ในโปรแกรม เสียงไม่ตรงกบัฉากท่ีตอ้งการ 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. สามารถน าส่ือการเรียนการสอนเร่ือง Understanding & Saving Enegy ไปพฒันาต่อให้มี
ความ ทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
2. สามารถสร้างส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัพลงังานในดา้นต่าง ๆ ไดอี้ก เช่น แหล่งเช้ือเพลิงท่ี

น ามาผลิตไฟฟ้า หรืออ่ืน ๆ 
3. สามารถปรับเปล่ียนโปรแกรมท่ีจะใช้ผลิตส่ือการเรียนการสอนน้ีได้ เพื่อความ

หลากหลายและน่าสนใจ 
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

Storyboard 

ฉาก บทบรรยาย 

1. 1. เสียงบรรยาย : -

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั

2. 1. เสียงบรรยาย : -

2. Effect :  เพลงประกอบแอนิเมชนั , เสียง
แป้นพิมพ ์

3. 1. เสียงบรรยาย : ในปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าถือ
ได้ว่าจ  าเป็นและมีความส าคญัต่อมนุษย์เป็น
อย่างมาก ประกอบกบัประชากรของโลกเพิ่ม
มากข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั
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4. 1. เสียงบรรยาย : วนัน้ีเรามาสนุกกบัเร่ืองของ
พลงังานไฟฟ้ากนัดีกวา่ครับ ทราบไหมครับวา่ 
พลงังานไฟฟ้าเกิดจาก 2 ลกัษณะดว้ยกนั 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

5. 1. เสียงบรรยาย : ลกัษณะท่ี 1 พลงังานไฟฟ้าท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ปรากฏการณ์
ฟ้าแล่บและฟ้าผา่ โดยการเคล่ือนท่ีเสียดสีของ
อากาศในก้อน เมฆ ท่ี มีประ จุ อิออนตาม
ธรรมชาติ ท าให้เกิดการสะสมของพลงังานไว้
จนมีการเปล่ียนแปลงแรงดนัและความช้ืนท า
ใหเ้กิดปรากฏการณ์ฟ้าแล่บและฟ้าผา่ พลงังาน
ไฟฟ้าท่ีปล่อยออกมาจะมีแรงดนัมากแค่ไหน 
ข้ึนอยูก่บักลุ่มกอ้นเมฆในขณะนั้น และถา้เป็น
ก ลุ่มก้อนเมฆท่ี มีขนาดใหญ่มาก  ๆ  จะ มี
พลงังานสะสมไวม้ากกว่าปกติ และจะท าให้
เกิดปรากฏการณ์ฟ้าแล่บไดบ้่อยคร้ังครับ 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

6. 1. เสียงบรรยาย : ลกัษณะท่ี 2 พลงังานไฟฟ้า
ท่ีมาจากการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้ามีช่ือ
เรียก 2 อย่างด้วยกัน 1 ก าลังผลิต หมายถึง 
ความสามารถท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะผลิตได้
สูงสุด ก าลังผลิตมีหน่วยเป็นวตัต์ กิโลวตัต ์
หรือเมกะวตัต ์

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 
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7. 1. เสียงบรรยาย : 2 พลงังานไฟฟ้าหมายถึง
ก าลงัการผลิตควบคู่กบัระยะเวลาท่ีท าการผลิต 
ในแง่ของการใช้งานไฟฟ้า หมายถึงความ
ส้ินเปลืองของพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ควบคู่กับ
ระยะเวลาในการใช้มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์
ชัว่โมง หรือยนิูต 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

8. 1. เสียงบรรยาย : ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลบัความถ่ี 50 เฮิรตซ์ มีทั้ง
ระบบ 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต์ ท่ีใช้ใน
บา้นเรือน ระบบ 3 เฟส แรงดนั 380 โวลต ์ 
ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  และแรงดัน  
115- 500 กิโลโวลตใ์ชส้ าหรับส่งกระแสไฟฟ้า
ภายในประเทศ 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

9. 

 

1. เสียงบรรยาย : ปัจจุบนัการใชเ้ช้ือเพลิงผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นการพึ่งพาตนเอง
เป็นหลักโดยใช้เ ช้ือเพลิงต่าง ๆ ดัง น้ีครับ  
ก๊าซธรรมชาติ 66% ถ่านหิน 18 % พลงัน ้ า 3% 
พลงังานทดแทนอ่ืน ๆ อีก 13% 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 
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10. 1. เสียงบรรยาย : รวมทั้งมีการซ้ือไฟฟ้ามาจาก
ประเทศเพื่อบา้นมาใชง้านเช่นกนั 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

11. 1. เสียงบรรยาย : ส่วนเช้ือเพลิงน ้ ามนัตอ้งซ้ือ
จากต่างประเทศ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องวางแผน 
การใชใ้หป้ระหยดัท่ีสุด 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

12. 1. เสียงบรรยาย : ทุกว ันน้ีมนุษย์ได้ใช ้
พลงังานอยา่งส้ินเปลืองจึงส่งผลให้เกิดมลพิษ
ต่าง ๆไปท าลายบรรยากาศในชั้นโอโซนท่ีคอย
สะท้อนแสงอาทิตย์ไม่ให้มีรังสีต่าง ๆ และ
ความร้อนเขา้มายงัพื้นผิวโลกมากเกินไปหรือ
ท่ีเราเรียกปรากฎการณ์เรือนกระจก และจาก
การท่ีบรรยากาศชั้นโอโซนถูกท าลาย จากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนท่ีเกิดจาก
ขยะมูลฝอยและมูลสัตว์ท่ี เ กิด ข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ท่ีท าใหค้วามร้อนจากแสงอาทิตยไ์ม่
สามารถสะทอ้นกลบัออกไปนอกโลกได้ จึง
ท าให้อุณหภูมิภายในโลกสูงข้ึนมากจนส่งผล
กระทบกบัอากาศไปทัว่โลกในขณะน้ี 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 
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13. 1. เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งการเกิดปรากฎการณ์
น ้าแขง็ขั้วโลกละลายตวัอยา่งรวดเร็ว จนท าให้
ปริมาณน ้าสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

14. 1. เสียงบรรยาย : เกิดการเปล่ียนแปลงฤดูกาล
พืชผลไม่สามารถเพาะปลูกได ้

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

15. 1. เสียงบรรยาย : พอถึงฤดูร้อนก็จะร้อนจดั
เพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

16.

 

1. เสียงบรรยาย : ฤดูฝนก็น ้าท่วมเพราะมี
ปริมาณน ้ามากเกินไป 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 
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17. 1. เสียงบรรยาย : และฤดูหนาวก็หนาวจดัแบบ
ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในรอบ 100 ปี 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

18. 1. เสียงบรรยาย : ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากการ
กระท าของมนุษยเ์ราท่ีเผาผลาญเช้ือเพลงมาก
เกินไป 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

19. 1. เสียงบรรยาย : ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากการ
กระท าของมนุษยเ์ราท่ีเผาผลาญเช้ือเพลงมาก
เกินไป ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งช่วยกนัประหยดั
พลงังานเพื่อลดสภาวะเรือนกระจก ใหโ้ลก
ของเรากลบัมามีอุณหภูมิและฤดูกาลท่ีปกติอีก
คร้ัง 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 
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20. 

 

 

1. เสียงบรรยาย : การประหยดัพลงังานไฟฟ้าก็
ท าได้ ง่ ายมาก  ๆ  ภายในบ้านของเราเอง 
ตวัอยา่งเช่น  
 - ถอดปลัก๊ไฟทุกคร้ังหลงัการใชง้าน 
 - ไม่เปิดวทิยหุรือโทรทศัน์ทิ้งไว ้
 - รีดผา้คร้ังละมาก ๆ 
 - ปิดสวติซ์ไฟทุกคร้ังหลงัจากใชง้านเสร็จ 
 - ปรับแอร์ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

21. 1. เสียงบรรยาย : ช่วยกนัประหยดัพลงังานคน
ละนิด เพื่อโลกท่ีน่าอยูข่องเรากนันะครับ 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

22. 1. เสียงบรรยาย : ขอบคุณขอ้มูลจาก 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ 

2. Effect : เพลงประกอบแอนิเมชนั 

 



ภาคผนวก ข 
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro CS6 

ภาพท่ี ข.1 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม 

คลิกขวาท่ีไฟล ์Adobe Premiere Pro CS6 แลว้เลือก Extract Here เพื่อท าการแตกไฟล์ 

ภาพท่ี ข.2 หนา้จอท าการแตกไฟล ์

รอจนกวา่จะแตกไฟลเ์สร็จ 



66 

 

ภาพท่ี ข.3 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม 

ดบัเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร์ Adobe Premiere Pro CS6 

 

ภาพท่ี ข.4 หนา้จอโฟลเดอร์ Set-up 

ดบัเบิลคลิกไฟล ์Set-up 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง 

รอจนกวา่จะติดตั้งเสร็จ 

 

ภาพท่ี ข.6 หนา้จอเร่ิมติดตั้งโปรแกรม 

คลิกเลือก Try 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอขอตกลงการติดตั้ง 

คลิกเลือก Accept 

 

ภาพท่ี ข.8 หนา้จอเลือกพื้นท่ีการติดตั้งโปรแกรม 

เลือกไดร์ฟท่ีจะลงโปรแกรมและคลิก Install 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง 

รอจนกวา่โปรแกรมติดตั้งเสร็จ 

 

ภาพท่ี ข.10 หนา้จอจบขั้นตอนการติดตั้ง 

คลิกท่ี Close เม่ือโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
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Adobe After Effect CS6 

 

ภาพท่ี ข.11 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม 

คลิกขวาท่ีไฟล ์Adobe After Effect CS6 แลว้เลือก Extract Here เพื่อแตกไฟล ์

 

ภาพท่ี ข.12 หนา้จอท าการแตกไฟล ์

รอจนกวา่แตกไฟลเ์สร็จ 
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ภาพท่ี ข.13 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม 

ดบัเบิลคลิกโฟลเดอร์ Adobe After Effect CS6 ท่ีท าการแตกไฟลเ์สร็จแลว้ 

 

ภาพท่ี ข.14 หนา้จอโฟลเดอร์ Set-up 

ดบัเบิลคลิกท่ีไฟล ์Set-up 



72 

 

ภาพท่ี ข.15 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง 

รอจนกวา่โปรแกรมติดตั้งเสร็จ 

 

ภาพท่ี ข.16 หนา้จอเร่ิมติดตั้งโปรแกรม 

คลิกเลือก Try 
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ภาพท่ี ข.17 หนา้จอขอตกลงการติดตั้ง 

คลิกเลือก Accept 

 

ภาพท่ี ข.18 หนา้จอเลือกพื้นท่ีการติดตั้งโปรแกรม 

เลือกไดร์ฟท่ีจะลงโปรแกรมและคลิก Install 
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ภาพท่ี ข.19 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง 

รอจนกวา่โปรแกรมติดตั้งเสร็จ 

 

ภาพท่ี ข.20 หนา้จอจบขั้นตอนการติดตั้ง 

คลิกท่ี Close เม่ือโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
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Adobe Illustrator CS6 

 

ภาพท่ี ข.21 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม 

คลิกขวาท่ีไฟล ์Adobe Illustrator CS6 แลว้เลือก Extract Here เพื่อแตกไฟล ์

 

ภาพท่ี ข.22 หนา้จอการแตกไฟล ์

รอจนกวา่แตกไฟลเ์สร็จ 
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ภาพท่ี ข.23 หนา้จอโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม 

ดบัเบิลคลิกโฟลเดอร์ Adobe Illustrator CS6 ท่ีแตกไฟลเ์สร็จแลว้ 

 

ภาพท่ี ข.24 หนา้จอโฟลเดอร์ Set-up 

ดบัเบิลคลิกท่ีไฟล ์Set-up 
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ภาพท่ี ข.25 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง 

รอจนกวา่จะติดตั้งเสร็จ 

 

ภาพท่ี ข.26 หนา้จอเร่ิมติดตั้งโปรแกรม 

คลิกเลือก Install a trial 
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ภาพท่ี ข.27 หนา้จอขอ้ตกลงการติดตั้ง 

คลิกเลือก Accept 

 

ภาพท่ี ข.28 หนา้จอเลือกพื้นท่ีการติดตั้งโปรแกรม 

เลือกไดร์ฟท่ีจะลงโปรแกรมและคลิก Install 
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ภาพท่ี ข.29 หนา้จอแสดงสถานะการติดตั้ง 

รอจนกวา่โปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ 

 

ภาพท่ี ข.30 หนา้จอจบขั้นตอนการติดตั้ง 

คลิกท่ี Close เม่ือโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
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