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บทท่ี 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จฯทอดพระเนตรโรงงานออร์เบอร์ ผลิตนม
ข้นหวานของเนสท์เล่ ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์และต่อมาในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก ทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนมและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์นมท าให้ท่านทรงเล็งเห็นความส าคญัของนมและโคนม ท่ีเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าสูงและมี
ประโยชน์ต่อประชาชนจึงไดท้รงริเร่ิมแนวคิดด าเนินกิจการโคนมและแปรรูปนมในประเทศไทยข้ึน 

 ในช่วงแรกเร่ิมสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกท่ี 9 แห่งเดนมาร์ก ร่วมกับรัฐบาลและองค์การ
เกษตรกรรมของประเทศเดนมาร์กไดน้้อมเกลา้ฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศ
ไทยโดยจดัตั้งเป็น “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก” ข้ึนท่ีอ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรีซ่ึงเป็นกิจการ
ฟาร์ม  โคนมแห่งแรกในประเทศไทยหลงัเร่ิมทดลองเล้ียงโคนมในสวนจิตรลดาแลว้น ้านมท่ีรีดไดม้า
ช่วงแรกจะแบ่งให้ลูกโคไดกิ้น จากนั้นเม่ือเหลือแลว้จึงน าใส่ขวดแกว้จ าหน่ายแก่ขา้ราชบริพารส่วน
ลูกโคตวัผูเ้ม่ือหยา่นมแลว้ไดพ้ระราชทานใหก้รมปศุสัตวเ์ล้ียงเป็นพ่อพนัธ์ุต่อไป เม่ือจ านวนโคนมเร่ิม
เพิ่มข้ึนทุกปีจนสามารถผลิตน ้านมออกจ าหน่ายแก่บุคคลภายนอกและโรงเรียนขา้งเคียงไดท้  าให้เร่ิมมี
การวิจยัและพฒันาโครงการต่างๆ เก่ียวกบัโคนมมากข้ึน เช่นการพฒันาการผลิตน ้ านมให้ไดเ้พิ่มข้ึน
การตรวจสอบคุณภาพน ้ านมการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเล้ียงโคนมท าให้เร่ิมมีเกษตรกรเล้ียงโคน
มมากข้ึนโดยการด าเนินงานโคนมสวนจิตรลดานั้นมีโคนมท่ีเล้ียงไวป้ระมาณ 40 ตวั เป็นแม่โครีดนม
ประมาณ 20 ตัว ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกววัส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุโฮสไตล์ฟรีเช่ียนท่ีมีสีขาวด าอันเป็น
เอกลกัษณ์ในปัจจุบนัมีกระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมนมอยา่งครบวงจร 

 การน าเสนอข้อมูลท่ีซับซ้อน มีเน้ือหามากมายท าให้ยากจะเข้าใจเน้ือหานั้นๆและต้องใช้
เวลานานในการท าความเขา้ใจจึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ผูจ้ดัท าจึงมีแนวความคิดในการ
สร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปโมชัน่กราฟิกเป็นส่ือการเรียนรู้เร่ืองโครงการโคนมในพระราชด าริ โดยใช้
โปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 , Adobe premiere pro cc 2018 , Adobe after effects cc 2018 ใน
การพฒันา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆให้กบัผูท่ี้สนใจโครงการโคนมในพระราชด าริและยงัเป็นการ
เผยแพร่ขอ้มูลในโครงการเพื่อใหค้นท่ีสนใจเขา้มาศึกษาโครงการโคนมในพระราชด าริ  
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วตัถุประสงค ์

1. เพื่อน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการโคนมในพระราชด าริ 
2. เพื่อนอ้มน าแนวคิดของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ใหเ้ป็นท่ีประจกัแก่ประชาชน 
3. เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนใหก้บัเยาวชนและผูท่ี้สนใจ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 เยาวชนอาย ุ10 ปีข้ึนไป และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

ขอบเขต 

1. โมชัน่กราฟิกเร่ืองโครงการโคนมในพระราชด าริ มีเน้ือหาเพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็น 

คุณประโยชน์ของโครงการโดยมี ระยะเวลาในการน าเสนอ 3-5 นาที แบ่งเป็น 5 โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

 1.1 ความเป็นมาของโครงการโคนมพระราชด าริ  

 1.2 โครงการนมหนองโพ 

 1.3 โครงการนมไทย-เดนมาร์ก 

 1.4 โครงการนมอดัเม็ดสวนดุสิต 

 1.5 โครงการนมสวนจิตรลดา 

 1.6 โครงการนมชัง่หวัมนั 

2.       คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

 2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  2.1.1 CPU Intel Core i7 3.18 GHz. 

         2.1.2      Hard Disk 500 GB. 

        2.1.3      RAM 4 GB. 

         2.1.4      DVD-RW Drive 

         2.1.5      Printer 

       2.1.6 Scanner 

  2.1.7 Speaker 
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  2.1.8      Microphone 

 2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ช้ 

 2.2.1      CPU Intel Core i5, 2.4 GHz.  

         2.2.2      Hard Disk เหลือพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 500 MB. 

 2.2.3      Ram 1 GB. หรือมากกวา่ 

 2.2.4      DVD-RW Drive 

 2.2.5      Speaker 

3.        คุณสมบติัซอฟตแ์วร์ 

 3.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

  3.1.1 Microsoft Window 10  

 3.1.2      Microsoft Office Word 2010 

 3.1.3      Adobe After Effects CC 2018 

 3.1.4      Adobe Illustrator CC 2018  

 3.1.5      Adobe Premier Pro CC 2018 

 3.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรือสูงกวา่ 

 3.2.2 Adobe Flash Player 10.3 หรือสูงกวา่ 

 3.2.3 โมชัน่กราฟิก เร่ืองโครงการโคนมในพระราชด าริ 

 3.2.4      Media Player  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจัดท า โมชั่นกราฟฟิกโครงการโคนมในพระราชด าริ คณะผูจ้ ัดท าได้วางแผนการ

ด าเนินงานไว ้ดงัน้ี   

1. การจดัการดา้นเน้ือหา เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งคิดหาโครงสร้างของเน้ือเร่ืองท่ีซบัซอ้นเขา้ใจง่าย  
2. ก าหนดทิศทางของรูปแบบผลงาน เพื่อให้เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจ

มากข้ึน ไดแ้ก่ การก าหนดโครงสี รูปแบบของกราฟิก รวมถึงตวัอกัษร 
3. การเขียนแบบร่าง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
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 3.1 ช่วงบทน าคือส่วนเร่ิมแรก ซ่ึงต้องเล่าเร่ืองให้น่าสนใจ และสร้างความสนใจให้น่า
ติดตาม เช่น การกล่าวถึงปัญหาหรือการเกร่ินน า เพื่อเช่ือมต่อกบัส่วนท่ี 2  

 3.2 ช่วงเน้ือหากลางเร่ือง การเล่าถึงเน้ือหาของเร่ือง 
 3.3 ช่วงสุดทา้ย การสรุปเร่ืองราวทั้งหมดของเร่ือง 
4. สตอร่ีบอร์ด (StoryBoard)  

 4.1 สตอร่ีบอร์ดแบบร่างกระดาษ เป็นการสเก็ตเร่ืองราวง่ายๆ ควบคู่กับเน้ือหาเพื่อเล่า
เร่ืองราวใหเ้ป็นลกัษณะการเคล่ือนท่ีของภาพ 

 4.2 ต่อมาเป็นการพฒันาสตอร่ีบอร์ดลงโปรแกรม Adobe illustrator CC 2018 โดยสร้างเป็น
ภาพกราฟฟิกเพื่อท่ีจะน าตวัละครและฉากไปท าการเคล่ือนไหว 

5. น าภาพกราฟฟิกท่ีสร้างในโปรแกรมAdobe illustrator CC 2018 มาพฒันาและท าให้ตวัละคร
เคล่ือนไหวในโปรแกรม Adobe Effect CC 2018 

6. เม่ือท าภาพเคล่ือนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้ นตอนต่อไปอัดเสียงบรรยาย พร้อมทั้ งใส่ 
เสียงเอฟเฟค 

7. น าเสนอโครงงานและปรับปรุงจุดบกพร่อง 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   

1. เผยแพร่โครงการโคนมในพระราชด าริใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน   

2. เสริมสร้างความรู้ใหก้บัเยาวชนและผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัโครงการโคนมในพระราชด าริ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 โมชัน่กราฟิก เร่ือง โครงการโคนมในพระราชด าริ เป็นโมชัน่ท่ีใหค้วามรู้ในโครงการโคนมใน

พระราชด าริ สร้างข้ึนเพื่อเผยแพร่ใหก้บัผูค้นท่ีสนใจในโครงการ และสามารถน าไปปรับใชใ้นงาน

ต่าง ๆได ้

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โครงการโคนมพระราชด าริเป็นโครงการท่ีช่วยส่งเสริมอาชีพใหเ้กษตรกรและยงัช่วยลดปัญหา

ความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีโครงการต่าง ๆดงัน้ี 

1. โครงการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในปี พ.ศ.2502 เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวก์ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดร่้วมประชุมปรึกษาหารือกบัเกษตรชั้นน าท่ีต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี ตามค าเรียกร้องขอให้ทางราชการไปด าเนินการผสมเทียมโคในทอ้งถ่ินน้ี ซ่ึงจากการหารือ 
และพิจารณาแลว้กรมปศุสัตวจึ์งไดต้กลงเปิดสถานีผสมเทียมข้ึน ณ ต าบลหนองโพ เป็นสถานีผสม
เทียมแห่งท่ี 3 ของประเทศ โดยเร่ิมท าการผสมเทียมโคเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2502  เม่ือสถานีผสมเทียมโคไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้นั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2511 ทางราชการไดส้นบัสนุนการ
เล้ียงโคนมข้ึนปรากฏว่าไดรั้บความนิยมจากราษฏรมากข้ึนจนมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในเขตจงัหวดั
ราชบุรีและจงัหวดันครปฐมเพิ่มมากข้ึนจึงเร่ิมประสบปัญหาความเดือดร้อนเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่าย
น ้านมดิบท่ีรีดไดจ้ากแม่โคนมเบ้ืองตน้กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมเหล่าน้ีไดท้  าหนงัสือกราบบงัคมทูล
ต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือปี พ.ศ.2512 เพื่อขอ
พระราชทานความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนดงักล่าว เม่ือความได้ทราบถึงพระ
เนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระองคท์รงได้
พยายามท่ีจะหาทางช่วยเหลือ ซ่ึงในช่วงนั้นพอดีกบัท่ีพระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้สร้าง
โรงงานผลิตนมผงข้ึนท่ีภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิตจึงมีการหารือกนัในส่วนของผูท่ี้
เก่ียวข้องว่าควรจะมีการสร้างโรงงานผลิตนมผงข้ึนท่ีต าบลหนองโพจนกระทั้ งในปีพ.ศ.2513 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) 
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ภาพท่ี 2.1 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเปิดโครงการนมหนองโพ 

2. โครงการฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กยอ้นไปเม่ือ ปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวงเสด็จ ประเทศเดนมาร์ก ทรงให้ความสนใจในดา้นกิจการโคนมเป็นอย่างมาก ในปีต่อมา
ทางรัฐบาลเดนมาร์กและสมาคมเกษตรกร ไดร่้วมนอ้มเกลา้ถวายโครงการโคนมในประเทศไทย และ
ไดต้กลงสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลเดนมาร์ก ในการจดัตั้งฟาร์มโคนม ท่ี อ าเภอมวกเหล็ก 
จงัหวดัสระบุรี โดยใชช่ื้อวา่ ไทย – เดนมาร์ก   ปี 2505 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงประกอบ
พิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนยฝึ์กอบรมการเล้ียงโคนมไทย – เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม 2505 ถือเป็นวนัท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ ในช่วงปีแรกกิจการ นมไทย ท าก าไรไม่
ค่อยดีนกัดว้ยเหตุผลเร่ืองการตลาด ประกอบกบัคนไทยในสมยันั้นไม่ค่อยไดด่ื้มนมกนัเท่าไร จึงได้
น าเสนอประโยชน์ของการด่ืมนมปลูกฝังและกนัตั้งแต่เด็ก ๆให้รู้ถึงคุณค่าของนมววัซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีคน
ไทยหนัมาด่ืมนมกนัมากข้ึน (องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2557) 

 

ภาพท่ี 2.2 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จ ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก 

http://nongpho.com/wp-content/uploads/2017/07/102.jpg
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3. โครงการนมสวนดุสิตส่วนพระองคส์วนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินประพาสประเทศเดนมาร์ก และทรงศึกษา

การท าฟาร์มโคนมเพื่อเป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกรไทยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ใช้พื้นท่ี และ

พระราชทรัพยส่์วนพระองค์ในพระต าหนกัจิตรลดารโหฐานพระราชวงัดุสิตสวนจิตรลดา จดัตั้งเป็น

โครงการส่วนพระองค ์พระราชทานโรงโคนมสวนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2505 เพื่อเล้ียงโคนมเพื่อศึกษา 

ทดลอง วิจยั และพฒันาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีจะเป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ และ

อาชีพท่ีเล้ียงดูชีวิต และปากทอ้งของพสกนิกรชาวไทย ให้ไดอ้ยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรง ตามแบบฉบบั

เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือเหล่าเกษตรกรโคนมในประเทศไทย ประสบปัญหาภาวะนมสดลน้ตลาดปี พ.ศ. 

2512 พระองค์จึงมีพระราชด าริให้ศึกษาคน้ควา้หาความเป็นไปไดท่ี้จะแปรรูปน ้ านมดิบเป็นนมผง

เพื่อให้เก็บไวไ้ดน้าน โรงนมผงสวนดุสิตนอกน้ียงัทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ก่อตั้งศูนยร์วมนม

เปิดรับซ้ือนมสดจากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และน านมสดเหล่านั้นมาผา่นกระบวนการผลิต

และจดัจ าหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อให้ประชาชนไดด่ื้มนมท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายไดม้ากข้ึน ในปี

พ.ศ. 2527 จึงไดเ้ร่ิมมีการผลิตนมอดัเมด็เพื่อต่อยอดจากผลิตภณัฑน์มผงเป็นการแปรรูปจากผลิตภณัฑ์

เดิมท่ีมีอยูเ่พิ่มเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้กบัประชาชนชาวไทยไดบ้ริโภคอาหารดีมีประโยชน์ในราคาท่ี

ยอ่มเยาเหมือนเดิม (นมอดัเมด็จิตรลดา จากปัญหานมลน้ตลาด สู่ของฝากยอดนิยม, 2016) 

 

ภาพท่ี 2.3 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จ ณ โรงโคนมสวนจิตรลดา 

4. โครงการนมยู.เอส.ทีสวนจิตรลดาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาไดถู้กจดัสร้างข้ึนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม อีกทั้งโรงนมยูเอชทียงัมีความหมายความส าคญัเป็นแหล่งความรู้
เก่ียวกบัการผลิตนม ยูเอชทีจากนมสดแทแ้ทนการผลิตจากนมผง โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา จดัตั้ง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยรับซ้ือน ้านมดิบจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม เน่ืองจากปัญหานมสดลน้ตลาด

http://health.sanook.com/
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ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 นอกจากน้ีภายในโรงนมยูเอชทียงัสาธิตการผลิตนมยูเอชทีจากนม
สดแทแ้ทนการใชน้มผงมา ละลายน ้ า โดยเร่ิมจากท่ีมีผูน้อ้มเกลา้ฯ ถวายเคร่ืองจกัรในการผลิตนมยเูอช
ทีบรรจุกล่อง แต่เน่ืองจากวสัดุท่ีใชบ้รรจุในลกัษณะกล่องเป็นวสัดุท่ีตอ้งน าเขา้และมีราคาแพง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือคร้ังเสด็จฯกลับจากการเยือนประเทศจีน มี
พระราชด าริให้ทดลองบรรจุนมในถุงพลาสติก ซ่ึงใช้วสัดุท่ีน าเขา้ในราคาท่ีถูกกว่าเพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนการผลิต จึงมีการติดตั้งเคร่ืองบรรจุนมยูเอชทีแบบถุงแห่งแรกของประเทศไทยสาธิตภายใน
โครงการฯ (หลากหลายผลิตภณัฑม์ากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา, 2019) 

 

ภาพท่ี 2.4 ภาพโรงนม ย.ูเอช.ที 

5. โครงการชั่งหัวมนัตามพระราชด าริเม่ือ ปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรทรงซ้ือท่ีดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน ้ าหนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา 

ปี พ.ศ. 2552 ทรงซ้ือแปลงติดกนัเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 250 ไร่ โดยมีพระราชด าริให้ท าเป็น

โครงการตวัอยา่งดา้นการเกษตรรวบรวมพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นท่ีใกลเ้คียง

มาปลูกไวท่ี้น่ีโดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นตน้มา และพระราชทานพนัธ์ุมนั

เทศซ่ึงออกมาจากหัวมันท่ีตั้ งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานท่ีวงัไกลกังวลให้น ามาปลูกไว้ท่ีน่ี  

พระราชทานช่ือโครงการวา่ “โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด าริ” พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเสด็จ

พระราชด าเนินทอดพระเนตรความคืบหนา้โครงการดว้ยพระองคเ์อง เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2552 พื้นท่ีท่ีตั้ง

ของโครงการน้ีอยูท่ี่ บา้นหนองคอกไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี คุณดิสธร วชัโรทยั 

รองเลขาธิการพระราชวงัไดก้รุณาใหข้อ้มูลถึงท่ีมาของโครงการชัง่หวัมนัวา่คร้ังพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จไปประทบัท่ีพระราชวงัไกลกงัวลทรงมีพระราชประสงค์
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ให้น ามนัเทศท่ีชาวบา้นน ามาถวายวางไวบ้นตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชด าเนินกลับ

กรุงเทพฯ พอพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินกลบัไปยงัพระราชวงัไกลกงัวลจึงพบวา่มนัเทศท่ีวางบนตวัชัง่มี

ใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้น าหวัมนันั้นไปปลูกใส่กระถางไวใ้นวงัไกลกงัวล แลว้ทรงมีพระราชด ารัสให้

หาพื้นท่ีเพื่อทดลองปลูกมนัเทศ นมชัง่หัวมนัเป็นนมโคท่ีไม่ไดแ้ยกปริมาณมนัเนยออกและผ่านกรรมวิธี

การฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน ลกัษณะของนมโคท่ีผา่นการสเตอริไลส์จะมีการเปล่ียนแปลงของสีและกล่ินอนั

เป็นเอกลกัษณ์ แลว้ไดท้  าการผลิตออกมาสู่ผูบ้ริโภค (นมโคเตม็มนัเนย สเตอริไลส์, 2016)  

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพพื้นท่ีบริเวณโครงการนมชัง่หวัมนั 

 ดนยั ม่วงแกว้, (2552) ได้ให้ความหมายของการสร้างงานโมชัน่กราฟิกว่า คือการน าภาพน่ิง 
หลายๆ ภาพมาวางเรียงต่อกนั ซ่ึงในแต่ละรูปท่ีวางเรียงต่อกนันั้นจะมีลกัษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ภายในภาพทีละน้อย แล้วเม่ือน าภาพเหล่านั้นมาเล่นทีละภาพอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เหมือนว่าภาพ 
เหล่านั้นสามารถเคล่ือนไหว ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ, (2552) กล่าววา่ “การสร้างภาพเคล่ือนไหว” คือ 
การน าภาพน่ิงมาเรียงล าดบักนัและแสดงผลอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ดวงตาเห็นรูปท่ีมีการเคล่ือนไหวใน
ลกัษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เม่ือตามนุษยม์องเห็นรูปท่ีฉายอยา่งต่อเน่ือง เรตินาจะรักษา
ภาพน้ีไวใ้น ระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วนิาทีหากมีภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของ
มนุษยจ์ะ เช่ือมโยงภาพทั้งสองเขา้ดว้ยกนัท าให้เห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั แมว้า่แอ
นิเมชัน่จะใชห้ลกัการเดียวกบัวีดิโอ แต่แอนิเมชัน่สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บังานต่างๆได ้มากมาย 
เช่น งานภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง งานด้าน 
วทิยาศาสตร์ หรืองานพฒันาเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
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ทฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์  
 การสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบโมชัน่กราฟฟิกใหน่้าสนใจ มีความสวยงามประกอบดว้ยทศัน
ธาตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. จุด ( point ) คือ ส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นระนาบ มีความกวา้ง ความยาว และความหนา จุดถือเป็น
ทศันธาตุหรือพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีสุดในการสร้างงานทศันศิลป์ เพราะจุดเป็นการเร่ิมตน้ของเส้นและ
ทิศทางต่าง ๆ จุดยงัช่วยใหเ้กิดน ้าหนกัได ้

 

ภาพท่ี 2.6 ภาพประกอบกนัของจุด 

2. เส้น ( Line ) คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือถา้เราน าจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กนัไป ก็จะ

เกิดเป็นเส้นข้ึน เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขต ของท่ีวา่ง รูปร่าง 

รูปทรง น ้าหนกั สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง  

 

ภาพท่ี 2.7 ภาพแสดงเส้นในทิศทางต่าง ๆ 
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3. รูปร่างและรูปทรง ( Shape & Form ) คือ เป็นผลท่ีเกิดจากการน าเอาเส้นลกัษณะต่าง ๆ มา

ประกอบกนัรูปร่างและรูปทรงจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการน าไปใชแ้ละ

ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง จึงจะขอกล่าว แยกใหเ้ห็นดงัน้ี 

 3.1 รูปร่าง ( Shape ) คือ การน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกวา้งและความยาว ไม่มี

ความหนาหรือความลึกมีลกัษณะ 2 มิติ ซ่ึงมีลกัษณะแบนราบไม่แสดงน ้าหนกัแสงเงา 

 3.2 รูปทรง (Form) คือ การน าเส้นมาประกอบกบัน ้ าหนกัอ่อนให้เกิดความกวา้ง ความยาว 

ความหนาและความลึกมีลกัษณะ 3 มิติ  

 

ภาพท่ี 2.8 ภาพแสดงรูปร่าง 

 

ภาพท่ี 2.9  ภาพแสดงรูปทรง 

4. น ้ าหนักอ่อน-แก่  (Value) คือ จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามท่ี

ประสาทตารับรู้เม่ือเทียบกบัน ้าหนกัของสีขาว-ด าความอ่อนแก่ของแสงเงาท าใหเ้กิดมิติ 

 

ภาพท่ี 2.10 ภาพแสดงค่าน ้าหนกัอ่อน-แก่ 
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5. สี ( Color ) คือ สีเป็นปรากฏการณ์ของแสงท่ีส่องกระทบวตัถุ สะทอ้นเขา้สู่ตามนุษย ์ถา้ไม่มี

แสงจะมองไม่เห็นสี สีแต่ละสีท่ีมีอยูใ่นวตัถุต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย ์สีโทนร้อน ให้

ความรู้สึกต่ืนตา มีพลงั อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจไดดี้ สีโทนร้อนน้ีสภาพโดยรวมจะมี

ความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเยน็มาประกอบบา้งท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากข้ึน  สีโทนเยน็ ให้

ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลบั เยือกเยน็ ในทางจิตวทิยาสีเยน็มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกหดหู่ เศร้า สี

โทนเยน็ควรมีสีร้อนแทรกบา้งจะท าใหผ้ลงานดูน่าสนใจมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.11 ภาพแสดงสีโทนร้อนและสีโทนเยน็ 

6. พื้นท่ีวา่ง (Space) คือ  ช่องวา่งหรือพื้นท่ีวา่งท่ีลอ้มรอบรูปร่าง  รูปทรง  ระยะห่างระหวา่งรูปร่าง

กบัรูปร่าง   รูปทรงกบัรูปทรง   และพื้นท่ีว่างภายในรูปทรง   บริเวณว่างเหล่าน้ีจะช่วยให้รูปภาพมี

ลกัษณะปลอดโปร่ง  สบายตา  ดูไม่อึดอดั  ทึบตนั  ใหค้วามรู้สึกแปลกใหม่และผอ่นคลาย 

 

ภาพท่ี 2.12 ภาพแสดงพื้นท่ีวา่งของทิวทศัน์ 
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7. พื้นผวิ ( texture) คือ ลกัษณะภายนอกของวตัถุท่ีเรามองเห็นและสัมผสัได ้พื้นผวิสามารถ

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกในลกัษณะต่าง ๆกนั(COMPOSITION EP.1.5 VISUAL ELEMENT 

(TEXTURE), 2017) 

 

ภาพท่ี 2.13 ภาพแสดงพื้นผวิในลกัษณะต่าง ๆ 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลบนเวบ็ไซตท่ี์เป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั

การท าโมชัน่กราฟฟิกส์จึงยกตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์น ามาประกอบการท าโครงงานดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 2.14  https://www.vimeo.com/ 

           Vimeo เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมโมชัน่กราฟิกจากนกัออกแบบกราฟิกท่ีน ามาเผยแพร่เพื่อให้ผูอ่ื้น

สามารถน าไปศึกษาหรือเป็นแนวทางในการพฒันางานโมชัน่กราฟิกของตนเอง 
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ภาพท่ี 2.15 http://infographic.in.th/infographic 

 Infographic.in.th เป็นเวบ็ไซตแ์สดงขั้นตอนการท า อินโฟกราฟิก ตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการคิด

หาโครงสร้างและทิศทางของเน้ือเร่ืองท่ีจะเล่าโดยตอ้งทราบคอนเซ็ปตข์องงานและเขียนสคริปท่ีตอ้ง

เล่าเร่ืองออกมาให้ผูช้มเข้าใจง่ายและสนุกสนานกับการชมงานช้ินน้ีตลอดจนแสดงขั้นตอนการ

ด าเนินงานทุกขั้นตอน จนกระทัง่เสร็จส้ินผลงานช้ินน้ี 
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ภาพท่ี 2.16 http://blog.lnw.co.th/2013/04/30/infogram 

           lnw blog เป็นเว็บไซต์สอนท า อินโฟกราฟิก แบบแผนภูมิภาพด้วยสถิติโดยแผนภูมินั้นมีให้

เลือกทั้งแบบกราฟแท่งกราฟเส้น เป็นรูปไอคอน แผนท่ีขอ้ความ วิดีโอคลิป และภาพทัว่ไป แผนภูมิน้ี

เหมาะกบัการสร้างเพื่อน าไปประกอบบนหน้าเวบ็ไซต์ เช่น โปรโมทจ านวนผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์ และ

ยอดจากการซ้ือจากเวบ็ไซตเ์ราเท่าไหร่ หรือสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัเป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.17 http://blog.lazada.co.th/tiptrick/infographic-lazada.html 

           Blog lazada เป็นเวบ็ไซตท่ี์บอกถึง ประโยชน์ของ โมชัน่กราฟิก วา่มีอะไรบา้ง ผูช้มสามารถได้

ประโยชน์อย่างไรจากการดูส่ือชนิดนั้นนอกจากจะไดค้วามรู้ท่ีตอ้งการในระยะเวลาท่ีรวดเร็วแลว้ยงั

สามารถไดรั้บความเพลิดเพลินและรู้สึกผอ่นคลายในขณะท่ีไดรั้บชมส่ือ 
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ภาพท่ี 2.18 https://fastwork.co/blog/business-motion-graphics/ 

          Fastwork เป็นเวบ็ไซต์ท่ีบอกถึง ประโยชน์ของโมชัน่กราฟิก บอกถึงรายละเอียดการน าโมชัน่

ไปใช้ในการน าเสนอขอ้มูลให้มีความเขา้ใจไดม้ากข้ึน โมชัน่กราฟิกสามารถน าเสนอขอ้มูลไดอ้ย่าง

อิสระ และยงัเป็นส่ือท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์นการท าธุรกิจได ้  
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ภาพท่ี 2.19 ภาพเคล่ือนไหวเพื่อการส่ือสาร 

 เฟ่ืองอรรถ เสือเพชร (2557) สาขาดิจิทลัอาร์ต คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุมไดพ้ฒันา 

ส่ือประเภท โมชัน่กราฟิกในหัวขอ้เร่ืองภาพเคล่ือนไหวเพื่อการส่ือสาร โดยภายในเน้ือเร่ืองเป็นการ

ส่ือถึงของเล่นชนิดหน่ึงท่ีคนเราผกูพนัตั้งแต่เด็กจนเติบโต โปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม Adobe 

Flash Professional 8 
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ภาพท่ี 2.20โฆษณาเชิญชวนนกัเรียนเพื่อมาศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 ทศพล เกิดดี (2557)  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละแอนิเมชัน คณะวิทยาการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร นกัศึกษาไดพ้ฒันา ส่ือประเภทโมชัน่กราฟิก 

เพื่อเป็นการโฆษณา เชิญชวนนักเรียนระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพื่อมา

ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยระบบการ

สอนท่ีทนัสมยัและบุคลากรท่ีมีคุณภาพของมหาวทิยาลยั สามารถผลิต บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ

สู่สังคมไทย โปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 6 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.21 การออกแบบตราสัญลกัษณ์ 

 วิไลลักษณ์ ภทัราธรรมรักษ์ (2557) สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้พฒันาส่ือประเภทโมชัน่กราฟิก 

เป็นส่ือโฆษณาและส่ือการเรียนรู้เก่ียวกับการ ผลิตตราสัญลักษณ์ ซ่ึงการผลิตหรือออกแบบตรา

สัญลักษณ์นั้น เราต้องค านึงถึงสินค้า หรือ ผลิตภณัฑ์เป็นหลักเพราะตราสัญลักษณ์ไม่ได้เป็นแค่

เคร่ืองหมายแต่ตราสัญลกัษณ์นั้นถือไดว้า่เป็นหนา้ตาของธุรกิจ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือไดใ้ห้แก่

ผูพ้บเห็น โปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional  

 



22 
 

 

 

ภาพท่ี 2.22 พลงังานขยะ 

           ธัญพล สุขประเสริฐ (2558) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดพ้ฒันาส่ือประเภท โมชัน่กราฟิก เร่ือง พลงังานขยะ 

โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเน้ือเร่ืองได้กล่าวถึงพลงังาน

ทดแทน ถูกน ามาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั พลังงานทดแทน มีอยู่หลายประเภทแต่มีพลงังาน

ทดแทนประเภทหน่ึงท่ีมองขา้มนัน่ก็คือ พลงังานไฟฟ้าจากขยะโปรแกรมน้ีได ้ พฒันาโดยโปรแกรม 

Adobe Flash Professional 8 
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ภาพท่ี 2.23 การตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัเรียน 

 กมลวรรณ สุขเพชร (2557) สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทลัมีเดีย   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้พฒันาส่ือประเภท โมชั่นกราฟิก เร่ืองการตั้ งครรภ์ไม่พร้อมในวยัเรียน 

กล่าวถึง ปัญหาสังคมในปัจจุบนัทั้งทางดา้นครอบครัวและสังคม มีผลให้เด็กในสังคมหลงทางผิด ทั้ง

ติดส่ิงเสพติด ติดเกมส์รวมไปถึงการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร โดยส่วนใหญ่เด็กไทยจะตั้งครรภ์

ก่อนวยัอนัควรหรือในขณะท่ีก าลงัศึกษาอยูส่่งผลใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆตามมามากมายรวมทั้งการไม่จบ

การศึกษาดว้ย โปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 8 
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บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้  

 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาโครงการโคนมในพระราชด าริจึงไดพ้บว่าโครงการโคนมท่ีอยู่ใน

พระราชด าริมีทั้ง 5 โครงการ คือ โครงการนมหนองโพ , โครงการชัง่หวัมนั , โครงการนมอดัเม็ดสวน

จิตรลดา , โครงการนมไทย-เดนมาร์ค และนมยูเอสทีสวนจิตรลดา มีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็น

โครงการในพระราชด าริของรัชกาลท่ี 9โดยเหมาะส าหรับบุคคลทุกวยัสามารถด่ืมได ้ซ่ึงการด่ืมนม 

ช่วยท าให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโต

แข็งแรงและมีความส าคญัอยา่งมากต่อพฒันาการทางร่างกายและสมองของเด็กๆ คุณประโยชน์ของ

นมมีอีกมากมาย  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของโครงการโคนมพระราชด าริทั้ง 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ

นมหนองโพ  โครงการนมไทย-เดนมาร์ก  โครงการนมอดัเมด็สวนดุสิต  โครงการ

นมยเูอสทีสวนจิตรลดาและโครงการนมชัง่หวัมนัจากอินเตอร์เน็ต 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลมาเรียบเรียงใหส้อดคลอ้งกนั 

3. ศึกษาขอ้มูลของการท าโมชัน่กราฟิก  การสร้างตวัละคร การสร้างฉากประกอบ  

4. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลการใส่เสียงในโมชัน่กราฟิก 
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การออกแบบและพฒันางานโมชัน่กราฟิก 

1. การออกแบบตวัละคร 
ตวัละครท่ีใชมี้ทั้งหมด 6 ตวัละคร โดยการร่างออกแบบตวัละคร เป็นการออกแบบตวัละครท่ี
หลากหลาย ประกอบไปดว้ยตวัละครต่างๆ ดงัน้ี 

 1.1 ตวัละครชาวไร่ 1 มีลกัษณะตวัละคร เป็นเพศชาย อายุประมาณ 35 ปี มีบุคลิกเงียบ
ขรึม สู้งาน สัดส่วนเป็นคนมีรูปร่างสูง โต ตวัใหญ่ โทนสีท่ีใช้เป็นสีโทนอ่อน ไม่
ฉูดฉาด ท าให้เม่ือน าไปท าวีดีโอจะสามารถดูวีดีโออยา่งเพลิดเพลิน สีเส้ือผา้หรือชุด
ท่ีตวัละครใส่ จะใชสี้แดงเพื่อตดักบัสีผิว ท าให้เม่ือน าไปท าวดีีโอ จะท าให้ดูโดดเด่น 
ไม่น่าเบ่ือ 

 

ภาพท่ี  3.1 ภาพตวัละครชาวไร่ 1  
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 1.2 ตวัละครชาวไร่ 2 มีลกัษณะตวัละครเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 30 ปี มีบุคลิกท่ีอ่อน

นอ้ม ใจดี เมตตา สัดส่วนเป็นคนมีรูปร่างเล็ก โทนสีท่ีใชเ้ป็นสีโทนอ่อน ตวัละครน้ี

จะมีมือท่ีถือพนัธ์ุพืช ท าใหต้วัละครดูไม่โล่ง มีอุปกรณ์ท่ีส่ือถึงเป็นตวัละครชาวไร่ 

 

ภาพท่ี  3.2 ภาพตวัละครชาวไร่ 2  

 1.3 ตวัละครชาวไร่ 3 มีลกัษณะตวัละครเป็นเพศชาย อายุ 40 ปี สัดส่วนเป็นคนมีรูปร่าง

สมส่วน มีบุคลิกใจดี ขยนั แต่มีหนา้ตาเงียบขรึม เหมือนจะเป็นคนร้าย แต่มีจิตใจท่ีดี 

โทนสีท่ีใชเ้ป็นโทนสีอ่อน ใหเ้ขา้กบัตวัละครชาวไร่ทั้ง 3 ตวัละคร 

 

ภาพท่ี  3.3 ภาพตวัละครชาวไร่ 3 
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 1.4 ตวัละคร เจา้หนา้ท่ี ลกัษณะตวัละครเป็นเพศชาย อายุ 35 ปี สัดส่วนเป็นคนมีรูปร่าง

ใหญ่สมส่วน หนา้ตาดูเกรงขาม มีอธัยาศยัดี มีการศึกษาดา้นโคนม สามารถใหค้วามรู้

แก่ประชาชนได ้โทนสีท่ีใชเ้ป็นสีโทนอ่อน แต่ดูแตกต่างกบัชาวไร่ 

 

ภาพท่ี  3.4 ภาพตวัละครเจา้หนา้ท่ี 

1.5 ตวัละครววั ลกัษณะตวัละครเป็นววัพนัธ์ุไทยฟรีเชียน ววัพนัธ์ุน้ีเป็นววัท่ีมีผลผลิต

น ้ านมเยอะ มีลกัษณะตวัสีขาว ลายจุดด า นิสัยชอบยิม้แยม้ เขา้กบัชาวเกษตรกรไดดี้ 

โทนสีท่ีใช้เป็นโทนอ่อน โดยมีสีชมพูท่ีบริเวณปากและหู ท าให้ตวักบัสีผิวของตวั

ละครววัไดดี้ 

 

ภาพท่ี  3.5 ภาพตวัละครววั 
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2. การออกแบบฉาก  

 หลกัการออกแบบฉากมีการด าเนินเร่ืองดว้ยโทนสีใกลเ้คียงกนั เพื่อไม่ให้สีในแต่ละฉากต่างกนั

มากจนเกินไปโดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าฉากท่ีออกแบบไวใ้น สตอร่ีบอร์ด (Storyboard) น ามาออกแบบ 

และสร้างฉากลงในคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 ในการออกแบบ 

 2.1 ฉากพื้นหลงั 

 ฉากพื้นหลังท่ีออกแบบมีทั้งหมด 5 ฉาก โดยแต่ละฉากก็จะมีความแตกต่างกนั เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีในการส่ือเน้ือเร่ือง ประกอบไปดว้ยฉากต่าง ๆ ดงัน้ี 

  2.2.1 ฉากฟาร์ม เป็นฉากท่ีออกแบบให้มีความสบายตา โดยสีท่ีใชแ้สดงเป็นภูเขา

และหญา้ใช้เป็นสีเขียว โดยสีเขียวท่ีใช้จะเป็นการสลบัสี คือ สีเขียวอ่อนสลบักบัสี

เขียวเขม้เพื่อท าให้เสมือนมีเงาของภูเขาท่ีมีขนาดเล็ก-ใหญ่สลบักนัสีทอ้งฟ้าจะเป็นสี

ฟ้าท่ีท าใหรู้้สึกถึงทอ้งฟ้าโล่ง โดยมีเมฆในบางส่วน 

 

ภาพท่ี  3.6 ฉากฟาร์ม 
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  2.2.2 ฉากโรงงานท่ี 1 จะเป็นฉากเคร่ืองผลิตของโครงการนมสวนจิตรลดา โดย

การออกแบบจะเป็นการน ารูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบ โดยจะออกแบบให้เสมือน

เป็นเคร่ืองผลิตในโรงงานจริง แต่โทนสีท่ีใชจ้ะเป็นโทนสีเหลือง-น ้ าตาล โดยโทนสี

ท่ีใช้จะมีความตัดกันท าให้ผู ้ท่ีรับชมมีความสะดุดตามากข้ึน และสีท่ีใช้แสดง

สัญญาณไฟ เป็นสีเขียว-แดง เพราะเป็นสีท่ีทุกคนสามารถรู้ไดว้่าสถานะของเคร่ือง

ผลิตสามารถใชไ้ดห้รือไม่ 

 

ภาพท่ี 3.7  ฉากโรงงาน 1 
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  2.2.3 ฉากโรงงาน 2 จะเป็นฉากเคร่ืองผลิตของโครงการนมหนองโพ โดยการ

ออกแบบคลา้ยกบัฉากโรงงาน 1 แต่มีอุปกรณ์ของเคร่ืองผลิตเพิ่มข้ึนมาคือ เฟืองใหญ่ 

ท าให้มีความแปลกไปจากฉากโรงงาน 1 โดยท่ีออกแบบให้เฟืองมีขนาดใหญ่ข้ึน

เพราะจะท าใหว้ดีีโอไม่น่าเบ่ือ มีความแปลกตาข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.8 ฉากโรงงาน 2  
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  2.2.4 ฉากประเทศเดนมาร์ก การออกแบบตึกโดยอิงจากบา้นเมืองในต่างประเทศ

จะมีลกัษณะเป็นตึกใหญ่ หน้าต่างหลากหลายบาน โดยสีท่ีใช้เป็นโทนสีน ้ าตาล-

เหลืองเพื่อใหต้ดักนั และมีธงสัญลกัษณ์ของประเทศเดนมาร์ก เพื่อบ่งบอกถึงสถานท่ี 

 

ภาพท่ี  3.9 ฉากประเทศเดนมาร์ก 

 

 

  



32 
 

 

  2.2.5 ฉากสรุปโครงการในพระราชด าริเป็นการแสดงช่ือหวัขอ้โครงการทั้งหมด 

โดยการออกแบบคือ การน าเอาตวัละครววัมากล่าวถึงประโยชน์ของการนมและ

สามารถน าการด่ืมนมไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้สีพื้นหลงัท่ีใชเ้ป็นสีเหลืองเป็นท่ีท า

ใหว้ดีีโอมีความสมดุลกนัทั้งเร่ือง 

 

ภาพท่ี  3.10 ฉากสรุปโครงการในพระราชด าริ 

2.2 อุปกรณ์ประกอบฉาก 

 

ภาพท่ี  3.11 ภาพเอกสารในการท าสัญญา 

เป็นภาพปากกาและหนงัสือสัญญาในการท าสัญญาเพื่อเร่ิมโครงการ 
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ภาพท่ี  3.12 โตะ๊ส าหรับเซ็นเอกสารในการท าสัญญา 

โตะ๊ไมท่ี้ใชส้ าหรับพูดคุยและเซ็นสัญญา 

 

ภาพท่ี  3.13 โรงผลิตนมผง 

โรงงานท่ีโครงการใชใ้นการผลิตนมผง 
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ภาพท่ี  3.14 นมกล่องหนองโพ 

เป็นภาพผลิตภณัฑข์องโครงการท่ีออกแบบมาในรูปนมกล่อง 

 

ภาพท่ี  3.15 ผกั 

บร็อคโคล่ีเป็นตวัอยา่งของพนัธ์ุพืชอ่ืนๆในพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ 

 

ภาพท่ี  3.16 ผลมนั 

ผลมนัเป็นตวัอยา่งของพนัธ์ุพืชอ่ืนๆในพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ 
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ภาพท่ี  3.17 ขา้ว 

ขา้วเป็นตวัอยา่งของพนัธ์ุพืชอ่ืนๆในพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ 

ภาพท่ี  3.18 ร้ัวแบบท่ี1 

ร้ัวไมท่ี้ใชก้ั้นพื้นท่ีในการท าโครงการ 

 

ภาพท่ี  3.19 ร้ัวแบบท่ี2 

ร้ัวไมท่ี้ใชเ้พื่อเล้ียงววั 
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ภาพท่ี  3.20 นมอดัเมด็ 

นมอดัเมด็เป็นผลิตภณัฑข์องโครงการ 

 

ภาพท่ี  3.21 ถุงนม 

ถุงนมท่ีบรรจุน ้านมในขบวนการการผลิต 
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ภาพท่ี  3.22 รถแทร็กเตอร์ 

รถแทร็กเตอร์ท่ีใชใ้นการท าพรวนดินเพื่อการเกษตร 

 

ภาพท่ี  3.23 รถบรรทุก 

รถบรรทุกท่ีใชข้นผลิตภณัฑ์นมออกสู่ตลาด 
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ภาพท่ี  3.24 บา้นแบบท่ี 1 

โรงเก็บน ้านมท่ีใชใ้นการเก็บน ้านมของโคนมแบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี  3.25 บา้นแบบท่ี 2 

โรงเก็บน ้านมท่ีใชใ้นการเก็บน ้านมของโคนมแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี  3.26 กงัหนั 

กงัหนัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 

 

ภาพท่ี  3.27  เคร่ืองชัง่ผลมนั 

เคร่ืองชัง่ผลมนัท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของโครงการ 
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ภาพท่ี  3.28 ปฏิทิน 

ภาพปฏิทินท่ีบอกถึงปี พ.ศ  

 

  ภาพท่ี 3.29 ขวดนม 

ขวดนมท่ีบรรจุน ้านมดิบเพื่อรอการแปรรูป 

 

ภาพท่ี  3.30 นมผง 

ผงนมท่ีรอการแปรรูปเป็นนมอดัเม็ด 
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ภาพท่ี 3.31 ขวดนมชัง่หวัมนั 

เป็นผลิตภณัฑข์องโครงการนมชัง่หวัมนัในรูปแบบของนมบรรจุแบบขวด 

 

ภาพท่ี 3.32 กล่องนมไทย-เดนมาร์ก 

เป็นผลิตภณัฑข์องโครงการนมไทย-เดนมาร์กในรูปแบบของนมบรรจุแบบกล่อง 

 

ภาพท่ี 3.33 ถุงนมสวนจิตรลดา 

เป็นผลิตภณัฑข์องโครงการนมจิตสวนจิตรลดาในรูปแบบของนมบรรจุแบบถุง  
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3. การพฒันาโมชัน่กราฟิก  

 3.1 โปรแกรม adobe illustrator cc 2018 เป็นโปรแกรมท่ีใช้ท ากราฟิกในรูปแบบต่าง ๆได้ 

สามารถน าไปใช้ส าหรับการวาดภาพ ปรับ ก าหนดค่าต่าง ๆของวตัถุท่ีต้องการได้หรือการ

ออกแบบสัญลกัษณ์  และยงัสามารถปรับเปล่ียนขนาดได ้โดยท่ีคุณภาพของภาพยงัคงเดิม  

 

ภาพท่ี 3.34 ภาพการออกแบบโครงการชัง่หวัมนั 

 

ภาพท่ี 3.35 ภาพการออกแบบกิจกรรมของโคนม 
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 3.2 โปรแกรม Adobe After Effect CC 2018 เป็นโปรแกรมท่ีสามารถท าภาพเคล่ือนไหว ใส่
เอฟเฟคต่างๆได ้ตดัต่อวิดิโอ ใส่เสียงพาร์กหรือเสียงดนตรีประกอบได ้แลว้ท าการแปลงไฟล์
เพื่อไปท าวี ดิโอต่อได้  ในการท าภาพเคล่ือนไหว สามารถใช้เ ป็นไฟล์ภาพน่ิงหรือ
ภาพเคล่ือนไหวมาใชร้วมกนัในงานได ้เพื่อใหไ้ดเ้ป็นภาพเคล่ือนไหว  

 

 

ภาพท่ี  3.36 การเคล่ือนไหวของตวัละครและอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี  3.37 การเคล่ือนไหวของอุปกรณ์ประกอบฉาก 
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 3.3 การบนัทึกเสียง และน าเสียงมาใส่ในแต่ละฉาก โดยโปรแกรมบนัทึกเสียงจากสมาร์ท
โฟน  

 แลว้ท าการ import ไฟลเ์สียงท่ีตอ้งการเขา้มาใส่เพื่อท าการแกไ้ขเสียงใหต้รงกบัฉาก  

 

ภาพท่ี 3.38 โปรแกรมบนัทึกเสียง 

3.4 โปรแกรม Adobe Premier Pro CC 2018 เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการตดัต่อวิดีโอ ภาพน่ิง 

รวมไปถึงการตั้งค่าเสียง ปรับความเร็วของภาพและเสียง ยงัสามารถเพิ่มเสียงเอฟเฟคและ

ท านองเพลงได ้ 

 

ภาพท่ี 3.39 เลือกการน าเสียงเขา้ 
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ภาพท่ี 3.40 เลือกไฟลเ์สียง 

 

ภาพท่ี 3.41 ปรับเสียงใหต้รงกบัฉาก 
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บทที ่4 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 ในการสร้างโมชัน่กราฟิก เร่ืองโครงการโคนมในพระราชด าริ เพื่อสร้างทศัคติท่ีดีแก่เยาวชน 

เก่ียวกบัการด ารงชีวติอยา่งพอเพียง และการน าผลผลิตท่ีเรามีอยูม่าใชห้รือแปรรูปให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน โดยโมชัน่กราฟิกเร่ืองน้ีจะสอดแทรกผลท่ีไดจ้ากการจดัท าโครงการโคนมต่างๆข้ึน โดยเน้ือ

เร่ืองมีรายละเอียดตามโครงการดงัน้ี 

4.1 โครงการนมหนองโพ จดัตั้งโครงการข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

และเพื่อพฒันาชุมชน 

 

ภาพท่ี 4.1  ฉากเปิดโครงการโคนมในพระราชด าริ 

 การเปิดโครงการโคนมในพระราชด าริโดยจะมีการใช้โทนสีให้สอดคลอ้งกนัและดูสบายตา 

เสียงท่ีใชมี้ลกัษณะเสียงเพลงทีบรรเลงเป็นท านองชา้ทั้งเร่ืองค าบรรยายโครงการโคนมในพระราชด าริ

ใชก้ารเคล่ือนไหวใหต้วัหนงัสือข้ึนมา 
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ภาพท่ี 4.2 ฉากเปิดโครงการโคนมในพระราชด าริ 

 ลกัษณะภาพเป็นสองมิติและมีการเล่นเงาให้ดูมีมิติ ซ้ึงจะใช้โทนสีเหลืองอ่อนเป็นพื้นหลงั

เพื่อใหดู้สบายตาค าบรรยายโครงการนมหนองโพการเคล่ือนไหวให้ตวัหนงัสือข้ึนพร้อมตวัตวัละคร 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ฉากเปิดโครงการนมหนองโพ 

 การเล้ียงโคนมลกัษณะภาพเป็นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติโดยภาพรวมจะใช้สีเขียวเพื่อจะ

แสดงใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ตวัละครววัแสดงจะมีการเล่นเงาให้ดูมีมิติและมีระยะใกลไ้กลและ

ตวัละครววัแสดงถึงช่ือโครงการ ค าบรรยายโครงการสหกรณ์โคนมใช้การเคล่ือนไหวของกอ้นเมฆท่ี

มีการเคล่ือนไหวจากซา้ยไปขวามีตวัละครโคนมข้ึนมา 
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ภาพท่ี 4.4 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2502 

 ปฏิทินลกัษณะภาพเป็นสองมิติโดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนเพื่อดูสบายตา และตวัหนงัสือ

เป็นสีเขียวเพื่อให้เขา้กบัโทนสีพื้นหลงั ส่วนวงกลมสีแดงเนน้ให้เห็นถึงตน้ก าเนิดของค าบรรยายเร่ิม

เม่ือปี พ.ศ.2502 ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพปฎิทินมีตวัอกัษรข้ึนมา 

 

 

ภาพท่ี 4.5 ฉากเจา้หนา้ท่ี 

  ตวัละครท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเจา้หนา้ท่ีมีการใชโ้ทนสีเหลืองอ่อนใหเ้ขา้กบัฉากต่างๆไม่ใหดู้เด่น

จนเกินไป แลว้ให้ตวัละครมีการขยบัเพื่อใหดู้เด่นและมีความสมจริง ค าบรรยายเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว์

กระทรวงเกตรและสหกรณ์ไดร่้วมประชุมกบัเกษตรชั้นน า ท่ีต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรีใชก้ารเคล่ือนไหวตวัละครมีการเคล่ือนไหวตาและหวั 
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ภาพท่ี 4.6 ฉากฟาร์มนม 

 ฟาร์มโคนมลกัษณะภาพเป็นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติ โดยตวัโคนมจะแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ชดัเจนของต าแหน่งววัท่ียืนวา่ตวัไหนอยูใ่กลห้รือไกล เพื่อใหภ้าพรวมดูสอดคลอ้งค าบรรยายจึงไดใ้ห้

ทางราชการเปิดสถานีผมเทียมโคนมในท้องถ่ินข้ึนโดยเร่ิมท าการผสมเทียมโคนมคร้ังแรกใช้การ

เคล่ือนไหวดวงตาโคนมมีการเคล่ือนไหวแลว้ตวัฉากมีการเล่ือนจากขวาไปซา้ย 

 

 

ภาพท่ี 4.7 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2511 

 ลกัษณะภาพเป็นสองมิติโดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนเพื่อดูสบายตาและตวัหนงัสือเป็นสี

เขียวเพื่อให้เขา้กบัโทนสีพื้นหลงั ส่วนวงกลมสีแดงเนน้ให้เห็นถึงตน้ก าเนิดของโครงการ ค าบรรยาย

ต่อมาปี พ.ศ.2511 ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพปฎิทินข้ึนมาแลว้มีตวัอกัษรข้ึนมา 
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ภาพท่ี 4.8 ฉากชาวเกษตรกรมีจ านวนมากข้ึน 

 การเพิ่มจ านวนผูเ้ล้ียงโคนมท่ีมากข้ึนโดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีอ่อน ใหเ้ขา้กบัตวัละครส่วนตวั

ละครจะมีการใช้เงาเพื่อให้ภาพมีมิติ ค  าบรรยายเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมประสบปัญหาในการระบาย

น ้านมดิบเน่ืองจากมีผูเ้ล้ียงโคนมเพิ่มมากข้ึนการใชเ้คล่ือนไหวตวัละครมีการขยายข้ึนจากซา้ยมาขวา 

 

 

ภาพ 4.9  ชาวเกษตรกรท าเอกสารค าร้อง 

  การยื่นค าร้องต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ถึงความเดือดร้อนของพสกนิกรใน

พื้นท่ี ภาพรวมจะใช้โทนท่ีสอดคล้องกนัมา ตวัละครจะแสดงให้เห็นถึงลกัษณะการยื่นค าร้อง ค า

บรรยายโดยกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมไดท้  าหนงัสือกราบบงัคมทูลใชก้ารเคล่ือนไหวโต๊ะมีการขยาย

ใหญ่ข้ึน 
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ภาพท่ี 4.10 ฉากในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไดรั้บเอกสารค าร้องจากชาวเกษตรกร 

 ภาพในหลวงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจะเนน้ให้ตวั

ละครเด่นโดยการเพิ่มวงกลมเป็นพื้นสีขาวและใชโ้ทนสีตวัละครให้เขา้กบัพื้นหลงัแลว้มีการเล่นเงาท่ี

ตวัละคร ค าบรรยายต่อในหลวงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

เคล่ือนไหวตวัละครมีการขยายใหญ่ข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 4.11 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2512 

  ภาพปฏิทินโดยการเพิ่มวงกลมสีแดงใหดู้เด่นพื้นสีขาวและใชโ้ทนสีชมพูอ่่อนเป็นฉากหลงั

ใหดู้สบายตา ค าบรรยายจนปี พ.ศ.2512 ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพปฎิทินข้ึนมาและมีตวัอกัษรข้ึนมา 
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ภาพท่ี 4.12  ฉากโรงผลิตนมผง 

  ภาพน้ีจะน าไปสู่โรงงานผลิตนมผงในภาพจะแสดงใหเ้ห็นถึงโรงงานผลิตนมผงลกัษณะโทน

สีจะใชโ้ทนสีเหลืองท่ีสบายตาและจะมีควนัเพื่อดูใหรู้ปมีมิติและเล่นเงาในภาพ ค าบรรยายเม่ือได้

ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหส้ร้างโรงผลิตนมผงข้ึน

ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพโรงงานขยายใหญ่ข้ึนและควนัข้ึนมา 
 

 

ภาพท่ี 4.13 ฉากการน านมผงมาแปรรูป 

 ภาพน้ีจะน าไปสู่การแปลรูปจากนมผงมาเป็นนมกล่อง ภาพรวมจะใชเ้ป็นโทนอ่อนและจะมี

สายพานท่ีใชโ้ทนสีอ่อนให้เขา้กบัพื้นหลงัแลว้ส่วนตวักล่องนมจะใชเ้ป็นภาพหนา้ววัเพื่อใหมี้ลกัษณะ

เด่นแล้วก็ใช้โทนสีท่ีเข้ากันให้ดูสบายตา ค าบรรยายเพื่อช่วยระบายน ้ านมดิบออกสู่ตลาดใช้การ

เคล่ือนไหวฟันเฟ่ืองหมุนเป็นวงกลมและถุงนมเล่ือนจากซา้ยมาขวา 
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ภาพท่ี 4.14  ฉากการบรรจุภณัฑน์มหนองโพ 

 ตวัผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของตวักล่องจะใช้โทนสีท่ีดูสะอาดตาและมีรายละเอียดท่ีหน้าสนใจ 
และใช้โทนสีท่ีดูสบายตาและเขา้กนัได้  เสียงท่ีใช้มีลกัษณะเสียงเพลงทีบรรเลงเป็นท านองช้าค า
บรรยายจนเป็นท่ีมาของนมหนองโพใชก้ารเคล่ือนไหวของภาพกล่องนมขยายใหญ่ข้ึน 
 

4.2 โครงการนมไทยเดนมาร์ก เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูไ่ดท้รงเสด็จไป 
ศึกษาท่ีต่างประเทศเพื่อน ากลบัมาปรับใชก้บัประเทศไทย 
 

 

ภาพท่ี 4.15 ฉากเปิดโครงการนมไทย-เดนมาร์ก   

 โครงการไทย-เดนมาร์กลกัษณะภาพเป็นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติตวัววัจะมีการเล่นเงาใหดู้มี
มิติ เสียงท่ีใชมี้ลกัษณะเสียงเพลงท่ีบรรเลงเป็นท านองช้าใชก้ารเคล่ือนไหวใหต้วัหนงัสือข้ึนพร้อมตวั
ตวัละคร  
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ภาพท่ี 4.16  ภาพผลิตภณัฑน์มไทย-เดนมาร์ก 

 ตวัผลิตภณัฑ์ของกล่องนม-ไทยเดนมาร์ก จะใช้โทนสีท่ีคลา้ยกบักล่องนมไทย-เดนมาร์กจริง

เพราะกล่องนมไทย-เดนมาร์กมีเอกลกัษณ์ของกล่องนมอยูแ่ลว้ ผูค้นจึงจดจ าลกัษณะของกล่องไดเ้ป็น

อยา่งดี  

 

 

ภาพท่ี 4.17  ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2503 

 ปฏิทินลกัษณะภาพเป็นสองมิติโดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนเพื่อดูสบายตา และตวัหนงัสือ
เป็นสีเขียวเพื่อให้เขา้กบัโทนสีพื้นหลงั ส่วนวงกลมสีแดงเน้นให้เห็นถึงตน้ก าเนิดของโครงการ ค า
บรรยายโครงการฟาร์มโคนมเร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2503.ใชก้ารเคล่ือนไหวขนาดรูปจะเล็กลง 
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ภาพท่ี 4.18  ฉากประเทศเดนมาร์ก 

 การเดินทางไปประเดนมาร์ค ภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีสอดคลอ้งกนั จะมีภาพของสถานท่ีและ
สัญลกัษณ์เป็นธงชาติ ค าบรรยายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงทรงเสด็จไปประเทศเดนมาร์ก
ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพขยายใหญ่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 4.19  ฉากการแปรรูปของนมววั 

 ด้านกิจกรรมโคนมจะมีตวัละครโคนมเป็นตวักลางและจะส่วนต่าง ๆข้ึนเป็นวงกลมเป็น

สัญลกัษณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ และใช้โทนสีท่ีสอดคลอ้งค าบรรยายทรงให้ความสนใจดา้นกิจกรรม

ฟาร์มโคนมเป็นอยา่งมากใชก้ารเคล่ือนไหววงกลมมีการขยายใหญ่เล็ก 
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ภาพท่ี 4.20 ฉากการท าสัญญาระหวา่ประเทศไทย-เดนมาร์ก 

 การตกลงสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์กจะแสดงภาพหนังสือการตกลง

สัญญาโดยใช้ภาพเป็นสีโทนท่ีเหมือนกนั ค าบรรยายในปีต่อมาทางรัฐบาลเดนมาร์กตกลงสัญญา

รัฐบาลไทยใชก้ารเคล่ือนไหวปากกามีการเคล่ือนไหวจากขวามาซา้ย 

 

ภาพท่ี 4.21 ฉากจดัตั้งฟาร์มโคนม 

 จดัตั้งฟาร์มโคนมท่ี อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรีภาพรวมจะใชโ้ทนมสีท่ีเล่นระดบัของสี

และใช้โทนสีท่ีใกล้เคียงกนัและตวัละครจะเล่นเงาให้ดูมีมิติ ค  าบรรยายจดัตั้งฟาร์มโคนมท่ีอ าเภอ

มวกเหล็กจงัหวดัสระบุรีการใชเ้คล่ือนไหวขวดนมมีการเคล่ือนไหวบนลงล่าง 
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ภาพท่ี 4.22 ฉากจดัตั้งฟาร์มโคนม 

  จดัตั้งฟาร์มโคนมท่ี อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรีภาพรวมจะใช้โทนสีท่ีเล่นระดบัของสี

และใช้โทนสีท่ีใกล้เคียงกนัและตวัละครจะเล่นเงาให้ดูมีมิติ ค  าบรรยายจดัตั้งฟาร์มโคนมท่ีอ าเภอ

มวกเหล็กจงัหวดัสระบุรีการใชก้ารเคล่ือนไหวของกอ้นเมฆมีการเคล่ือนไหวจากซา้ยมาขวา 

 4.3 โครงการนมอดัเม็ดเป็นการน าเอานมจากแหล่งชุมชนท่ีเล้ียงโคนมมาแปรรูปมาเป็น 
นมอดัเมด็เพื่อระบายน ้านมดิบออกตลาด 

 

ภาพท่ี 4.23 ฉากเปิดโครงการนมอดัเมด็สวนดุสิต  

 โครงการนมอดัเม็ดสวนดุสิตลกัษณะภาพเป็นสองมิติพื้นหลงัใช้โทนสีเหลืองอ่อนท าให้ดู
สบายตา ค าบรรยายโครงการนมอดัเมด็สวนดุสิตใชก้ารเคล่ือนไหวให้ตวัหนงัสือข้ึนพร้อมตวัตวัละคร 
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ภาพท่ี 4.24 ฉากโครงการนมอดัเม็ด 

 โครงการนมอดัเม็ดสวนดุสิตภาพรวมจะโทนสีท่ีเป็นโทนอ่อนสบายตาลกัษณะภาพจะเป็น

สองมิติและมีการเล่นเงาท่ีตวัละคร ค าบรรยายโครงการนมอดัเม็ดสวนดุสิตใชก้ารเคล่ือนไหวฉากมี

การยอ่เล็กลง 

 

 

ภาพท่ี 4.25 ฉากปฏิทินปีพ.ศ. 2505 

 ปฏิทินลกัษณะภาพจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนเพื่อดูสบายตาและตวัหนงัสือเป็นสีเขียวเพื่อให้เขา้กบั

โทนสีพื้นหลงัส่วนวงกลมสีแดงเนน้ให้เห็นถึงตน้ก าเนิดของโครงการ ค าบรรยายโครงการนมอดัเม็ด

สวนดุสิตเร่ิมเม่ือปี พ.ศ.2502 ใชก้ารเคล่ือนไหววงกลมสีแดงมีการเคล่ือนไหวเป็นวงกลม 
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ภาพท่ี 4.26  ฉากโครงการนมอดัเม็ดสวนดุสิต 

 โครงการส่วนพระองคเ์พื่อเล้ียงโคนมเพื่อศึกษาโทนสีท่ีใชเ้ป็นโทนสีอ่อนสบายตาลกัษณะภาพ

จะเป็นสองมิติ ค  าบรรยายโดยจดัตั้งโครงการส่วนพระองคเ์พื่อเล้ียงโคนมเพื่อศึกษาใชก้ารเคล่ือนไหว

ภาพมีการเล่ือนจากบนลงล่าง 

 

ภาพท่ี 4.27 ฉากนมววัแปรรูปเป็นนมอดัเม็ด 

 การออกแบบให้นมอดัเม็ดโดยภาพรวมจะใช้โทนสีท่ีอ่อนเพื่อดูสบายตา เสียงท่ีใช้มีลกัษณะ

เสียงเพลงทีบรรเลงเป็นท านองช้าค าบรรยายทอลองวิจยัและพฒันาให้ไดซ่ึ้งผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ใชก้าร

เคล่ือนไหวภาพมีขนาดเล็กลง 
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ภาพท่ี 4.28 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2512 

 ปฏิทินท่ีจะเขียน ปี พ.ศ. 2512 แลว้ใชว้งกลมเป็นสีแดงเพื่อให้เด่นชดัมาก ค าบรรยายจนถึงปี 

พ.ศ. 2512 การเคล่ือนไหววงกลมสีแดงมีการเคล่ือนไหวเป็นวงกลม 

 

ภาพท่ี 4.29 ฉากนมววับรรจุใส่ขวด 

 ขวดน ้ านมดิบหลาหลายขวดเพื่อส่ือถึงว่าเป็นเกิดสถานการณ์น ้ านมลน้ตลาด ค าบรรยายได้

เกิดประสบปัญหาน ้านมลน้ตลาดใชก้ารเคล่ือนไหวภาพข้ึนมาจากซา้ยมาขวา 
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ภาพท่ี 4.30 ฉากนมววับรรจุในขวดรอการแปรรูปเป็นนมผง 

 การน าน ้ านมดิบมาแปรรูปเป็นนมผงเพื่อท่ีเก็บไวน้านกวา่น ้ านมดิบค าบรรยายพระองคจึ์งมี

พระราชด าริให้คน้ควา้ความเป็นไปไดท่ี้จะแปรรูปน ้ านมดิบเป็นนมผงใช้การเคล่ือนไหวภาพข้ึนมา

จากซา้ยมาขวา 

 

ภาพ 4.31 ฉากฟาร์มววัและโรงเก็บน ้านม 

 ศูนยรั์บซ้ือน ้ านมดิบจากชาวเกษตรกรลกัษณะภาพจะใช้โทนสีอ่อนท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อให้ดู

สบายตาและการเล่นระยะใกลไ้กล ค าบรรยายไดก่้อตั้งศูนยร์วมนมเปิดรับซ้ือนมจากเกษตกรใช้การ

เคล่ือนไหวกอ้นเมฆมีการเคล่ือนไหวจากซา้ยไปขวา 
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ภาพท่ี 4.32 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2527 

 ปฏิทินลกัษณะภาพเป็นสองมิติ โดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนเพื่อดูสบาย ค าบรรยายจนถึง

ปีพ.ศ. 2527 ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพมีการขยายใหญ่ข้ึน 

 

ภาพ 4.33 ฉากนมอดัเมด็สวนดุสิต 

 การพฒันาเป็นนมอดัเม็ดลกัษณะภาพจะพื้นหลงัสีเหลืองอ่อนเพื่อให้ดูสบายตาและมีการเล่น

เงาเพื่อให้ภาพดูมีมิติ ค  าบรรยายจึงได้เร่ิมมีการผลิตนมอัดเม็ดข้ึนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใช้การ

เคล่ือนไหวภาพมีลกัาณะเล็กลง 
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 4.4 โครงการนมสวนจิตรดา ไดจ้ดัท าเพื่อแกไ้ขปัญหาของน ้านมดิบลน้ตลาด เพื่อช่วย

แกไ้ขความเดือดร้อนของชาวบา้น 

 

ภาพท่ี 4.34 ฉากเปิดโครงการนมอดัเมด็สวนจิตรลดา 

 โครงการนมสวนจิตรลดาลกัษณะภาพเป็นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติตวัโคนมจะมีการเล่นเงา

ใหดู้มีมิติใชก้ารเคล่ือนไหวใหต้วัหนงัสือข้ึนพร้อมตวัตวัละครและปากมีการเคล่ือนไหว 

 

ภาพท่ี 4.35 ฉากเปิดโครงการสวนจิตรลดา 

 โครงการนมสวนจิตรลดาโดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนและใชก้ารไล่ระดบัของโทนสีและ

ตวัละครววัใชก้ารใส่เงาเพื่อให้ภาพดูมีมิติ ค  าบรรยายโครงการนมสวนจิตรดาใชก้ารเคล่ือนไหวฉากมี

การขยายใหญ่กอ้นเมฆมีการเคล่ือนไหวจากซา้ยมาขวา 
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ภาพท่ี 4.36 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2546 

 ปฏิทิน ท่ีจะเขียน ปี พ.ศ. 2546 แลว้ใช้วงกลมเป็นสีแดงเพื่อให้เด่นชดัมาก ค าบรรยายจดัตั้ง

ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2546 ใชก้ารเคล่ือนไหวมีการขยายใหญ่ข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 4.37 ฉากการซ้ือ-ขายน ้านมดิบ 

 การซ้ือ-ขายของชาวเกษตรกรในช่วงท่ีน ้านมดิบลน้ตลาดโดยภาพรวมจะใชโ้ทนสีท่ีอ่อนและ

ใชก้ารไล่ระดบัของโทนสี ค าบรรยายเพื่อช่วยซ้ือน ้ านมดิบจากเกษตรกรผเ็ล้ียงโคนมเน่ืองจากปัญหา

นมสดลน้ตลาดใชก้ารเคล่ือนไหวรถมีการเคล่ือนท่ีจากขวามาซา้ย 
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ภาพท่ี 4.38 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2545 

 ปฏิทินท่ีจะเขียนปี พ.ศ. 2545 แลว้ใช้วงกลมเป็นสีแดงเพื่อให้เด่นชัดมาก ค าบรรยายในช่วง

ปลายปี พ.ศ.2545 ใชก้ารเคล่ือนไหวตวัหนงัสือมีการขยายใหญ่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 4.39 ฉากการเปล่ียนบรรจุภณัฑเ์ป็นแบบถุง 

 น าน ้ านมมาบรรจุภณัฑ์ใส่ถุงจะใช้สีก่ึงขาวก่ึงเทาเพื่อให้ฉากน้ีดูเรียบง่ายและดูมีความสะอาด

ทนัสมยัมากข้ึน ค าบรรยายได้มีการผลิตน ้ านมแลว้น ามาบรรจุลงในถุงพลาสติกแทนการบรรจุลง

กล่องท่ีตอ้งน าเขา้และมีราคาเพื่อเป็นการลดตน้ทุนใชก้ารเคล่ือนไหวภาพข้ึนมาจากซา้ยมาขวา 
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ภาพท่ี 4.40 ฉากเคร่ืองบรรจุภณัฑแ์บบถุง 

 ขั้นตอนในการผลิตนมโครงการนมสวนจิตรดาเคร่ืองผลิตจะใช้เป็นสีน ้ าตาลตดักับสีครีม

เพื่อให้ภาพมีความนุ่มนวลและสมจริงมากท่ีสุด ค าบรรยายจึงไดมี้การติดตั้งเคร่ืองบรรจุนมแบบถุง

แห่งแรกของประเทศไทยภายในโครงการใชก้ารเคล่ือนไหวภาพถุงนมมีการเล่ือนจากซา้ยมาขวา 

 

ภาพท่ี 4.41 ภาพผลิตภณัฑน์มสวนจิตรลดา 

 ตวัผลิตภณัฑข์องนมสวนจิตรลดา มีลกัษณะเป็นแบบถุงท่ีคลา้ยกบัผลิตภณัฑจ์ริง ซ่ึงใชเ้ป็นสี

ขาว และมีตวัอกัษรสีเทาเพื่อไดม้องเห็นชดั 
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 4.5 โครงการนมชงัหวัมนั จดัท าเพื่อช่วยใหช้าวบา้นไดมี้อาชีพท ากินแลว้เปล่ียนพื้นท่ีวา่ง

เปล่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

ภาพท่ี 4.42 ฉากเปิดโครงการนมชัง่หวัมนั 1 

 โครงการนมชัง่หวัมนัลกัษณะภาพเป็นสองมิติเพื่อใหภ้าพดูมีมิติตวัวจัะมีการเล่นเงาใหดู้มีมิติ 

ใชโ้ทนสีเหลืองอ่อนเป็นพื้นหลงัให้ดูสบายตา ค าบรรยายโครงการนมชัง่หวัมนัใชก้ารเคล่ือนไหวให้

ตวัหนงัสือข้ึนพร้อมตวัตวัละคร 

 

 

ภาพท่ี 4.43 ฉากเปิดโครงการนมชัง่หวัมนั 2 

 คอกววัในโครงการชั่งหัวมนัลกัษณะจะใช้โทนสีท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อท าให้ดูสบายตาแลว้ใช้

การเล่นระยะใกลไ้กล ค าบรรยายโครงการนมชัง่หวัมนัใชก้ารเคล่ือนไหวกงัหนัหมุนเคล่ือนไหว 
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ภาพท่ี 4.44 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2551 

 ปฏิทิน ปี 2551แลว้ใชว้งกลมเป็นสีแดงเพื่อให้เด่นชดัและใชพ้ื้นหลงัสีชมพูอ่อนให้ดูสบายตา 

ค าบรรยายเร่ิมเม่ือปี พ.ศ.2551 ใชก้ารเคล่ือนไหวภาพมีการเคล่ือนไหวข้ึนมาท่ีละภาพ  

 

  ภาพท่ี 4.45 ฉากอ่างเก็บน ้าของราษฎร 

 ท่ี ดิน  อ่าง เก็บน ้ าโดยสี ท่ีใช้จะแสดงให้ เ ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ มิ ติ  ค  าบรรยาย

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงซ้ือท่ีดินจากราษฎรบริเวณอ่าง

เก็บน ้ าหนองเสือประมาณ 250 ไร่ใช้การเคล่ือนไหวภาพจะมีการขยายใหญ่ข้ึนละก้อนเฆมีการ

เคล่ือนไหวจากซา้ยมาขวา 
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ภาพท่ี 4.46 ฉากรวบรวมพนัธ์ุพืช 

 พนัธ์ุพืช เป็นการจดัตั้งโครงการเกษตรรวบรวมพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ จะส่ือโดยยกตวัอยา่งพนัธ์ุ

พืชมา 3 ชนิด  เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจแลว้ใชโ้ทนสีท่ีดูเรียบง่าย มิติ ค  าบรรยายโดยมีพระราชด าริให้ท า

เป็นโครงการเกษตรรวบรวมพนัธ์พืชเศรษฐกิจใชก้ารเคล่ือนไหวรูปภาพข้ึนมาท่ีละภาพ 

 

 

ภาพท่ี 4.47  ฉากท่ีมาโครงการชัง่หวัมนั 

  ภูเขา ฟาร์ม และววั แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ลกัษณะจะใช้การไล่ระดบัของสีเพื่อให้ดูมี

มิติแลว้ใช้โทนสีท่ีใกลเ้คียงกนั ค าบรรยายแลว้แต่มาไดมี้การจดัตั้งโครงการนมชัง่หัวมนัเพื่อช่วยให้

เกษตรกรมีรายไดใ้ชก้ารเคล่ือนไหวกงัหนัมีเคล่ือนไหวหมนัเป็นวงกลม 
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ภาพท่ี 4.48   ผลิตภณัฑน์มชัง่หวัมนั 

 ผลิตภณัฑน์มชัง่หวัมนัลกัษณะจะใชโ้ทนสีพื้นหลงัสีชมพูอ่่อนเพื่อท าใหต้วัผลิตภณัฑ์ดูโดดเด่น

และสบายตา ค าบรรยายจึงเป็นท่ีมานมชัง่หวัใชก้ารเคล่ือนไหวฉากมีการขยายใหญ่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 4.49  ฉากสรุปโครงการในพระราชด าริ 

 ฉากปิด 5 โครงการลกัษณะจะมีการเล่นโทนสีเพื่อใกล้เคียงกันเพื่อท าให้ดูสบายตาใช้การ

เคล่ือนไหวฉากมีการขยายใหญ่ข้ึน 
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ภาพท่ี 4.50  ฉากแหล่งท่ีมาโครงการ 

  แหล่งท่ีมาของโครงการลกัษณะจะใชก้ารเล่นระดบัของสีให้ดูมีมิติแลว้ใชโ้ทนสีท่ีดูสบายตา

มีการเล่นเงาท่ีตวัโคนมเพื่อใหดู้มีความสมจริงใชก้ารเคล่ือนไหวฉากมีการขยายใหญ่ข้ึน 

 

 

  



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินโครงงานและขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จดัตั้งโครงการต่าง ๆ
ข้ึนมามากมายโครงการโคนมพระราชด าริเป็นโครงการท่ีช่วยส่งเสริมชาวเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพโดยใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินและช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรเร่ืองน ้านมลน้ตลาด 
โดยแต่ละโครงการจะน าน ้ านมมาแปรรูปเพื่อระบายน ้ านมออกสู่ตลาด คณะผูจ้ดัท าจึงน าโครงการโค
นมพระราชด าริมาน าเสนอในรูปแบบโมชั่นกราฟิกเพื่อเป็นส่ือกลางในการอธิบายเร่ืองราวความ
เป็นมา ขั้นตอนและประโยชน์ของแต่ละโครงการ โดยการศึกษาค้นควา้ข้อมูลต่าง ๆท่ีเก่ียวกับ
โครงการ ท่ีมาของโครงการ คณะผูจ้ดัพฒันาโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 ในการ
ออกแบบฉาก วตัถุต่าง ๆ และใชโ้ปรแกรม Adobe After Effects CC 2018 ในการตดัต่อวิดิโอ ใส่เสียง
พากย ์และเสียงประกอบ 

 โมชัน่กราฟิกเร่ืองโครงการโคนมในพระราชด าริ แต่ละฉากจะมีภาพเคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อให้โมชั่นกราฟิก มีความน่าสนใจในการเรียนรู้และสามารถท าให้เข้าใจถึงโครงการโคนม
พระราชด าริ สามารถใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน ท าให้เขา้ใจโครงการได้ง่าย ผูรั้บชมสามารถ
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัของตนเองได ้

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ใชเ้วลาในการศึกษาและรวบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการพระราชด าริค่อนขา้งมาก  

2. ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาการใชง้านใชโ้ปรแกรม ท าใหล่้าชา้ในการสร้างผลงาน 

3. การออกแบบฉากและวตัถุต่าง ๆ ให้สัมพนัธ์กบัเน้ือหา ท าให้มีการแกไ้ขหลายคร้ัง จึงใชเ้วลา
ค่อนขา้งนาน 

4. ในขณะท่ีโปรแกรมท างาน เกิดการผดิพลาดในการท าหลายๆอยา่ง จึงท าให้บางฉากตอ้งเร่ิมท า
ใหม่ 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญควร น าไปพฒันาเป็น แอนิเมชนั 3 มิติ ได ้เพื่อให้มีความน่าสนใจต่อการ
เรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาขั้นตอนการท าเคล่ือนไหวให้แม่นย  า อาจจะศึกษาจากการดูวีดีโอสอนหรือเวป็ไซต์
ต่าง ๆ 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

Storyboard 

 

ฉาก: 1  เวลา: 00.01 

บรรยาย:โครงการโคนมในพระราชดริ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.1 วาดตวัหนงัสือโครงการโครงนมในพระราชด าริ 

 

 

ฉาก: 2  เวลา: 00.05 

บรรยาย:โครงการนมหนองโพ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.2 วาดตวัหนงัสือโครงการนมหนองโพและตวัละครโคนม 

 



 

 

 

 

 

ฉาก:   3  เวลา: 00.23 

บรรยาย: โครงการสหกรณ์โคนม 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.3 วาดสถานท่ีโครงการและตวัละครโคนม 

 

 

ฉาก: 4  เวลา: 00.30 

บรรยาย: เร่ิมเม่ือปี พ.ศ.2502 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

 

ภาพท่ี ก.4 วาดรูปปฎิทิน 

 



 

 

 

 

 

ฉาก: 5  เวลา: 00.33 

บรรยาย: การประชุมของเจา้หนา้ท่ี 

และกระทรวงเกษตร 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.5 วาดรูปเจา้หนา้ท่ี 

 

 

ฉาก: 6  เวลา: 00.38 

บรรยาย: ทางราชการเปิดสถานีผมเทียม 

โคนมในทอ้งถ่ินข้ึน 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.6 วาดสถานท่ีโครงการนมหนองโพ 



 

 

 

 

ฉาก: 7  เวลา: 00.51 

บรรยาย: ปี พ.ศ.ท่ีจดัตั้งโครงการ 

 นมหนองโพ   

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.7 วาดรูปปฎิทิน 

 

 

 ฉาก: 8  เวลา: 00.59 

บรรยาย: ไดเ้กิดปัญหาของการระบาย 

น ้านมดิบออกสู่ตลาด 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.8 วาดรูปตวัละครชาวบา้นกบัตวัโคนม 

 

 



 

 

 

 

 

 

ฉาก: 9  เวลา: 01.05  

บรรยาย: โดยกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมได้

ท าหนงัสือกราบบงัคมทูล 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.9 วาดรูปตวัละครและการท าหนงัสือสัญญา 

 

 

ฉาก: 10  เวลา:  01.11 

บรรยาย: การท าหนงัสือสัญญาต่อ 

พระบามสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.10 วาดรูปพรับาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 



 

 

 

 

 

 

ฉาก: 11  เวลา: 01.17 

บรรยาย: โดยใหส้ร้างโรงงานผลิตนมผง

ข้ึนเพื่อระบายน ้านมดิบ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.11 วาดรูปโรงงาน 

 

  

ฉาก: 12  เวลา: 01.23 

บรรยาย: การสร้างโรงงานเพื่อ 

ระบายน ้านมดิบ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.12 วาดรูปเคร่ืองผลิตนมผง 

 



 

 

  

  

ฉาก: 13  เวลา: 01.29 

บรรยาย: จนเป็นท่ีมาของนมหนองโพ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.13 วาดรูปกล่องนม 

 

 

 

ฉาก: 14  เวลา: 00.01                                                                   

บรรยาย: โครงการนมไทย-เดนมาร์ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.14 วาดรูปตวัละครโคนม  

  

 



 

 

 

 

 

ฉาก: 15  เวลา: 01.55 

บรรยาย: เร่ิมเม่ือปีพ.ศ.2503 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.15 วาดรูปปฎิทิน 

 

 

 ฉาก: 16  เวลา: 01.55 

บรรยาย: เร่ิมเม่ือปีพ.ศ.2503 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.16 วาดรูปปฎิทิน 

 



 

 

 

 

 ฉาก: 17  เวลา: 02.05 

บรรยาย: พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

รัชกาลท่ี 9 และพระบรมราชะนีนาถทรง

เสด็จไปประเทศเดนมาร์ก 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.17 วาดรูปสถานท่ีประเทศเดนมาร์ 

 

 

  

ฉาก: 18  เวลา: 02.07 

บรรยาย: ทรงความสนใจในดา้น 

 กิจกรรมฟาร์มโคนม  

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.18 วาดรูปตวัละครววักบัรูปแบบการแปรรูปนมววั 

 



 

 

 

  

ฉาก: 19  เวลา: 02.10 

บรรยาย: การท าหนงัสือสัญญากบั 

ประเทศเดนมาร์ก 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 ภาพท่ี ก.19 วาดสถานท่ีโครงการนมหนองโพ 

 

  

 

ฉาก: 20   เวลา: 02.15 

บรรยาย:ไดจ้ดัตั้งฟาร์มโคนมข้ึน 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.20 วาดรูปสถานท่ีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก 

 

 



 

 

 

 

ฉาก: 21  เวลา: 02.19 

บรรยาย: จดัตั้งฟาร์มโคนมท่ีอ าเภอ

มวกเหล็กจงัหวดัสระบุรี 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.21 วาดรูปสถานท่ีโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ 

 

 

 

ฉาก: 22  เวลา: 02.30 

บรรยาย: โครงการนมอดัเม็ดสวนดุสิต 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.22 วาดรูปตวัละครววั 

 



 

 

 

 

 

ฉาก: 23  เวลา: 02.54  

บรรยาย:  เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2505 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.23 วาดรูปปฎิทิน 

 

 

ฉาก: 24  เวลา: 02.57 

บรรยาย: โดยจดัตั้งโครงการส่วน

พระองคเ์พื่อเล้ียงโคนมเพื่อศึกษา 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.24 วาดรูปสถานท่ีโครงการ 

 



 

 

 

ฉาก: 25  เวลา: 03.02 

บรรยาย: ศึกษาเพื่อทดลอง 

เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑน์มอดัเม็ด 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.25 วาดรูปตวัผลิตภณัฑ ์

 

 

 

   

ฉาก: 26 เวลา: 03.12 

บรรยาย: เกิดปัญหาน ้านมดิบลน้ตลาด 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.26 วาดรูปขวดนม 

 



 

 

 

 

 

ฉาก: 27 เวลา: 03.16 

บรรยาย: ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการแปร

รูปน ้านมดิบเป็นนมผง 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.27 วาดรูปขวดนมและนมผง 

 

 

 

ฉาก: 28 เวลา: 03.21 

บรรยาย: ไดก่้อตั้งศูนยร์วมน ้ านมเพื่อรับ

ซ้ือน ้านมดิบจากเกษตรกร  

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.28 วาดรูปศูนยร์วมน ้านม 



 

 

 

 

ฉาก: 29 เวลา: 03.31 

บรรยาย: ปี พ.ศ.2527ไดเ้ร่ิมผลิตนมอดัเมด็

ข้ึนมา 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.29 วาดรูปปฎิทิน 

 

 

 

ฉาก: 30  เวลา: 03.34 

บรรยาย: เพื่อต่อยอดผลิตภณัฑ ์ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.30 วาดรูปผลิตภณัฑ์ 



 

 

 

 

  

ฉาก: 31 เวลา: 03.39 

บรรยาย: โครงการสวนจิตรลดา 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.31 วาดรูปตวัละครววั 

 

 

 

ฉาก: 32 เวลา: 04.03 

บรรยาย: ไดเ้กิดปัญหาน ้านมดิบลน้ตลาด 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.32 วาดรูปสถานท่ีโครงการ 

 



 

 

 

 

 

 ฉาก: 33 เวลา: 04.16 

บรรยาย: ไดเ้ปล่ียนจากการบรรจุน ้านมลง 

ขวดเป็นการบรรจุลงถุงเพื่อลดตน้ทุน 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.33 วาดรูปขวดนมกบัถุงนม 

 

 

 

ฉาก: 34 เวลา: 04.27 

บรรยาย: ไดมี้การติดตั้งเคร่ืองบรรจุถุง 

แห่งแรกในประเทศไทย 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.34 วาดรูปเคร่ืองบรรจุถุง 



 

 

 

 

  

ฉาก: 35 เวลา: 04.39 

บรรยาย: โครงการชัง่หวัมนั 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.35 วาดรูปตวัละครโคนม 

 

 

ฉาก: 36 เวลา: 05.01 

บรรยาย: ไดจ้ดัตั้งโครงการชัง่หวัมนัข้ึนมา 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.36 วาดรูปปฎิทิน 

 



 

 

 

 

ฉาก: 37  เวลา: 05.05 

บรรยาย: ซ้ือท่ีดินจากราษฎรบริเวณอ่าง

เก็บน ้าหนองเสือประมาณ 250 ไร่ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.37 วาดรูปพื้นท่ีอ่างเก็บน ้า 

 

 

 

ฉาก: 38 เวลา: 05.13 

บรรยาย: จดัตั้งท าโครงการพนัธ์ุพืช 

เศรษฐกิจ 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.38 วาดรูปพนัธ์ุพืช 



 

 

 

 

 

ฉาก: 39 เวลา: 05.17 

บรรยาย: แลว้ต่อมาไดจ้ดัตั้งโครงการนม

ชัง่หวัมนัข้ึนเพื่อช่วยให้ราษฎรมีรายได ้

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

ภาพท่ี ก.39 วาดรูปตวัละครววั 

 

 

ฉาก: 40  เวลา: 05.20 

บรรยาย: จึงเป็นท่ีมาของนมชัง่หวัมนั  

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

 

ภาพท่ี ก.40 ผลิตภณัฑช์ัง่หวัมนั 

 



 

 

 

 

ภาพท่ี ก.41 วาดรูปผลิตภณัฑ์ 

ฉาก: 38 เวลา: 05.30 

ดนตรี: บรรเลงเป็นท านองชา้ 

 

 

ภาพท่ี ก.41 ภาพตอนจบ  



 
 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

ภาพท่ี ข.1 ปิดสัญญาณ wifi 

 ขั้นตอนแรกก่อนติดตั้งตอ้งปิดการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทุกช่องทาง 

 

ภาพท่ี ข.2 เลือก Folder Set-up 

 เม่ือเขา้มาท่ี Drive CD-ROM จากนั้นเลือกท่ี Folder Set-up จากนั้น Double Click ท่ีไฟล ์Set-

up จากนั้นระบบจะท าการติดตั้งโปรแกรม 



 

 

 

ภาพท่ี ข.3 Browse Drive 

เป็นขั้นตอนการเลือกไดร์ฟท่ีเราจะลงโปรแกรมไวใ้นไดร์ฟใด 

                                           ภาพท่ี ข.4 ติดตั้งโปรแกรม  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                             ภาพท่ี ข.5 เลือกบิตไฟล ์

 เป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมโดยไม่มี Serial Number โดย Click ค าว่า Try แล้วกด 
Accept ต่อมาเลือกไฟลบิ์ตท่ีตรงกบัความตอ้งการของคอมพิวเตอร์ แลว้กด Install 

 

ภาพท่ี ข.6 Crack file 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการ Cracked โปรแกรมเพื่อท่ีจะใช้งานได้ยาวนาน โดยน าเลข Serial No. ท่ี

แนบมากบักบัไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม โดยการ Copy ไฟล ์แลว้น าไปวางใน Local เดียวกนักบัโปรแกรม

นั้น 



 

 

 

ภาพท่ี ข.7 เปิดโปรแกรม 

 จากนั้นก็สามารถใชง้านโปรแกรมได ้

 

 

 

  



 
 

 

ประวติัคณะผูจ้ดัท า 
 

รหสันกัศึกษา  5805100005 
ช่ือ-นามสกุล  นายพลัลพ แจง้เสม 
ท่ีอยู ่  44/14 หมู่ 6 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล  

จงัหวดันครปฐม 73170 
เบอร์โทรศพัท ์ 090 - 562 - 3072  
E-Mail Phanlop.jan@siam.edu 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชศาลายา 
ระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัสยาม  
 
รหสันกัศึกษา  5805000015 
ช่ือ-นามสกุล  นายพิพรชยั  บุญจีนมาก 
ท่ีอยู ่ 103/76 หมู่3 ถนนสหกรณ์ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
เบอร์โทรศพัท ์ 090 - 563 - 1548  
E-Mail  Pipornchai.boo@siam.edu 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
ระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัสยาม  
 
รหสันกัศึกษา  5805100016 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาวมนทิรา       ฉตัรเงิน 
ท่ีอยู ่  10/169 หมู่บา้นซ่ือตรงสาริน ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
เบอร์โทรศพัท ์ 091-781-7968 
E-Mail  montira.cha@siam.edu 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน 
ระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัสยาม 
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