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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จฯทอดพระเนตรโรงงานออร์ เบอร์ ผลิ ตนม
ข้นหวานของเนสท์เล่ ที่ ป ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์และต่ อมาในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัวได้เสด็ จ ประพาสประเทศเดนมาร์ ก ทอดพระเนตรกิ จ การฟาร์ ม โคนมและการแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์นมทาให้ท่านทรงเล็งเห็ นความสาคัญของนมและโคนม ที่เป็ นอาหารที่ มีคุณค่าสู งและมี
ประโยชน์ต่อประชาชนจึงได้ทรงริ เริ่ มแนวคิดดาเนินกิจการโคนมและแปรรู ปนมในประเทศไทยขึ้น
ในช่ ว งแรกเริ่ ม สมเด็ จ พระเจ้า เฟรเดอริ ก ที่ 9 แห่ ง เดนมาร์ ก ร่ ว มกับ รั ฐ บาลและองค์ก าร
เกษตรกรรมของประเทศเดนมาร์ กได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่ งเสริ มการเลี้ ยงโคนมในประเทศ
ไทยโดยจัดตั้งเป็ น “ฟาร์ มโคนมไทย-เดนมาร์ ก” ขึ้นที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีซ่ ึ งเป็ นกิ จการ
ฟาร์ ม โคนมแห่ งแรกในประเทศไทยหลังเริ่ มทดลองเลี้ยงโคนมในสวนจิตรลดาแล้วน้ านมที่รีดได้มา
ช่วงแรกจะแบ่งให้ลูกโคได้กิน จากนั้นเมื่อเหลือแล้วจึงนาใส่ ขวดแก้วจาหน่ายแก่ขา้ ราชบริ พารส่ วน
ลูกโคตัวผูเ้ มื่อหย่านมแล้วได้พระราชทานให้กรมปศุสัตว์เลี้ยงเป็ นพ่อพันธุ์ต่อไป เมื่อจานวนโคนมเริ่ ม
เพิ่มขึ้นทุกปี จนสามารถผลิตน้ านมออกจาหน่ายแก่บุคคลภายนอกและโรงเรี ยนข้างเคียงได้ทาให้เริ่ มมี
การวิจยั และพัฒนาโครงการต่างๆ เกี่ ยวกับโคนมมากขึ้น เช่ นการพัฒนาการผลิ ตน้ านมให้ได้เพิ่มขึ้น
การตรวจสอบคุ ณภาพน้ านมการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเพาะเลี้ ยงโคนมทาให้เริ่ มมีเกษตรกรเลี้ ยงโคน
มมากขึ้นโดยการดาเนิ นงานโคนมสวนจิตรลดานั้นมีโคนมที่เลี้ยงไว้ประมาณ 40 ตัว เป็ นแม่โครี ดนม
ประมาณ 20 ตัว ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ นลู ก วัว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพัน ธุ์ โ ฮสไตล์ ฟ รี เ ชี่ ย นที่ มี สี ข าวด าอัน เป็ น
เอกลักษณ์ในปัจจุบนั มีกระบวนการแปรรู ปอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร
การนาเสนอข้อ มู ล ที่ ซับ ซ้อน มี เ นื้ อ หามากมายท าให้ ย ากจะเข้า ใจเนื้ อ หานั้น ๆและต้อ งใช้
เวลานานในการทาความเข้าใจจึงเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งในการเรี ยนรู ้ ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวความคิดในการ
สร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ ในรู ปโมชัน่ กราฟิ กเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ องโครงการโคนมในพระราชดาริ โดยใช้
โปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 , Adobe premiere pro cc 2018 , Adobe after effects cc 2018 ใน
การพัฒนา เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ต่างๆให้กบั ผูท้ ี่สนใจโครงการโคนมในพระราชดาริ และยังเป็ นการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลในโครงการเพื่อให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาโครงการโคนมในพระราชดาริ
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโคนมในพระราชดาริ
เพื่อน้อมนาแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็ นที่ประจักแก่ประชาชน
เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนให้กบั เยาวชนและผูท้ ี่สนใจ

กลุ่มเป้ าหมาย
เยาวชนอายุ 10 ปี ขึ้นไป และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
ขอบเขต
1. โมชัน่ กราฟิ กเรื่ องโครงการโคนมในพระราชดาริ มีเนื้ อหาเพื่อส่ งเสริ มและแสดงให้เห็น
คุณประโยชน์ของโครงการโดยมี ระยะเวลาในการนาเสนอ 3-5 นาที แบ่งเป็ น 5 โครงการที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1.1 ความเป็ นมาของโครงการโคนมพระราชดาริ
1.2 โครงการนมหนองโพ
1.3 โครงการนมไทย-เดนมาร์ก
1.4 โครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิต
1.5 โครงการนมสวนจิตรลดา
1.6 โครงการนมชัง่ หัวมัน
2. คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
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 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้
2.2.1 CPU Intel Core i5, 2.4 GHz.
2.2.2 Hard Disk เหลือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 500 MB.
2.2.3 Ram 1 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Speaker
3. คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
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 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสู งกว่า
3.2.2 Adobe Flash Player 10.3 หรื อสู งกว่า
3.2.3 โมชัน่ กราฟิ ก เรื่ องโครงการโคนมในพระราชดาริ
3.2.4 Media Player
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ในการจัดท า โมชั่น กราฟฟิ กโครงการโคนมในพระราชด าริ คณะผู จ้ ัดท าได้ว างแผนการ
ดาเนินงานไว้ ดังนี้
1. การจัดการด้านเนื้อหา เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งคิดหาโครงสร้างของเนื้ อเรื่ องที่ซบั ซ้อนเข้าใจง่าย
2. กาหนดทิ ศทางของรู ปแบบผลงาน เพื่อให้เห็ นภาพไปในทิศทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะช่ วยให้เข้าใจ
มากขึ้น ได้แก่ การกาหนดโครงสี รู ปแบบของกราฟิ ก รวมถึงตัวอักษร
3. การเขียนแบบร่ าง แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
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3.1 ช่ วงบทน าคื อ ส่ วนเริ่ ม แรก ซึ่ ง ต้องเล่ า เรื่ องให้น่า สนใจ และสร้ า งความสนใจให้น่ า
ติดตาม เช่น การกล่าวถึงปั ญหาหรื อการเกริ่ นนา เพื่อเชื่อมต่อกับส่ วนที่ 2
3.2 ช่วงเนื้อหากลางเรื่ อง การเล่าถึงเนื้อหาของเรื่ อง
3.3 ช่วงสุ ดท้าย การสรุ ปเรื่ องราวทั้งหมดของเรื่ อง
4. สตอรี่ บอร์ด (StoryBoard)
4.1 สตอรี่ บ อร์ ด แบบร่ า งกระดาษ เป็ นการสเก็ ตเรื่ อ งราวง่ า ยๆ ควบคู่ ก ับ เนื้ อ หาเพื่ อเล่ า
เรื่ องราวให้เป็ นลักษณะการเคลื่อนที่ของภาพ
4.2 ต่อมาเป็ นการพัฒนาสตอรี่ บอร์ ดลงโปรแกรม Adobe illustrator CC 2018 โดยสร้างเป็ น
ภาพกราฟฟิ กเพื่อที่จะนาตัวละครและฉากไปทาการเคลื่อนไหว
5. นาภาพกราฟฟิ กที่สร้างในโปรแกรมAdobe illustrator CC 2018 มาพัฒนาและทาให้ตวั ละคร
เคลื่อนไหวในโปรแกรม Adobe Effect CC 2018
6. เมื่ อ ท าภาพเคลื่ อ นไหวเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ขั้น ตอนต่ อ ไปอัด เสี ย งบรรยาย พร้ อ มทั้ง ใส่
เสี ยงเอฟเฟค
7. นาเสนอโครงงานและปรับปรุ งจุดบกพร่ อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.

เผยแพร่ โครงการโคนมในพระราชดาริ ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
เสริ มสร้างความรู ้ให้กบั เยาวชนและผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับโครงการโคนมในพระราชดาริ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
โมชัน่ กราฟิ ก เรื่ อง โครงการโคนมในพระราชดาริ เป็ นโมชัน่ ที่ให้ความรู ้ในโครงการโคนมใน
พระราชดาริ สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้กบั ผูค้ นที่สนใจในโครงการ และสามารถนาไปปรับใช้ในงาน
ต่าง ๆได้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โครงการโคนมพระราชดาริ เป็ นโครงการที่ช่วยส่ งเสริ มอาชีพให้เกษตรกรและยังช่วยลดปั ญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีโครงการต่าง ๆดังนี้
1. โครงการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในปี พ.ศ.2502 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ร่วมประชุ มปรึ กษาหารื อกับเกษตรชั้นนาที่ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ตามคาเรี ยกร้ องขอให้ทางราชการไปดาเนิ นการผสมเทียมโคในท้องถิ่ นนี้ ซึ่ งจากการหารื อ
และพิจารณาแล้วกรมปศุสัตว์จึงได้ตกลงเปิ ดสถานี ผสมเทียมขึ้น ณ ตาบลหนองโพ เป็ นสถานี ผสม
เที ยมแห่ ง ที่ 3 ของประเทศ โดยเริ่ มท าการผสมเที ย มโคเป็ นครั้ งแรกเมื่ อวันที่ 8 พฤศจิก ายน พ.ศ.
2502 เมื่อสถานี ผสมเทียมโคได้จดั ตั้งขึ้นแล้วนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2511 ทางราชการได้สนับสนุนการ
เลี้ ยงโคนมขึ้นปรากฏว่าได้รับความนิ ยมจากราษฏรมากขึ้นจนมีเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมในเขตจังหวัด
ราชบุรีและจังหวัดนครปฐมเพิ่มมากขึ้นจึงเริ่ มประสบปั ญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่จาหน่าย
น้ านมดิบที่รีดได้จากแม่โคนมเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมเหล่านี้ ได้ทาหนังสื อกราบบังคมทูล
ต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ ปี พ.ศ.2512 เพื่ อ ขอ
พระราชทานความช่ วยเหลื อในการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนดังกล่าว เมื่อความได้ทราบถึ งพระ
เนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระองค์ทรงได้
พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือ ซึ่ งในช่วงนั้นพอดีกบั ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้สร้าง
โรงงานผลิตนมผงขึ้นที่ภายในบริ เวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตจึงมีการหารื อกันในส่ วนของผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งว่า ควรจะมี ก ารสร้ า งโรงงานผลิ ต นมผงขึ้ น ที่ ต าบลหนองโพจนกระทั้ง ในปี พ.ศ.2513
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)
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ภาพที่ 2.1 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเปิ ดโครงการนมหนองโพ
2. โครงการฟาร์ มโคนมไทย-เดนมาร์ กย้อนไปเมื่อ ปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวงเสด็จ ประเทศเดนมาร์ ก ทรงให้ความสนใจในด้านกิ จการโคนมเป็ นอย่างมาก ในปี ต่อมา
ทางรัฐบาลเดนมาร์ กและสมาคมเกษตรกร ได้ร่วมน้อมเกล้าถวายโครงการโคนมในประเทศไทย และ
ได้ตกลงสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ ก ในการจัดตั้งฟาร์ มโคนม ที่ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี โดยใช้ชื่อว่า ไทย – เดนมาร์ ก ปี 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงประกอบ
พิธีเปิ ดฟาร์ มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ ยงโคนมไทย – เดนมาร์ ก อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2505 ถือเป็ นวันที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ ในช่ วงปี แรกกิ จการ นมไทย ทากาไรไม่
ค่อยดี นกั ด้วยเหตุผลเรื่ องการตลาด ประกอบกับคนไทยในสมัยนั้นไม่ค่อยได้ดื่มนมกันเท่าไร จึงได้
นาเสนอประโยชน์ของการดื่มนมปลูกฝังและกันตั้งแต่เด็ก ๆให้รู้ถึงคุณค่าของนมวัวซึ่ งปั จจุบนั นี้ มีคน
ไทยหันมาดื่มนมกันมากขึ้น (องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, 2557)

ภาพที่ 2.2 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
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3. โครงการนมสวนดุสิตส่ วนพระองค์สวนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินประพาสประเทศเดนมาร์ ก และทรงศึกษา
การทาฟาร์ มโคนมเพื่อเป็ นอาชี พใหม่แก่ เกษตรกรไทยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พ้ืนที่ และ
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระตาหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุ สิตสวนจิตรลดา จัดตั้งเป็ น
โครงการส่ วนพระองค์ พระราชทานโรงโคนมสวนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2505 เพื่อเลี้ยงโคนมเพื่อศึกษา
ทดลอง วิจยั และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่จะเป็ นแนวทางในการต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ และ
อาชี พที่เลี้ ยงดู ชีวิต และปากท้องของพสกนิ กรชาวไทย ให้ได้อยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรง ตามแบบฉบับ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเหล่าเกษตรกรโคนมในประเทศไทย ประสบปั ญหาภาวะนมสดล้นตลาดปี พ.ศ.
2512 พระองค์จึงมี พระราชดาริ ให้ศึกษาค้นคว้าหาความเป็ นไปได้ที่จะแปรรู ปน้ านมดิ บเป็ นนมผง
เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน โรงนมผงสวนดุสิตนอกนี้ ยงั ทรงมีพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งศูนย์รวมนม
เปิ ดรับซื้ อนมสดจากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และนานมสดเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการผลิต
และจัดจาหน่ ายในราคาย่อมเยาเพื่อให้ประชาชนได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายได้มากขึ้น ในปี
พ.ศ. 2527 จึงได้เริ่ มมีการผลิตนมอัดเม็ดเพื่อต่อยอดจากผลิตภัณฑ์นมผงเป็ นการแปรรู ปจากผลิตภัณฑ์
เดิมที่มีอยูเ่ พิ่มเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้กบั ประชาชนชาวไทยได้บริ โภคอาหารดีมีประโยชน์ในราคาที่
ย่อมเยาเหมือนเดิม (นมอัดเม็ดจิตรลดา จากปั ญหานมล้นตลาด สู่ ของฝากยอดนิยม, 2016)

ภาพที่ 2.3 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ ณ โรงโคนมสวนจิตรลดา
4. โครงการนมยู.เอส.ทีสวนจิตรลดาโครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ถูกจัดสร้ างขึ้ นเพื่อ
ช่ วยเหลื อเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนม อี กทั้งโรงนมยูเอชที ยงั มีความหมายความสาคัญเป็ นแหล่ งความรู ้
เกี่ ยวกับการผลิตนม ยูเอชทีจากนมสดแท้แทนการผลิ ตจากนมผง โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา จัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยรับซื้ อน้ านมดิบจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม เนื่ องจากปั ญหานมสดล้นตลาด
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ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ ภายในโรงนมยูเอชทียงั สาธิ ตการผลิตนมยูเอชทีจากนม
สดแท้แทนการใช้นมผงมา ละลายน้ า โดยเริ่ มจากที่มีผนู ้ อ้ มเกล้าฯ ถวายเครื่ องจักรในการผลิตนมยูเอช
ทีบรรจุกล่อง แต่เนื่องจากวัสดุที่ใช้บรรจุในลักษณะกล่องเป็ นวัสดุที่ตอ้ งนาเข้าและมีราคาแพง สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ ครั้ งเสด็ จ ฯกลับ จากการเยื อ นประเทศจี น มี
พระราชดาริ ให้ทดลองบรรจุนมในถุงพลาสติก ซึ่ งใช้วสั ดุ ที่นาเข้าในราคาที่ถูก กว่าเพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนการผลิ ต จึ งมีการติดตั้งเครื่ องบรรจุนมยูเอชทีแบบถุ งแห่ งแรกของประเทศไทยสาธิ ตภายใน
โครงการฯ (หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา, 2019)

ภาพที่ 2.4 ภาพโรงนม ยู.เอช.ที
5. โครงการชัง่ หัวมันตามพระราชดาริ เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรทรงซื้ อที่ดินจากราษฎรบริ เวณอ่างเก็บน้ าหนองเสื อ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา
ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้ อแปลงติดกันเพิ่มอี ก 130 ไร่ รวมเนื้ อที่ ท้ งั หมด 250 ไร่ โดยมี พระราชดาริ ให้ทาเป็ น
โครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
มาปลูกไว้ที่นี่โดยเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็ นต้นมา และพระราชทานพันธุ์มนั
เทศซึ่ งออกมาจากหั วมันที่ ต้ ังโชว์ไ ว้บ นตาชั่งในห้ องทรงงานที่ ว งั ไกลกัง วลให้ น ามาปลู กไว้ที่ นี่
พระราชทานชื่ อโครงการว่า “โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดาริ ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเสด็จ
พระราชดาเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2552 พื้นที่ที่ต้ งั
ของโครงการนี้ อยูท่ ี่ บ้านหนองคอกไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณดิสธร วัชโรทัย
รองเลขาธิ การพระราชวังได้กรุ ณาให้ขอ้ มูลถึงที่มาของโครงการชัง่ หัวมันว่าครั้งพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลทรงมีพระราชประสงค์
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ให้นามันเทศที่ ชาวบ้านนามาถวายวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดาเนิ นกลับ
กรุ งเทพฯ พอพระองค์เสด็จพระราชดาเนิ นกลับไปยังพระราชวังไกลกังวลจึงพบว่ามันเทศที่วางบนตัวชัง่ มี
ใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นาหัวมันนั้นไปปลูกใส่ กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดารัสให้
หาพื้นที่เพื่อทดลองปลู กมันเทศ นมชัง่ หัวมันเป็ นนมโคที่ไม่ได้แยกปริ มาณมันเนยออกและผ่านกรรมวิธี
การฆ่าเชื้ อด้วยความร้อน ลักษณะของนมโคที่ผา่ นการสเตอริ ไลส์ จะมีการเปลี่ยนแปลงของสี และกลิ่นอัน
เป็ นเอกลักษณ์ แล้วได้ทาการผลิตออกมาสู่ ผบู ้ ริ โภค (นมโคเต็มมันเนย สเตอริ ไลส์, 2016)

ภาพที่ 2.5 ภาพพื้นที่บริ เวณโครงการนมชัง่ หัวมัน
ดนัย ม่วงแก้ว, (2552) ได้ให้ความหมายของการสร้ างงานโมชัน่ กราฟิ กว่า คือการนาภาพนิ่ ง
หลายๆ ภาพมาวางเรี ยงต่อกัน ซึ่ งในแต่ละรู ปที่วางเรี ยงต่อกันนั้นจะมี ลกั ษณะที่มีการเปลี่ ยนแปลง
ภายในภาพทีละน้อย แล้วเมื่อนาภาพเหล่านั้นมาเล่ นที ละภาพอย่างต่อเนื่ องจะทาให้เหมื อนว่าภาพ
เหล่านั้นสามารถเคลื่อนไหว ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ, (2552) กล่าวว่า “การสร้างภาพเคลื่อนไหว” คือ
การนาภาพนิ่ งมาเรี ยงลาดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ดวงตาเห็นรู ปที่มีการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นรู ปที่ฉายอย่างต่อเนื่อง เรตินาจะรักษา
ภาพนี้ ไว้ใน ระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาทีหากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของ
มนุษย์จะ เชื่ อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน แม้วา่ แอ
นิ เมชัน่ จะใช้หลักการเดี ยวกับวีดิโอ แต่แอนิ เมชัน่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้ มากมาย
เช่ น งานภาพยนตร์ งานโทรทัศ น์ งานพัฒ นาเกมส์ งานสถาปั ต ยกรรม งานก่ อ สร้ า ง งานด้า น
วิทยาศาสตร์ หรื องานพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นต้น
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ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
การสร้างสรรค์ผลงานในรู ปแบบโมชัน่ กราฟฟิ กให้น่าสนใจ มีความสวยงามประกอบด้วยทัศน
ธาตุต่าง ๆ ดังนี้
1. จุด ( point ) คือ สิ่ งที่ปรากฏบนพื้นระนาบ มีความกว้าง ความยาว และความหนา จุดถื อเป็ น
ทัศนธาตุหรื อพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้ างงานทัศนศิลป์ เพราะจุดเป็ นการเริ่ มต้นของเส้นและ
ทิศทางต่าง ๆ จุดยังช่วยให้เกิดน้ าหนักได้

ภาพที่ 2.6 ภาพประกอบกันของจุด
2. เส้น ( Line ) คือ ร่ องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้าเรานาจุดมาวางเรี ยงต่อ ๆ กันไป ก็จะ
เกิดเป็ นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทาหน้าที่เป็ นขอบเขต ของที่วา่ ง รู ปร่ าง
รู ปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรู ปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็ นแกนหรื อโครงสร้างของรู ปร่ างรู ปทรง

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงเส้นในทิศทางต่าง ๆ
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3. รู ป ร่ า งและรู ป ทรง ( Shape & Form ) คื อ เป็ นผลที่ เกิ ดจากการนาเอาเส้ นลัก ษณะต่ า ง ๆ มา
ประกอบกันรู ปร่ างและรู ปทรงจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการนาไปใช้และ
ให้เข้าใจถูกต้อง จึงจะขอกล่าว แยกให้เห็นดังนี้
3.1 รู ปร่ าง ( Shape ) คื อ การนาเส้ นมาประกอบกันให้เกิ ดความกว้างและความยาว ไม่ มี
ความหนาหรื อความลึกมีลกั ษณะ 2 มิติ ซึ่งมีลกั ษณะแบนราบไม่แสดงน้ าหนักแสงเงา
3.2 รู ปทรง (Form) คือ การนาเส้นมาประกอบกับน้ าหนักอ่อนให้เกิ ดความกว้าง ความยาว
ความหนาและความลึกมีลกั ษณะ 3 มิติ

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงรู ปร่ าง

ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงรู ปทรง
4. น้ า หนัก อ่ อน-แก่ (Value) คื อ จานวนความเข้ม ความอ่ อ นของสี ต่ า ง ๆ และแสงเงาตามที่
ประสาทตารับรู ้เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสี ขาว-ดาความอ่อนแก่ของแสงเงาทาให้เกิดมิติ

ภาพที่ 2.10 ภาพแสดงค่าน้ าหนักอ่อน-แก่
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5. สี ( Color ) คือ สี เป็ นปรากฏการณ์ ของแสงที่ส่องกระทบวัตถุ สะท้อนเข้าสู่ ตามนุ ษย์ ถ้าไม่มี
แสงจะมองไม่เห็นสี สี แต่ละสี ที่มีอยูใ่ นวัตถุต่าง ๆ มีผลต่อความรู ้สึกนึกคิดของมนุ ษย์ สี โทนร้อน ให้
ความรู ้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุ กสนาน และดึงดูดความสนใจได้ดี สี โทนร้อนนี้สภาพโดยรวมจะมี
ความกลมกลืนของสี มากควรมีสีเย็นมาประกอบบ้างทาให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น สี โทนเย็น ให้
ความรู ้สึกสุ ภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสี เย็นมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกหดหู่ เศร้า สี
โทนเย็นควรมีสีร้อนแทรกบ้างจะทาให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 2.11 ภาพแสดงสี โทนร้อนและสี โทนเย็น
6. พื้นที่วา่ ง (Space) คือ ช่องว่างหรื อพื้นที่วา่ งที่ลอ้ มรอบรู ปร่ าง รู ปทรง ระยะห่างระหว่างรู ปร่ าง
กับรู ปร่ าง รู ปทรงกับรู ปทรง และพื้นที่ ว่างภายในรู ปทรง บริ เวณว่างเหล่านี้ จะช่ วยให้รูปภาพมี
ลักษณะปลอดโปร่ ง สบายตา ดูไม่อึดอัด ทึบตัน ให้ความรู ้สึกแปลกใหม่และผ่อนคลาย

ภาพที่ 2.12 ภาพแสดงพื้นที่วา่ งของทิวทัศน์

13
7. พื้นผิว ( texture) คือ ลักษณะภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ พื้นผิวสามารถ
ก่อให้เกิดความรู ้สึกในลักษณะต่าง ๆกัน(COMPOSITION EP.1.5 VISUAL ELEMENT
(TEXTURE), 2017)

ภาพที่ 2.13 ภาพแสดงพื้นผิวในลักษณะต่าง ๆ
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การทาโมชัน่ กราฟฟิ กส์จึงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่นามาประกอบการทาโครงงานดังนี้

ภาพที่ 2.14 https://www.vimeo.com/
Vimeo เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมโมชัน่ กราฟิ กจากนักออกแบบกราฟิ กที่นามาเผยแพร่ เพื่อให้ผอู ้ ื่น
สามารถนาไปศึกษาหรื อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานโมชัน่ กราฟิ กของตนเอง

15

ภาพที่ 2.15 http://infographic.in.th/infographic
Infographic.in.th เป็ นเว็บไซต์แสดงขั้นตอนการทา อินโฟกราฟิ ก ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรก คือการคิด
หาโครงสร้างและทิศทางของเนื้ อเรื่ องที่จะเล่าโดยต้องทราบคอนเซ็ปต์ของงานและเขียนสคริ ปที่ตอ้ ง
เล่ า เรื่ องออกมาให้ผู ช้ มเข้า ใจง่ า ยและสนุ ก สนานกับ การชมงานชิ้ นนี้ ตลอดจนแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นผลงานชิ้นนี้
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ภาพที่ 2.16 http://blog.lnw.co.th/2013/04/30/infogram
lnw blog เป็ นเว็บไซต์สอนทา อิ นโฟกราฟิ ก แบบแผนภู มิภาพด้วยสถิ ติโดยแผนภู มิน้ นั มี ให้
เลือกทั้งแบบกราฟแท่งกราฟเส้น เป็ นรู ปไอคอน แผนที่ขอ้ ความ วิดีโอคลิป และภาพทัว่ ไป แผนภูมิน้ ี
เหมาะกับการสร้ างเพื่อนาไปประกอบบนหน้าเว็บไซต์ เช่ น โปรโมทจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ และ
ยอดจากการซื้ อจากเว็บไซต์เราเท่าไหร่ หรื อสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.17 http://blog.lazada.co.th/tiptrick/infographic-lazada.html
Blog lazada เป็ นเว็บไซต์ที่บอกถึง ประโยชน์ของ โมชัน่ กราฟิ ก ว่ามีอะไรบ้าง ผูช้ มสามารถได้
ประโยชน์อย่างไรจากการดู สื่อชนิ ดนั้นนอกจากจะได้ความรู ้ ที่ตอ้ งการในระยะเวลาที่รวดเร็ วแล้วยัง
สามารถได้รับความเพลิดเพลินและรู ้สึกผ่อนคลายในขณะที่ได้รับชมสื่ อ
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ภาพที่ 2.18 https://fastwork.co/blog/business-motion-graphics/
Fastwork เป็ นเว็บไซต์ที่บอกถึ ง ประโยชน์ของโมชัน่ กราฟิ ก บอกถึ งรายละเอียดการนาโมชัน่
ไปใช้ในการนาเสนอข้อมูลให้มีความเข้าใจได้มากขึ้น โมชัน่ กราฟิ กสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
อิสระ และยังเป็ นสื่ อที่สามารถนาไปประยุกต์ในการทาธุ รกิจได้
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2.19 ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่ อสาร
เฟื่ องอรรถ เสื อเพชร (2557) สาขาดิจิทลั อาร์ ต คณะดิจิทลั มีเดี ย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้พฒั นา
สื่ อประเภท โมชัน่ กราฟิ กในหัวข้อเรื่ องภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่ อสาร โดยภายในเนื้ อเรื่ องเป็ นการ
สื่ อถึงของเล่นชนิ ดหนึ่งที่คนเราผูกพันตั้งแต่เด็กจนเติบโต โปรแกรมนี้ ได้พฒั นาโดยโปรแกรม Adobe
Flash Professional 8
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ภาพที่ 2.20โฆษณาเชิญชวนนักเรี ยนเพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทศพล เกิ ด ดี (2557) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ม ัล ติ มี เ ดี ย เเละแอนิ เ มชั น คณะวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นักศึกษาได้พฒั นา สื่ อประเภทโมชัน่ กราฟิ ก
เพื่อเป็ นการโฆษณา เชิ ญชวนนักเรี ยนระดับชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย และระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อมา
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบการ
สอนที่ทนั สมัยและบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถผลิต บัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ
สู่ สังคมไทย โปรแกรมนี้ได้พฒั นาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 6
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ภาพที่ 2.21 การออกแบบตราสัญลักษณ์
วิไ ลลักษณ์ ภัท ราธรรมรัก ษ์ (2557) สาขาเทคโนโลยีมลั ติ มี เดี ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้พฒั นาสื่ อประเภทโมชัน่ กราฟิ ก
เป็ นสื่ อโฆษณาและสื่ อการเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ การ ผลิ ตตราสัญลัก ษณ์ ซึ่ งการผลิ ตหรื อออกแบบตรา
สัญลัก ษณ์ น้ ัน เราต้องค านึ ง ถึ ง สิ นค้า หรื อ ผลิ ตภัณฑ์เป็ นหลัก เพราะตราสัญลัก ษณ์ ไ ม่ ไ ด้เป็ นแค่
เครื่ องหมายแต่ตราสัญลักษณ์ น้ นั ถือได้วา่ เป็ นหน้าตาของธุ รกิจ สามารถสร้างความน่าเชื่ อถือได้ให้แก่
ผูพ้ บเห็น โปรแกรมนี้ได้พฒั นาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional
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ภาพที่ 2.22 พลังงานขยะ
ธัญ พล สุ ข ประเสริ ฐ (2558) สาขาเทคโนโลยีม ัล ติ มี เ ดี ย คณะเทคโนโลยีสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พฒั นาสื่ อประเภท โมชัน่ กราฟิ ก เรื่ อง พลังงานขยะ
โดยได้รับการสนับสนุ นจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย โดยเนื้ อเรื่ องได้กล่ าวถึ งพลังงาน
ทดแทน ถู ก นามาใช้เพื่อผลิ ตไฟฟ้ า ในปั จจุ บ นั พลังงานทดแทน มี อยู่หลายประเภทแต่มี พ ลัง งาน
ทดแทนประเภทหนึ่ งที่มองข้ามนัน่ ก็คือ พลังงานไฟฟ้ าจากขยะโปรแกรมนี้ ได้ พัฒนาโดยโปรแกรม
Adobe Flash Professional 8

23

ภาพที่ 2.23 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรี ยน
กมลวรรณ สุ ข เพชร (2557) สาขาการออกแบบอิ นเทอร์ แอคที ฟ และเกม คณะดิ จิ ทลั มี เดี ย
มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ได้พ ฒ
ั นาสื่ อประเภท โมชั่นกราฟิ ก เรื่ องการตั้ง ครรภ์ไ ม่ พ ร้ อมในวัย เรี ย น
กล่าวถึง ปั ญหาสังคมในปั จจุบนั ทั้งทางด้านครอบครัวและสังคม มีผลให้เด็กในสังคมหลงทางผิด ทั้ง
ติดสิ่ งเสพติด ติดเกมส์ รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยส่ วนใหญ่เด็กไทยจะตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรหรื อในขณะที่กาลังศึกษาอยูส่ ่ งผลให้เกิดปั ญหาต่าง ๆตามมามากมายรวมทั้งการไม่จบ
การศึกษาด้วย โปรแกรมนี้ได้พฒั นาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 8
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บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาโครงการโคนมในพระราชดาริ จึงได้พบว่าโครงการโคนมที่อยู่ใน
พระราชดาริ มีท้ งั 5 โครงการ คือ โครงการนมหนองโพ , โครงการชัง่ หัวมัน , โครงการนมอัดเม็ดสวน
จิตรลดา , โครงการนมไทย-เดนมาร์ ค และนมยูเอสที สวนจิ ตรลดา มี ความน่ าสนใจเนื่ องจากเป็ น
โครงการในพระราชดาริ ของรัชกาลที่ 9โดยเหมาะสาหรับบุคคลทุกวัยสามารถดื่มได้ ซึ่ งการดื่มนม
ช่ วยท าให้มี สุ ข ภาพสมบู รณ์ แข็ง แรง ช่ วยเสริ ม สร้ า งภู มิ ต้า นทานโรค ช่ วยให้ก ระดู ก เจริ ญเติ บ โต
แข็งแรงและมีความสาคัญอย่างมากต่อพัฒนาการทางร่ างกายและสมองของเด็กๆ คุณประโยชน์ของ
นมมีอีกมากมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของโครงการโคนมพระราชดาริ ท้ งั 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ
นมหนองโพ โครงการนมไทย-เดนมาร์ก โครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิต โครงการ
นมยูเอสทีสวนจิตรลดาและโครงการนมชัง่ หัวมันจากอินเตอร์ เน็ต
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและนาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงให้สอดคล้องกัน
3. ศึกษาข้อมูลของการทาโมชัน่ กราฟิ ก การสร้างตัวละคร การสร้างฉากประกอบ
4. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการใส่ เสี ยงในโมชัน่ กราฟิ ก
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การออกแบบและพัฒนางานโมชัน่ กราฟิ ก
1.

การออกแบบตัวละคร
ตัวละครที่ใช้มีท้ งั หมด 6 ตัวละคร โดยการร่ างออกแบบตัวละคร เป็ นการออกแบบตัวละครที่
หลากหลาย ประกอบไปด้วยตัวละครต่างๆ ดังนี้
1.1
ตัวละครชาวไร่ 1 มีลกั ษณะตัวละคร เป็ นเพศชาย อายุประมาณ 35 ปี มีบุคลิ กเงี ยบ
ขรึ ม สู ้ งาน สัดส่ วนเป็ นคนมี รูปร่ างสู ง โต ตัวใหญ่ โทนสี ที่ใช้เป็ นสี โทนอ่อน ไม่
ฉู ดฉาด ทาให้เมื่อนาไปทาวีดีโอจะสามารถดูวีดีโออย่างเพลิดเพลิน สี เสื้ อผ้าหรื อชุ ด
ที่ตวั ละครใส่ จะใช้สีแดงเพื่อตัดกับสี ผิว ทาให้เมื่อนาไปทาวีดีโอ จะทาให้ดูโดดเด่น
ไม่น่าเบื่อ

ภาพที่ 3.1 ภาพตัวละครชาวไร่ 1
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1.2

ตัวละครชาวไร่ 2 มีลกั ษณะตัวละครเป็ นเพศหญิง อายุประมาณ 30 ปี มีบุคลิกที่อ่อน
น้อม ใจดี เมตตา สัดส่ วนเป็ นคนมีรูปร่ างเล็ก โทนสี ที่ใช้เป็ นสี โทนอ่อน ตัวละครนี้
จะมีมือที่ถือพันธุ์พืช ทาให้ตวั ละครดูไม่โล่ง มีอุปกรณ์ที่สื่อถึงเป็ นตัวละครชาวไร่

ภาพที่ 3.2 ภาพตัวละครชาวไร่ 2
1.3

ตัวละครชาวไร่ 3 มีลกั ษณะตัวละครเป็ นเพศชาย อายุ 40 ปี สัดส่ วนเป็ นคนมีรูปร่ าง
สมส่ วน มีบุคลิกใจดี ขยัน แต่มีหน้าตาเงียบขรึ ม เหมือนจะเป็ นคนร้าย แต่มีจิตใจที่ดี
โทนสี ที่ใช้เป็ นโทนสี อ่อน ให้เข้ากับตัวละครชาวไร่ ท้ งั 3 ตัวละคร

ภาพที่ 3.3 ภาพตัวละครชาวไร่ 3
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1.4

ตัวละคร เจ้าหน้าที่ ลักษณะตัวละครเป็ นเพศชาย อายุ 35 ปี สัดส่ วนเป็ นคนมีรูปร่ าง
ใหญ่สมส่ วน หน้าตาดูเกรงขาม มีอธั ยาศัยดี มีการศึกษาด้านโคนม สามารถให้ความรู ้
แก่ประชาชนได้ โทนสี ที่ใช้เป็ นสี โทนอ่อน แต่ดูแตกต่างกับชาวไร่

ภาพที่ 3.4 ภาพตัวละครเจ้าหน้าที่
1.5

ตัวละครวัว ลักษณะตัวละครเป็ นวัวพันธุ์ ไทยฟรี เชี ยน วัวพันธุ์น้ ี เป็ นวัวที่มีผลผลิ ต
น้ านมเยอะ มีลกั ษณะตัวสี ขาว ลายจุดดา นิ สัยชอบยิม้ แย้ม เข้ากับชาวเกษตรกรได้ดี
โทนสี ที่ใช้เป็ นโทนอ่อน โดยมีสีชมพูที่บริ เวณปากและหู ทาให้ตวั กับสี ผิวของตัว
ละครวัวได้ดี

ภาพที่ 3.5 ภาพตัวละครวัว
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2.

การออกแบบฉาก

หลักการออกแบบฉากมีการดาเนิ นเรื่ องด้วยโทนสี ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้สีในแต่ละฉากต่างกัน
มากจนเกิ นไปโดยคณะผูจ้ ดั ทาได้นาฉากที่ออกแบบไว้ใน สตอรี่ บอร์ ด (Storyboard) นามาออกแบบ
และสร้างฉากลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 ในการออกแบบ
2.1

ฉากพื้นหลัง

ฉากพื้นหลังที่ ออกแบบมี ท้ งั หมด 5 ฉาก โดยแต่ล ะฉากก็จะมี ความแตกต่ างกัน เพื่อใช้เป็ น
สถานที่ในการสื่ อเนื้อเรื่ อง ประกอบไปด้วยฉากต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ฉากฟาร์ ม เป็ นฉากที่ออกแบบให้มีความสบายตา โดยสี ที่ใช้แสดงเป็ นภูเขา
และหญ้าใช้เป็ นสี เขียว โดยสี เขียวที่ใช้จะเป็ นการสลับสี คือ สี เขียวอ่อนสลับกับสี
เขียวเข้มเพื่อทาให้เสมือนมีเงาของภูเขาที่มีขนาดเล็ก -ใหญ่สลับกันสี ทอ้ งฟ้าจะเป็ นสี
ฟ้าที่ทาให้รู้สึกถึงท้องฟ้าโล่ง โดยมีเมฆในบางส่ วน

ภาพที่ 3.6 ฉากฟาร์ม
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2.2.2 ฉากโรงงานที่ 1 จะเป็ นฉากเครื่ องผลิ ตของโครงการนมสวนจิตรลดา โดย
การออกแบบจะเป็ นการนารู ปทรงเรขาคณิ ตมาออกแบบ โดยจะออกแบบให้เสมือน
เป็ นเครื่ องผลิตในโรงงานจริ ง แต่โทนสี ที่ใช้จะเป็ นโทนสี เหลือง-น้ าตาล โดยโทนสี
ที่ ใ ช้ จ ะมี ค วามตัด กัน ท าให้ ผู ้ที่ รั บ ชมมี ค วามสะดุ ด ตามากขึ้ น และสี ที่ ใ ช้แ สดง
สัญญาณไฟ เป็ นสี เขียว-แดง เพราะเป็ นสี ที่ทุกคนสามารถรู ้ ได้ว่าสถานะของเครื่ อง
ผลิตสามารถใช้ได้หรื อไม่

ภาพที่ 3.7 ฉากโรงงาน 1
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2.2.3 ฉากโรงงาน 2 จะเป็ นฉากเครื่ องผลิ ตของโครงการนมหนองโพ โดยการ
ออกแบบคล้ายกับฉากโรงงาน 1 แต่มีอุปกรณ์ของเครื่ องผลิตเพิม่ ขึ้นมาคือ เฟื องใหญ่
ทาให้มีความแปลกไปจากฉากโรงงาน 1 โดยที่ ออกแบบให้เฟื องมี ขนาดใหญ่ข้ ึ น
เพราะจะทาให้วดี ีโอไม่น่าเบื่อ มีความแปลกตาขึ้น

ภาพที่ 3.8 ฉากโรงงาน 2
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2.2.4 ฉากประเทศเดนมาร์ ก การออกแบบตึกโดยอิงจากบ้านเมืองในต่างประเทศ
จะมี ลกั ษณะเป็ นตึ ก ใหญ่ หน้าต่ างหลากหลายบาน โดยสี ที่ ใช้เป็ นโทนสี น้ าตาลเหลืองเพื่อให้ตดั กัน และมีธงสัญลักษณ์ของประเทศเดนมาร์ ก เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่

ภาพที่ 3.9 ฉากประเทศเดนมาร์ก
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2.2.5 ฉากสรุ ปโครงการในพระราชดาริ เป็ นการแสดงชื่ อหัวข้อโครงการทั้งหมด
โดยการออกแบบคื อ การนาเอาตัวละครวัวมากล่ าวถึ งประโยชน์ข องการนมและ
สามารถนาการดื่มนมไปใช้ในชี วติ ประจาวันได้ สี พ้ืนหลังที่ใช้เป็ นสี เหลืองเป็ นที่ทา
ให้วดี ีโอมีความสมดุลกันทั้งเรื่ อง

ภาพที่ 3.10 ฉากสรุ ปโครงการในพระราชดาริ
2.2

อุปกรณ์ประกอบฉาก

ภาพที่ 3.11 ภาพเอกสารในการทาสัญญา
เป็ นภาพปากกาและหนังสื อสัญญาในการทาสัญญาเพื่อเริ่ มโครงการ
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ภาพที่ 3.12 โต๊ะสาหรับเซ็นเอกสารในการทาสัญญา
โต๊ะไม้ที่ใช้สาหรับพูดคุยและเซ็นสัญญา

ภาพที่ 3.13 โรงผลิตนมผง
โรงงานที่โครงการใช้ในการผลิตนมผง
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ภาพที่ 3.14 นมกล่องหนองโพ
เป็ นภาพผลิตภัณฑ์ของโครงการที่ออกแบบมาในรู ปนมกล่อง

ภาพที่ 3.15 ผัก
บร็ อคโคลี่เป็ นตัวอย่างของพันธุ์พืชอื่นๆในพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ภาพที่ 3.16 ผลมัน
ผลมันเป็ นตัวอย่างของพันธุ์พืชอื่นๆในพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
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ภาพที่ 3.17 ข้าว
ข้าวเป็ นตัวอย่างของพันธุ์พืชอื่นๆในพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ภาพที่ 3.18 รั้วแบบที่1
รั้วไม้ที่ใช้ก้ นั พื้นที่ในการทาโครงการ

ภาพที่ 3.19 รั้วแบบที่2
รั้วไม้ที่ใช้เพื่อเลี้ยงวัว
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ภาพที่ 3.20 นมอัดเม็ด
นมอัดเม็ดเป็ นผลิตภัณฑ์ของโครงการ

ภาพที่ 3.21 ถุงนม
ถุงนมที่บรรจุน้ านมในขบวนการการผลิต
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ภาพที่ 3.22 รถแทร็ กเตอร์
รถแทร็ กเตอร์ที่ใช้ในการทาพรวนดินเพื่อการเกษตร

ภาพที่ 3.23 รถบรรทุก
รถบรรทุกที่ใช้ขนผลิตภัณฑ์นมออกสู่ ตลาด
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ภาพที่ 3.24 บ้านแบบที่ 1
โรงเก็บน้ านมที่ใช้ในการเก็บน้ านมของโคนมแบบที่ 1

ภาพที่ 3.25 บ้านแบบที่ 2
โรงเก็บน้ านมที่ใช้ในการเก็บน้ านมของโคนมแบบที่ 2
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ภาพที่ 3.26 กังหัน
กังหันที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ภาพที่ 3.27 เครื่ องชัง่ ผลมัน
เครื่ องชัง่ ผลมันที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของโครงการ
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ภาพที่ 3.28 ปฏิทิน
ภาพปฏิทินที่บอกถึงปี พ.ศ

ภาพที่ 3.29 ขวดนม
ขวดนมที่บรรจุน้ านมดิบเพื่อรอการแปรรู ป

ภาพที่ 3.30 นมผง
ผงนมที่รอการแปรรู ปเป็ นนมอัดเม็ด

41

ภาพที่ 3.31 ขวดนมชัง่ หัวมัน
เป็ นผลิตภัณฑ์ของโครงการนมชัง่ หัวมันในรู ปแบบของนมบรรจุแบบขวด

ภาพที่ 3.32 กล่องนมไทย-เดนมาร์ก
เป็ นผลิตภัณฑ์ของโครงการนมไทย-เดนมาร์กในรู ปแบบของนมบรรจุแบบกล่อง

ภาพที่ 3.33 ถุงนมสวนจิตรลดา
เป็ นผลิตภัณฑ์ของโครงการนมจิตสวนจิตรลดาในรู ปแบบของนมบรรจุแบบถุง
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3.

การพัฒนาโมชัน่ กราฟิ ก
3.1 โปรแกรม adobe illustrator cc 2018 เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ทากราฟิ กในรู ปแบบต่าง ๆได้
สามารถนาไปใช้สาหรับการวาดภาพ ปรั บ กาหนดค่าต่ าง ๆของวัตถุ ที่ต้องการได้หรื อการ
ออกแบบสัญลักษณ์ และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ โดยที่คุณภาพของภาพยังคงเดิม

ภาพที่ 3.34 ภาพการออกแบบโครงการชัง่ หัวมัน

ภาพที่ 3.35 ภาพการออกแบบกิจกรรมของโคนม
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3.2 โปรแกรม Adobe After Effect CC 2018 เป็ นโปรแกรมที่สามารถทาภาพเคลื่อนไหว ใส่
เอฟเฟคต่างๆได้ ตัดต่อวิดิโอ ใส่ เสี ยงพาร์ กหรื อเสี ยงดนตรี ประกอบได้ แล้วทาการแปลงไฟล์
เพื่ อ ไปท าวี ดิ โ อต่ อ ได้ ในการท าภาพเคลื่ อ นไหว สามารถใช้ เ ป็ นไฟล์ ภ าพนิ่ ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหวมาใช้รวมกันในงานได้ เพื่อให้ได้เป็ นภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 3.36 การเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ์

ภาพที่ 3.37 การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ประกอบฉาก

44
3.3 การบันทึกเสี ยง และนาเสี ยงมาใส่ ในแต่ละฉาก โดยโปรแกรมบันทึกเสี ยงจากสมาร์ ท
โฟน
แล้วทาการ import ไฟล์เสี ยงที่ตอ้ งการเข้ามาใส่ เพื่อทาการแก้ไขเสี ยงให้ตรงกับฉาก

ภาพที่ 3.38 โปรแกรมบันทึกเสี ยง
3.4 โปรแกรม Adobe Premier Pro CC 2018 เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ ภาพนิ่ ง
รวมไปถึ ง การตั้งค่ าเสี ยง ปรั บ ความเร็ วของภาพและเสี ย ง ยังสามารถเพิ่ม เสี ย งเอฟเฟคและ
ทานองเพลงได้

ภาพที่ 3.39 เลือกการนาเสี ยงเข้า
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ภาพที่ 3.40 เลือกไฟล์เสี ยง

ภาพที่ 3.41 ปรับเสี ยงให้ตรงกับฉาก
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บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ในการสร้ างโมชัน่ กราฟิ ก เรื่ องโครงการโคนมในพระราชดาริ เพื่อสร้ างทัศคติที่ดีแก่เยาวชน
เกี่ยวกับการดารงชี วติ อย่างพอเพียง และการนาผลผลิตที่เรามีอยูม่ าใช้หรื อแปรรู ปให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยโมชัน่ กราฟิ กเรื่ องนี้ จะสอดแทรกผลที่ได้จากการจัดทาโครงการโคนมต่างๆขึ้น โดยเนื้ อ
เรื่ องมีรายละเอียดตามโครงการดังนี้
4.1
โครงการนมหนองโพ จัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
และเพื่อพัฒนาชุมชน

ภาพที่ 4.1 ฉากเปิ ดโครงการโคนมในพระราชดาริ
การเปิ ดโครงการโคนมในพระราชดาริ โดยจะมี การใช้โทนสี ให้สอดคล้องกันและดู สบายตา
เสี ยงที่ใช้มีลกั ษณะเสี ยงเพลงทีบรรเลงเป็ นทานองช้าทั้งเรื่ องคาบรรยายโครงการโคนมในพระราชดาริ
ใช้การเคลื่อนไหวให้ตวั หนังสื อขึ้นมา
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ภาพที่ 4.2 ฉากเปิ ดโครงการโคนมในพระราชดาริ
ลักษณะภาพเป็ นสองมิติและมีการเล่นเงาให้ดูมีมิติ ซึ้ งจะใช้โทนสี เหลื องอ่อนเป็ นพื้นหลัง
เพื่อให้ดูสบายตาคาบรรยายโครงการนมหนองโพการเคลื่อนไหวให้ตวั หนังสื อขึ้นพร้อมตัวตัวละคร

ภาพที่ 4.3 ฉากเปิ ดโครงการนมหนองโพ
การเลี้ ยงโคนมลักษณะภาพเป็ นสองมิติเพื่อให้ภาพดู มีมิติ โดยภาพรวมจะใช้สีเขียวเพื่อจะ
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ตัวละครวัวแสดงจะมีการเล่นเงาให้ดูมีมิติและมีระยะใกล้ไกลและ
ตัวละครวัวแสดงถึงชื่อโครงการ คาบรรยายโครงการสหกรณ์โคนมใช้การเคลื่อนไหวของก้อนเมฆที่
มีการเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวามีตวั ละครโคนมขึ้นมา

48

ภาพที่ 4.4 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2502
ปฏิทินลักษณะภาพเป็ นสองมิติโดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนเพื่อดูสบายตา และตัวหนังสื อ
เป็ นสี เขียวเพื่อให้เข้ากับโทนสี พ้ืนหลัง ส่ วนวงกลมสี แดงเน้นให้เห็ นถึงต้นกาเนิ ดของคาบรรยายเริ่ ม
เมื่อปี พ.ศ.2502 ใช้การเคลื่อนไหวภาพปฎิทินมีตวั อักษรขึ้นมา

ภาพที่ 4.5 ฉากเจ้าหน้าที่
ตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่มีการใช้โทนสี เหลืองอ่อนให้เข้ากับฉากต่างๆไม่ให้ดูเด่น
จนเกินไป แล้วให้ตวั ละครมีการขยับเพื่อให้ดูเด่นและมีความสมจริ ง คาบรรยายเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกตรและสหกรณ์ได้ร่วมประชุมกับเกษตรชั้นนา ที่ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรีใช้การเคลื่อนไหวตัวละครมีการเคลื่อนไหวตาและหัว
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ภาพที่ 4.6 ฉากฟาร์มนม
ฟาร์ มโคนมลักษณะภาพเป็ นสองมิ ติเพื่อให้ภาพดูมีมิติ โดยตัวโคนมจะแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนของตาแหน่งวัวที่ยืนว่าตัวไหนอยูใ่ กล้หรื อไกล เพื่อให้ภาพรวมดูสอดคล้องคาบรรยายจึงได้ให้
ทางราชการเปิ ดสถานี ผมเที ยมโคนมในท้องถิ่ นขึ้ นโดยเริ่ มทาการผสมเที ยมโคนมครั้ งแรกใช้การ
เคลื่อนไหวดวงตาโคนมมีการเคลื่อนไหวแล้วตัวฉากมีการเลื่อนจากขวาไปซ้าย

ภาพที่ 4.7 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2511
ลักษณะภาพเป็ นสองมิติโดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนเพื่อดู สบายตาและตัวหนังสื อเป็ นสี
เขียวเพื่อให้เข้ากับโทนสี พ้ืนหลัง ส่ วนวงกลมสี แดงเน้นให้เห็นถึงต้นกาเนิ ดของโครงการ คาบรรยาย
ต่อมาปี พ.ศ.2511 ใช้การเคลื่อนไหวภาพปฎิทินขึ้นมาแล้วมีตวั อักษรขึ้นมา
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ภาพที่ 4.8 ฉากชาวเกษตรกรมีจานวนมากขึ้น
การเพิ่มจานวนผูเ้ ลี้ยงโคนมที่มากขึ้นโดยภาพรวมจะใช้โทนสี อ่อน ให้เข้ากับตัวละครส่ วนตัว
ละครจะมีการใช้เงาเพื่อให้ภาพมีมิติ คาบรรยายเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมประสบปั ญหาในการระบาย
น้ านมดิบเนื่องจากมีผเู ้ ลี้ยงโคนมเพิม่ มากขึ้นการใช้เคลื่อนไหวตัวละครมีการขยายขึ้นจากซ้ายมาขวา

ภาพ 4.9 ชาวเกษตรกรทาเอกสารคาร้อง
การยื่นคาร้ องต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถึงความเดือดร้อนของพสกนิ กรใน
พื้นที่ ภาพรวมจะใช้โทนที่ สอดคล้องกันมา ตัวละครจะแสดงให้เห็ นถึ งลัก ษณะการยื่นคาร้ อง คา
บรรยายโดยกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมได้ทาหนังสื อกราบบังคมทูลใช้การเคลื่อนไหวโต๊ะมีการขยาย
ใหญ่ข้ ึน
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ภาพที่ 4.10 ฉากในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับเอกสารคาร้องจากชาวเกษตรกร
ภาพในหลวงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจะเน้นให้ตวั
ละครเด่นโดยการเพิ่มวงกลมเป็ นพื้นสี ขาวและใช้โทนสี ตวั ละครให้เข้ากับพื้นหลังแล้วมีการเล่นเงาที่
ตัวละคร คาบรรยายต่อในหลวงพระบาทสมเด็จพระมหาภู มิพลอดุ ลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เคลื่อนไหวตัวละครมีการขยายใหญ่ข้ ึน

ภาพที่ 4.11 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2512
ภาพปฏิทินโดยการเพิ่มวงกลมสี แดงให้ดูเด่นพื้นสี ขาวและใช้โทนสี ชมพูอ่ ่อนเป็ นฉากหลัง
ให้ดูสบายตา คาบรรยายจนปี พ.ศ.2512 ใช้การเคลื่อนไหวภาพปฎิทินขึ้นมาและมีตวั อักษรขึ้นมา
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ภาพที่ 4.12 ฉากโรงผลิตนมผง
ภาพนี้จะนาไปสู่ โรงงานผลิตนมผงในภาพจะแสดงให้เห็นถึงโรงงานผลิตนมผงลักษณะโทน
สี จะใช้โทนสี เหลืองที่สบายตาและจะมีควันเพื่อดูให้รูปมีมิติและเล่นเงาในภาพ
คาบรรยายเมื่อได้
ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงผลิตนมผงขึ้น
ใช้การเคลื่อนไหวภาพโรงงานขยายใหญ่ข้ ึนและควันขึ้นมา

ภาพที่ 4.13 ฉากการนานมผงมาแปรรู ป
ภาพนี้ จะนาไปสู่ การแปลรู ปจากนมผงมาเป็ นนมกล่อง ภาพรวมจะใช้เป็ นโทนอ่อนและจะมี
สายพานที่ใช้โทนสี อ่อนให้เข้ากับพื้นหลังแล้วส่ วนตัวกล่องนมจะใช้เป็ นภาพหน้าวัวเพื่อให้มีลกั ษณะ
เด่ นแล้วก็ ใ ช้โทนสี ที่ เข้า กันให้ดูส บายตา ค าบรรยายเพื่ อช่ วยระบายน้ า นมดิ บ ออกสู่ ตลาดใช้ก าร
เคลื่อนไหวฟันเฟื่ องหมุนเป็ นวงกลมและถุงนมเลื่อนจากซ้ายมาขวา
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ภาพที่ 4.14 ฉากการบรรจุภณ
ั ฑ์นมหนองโพ
ตัวผลิ ตภัณฑ์ ลักษณะของตัวกล่องจะใช้โทนสี ที่ดูสะอาดตาและมีรายละเอียดที่ หน้าสนใจ
และใช้โทนสี ที่ดูส บายตาและเข้ากันได้ เสี ยงที่ใช้มีลกั ษณะเสี ย งเพลงที บรรเลงเป็ นทานองช้า คา
บรรยายจนเป็ นที่มาของนมหนองโพใช้การเคลื่อนไหวของภาพกล่องนมขยายใหญ่ข้ ึน
4.2 โครงการนมไทยเดนมาร์ ก เป็ นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูไ่ ด้ทรงเสด็จไป
ศึกษาที่ต่างประเทศเพื่อนากลับมาปรับใช้กบั ประเทศไทย

ภาพที่ 4.15 ฉากเปิ ดโครงการนมไทย-เดนมาร์ก
โครงการไทย-เดนมาร์ กลักษณะภาพเป็ นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติตวั วัวจะมีการเล่นเงาให้ดูมี
มิติ เสี ยงที่ใช้มีลกั ษณะเสี ยงเพลงที่บรรเลงเป็ นทานองช้าใช้การเคลื่อนไหวให้ตวั หนังสื อขึ้นพร้อมตัว
ตัวละคร
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ภาพที่ 4.16 ภาพผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก
ตัวผลิ ตภัณฑ์ของกล่องนม-ไทยเดนมาร์ ก จะใช้โทนสี ที่คล้ายกับกล่องนมไทย-เดนมาร์ กจริ ง
เพราะกล่องนมไทย-เดนมาร์ กมีเอกลักษณ์ของกล่องนมอยูแ่ ล้ว ผูค้ นจึงจดจาลักษณะของกล่องได้เป็ น
อย่างดี

ภาพที่ 4.17 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2503
ปฏิทินลักษณะภาพเป็ นสองมิติโดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนเพื่อดูสบายตา และตัวหนังสื อ
เป็ นสี เขี ยวเพื่อให้เข้ากับโทนสี พ้ืนหลัง ส่ วนวงกลมสี แดงเน้นให้เห็ นถึ งต้นกาเนิ ดของโครงการ คา
บรรยายโครงการฟาร์ มโคนมเริ่ มเมื่อปี พ.ศ. 2503.ใช้การเคลื่อนไหวขนาดรู ปจะเล็กลง
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ภาพที่ 4.18 ฉากประเทศเดนมาร์ก
การเดินทางไปประเดนมาร์ ค ภาพรวมจะใช้โทนสี ที่สอดคล้องกัน จะมีภาพของสถานที่และ
สัญลักษณ์เป็ นธงชาติ คาบรรยายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวงทรงเสด็จไปประเทศเดนมาร์ ก
ใช้การเคลื่อนไหวภาพขยายใหญ่ข้ ึน

ภาพที่ 4.19 ฉากการแปรรู ปของนมวัว
ด้านกิ จกรรมโคนมจะมี ตวั ละครโคนมเป็ นตัวกลางและจะส่ วนต่า ง ๆขึ้ นเป็ นวงกลมเป็ น
สัญลักษณ์ ของกิ จกรรมต่าง ๆ และใช้โทนสี ที่สอดคล้องคาบรรยายทรงให้ความสนใจด้านกิ จกรรม
ฟาร์ มโคนมเป็ นอย่างมากใช้การเคลื่อนไหววงกลมมีการขยายใหญ่เล็ก
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ภาพที่ 4.20 ฉากการทาสัญญาระหว่าประเทศไทย-เดนมาร์ก
การตกลงสั ญญาระหว่า งรั ฐบาลไทยกับ รั ฐบาลเดนมาร์ ก จะแสดงภาพหนัง สื อการตกลง
สัญญาโดยใช้ภาพเป็ นสี โทนที่ เหมื อนกัน คาบรรยายในปี ต่อมาทางรั ฐบาลเดนมาร์ กตกลงสัญญา
รัฐบาลไทยใช้การเคลื่อนไหวปากกามีการเคลื่อนไหวจากขวามาซ้าย

ภาพที่ 4.21 ฉากจัดตั้งฟาร์ มโคนม
จัดตั้งฟาร์ มโคนมที่ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีภาพรวมจะใช้โทนมสี ที่เล่นระดับของสี
และใช้โทนสี ที่ใกล้เคี ยงกันและตัวละครจะเล่ นเงาให้ดูมีมิติ คาบรรยายจัดตั้งฟาร์ มโคนมที่ อาเภอ
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีการใช้เคลื่อนไหวขวดนมมีการเคลื่อนไหวบนลงล่าง
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ภาพที่ 4.22 ฉากจัดตั้งฟาร์ มโคนม
จัดตั้งฟาร์ มโคนมที่ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีภาพรวมจะใช้โทนสี ที่เล่นระดับของสี
และใช้โทนสี ที่ใกล้เคี ยงกันและตัวละครจะเล่ นเงาให้ดูมีมิติ คาบรรยายจัดตั้งฟาร์ มโคนมที่ อาเภอ
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีการใช้การเคลื่อนไหวของก้อนเมฆมีการเคลื่อนไหวจากซ้ายมาขวา
4.3 โครงการนมอัดเม็ดเป็ นการนาเอานมจากแหล่งชุมชนที่เลี้ยงโคนมมาแปรรู ปมาเป็ น
นมอัดเม็ดเพื่อระบายน้ านมดิบออกตลาด

ภาพที่ 4.23 ฉากเปิ ดโครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิต
โครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิต ลักษณะภาพเป็ นสองมิติพ้ืนหลังใช้โทนสี เหลื องอ่อนทาให้ดู
สบายตา คาบรรยายโครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิตใช้การเคลื่อนไหวให้ตวั หนังสื อขึ้นพร้อมตัวตัวละคร
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ภาพที่ 4.24 ฉากโครงการนมอัดเม็ด
โครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิตภาพรวมจะโทนสี ที่เป็ นโทนอ่อนสบายตาลักษณะภาพจะเป็ น
สองมิติและมีการเล่นเงาที่ตวั ละคร คาบรรยายโครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิตใช้การเคลื่อนไหวฉากมี
การย่อเล็กลง

ภาพที่ 4.25 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2505
ปฏิทินลักษณะภาพจะใช้โทนสี ที่อ่อนเพื่อดูสบายตาและตัวหนังสื อเป็ นสี เขียวเพื่อให้เข้ากับ
โทนสี พ้ืนหลังส่ วนวงกลมสี แดงเน้นให้เห็นถึงต้นกาเนิ ดของโครงการ คาบรรยายโครงการนมอัดเม็ด
สวนดุสิตเริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2502 ใช้การเคลื่อนไหววงกลมสี แดงมีการเคลื่อนไหวเป็ นวงกลม
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ภาพที่ 4.26 ฉากโครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิต
โครงการส่ วนพระองค์เพื่อเลี้ยงโคนมเพื่อศึกษาโทนสี ที่ใช้เป็ นโทนสี อ่อนสบายตาลักษณะภาพ
จะเป็ นสองมิติ คาบรรยายโดยจัดตั้งโครงการส่ วนพระองค์เพื่อเลี้ยงโคนมเพื่อศึกษาใช้การเคลื่อนไหว
ภาพมีการเลื่อนจากบนลงล่าง

ภาพที่ 4.27 ฉากนมวัวแปรรู ปเป็ นนมอัดเม็ด
การออกแบบให้นมอัดเม็ดโดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนเพื่อดู สบายตา เสี ยงที่ใช้มีลกั ษณะ
เสี ยงเพลงทีบรรเลงเป็ นทานองช้าคาบรรยายทอลองวิจยั และพัฒนาให้ได้ซ่ ึ งผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ใช้การ
เคลื่อนไหวภาพมีขนาดเล็กลง
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ภาพที่ 4.28 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2512
ปฏิทินที่จะเขียน ปี พ.ศ. 2512 แล้วใช้วงกลมเป็ นสี แดงเพื่อให้เด่นชัดมาก คาบรรยายจนถึงปี
พ.ศ. 2512 การเคลื่อนไหววงกลมสี แดงมีการเคลื่อนไหวเป็ นวงกลม

ภาพที่ 4.29 ฉากนมวัวบรรจุใส่ ขวด
ขวดน้ านมดิ บหลาหลายขวดเพื่อสื่ อถึ งว่าเป็ นเกิ ดสถานการณ์ น้ านมล้นตลาด คาบรรยายได้
เกิดประสบปั ญหาน้ านมล้นตลาดใช้การเคลื่อนไหวภาพขึ้นมาจากซ้ายมาขวา
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ภาพที่ 4.30 ฉากนมวัวบรรจุในขวดรอการแปรรู ปเป็ นนมผง
การนาน้ านมดิ บมาแปรรู ปเป็ นนมผงเพื่อที่เก็บไว้นานกว่าน้ านมดิบคาบรรยายพระองค์จึงมี
พระราชดาริ ให้คน้ คว้าความเป็ นไปได้ที่จะแปรรู ปน้ านมดิ บเป็ นนมผงใช้การเคลื่ อนไหวภาพขึ้นมา
จากซ้ายมาขวา

ภาพ 4.31 ฉากฟาร์ มวัวและโรงเก็บน้ านม
ศูนย์รับซื้ อน้ านมดิ บจากชาวเกษตรกรลักษณะภาพจะใช้โทนสี อ่อนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ดู
สบายตาและการเล่นระยะใกล้ไกล คาบรรยายได้ก่อตั้งศูนย์รวมนมเปิ ดรับซื้ อนมจากเกษตกรใช้การ
เคลื่อนไหวก้อนเมฆมีการเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวา
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ภาพที่ 4.32 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2527
ปฏิทินลักษณะภาพเป็ นสองมิติ โดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนเพื่อดูสบาย คาบรรยายจนถึง
ปี พ.ศ. 2527 ใช้การเคลื่อนไหวภาพมีการขยายใหญ่ข้ ึน

ภาพ 4.33 ฉากนมอัดเม็ดสวนดุสิต
การพัฒนาเป็ นนมอัดเม็ดลักษณะภาพจะพื้นหลังสี เหลืองอ่อนเพื่อให้ดูสบายตาและมีการเล่น
เงาเพื่ อ ให้ภ าพดู มี มิ ติ ค าบรรยายจึ ง ได้เ ริ่ ม มี ก ารผลิ ต นมอัด เม็ ด ขึ้ น เพื่ อ ต่ อ ยอดผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ช้ก าร
เคลื่อนไหวภาพมีลกั าณะเล็กลง
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4.4
โครงการนมสวนจิตรดา ได้จดั ทาเพื่อแก้ไขปั ญหาของน้ านมดิบล้นตลาด เพื่อช่วย
แก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ภาพที่ 4.34 ฉากเปิ ดโครงการนมอัดเม็ดสวนจิตรลดา
โครงการนมสวนจิตรลดาลักษณะภาพเป็ นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติตวั โคนมจะมีการเล่นเงา
ให้ดูมีมิติใช้การเคลื่อนไหวให้ตวั หนังสื อขึ้นพร้อมตัวตัวละครและปากมีการเคลื่อนไหว

ภาพที่ 4.35 ฉากเปิ ดโครงการสวนจิตรลดา
โครงการนมสวนจิตรลดาโดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนและใช้การไล่ระดับของโทนสี และ
ตัวละครวัวใช้การใส่ เงาเพื่อให้ภาพดูมีมิติ คาบรรยายโครงการนมสวนจิตรดาใช้การเคลื่อนไหวฉากมี
การขยายใหญ่กอ้ นเมฆมีการเคลื่อนไหวจากซ้ายมาขวา
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ภาพที่ 4.36 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2546
ปฏิทิน ที่จะเขียน ปี พ.ศ. 2546 แล้วใช้วงกลมเป็ นสี แดงเพื่อให้เด่นชัดมาก คาบรรยายจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ใช้การเคลื่อนไหวมีการขยายใหญ่ข้ ึน

ภาพที่ 4.37 ฉากการซื้ อ-ขายน้ านมดิบ
การซื้ อ-ขายของชาวเกษตรกรในช่วงที่น้ านมดิบล้นตลาดโดยภาพรวมจะใช้โทนสี ที่อ่อนและ
ใช้การไล่ระดับของโทนสี คาบรรยายเพื่อช่วยซื้ อน้ านมดิบจากเกษตรกรผ็เลี้ยงโคนมเนื่ องจากปั ญหา
นมสดล้นตลาดใช้การเคลื่อนไหวรถมีการเคลื่อนที่จากขวามาซ้าย
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ภาพที่ 4.38 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2545
ปฏิ ทินที่จะเขียนปี พ.ศ. 2545 แล้วใช้วงกลมเป็ นสี แดงเพื่อให้เด่นชัดมาก คาบรรยายในช่ วง
ปลายปี พ.ศ.2545 ใช้การเคลื่อนไหวตัวหนังสื อมีการขยายใหญ่ข้ ึน

ภาพที่ 4.39 ฉากการเปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์เป็ นแบบถุง
นาน้ านมมาบรรจุภณ
ั ฑ์ใส่ ถุงจะใช้สีก่ ึงขาวกึ่ งเทาเพื่อให้ฉากนี้ ดูเรี ยบง่ายและดูมีความสะอาด
ทันสมัยมากขึ้ น คาบรรยายได้มีการผลิ ตน้ านมแล้วนามาบรรจุ ลงในถุ งพลาสติ กแทนการบรรจุ ลง
กล่องที่ตอ้ งนาเข้าและมีราคาเพื่อเป็ นการลดต้นทุนใช้การเคลื่อนไหวภาพขึ้นมาจากซ้ายมาขวา

66

ภาพที่ 4.40 ฉากเครื่ องบรรจุภณั ฑ์แบบถุง
ขั้นตอนในการผลิ ตนมโครงการนมสวนจิ ตรดาเครื่ องผลิ ตจะใช้เป็ นสี น้ า ตาลตัดกับ สี ค รี ม
เพื่อให้ภาพมีความนุ่ มนวลและสมจริ งมากที่สุด คาบรรยายจึงได้มีการติดตั้งเครื่ องบรรจุนมแบบถุ ง
แห่งแรกของประเทศไทยภายในโครงการใช้การเคลื่อนไหวภาพถุงนมมีการเลื่อนจากซ้ายมาขวา

ภาพที่ 4.41 ภาพผลิตภัณฑ์นมสวนจิตรลดา
ตัวผลิตภัณฑ์ของนมสวนจิตรลดา มีลกั ษณะเป็ นแบบถุงที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์จริ ง ซึ่ งใช้เป็ นสี
ขาว และมีตวั อักษรสี เทาเพื่อได้มองเห็นชัด
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4.5 โครงการนมชังหัวมัน จัดทาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้มีอาชี พทากินแล้วเปลี่ยนพื้นที่วา่ ง
เปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

ภาพที่ 4.42 ฉากเปิ ดโครงการนมชัง่ หัวมัน 1
โครงการนมชัง่ หัวมันลักษณะภาพเป็ นสองมิติเพื่อให้ภาพดูมีมิติตวั วัจะมีการเล่นเงาให้ดูมีมิติ
ใช้โทนสี เหลืองอ่อนเป็ นพื้นหลังให้ดูสบายตา คาบรรยายโครงการนมชัง่ หัวมันใช้การเคลื่อนไหวให้
ตัวหนังสื อขึ้นพร้อมตัวตัวละคร

ภาพที่ 4.43 ฉากเปิ ดโครงการนมชัง่ หัวมัน 2
คอกวัวในโครงการชัง่ หัวมันลักษณะจะใช้โทนสี ที่ใกล้เคียงกันเพื่อทาให้ดูสบายตาแล้วใช้
การเล่นระยะใกล้ไกล คาบรรยายโครงการนมชัง่ หัวมันใช้การเคลื่อนไหวกังหันหมุนเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 4.44 ฉากปฏิทินปี พ.ศ. 2551
ปฏิทิน ปี 2551แล้วใช้วงกลมเป็ นสี แดงเพื่อให้เด่นชัดและใช้พ้ืนหลังสี ชมพูอ่อนให้ดูสบายตา
คาบรรยายเริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2551 ใช้การเคลื่อนไหวภาพมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาที่ละภาพ

ภาพที่ 4.45 ฉากอ่างเก็บน้ าของราษฎร
ที่ ดิ น อ่ า งเก็ บ น้ าโดยสี ที่ ใ ช้ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ มิ ติ ค าบรรยาย
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงซื้ อที่ดินจากราษฎรบริ เวณอ่าง
เก็ บ น้ า หนองเสื อ ประมาณ 250 ไร่ ใ ช้ก ารเคลื่ อนไหวภาพจะมี ก ารขยายใหญ่ ข้ ึ นละก้อนเฆมี ก าร
เคลื่อนไหวจากซ้ายมาขวา
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ภาพที่ 4.46 ฉากรวบรวมพันธุ์พืช
พันธุ์พืช เป็ นการจัดตั้งโครงการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ จะสื่ อโดยยกตัวอย่างพันธุ์
พืชมา 3 ชนิด เพื่อง่ายต่อการเข้าใจแล้วใช้โทนสี ที่ดูเรี ยบง่าย มิติ คาบรรยายโดยมีพระราชดาริ ให้ทา
เป็ นโครงการเกษตรรวบรวมพันธ์พืชเศรษฐกิจใช้การเคลื่อนไหวรู ปภาพขึ้นมาที่ละภาพ

ภาพที่ 4.47 ฉากที่มาโครงการชัง่ หัวมัน
ภูเขา ฟาร์ ม และวัว แสดงถึงความอุด มสมบูรณ์ ลักษณะจะใช้การไล่ระดับของสี เพื่อให้ดูมี
มิติแล้วใช้โทนสี ที่ใกล้เคียงกัน คาบรรยายแล้วแต่มาได้มีการจัดตั้งโครงการนมชัง่ หัวมันเพื่อช่ วยให้
เกษตรกรมีรายได้ใช้การเคลื่อนไหวกังหันมีเคลื่อนไหวหมันเป็ นวงกลม
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ภาพที่ 4.48

ผลิตภัณฑ์นมชัง่ หัวมัน

ผลิตภัณฑ์นมชัง่ หัวมันลักษณะจะใช้โทนสี พ้นื หลังสี ชมพูอ่ ่อนเพื่อทาให้ตวั ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่น
และสบายตา คาบรรยายจึงเป็ นที่มานมชัง่ หัวใช้การเคลื่อนไหวฉากมีการขยายใหญ่ข้ ึน

ภาพที่ 4.49 ฉากสรุ ปโครงการในพระราชดาริ
ฉากปิ ด 5 โครงการลัก ษณะจะมี ก ารเล่ นโทนสี เพื่ อใกล้เคี ยงกันเพื่ อทาให้ดูส บายตาใช้ก าร
เคลื่อนไหวฉากมีการขยายใหญ่ข้ ึน
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ภาพที่ 4.50 ฉากแหล่งที่มาโครงการ
แหล่งที่มาของโครงการลักษณะจะใช้การเล่นระดับของสี ให้ดูมีมิติแล้วใช้โทนสี ที่ดูสบายตา
มีการเล่นเงาที่ตวั โคนมเพื่อให้ดูมีความสมจริ งใช้การเคลื่อนไหวฉากมีการขยายใหญ่ข้ ึน

บทที่ 5
สรุ ปผลการดาเนินโครงงานและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินโครงงาน
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จดั ตั้งโครงการต่าง ๆ
ขึ้นมามากมายโครงการโคนมพระราชดาริ เป็ นโครงการที่ช่วยส่ งเสริ มชาวเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและช่วยลดปั ญหาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรเรื่ องน้ านมล้นตลาด
โดยแต่ละโครงการจะนาน้ านมมาแปรรู ปเพื่อระบายน้ านมออกสู่ ตลาด คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาโครงการโค
นมพระราชดาริ มานาเสนอในรู ป แบบโมชั่นกราฟิ กเพื่อเป็ นสื่ อกลางในการอธิ บ ายเรื่ องราวความ
เป็ นมา ขั้น ตอนและประโยชน์ ข องแต่ ล ะโครงการ โดยการศึ ก ษาค้น คว้าข้อมู ล ต่ า ง ๆที่ เกี่ ย วกับ
โครงการ ที่ม าของโครงการ คณะผูจ้ ดั พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 ในการ
ออกแบบฉาก วัตถุ ต่าง ๆ และใช้โปรแกรม Adobe After Effects CC 2018 ในการตัดต่อวิดิโอ ใส่ เสี ยง
พากย์ และเสี ยงประกอบ
โมชัน่ กราฟิ กเรื่ องโครงการโคนมในพระราชดาริ แต่ละฉากจะมีภาพเคลื่ อนไหวที่แตกต่างกัน
เพื่ อ ให้ โ มชั่น กราฟิ ก มี ค วามน่ า สนใจในการเรี ย นรู ้ แ ละสามารถท าให้ เ ข้า ใจถึ ง โครงการโคนม
พระราชดาริ สามารถใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน ทาให้เข้าใจโครงการได้ง่าย ผูร้ ับชมสามารถ
นาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันของตนเองได้
ปัญหาและอุปสรรค
1.

ใช้เวลาในการศึกษาและรวบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ ค่อนข้างมาก

2.

ต้องใช้เวลาในการศึกษาการใช้งานใช้โปรแกรม ทาให้ล่าช้าในการสร้างผลงาน

3.

การออกแบบฉากและวัตถุ ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กบั เนื้ อหา ทาให้มีการแก้ไขหลายครั้ง จึงใช้เวลา
ค่อนข้างนาน

4.

ในขณะที่โปรแกรมทางาน เกิดการผิดพลาดในการทาหลายๆอย่าง จึงทาให้บางฉากต้องเริ่ มทา
ใหม่
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ข้อเสนอแนะ
1.

ผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญควร นาไปพัฒนาเป็ น แอนิ เมชัน 3 มิติ ได้ เพื่อให้มีความน่ าสนใจต่อการ
เรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น

2.

ควรศึกษาขั้นตอนการทาเคลื่ อนไหวให้แม่นยา อาจจะศึกษาจากการดูวีดีโอสอนหรื อเว็ปไซต์
ต่าง ๆ
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ภาคผนวก ก
การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชัน
Storyboard
ฉาก: 1 เวลา: 00.01
บรรยาย:โครงการโคนมในพระราชดริ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.1 วาดตัวหนังสื อโครงการโครงนมในพระราชดาริ

ฉาก: 2 เวลา: 00.05
บรรยาย:โครงการนมหนองโพ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.2 วาดตัวหนังสื อโครงการนมหนองโพและตัวละครโคนม

ฉาก: 3 เวลา: 00.23
บรรยาย: โครงการสหกรณ์โคนม
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.3 วาดสถานที่โครงการและตัวละครโคนม

ฉาก: 4 เวลา: 00.30
บรรยาย: เริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2502
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.4 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 5 เวลา: 00.33
บรรยาย: การประชุมของเจ้าหน้าที่
และกระทรวงเกษตร
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.5 วาดรู ปเจ้าหน้าที่

ฉาก: 6 เวลา: 00.38
บรรยาย: ทางราชการเปิ ดสถานีผมเทียม
โคนมในท้องถิ่นขึ้น
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.6 วาดสถานที่โครงการนมหนองโพ

ฉาก: 7 เวลา: 00.51
บรรยาย: ปี พ.ศ.ที่จดั ตั้งโครงการ
นมหนองโพ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.7 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 8 เวลา: 00.59
บรรยาย: ได้เกิดปัญหาของการระบาย
น้ านมดิบออกสู่ ตลาด
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.8 วาดรู ปตัวละครชาวบ้านกับตัวโคนม

ฉาก: 9 เวลา: 01.05
บรรยาย: โดยกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมได้
ทาหนังสื อกราบบังคมทูล
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.9 วาดรู ปตัวละครและการทาหนังสื อสัญญา

ฉาก: 10 เวลา: 01.11
บรรยาย: การทาหนังสื อสัญญาต่อ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.10 วาดรู ปพรับาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

ฉาก: 11 เวลา: 01.17
บรรยาย: โดยให้สร้างโรงงานผลิตนมผง
ขึ้นเพื่อระบายน้ านมดิบ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.11 วาดรู ปโรงงาน

ฉาก: 12 เวลา: 01.23
บรรยาย: การสร้างโรงงานเพื่อ
ระบายน้ านมดิบ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.12 วาดรู ปเครื่ องผลิตนมผง

ฉาก: 13 เวลา: 01.29
บรรยาย: จนเป็ นที่มาของนมหนองโพ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.13 วาดรู ปกล่องนม

ฉาก: 14 เวลา: 00.01
บรรยาย: โครงการนมไทย-เดนมาร์
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.14 วาดรู ปตัวละครโคนม

ฉาก: 15 เวลา: 01.55
บรรยาย: เริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2503
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.15 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 16 เวลา: 01.55
บรรยาย: เริ่ มเมื่อปี พ.ศ.2503
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.16 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 17 เวลา: 02.05
บรรยาย: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชะนีนาถทรง
เสด็จไปประเทศเดนมาร์ก
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.17 วาดรู ปสถานที่ประเทศเดนมาร์

ฉาก: 18 เวลา: 02.07
บรรยาย: ทรงความสนใจในด้าน
กิจกรรมฟาร์ มโคนม
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.18 วาดรู ปตัวละครวัวกับรู ปแบบการแปรรู ปนมวัว

ฉาก: 19 เวลา: 02.10
บรรยาย: การทาหนังสื อสัญญากับ
ประเทศเดนมาร์ก
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.19 วาดสถานที่โครงการนมหนองโพ

ฉาก: 20 เวลา: 02.15
บรรยาย:ได้จดั ตั้งฟาร์ มโคนมขึ้น
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.20 วาดรู ปสถานที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก

ฉาก: 21 เวลา: 02.19
บรรยาย: จัดตั้งฟาร์ มโคนมที่อาเภอ
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.21 วาดรู ปสถานที่โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้

ฉาก: 22 เวลา: 02.30
บรรยาย: โครงการนมอัดเม็ดสวนดุสิต
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.22 วาดรู ปตัวละครวัว

ฉาก: 23 เวลา: 02.54
บรรยาย: เริ่ มเมื่อปี พ.ศ. 2505
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.23 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 24 เวลา: 02.57
บรรยาย: โดยจัดตั้งโครงการส่ วน
พระองค์เพื่อเลี้ยงโคนมเพื่อศึกษา
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.24 วาดรู ปสถานที่โครงการ

ฉาก: 25 เวลา: 03.02
บรรยาย: ศึกษาเพื่อทดลอง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.25 วาดรู ปตัวผลิตภัณฑ์

ฉาก: 26 เวลา: 03.12
บรรยาย: เกิดปั ญหาน้ านมดิบล้นตลาด
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.26 วาดรู ปขวดนม

ฉาก: 27 เวลา: 03.16
บรรยาย: ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแปร
รู ปน้ านมดิบเป็ นนมผง
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.27 วาดรู ปขวดนมและนมผง

ฉาก: 28 เวลา: 03.21
บรรยาย: ได้ก่อตั้งศูนย์รวมน้ านมเพื่อรับ
ซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกร
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.28 วาดรู ปศูนย์รวมน้ านม

ฉาก: 29 เวลา: 03.31
บรรยาย: ปี พ.ศ.2527ได้เริ่ มผลิตนมอัดเม็ด
ขึ้นมา
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.29 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 30 เวลา: 03.34
บรรยาย: เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.30 วาดรู ปผลิตภัณฑ์

ฉาก: 31 เวลา: 03.39
บรรยาย: โครงการสวนจิตรลดา
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.31 วาดรู ปตัวละครวัว

ฉาก: 32 เวลา: 04.03
บรรยาย: ได้เกิดปัญหาน้ านมดิบล้นตลาด
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.32 วาดรู ปสถานที่โครงการ

ฉาก: 33 เวลา: 04.16
บรรยาย: ได้เปลี่ยนจากการบรรจุน้ านมลง
ขวดเป็ นการบรรจุลงถุงเพื่อลดต้นทุน
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.33 วาดรู ปขวดนมกับถุงนม

ฉาก: 34 เวลา: 04.27
บรรยาย: ได้มีการติดตั้งเครื่ องบรรจุถุง
แห่งแรกในประเทศไทย
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.34 วาดรู ปเครื่ องบรรจุถุง

ฉาก: 35 เวลา: 04.39
บรรยาย: โครงการชัง่ หัวมัน
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.35 วาดรู ปตัวละครโคนม

ฉาก: 36 เวลา: 05.01
บรรยาย: ได้จดั ตั้งโครงการชัง่ หัวมันขึ้นมา
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.36 วาดรู ปปฎิทิน

ฉาก: 37 เวลา: 05.05
บรรยาย: ซื้ อที่ดินจากราษฎรบริ เวณอ่าง
เก็บน้ าหนองเสื อประมาณ 250 ไร่
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.37 วาดรู ปพื้นที่อ่างเก็บน้ า

ฉาก: 38 เวลา: 05.13
บรรยาย: จัดตั้งทาโครงการพันธุ์พืช
เศรษฐกิจ
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.38 วาดรู ปพันธุ์พืช

ฉาก: 39 เวลา: 05.17
บรรยาย: แล้วต่อมาได้จดั ตั้งโครงการนม
ชัง่ หัวมันขึ้นเพื่อช่วยให้ราษฎรมีรายได้
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.39 วาดรู ปตัวละครวัว

ฉาก: 40 เวลา: 05.20
บรรยาย: จึงเป็ นที่มาของนมชัง่ หัวมัน
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.40 ผลิตภัณฑ์ชงั่ หัวมัน

ภาพที่ ก.41 วาดรู ปผลิตภัณฑ์
ฉาก: 38 เวลา: 05.30
ดนตรี : บรรเลงเป็ นทานองช้า

ภาพที่ ก.41 ภาพตอนจบ

ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Install Program

ภาพที่ ข.1 ปิ ดสัญญาณ wifi
ขั้นตอนแรกก่อนติดตั้งต้องปิ ดการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตทุกช่องทาง

ภาพที่ ข.2 เลือก Folder Set-up
เมื่อเข้ามาที่ Drive CD-ROM จากนั้นเลือกที่ Folder Set-up จากนั้น Double Click ที่ไฟล์ Setup จากนั้นระบบจะทาการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ข.3 Browse Drive
เป็ นขั้นตอนการเลือกไดร์ ฟที่เราจะลงโปรแกรมไว้ในไดร์ ฟใด

ภาพที่ ข.4 ติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ข.5 เลือกบิตไฟล์
เป็ นขั้นตอนการติ ดตั้งโปรแกรมโดยไม่มี Serial Number โดย Click คาว่า Try แล้วกด
Accept ต่อมาเลือกไฟล์บิตที่ตรงกับความต้องการของคอมพิวเตอร์ แล้วกด Install

ภาพที่ ข.6 Crack file
ขั้นตอนนี้ เป็ นการ Cracked โปรแกรมเพื่อที่ จะใช้งานได้ยาวนาน โดยนาเลข Serial No. ที่
แนบมากับกับไฟล์ติดตั้งโปรแกรม โดยการ Copy ไฟล์ แล้วนาไปวางใน Local เดียวกันกับโปรแกรม
นั้น

ภาพที่ ข.7 เปิ ดโปรแกรม
จากนั้นก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้

ประวัติคณะผูจ้ ดั ทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริ ญญาตรี
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริ ญญาตรี
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริ ญญาตรี

5805100005
นายพัลลพ
แจ้งเสม
44/14 หมู่ 6 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
090 - 562 - 3072
Phanlop.jan@siam.edu
โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์สมโภชศาลายา
มหาวิทยาลัยสยาม
5805000015
นายพิพรชัย
บุญจีนมาก
103/76 หมู่3 ถนนสหกรณ์ ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
090 - 563 - 1548
Pipornchai.boo@siam.edu
โรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ
มหาวิทยาลัยสยาม
5805100016
นางสาวมนทิรา
ฉัตรเงิน
10/169 หมู่บา้ นซื่ อตรงสาริ น ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
091-781-7968
montira.cha@siam.edu
โรงเรี ยนสารสาสน์วเิ ทศบางบอน
มหาวิทยาลัยสยาม

