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บทคดัย่อ 

 
วตัถุประสงค์ในการสร้างโมชันกราฟิกท่ีเก่ียวกบั เร่ือง โรคจิตเภท ผูจ้ ัดท าไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือ

จุดประสงคใ์หผู้ท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทหรือผูท่ี้มีบุคคลใกลต้วัท่ีป่วยเป็นโรคจิตเภทไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหา
และอาการต่างๆของโรคจิตเภทท่ีจะส่งผลเสียในภายหลงัและไดรู้้จกัวิธีรักษาโรคอย่างถูกวิธี จุล
นิพนธ์น้ีออกแบบโดยการสร้างตวัละครด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator  ท าภาพเคล่ือนไหวดว้ย
โปรแกรม Adobe After Effect ตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Premier Pro ในการพฒันาผลการ
ด าเนินจุลนิพนธ์น้ีพบว่า ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างหรือ
ครอบครัวเป็นอย่างมาก เพื่อผูท่ี้ป่วยจะไดม้ีก  าลงัใจกา้วข้ามผ่านเร่ืองราวร้ายๆไปไดแ้ละสามารถ
กลบัมาอยูใ่นครอบครัวท่ีพวกเขารักและมีท่ียนืในสงัคม อยา่งมีคุณค่าและมีความหมายอีกคร้ัง 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

 โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทำงจิตเวชท่ีพบมำกท่ีสุด เป็นโรคท่ีมีกำรด ำเนินโรคท่ี

เร้ือรัง และท ำให้บุคลำกรเกิดกำรเส่ือมสมรรถภำพเป็นอย่ำงมำก ในประเทศไทยพบผูป่้วย มกัพบ

ในช่วงวยัรุ่นตอนปลำยหรือวยัผูใ้หญ่ อำยุระหว่ำง 15-35 ปี ส ำหรับประเทศไทย โรคจิตเภท พบมำก

ท่ีสุด จำกขอ้มูลส ำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต คำดกำรณ์ว่ำ มีผูป่้วยโรคจิตทัว่

ประเทศ ประมำณ 421,298 คน ในจ ำนวนน้ีเป็นผูป่้วยจิตเภทท่ีเขำ้ถึงบริกำร ประมำณ 2 ใน 3 หรือ

ประมำณ 288,806 คน ผูป่้วยจิตเภทมีควำมบกพร่องในกำรดูแลตนเอง กำรท ำหน้ำท่ีและสมรรถนะ

ทำงสงัคมเส่ือมไป ท ำใหผู้ดู้แลในครอบครัวรับผดิชอบดูแลและท ำหนำ้ท่ีนอกเหนือจำกบทบำทเดิมท่ี

ปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ ำ (กรมสุขภำพจิต, 2560)  

 จำกกำรท่ีผูจ้ ัดท ำได้ศึกษำอำกำรส ำคัญของโรคน้ี คือ มีควำมคิด กำรรับรู้ อำรมณ์และ

พฤติกรรมท่ีผิดปกติ มีควำมคิดไม่ต่อเน่ือง ประสำทหลอน หลงผิด หวำดระแวง ควบคุมอำรมณ์ไม่

ค่อยได ้แยกตวัจำกสงัคม ไม่ค่อยดูแลตนเอง เหมือนหลุดไปจำกควำมเป็นจริง ส่งผลเสียต่อกำรด ำเนิน

ชีวิตประจ ำวนั กำรท ำหนำ้ท่ีดำ้นกำรท ำงำนบกพร่อง และถำ้ไม่ไดรั้กษำอยำ่งถูกตอ้ง อำกำรทำงดำ้น

จิตเภท ก  ำเริบ มีอำกำรหลงผดิ ประสำทหลอน ท ำร้ำยตนเองท ำร้ำยผูอ่ื้นท ำให้ญำติตอ้งพำเขำ้รับกำร

รักษำในโรงพยำบำล อำกำรทำงจิตก็จะสงบลง ผูดู้แลผูป่้วยจิตเภท ตอ้งรับบำทหนกัในกำรดูแลผูป่้วย

จิตเภท 3 ดำ้นไดแ้ก่ ดำ้นผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทมีหน้ำท่ีในกำรจดัเตรียมยำใหเ้พียงพอ ดำ้นกำรพำผูท่ี้เป็น

โรคจิตเภทไปพบแพทยเ์พื่อรับยำตำมนดั ดำ้นกำรก ำกบัดูแลให้ผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทรับประทำนยำตำม

ตรงเวลำและตรงตำมแผนรักษำและกำรเอำใจใส่ดูแลขณะท่ีผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทมีอำกำรขำ้งเคียงจำกยำ 

(กรมสุขภำพจิต, 2560) 
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 โมชนักรำฟิก (Motion graphic) เกิดมำจำกกำรผสมค ำ 2 ค ำคือ โมชนั (Motion) ท่ีหมำยถึง กำร

เคล่ือนไหว และค ำว่ำ กรำฟิก (Graphic) หมำยถึง ภำพ ซ่ึงภำพในท่ีน้ีเป็นไดห้ลำยอยำ่งไม่ใช่แค่เพียง 

ภำพถ่ำย เท่ำนั้น แต่ไม่ว่ำจะเป็นภำพกำร์ตูน รูปส่ีเหล่ียม สำมเหล่ียม เส้น ทุกอย่ำงลว้นนับเป็น

ภำพกรำฟิกไดห้มด เม่ือสองค ำน้ีมำรวมกนัเป็นค ำว่ำ โมชนักรำฟิก จะแปลแบบง่ำยๆว่ำ ภำพกรำฟิก

แบบเคล่ือนไหวนั่นเอง โดย โมชนักรำฟิก จะเป็นกำรน ำกรำฟิกต่ำงๆมำขยบัและเคล่ือนไหวใหเ้กิด

ควำมน่ำสนใจซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมสนุกสนำนให้กบังำนกรำฟิก ท่ีเป็นภำพน่ิงและบอกเล่ำเร่ืองรำว

ขอ้มูลต่ำงๆไดดี้ มีชีวิตชีวำยิง่ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหก้ำรส่ือสำรเร่ืองรำวต่ำงๆนั้นมีประสิทธิภำพดีมำกยิ่งข้ึน

กว่ำเดิม ซ่ึงปัจจุบนัก็มีส่ืออ่ืนๆมำกมำยท่ีน ำเอำโมชนักรำฟิกไปใชป้ระกอบอย่ำงเช่น ส่ือกำรเรียนรู้ 

งำนโฆษณำ รำยกำรโทรทศัน์ หรือ Music Video 

ดว้ยเหตุผลจำกบทควำมขำ้งตน้ผูจ้ดัท ำจึงน ำเร่ืองของโรคจิตเภท มำพฒันำเป็นส่ือกำรเรียนรู้ใน

รูปแบบโมชนักรำฟิกให้บุคคลท่ีป่วยเป็นโรคจิตเภทและบุคคลรอบขำ้งท่ีดูแลผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภท

ไดรู้้ถึงสำเหตุควำมเป็นมำของโรคจิตเภท อำกำรของผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทและขั้นตอนกำรดูแลรักษำโรค

จิตเภทไดอ้ยำ่งถูกวิธี 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหผู้ท่ี้ไดดู้ส่ือกำรเรียนรู้ในรูปแบบโมชนักรำฟิกรู้ถึงสำเหตุและปัญหำของผูป่้วยท่ี

 เป็นโรคจิตเภท 

2. เพื่อใหผู้ท่ี้ไดดู้ส่ือกำรเรียนรู้ในรูปแบบโมชนักรำฟิกรู้ถึงวธีิกำรบ ำบดัและกำรดูแลรักษำ

 ผูป่้วยท่ีเป็นโรคจิตเภทอยำ่งถูกวิธี 

กลุ่มเป้ำหมำย 

1. ผูท่ี้ดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคจิตเภท 

1.1 ครอบครัวบ ำบดั โดยแพทยเ์ป็นผูใ้ห้ควำมรู้ในเร่ืองโรคและส่ิงท่ีญำติควรปฏิบติั

 ต่อผูป่้วย 
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1.2 กลุ่มบ ำบัด เป็นกำรจัดกิจกรรมกลุ่มระหว่ำงผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยมีเพื่อนคอย

 สนบัสนุนใหก้  ำลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

2. ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภท 

2.1 ดำ้นชีวภำพ ควำมผิดปกติภำยในสมองเป็นจำกสำรเคมีในสมองท่ีช่ือว่ำโดปำมีน 

 (dopamine) มีกำรท ำงำนมำกเกินไป 

2.2 ดำ้นทำงพนัธุกรรม ยิ่งมีควำมใกลชิ้ดทำงสำยเลือดกบัผูป่้วยมำกยิ่งมีโอกำสสูง

 จำกควำมผดิปกติของสมอง 

2.3 ด้ำนจิตใจ เกิดจำกควำมเครียดในชีวิตประจ ำวนั เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดควำม

เจ็บป่วยกำรใชอ้ำรมณ์กบัผูป่้วย ไปก็มีผลต่อกำรก ำเริบของโรค 

3. เพศชำย / เพศหญิง อำยตุั้งแต่ 15 – 35 ปี 

4. ผูท่ี้สนใจข่ำวสำรเก่ียวกบัโรคจิตเภท  

ขอบเขต 

1. ส่ือกำรออกแบบโมชนักรำฟิกเพื่อใหค้วำมรู้และแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ เร่ือง โรคจิต

เภท 5 นำที 

2. Storyboard/Sketch Design 

3. Concept Art 

4. Poster รณรงคโ์รคจิตเภทในรูปแบบ Infographic 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ในกำรจดัส่ือกำรเรียนรู้โรคจิตเภทผูจ้ดัท ำไดว้ำงแผนกำรด ำเนินงำนไวด้งัน้ี 
 1. ศึกษำคน้ควำ้หำขอ้มูลเก่ียวกบัโรคจิตเภท 

 1.1 น ำขอ้มูลของโรคจิตเภทมำแยกเป็นหวัขอ้ ควำมเป็นมำโรคจิตเภท อำกำรของโรค
 โรคจิตเภท กำรบ ำบดัและดูแลรักษำโรคจิตเภท 
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 2. ออกแบบสร้ำงสรรคผ์ลงำนส่ือกำรเรียนรู้โรคจิตเภทส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อปรับแก้
  ไข 
  2.1 น ำขอ้มูลท่ีศึกษำมำเพื่อออกแบบ Storyboard, Poster Infographic, Concept Art 

 3. ลงมือปฏิบติั ส่งควำมคืบหนำ้ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะและแนว
  ทำงกำรแกไ้ข 

  3.1 น ำ Storyboard ท่ีสมบูรณ์ไปพฒันำลงโปรแกรมเพื่อ Animate 

  3.2 ออกแบบกรำฟิกเพื่อสร้ำง Poster Infographic, Concept Art 

นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

 โรคจิตเภท (Schizophrenia) คือ กลุ่มอำกำรของโรคท่ีมีควำมผดิปกติของควำมคิด ท ำใหผู้ป่้วย

มีควำมคิดและกำรรับรู้ไม่ตรงกบัควำมเป็นจริง ท ำให้มีผลเสียต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั เช่น กำร

ดูแลตวัเอง กำรใชชี้วิตในสังคม เป็นโรคจิตชนิดหน่ึงท่ีท ำให้ผูป่้วยไม่สำมำรถแยกแยะว่ำ อะไรเป็น

เร่ืองจริงอะไรไม่ใช่เร่ืองจริง ท ำใหเ้กิดพฤติกรรมแปลกๆหรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำข้ึน 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 

 1.  ช่วยใหผู้ป่้วยท่ีเป็นโรคจิตเภทปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ขำ้กบัส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆไปใน

  ทิศทำงท่ีดีข้ึน 

 2.  ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูป่้วยท่ีเป็นโรคจิตเภทในกำรใชชี้วติในสงัคมไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน   

 3. ช่วยกล่อมเกลำสภำพจิตใจผูป่้วยท่ีเป็นโรคจิตเภทใหดี้ข้ึน 

 

 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 การออกแบบท าโมชนักราฟิกเพื่อใหค้วามรู้และแนวทางการแกไ้ขปัญหา เร่ือง โรคจิตเภท เป็นส่ือ
สมยัใหม่ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโรคจิตเภท ให้บุคคลท่ีป่วยเป็นโรคจิตเภทและบุคคลรอบขา้งท่ีดูแลผูท่ี้ป่วย
เป็นโรคจิตเภทไดรู้้ถึงสาเหตุความเป็นมาของโรคจิตเภท อาการของผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทและขั้นตอนการ
ดูแลรักษาโรคจิตเภทไดอ้ยา่งถูกวิธี ในการออกแบบส่ือโมชนักราฟิกเพื่อใหค้วามรู้และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา เร่ือง โรคจิตเภท มีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายโรคจิตเภท 

 2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของโรคจิต 

 3. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการของโรคจิต 

 4. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคจิตเภท 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายโรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นความผิดปกติของสมอง
อยา่งหน่ึง อาการท่ีส าคญั คือ มีความผดิปกติในการคิด (Thinking) มีความผดิปกติในการรับรู้ มีอารมณ์ท่ี
ไม่เหมาะสมหรืออารมณ์ท่ือ การวินิจฉยัตอ้งอาศยัอาการเป็นหลกั และการวินิจฉยัตอ้งอาศยัอาการหลายๆ 
อาการท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัมากกว่าจะใชอ้าการใดอาการหน่ึงเพียงอยา่งเดียว  

2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของโรคจิต ในการตั้งสมมติฐานวิทยาของจิตเภท อธิบายไวว้่า 
โรคจิตเภทเป็นความผดิปกติทางจิตชนิดหน่ึงท่ีมีชนิดยอ่ยๆหลายชนิด (heterogeneous) จึงไม่ทราบสาเหตุ
ท่ีแทจ้ริงของจิตเภท โดยทัว่ไปการอธิบาย สมมุติฐานวิทยาของจิตเภทว่าเป็น “stress-diathesis model” 
กล่าวคือ บุคคลอาจจะมีความไวต่อการเจ็บป่วย (vulnerability) ท่ีจ  าเพาะความไวต่อการเจ็บป่วยท่ีจ  าเพาะ
รวมเรียกว่า diathesis เม่ือมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นความเครียดบางอยา่งมากระทบ จะท าให้อาการของจิตเภท
ก่อตวัจนแสดงอาการ diathesis และความเครียดอาจจะเป็นสาเหตุทางชีวภาพหรือทางส่ิงแวดลอ้มหรือทั้ง
สองอย่าง ส่ิงแวดลอ้มก็ยงัเป็นไดท้ั้งทางชีวภาพ เช่น การติดเช้ือหรือทางจิตวิทยา เช่นภาวะครอบครัวท่ี
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เครียด หรือญาติใกลชิ้ดถึงแก่กรรม รากฐานทางชีวภาพของ diathesis อาจจะถูกดดัแปลงโดยอิทธิพลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางอตัตา (ego) และการพฒันาทางสงัคม เช่น การใชย้าในการท าร้ายร่างกายและ
จิตใจ (abuse) ความเครียดทางจิตสังคมและอุบติัเหตุ ในขณะน้ีเราเช่ือว่า stress-diathesis model เป็นตวั
แบบท่ีดีท่ีสุดในการน าสาเหตุต่างๆ ท่ีคน้พบมาอธิบายเชิงสมมุติฐานวิทยาของจิตเภท 

ภาพท่ี 2.1 https://www.apa.org/helpcenter/recognizing-schizophrenia 

https://www.apa.org/helpcenter/recognizing-schizophrenia


7 
 

 

 

ภาพท่ี 2.2 https://psychscenehub.com/psychinsights/the-dopamine-hypothesis-of-schizophrenia/ 

3. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการของโรคจิต โรคจิตเภท ไดแ้บ่งความผิดปกติเป็น 2 กลุ่มอาการ
หลกั คืออาการทางบวก (positive symptoms) และอาการลบ (negative symptoms)  

กลุ่มอาการดา้นบวก (Positive symptoms) ไดแ้ก่  

 - อาการประสาทหลอน (hallucinations)  
 -  อาการหลงผดิ (delusions)  
 - ความคิดผดิปกติ (thought disorders)  
 -  พฤติกรรมผดิปกติ (behavioral disorganization)  
 -  ประโยคค าพูดฟังไม่รู้เร่ือง ใชศ้พัทแ์ปลกๆ (disorganized speech)  
 -  น่ิงไม่เคล่ือนไหว อยูใ่นท่าทางแปลกๆ หรือเอะอะโวยวาย (catatonia)  

  กลุ่มอาการดา้นลบ (Negative symptoms) เป็นอาการท่ีแสดงถึงการไม่ท าหนา้ท่ี หรือท า
หนา้ท่ีลดลง ซ่ึงหนา้ท่ีน้ีไดเ้คยมีอยูใ่นระยะก่อนเกิดโรค อาการในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  
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- สีหนา้อารมณ์เฉยเมย (blunting of affect)  
 - ชีวิตไม่มีจุดหมาย หมดความกระตือรือร้นในชีวติ (avolition)  
 - ไม่มีสมัพนัธภาพกบัใคร (lack of socialization)  
 - ไม่พูดหรือพูดนอ้ย (alogia) 
 - ไม่ยนิดียนิร้าย (anhedonia)  
 - บกพร่องทางเชาวนค์วามคิด (cognitive deficit) 

4. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคจิตเภท การรักษาโรคจิตเภทประกอบดว้ย 

1. การรับไวรั้กษาภายในโรงพยาบาล ผูป่้วยจิตเภทท่ีตอ้งให้การรักษาภายในโรงพยาบาลจะมี
ลกัษณะต่อไปน้ีคือ มีปัญหาในการวินิจฉยั ผูป่้วยมีอาการรุนแรงจนพฤติกรรมเสียระบบ (disorganized) 
และไม่เหมาะสมจนไม่สามารถจดัหาความตอ้งการพ้ืนฐานให้ตนเอง ผูป่้วยอาจจะฆ่าตวัตายหรือท าร้าย
ผูอ่ื้น 

2. การรักษาทางกาย (somatic treatment) การใชย้า antipsychotic ท าให้อาการโรคจิตดีข้ึน แต่
ไม่ไดท้  าให้จิตเภทหาย ผูป่้วยตอ้งรับการรักษานาน โดยมีหลกัการคือ รักษาอาการเฉียบพลนั และให้ยา
ระยะยาวเพ่ือป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ า การรักษาดว้ยการท าใหช้กัดว้ยไฟฟ้า (ECT) วิธีน้ีไดผ้ลสูย้าตา้นโรค
จิตไม่ได ้แต่จะใชไ้ดผ้ลดีมากส าหรับจิตเภทชนิด catatonia และผูป่้วยท่ีไม่สามารถใชย้าตา้นโรคจิต การ
รักษาดว้ยวิธีอ่ืนๆ เช่น จิตศลัยกรรม (psychosurgery) โดยเฉพาะ frontal lobotomy ปัจจุบนัไม่ใชว้ิธีน้ีใน
การรักษาจิตเภทแลว้ 

3.  การรักษาทางจิตสงัคม แมว้่ายาตา้นโรคจิตจะเป็นหลกัในการรักษาจิตเภท แต่การรักษาทาง
จิตสงัคมจะช่วยเพ่ิมพูน ท าใหอ้าการทางจิตดีข้ึน การรักษาจึงควรจะกระท าควบคู่กนัไปทั้งการรักษาดว้ย
ยาและการรักษาทางจิตสังคม จิตบ าบดั โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการบ าบดั เช่น พฤติกรรม
บ าบดั (Behavioral therapy) กลุ่มบ าบดั (Group Therapy)  ครอบครัวบ าบดั เพื่อใหค้รอบครัวเขา้มามีส่วน
ร่วมในการดูแลและช่วยเหลือผูป่้วย (สุชาติ พหลภาคย,์ 2556) 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกแบบท าโมชนักราฟิกเพื่อใหค้วามรู้และแนวทางการแกไ้ขปัญหา เร่ือง โรคจิตเภท มีทฤษฎี
ใชใ้นการท างานวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบศิลป์ 
องค์ประกอบศิลป์ เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีมีความส าคญัในงานออกแบบกราฟิก โดยองค์ประกอบศิลป์

สามารถช่วยใหผ้ลงานมีความสวยงามได ้โดยการน าส่ิงต่างๆ มาประยกุต ์ดดัแปลง สร้างสรรค ์จดัรวมเขา้
ด้วยกัน ตามสัดส่วนของรูปร่าง รูปทรง ตรงตามคุณสมบัติของส่ิงนั้นๆ เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมีความ
เหมาะสม ใหเ้กิดความงดงาม น่าสนใจ ในการน าเสนอภาพรวมของงาน การส่ือถึงเร่ืองราว วตัถุประสงค์
ในงานการออกแบบ โดยพ้ืนฐานขององคป์ระกอบศิลป์ มีดงัน้ี 

 องค์ประกอบศิล ป์  (Composition) ค  า ว่ าองค์ประกอบ ตามความหมายพจนานุกรม
ราชบณัฑิตยสถาน คือ ส่วนต่างๆท่ีประกอบกนัท าให้เกิดรูปร่างใหม่ข้ึนโดยเฉพาะองค์ประกอบศิลป์ 
หมายถึง ส่ิงท่ีศิลปินและนักออกแบบใชเ้ป็นส่ือในการแสดงออกและสร้างความหมายโดยน ามาจดัเข้า
ดว้ยกนัและเกิดรูปร่างอนัเด่นชดั  

 องค์ประกอบศิลป์ ยงัเป็นเคร่ืองหมายหรือรูปเเบบท่ีน ามาจดัรวมกนัเเลว้เกิดรูปร่างต่างๆท่ีเเสดง
ออกในการส่ือความหมายเเละความคิดสร้างสรรค์เเละเป็นศิลปะท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือเเสดงออกทาง
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงดงามซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเเละส่วนท่ีเป็นการ 
เเสดงออกอนัเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวตัถุต่างๆส่วนประกอบต่างๆของศิลปะ เช่น จุด เสน้ รูปร่าง 

ขนานสดัส่วน น ้ าหนกั เเสงเงา ลกัษณะพ้ืนผวิ ท่ีว่าง เเละสี 

 องค์ประกอบท่ีส าคญั การจดัวางองคป์ระกอบเหล่าน้ีนั้น รวมถึงการก าหนดสี ในลกัษณะต่างๆ 
เพ่ิมเติมใหเ้กิดความเขา้ใจ เพื่อเวลาท่ีสร้างผลงานศิลปะ จะไดผ้ลงานท่ีมีคุณค่า ความหมายเเละความงาม
เป็นท่ีน่าสนใจเเก่ผูพ้บเห็น หากสร้างสรรคผ์ลงานโดยขาดองคป์ระกอบศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูดอ้ยค่า หมด

ความหมายหรือไม่หนา้สนใจไปเลย ดงันั้นจะเห็นไดว้่าองค์ประกอบศิลป์นั้นมีความส าคญัอย่างมากใน
การสร้างงานศิลปะ 



10 
 

 

 

ภาพท่ี 2.3 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 

 การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ 

 สดัส่วน (Proportion) หมายถึง ความสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสมระหว่างขนาดขององคป์ระกอบท่ี
แตกต่างกันทั้งขนาดท่ีอยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพนัธ์กลมกลืน
ระหว่างองคป์ระกอบทั้งหลายดว้ย ซ่ึงเป็นความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่นอ้ยขององคป์ระกอบทั้งหลายท่ี
น ามาจดัรวมกนัความเหมาะสมของสดัส่วนอาจพิจารณาจากคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1.  สัดส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน จากรูปลกัษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว ์พืช ซ่ึงโดยทัว่ไป 
ถือว่าสดัส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสุด หรือจากรูปลกัษณะท่ีเป็นการสร้างสรรค์ของ
มนุษยเ์ช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรครู์ปทรงของกรีก ซ่ึงถือว่า “ส่วนเล็กสัมพนัธ์กบัส่วนท่ี
ใหญ่กว่า ส่วนท่ีใหญ่กว่าสัมพนัธ์กบัส่วนรวม” ท าให้ส่ิงต่างๆท่ีสร้างข้ึนมีสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัทุกส่ิง

อยา่งลงตวั 

http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html
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ภาพท่ี 2.4 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 

 2.  สดัส่วนจากความรู้สึก โดยท่ีศิลปะนั้นไม่ไดส้ร้างข้ึนเพ่ือความงามของรูปทรงเพียง อยา่ง
เดียวแต่ยงัสร้างข้ึนเพ่ือแสดงออกถึงเน้ือหาเร่ืองราวความรู้สึกดว้ยสัดส่วนจะช่วยเนน้อารมณ์ ความรู้สึก

ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และเร่ืองราวท่ีศิลปินตอ้งการลกัษณะเช่นน้ีท าใหง้านศิลปะของชนชาติต่างๆ มี
ลกัษณะแตกต่างกนัเน่ืองจากมีเร่ืองราวอารมณ์และความรู้สึกท่ีต้องการแสดงออกต่างๆกนัไป เช่น กรีก
นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติเนน้ความงามท่ีเกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึง
แสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติส่วนศิลปะแอฟริกนัดั้งเดิมเนน้ท่ีความรู้สึกทางวิญญาณท่ีน่ากลวั
ดงันั้นรูปลกัษณะจึงมีสดัส่วนท่ีผดิแปลกแตกต่างไปจากธรรมชาติทัว่ไป 

http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html
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ภาพท่ี 2.5 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 

 ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง น ้ าหนักท่ีเท่ากนัขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไป
ขา้งใดขา้งหน่ึง ในทางศิลปะยงัรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วนต่างๆ ใน

รูปทรงหน่ึง หรืองานศิลปะช้ินหน่ึง การจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะตอ้งค านึงถึง
จุดศูนยถ่์วงในธรรมชาตินั้น ทุกส่ิงท่ีทรงตวัอยูไ่ดโ้ดยไม่ลม้เพราะมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากนัทุกดา้น ฉะนั้น ใน
งานศิลปะถา้มองดูแลว้รู้สึกว่าบางส่วนหนกัไป แน่นไป หรือ เบาบางไปก็จะท าใหภ้าพนั้นดูเอนเอียง และ

เกิดความรู้สึกไม่สมดุลเป็นการบกพร่องทางความงามดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลกัษณะ คือ 

  

 

 

http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html
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 1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซา้ยขวาเหมือนกัน 

คือ การวางรูปทั้งสองขา้งของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลกัษณะแบบน้ีในทางศิลปะมีใช้
น้อย ส่วนมากจะใชใ้นลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานท่ีตอ้งการดุลยภาพท่ีน่ิง
และมัน่คงจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 
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  2.  ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่
เหมือนกันมักเป็นการสมดุลท่ีเกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย ์ซ่ึงมีลักษณะท่ีทางซ้ายและขวาจะไม่ 
เหมือนกันใช้องค์ประกอบท่ีไม่เหมือนกันแต่มีความสมดุลกันอาจเป็นความสมดุลด้วยน ้ าหนักของ
องคป์ระกอบหรือสมดุลดว้ยความรู้สึกก็ไดก้ารจดัองคป์ระกอบใหเ้กิดความสมดุลแบบอสมมาตร อาจท า
ไดโ้ดยเล่ือนแกนสมดุลไปทางดา้นท่ีมีน ้ าหนกัมากกว่าหรือเล่ือนรูปท่ีมีน ้ าหนักมากกว่าเขา้หาแกนจะท า
ให้เกิดความสมดุลข้ึนหรือใชห้น่วยท่ีมีขนาดเล็กแต่มีรูปลกัษณะท่ีน่าสนใจถ่วงสมดุลกบัรูปลกัษณะท่ีมี
ขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 

 

ภาพท่ี 2.7 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 
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 จงัหวะลีลา (Rhythm) หมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจาการซ ้ากนัขององคป์ระกอบเป็นการซ ้าท่ีเป็น
ระเบียบจากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆกนัมาเป็นระเบียบท่ีสูงข้ึนซับซ้อนข้ึนจนถึงขั้นเกิดเป็น
รูปลกัษณะของศิลปะโดยเกิดจากการซ ้าของหน่วยหรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟหรือเกิดจากการ
เล่ือนไหลต่อเน่ืองกนัของเสน้สี รูปทรง หรือ น ้ าหนกั 

 

 

ภาพท่ี 2.8 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 
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 การเนน้ (Emphasis) หมายถึงการกระท าใหเ้ด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดาในงานศิลปะจะตอ้งมีส่วนใด
ส่วนหน่ึงหรือจุดใดจุดหน่ึงท่ีมีความส าคญักว่าส่วนอ่ืน เป็นประธานอยู่ถา้ส่วนนั้นๆอยู่ปะปนกบัส่วน
อ่ืนๆและมีลกัษณะเหมือนๆกนัก็อาจถูกกลืนหรือถูกส่วนอ่ืนๆท่ีมีความส าคัญน้อยกว่าบดบังหรือแย่ง
ความส าคญัความน่าสนใจไปเสียงานท่ีไม่มีจุดสนใจหรือประธานจะท าให้ดูน่าเบ่ือเหมือนกบัลวดลายท่ี
ถูกจดัวางซ ้ ากนัโดยปราศจากความหมายหรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจดงันั้นส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้นให้เห็น
เด่นชดัข้ึนมาเป็นพิเศษกว่าส่วนอ่ืนๆซ่ึงจะท าใหผ้ลงานมีความงามสมบูรณ์ลงตวัและน่าสนใจมากข้ึนการ
เนน้จุดสนใจสามารถท าได ้3 วิธี คือ 

  1.  การเน้นดว้ยการใชอ้งค์ประกอบท่ีตดักนั (Emphasis by Contrast) ส่ิงท่ีแปลก
แตก ต่างไปจากส่วนอ่ืนๆของงานจะเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะแตกต่างหรือ
ขดัแยง้กบัส่วนอ่ืนก็จะท าให้เกิดจุดสนใจข้ึนในผลงานไดแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาลกัษณะความแตกต่างท่ี
น ามาใชด้ว้ยว่าก่อให้เกิดความขดัแยง้กนัในส่วนรวมและท าใหเ้น้ือหาของงานเปล่ียนไปหรือไม่โดยตอ้ง

ค านึงว่าแมม้ีความขดัแยง้แตกต่างกนัในบางส่วนและในส่วนรวมยงัมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกนั 

 

ภาพท่ี 2.9 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 
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  2. การเน้นดว้ยการด้วยการอยู่โดดเด่ียว (Emphasis by Isolation) เม่ือส่ิงหน่ึงถูก

แยก ออกไปจากส่วนอ่ืนๆ ของภาพหรือกลุ่มของมนัส่ิงนั้นก็จะเป็นจุดสนใจเพราะเม่ือแยกออกไปแลว้ก็
จะเกิดความส าคญัข้ึนมา ซ่ึงเป็นผลจากความแตกต่างท่ีไม่ใช่แตกต่างดว้ยรูปลกัษณะแต่เป็นเร่ืองของ
ต าแหน่งท่ีจดัวางซ่ึงในกรณีน้ี รูปลกัษณะนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งแตกต่างจากรูปอ่ืนแต่ต าแหน่งของมนัไดดึ้ง
สายตาออกไปจึงกลายเป็นจุดสนใจข้ึนมา 

   

  3. การเน้นด้วยการจดัวางต าแหน่ง (Emphasis by Placement) เมื่อองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ช้ีน ามายงัจุดใดๆจุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจท่ีถูกเน้นข้ึนมาและการจัดวางต าแหน่งท่ีเหมาะสมก็

สามารถท าใหจุ้ดนั้นเป็นจุดส าคญัข้ึนมาไดเ้ช่นกนั 

 

 เอกภาพ (Unity) หมายถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององคป์ระกอบศิลป์ทั้งดา้นรูปลกัษณะ
และดา้นเน้ือหาเร่ืองราวเป็นการประสานหรือจดัระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือ
ผลรวมอนัไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกไปการสร้างงานศิลปะคือการสร้างเอกภาพข้ึนจากความ
สับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจดัระเบียบและดุลยภาพให้แก่ส่ิงท่ีขดัแยง้กนัเพ่ือให้รวมตวักนัไดโ้ดยการ
เช่ือมโยงส่วนต่างๆใหส้มัพนัธก์นัเอกภาพของงานศิลปะมีอยู ่ 2 ประการ คือ 
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  1. เอกภาพของการแสดงออก หมายถึงการแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียวแน่นอนและมี 
ความเรียบง่ายงานช้ินเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ไดจ้ะท าใหส้ับสนขาดเอกภาพและ
การแสดงออกดว้ยลกัษณะเฉพาตวัของศิลปินแต่ละคนก็สามารถท าใหเ้กิดเอกภาพแก่ผลงานได้ 

 

ภาพท่ี 2.10 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 
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  2. เอกภาพของรูปทรง คือการรวมตวักนัอยา่งมีดุลยภาพและมีระเบียบขององคป์ระกอบ 

ทางศิลปะเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหน่ึงท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่าง
ชดัเจนเอกภาพของรูปทรงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นส่ิงท่ีศิลปินใชเ้ป็น

ส่ือในการแสดงออกถึงเร่ืองราวความคิดและอารมณ์ 

 

ภาพท่ี 2.11 http://artcomponentsforcomputers.blogspot.com/p/1.html 

(ธนยทุธ จารุนยั, 2560) 
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2. ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัสตอร่ีบอร์ด 

 สตอร่ีบอร์ด (Storyboard) คือ การเขียนภาพน่ิงและขอ้ความเพ่ือก าหนดในการถ่ายท าหรือผลิต
ภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี เป็นตน้ เพื่อก  าหนดการเล่าเร่ือง 
ล  าดับเร่ือง จัดมุมกลอ้ง ก  าหนดเวลาซ่ึงภาพท่ีวาดไม่จ  า เป็นจะตอ้งละเอียดมาก แค่บอกองค์ประกอบ

ส าคญัๆได ้มีการระบุถึงต าแหน่งของตวัละครท่ีมีความสมัพนัธก์บัฉากและตวัละครอ่ืนๆ กรอบแสดงภาพ
และมุมกลอ้ง แสงเงา เป็นการสเกตซภ์าพของเฟรม (Shot) ต่างๆจากบท เปรียบเสมือนการวาดการ์ตูนใน
กรอบสีเหล่ียมแต่ละช่องของสตอร่ีบอร์ด จะประกอบไปดว้ยชุดภาพ Sketches ของ shot ต่างๆพร้อมค า
บรรยายหรือบทสนทนาในเร่ือง ซ่ึงอาจจะท าการเขียนเร่ืองย่อและบทก่อนหรือ Sketches ภาพก่อนก็ได ้
แลว้จึงค่อยใส่ค าบรรยายลงไป อาจมีบทสนทนาหรือไม่มีบทสนทนาก็ไดแ้ละส าหรับการก าหนดเสียงใน
แต่ละภาพตอ้งพิจารณาว่าภาพและเสียงไปดว้ยกนัไดห้รือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงในแต่ละภาพตอ้งพิจารณา

ว่าภาพและเสียงไปดว้ยกนัไดห้รือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียงอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 2.12 http://unionillustration.co/portfolio/honda-cbr500r-tv-end-day-storyboard/ 
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(อุทิศ แจง้ถ่ินป่า, 2556)  

3. ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัโมชนักราฟิก  

โมชนักราฟิกเกิดมาจากการผสมค า 2 ค าคือ โมชนั (Motion) ท่ีหมายถึง การเคล่ือนไหว และค าว่า 
กราฟิก (Graphic) หมายถึง ภาพซ่ึงภาพในท่ีน้ีเป็นไดห้ลายอยา่งไม่ใช่แค่เพียง ภาพถ่ายเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะ
เป็นภาพการ์ตูน รูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม เส้น ทุกอย่างลว้นนับเป็นภาพกราฟิกไดห้มด เมื่อสองค า น้ีมา
รวมกนัเป็นค าว่า โมชนักราฟิก จะแปลแบบง่ายๆว่า ภาพกราฟิกแบบเคล่ือนไหวนัน่เอง โดย โมชนักราฟิก 
จะเป็นการน ากราฟิกต่างๆมาขยบัและเคล่ือนไหวให้เกิดความน่าสนใจซ่ึงจะช่วยสร้างความสนุกสนาน
ใหก้บังานกราฟิก ท่ีเป็นภาพน่ิงและบอกเล่าเร่ืองราวขอ้มูลต่างๆไดดี้ มีชีวิตชีวายิง่ข้ึน 

(สาวิตรี ลูพนนท,์ 2560) 

 

4. ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัสี 

ทฤษฎีสี คือ ลกัษณะกระทบต่อสายตาใหเ้ห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ  านาจใหเ้กิดความเขม้ของ
แสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได ้การท่ีไดเ้ห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองท าให้เกิด
ความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปิน
ตอ้งการใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและสะทอ้นความประทบัใจนั้นให้บงัเกิด
แก่ผูดู้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนั
มากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพ่ือประโยชน์กบัตนเองและผูส้ร้างงานจิตรกรรมเพราะเร่ืองราวของสีนั้นมี
หลกัวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเขา้ใจวิทยาศาสตร์ของสีจะบรรลุผลส าเร็จในงานมากข้ึน ถา้ไม่
เขา้ใจเร่ืองสีดีพอสมควร ถา้ไดศึ้กษาเร่ืองสีดีพอแลว้งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่ 
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สีโทนร้อน (Warm Colors) หมายถึง ชุดสีท่ีประกอบดว้ย สีสม้เหลือง สีสม้ สีสม้แดง สีแดง และสี
ม่วงแดง สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกต่ืนตา มีพลงั อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจไดดี้ โครงสี
ร้อนน้ีสภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเยน็มาประกอบบา้งท าใหภ้าพมีความน่าสนใจ
มากข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.13 https://namjenjira.weebly.com/3607362036253598363736263637.html 

 

 สีโทนเยน็ (Cool Colors) หมายถึง ชุดสีท่ีประกอบดว้ยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้ าเงิน สีน ้ าเงิน 
และสีม่วงน ้ าเงิน โครงสีเยน็ใหค้วามรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลบั เยอืกเยน็ ในทางจิตวิทยาสีเยน็มีความสมัพนัธ์
กบัความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีเยน็ควรมีสีร้อนแทรกบา้งจะท าใหผ้ลงานดูน่าสนใจมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.14 https://namjenjira.weebly.com/3607362036253598363736263637.html 

https://namjenjira.weebly.com/3607362036253598363736263637.html
https://namjenjira.weebly.com/3607362036253598363736263637.html
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สีท่ีเป็นกลาง (Neutral Colors) ประกอบดว้ย สีดา สีขาว สีเทาและสีน้าตาล อย่างไรก็ตามกลุ่มสี
ทั้งหมด เหล่าน้ี คือ สีกลางท่ีสามารถน าไปผสมกับสีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดสีกลางข้ึนมาส าหรับสีขาวใน 
ความหมายทางจิตวิทยานั้น คือ บริสุทธ์ิท่ีสุดในจ านวนสีทั้งหมดพร้อมยงัแทนความบริสุทธ์ิ ความสะอาด
หมดจดตลอดจนความเรียบร้อย ส่วนสีด านั้นสามารถแสดงออกถึงความส าคญัหรือเป็นลางดูซ่อนเร้นซ่ึง
เป็นสีแห่งความมืดมนดูมีพลงั ในวฒันธรรมทางดา้นตะวนัตก บ่งบอกถึงความรอบคอบ ความมัง่มีใน
ส่วนมุมมองทางตะวนัออกนั้นบ่งบอกถึงความอ่อนนอ้ม ความถ่อมตน้ ความสุขุม ความรอบครอบ ความ
ประหยดั ความมธัยสัถแ์ละความพิถีพิถนั น้ีคือ ความหมายของสีท่ีในทางจิตวิทยาของคนเราท่ีสามารถบ่ง
บอกเร่ืองราวหรือเป็นการแสดงออกไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 

ภาพท่ี 2.15 https://namjenjira.weebly.com/3607362036253598363736263637.html 

(เจนจิรา ดารา, 2560)  

  

https://namjenjira.weebly.com/3607362036253598363736263637.html
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ทฤษฎีการสร้างงานกราฟิก ปัจจุบนัสามารถจ าแนกประเภทภาพกราฟิกตามโปรแกรมท่ีใชส้ร้างได ้
2 วิธี คือ ภาพแบบราสเตอร์ (Raster) ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การสร้างภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ (Raster) โปรแกรม Adobe Photoshop,Painter และ Paintshop 
Pro เป็นโปรแกรมท่ีสร้างภาพดว้ยวิธี ราสเตอร์เป็นหลกัโปรแกรมประเภทราสเตอร์น้ีจะสร้างภาพโดยการ
ควบคุมสีของแต่ละจุดในภาพโดยตรงสามารถควบคุมการสร้างภาพไดเ้ป็นอย่างดีแต่การสร้างภาพท่ีดูดี
รวมทั้งการควบคุมสีของภาพใหดู้เป็นธรรมชาติมกัจะเป็นงานท่ียากและเสียเวลา เน่ืองจากตอ้งปรับเปล่ียน
สีของภาพแต่ละจุดดว้ยตวัผูส้ร้างเองขอ้จ ากดัอื่นของโปรแกรมประเภทราสเตอร์คือไม่สามารถท่ีจะเปล่ียน 
มุมมองของภาพท่ีเห็นได้หากเราต้องการท าจริงๆก็จะต้องสร้างใหม่แทบทั้งหมดไฟล์ท่ีใช้รูปแบบ
ราสเตอร์มกัจะเป็นนามสกุล TIF,BMP และ PCX  

 

ภาพท่ี 2.16 https://supaporn2541.wordpress.com/2017/06/09/bitmap/ 
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การสร้างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ (Vector) การท างานดว้ยวิธีเวกเตอร์ไม่จ  าเป็นตอ้งควบคุมทุกจุด
ของภาพ เน่ืองจากโปรแกรมท่ีใชว้ิธีการเวกเตอร์จะใชว้ิธีทางคณิตศาสตร์สร้างวตัถุแบบสองมิติวิธีการน้ี
จะท าใหส้ามารถสร้างภาพท่ีมีความละเอียดสูงและสามารถสร้างโคง้ท่ีมีความต่อเน่ืองไดดี้มากแต่วิธีการน้ี
มีจุดอ่อนท่ีไม่สามารถเข้าไปแกไ้ขในแต่ละจุดไดโ้ดยตรง จึงยากท่ีจะสร้างภาพท่ีมีเฉดสีท่ีเหมือนจริง
มากๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เป็นการยากท่ีจะสร้างวตัถุในลกัษณะสามมิติด้วยโปรแกรมชนิดน้ีและ
โปรแกรมประเภทน้ีแทบจะไม่สามารถน าภาพท่ีสร้างไดแ้ลว้มาเปล่ียนเป็นมุมมองอ่ืนไดอี้ก นอกจาก
สร้างใหม่ทั้งหมด โปรแกรมท่ีสามารถสร้างภาพแบบเวกเตอร์ไดคื้อ โปรแกรม Adobe Illustrator ,Corel 
Draw และโปรแกรม Macromedia Freehand เป็นตน้ ไฟลท่ี์ใชรู้ปแบบเวกเตอร์มกัจะเป็นนามสกุล AI,EPS 
และ WGM  

 
ภาพท่ี 2.17 http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/72/vector.htm 

(พิชิต และ วุฒิพงษ,์ 2554) 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อน ามา
พฒันาการสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวจึงยกตวัอย่างเว็บไซตท่ี์น ามาประกอบงานวิจยั
คร้ังน้ี 

 

ภาพท่ี 2.18 https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=26456&fbclid=IwAR0yn0j-cv-SF-
PJ7Ckl3s7zBCDbDmYKm7G1fNCMRgJGG1u3KMh3dO5i7ac 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมความรู้และปัญหาต่างๆของ โรคจิตเภท ว่าโรคจิตเภทมี สถิติ อาการ สาเหตุ 
การรักษามีความเป็นมาอยา่งไร พร้อมวิธีแนะน าการใชชี้วติและแนวทางการแกไ้ขปัญหา หากมีญาติป่วย

เป็นโรคจิตเภท 
(กรมสุขภาพจิต, 2560) 

https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=26456&fbclid=IwAR0yn0j-cv-SF-PJ7Ckl3s7zBCDbDmYKm7G1fNCMRgJGG1u3KMh3dO5i7ac
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=26456&fbclid=IwAR0yn0j-cv-SF-PJ7Ckl3s7zBCDbDmYKm7G1fNCMRgJGG1u3KMh3dO5i7ac
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ภาพท่ี 2.19 http://oknation.nationtv.tv/blog/digitalmarketing/2013/01/01/entry-2 

เป็นเว็บไซต์ท่ีบอกหลกัการออกแบบอินโฟกราฟิก กฎการใชสี้ การท าอินโฟกราฟิกให้ดึงดูความ
น่าสนใจ การท าอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงขอ้ควรระวงัในการออกแบบอินโฟกราฟิก 

(ทิราภรณ์ สุภามูล, 2556) 

 

 

https://plus.google.com/109366692659223217039
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ภาพท่ี 2.20 http://chilltorial.net/?cat=14 

เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรม Adobe After Effect กล่าวถึงการเคล่ือนไหวกราฟิกใน

โปรแกรมและเอฟเฟค (Effect) ต่างๆให้เข้าใจและแนะน าเอฟเฟคสามารถเลือกน าไปใช้ในงานได้ 
(Chilltorial, 2560) 
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ภาพท่ี 2.21 http://www.designdeedee.net/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมความรู้เก่ียวกับกราฟิก สอนการสร้างกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop ซ่ึงสอนเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ 
(Design DeeDee, 2560) 
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ภาพท่ี 2.22 http://infographic.in.th/infographic/เบ้ืองหลงัการท า-motion-graphic-1-ช้ิน 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์บอกถึงเบ้ืองหลงัการท างานเป็นขั้นตอนในการผลิตส่ือภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบโม
ชันกราฟิก Process ของการท าโมชันกราฟิกแต่ละขั้ นตอนตั้ งแต่การ เ ร่ิมงานจนไปถึงจบงาน 
(Infographic Thailand, 2557) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปัจจุบนัส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว เป็นงานท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากและ
ดว้ยงานวิจยัท่ีผูจ้ดัท านั้นเป็นงานเก่ียวกบั ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว ทางผูจ้ดัท าศึกษาจาก

งานวิจยัต่างๆดงัน้ี 

โมชนักราฟิก เท่ียวอยา่งไร รู้ไว ้ไม่ท าลายปะการัง 

 

ภาพท่ี 2.23 โมชนักราฟิก เท่ียวอยา่งไร รู้ไว ้ไม่ท าลายปะการัง 

ณรงค์ฤทธ์ิ เต็กอวยพร (2559) สาขาออกแบบดิจิทลัอาร์ต มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม ไดพ้ฒันา
ส่ือประเภท โมชนักราฟิกน้ี เพ่ือบอกวิธีการท่องเท่ียวชมปะการังใหถู้กวิธีเพ่ือรักษาปะการัง โดยส่ือโมชนั
กราฟิกน้ี ใชซ้อฟตแ์วร์ Adobe After Effect ในการพฒันางาน 
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โมชนักราฟิก เร่ือง โรคจิตเภท 

 

ภาพท่ี 2.24 โมชนักราฟิก เร่ือง โรคจิตเภท 

อสมาภรณ์ โรจน์บุญถึง (2559) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้
พฒันาส่ือประเภท โมชนักราฟิก เป็นส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัโรคจิตเภท โปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม 
Adobe Flash Professional 8 
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โมชนักราฟิก การรณรงคใ์หเ้ด็กกินผกั 

 

ภาพท่ี 2.25 โมชนักราฟิก การรณรงคใ์หเ้ด็กกินผกั 

ณัฐธิดา เอ่ียมวรสิน (2561) แบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 
วิทยาลยัเพาะช่างไดพ้ฒันาส่ือประเภท โมชนักราฟิกน้ี เพ่ือแนะน าวิธีการใหเ้ด็กหนัมาสนใจในการกินผกั
และประโยชน์ของผกั โดยส่ือโมชนักราฟิกน้ี ใชซ้อฟตแ์วร์ Adobe After Effect ในการพฒันางาน 
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โมชนักราฟิก เพื่อการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน 

 

ภาพท่ี 2.26 โมชนักราฟิก เพื่อการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน 

นิดาวรรณ อ่ิมดี (2557) สาขาออกแบบส่ือนวตักรรม มหาวิทยาลยันเรศวร ได้พฒันาเพื่อแสดง
ข้อมูลหรือความรู้โดยให้กราฟิกเป็นส่ือกลาง ซ่ึงงานกราฟิกประเภทน้ีนิยมใช้ส าหรับขอ้มูลท่ีมีความ
ซบัซอ้น โดยออกแบบใหม้าเป็นตวังานท่ีมีความน่าสนใจ เขา้ใจง่ายและเน้ือหาท่ีดูไม่น่าเบ่ือจนเกินไป จึง

ไดน้ าเร่ืองของการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานมาเป็นประเด็น เพราะญาติผูป่้วยบางคนยงัไม่รู้วิธีการดูแล
ผูป่้วยโรคเบาหวานอยา่งถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซอ้นและปัญหาอ่ืนๆตามมา นอกจากเน้ือหาท่ีมี
ประโยชน์และชวนน่าติดตามแลว้ยงัใชส่ื้อท่ีเป็นกราฟิก เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและเห็นภาพมากข้ึนจากการอ่าน
ขอ้มูลธรรมดาโปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 8 
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โมชนักราฟิก ขอ้ควรค านึงก่อนการออกแบบโลโก ้

 

ภาพท่ี 2.27 โมชนักราฟิก ขอ้ควรค านึงก่อนการออกแบบโลโก  ้

วิไลลกัษณ์ ภทัราธรรมรักษ์ (2557) สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ไดพ้ฒันาส่ือประเภท โมชนักราฟิก เป็นส่ือโฆษณาและส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตโลโก ้ซ่ึงการ
ผลิตหรือออกแบบโลโก้นั้นเราต้องค านึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพราะโลโก้ไม่ได้เป็นแค่
เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ แต่โลโกน้ั้นถือไดว้่าเป็นหน้าตาของธุรกิจ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือได้
ใหแ้ก่ผูพ้บเห็น โปรแกรมน้ีไดพ้ฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 8 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 
การออกแบบและพฒันา 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

การศึกษาเบ้ืองตน้เป็นงานวิจยัเชิงการส ารวจขอ้มูลและงานวิจยัเก่ียวกบั โรคจิตเภท สังเกตไดจ้าก
ข่าวสารทางโทรทศัน์ครอบคลุมไปถึงอินเทอร์เน็ต งานวิจยัและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ือออนไลน์ต่างๆ 
มีการกล่าวถึงโรคจิตเภทรูปแบบท่ีหลากหลายในประเทศ ผูจ้ ัดท าเล็งเห็นถึงความส าคญัและปัญหาท่ี
เกิดข้ึนท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน โมชนักราฟิก เร่ือง โรคจิตเภท เพื่อใหผู้ท่ี้รับชมรู้
เร่ืองเก่ียวกับโรคจิตเภทและเพื่อหาแนวทางการไขปัญหา โดยมีอินโฟกราฟิก โมชันกราฟิก เป็น
ภาพเคล่ือนไหว มีเสียงพากยบ์รรยายในแต่ละฉาก ผูท่ี้ไดรั้บชมจะไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลินไปกบั
การรับชมโมชนักราฟิก เร่ืองโรคจิตเภทท่ีทางผูจ้ดัท าไดส้ร้างข้ึนมา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดศ้กึษาและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากงานวิจยัและสถิติของผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทภายในประเทศไทยในปี 
 พ.ศ. 2560 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆของผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทมาสรุปเรียบเรียงเน้ือหา โดยน ามาน าไป
 พฒันาต่อเป็นบทสตอร่ีบอร์ดและโมชนักราฟิก 
3. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าโมชนักราฟิก รวมถึงศึกษาขั้นตอนการเตรียมกราฟิกท่ีเหมาะ
 ส าหรับการใชใ้นการเคล่ือนไหว 
4. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลการสร้างกราฟิกและองคป์ระกอบต่างๆจากอินเทอร์เน็ต 

การออกแบบและพฒันา 

1. ขั้นตอนการออกแบบโมชนักราฟิก 
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  1.1 การออกแบบตวัละคร สเก็ตซต์วัละครเพ่ือน าพฒันาใชใ้นงานโมชนักราฟิก 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ตวัละครหลกัท่ีป่วยเป็นโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 3.2 ตวัละครรองท่ีดูแลผูป่้วยโรคจิตเภท 



39 
 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ตวัละครรองเป็นเพื่อนผูป่้วยโรคจิต 
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1.3 การออกแบบฉาก สเก็ตฉากสถานท่ีองคป์ระกอบต่างๆมารวมใชก้ารเรียบเรียงจากการ

เกร่ินความเป็นมา อาการ สาเหตุ การรักษาของโรคจิตเภทสุดทา้ยดว้ยการสรุปเน้ือหาทั้งหมด 

 

ภาพท่ี 3.4 ฉากโลกหมุน 

 

ภาพท่ี 3.5 ฉากเปิดและสญัลกัษณ์ไอค่อนลอยข้ึนมา 
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ภาพท่ี 3.6 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้า 

 

ภาพท่ี 3.7 ฉากแสดงขอ้มูลต่างๆโฮโลแกรม 
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ภาพท่ี 3.8 ฉากแผนท่ีประเทศไทยมีขอ้ความบอกสถิติผูท่ี้ป่วยจิตเภท 

 

ภาพท่ี 3.9 ฉากโฮโลแกรมแสดงขอ้มูลบอกอายท่ีุจะเกิดโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 3.10 ฉากอีโมชัน่แสดงอารมณ์ต่างๆ 

 

ภาพท่ี 3.11 ฉากขอ้ความการแบ่งกลุ่มของโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 3.12 ฉากไอค่อนอาการเฉียบพลนั 

 

ภาพท่ี 3.13 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้า 
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ภาพท่ี 3.14 ฉากตวัละครใชค้วามคิด 

 

ภาพท่ี 3.15 ฉากตวัละครหูแว่ว 
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ภาพท่ี 3.16 ฉากตวัละครก่อการท าร้ายร่างกาย 

 

ภาพท่ี 3.17 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้าเก็บตวั 
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ภาพท่ี 3.18 ฉากตวัละครหมดแรง 

 

ภาพท่ี 3.19 ฉากตวัละครนัง่น่ิงไม่ท างาน 
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ภาพท่ี 3.20 ฉากตวัละครท าหนา้น่ิง เฉยเมย 

 

ภาพท่ี 3.21 ฉากขอ้ความสาเหตุของโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 3.22 ฉากสแกนสมอง 

 

ภาพท่ี 3.23 ฉากกราฟขอ้มูลสถิติดา้นพนัธุกรรม 
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ภาพท่ี 3.24 ฉากเครียดจากชีวิตประจ าวนั 

 

ภาพท่ี 3.25 ฉากขอ้ความการรักษาโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 3.26 ฉากตวัละคนกินยา 

 

ภาพท่ี 3.27 ฉากตวัละคนจบัมือ 
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ภาพท่ี 3.28 ฉากตวัละครท างาน 

 

ภาพท่ี 3.29 ฉากตวัละครเขา้รับการรักษา 
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ภาพท่ี 3.30 ฉากตวัละครกลบัมาใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 

  



54 
 

 

1.2 การใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator เป็นใชก้ารโปรแกรม Illustrator ดราฟ โดยการใช ้

Pen tool คลิกแลว้ลากจุดนึงไปยงัอีกจุด ใหเ้ป็นรูปทรงตวัละครตาม Story Board ท่ีเตรียมไว ้โทนสี 

น าทฤษฎีสีมาใชใ้นงานออกแบบตวัละคร 

 

ภาพท่ี 3.31 การใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator สร้างตวัละคร 
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 1.3 การใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect หลงัจากท่ีไดก้ราฟิกท่ีตอ้งแลว้น ามา Animate ใน

โปรแกรม After Effect โดยการ Import file แลว้น ามาขยบั โดยการตั้ง Key frame Start แลว้เล่ือน Current 
ไปในช่วงเวลาท่ีตอ้งการแลว้ Animate กราฟิกท่ีตอ้งการ แลว้ Key frame End จะท าการสร้างเองโดย

อตัโนมติั 

 

ภาพท่ี 3.32 การใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect เคล่ือนไหวตวัละคร 

 

ภาพท่ี 3.33 การใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect เคล่ือนไหวตวัละครและฉาก 
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 1.4 การใชโ้ปรแกรม Adobe Premier Pro หลงัจากท่ีได ้Animate เสร็จ ก็ Import file เขา้มาพร้อม

ใส่เสียง ในโปรแกรม Adobe Premier Pro โดยการน าเสียงเขา้มาแลว้ วางจัดให้ตรงกบักราฟิกท่ีท าไว้
หลงัจากท่ีใส่เสียงเสร็จแลว้ ก็มาถึงขั้นตอนสุดทา้ย คือการ Render ตั้งค่าวิดีโอท่ีตอ้งการ Render แลว้ กดท่ี 

Export เสร็จขั้นตอนการ Render พร้อมน าเสนอช้ินงาน 

 

ภาพท่ี 3.34 การใชโ้ปรแกรม Adobe Premier Pro ตดัต่อใส่เสียงพากยแ์ละเสียงเอฟเฟค 

 

ภาพท่ี 3.35 การใชโ้ปรแกรม Adobe Premier Pro ขั้นตอนการ Render ตั้งค่าวิดีโอท่ีตอ้งการ 
Render เสร็จกดท่ี Export จะไดไ้ฟล ์Video ตามท่ีตัง่ค่าไว ้
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2. การออกแบบโปสเตอร์เก่ียวกบัเร่ืองโรคจิตเภท 

2.1 การออกแบบโปสเตอร์ Concept Art, Infographic โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator
โดยใชเ้คร่ืองมือ Pen Tool ลากจุดไปยงัอีกจุดจนเกิดภาพกราฟิกและ Type Tool พิมพต์วัอกัษรท่ี

ตอ้งการ และใช ้Rectangle Tool เป็นกราฟิกทรงตามท่ีตอ้งการ 

 

ภาพท่ี 3.36 การออกแบบ Concept Art, Infographic โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator 

 

ภาพท่ี 3.37 Infographic เร่ืองโรคจิตเภท โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator 
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ภาพท่ี 3.38 Concept Art เร่ืองโรคจิตเภท โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator 



 

 

บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 ในการออกแบบโมชนักราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแกไ้ขปัญหา เร่ือง โรคจิตเภท โดยมี
เน้ือหาแสดงให้เห็นถึงสาเหตุความเป็นมาของโรคจิตเภท อาการของผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทและขั้นตอนการ
ดูแลรักษาโรคจิตเภทไดอ้ย่างถูกวิธี โดยงานโมชนักราฟิกเร่ือง โรคจิตเภท มีระยะเวลาทั้งหมด 5-6 นาที 
ในรูปแบบไฟล ์.MP4 ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 ฉากเปิดของเร่ืองดว้ยภาพโลกหมุน 

ฉากโลกเป็นฉากท่ีเกร่ินเขา้เร่ือง โรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 4.2 ฉากเปิดและสญัลกัษณ์ไอค่อนลอยข้ึนมา 

ฉากน้ีเป็นการกล่าวถึงมนุษยบ์นโลกลว้นมีเร่ืองท่ีแยแ่ละเศร้ากนัทั้งนั้น 

 

ภาพท่ี 4.3 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้า 

ฉากน้ีเป็นการแสดงสีหนา้ท่ีดูเศร้า พร้อมตวัหนงัสือบอกถึงเร่ืองโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 4.4 ฉากโฮโลแกรมแสดงขอ้มูลของผูป่้วยจิตเภท 

ฉากโฮโลแกรมบอกถึงโลกน้ีมีการด าเนินโรคท่ีเร้ือรัง 

 

ภาพท่ี 4.5 ฉากโฮโลแกรมแสดงขอ้มูลบอกอายท่ีุจะเกิดโรคจิตเภท 

ฉากน้ีบอกถึงอายท่ีุมีโอกาสเป็นโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 4.6 ฉากแผนท่ีประเทศไทยมีขอ้ความบอกสถิติผูท่ี้ป่วยจิตเภท 

ฉากน้ีบอกถึงสถิติผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทภายในประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 4.7 ฉากอีโมชัน่แสดงอารมณ์ต่างๆ 

ฉากอีโมชัน่ท่ีแสดงอารมณ์ต่างๆท่ีหลากหลายมีผลกบัผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี 4.8 ฉากขอ้ความการแบ่งกลุ่มของโรคจิตเภท 

ฉากภาพสญัลกัษณ์อาการของโรค 2 กลุ่ม 

 

ภาพท่ี 4.9 ฉากไอค่อนอาการเฉียบพลนั 

ฉากอาการต่างๆในอาการเฉียบพลนั 
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ภาพท่ี 4.10 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้า 

ฉากท่ีตวัละครก าลงันัง่ระแวงคิดว่าจะมีอะไรมาท าร้าย 

 

ภาพท่ี 4.11 ฉากตวัละครใชค้วามคิด 

ฉากตวัละครท่ีก  าลงัใชค้วามคิดแต่มกีารขาดการต่อเน่ืองทางความคิด 
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ภาพท่ี 4.12 ฉากตวัละครหูแว่ว 

ฉากตวัละครก าลงัแสดงอาการประสาทหลอน อาการไดย้นิเสียงแปลกๆ  

 

ภาพท่ี 4.13 ฉากตวัละครก่อการท าร้ายร่างกาย 

ฉากตวัละครท่ีควบคุมอารมณ์ไม่อยูเ่กิดการท าร้ายร่างกาย 
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ภาพท่ี 4.14 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้าเก็บตวั 

ฉากตวัละครนัง่เก็บตวัอยูใ่นหอ้งหลีกเล่ียงความวุน่วาย 

 

ภาพท่ี 4.15 ฉากตวัละครหมดแรง 

ฉากตวัละครท่ีหมดแรงไม่มีความคิดริเร่ิมจะท าอะไร 
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ภาพท่ี 4.16 ฉากตวัละครนัง่น่ิงไม่ท างาน 

ฉากตวัละครท่ีนัง่น่ิงปล่อยเวลาผา่นไปโดยท่ีไม่ท าอะไร 

 

ภาพท่ี 4.17 ฉากตวัละครท าหนา้น่ิง เฉยเมย 

ฉากตวัละครท่ีไร้อารมณ์ต่างๆ แสดงสีหนา้ท่ีน่ิง เฉยเมย 
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ภาพท่ี 4.18 ฉากขอ้ความสาเหตุของโรคจิตเภท 

ฉากขอ้ความบอกถึงสาเหตุว่ามีก่ีประเภท 

 

ภาพท่ี 4.19 ฉากสแกนสมอง 

ฉากภาพกราฟิกเคล่ือนไหวบอกถึงสารโดปามีนในสมองเป็นสาเหตุของเกิดโรค 
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ภาพท่ี 4.20 ฉากกราฟขอ้มูลสถิติดา้นพนัธุกรรม 

ฉากภาพกราฟบอกถึงสถิติโอกาสท่ีจะป่วยเป็นโรคจิตเภท 

 

ภาพท่ี 4.21 ฉากเครียดจากชีวิตประจ าวนั 

ฉากความเครียดจากชีวติประจ าวนัโดยมีหลายสาเหตุ 
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ภาพท่ี 4.22 ฉากไอค่อนการรักษาโรคจิตเภท 

ฉากสญัลกัษณ์การรักษาโรคโดยแบ่งเป็น 3 วิธี 

 

ภาพท่ี 4.23 ฉากตวัละครกินยา 

ฉากไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีกินยา 
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ภาพท่ี 4.24 ฉากตวัละครจบัมือ 

ฉากการรักษาโดยการเขา้สงัคม 

 

ภาพท่ี 4.25 ฉากตวัละครท างาน 

ฉากตวัละครนัง่ท างานท่ีเรารักสีหนา้ท่ีมีความสุขเป็นการรักษาโรคหน่ึงวิธี 
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ภาพท่ี 4.26 ฉากตวัละครเขา้รับการรักษา 

ฉากผูป่้วยและรับการรักษาจากทางครอบครัวและหมอ 

 

ภาพท่ี 4.27 ฉากจบผูป่้วยอยูอ่ยา่งมีความสุข 

ฉากจบโดยผูไ้ดรั้บการดูแลเอาใจใส่โดยกลบัมาอยูก่บัครอบครัวท่ีเรารักอยา่งมีความสุข 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินโครงงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินโครงการ ผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโรคจิตเภทเพื่อมาท าเป็นส่ือ
การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ือง โรคจิตเภท ในรูปแบบโมชนักราฟิกท่ีมีความ
น่าสนใจผูรั้บชมสามารถเขา้ใจไดง่้าย ดว้ยการเคล่ือนไหวกราฟิก เสียงบรรยายและเสียงประกอบท่ีน่าฟัง 
โดยมีการเล่าเร่ืองให้เห็นถึงปัญหาและอาการของโรคจิตเภทท่ีมีผลเสียอยา่งไรกบัผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภท
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาอาการต่างๆของผูท่ี้ป่วยเป็นโรคจิตเภทไดเ้ป็นอยา่งดีและการดูแลเอาใจใส่ผู ้
ท่ีป่วยเป็นโรคจิตเภทอย่างถูกวิธี โดยเน้ือหาหลกัๆของแต่ละฉากเน้นการแสดงขอ้ความและภาพกราฟิก
ของตวัละครใหผู้ท่ี้ชมเขา้ใจเน้ือหา เหมาะสมแก่กลุ่มวยัรุ่นตอนปลายหรือวยัผูใ้หญ่อายุระหว่าง 15-35 ปี 
และผูท่ี้สนใจในเร่ืองโรคจิตเภท สามารถน าไปปรับใชก้บับุคคลท่ีป่วยเป็นโรคจิตเภทได ้

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโรคจิตเภทค่อนขา้งมาก 

2. การสรุปยอ่เน้ือหารายละเอียดต่างๆท่ีมีจ  านวนมากเพื่อน าไปสร้างส่ือการเรียนรู้เร่ืองโรคจิต
 เภท 

3. การสร้างกราฟิกและเคล่ือนไหวของตวัละครท่ียงัไม่ราบร่ืน ท าใหส่ื้อสารไม่เขา้ใจ 

4. ปัญหาการเลือกท่ีจะวางโครงเร่ืองใหผู้ท่ี้รับชมเขา้ใจ 

ขอ้เสนอแนะ 

1. สามารถน าโมชนักราฟิกเร่ือง โรคจิตเภท ไปพฒันาต่อยอดในรูปแบบ 3 มิติได ้เพื่อใหเ้กิด
 ความน่าสนใจยิง่ข้ึน 

2. สามารถน าไปเผยแพร่ใหผู้ท่ี้ป่วยและสนใจในเร่ือง โรคจิตเภท 

3. พฒันาการเคล่ือนไหวและอารมณ์ของตวัละคร ใหดู้สมใจจริงมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบและพฒันางานโมชนักราฟิก 
 

Direction Concept 

 

ภาพท่ี ก.1 Direction Concept 
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Timeline 

 

ภาพท่ี ก.2 Timeline 
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Storyboard 

 

ภาพท่ี ก.3 ฉากโลกหมุน 

 

ภาพท่ี ก.4 ฉากเปิดและสญัลกัษณ์ไอค่อนลอยข้ึนมา 
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ภาพท่ี ก.5 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้า 

 

ภาพท่ี ก.6 ฉากแสดงขอ้มูลต่างๆโฮโลแกรม 



80 
 

 

 

ภาพท่ี ก.7 ฉากแผนท่ีประเทศไทยมีขอ้ความบอกสถิติผูท่ี้ป่วยจิตเภท 

 

ภาพท่ี ก.8 ฉากโฮโลแกรมแสดงขอ้มูลบอกอายท่ีุจะเกิดโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี ก.9 ฉากอีโมชัน่แสดงอารมณ์ต่างๆ 

 

ภาพท่ี ก.10 ฉากขอ้ความการแบ่งกลุ่มของโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี ก.11 ฉากไอค่อนอาการเฉียบพลนั 

 

ภาพท่ี ก.12 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้า 
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ภาพท่ี ก.13 ฉากตวัละครใชค้วามคิด 

 

ภาพท่ี ก.14 ฉากตวัละครหูแวว่ 

 



84 
 

 

 

ภาพท่ี ก.15 ฉากตวัละครก่อการท าร้ายร่างกาย 

 

ภาพท่ี ก.16 ฉากตวัละครนัง่ซึมเศร้าเก็บตวั 
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ภาพท่ี ก.17 ฉากตวัละครหมดแรง 

 

ภาพท่ี ก.18 ฉากตวัละครนัง่น่ิงไม่ท างาน 
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ภาพท่ี ก.19 ฉากตวัละครท าหนา้น่ิง เฉยเมย 

 

ภาพท่ี ก.20 ฉากขอ้ความสาเหตุของโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี ก.21 ฉากสแกนสมอง 

 

ภาพท่ี ก.22 ฉากกราฟขอ้มูลสถิติดา้นพนัธุกรรม 
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ภาพท่ี ก.23 ฉากเครียดจากชีวติประจ าวนั 

 

ภาพท่ี ก.24 ฉากขอ้ความการรักษาโรคจิตเภท 
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ภาพท่ี ก.25 ฉากตวัละคนกินยา 

 

ภาพท่ี ก.26 ฉากตวัละคนจบัมือ 
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ภาพท่ี ก.27 ฉากตวัละครท างาน 

 

ภาพท่ี ก.28 ฉากตวัละครเขา้รับการรักษา 
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ภาพท่ี ก.29 ฉากตวัละครกลบัมาใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
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