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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อาหาร คือ ส่ิงท่ีรับประทานเขา้ไปในร่างกายแลว้ไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์ โดย
ท าให้ร่างกายด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ ให้พลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกายในการท ากิจวตัรประจ าวนั 
อาหารท่ีคนกินเขา้ไปจะถูกยอ่ยสะลายใหก้ลายเป็นสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่สารอาหาร สารอาหาร คือ 
องค์ประกอบของสารประกอบทางเคมีของธาตุต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะตวั ซ่ึงมองไม่เห็น
ดว้ยตาเปล่า อาหารแต่ละประเภทประกอบไปดว้ยโมเลกุลของสารอาหารหลายๆ ตวั ซ่ึงร่างกายคนนั้น
ตอ้งการสารอาหารในการด าเนินชีวิต การจ าแนกสารอาหารจะใชต้ามหลกัโภชนาการโดยการพิจารณา
จากปริมาณของสารอาหารท่ีมีอยูใ่นอาหารนั้นๆ มากท่ีสุดเป็นหลกั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมู่ ดงัน้ี 
คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน วติามิน และแร่ธาตุ มนุษยไ์ม่สามารถเปล่ียนพลงังานท่ีมาจากแสงอาทิตย์
ใหเ้ป็นพลงังานเคมีไดโ้ตยตรง แต่เราไดรั้บจากการรับประทาน สารอาหารท่ีใหพ้ลงังาน แก่ร่างกาย เช่น 
ขา้ว มีกระบวนสังเคราะห์แสงไดผ้ลผผลิตออกมาเป็นเมล็ดขา้ว เม่ือมนุษยรั์บประทานขา้วจึงได้รับ
พลงังานท่ีเก็บสะสมอยู่ในนั้นๆ เพราะฉะนั้นอาหารท่ีมนุษย์รับประทานเขา้ไปทุกวนัจึงเป็นแหล่ง
พลงังานใหก้บัร่างกาย และพลงังานเหล่านั้นจะช่วยเสริมสร้างใหกิ้จกรรมต่างๆ ในร่างกายด าเนินต่อไป
อยา่งเป็นปกติ  

 ส่ิงท่ีมีความส าคญัในการวิวฒันาการของเด็กปฐมวยั คือการรับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการหรืออาหารหลกั 5 หมู่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อพฒันาการทางร่างกาย ระบบประสาท สติปัญญา
พฒันาการทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ  เด็กวยัน้ีจะมีความสนใจเร่ืองการรับประทานอาหารน้อย 
เน่ืองจากมีความสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมากกวา่และห่วงการเล่น จึงท าให้มีโอกาสขาดสารอาหารสูง
มาก และการขาดสารอาหารอาจส่งผลไม่ดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก รวมทั้งมีอาการท่ีอาจเป็น
อนัตรายกบัเด็ก เช่น ขาดคาร์โบไฮเดรต ท าให้คนหมดแรง ขาดโปรตีน ท าให้แผลหายช้า ขาดแร่ธาตุ  
อาจส่งผลกระทบให้เกิดอาการทอ้งผูก ป่วยง่าย และร่างกายอ่อนเพลีย และการรับประทานอาหาร
ประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไปอาจส่งผลไม่ดีเหมือนกนั ได้แก่ รับประทานคาร์โบไฮเดรตมาก
เกินไป ท าใหเ้ป็นโรคอว้น รับประทานอาหารประเภทโขมนัมากเกินไปท าให้เกิดไขมนัอุดตนัในหลอด
เลือด และเป็นโรคอว้น เป็นตน้ ดงันั้นการไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้นและเพียงพอต่อความตอ้งการของ
เด็กจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั เพื่อช่วยใหร่้างกายของเด็กเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี ผูจ้ดัท าจึงไดส้ร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อใชเ้ป็นส่ือการ
เรียนรู้เร่ืองอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อให้เด็กปฐมวยัเขา้ใจถึงความส าคญัของการรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ ประโยชน์ และความรู้ท่ีจะไดรั้บจากการอธิบายของอาหารแต่ละประเภท รวมทั้งเป็นการ
สร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ และผอ่นคลายเพื่อใชส้อนเด็กปฐมวยัในห้องเรียน รวมทั้งช่วยกระตุน้ท า
ใหเ้ด็กๆ สนใจเร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่มากข้ึน สาเหตุท่ีท าเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน่ เพราะเป็นส่ือท่ีเด็ก 
ปฐมวยัสามารถเขา้ถึงได้
 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อช่วยใหเ้ด็กเห็นประโยชน์ของการรับประทานอาหารหลกั 5 หมู่   

 1.2.2 เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเภทของอาหารในแต่ละหมู่ 

 1.2.3 เพื่อใหเ้ด็กกลา้รับประทานผกัผลไม ้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 คอมพิวเตอร์ Mac 

 1.3.2 โนต้บุค๊ Dell  

 1.3.3 เมาส์ปากกา / แทบ็เล็ตดิจิไทเซอร์ 

 1.3.4 ซอฟตแ์วร์ 

   - Adobe Flash Professional CS6 

   - Adobe Media Encoder CS6 

   - Adobe Premiere Pro CS6 

   - Audacity 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เด็กสามารถเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการรับประทานอาหารหลกั 5 หมู่  

 1.4.2 ไดค้วามรู้เก่ียวกบัประเภทของอาหารในแต่ละหมู่ 

 1.4.3 เด็กสามารถรับประทานผกัผลไมไ้ด ้
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่เป็นโทษกับ                 
ผูรั้บประทาน  อาหารแต่ละชนิด ท่ีคนรับประทานเขา้ไปมีปัจจยัส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิต เม่ือ
ร่างกายย่อยอาหารแลว้ก็จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายในดา้นต่าง ๆ เช่น กลา้มเน้ือ ผิวหนงั สมอง 
กระดูก และการเจริญเติบโต ช่วยให้พลงังานและความอบอุ่นกบัร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วย
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ท าให้ระบบการท างานอวยัวะภายในร่างกายเป็นปกติ และช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรคต่าง ๆ ท าใหไ้ม่เจบ็ป่วยไดง่้าย เป็นตน้ 

 อาหารหลกั 5 หมู่ คือ อาหารท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละวนั จะถูกยอ่ยให้กลายเป็นสารอาหาร 
โดยสารอาหารท่ีแตกต่างกันจะถูกจดัอยู่ในหมวดหมู่ตามชนิดของสารอาหาร ร่างกายของมนุษย์ก็
ตอ้งการสารอาหารใหค้รบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละวนั เพราะอาหารไม่สามารถให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ได ้
สามารถแบ่งอาหารออกเป็นหมู่หลกั ๆ ได ้5 หมู่ ไดแ้ก่ 

 2.1 อาหารหลกัหมู่ท่ี 1 คือ โปรตีน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเน้ือสัตว ์นม ไข่ และถัว่ โปรตีนจดัเป็น
สารอาหารหลกัท่ีมีความส าคญัในการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงและภูมิตา้นทาน
ของร่างกาย ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ รวมทั้งน าไปสร้างกระดูก เลือด กลา้มเน้ือ ผิวหนงั น ้ ายอ่ย เม็ด
เลือด ฮอร์โมนต่างๆ และภูมิตา้นทานเช้ือโรค 

 

ภาพท่ี 2.1 อาหารประเภทโปรตีน 
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 2.2 อาหารหลกัหมู่ท่ี 2 คือ คาร์โบไฮเดรต ประกอบไปดว้ยขา้ว แป้ง น ้ าตาล เผือก มนั เป็นตน้ 
รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากขา้ว แป้ง คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานกบัร่างกาย ท าให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ รวมทั้งใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย 

 

ภาพท่ี 2.2 อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 

 2.3 อาหารหลกัหมู่ท่ี 3 คือ เกลือแร่ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นพืช ผกั ชนิดต่าง ๆ ทั้งผกัใบเขียวและผกั
ใบสีต่าง ๆ ผ ักสามารถน ามารับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ต้องล้างด้วยน ้ าก่อน
รับประทาน ซ่ึงอาหารประเภทน้ีจะประกอบไปดว้ยวิตามินและเกลือแร่ท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ
แขง็แรงและภูมิตา้นทานเช้ือโรคของร่างกาย ท าให้อวยัวะต่างๆ ในร่างกายท างานเป็นปกติ รวมทั้งมีใย
อาหารท่ีช่วยในการขบัถ่ายใหส้ะดวก 

 

ภาพท่ี 2.3 อาหารประเภทเกลือแร่ 
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 2.4 อาหารหลักหมู่ท่ี 4 คือ วิตามิน ซ่ึงประกอบไปด้วยผลไม้ชนิดต่าง ๆ  ผลไม้เหล่าน้ีมี
สารอาหารประเภทวติามินและเกลือแร่ท่ีร่างกายตอ้งการในปริมาณนอ้ย แต่ไม่สามารถขาดได ้เพราะถา้
ขาดวิตามินก็จะท าให้ร่างกายของเราผิดปกติ และร่างกายของคนไม่สามารถสร้างวิตามินข้ึนได้เอง 
วติามินสามารถแบ่งตามคุณสมบติัการละลายตวัออกเป็น 2 พวก คือ วิตามินท่ีละลายในไขมนั (วิตามิน
เอ วติามินดี วติามินอี วติามินเค) และวิตามินท่ีละลายในน ้ า (วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี
5 วติามินบี6 วติามินบี9 วิตามินบี12 วิตามินซี ไบโอติน) วิตามินมีส่วนช่วยในการท าให้ร่างกายของคน
แข็งแรง ช่วยในการตา้นทานโรค พร้อมทั้งมีกากใยอาหารท่ีช่วยท าให้การท างานของล าไส้เป็นไป
ตามปกติ และขบัถ่ายสะดวก 

 

ภาพท่ี 2.4 อาหารประเภทวติามิน 

 2.5  อาหารหลกัหมู่ท่ี 5 คือ ไขมนั จะประกอบไปดว้ยไขมนัจากพืชและสัตว์ ไขมนัจะใชเ้ป็น
พลงังานส ารองในร่างกายไวใ้ช้ในเวลาท่ีจ าเป็นระยะยาว และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยไขมนัจะ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี ไขมนัดี คือ ไขมนัท่ีอุดมไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนมาได้
เอง (อยู่ในไขมนัปลา และไขมนัจากพืช) และจ าเป็นในการเจริญเติบโตและพฒันาการต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ส่วนไขมนัร้าย คือ ไขมนัอ่ิมตวั (พบในเนย เน้ือ นมสด) และไขมนัทรานส์ คือ ไขมนัไม่อ่ิมตวั
ท่ีน าไปเติมไฮโดรเจนบางส่วนในระบบอุตสาหกรรม ท าให้สถานะของไขมนัเปล่ียนจากของเหลวไป
เป็นของแข็ง ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถเก็บไดน้านข้ึน แต่ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและ
หลอดเลือดสมอง (พบในขนมบรรจุและขนมอบ) 
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ภาพท่ี 2.5 อาหารประเภทไขมนั 

  แอนนิเมชนัคือกระบวณการออกแบบ การสร้างภาพประกอบ และการเตรียมฉากซ่ึงจะน าไป
รวมเขา้กบัมลัติมีเดียหรือเกมส์ แอนนิเมชนัจะเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาและจดัการภาพน่ิงเพื่อสร้างภาพ
ลวงตาของการเคล่ือนไหว คนท่ีสร้างแอนนิเมชันจะเลือกว่าผู ้สร้างแอนนิเมชัน เขาหรือเธอใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะสร้างผลงานแอนนิเมชนัตามท่ีพวกเขาตอ้งการ  

 ในปัจจุบนั แอนนิเมชนัไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอน และเป็นส่ือท่ีดีในการ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเด็กปฐมวยั ซ่ึงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหมี้ความน่าสนใจและสนุกสนาน  
กระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับเด็ก ช่วยให้การส่ือสารระหว่างครูกับเด็กเข้าใจตรงกัน อีกทั้ ง
สามารถน าไปใชส้อนในพื้นท่ีห่างไกล  

 การสร้างแอนิเมชนัสามารถแบ่งขั้นตอนการท าออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการท า 

2. ขั้นตอนการท า 

3. ขั้นตอนหลงัการท า 

 1. ขั้นตอนเตรียมการก่อนการท า (Preproduction) 

 เป็นส่วนส าคญัในการสร้างเน้ือหาของภาพยนตร์แอนิเมชัน เร่ือง ความสนุก ต่ืนเตน้  และ
อารมณ์ของตวัละครทั้งหลาย จะถูกก าหนดในขั้นตอนน้ีทั้งหมด ในขั้นตอนน้ีจะแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน
ยอ่ย โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
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  1.1. เขียนเร่ืองหรือบท (story) เป็นส่ิงแรกท่ีส าคญัท่ีสุดในการผลิตช้ินงานแอนิเมชนัและ
ภาพยนตร์ทุกเร่ือง แอนิเมชนัจะสนุกหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัเร่ืองหรือบท 

  1.2. ออกแบบภาพ (visual design) จะเป็นการคิดเก่ียวกบัตวัละครวา่ ควรมีลกัษณะหนา้ตา
อยา่งไร สูงเท่าใด ฉากควรจะมีลกัษณะอยา่งไร สีอะไร ในขั้นตอนน้ี อาจท าก่อน หรือท าควบคู่ไปกบั
บทภาพ (storyboard) ก็ได ้

  1.3. การสร้างสตอรีบอร์ด (storyboard) คือ การน าบทท่ีเขียนข้ึนนั้นมาสร้างจ าแนกมุมภาพ
ต่างๆ โดยการร่างภาพลายเส้น ซ่ึงแสดงถึงการด าเนินเร่ืองพร้อมค าบรรยายอยา่งคร่าวๆ 

  1.4. ร่างแอนิเมติก (animatic) คือ การน าบทภาพทั้งหมดมาตดัต่อร้อยเรียงพร้อมใส่เสียง
พากยข์องตวัละครทั้งหมด 

 2. ขั้นตอนการท า (Production)  

 เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ภาพตวัละครต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน ขั้นตอนน้ีเป็นการ
ก าหนดวา่ ภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองนั้น จะสวยงามมากหรือนอ้ยเท่าใด ประกอบดว้ย 

  2.1 วางโครงสร้าง (layout) คือ การก าหนดมุมภาพ และต าแหน่งของตวัละครอยา่งละเอียด 
รวมทั้งวางแผนแต่ละช็อตภาพนั้น ตวัละครจะตอ้งเคล่ือนไหว หรือแสดงสีหนา้อารมณ์อยา่งไร ซ่ึงถา้ท า
ภาพยนตร์แอนิเมชนักนัเป็นทีม จะตอ้งประชุมร่วมกนัวา่ แต่ละฉาก จะมีอะไรบา้ง เพื่อให้แบ่งงานกนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลงัจากเสร็จแลว้ จึงสามารถแบ่งงานให้กบัทีมผูท้  าแอนิเมชนั และทีมฉาก แยกงานไป
ท าได ้

  2.2. ท าให้เคล่ือนไหว (animate) คือ การท าให้ตวัละครเคล่ือนไหวตามบทในแต่ละฉาก
นั้นๆ ในขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมาก จะเล่นไดดี้หรือไม่ ถา้ท าขั้นตอนน้ีไดไ้ม่ดีพอ ก็อาจท าให้ผูช้มไม่
รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละครดว้ย ส่วนแอนิเมชนัแบบภาพแสดงมิติมีวิธีการท า โดยวาดภาพลงบน
แผน่พลาสติกโปร่งใสในแต่ละฉากของเร่ือง และเม่ือแบ่งยอ่ยลงไปอาจประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ เช่น 
ตวัละคร ตน้ไม ้แม่น ้ า ภูเขา ดวงอาทิตย ์ตวัละครแต่ละตวัหรือส่ิงของแต่ละช้ินจะถูกน าไปวาดลงบน
แผน่ใสแต่ละแผน่ เม่ือน าแผน่ใสแต่ละแผน่มาวางซ้อนกนั แลว้ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพท่ีไดรั้บการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษ ก็จะไดภ้าพการ์ตูน ๑ ภาพ ท่ีประกอบไปดว้ยตวัละครและฉาก ในการสร้างภาพ
การ์ตูนให้เคล่ือนไหว ผูท้  าแอนิเมชันจะตอ้งก าหนดว่า ในแต่ละวินาที ตวัละครหรือส่ิงของในฉาก
หน่ึงๆ จะเปล่ียนต าแหน่งไปอย่างไร ทั้ งน้ี ผูท้  าแอนิเมชันจะต้องวาด หรือก าหนดคีย์ภาพ (key)          
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ของแต่ละวนิาที หลงัจากนั้นผูท้  าแอนิเมชนัคนอ่ืนๆ ก็จะวาดล าดบัการเปล่ียนแปลงอีกจ านวนหน่ึง (ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะใช ้๒๔ ภาพต่อเฟรม) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวจากคียภ์าพหน่ึง ไปสู่อีกคียภ์าพ
หน่ึง ภาพวาดจ านวนมากท่ีอยูร่ะหวา่งแต่ละคียภ์าพเรียกวา่ ภาพช่วงกลาง (in-betweens) ในการวาดภาพ
การ์ตูน ผูว้าดภาพท่ีวาดคียภ์าพต่างๆ เรียกวา่ ผูว้าดภาพหลกั (key animator) ซ่ึงตอ้งเป็นนกัวาดภาพท่ีมี
ฝีมือ ส่วนผูว้าดภาพอีกจ านวนหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีวาดภาพระหว่างภาพหลกัเรียกว่า ผูว้าดภาพช่วงกลาง      
(in-betweener) นอกจากผูว้าดภาพแลว้ ก็มีผูล้งสี (painter) ซ่ึงมีหนา้ท่ีลงสี หรือระบายสีภาพใหส้วยงาม 

  2.3. ฉากหลงั (background) เป็นส่วนท่ีส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าส่วนอ่ืนๆ เพราะฉากช่วยส่ือ
อารมณ์ไดเ้ช่นเดียวกบัตวัละคร เน่ืองจากสีและแสงท่ีต่างกนัยอ่มให้อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั และฉากยงั
ช่วยเสริมอารมณ์ของผูช้มไดม้ากข้ึน 

 3. ขั้นตอนหลงัการท า (Postproduction) เป็นขั้นตอนปิดทา้ย มีดงัน้ี 

  3.1. การประกอบภาพรวม (compositing) คือ ขั้นตอนในการน าตวัละครและฉากหลงัมา
รวมเป็นภาพเดียวกนั ซ่ึงทั้งแอนิเมชนัแบบภาพสองมิติและภาพสามมิติ ในกระบวนการน้ี มีการปรับ
แสงและสีของภาพ ใหมี้ความกลมกลืนกนั ไม่ใหสี้แตกต่างกนั 

  3.2. ดนตรีและเสียงประกอบ (music and sound effects) คือการเลือกเสียงดนตรีประกอบ 
ให้เขา้กบัการด าเนินเร่ือง และฉากต่างๆ ของการ์ตูน รวมทั้งเสียงประกอบสังเคราะห์ด้วย ซ่ึงวิศวกร
เสียงสามารถสร้างเสียงประกอบ ให้เขา้กบัการด าเนินเร่ืองได ้โดยดูจากเคา้โครงเร่ือง ดงันั้นเคา้โครง
เร่ืองถือวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง ในอดีต การสร้างเสียงประกอบสามารถท าได ้โดยการบนัทึกเสียงจาก
แหล่งก าเนิดเสียงจริงท่ีให้เสียงไดใ้กลเ้คียง เช่น เสียงเคาะกะลาอาจใช้แทนเสียงมา้วิ่ง เสียงเคาะช้อน
และส้อมอาจใช้แทนเสียงการฟันดาบ ในปัจจุบนั ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
สังเคราะห์เสียงให้ไดเ้หมือนจริง หรือเกินกว่าความเป็นจริง เช่น เสียงคล่ืน เสียงพายุ เสียงระเบิด ซ่ึง
วิศวกรเสียงไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน การ์ตูนภาพเดียวกนัแต่เสียงประกอบต่างกนั เสียงประกอบท่ี
ดีกวา่ และเหมาะสมกวา่ จะช่วยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึก ในการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชนัมากข้ึน  

 ทฤษฎีสีเป็นส่วนส าคญัในงานสร้างสรรค์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจิตรกร, นกัออกแบบกราฟิก,     
นกัตกแต่งภายใน, หรืองานอะไรก็ตามท่ีใชส้ายตาในการมองเห็น 

 1. แม่สี (Primary color) 
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ภาพท่ี 2.6 รูปแบบของแม่สี 

 แม่สีเป็นโทนสีหลกั (สีท่ีไม่มีสีอ่ืนมาผสมเป็นแม่สีได)้ ท่ีสามารถผสมเป็นโทนสีอ่ืนไดต้าม
ขอบเขตของโทนสีนั้นๆ แหล่งก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนความรู้สึกท่ีมีต่อสีมีความ
แตกต่างกนัตามชนิดและประเภทของสีนั้น โดยปกติแลว้แม่สีท่ีเด็กไดเ้รียนมาเป็นแม่สีแบบ RYB (Red 
แดง, Yellow เหลือง, Blue น ้ าเงิน) เป็นใช้งานกนัอย่างกวา้งขวางในวงการศิลปะ รวมทั้งเป็นทกัษะ
ศิลปะพื้นฐานอีกดว้ย ซ่ึงแม่สีแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

  1.1 RGB (Red แดง, Green เขียว, Blue น ้ าเงิน) เกิดจากการหกัเหของแสงผา่น
แท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน อยูใ่นรูปของแสงรังสี ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบ
ของการถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสีในการแสดงต่างๆ เป็นตน้ 

  1.2 CMYK (Cyan ฟ้า, Magenta แดงอมม่วง, Yellow เหลือง, Key ด า) เป็นการ
ผสมสีทั้งส่ีจะท าใหเ้กิดสีไดอี้กหลายร้อยสี น ามาใชใ้นการพิมพสี์ต่าง ๆ 

 2. วงจรสี (Color Wheel) 

 

ภาพท่ี 2.7 รูปแบบของวงลอ้สี 
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 สีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน ้าเงิน 

 สีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะท าให้เกิดสีใหม่          
3 สี ไดแ้ก่  

 สีแดง ผสมกบัสีเหลือง ไดสี้ส้ม  

 สีแดง ผสมกบัสีน ้าเงิน ไดสี้ม่วง  

 สีเหลือง ผสมกบัสีน ้าเงิน ไดสี้เขียว 

 สีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อ่ืนๆ อีก 6 สี 
คือ 

 สีแดง ผสมกบัสีส้ม  ไดสี้ ส้มแดง 

 สีแดง ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงแดง 

 สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว ไดสี้เขียวเหลือง 

 สีน ้าเงิน ผสมกบัสีเขียว  ไดสี้เขียวน ้าเงิน 

 สีน ้าเงิน ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงน ้าเงิน 

 สีเหลือง ผสมกบัสีส้ม ไดสี้ส้มเหลือง 

 ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง  ภาพท่ีสร้างข้ึนจากการน าภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพมาฉายต่อเน่ืองกนัดว้ย
ความเร็วสูงท าให้เกิดภาพลวงตาของการเคล่ือนไหวโดยปกติความเร็วของภาพเคล่ือนไหวจะฉายดว้ย
ความเร็วท่ีต่างกันข้ึนอยู่กบัชนิดของการแสดงผล (output) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วย
ความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ถา้ถ่ายทอดในระบบ PAL จะฉายดว้ยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ใน
ระบบ NTSC จะฉายดว้ยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวนิาที 

ประเภทของภาพเคล่ือนไหวสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ 

 1. 2D Animation คือ ภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นไดท้ั้งความสูงและความกวา้ง ซ่ึงจะมี
ความเหมือนจริงพอสมควรและการสร้างจะไม่สลบัซบัซ้อนมากนกั เช่น ภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏตาม
เวบ็ต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation 
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 2. 3D Animation คือ ภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นไดท้ั้งความสูง ความกวา้ง และความ
ลึก ภาพท่ีเห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากท่ีสุด เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง NEMO เป็นตน้ 

รูปแบบของภาพเคล่ือนไหว มี 3 แบบ คือ 

 1. Traditional Animation หรือ Hand Drawing Animation หรือ 2D Animation คือ 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการวาดภาพท่ีละภาพหลายๆพนัภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผา่นกลอ้งโดยใช้
เวลาไม่ก่ีวนิาที เช่น 1 วนิาที ใชรู้ป 24 เฟรม เป็นภาพเคล่ือนไหวสมยัแรกเร่ิมท่ีมกัจะใชก้ารวาดดว้ยมือ 
งานประเภทน้ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในการท า ภาพเคล่ือนไหวยุคแรก ๆ ซ่ึงใช้เทคนิคการวาดดว้ยมือทีละ
แผน่ ขอ้ดีของการท าภาพเคล่ือนไหวชนิดน้ีคือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งใช้
เวลาในการผลิตมาก ตอ้งใชผู้ส้ร้างภาพเคล่ือนไหว (Animator) จ านวนมากและตน้ทุนการผลิตสูง 

 2. Stop Motion หรือ Model Animation ภาพเคล่ือนไหวประเภทน้ี ผูส้ร้างภาพเคล่ือนไหวตอ้ง
เข้าไปท าการเคล่ือนไหวโดยตรงกับแบบจ าลอง (Model) และท าการถ่ายภาพเอาไวที้ละเฟรม ๆ 
แบบจ าลองน้ีอาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจากดินน ้ ามนั การท า Stop Motion น้ีตอ้งอาศยัเวลา
และความทุ่มเทมาก 

 3. Computer Animation เป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมกัพบกนัไดบ้่อยในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากการใช้
โปรแกรมเป็นไปไดง่้ายและมีการน าหลกัการแบบ 2D เขา้มาผสมผสานกบัตวัโปรแกรม ซ่ึงท าไดง่้าย
และสะดวกในการแก้ไขและการแสดงผล ปัจจุบันมีซอฟแวร์ต่างๆ ท่ีสามารถช่วยในการท า
ภาพเคล่ือนไหวเช่น โปรแกรม 3DS Max, Maya, Adobe flash เป็นตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีประหยดัเวลาและ
ลดตน้ทุนการผลิตเป็นอยา่งมาก จึงเป็นชนิดท่ีนิยมท ากนัมาก (สมหมาย ตามประวติั) 

 การออกแบบตวัละครคือ การจดัองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัใหเ้กิดบุคลิกต่าง ๆ ท่ีสามารถส่ือ

บุคลิกของตวัละครไดช้ดัเจน การแบ่งสัดส่วนของตวัละครจะแยกออกเป็นส่วนหวั ตวั แขน ขา และ

อ่ืนๆ ไม่ควรมีสัดส่วนเท่ากนัเพราะจะท าใหดู้น่าเบ่ือ ตรงกนัขา้มยิง่สัดส่วนมีความแตกต่างกนัเท่าไร ตวั

ละครจะยิง่ดูเตะตามากข้ึน เช่น ตวัใหญ่มากแต่หวัเล็ก หรือตวัผอมแต่หวัโต เป็นตน้ การสร้างจุดสนใจ

ใหก้บัตวัละคร ควรเนน้ท่ีจุดใดจุดหน่ึงเพียงจุดเดียว เพราะหากวางจุดสนใจไวห้ลายจุดจะเกิดการแข่ง

กนัเองท าใหบุ้คลิกตวัละครดูไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร ซ่ึงการออกแบบตวัละครข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบหลกั 

3 อยา่ง คือ ขนาด (size) รูปทรง (shape) และสัดส่วน (proportion) ดงัน้ี 
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 1. ขนาด (size) เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบ ใหญ่กวา่หรือเล็กกวา่ ขนาดมีความส าคญัในแง่

ของการสร้างความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ขนาดใหญ่ใหค้วามรู้สึกถึงน ้าหนกัท่ีมากกวา่ แข็งแรงกวา่ มัน่คง

กวา่ และมีอ านาจเหนือกวา่ในขณะท่ีขนาดเล็กใหค้วามรู้สึกถึงน ้าหนกัท่ีนอ้ยกวา่ อ่อนแรงกวา่ 

คล่องแคล่ววอ่งไวกวา่ และมีลกัษณะตกเป็นเบ้ียล่าง 

2. รูปทรง (shape) รูปทรงหลกั ๆ มีอยู ่2 แบบ คือ Free Shape กบั Simple Shape โดย Free Shape คือ

รูปทรงซ่ึงไม่มีโครงสร้างและแบบแผนท่ีแน่นอน เช่น ควนัไฟ กอ้นเมฆ รอยหมึกซึมบนผา้ หรือแผนท่ี

ประเทศต่าง ๆ ส่วน Simple Shape คือรูปทรงแบบง่าย ๆ ไม่ยุง่ยาก ไม่สลบัซบัซอ้น มีโครงสร้างท่ี

แน่นอน ไดแ้ก่ วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ในการออกแบบตวัละคร ศิลปินนกัออกแบบจะให้

ความส าคญักบั Simple Shape มากกวา่ Free Shape เพราะ Simple Shape เป็นรูปทรงท่ีสะดวกต่อการใช้

งาน เตะตาผูช้มไดม้ากกวา่ จดจ าง่าย และสามารถส่ือบุคลิกตวัละครออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. สัดส่วน (proportion) ตวัละครท่ีมีรูปทรง (shape) และสัดส่วน (proportion) ผดิเพี้ยนไปจากความจริง

มากเท่าไร ก็จะยิง่มีความเป็นการ์ตูนมากข้ึนเท่านั้น การสร้างการ์ตูนจะตอ้งเขียนใหเ้กินจริงหรือนอ้ย

กวา่ความเป็นจริง ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวธีิ ทั้งขยายใหใ้หญ่ข้ึน ยดืใหย้าวออก บีบใหเ้ล็กลง หรือหด

หายไปเลย การ เพิ่ม ลด ตดั เนน้ เก่ียวขอ้งกบัสัดส่วนอยา่งมาก 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ อาคารอนุสรณ์ ดร. ณรงค ์มงคลวนิช ๙ มกราคม ๒๕๓๑ 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 38 อาคาร 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้  

      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

      หมายเลขโทรศพัท ์0 2457 0068 ต่อ 5130 

      หมายเลขโทรสาร 0 2868 5244 

 

                            

                      ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม 
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                      ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 การประกอบการของมหาวทิยาลยัสยาม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีสอนหลกัสูตร
การศึกษาใหก้บันกัเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานและอาชีพ 
ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการประกอบอาชีพ และพฒันาทกัษะการท างานบนสายอาชีพ ส่วนคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นส่วนหน่ึงของคณะในมหาวทิยาลยัสยาม ท่ีสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแอนิเมชนัและส่ือ
สร้างสรรค ์เป็นสาขาท่ีแยกออกมาใหน้กัศึกษาท่ีสนใจเขา้มาสมคัร แต่ละสาขาจะมีครูอาจารยท่ี์ท า
หนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนหลกัสูตรใหก้บันกัศึกษา รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีอ่ืนนอกเหนือจากครูอาจารย์
สอนหนงัสือใหก้บันกัศึกษา เช่น เจา้หนา้ท่ีแอนิเมชนั ท าหนา้ท่ีสร้างแอนิเมชนัและส่ือสร้างสรรค ์
เลขานุการของคณะ IT ท าหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยของคณะ อ านวยความสะดวก และแบ่งเบาภารกิจ
ของผูบ้ริหาร และช่าง IT ท าหนา้ท่ีจดัการ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไอที การสร้างส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ และส่ือการสอนจะเป็นหนา้ท่ีของครูและเจา้หนา้ท่ีแอนิเมชนั และบางคร้ังครูจะท า
หนา้ท่ีแทนเจา้หนา้ท่ีแอนิเมชนั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่ง: เจา้หนา้ท่ีแอนิเมชนั 

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย: Motion animation วดีิโอสอนเด็กประถม 
ภาพกราฟิก และส่ือประชาสัมพนัธ์ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 3.5.1 ช่ือ นามสกุล: นางสาวทศพร เทียนศรี 

 3.5.2 ต าแหน่งงาน: อาจารยป์ระจ า 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฎิบติัสหกิจ วนัองัคาร – วนัเสาร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 

อ.อรรถเศรษฐ ์ปรีดากรณ ์
หวัหนา้ภาควชิาแอนิเมชนัและส่ือ

สรา้งสรรค ์

อ.ทศพร เทียนศรี  
อาจารยป์ระจ า 

อ.ปัญจเวช บุญรอด 
อาจารยป์ระจ า 

อ.ภาสกร ธนานันท ์
อาจารยป์ระจ า 

ดร.วิเชษฐ ์แสงดวงดี 
อาจารยป์ระจ า 



17 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

   เคร่ือง iMac จ านวน 1 เคร่ือง 

   เมาส์ปากกา Wacom Intuos จ  านวน 1 เคร่ือง 

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

   โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

   โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

   โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 

   โปรแกรม Audacity 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างแอนิเมชนั 2 มิติ ในรูปแบบของแอนิเมชนั: อาหารท่ีดีมีประโยชน์ โดย
สามารถเล่นไดด้ว้ยโปรแกรมเล่นวดีิโอ เช่น Windows Media Player 

1. เขียนเร่ืองหรือบท 

 บทจะเป็นเก่ียวกบัการอธิบายชนิดของอาหารในแต่ละหมู่โดยเร่ิมจากพูดช่ือชนิดของอาหาร 
ตามดว้ยอาหารท่ีอยูใ่นหมู่นั้น ลกัษณะและความส าคญัของอาหารในหมู่นั้น พร้อมทั้งเคล็ดลบั ในแต่ละ
หมู่จะแทรกดว้ยมุขตลกเพื่อใหเ้น้ือเร่ืองมีความสนุกและน่าสนใจ  

2. ออกแบบตวัละคร 

 

ภาพท่ี 4.1 การออกแบบตวัละคร ผูบ้รรยาย 

 ผูบ้รรยายจะมีลกัษณะเป็นผูช้ายท่ีใส่เส้ือสีน ้ าเงิน กางเกงสีด า ทรงผมเรียบร้อย สีน ้ าตาล มีนิสัย
เป็นคนเรียบร้อย มีความรู้ และฉลาดหลกัแหลม แต่บางคร้ังความฉลาดของผูบ้รรยายท าใหเ้ขาโชคร้าย 
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ภาพท่ี 4.2 การออกแบบตวัละคร แพทย ์

  แพทยมี์ลกัษณะเป็นผูช้ายท่ีใส่หมวกเหล็กทหารท่ีมีสัญลกัษณ์เคร่ืองหมายกาชาดอยูบ่นหวั 
ชุดสีน ้าเงินท่ีมีไหล่สีขาว และถือกระเป๋าพยาบาลติดตวัตลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 4.3 การออกแบบตวัละคร นกัวิง่ 

 นกัวิง่มีลกัษณะเป็นผูช้ายสวมเส้ือเช้ิตสีขาว กางเกงสีแดง ทรงผมเรียบร้อยท่ีมีจะงอย 
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ภาพท่ี 4.4 การออกแบบตวัละคร นิว 

 นิวเป็นเด็กผูช้ายท่ีสวมชุดสีน ้าเงิน ทรงผมยุง่ และมีนิสัยเป็นคนชอบกินอาหาร กบัข้ีสงสัย 

 

 

ภาพท่ี 4.5 การออกแบบตวัละคร ฝน 

 ฝนเป็นเด็กผูห้ญิงท่ีใส่ชุดสีน ้ าเงิน มีผมหางมา้สีทอง และมีนิสัยชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมมากกว่ากิน
อาหาร 
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ภาพท่ี 4.6 การออกแบบตวัละคร ไวรัส 

 ไวรัสมีลกัษณะเป็นลูกวงกลมสีส้มท่ีมีเดือยแหลมสีเหลืองเตม็ตวั มีแขนและขา 

 

ภาพท่ี 4.7 การออกแบบตวัละคร ตน้ 

 ตน้เป็นผูช้ายสวมชุดสีเขียว ท่ีมีทรงผมยุง่จนปิดตาของเขา 
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ภาพท่ี 4.8 การออกแบบตวัละคร ผูช่้วย 

 ผูช่้วยเป็นผูช้ายสวมชุดสีด า ไหล่สีเหลืองคลา้ยกบัทหารท่ีใส่หนา้กากท่ีมีแวน่ตาสีเหลือง 

3. การออกแบบสตอร่ีบอร์ด 

 

ภาพท่ี 4.9 หนา้แรกของแอนิเมชนั 

หนา้แรกของแอนิเมชนั: ผูบ้รรยายจะพูดกบัเด็กๆ โดยการเปิดดว้ยค าวา่ “เอาล่ะ” เวลา: 00:00 – 00:01 

เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงเล่น 
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ภาพท่ี 4.10  ป้ายบอกใหเ้ด็กคิดอาหารท่ีตวัเองชอบ 

ป้ายบอกใหเ้ด็กคิดอาหารท่ีตวัเองชอบ: ผูบ้รรยายบอกเด็กๆ ใหคิ้ดอาหารท่ีตวัเองชอบรับประทาน        
มากท่ีสุดมา 1 อยา่ง เวลา: 00:02 – 00:05 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงป้ายยกข้ึน 

 

ภาพท่ี 4.11 นาฬิกาจบัเวลา 

นาฬิกาจบัเวลา: ผูบ้รรยายใหเ้วลากบันอ้งๆ 10 วนิาทีในการคิดอาหารท่ีตวัเองชอบมากท่ีสุด เม่ือถึง             
10 วนิาที ผูบ้รรยายจะพูดวา่ “โอเค” เวลา: 00:06 – 00:19 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงนาฬิกาเดิน 

และร้อง 
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ภาพท่ี 4.12 ความคิดอาหารหวานกบัไขมนั 

ความคิดอาหารหวานกบัไขมนั: ผูบ้รรยายพูดวา่ถา้นอ้งๆ กินอาหารจ าพวกน ้าตาลหรือน ้ ามนัมาก
จนเกินไป อาจเป็นอนัตรายต่อนอ้งๆ ได ้เวลา: 00:20 – 00:29 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ฟองอากาศ

แตก และเสียงเตือนภยั 

 

ภาพท่ี 4.13 อาหารต่างๆ 

อาหารต่างๆ: ผูบ้รรยายพูดวา่ถา้นอ้งๆ ชอบกินอาหารอยา่ง ขา้วไข่เจียว ขา้วผดักระเพรา และขา้วผดัไข่ 
กบัขา้วอยา่งอ่ืน เขาจะบอกวา่ถือวา่เลือกไดดี้แต่อาจไม่ครบโภชนาการอาหารท่ีนอ้งๆ ตอ้งการ              
เวลา: 00:30 – 00:46 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงขา้วปรากฎตวั เสียงของตก เสียงปูเดิน         

และเสียงตบมือ 
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ภาพท่ี 4.14 ผูบ้รรยายปรากฏตวัข้ึน 

ผูบ้รรยายปรากฏตวัข้ึน: ป้ายท่ีมีเคร่ืองหมายค าถามจะเล่ือนลงมาแทนความสงสัยของเด็ก และผูบ้รรย
ปรากฏตวัข้ึนและพูดกบัเด็กวา่จะแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ พร้อมกบัดึงฉากข้ึน           

เวลา: 00:47 – 00:55 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงป้ายลง 

 

ภาพท่ี 4.15 สัญลกัษณ์ของอาหารหลกั 5 หมู่ 

สัญลกัษณ์ของอาหารหลกั 5 หมู่: แสดงถึงเร่ืองท่ีนอ้งๆ จะไดเ้รียนรู้ เวลา: 00:56 – 01:00 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค:  
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ภาพท่ี 4.16 เขา้ใจความหมายของอาหาร 

เขา้ใจความหมายของอาหาร: ผูบ้รรยายพูดกบัเด็กๆ วา่จะอธิบายเก่ียวกบัความหมายของอาหารก่อน 
บอกเร่ืองของอาหารหลกั 5 หมู่ และเดินเขา้หาร่างการจ าลองคร่ึงตวั พร้อมทั้งถือไมช้ี้ เวลา: 01:01 – 

01:07 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเดิน และเสียงไมช้ี้ยดืออก 

 

ภาพท่ี 4.17 อาหารเขา้ไปในร่างกาย 

อาหารเขา้ไปในร่างกาย: ผูบ้รรยายช้ีท่ีอาหารท่ีเขา้ไปในร่างกาย ลงไปในกระเพาะอาหาร และถูกยอ่ย 
เวลา: 01:08 – 01:14 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงของกระทบ และเสียงจมน ้า  
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ภาพท่ี 4.18 สารอาหาร 

สารอาหาร: อาหารท่ีถูกยอ่ยจะกลายเป็นสารอาหารในรูปแบบของฟองอากาศ และสารอาหารน าไปใช้
ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เวลา: 01:15 – 01:20 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงฟองน ้า                     

และเสียงไมแ้ตะ 

 

ภาพท่ี 4.19 ประเภทของอาหารหลกั 

ประเภทของอาหารหลกั: ผูบ้รรยายจะพูดถึงประเภทของอาหารหลกัท่ีเป็นวงลอ้ 5 สี โดยท่ีกลอ้งจะ
ขยายเขา้หาสีแดง เวลา: 01:21 – 01:30 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงไมช้ี้หด เสียงป้ายลง            

และเสียงซูมเขา้ 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้แรกของโปรตีน 

หนา้แรกของโปรตีน: ไส้กรอกท่ีเรียงกนัเป็นหมายเลขหน่ึง เวลา: 01:31 – 01:33 เสียงผูบ้รรยาย             
ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.21 สัญลกัษณ์โปรตีน 

สัญลกัษณ์โปรตีน: แสดงสัญลกัษณ์โปรตีนท่ีมีปลาเบ่งกลา้ม เวลา: 01:34 – 01:35 เสียงผูบ้รรยาย        
ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.22 อาหารจ าพวกโปรตีน 

อาหารจ าพวกโปรตีน: บอกถึงอาหารท่ีอยูใ่นจ าพวกอาหารโปรตีน เวลา: 01:36 – 01:53 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎตวั เสียงอาหารตก และเสียงอาหารลากออกไป 

 

ภาพท่ี 4.23 ความหมายของโปรตีน 

นิวก าลงักินไก่ทอด: นิวก าลงักินไก่ทอด ขณะท่ีผูบ้รรยายอธิบายถึงโปรตีนและประโยชน์ของมนั เวลา: 
01:54 – 01:56 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคนกินไก่ทอด 
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ภาพท่ี 4.24 นิวแห่งกลา้ม 

นิวแห่งกลา้ม: หลงัจากกินไก่ทอดแลว้ กลา้มของนิวโตข้ึนมา เวลา: 01:57 – 01:58 เสียงผูบ้รรยาย  
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกลา้มเน้ือขยาย 

 

ภาพท่ี 4.25 ไวรัสจู่โจม 

ไวรัสจู่โจม: ไวรัสวิง่เขา้โจมตีนิว แลว้คอ้นของไวรัสหกั แสดงถึงความสามารถของโปรตีนท่ีเพิ่มภูมิคุน้
กนัโรค เวลา: 01:59 – 02:02 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงวิง่ เสียงคอ้นตี และเสียงคอ้นตก 
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ภาพท่ี 4.26 นิว ชกไวรัส 

นิว ชกไวรัส: หลงัจากคอ้นหกั ไวรัสท าหนา้สับสน ส่วนนิวหนัหนา้ไปทางไวรัส และชกมนัท่ี
หนา้ เวลา: 02:03 – 02:04 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงชก และเสียงชนกบัก าแพง 

 

ภาพท่ี 4.27 แพทยก์บัแผล 

แพทยก์บัแผล: แพทยว์ิง่เขา้มาหาแผลตรงขา และหยบิเน้ือออกมาจากกระเป๋าแพทย ์แทนการอธิบายถึง
ความสามารถในการรักษาแผลของโปรตีน เวลา: 02:05 – 02:07 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงวิง่ 

และเสียงหยบิของ 
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ภาพท่ี 4.28 ใชเ้น้ือรักษาแผล 

ใชเ้น้ือรักษาแผล: แพทยใ์ชเ้น้ือถูเพื่อรักษาแผลบนขา เวลา: 02:08 – 02:15 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: 
เสียงแตะ และเสียงประกายแสง 

 

ภาพท่ี 4.29 เมด็โปรตีนออกมาจากอาหารจ าพวกโปรตีน 

เมด็โปรตีนออกมาจากอาหารจ าพวกโปรตีน: เมด็โปรตีนท่ีถือคอ้นออกมาจากไส้กรอก และเขา้มาต่อ
กระดูก แทนการอธิบายวา่โปรตีนใชส้ร้างกระดูก เมด็เลือด ผวิหนงั และกลา้มเน้ือ เวลา: 02:16 – 02:17 

เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคอ้นตี 
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ภาพท่ี 4.30 กระดูก 

กระดูก: เมด็โปรตีนก าลงัต่อกระดูก แทนการสร้างกระดูก เวลา: 02:18 – 02:19 เสียงผูบ้รรยาย         
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคอ้นตี 

 

ภาพท่ี 4.31 เมด็เลือด 

เมด็เลือด: เมด็โปรตีนก าลงัต่อเมด็เลือดแทนการสร้างเมด็เลือด เวลา: 02:20 – 02:21 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคอ้นตี 
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ภาพท่ี 4.32 ผวิหนงั 

ผวิหนงั: เมด็โปรตีนก าลงัต่อผวิหนงัแทนการสร้างผิวหนงั เวลา: 02:21 – 02:22 เสียงผูบ้รรยาย           
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคอ้นตี 

 

ภาพท่ี 4.33 กลา้มเน้ือ 

กลา้มเน้ือ: เมด็โปรตีนก าลงัต่อกลา้มเน้ือแทนการสร้างกลา้มเน้ือ เวลา: 02:23 – 02:23 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคอ้นตี 
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ภาพท่ี 4.34 เคล็ดลบัในการกินท่ีดี 

เคล็ดลบัในการกินท่ีดี: ผูบ้รรยายปรากฏตวัข้ึน และพูดถึงอาหารท่ีนอ้งๆ เคยกินถา้มีโอกาส พร้อมทั้งช้ี
น้ิวไปท่ีปลา ไข่ และนม เวลา: 02:24 – 02:32 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎตวัข้ึน 

และเสียงของเคล่ือนท่ี 

 

ภาพท่ี 4.35 ปลา 

ปลา: อธิบายถึงประโยชน์ของการกินปลา เวลา: 02:33 – 02:39 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียง
หลอดไฟ เสียงยดืข้ึน และเสียงฉากเปล่ียน 
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ภาพท่ี 4.36 ไข่ 

ไข่: อธิบายถึงความคลา้ยคลึงกบัปลาแต่ใหป้ระโยชน์ท่ีดีกวา่ และง่ายกวา่ปลา เวลา: 02:40 – 02:50  
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงโล่ เสียงเคร่ืองเงิน เสียงตอกไข่ และเสียงทอดไข่ 

 

ภาพท่ี 4.37 ปลานอ้ยใจ 

ปลานอ้ยใจ: ปลาเสียใจท่ีตวัเองมีประโยชน์นอ้ยกวา่ไข่ เวลา: 02:51 – 02:52 เสียงผูบ้รรยาย             
ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.38 นม 

นม: อธิบายถึงประโยชน์ของการด่ืมนม เวลา: 02:53 – 03:10 เสียงผูบ้รรยาย                                                
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงของกระทบกบัพื้น เสียงเทนม เสียงของขยาย เสียงคอ้นตี เสียงแกว้แตก เสียงด่ืมนม 

และเสียงยดืตวั 

 

ภาพท่ี 4.39 จบบทโปรตีน 

จบบทโปรตีน: สัญลกัษณ์โปรตีนขยายข้ึนมา ขณะท่ีภาพจากขา้งหลงัหายไป เวลา: 03:11 – 03:12       
ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.40 วงลอ้ประเภทของอาหาร 

วงลอ้ประเภทของอาหาร: กลอ้งซูมออกจากสีแดง และขยายเขา้หาสีเหลือง เวลา: 03:13 – 03:14 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงซูมออก และเสียงซูมเขา้ 

 

ภาพท่ี 4.41 หนา้แรกของคาร์โบไฮเดรต 

หนา้แรกของคาร์โบไฮเดรต: มีเคร่ืองป้ิงขนมปังท่ีมีหมายเลขสองอยูข่า้งหนา้ และมีขนมปังป้ิงออกมา 
เวลา: 03:15 – 03:16 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเคร่ืองขนมปังป้ิง 
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ภาพท่ี 4.42 สัญลกัษณ์คาร์โบไฮเดรต 

สัญลกัษณ์คาร์โบไฮเดรต: แสดงสัญลกัษณ์คาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นขนมปังท่ีมีช่ือคาร์โบไฮเดรตอยู่
ขา้งหนา้ เวลา: 03:17 – 03:18 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.43 อาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต 

อาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต: บอกถึงอาหารท่ีอยูใ่นจ าพวกอาหารคาร์โบไฮเดรต เวลา: 03:19 – 03:30 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎ 
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ภาพท่ี 4.44 โรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้า: อาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตตกลงมาท่ีโรงไฟฟ้า และเปล่ียนอาหารเหล่านั้นใหเ้ป็นน ้าตาล 
ขณะท่ีผูบ้รรยายพูดถึงคาร์โบไฮเดรต และประโยชน์ของมนั เวลา: 03:31 – 03:41 เสียงผูบ้รรยาย           

ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารตก เสียงไฟฟ้า และเสียงประกายแสง 

 

ภาพท่ี 4.45 ความร้อน 

ความร้อน: น ้าตาลในโรงไฟฟ้าหายไปขณะท่ีแท่งเหล็กเร่ิมร้อนข้ึน เวลา: 03:42 – 03:46 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงไฟฟ้า และเสียงเคร่ืองท าความร้อน 

 

 



42 

 

 

ภาพท่ี 4.46 นกัวิง่ 

นกัวิง่: กลอ้งหนัไปท่ีอีกหอ้งหน่ึงท่ีมีนกัวิง่ก าลงัวิง่บนลู่วิง่ไฟฟ้า เวลา: 03:47 – 03:49 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงวิง่ และเสียงหายใจ 

 

ภาพท่ี 4.47 นกัวิง่กินขนมปัง 

นกัวิง่กินขนมปัง: นกัวิง่หยบิขนมปังออกมา และกินขณะก าลงัวิง่บนลู่วิง่ไฟฟ้า เวลา: 03:51 – 03:52 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงวิง่ และเสียงกินขนมปัง 
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ภาพท่ี 4.48 พดัลมกบัเคร่ืองปรับอากาศ 

พดัลมกบัเคร่ืองปรับอากาศ: กลอ้งขขยายออกจากนกัวิง่ เพื่อแสดงใหเ้ห็นพดัลมกบัเคร่ืองปรับอากาศ
พดัใส่นกัวิง่ ขณะท่ีผูบ้รรยายปรากฏตวัและบอกวา่ ”อีกอยา่งหน่ึง” เวลา: 03:53 – 03:59 เสียงผูบ้รรยาย 

ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงวิง่ เสียงหายใจ เสียงพดัลม และเสียงเคร่ืองปรับอากาศ 

 

ภาพท่ี 4.49 นิวกินขา้วมากกวา่กบั 

นิวกินขา้วมากกวา่กบั: นิวก าลงักินขา้วมากกวา่กบั ขณะท่ีผูบ้รรยายพูดถึงส าหรับนอ้งๆ ท่ีกินขา้ว
มากกวา่กบั เวลา: 04:00 – 04:04 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกินขา้ว 
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ภาพท่ี 4.50 นิวอว้น 

นิวอว้น: ผูบ้รรยายอธิบายเร่ืองท่ีวา่การกินเขา้มากเกินไปจะท าใหอ้ว้น และนิวอว้นตกลงมาท าใหก้ลอ้ง
ช็อก เวลา: 04:05 – 04:08 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงตวักระแทก 

 

ภาพท่ี 4.51 จากน ้าตาลเป็นน ้ ามนั 

จากน ้าตาลเป็นน ้ามนั: ผูบ้รรยายพูดถึงน ้าตาลส่วนท่ีเหลือเปล่ียนเป็นน ้ามนัเพื่อเป็นพลงังานส ารอง 
เวลา: 04:09 – 04:13 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเปล่ียนร่าง และเสียงของตก 
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ภาพท่ี 4.52 ผลลพัธ์ของการกินขา้วมากเกินไป 

ผลลพัธ์ของการกินขา้วมากเกินไป: ผูบ้รรยายอธิบายถึงผลลพัธ์ของการกินขา้วมากเกินไป                      
เวลา: 04:14 – 04:22 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงฟองแตก และเสียงแกว้แตก 

 

ภาพท่ี 4.53 การกินมนัฝร่ังทอด 

การกินมนัฝร่ังทอด: ผูบ้รรยายพูดถึงเร่ืองท่ีนอ้งๆ คิดวา่กินมนัฝร่ังทอดจะไดรั้บคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงถือวา่
ผดิ เวลา: 04:23 – 04:31 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกินมนัฝร่ังทอด เสียงฟองแตก และเสียง

เคร่ืองหมายผดิ 
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ภาพท่ี 4.54 มนัฝร่ัง 

มนัฝร่ัง: ผูบ้รรยายอธิบายถึงคุณค่าของมนัฝร่ัง เวลา: 04:24 – 04:37 เสียงผูบ้รรยาย                             
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงของตก 

 

ภาพท่ี 4.55 มนัฝร่ังตกลงไปในน ้ามนั 

มนัฝร่ังตกลงไปในน ้ามนั: ผูบ้รรยายพูดเร่ืองท่ีเม่ือมนัฝร่ังทอดลงไปในน ้ามนัและเปล่ียนมนัเป็นมนัฝร่ัง
ทอด เวลา: 04:38 – 04:43 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงจมน ้า เสียงน ้ามนัทอด และเสียงฟองแตก 
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ภาพท่ี 4.56 โทษของมนัฝร่ังทอด 

โทษของมนัฝร่ังทอด: ผูบ้รรยายจะเล่าถึงส่ิงท่ีนอ้งๆ จะไดรั้บจากการกินมนัฝร่ังทอด                                 
เวลา: 04:39 – 04:52 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงน ้ามนัทอด และเสียงขยายภาพเขา้ 

 

ภาพท่ี 4.57 สารท่ีใส่ในมนัฝร่ังทอด 

สารท่ีใส่ในมนัฝร่ังทอด: สารลอยเขา้ไปในมนัฝร่ังทอด เวลา: 04:53 – 04:56 เสียงผูบ้รรยาย                
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงน ้ามนัทอด และเสียงสารเขา้ไปในมนัฝร่ังทอด 
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ภาพท่ี 4.58 ค  าแนะน า 

ค าแนะน า: ผูบ้รรยายแนะน านอ้งๆ ใหกิ้นมนัฝร่ังทอดนอ้ย หรือกินมนัฝร่ังบดแทน เวลา: 04:57 – 05:06 

เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงหยดุ 

 

ภาพท่ี 4.59 นกัวิง่แช่แขง็ 

นกัวิง่แช่แขง็: ผูบ้รรยายหนัไปหานกัวิง่แต่พบวา่นกัวิง่โดนแช่แขง็ เวลา: 05:07 – 05:14 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงน ้าแขง็ และเสียงลม 
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ภาพท่ี 4.60 จบบทคาร์โบไฮเดรต 

จบบทคาร์โบไฮเดรต: สัญลกัษณ์คาร์โบไฮเดรตขยายข้ึนมา ขณะท่ีภาพจากขา้งหลงัหายไป                     
เวลา: 05:15 – 05:16 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.61 วงลอ้ประเภทของอาหาร 

วงลอ้ประเภทของอาหาร: กลอ้งซูมออกจากสีเหลือง และขยายเขา้หาสีเขียว เวลา: 05:17 – 05:18 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงซูมออก และเสียงซูมเขา้ 
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ภาพท่ี 4.62 หนา้แรกของแร่ธาตุ 

หนา้แรกของแร่ธาตุ: กลอ้งขยายเขา้ไปท่ีดิน ขณะท่ีผา่นป้ายหมายเลขท่ีสาม เวลา: 05:18 – 05:18 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.63 สัญลกัษณ์แร่ธาตุ 

สัญลกัษณ์แร่ธาตุ: ผกัท่ีมีแร่ธาตุเขียนไวข้า้งหนา้เติบโตข้ึนมาจากดิน ขณะผูบ้รรยายพูดช่ือแร่ธาตุและ
ผกั เวลา: 05:19 – 05:22 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงผกังอก 
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ภาพท่ี 4.64 อาหารจ าพวกแร่ธาตุ 

อาหารจ าพวกแร่ธาตุ: บอกถึงอาหารท่ีอยูใ่นจ าพวกอาหารแร่ธาตุ เวลา: 05:23 – 05:33 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎ 

 

ภาพท่ี 4.65 ผกั 

ผกั: ผูบ้รรยายจะพูดถึงวา่ผกัคืออะไร เวลา: 05:34 – 05:39 เสียงผูบ้รรยาย                                         
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎ 
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ภาพท่ี 4.66 การทดลอง 

การทดลอง: ผูบ้รรยายจะท าการทดลองเพื่อใชเ้ป็นตวัอธิบายประโยชน์ของผกั เวลา: 05:40 – 05:50 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

 

ภาพท่ี 4.67 การทดลอง (2) 

การทดลอง (2): ผูบ้รรยายใส่เมล็ดและสารเคมีลงไปในกระถาง หลงัจากนั้นผูบ้รรยายจะไปเอากระดาน
ไฟฟ้า เวลา: 05:51 – 05:58 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเมล็ดตก เสียงเติมน ้า และเสียงเดิน 
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ภาพท่ี 4.68 ผกัเจริญเติบโต 

ผกัเจริญเติบโต: ผกัก าลงัเติบโต เวลา: 05:59 – 06:02 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงผกังอก 

 

ภาพท่ี 4.69 กระดานไฟฟ้า 

กระดานไฟฟ้า: ผูบ้รรยายลากกระดานไฟฟ้าไวข้า้งหนา้ผกั ขณะท่ีเขาเดินผา่น เวลา: 06:03 – 06:04             
ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกระดานลาก และเสียงเดิน 
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ภาพท่ี 4.70 ลกัษณะของผกั 

ลกัษณะของผกั: ผูบ้รรยายพูดถึงลกัษณะของผกั เวลา: 06:05 – 06:10 เสียงผูบ้รรยาย                          
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงประกายแสง 

 

ภาพท่ี 4.71 จุดก าเนิดของแร่ธาตุ 

จุดก าเนิดของแร่ธาตุ: ผูบ้รรยายเล่าเก่ียกบัเร่ืองท่ีผกัไดแ้ร่ธาตุมาอยา่งไร เวลา: 06:11 – 06:15            
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.72 ประโยชน์ของแร่ธาตุ 

ประโยชน์ของแร่ธาตุ: ผูบ้รรยายจะพูดถึงประโยชน์ท่ีนอ้งๆ ไดรั้บจากแร่ธาตุ เวลา: 06:16 – 06:22 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงประกายแสงของผลึก และเสียงหวัเราะ 

 

ภาพท่ี 4.73 เส้นใยอาหาร 

เส้นใยอาหาร: ผูบ้รรยายอธิบายถึงเส้นใยอาหาร และประโยชน์ของมนั เวลา: 06:23 – 06:31 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียง X-ray เสียงผายลม และเสียงตาข่ายจบั 



56 

 

 

ภาพท่ี 4.74 ก่อนเร่ืองต่อไป 

ก่อนเร่ืองต่อไป: ผูบ้รรยายจะเล่าเร่ืองหน่ึงก่อนท่ีจะไปเร่ืองของวติามิน ขณะท่ีผกัก าลงัเติบโตเกินขนาด 
เวลา: 06:32 – 06:36 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงตน้ไมง้อก 

 

ภาพท่ี 4.75 ขอ้สังเกต 

ขอ้สังเกต: ผูบ้รรยายจะพูดถึงเร่ืองท่ีท าไมพอ่แม่ของคุณหนูๆ ลา้งผกัก่อนน าไปท าเป็นอาหาร และ
เหตุผลท่ีท าไมถึงท าอยา่งนั้น เวลา: 06:37 – 06:47 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงน ้าเท 
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ภาพท่ี 4.76 ตน้ไมกิ้นคน 

ตน้ไมกิ้นคน: หลงัจากท่ีผูบ้รรยายอธิบายจบ และก่อนท่ีจะพูดถึงเร่ืองวิตามิน ผกัท่ีผูบ้รรยายใชส้ารเคมี
กลายเป็นตน้ไมกิ้นคน เวลา: 06:48 – 06:56 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกระดานเล่ือน  

เสียงเพลงหยดุ และเสียงตน้ไมกิ้นคนหายใจ 

 

ภาพท่ี 4.77 ผูบ้รรยายก าลงัจะโดนกิน 

ผูบ้รรยายก าลงัจะโดนกิน: ผูบ้รรยายกรีดร้อง ขณะท่ีตน้ไมกิ้นคนก าลงัจะกินผูบ้รรยาย เวลา: 06:57 – 
06:57 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงตน้ไมกิ้นร้อง และเสียงผูบ้รรยายร้อง 
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ภาพท่ี 4.78 ภาพสตอ็ก 

ภาพสตอ็ก: กลอ้งตดัไปท่ีภาพสตอ็ก เวลา: 06:58 – 06:58 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงสตอ็ก 

 

ภาพท่ี 4.79 กรุณารอสักครู่ 

กรุณารอสักครู่: กลอ้งไปยงัภาพท่ีผูบ้รรยายก าลงัถูกตน้ไมกิ้นคนกิน ขณะท่ีเหล่าผูช่้วยเตรียมกรรไกร
เพื่อตดัตน้ไมกิ้นคน เวลา: 06:59 – 07:00 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลง 
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ภาพท่ี 4.80 ผูบ้รรยายรอด 

ผูบ้รรยายรอด: ผูบ้รรยายรอดจากตน้ไมกิ้นคน และขอโทษนอ้งๆ เก่ียวกบัปัญหาท่ีพวกเขาเจอ หลงัจาก
นั้นก็พูดถึงวติามินต่อ และลม้ลง เวลา: 07:01 – 07:10 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงหกลม้ 

 

ภาพท่ี 4.81 วงลอ้ประเภทของอาหาร 

วงลอ้ประเภทของอาหาร: กลอ้งหนัไปท่ีวงลอ้ประเภทของอาหาร และขยายเขา้ไปท่ีสีเขียวเหลือง เวลา: 
07:11 – 07:12 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงซูมเขา้ 
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ภาพท่ี 4.82 หนา้แรกของวิตามิน 

หนา้แรกของวิตามิน: กลอ้งเดินผา่นใบไมท่ี้มีหมายเลขส่ี และผลไมท่ี้มีช่ือวติามินอยูข่า้งหนา้เติบโตข้ึน
จากตน้ไม ้เวลา: 07:13 – 07:17 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลง และเสียงผลไมง้อก 

 

ภาพท่ี 4.83 อาหารจ าพวกวติามิน 

อาหารจ าพวกวติามิน: บอกถึงอาหารท่ีอยูใ่นจ าพวกอาหารวติามิน เวลา: 07:18 – 07:28 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎ 
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ภาพท่ี 4.84 ผลไม ้

ผลไม:้ ผูบ้รรยายเล่าเก่ียวกบัผลไม ้และความแตกต่างระหวา่งผกักบัผลไม ้เวลา: 07:29 – 07:34 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงผลไมโ้หนไปมา และเสียงผกังอก 

 

ภาพท่ี 4.85 แตงโม 

แตงโม: ผูบ้รรยายพูดถึงเร่ืองท่ีวา่ท าไมผลไมถึ้งส าคญั เวลา: 07:35 – 07:38 เสียงผูบ้รรยาย              
ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.86 วติามิน 

วติามิน: กลอ้งเปล่ียนภาพเป็นภาพอากาศท่ีมีแสงส่องหนา้กลอ้ง และมีเมด็วติามินปรากฏข้ึนมา            
เวลา: 07:39 – 07:48 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงหยดุ เสียงเพลงจากสวรรคเ์ล่น              

และเสียงร่วง 

 

ภาพท่ี 4.87 ความส าคญัของวิตามิน 

ความส าคญัของวิตามิน: ผูบ้รรยายอธิบายเร่ืองความส าคญัของวติามิน เวลา: 07:49 – 08:00              
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงจากสวรรคห์ยดุ เสียงเพลงเล่น เสียงร่วง เสียงไฟฟ้า              

และเสียงลาก 
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ภาพท่ี 4.88 น ้ามนัหล่อล่ืน 

น ้ามนัหล่อล่ืน: เปรียบเทียบวิตามินเป็นน ้ามนัหล่อล่ืน เวลา: 08:01 – 08:03 เสียงผูบ้รรยาย                 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเปล่ียนร่าง 

 

ภาพท่ี 4.89 หนา้ท่ีของน ้ามนัหล่อล่ืน 

หนา้ท่ีของน ้ามนัหล่อล่ืน: ใส่น ้ามนัหล่อล่ืนลงไปในเคร่ืองจกัรกบัรถยนต ์เวลา: 08:04 – 08:08            
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงน ้ามนัหยด เสียงเคร่ืองยนต ์และเสียงรถยนตว์ิง่ 
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ภาพท่ี 4.90 ชนิดของวติามิน 

ชนิดของวิตามิน: ผูบ้รรยายพูดถึงชนิดของวิตามิน เวลา: 08:09 – 08:16 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: 
เสียงเปล่ียนฉาก 

 

ภาพท่ี 4.91 วติามินเอ 

วติามินเอ: ผูบ้รรยายอธิบายถึงวติามินเอ และประโยชน์ของมนั เวลา: 08:17 – 08:21 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั เสียงโล่ และเสียงของออกจากฉาก 
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ภาพท่ี 4.92 อาหารท่ีมีวติามินเอ 

อาหารท่ีมีวติามินเอ: ยกตวัอยา่งอาหารท่ีมีวิตามินเอ เวลา: 08:22 – 08:27 เสียงผูบ้รรยาย                   
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารปรากฎ และเสียงเปล่ียนฉาก 

 

ภาพท่ี 4.93 วติามินบี 

วติามินบี: ผูบ้รรยายอธิบายถึงวติามินบี และประโยชน์ของมนั เวลา: 08:23 – 08:33 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงภาพโฮโลแกรม 
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ภาพท่ี 4.94 อาหารท่ีมีวติามินบี 

อาหารท่ีมีวติามินบี: ยกตวัอยา่งอาหารท่ีมีวติามินบี เวลา: 08:34 – 08:39 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: 
เสียงอาหารตก และเสียงอาหารปรากฎ 

 

ภาพท่ี 4.95 กลว้ยหอมจอมซน 

กลว้ยหอมจอมซน: ใชก้ลว้ยหอมจอมซนในการอธิบายชนิดของวิตามินบี เวลา: 08:40 – 08:54           
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั 
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ภาพท่ี 4.96 วติามินซี 

วติามินซี: กลอ้งเปล่ียนภาพเป็นภาพอากาศท่ีมีแสงส่องหนา้กลอ้งอีกคร้ัง และมีวติามินซีท่ีเป็นส้ม
ปรากฏข้ึนมา เวลา: 08:55 – 09:03 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงหยดุ และเสียงเพลงจาก

สวรรคเ์ล่น 

 

ภาพท่ี 4.97 ฉากซ ้ า 

ฉากซ ้ า: ผูช่้วยคนหน่ึงพูดกบัผูบ้รรยายวา่พวกเขาใชฉ้ากซ ้ า เวลา: 09:04 – 09:08 เสียงผูบ้รรยาย และ
เสียงผูช่้วย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงจากสวรรคห์ยดุ และเสียงหยดุ 
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ภาพท่ี 4.98 ต่อไป 

ต่อไป: ผูบ้รรยายไม่สนใจส่ิงท่ีผูช่้วยพูด และด าเนินเร่ืองวิตามินซีต่อ เวลา: 09:09 – 09:10                 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเล่นต่อ และ เสียงเพลงเล่น 

 

ภาพท่ี 4.99 อาหารท่ีมีวติามินซี 

อาหารท่ีมีวติามินซี: ยกตวัอยา่งอาหารท่ีมีวติามินซี เวลา: 09:11 – 09:23 เสียงผูบ้รรยาย                    
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฏตวั 
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ภาพท่ี 4.100 การดูดซึมของวิตามินซี 

การดูดซึมของวติามินซี: พูดถึงความสามารถของวติามินซีในการดูดซึมแร่ธาตุ เวลา: 09:24 – 09:26 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงผลึกโดนดูดซึม 

 

ภาพท่ี 4.101 การตา้นทานโรค 

การตา้นทานโรค: อธิบายความสามารถของวติามินซีในการตา้นทานโรค เวลา: 09:27 – 09:29              
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงป้องกนั 
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ภาพท่ี 4.102 สมดุลในร่างกาย 

สมดุลในร่างกาย: วติามินซีรักษาสมดุลในร่างกาย โดยใชนิ้วยนืทรงตวัอยูบ่นกล่อง เวลา: 09:30 – 09:31 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงดงัเอ๊ียด 

 

ภาพท่ี 4.103 เด็กท่ีกินเม็ดวติามินซี 

เด็กท่ีกินเมด็วติามินซี: ผูบ้รรยายเล่าเก่ียวกบัเด็กท่ีมีเมด็วติามินซี เวลา: 09:32 – 09:34 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเด็กกิน 
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ภาพท่ี 4.104 เมด็วิตามินซี 

เมด็วติามินซี: ผูบ้รรยายอธิบายถึงเมด็วติามินซี เวลา: 09:35 – 09:52 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค:   
เสียงเด็กกิน เสียงปรากฎตวั และเสียงเคร่ืองหมายผิด 

 

ภาพท่ี 4.105 เด็กกินผลไม ้

เด็กกินผลไม:้ ผูบ้รรยายแนะน าใหน้อ้งๆ ลองกินผลไมด้ว้ยตวัเอง เวลา: 09:53 – 09:55 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.106 กินหรือด่ืมผลไม ้

กินหรือด่ืมผลไม:้ ผูบ้รรยายแนะน าอีกวา่การด่ืมน ้าผลไมถึ้งวา่ไดเ้หมือนกนั หรือไม่ก็ท  าทั้งสองอยา่ง 
เวลา: 09:56 – 10:07 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงคนกิน และเสียงคนชอบ 

 

ภาพท่ี 4.107 จบบทวติามิน 

จบบทวติามิน: สัญลกัษณ์วติามินขยายข้ึนมา ขณะท่ีภาพจากขา้งหลงัหายไป เวลา: 10:08 – 10:08         
ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.108 วงลอ้ประเภทของอาหาร 

วงลอ้ประเภทของอาหาร: กลอ้งซูมออกจากสีเขียวเหลือง และขยายเขา้หาสีส้ม เวลา: 10:09 – 10:11    
ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงซูมออก และเสียงซูมเขา้ 

 

ภาพท่ี 4.109 หนา้แรกของไขมนั 

หนา้แรกของไขมนั: หยดน ้ามนัหมายเลขหา้ตกลงมา และตามมาดว้ยหยดน ้ามนัท่ีมีไขมนัเขียนอยู ่ 
เวลา: 10:12 – 10:14 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั 
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ภาพท่ี 4.110 อาหารจ าพวกไขมนั 

อาหารจ าพวกไขมนั: บอกถึงอาหารท่ีอยูใ่นจ าพวกอาหารไขมนั เวลา: 10:15 – 10:25 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั 

 

ภาพท่ี 4.111 หนา้ท่ีของไขมนั 

หนา้ท่ีของไขมนั: ผูบ้รรยายอธิบายถึงหนา้ท่ีของไขมนั เวลา: 10:26 – 10:34 เสียงผูบ้รรยาย             
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงไฟฟ้า และเสียงเคร่ืองท าความร้อน 
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ภาพท่ี 4.112 อนัตรายของไขมนั 

อนัตรายของไขมนั: ผูบ้รรยายก าลงัจะบอกวา่ท าไมไขมนัถึงอนัตราย เวลา: 10:35 – 10:40                
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเตือนภยั 

 

ภาพท่ี 4.113 ประเภทของไขมนั 

ประเภทของไขมนั: ผูบ้รรยายพูดถึงประเภทของไขมนั เวลา: 10:41 – 10:45 เสียงผูบ้รรยาย               
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั 
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ภาพท่ี 4.114 ไขมนัดี 

ไขมนัดี: ผูบ้รรยายอธิบายถึงประโยชน์ของไขมนัดี เวลา: 10:46 – 11:02 เสียงผูบ้รรยาย                        
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั เสียงคอ้นตี และเสียงหลอดเลือดไหล 

 

ภาพท่ี 4.115 อาหารท่ีนบัวา่มีไขมนัดี 

อาหารท่ีนบัวา่มีไขมนัดี: บอกถึงอาหารท่ีมีไขมนัดี เวลา: 11:03 – 11:08 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: 
เสียงปรากฎตวั 
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ภาพท่ี 4.116 ไขมนัเลว 

ไขมนัเลว: ผูบ้รรยายเล่าเก่ียวกบัรายละเอียดของไขมนัเลว เวลา: 11:09 – 11:23 เสียงผูบ้รรยาย           
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกินอาหาร และเสียงแกว้แตก 

 

ภาพท่ี 4.117 อาหารท่ีนบัวา่มีไขมนัเลว 

อาหารท่ีนบัวา่มีไขมนัเลว: บอกถึงอาหารท่ีมีไขมนัเลว เวลา: 11:24 – 11:34 เสียงผูบ้รรยาย             
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงปรากฎตวั 
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ภาพท่ี 4.118 ไขมนัทรานส์ 

ไขมนัทรานส์: ผูบ้รรยายอธิบายวา่ท าไมไขมนัทรานส์ถึงอนัตราย เวลา: 11:35 – 11:44 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.119 อนัตรายจากไขมนัทรานส์ 

อนัตรายจากไขมนัทรานส์: ผูบ้รรยายพูดเก่ียวกบัอนัตรายจากการกินอาหารท่ีมีไขมนัทรานส์          
เวลา: 11:45 – 11:49 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงหวัเราะ และเสียงเคร่ืองหมายผิด 
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ภาพท่ี 4.120 ท่ีมาของไขมนัทรานส์ 

ท่ีมาของไขมนัทรานส์: ผูบ้รรยายพูดถึงท่ีมาของอาหารท่ีมีไขมนัทรานส์ ซ่ึงมาจากโรงงานอาหาร           
เวลา: 11:50 – 11:54 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงโรงงาน 

 

ภาพท่ี 4.121 อาหารท่ีมีไขมนัทรานส์ 

อาหารท่ีมีไขมนัทรานส์: ผูบ้รรยายจะยกตวัอยา่งของอาหารท่ีมีไขมนัทรานส์ เวลา: 11:55 – 12:05          
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงโรงงาน และเสียงผลิตอาหาร 
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ภาพท่ี 4.122 จบบทไขมนั 

หนา้แรกของแอนิเมชนั: สัญลกัษณ์ไขมนัขยายข้ึนมา ขณะท่ีภาพจากขา้งหลงัหายไป                       
เวลา: 12:06 – 12:07 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.123 วงลอ้ประเภทของอาหาร (จบ) 

วงลอ้ประเภทของอาหาร (จบ): กลอ้งซูมออกจากสีส้ม เวลา: 12:08 – 12:08 ไม่มีเสียง                     
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงซูมออก 
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ภาพท่ี 4.124 ค  าแนะน าจากผูบ้รรยาย 

ค าแนะน าจากผูบ้รรยาย: ผูบ้รรยายมีค าแนะน าท่ีจะช่วยใหน้อ้งๆ กินอาหารไดดี้ เวลา: 12:09 – 12:14 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 

 

ภาพท่ี 4.125 ค  าแนะน าท่ีหน่ึง 

ค าแนะน าท่ีหน่ึง: กลอ้งหนัไปท่ีหมายเลขหน่ึง เวลา: 12:15 – 12:16 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.126 อาหารครบหมู่ 

อาหารครบหมู่: นิวก าลงักินอาหารท่ีครบหมวดหมู่ และแนะน าใหกิ้นอาหารครบหมู่                          
เวลา: 12:17 – 12:19 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกินอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.127 ค  าแนะน าท่ีสอง 

ค าแนะน าท่ีสอง: กลอ้งขยายเขา้หาเคร่ืองท่ีแสดงหมายเลขท่ีสอง เวลา: 12:20 – 12:21 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเคร่ืองแสดงตวัเลข 
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ภาพท่ี 4.128 กินขา้วกบัอาหารคาร์โบไฮเดรต 

กินขา้วกบัอาหารคาร์โบไฮเดรต: แนะน าใหกิ้นขา้วกบักินขา้วกบัอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นหลกั              
เวลา: 12:22 – 12:29 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเคร่ืองหมายผิด 

 

ภาพท่ี 4.129 ค  าแนะน าท่ีสาม 

ค าแนะน าท่ีสาม: กลอ้งหนัไปท่ีหมายเลขท่ีสาม เวลา: 12:30 – 12:31 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.130 กินผลไมก้บัผกั 

กินผลไมก้บัผกั: ตน้ก าลงักินผกัและผลไม ้และแนะน าใหกิ้นผกัและผลไม ้เวลา: 12:32 – 12:35 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกินอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.131 ค  าแนะน าท่ีส่ี 

ค าแนะน าท่ีส่ี: ขณะท่ีตน้ก าลงัยกผกัออก เปิดให้เห็นมะเขือท่ีมีหมายเลขส่ีอยู ่เวลา: 12:36 – 12:37 เสียง
ผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.132 อาหารท่ีมีโปรตีนดี 

อาหารท่ีมีโปรตีนดี: แนะน าใหกิ้นอาหารท่ีมีโปรตีนดี เวลา: 12:38 – 12:42 เสียงผูบ้รรยาย                
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงอาหารวาง 

 

ภาพท่ี 4.133 ค  าแนะน าท่ีหา้ 

ค าแนะน าท่ีหา้: กลอ้งหนัไปท่ีหมายเลขหา้ เวลา: 12:43 – 12:44 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.134 นม 

นม: ฝนก าลงัด่ืมนม และแนะน าใหด่ื้มนมวนัละ 2 แกว้ เวลา: 12:45 – 12:46 เสียงผูบ้รรยาย              
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงด่ืมนม และเสียงแกว้ 

 

ภาพท่ี 4.135 ค  าแนะน าท่ีหก 

ค าแนะน าท่ีหก: ฝนด่ืมนมจนหมด แสดงใหเ้ห็นถึงหมายเลขหก เวลา: 12:47 – 12:48 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงด่ืมนม 
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ภาพท่ี 4.136 อาหารท่ีมีไขมนันอ้ย 

อาหารท่ีมีไขมนันอ้ย: นิวกินอาหารท่ีมีไขมนันอ้ย และแนะน าใหกิ้นอาหารท่ีมีไขมนันอ้ย                    
เวลา: 12:49 – 12:51 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงกินอาหาร 

 

ภาพท่ี 4.137 ค  าแนะน าท่ีเจด็ 

ค าแนะน าท่ีเจ็ด: กลอ้งหนัไปท่ีหมายเลขเจด็ เวลา: 12:51 – 12:52 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.138 อาหารท่ีเคม็เกิน 

อาหารท่ีเคม็เกิน: มีกองเกลืออยูบ่นไก่ทอด และแนะน าอยา่กินอาหารท่ีเคม็เกินไป หรือหวานเกินไป 
เวลา: 12:53 – 12:56 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเมด็เกลือตก 

 

ภาพท่ี 4.139 ค  าแนะน าท่ีแปด 

ค าแนะน าท่ีแปด: กลอ้งขยายเขา้ท่ีกองเกลือ และหมายเลขแปดปรากฏตวัข้ึน เวลา: 12:56 – 12:57           
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: ไม่มี 
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ภาพท่ี 4.140 ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร 

ลา้งมือก่อนรับประทาน: ตน้ก าลงัลา้งมือ และแนะน าใหล้า้งมือก่อนและหลงัรับประทานอาหาร     
เวลา: 12:58 – 13:00 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงน ้าเท 

 

ภาพท่ี 4.141 ขดัจงัหวะ 

ขดัจงัหวะ: ขณะท่ีผูบ้รรยายก าลงัจะพูดปิดจบ ก็มีผูช่้วยมาขดัจงัหวะ เวลา: 13:01 – 13:10 เสียงผูบ้รรยาย 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงเพลงหยดุ และเสียงผูช่้วยขดัจงัหวะ 
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ภาพท่ี 4.142 ตน้ไมกิ้นคนออกมาจากรู 

ตน้ไมกิ้นคนออกมาจากรู: ตน้ไมกิ้นจ านวนมากออกมาจากรู เวลา: 13:11 – 13:12 ไม่มีเสียง           
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงตน้ไมกิ้นคนร้อง 

 

ภาพท่ี 4.143 ผูบ้รรยายตกใจ 

ผูบ้รรยายตกใจ: ผูบ้รรยายตกใจ และถามผูช่้วยวา่ท าไมมีตน้ไมกิ้นคนจ านวนมาก เวลา: 13:13 – 13:15 
เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงตน้ไมกิ้นคนร้อง 
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ภาพท่ี 4.144 สารเคมี 

สารเคมี: ผูช่้วยหยบิสารเคมีท่ีผูบ้รรยายใส่ใหก้บัผกั เวลา: 13:16 – 13:18 ไม่มีเสียง                              
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงแกว้ 

 

ภาพท่ี 4.145 ตน้ไมกิ้นคนจบัผูบ้รรยาย 

ตน้ไมกิ้นคนจบัผูบ้รรยาย: ผูบ้รรยายรู้ตวัวา่ตวัเองลืมเอาไปทิ้ง และโดนตน้ไมกิ้นคนจบัไปกิน          
เวลา: 13:19 – 13:21 เสียงผูบ้รรยาย ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงตน้ไมกิ้นคนร้อง และเสียงผูบ้รรยายร้อง 
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ภาพท่ี 4.146 ตน้ไมกิ้นคนจบัผูช่้วย 

ตน้ไมกิ้นคนจบัผูช่้วย: ตน้ไมกิ้นคนจบัผูช่้วยตามผูบ้รรยาย เวลา: 13:22 – 13:23 ไม่มีเสียง                 
ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงผูบ้รรยายร้อง และเสียงผูช่้วยร้อง 

 

ภาพท่ี 4.147 ภาพสตอ็ก 

ภาพสตอ็ก: กลอ้งตดัไปท่ีภาพสตอ็ก” เวลา: 13:24 – 13:26 ไม่มีเสียง ซาวดเ์อฟเฟค: เสียงสตอ็ก 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ส่ือการเรียนรู้ เร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ เป็นการ์ตูนท่ีให้ประโยชน์กบัเด็กทั้งความรู้ และความ
สนุก เป็นแอนิเมชนัท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ด็ก น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ในการรับประทานอาหาร
ใหค้รบ 5 หมู่ และค าแนะน าในการรับประทานท่ีดี โดยเน้ือหาจะให้ความรู้ และ การอธิบายท่ีเขา้ใจง่าย 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจ เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีท่ีสบายโดยผูช้มสามารถน าไปถ่ายทอดให้กบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 

 กระบวนการพฒันาไดน้ าหลกัการสร้างแอนิเมชนัโดยการใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 ใน
การสร้างตัวละคร การสร้างฉากต่างๆ และองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้ ง การน างานไปสร้างเป็น
ภาพเคล่ือนไหวใหเ้ป็นไปตามโครงเร่ืองและกริยาท่ีก าหนดเอาไว ้ประกอบกบัการใช ้Audacity ในการ
อดัเสียงพากย ์และเสียงประกอบ รวมไปถึง ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ในการน า
องคป์ระกอบของงานทั้งหมดมาท าเป็นวดีิโอ 

 โดยเน้ือต่างๆ ในแต่ละฉาก เนน้การน าเสนอในรูปแบบของแอนิเมชนั 2 มิติ ส่ือการเรียนรู้ โดย
มุ่งเนน้เน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชม ซ่ึงอายุระหวา่ง 3 – 5 ปี และผูท่ี้สนใจในงานแอนิเมชนั 2 มิติ ท า
ให้ไดรั้บความรู้ อาหารหลกั 5 หมู่ ออกมาในรูปแบบอยา่งสร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ ซ่ึงท าให้ส่ือการ
เรียนรู้น้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ส่วนหน่ึงมีส่วนช่วยในการพฒันาความสามารถทั้งดา้นความคิด ทกัษะ และ
วธีิการ ในการสร้างแอนิเมชนั 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. เน่ืองจากผูส้ร้างไม่ค่อยช านาญในการวาดตวัละคร จึงท าใหว้าดไดไ้ม่ดี วธีิการแกไ้ขคือการ
ดูตวัอยา่งจากอินเทอร์เน็ต 

 2. เน่ืองจากผูส้ร้างพูดภาษาไทยไม่ชดั จึงท าให้เสียงพากยไ์ม่ชดัเจน วิธีการแกไ้ขคือการฝึก
พูดใหม้ากข้ึน 

 3. ดว้ยความไม่ช านาญในการสร้างแอนิเมชนั ใหเ้ขา้กบัเสียงพากย ์ท าให้แอนิเมชนัตอ้งแกไ้ข
ใหม่ทั้งหมด วธีิการแกไ้ขคือพูดก่อนแลว้สร้างแอนิเมชนัทีหลงั 
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ขอ้เสนอแนะ 

 1. สามารถพฒันาในการท าแอนิเมชนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบ 3D 

 2. การสร้างตวัละคร ฉาก เสียงและส่ิงต่าง ๆ ในการใชด้ าเนินเร่ืองตอ้งให้ชดัเจน และอธิบาย
ลกัษณะตวัละครใหล้ะเอียดมากข้ึน 

 3. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนัผูส้ร้างควรดูตวัอยา่งและฝึกฝนการท าการ์ตูนแอนิเมชนัเพื่อท า
ใหก้าร์ตูนแอนิเมชนัท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ 
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ภาคผนวก 

การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

เขียนเร่ืองหรือบท 

 

ภาพท่ี ก. การออกแบบบทพูด 
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ภาพท่ี ข. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 
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ภาพท่ี ค. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 



100 

 

 

ภาพท่ี ง. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 
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ภาพท่ี จ. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 
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ภาพท่ี ฉ. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 
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ภาพท่ี ช. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 
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ภาพท่ี ซ. การออกแบบบทพูด (ต่อ) 
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ภาพท่ี ฌ. การออกแบบตวัละคร 
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ภาพท่ี ญ. การออกแบบตวัละคร (ต่อ) 
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ภาพท่ี ฎ. การออกแบบตวัละคร (ต่อ) 
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ภาพท่ี ฏ. การออกแบบตวัละคร (ต่อ) 
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ภาพท่ี ฐ. การออกแบบสตอร่ีบอร์ด 
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ภาพท่ี ฑ. ภาพขณะปฏิบติังาน 
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ภาพท่ี ฒ. ภาพขณะปฏิบติังาน (ต่อ) 
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ภาพท่ี ณ. ภาพขณะปฏิบติังาน (ต่อ) 
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