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บทคดัย่อ 

 

 จุลนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจและนักลงทุนหน้าใหม่ไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจ
เร่ืองบิทคอยน์มากข้ึนและรู้เท่าทนัไม่ใหเ้กิดการหลอกลวงซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนบิทคอยน์ เน้ือหาภายใน
โมชัน่กราฟิก จะมีเน้ือหาความเป็นมา เว็บไซตส์มคัรกระเป๋า วิธีการหาบิทคอยน์ รวมถึงขอ้ดี ขอ้เสีย
ของบิทคอยน์ โดยโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาโมชัน่กราฟิกประกอบไปดว้ย โปรแกรม Adobe Illustrator 

CC, Adobe After Effects CS6 และโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ในการพฒันาผลการด าเนิน
จุลนิพนธ์น้ี พบว่า คนส่วนใหญ่ท่ีไม่รู้เร่ืองบิทคอยน์ พอเม่ือดูโมชัน่กราฟิกจบก็จะเร่ิมมีความรู้เร่ือง
บิทคอยน์มากยิ่งข้ึน ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ท าให้ผูท่ี้สนใจหรือผูล้งทุนไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง   
บิทคอยน์มากข้ึน และรู้เท่าทนัไม่ใหเ้กิดการหลอกลวงการซ้ือ-ขายของบิทคอยน์ 

 

 

ค าส าคญั : บิทคอยน์/โมชัน่กราฟิก/ส่ือใหค้วามรู้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

บิทคอยน์ (Bitcoin) คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทลั ถูกสร้ำงข้ึนมำดว้ยภำษำคอมพิวเตอร์ 
เป็นสกุลเงินท่ีไม่มีรูปร่ำงและไม่สำมำรถจบัตอ้งไดเ้หมือนธนบตัรหรือเหรียญเงินบำท บิทคอยน์ถูก
สร้ำงข้ึนมำดว้ยกลุ่มนกัพฒันำเลก็ ๆ  กลุ่มหน่ึงตลอดจนบริษทัใหญ่ ๆ ทัว่โลก โดยระบบของบิทคอยน์ 
ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้ำนทัว่โลก บิทคอยน์ ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกท่ีถูกเรียกว่ำ คริป-
โตเคอเรนซี (Cryptocurrency) 

บิทคอยน์ (Bitcoin) เร่ิมเปิดใชง้ำนวนัแรกในวนัท่ี 3 มกรำคม ปี ค.ศ. 2009 โดยนกัพฒันำดำ้น
ซอฟตแ์วร์ผูใ้ชน้ำมแฝงว่ำ ซำโตชิ นำคำโมโตะ (Satoshi Nakamoto) เป็นผูพ้ฒันำบิทคอยน์ข้ึนมำ บิท-
คอยน์เกิดจำกแนวคิดท่ีว่ำมีคนตอ้งกำรระบบเงินใหม่ท่ีไม่ถูกตรวจสอบข้ึนมำ  

ในปี ค.ศ. 2013 - 2014 รำคำขำยของบิทคอยน์เร่ิมพุ่งสูงข้ึนถึง 979.45 ดอลลำร์ (Dollar) และ
ในปี ค.ศ. 2017 รำคำของบิทคอยน์เร่ิมพุ่งสูงข้ึนไปเป็น 19,343.04 ดอลลำร์ ถือว่ำเป็นรำคำท่ีพุ่งสูง
ท่ีสุดในประวติัศำสตร์ของสกุลเงินตรำต่ำง ๆ ท่ีมีมำ ซ่ึงนักลงทุนในตอนนั้นพยำยำมแห่กนัขุดหำ      
บิทคอยน์เป็นจ ำนวนมำก แต่ในขณะเดียวกนัเว็บไซต์ต่ำง ๆ ท่ีเปิดจ่ำยบิทคอยน์ก็เร่ิมจ่ำยบิทคอยน์
นอ้ยลงตำมไปดว้ย ใน ปี ค.ศ. 2018 รำคำของบิทคอยน์เร่ิมลดลงเร่ือย ๆ ไปถึง 3,675.66 ดอลลำร์ แต่
ทำงเว็บไซต์ต่ำง ๆ ก็จ่ำยบิทคอยน์น้อยเหมือนเดิม ซ่ึงในอนำคตทิศทำงของบิทคอยน์มีแนวโน้มท่ี
รำคำอำจจะลดลงเร่ือยๆ หรืออีกแนวโนม้นึง บิทคอยน์อำจจะสำมำรถใชจ่้ำยในชีวิตประจ ำวนัเหมือน
สกุลเงินท่ีใชก้นัทุกวนัน้ี 

 กำรลงทุนต่ำงๆนั่นมนัก็เหมือนเป็นดำบสองคม เพรำะมีกำรลงทุนมีทั้งได้และมีทั้งเสีย 
เพรำะฉะนั้น กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผูล้งทุนตอ้งพิจำรณำตดัสินใจกำรลงทุน ซ่ึงโมชัน่กรำฟิกเป็นส่ือ
ท่ีน่ำสนใจของส่ือปัจจุบนัเพื่อใหค้วำมรู้เร่ืองบิทคอยน์ไดม้ำกข้ึน 

 ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท ำจึงตดัสินใจท ำกำรออกแบบส่ือโมชัน่กรำฟิกน้ีข้ึนมำ เพื่อให้ผูส้นใจได้มี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเร่ืองบิทคอยน์มำกข้ึนและรู้เท่ำทนัไม่ให้เกิดกำรหลอกลวงซ้ือ-ขำยแลกเปล่ียน
บิทคอยน์ และโครงงำนน้ีไดพ้ฒันำต่อยอดจำกโครงงำนวิชำสหกิจศึกษำ เร่ือง “ชุดส่ือประชำสมัพนัธ์
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ในกำรให้ควำมรู้เร่ืองบิทคอยน์ใหก้บั Thing About Rich” ของมหำวิทยำลยัสยำม ซ่ึงโครงงำนน้ีเป็น
โครงงำนของผูจ้ดัท ำเองท่ีตั้งใจอยำกพฒันำส่ือใหมี้ควำมน่ำสนใจมำกยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้ำงสรรคผ์ลงำนส่ือโมชัน่กรำฟิกเพื่อใหค้วำมรู้เร่ืองบิทคอยน ์
2. เพื่อใหผู้ส้นใจไดมี้ควำมรู้และเขำ้ใจเร่ืองบิทคอยน์มำกข้ึน 
3. เพื่อรู้เท่ำทนัไม่ใหเ้กิดกำรหลอกลวงซ้ือ-ขำยบิทคอยน ์

กลุ่มเป้ำหมำย 

 ดำ้นกำยภำพ 

- เพศชำยและเพศหญิง อำย ุ18 ข้ึนไป 
ดำ้นจิตรภำพ 

- ผูท่ี้มีควำมสนใจเก่ียวกบักำรลงทุนและตอ้งกำรลงทุนบิทคอยน์ 

ขอบเขต 

1. ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย 
 ศึกษำประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ข้ึนไป ทั้งเพศชำยและเพศหญิง 
2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 

2.1. ศึกษำประวติัควำมเป็นมำและแนวคิดของบิทคอยน์ 
2.2. ศึกษำควำมหมำยของบิทคอยน์ 
2.3. ศึกษำเน้ือหำเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ 

3. ขอบเขตดำ้นปฏิบติั 
สร้ำงสรรคผ์ลงำนส่ือผสม หวัขอ้ กำรออกแบบส่ือโมชัน่กรำฟิกเพ่ือใหค้วำมรู้เร่ืองบิทคอยน์ 

มีจ  ำนวน 2 ช้ิน ดงัน้ี 
1. โมชัน่กรำฟิกเร่ือง “Bitcoin คืออะไร?” ระยะเวลำ 5 นำที 
2. อินโฟกรำฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ เร่ือง “Bitcoin คืออะไร?” ขนำด A1  

นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
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 โมชัน่กรำฟิก (Motion Graphic) คือ งำนกรำฟฟิกท่ีเคล่ือนไหวไดโ้ดยกำรน ำเอำมำจดัเรียงต่อ 
ๆ กนั อธิบำยใหเ้ขำ้ใจอยำ่งง่ำยคือกำรท ำใหภ้ำพวำด 2 มิติของเรำเคล่ือนไหวได ้เหมือนกำรท ำกำร์ตูน
แอนิเมชนันั้นเอง  

 บิทคอยน์ (Bitcoin) คือ สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทลั ถูกสร้ำงข้ึนมำดว้ยภำษำคอมพิวเตอร์ 
เป็นสกุลเงินท่ีไม่มีรูปร่ำงและไม่สำมำรถจบัตอ้งไดเ้หมือนธนบตัรหรือเหรียญเงินบำท Bitcoin ถูก
สร้ำงข้ึนมำดว้ยกลุ่มนกัพฒันำเลก็ๆกลุ่มหน่ึงตลอดจนบริษทัใหญ่ๆทัว่โลก 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรจดัท ำกำรออกแบบส่ือโมชัน่กรำฟิกเพ่ือให้ควำมรู้เร่ืองบิทคอยน์ ผูจ้ดัท ำไดว้ำงแผน       
กำรด ำเนินงำนไวด้งัน้ี 

1. วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
2. คน้หำและศึกษำขอ้มูล 
3. เรียบเรียงขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อมำพฒันำเป็นส่ือได ้
4. สร้ำงสรรคผ์ลงำน 
5. น ำเสนอจุลนิพนธ ์
6. ทดสอบและแกไ้ขเพื่อตรวจสอบว่ำอยูใ่นสภำพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใชง้ำนหรือไม่ 
7. จดัแสดงนิทรรศกำรจุลนิพนธ ์

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 

1. ท ำใหส้ร้ำงสรรคผ์ลงำนส่ือโมชัน่กรำฟิกเพ่ือใหค้วำมรู้เร่ืองบิทคอยน ์
2. ท ำใหผู้ส้นใจไดม้ีควำมรู้และเขำ้ใจในเร่ืองบิทคอยน์ 
3. ท ำใหรู้้เท่ำทนัไม่ใหเ้กิดกำรหลอกลวงซ้ือ-ขำยบิทคอยน ์



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 การออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์ เป็นส่ือสมยัใหม่ท่ีใหค้วามรู้ ความ
เขา้ใจเร่ืองบิทคอยน์ และรู้เท่าทนัพวกมิจฉาชีพไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ในการซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนบิทคอยน์ 
วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างสรรคผ์ลงานส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์ และใหผู้ส้นใจไดมี้
ความรู้และเขา้ใจเร่ือง บิทคอยน์และรู้เท่าทนัไม่ใหเ้กิดการหลอกลวงซ้ือ-ขายบิทคอยน์มากข้ึน ในการ
ออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์มีแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
 

1. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาและแนวคิดของบิทคอยน์ 
2. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัความหมายและหน่วยสกุลเงินของบิทคอยน์ 
3. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัการหาสกุลเงินบิทคอยน์ 
4. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัขอ้ดีและขอ้เสียของบิทคอยน์ 

 
1. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาและแนวคิดของบิทคอยน์ 
บิทคอยน์ (Bitcoin) เร่ิมเปิดใชง้านวนัแรกในวนัท่ี 3 มกราคม ปี ค.ศ. 2009 โดยนกัพฒันาดา้น

ซอฟตแ์วร์ผูใ้ชน้ามแฝงว่า ซาโตชิ นาคาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) เป็นผูพ้ฒันาบิทคอยน์ข้ึนมา บิท-
คอยน์เกิดจากแนวคิดท่ีว่ามีคนตอ้งการระบบเงินใหม่ท่ีไม่ถูกตรวจสอบข้ึนมา จากเดิมท่ีมีระบบ
ธนาคารกลางเป็นผูดู้แล และมีหนา้ท่ีก  าหนดมาตรฐาน รวมถึงมูลค่าของเงิน ท าใหธุ้รกรรมทางการเงิน
ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนอยู่ในสายตาของธนาคารกลางนั้นเอง แต่กระบวนการเหล่าน้ีอาจจะไม่ค่อยถูกใจ
บรรดาธุรกิจใตดิ้น เพราะตอ้งระบุตวัตน เวลาโอนเงินก็ตอ้งผา่นตวักลาง ท าใหถู้กตรวจสอบไดง่้าย 

ในปี ค.ศ. 2009 ยงัไม่มีการแลกเปล่ียนบิทคอยน์ ในตลาดเงินตรา โดยมีการบนัทึกราคาซ้ือ
ขายบิทคอยน์คร้ังแรกในปี ค.ศ. 2010 ดงันั้น ในปีแรกท่ีเร่ิมมีบิทคอยน์เกิดข้ึน บิทคอยน์มีราคาอยูท่ี่ 0 
ดอลลาร์ (Dollar) และราคาบิทคอยน์ก็เร่ิมพุ่งสูงข้ึนเร่ือยๆ จนเร่ิมมีนักลงทุนเร่ิมสนใจเร่ิมบิทคอยน์
มากข้ึน เพราะเป็นสกุลเงินท่ีสามารถท าเงินไดเ้ป็นกอบเป็นก าในอนาคต ซ่ึงในปี ค.ศ. 2013 - 2014 
ราคาขายของบิทคอยน์เร่ิมพุ่งสูงข้ึนเร่ือยๆ ถึง 979.45 ดอลลาร์ (ราคา ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2013) และในปี ค.ศ. 2017 ราคาของบิทคอยน์เร่ิมพุ่งสูงข้ึนอีกคร้ัง แต่ตอนนั้นราคาของบิทคอยน์พุ่ง
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สูงไปถึง 19,343.04 ดอลลาร์ (ราคา ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม ค.ศ. 2017) ถือว่าเป็นราคาท่ีพุ่งสูงท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของตลาดเงินตรา ซ่ึงนักลงทุนในตอนนั้นพยายามแห่กนัขุดหาบิทคอยน์เป็นจ านวน
มาก ในขณะเดียวกนัเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเปิดจ่ายบิทคอยน์ก็เร่ิมจ่ายบิทคอยน์นอ้ยลงตามไปดว้ย ในเดือน 
ธนัวาคม ปี ค.ศ. 2018 ราคาของบิทคอยน์เร่ิมลดลงเร่ือยๆไปถึง 3,675.66 ดอลลาร์ (ราคา ณ วนัท่ี 3 
ธนัวาคม ค.ศ. 2018) แต่ทางเวบ็ไซตต่์างๆก็จ่ายบิทคอยน์นอ้ยเหมือนเดิม 

 

รูปท่ี 2.1. ประวติัศาสตร์ราคาบิทคอยน์ (Bitcoin Price History) 

2. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัความหมายและหน่วยสกุลเงินของบิทคอยน์ 
  2.1. ความหมายของบิทคอยน์ 
 บิทคอยน์ (Bitcoin) คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทลั ถูกสร้างข้ึนมาดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ 
เป็นสกุลเงินท่ีไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนธนบตัรหรือเหรียญเงินบาท บิทคอยน์ถูก
สร้างข้ึนมาดว้ยกลุ่มนกัพฒันาเล็กๆกลุ่มหน่ึงตลอดจนบริษทัใหญ่ๆทัว่โลก โดยระบบของบิทคอยน์ 
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ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้านทัว่โลก โดยใชร้ะบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ 
Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกท่ีถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) 
  2.2.  หน่วยสกุลเงินของบิทคอยน์ 
 หน่วยสกุลเงินของบิทคอยน์มี 4 หน่วยสกุลเงิน ดงัน้ี 

1) บิทคอยน์ หรือยอ่ว่า BTC 
2) มิลลิบิทคอยน์ (mBTC) เช่น 1 BTC = 1,000 mBTC 
3) ไมโครบิทคอยน์ (μBTC) เช่น 1 BTC = 1,000,000 μBTC 
4) ซาโตชิ (Satoshi) เช่น 1 BTC = 100,000,000 ซาโตชิ 
3. แนวคิดเก่ียวขอ้งกบัการหาสกุลเงินบิทคอยน์ 

  3.1. เวบ็ไซตส์มคัรกระเป๋าบิทคอยน์ 
 การท่ีเราเร่ิมหาบิทคอยน์ไดน้ั้น ตอ้งเร่ิมจากการสมคัรกระเป๋าบิทคอยน์ (Bitcoin wallet) ก่อน 
ซ่ึงมีเว็บไซต์ท่ีเปิดให้สมคัร เช่น BX.in.th, coin.co.th, blockchain.info, poloniex.com และมีเว็บไซต์
อ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 
           

 

รูปท่ี 2.2. หนา้เวบ็ไซต ์blockchain.info 
https://www.blockchain.com/th 
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รูปท่ี 2.3. หนา้เวบ็ไซต ์coin.co.th 
https://coins.co.th/ 

 

      

รูปท่ี 2.4. หนา้เวบ็ไซต ์BX.in.th 
https://bx.in.th/ 
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รูปท่ี 2.5. หนา้เวบ็ไซต ์poloniex.com 
https://poloniex.com/ 

  3.2. รูปแบบในการหาบิทคอยน์ 
 รูปแบบการหาบิทคอยน์มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1) บิทคอยน์ ไมเนอร์ (Bitcoin Miner) คือ เคร่ืองช่วยทุ่นแรงในการหาบิทคอยน์ ซ่ึงมีอยู่
ดว้ยกนัหลายแบบ เช่น เคร่ือง Asic miner, การ์ดจอ GPU, USB Miner เป็นตน้ รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับ
ผูท่ี้มีเงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการขุด  
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รูปท่ี 2.6. เคร่ือง Asic miner 

 
2) เว็บไซต์เทรดบิทคอยน์ เป็นการซ้ือขายแลกเปล่ียนเก็งก  าไรเงินกบับิทคอยน์ ไดแ้ก่ 

BX.in.th, poloniex.com, simplefx.com, hitbtc.com เป็นตน้ รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงินพอท่ีจะ
ลงทุน  
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รูปท่ี 2.7. หนา้เวบ็ไซต ์simplefx.com 
https://simplefx.com/th 

 

           

รูปท่ี 2.8. หนา้เวบ็ไซต ์hitbtc.com 
https://hitbtc.com/ 
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3) ขุดบิทคอยน์โดยใชโ้ปรแกรม Minergate เป็นโปรแกรมท่ีไวส้ าหรับขุดหาเหรียญ
สกุล Cryptocurrency ต่างๆ เพราะสามารถขุดหาโดยใช ้CPU หรือ GPU ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการท่ี
จะขุดไดน้ั้น ตอ้งสมคัรใชง้านบนเวบ็ไซต์เสียก่อน รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งเสียเงินมากมาย
หรือผูท่ี้มีเงินซ้ือเคร่ืองขุดได ้
  

 

รูปท่ี 2.9. หนา้เวบ็ไซต ์minergate.com 
https://minergate.com/ 

4) เวบ็ไซตแ์จกบิทคอยน์ฟรี เป็นเวบ็ไซตแ์จกบิทคอยน์ฟรีใหคุ้ณ 5 นาที 10 นาที 15 
นาที หรือ เป็นชัว่โมงตามแต่ละเวบ็ไซตท่ี์ก  าหนดใหห้รืออยากจะสะสมแลว้ค่อยแจกใหก้็ได ้เช่น
freebitco.in,moonbit.co.in และมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีกมากมายท่ียงัจ่ายใหอ้ยู ่รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้
ไม่มีเงินมาลงทุน และเล่นของฟรี 
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รูปท่ี 2.10. หนา้เวบ็ไซต ์freebitco.in 
https://freebitco.in/ 

 

       

รูปท่ี 2.11. หนา้เวบ็ไซต ์moonbit.co.in 
http://moonbit.co.in/ 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์ มีทฤษฎีในใชใ้นการท างานวิจยั มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของอินโฟกราฟิก, โมชัน่กราฟิก และโปสเตอร์ 

อินโฟกราฟิก (Infographic) แบ่งแยกเป็น 2 ค  า ไดแ้ก่ 
1) Info คือ Information หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ หรือส่ือสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ข่าว, ขอ้มูลเกร็ดความรู้, ขอ้มูลสถิติ, การรายงานสถานการณ์ ฯลฯ 
2) Graphic หมายถึง ภาพท่ีในรูปแบบดิจิทัลซ่ึงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ หรือภาพท่ี

แสดงผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เพราะฉะนั้น อินโฟกราฟิก จึงความหมายโดยรวมว่า การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ โดยใช้

ภาพกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึงอินโฟกราฟิกน้ีมกัจะตอ้งประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ๆ คือ “ขอ้มูล” 
(ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟิก”(INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + 
Make Money, Infographic คืออะไร,ธญัธชั นนัทช์นก,2559,หนา้ 24-26) 

โมชัน่กราฟิก (Motion Graphic) คือ งานกราฟฟิกท่ีเคล่ือนไหวไดโ้ดยการน าเอามาจดัเรียง
ต่อๆ กนั อธิบายให้เขา้ใจอย่างง่ายคือการท าให้ภาพวาด 2 มิติของเราเคล่ือนไหวได ้เหมือนการท า
การ์ตูนแอนิเมชัน่นั้นเอง ปัจจุบนัไดมี้การใชโ้มชัน่กราฟิก เป็นส่ือในโลกออนไลน์กนัมาข้ึนเน่ืองจาก
สามารถอธิบายและท าความเขา้ใจไดง่้ายเม่ือถูกส่ือสารออกไป แต่อยา่งไรก็ตามโมชัน่กราฟิกก็ไม่ได้
ง่ายเหมือนอย่างท่ีคิดแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ เพราะผูท่ี้จะออกแบบและสร้างสรรค์ตวัโมชั่น
กราฟิกจะตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ในการใชโ้ปรแกรมและพ้ืนฐานในดา้นการออกแบบ (Motion Graphic 
คือ,สาวิตรี รูปานนท,์2559 : ระบบออนไลน์) 

โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่ท่ีพิมพบ์นกระดาษ มีการออกแบบเพื่อใชติ้ด แขวนบน
ผนงั หรือก าแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพห์รือภาพเขียนก็ได ้หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง
โดยเฉพาะ และมีจุดประสงคเ์พื่อท าให้สะดุดตาผูรั้บสารและสามารถส่ือสารขอ้มูลออกไปได ้ขอ้บ่ง
ใชข้องโปสเตอร์นั้นอาจใชส้อยไดห้ลายประการ แต่ส่วนใหญ่ท่ีพบเห็น คือ มกัจะใชใ้นการเผยแพร่
เพื่อการประชาสมัพนัธ ์โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี ภาพยนตร์ การโฆษณาชวน
เช่ือ หรือการส่ือสารต่อความเช่ือของคนส่วนใหญ่ (โปสเตอร์ (Poster),อ.มนูญ ไชยสมบูรณ์,2556) 
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2. ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบศิลป์ 

องค์ประกอบศิลป์ เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีมีความส าคญัในงานออกแบบกราฟิก โดยองค์ประกอบ
ศิลป์สามารถช่วยให้ผลงานมีความสวยงามได ้โดยการน าส่ิงต่างๆ มาประยุกต ์ดดัแปลง สร้างสรรค์ 
จดัรวมเขา้ดว้ยกนั ตามสดัส่วนของรูปร่าง รูปทรง ตรงตามคุณสมบติัของส่ิงนั้นๆ เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ี
มีความเหมาะสม ให้เกิดความงดงาม น่าสนใจ ในการน าเสนอภาพรวมของงาน การส่ือถึงเร่ืองราว 
วตัถุประสงคใ์นงานการออกแบบ โดยพ้ืนฐานขององคป์ระกอบศิลป์ มีดงัน้ี 

รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติมีความกวา้งกบัความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้น
รอบนอกท่ีแสดงพ้ืนท่ีขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม หรือ 
รูปอิสระท่ีแสดงเน้ือท่ีของผวิท่ีเป็นระนาบมากกว่า แสดงปริมาตรหรือมวล 

รูปทรง (Form) คือ รูปท่ีลกัษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวา้ง ความยาวแลว้ยงั
มีความลึก หรือความหนานูนดว้ย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก ให้ความรู้สึกมี
ปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ท่ีเกิดจากการใชค่้าน ้ าหนกั หรือการจดัองคป์ระกอบของรูปทรง
หลายรูปรวมกนั ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปทรงเมื่อน ารูปทรงหลายๆ รูปมาวางใกลก้นั รูปเหล่านั้น จะ
มีความสมัพนัธดึ์งดูด หรือผลกัไสซ่ึงกนัและกนั การประกอบกนัของรูปทรงท า ไดโ้ดยใชก้ารน า รูป
เรขาคณิต รูปอินทรียแ์ละรูปอิสระ มาซอ้นทบักนั ผนึกเขา้ดว้ยกนั แทรกเขา้หากนั หรือรูปทรงท่ีบิด
พนักนั น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัจะไดรู้ปลกัษณะใหม่ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด 

 

รูปท่ี 2.12. รูปร่าง 
http://kampon2499.blogspot.com/2014/01/blog-post_30.html 
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รูปท่ี 2.13. รูปทรง 
http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/shapes-and-shadows-clip-art-

131767/#.XGpRA-j7TIU 
 

ค่าน ้ าหนัก (Value) คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสว่าง และบริเวณท่ีเป็นเงาของ
วตัถุหรือความอ่อน ความเขม้ของสีหน่ึง ๆ  หรือหลายสีเช่น สีแดง มีความเขม้กว่า สีชมพูหรือสีแดง
อ่อนกว่า สีน ้ าเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึง ระดบัความเขม้ของแสงและระดบั ความมืดของเงา 
ซ่ึงไล่เรียงจากมืดท่ีสุด (สีด  า) ไปจนถึงสว่างท่ีสุด (สีขาว) น ้ าหนกัท่ีอยูร่ะหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซ่ึงมี
ตั้งแต่เทาแก่ท่ีสุด จนถึงเทาอ่อนท่ีสุด การใชค่้าน ้ าหนกัจะท าใหภ้าพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน 
ถา้ใชค่้าน ้ าหนกัหลาย ๆ ระดบั จะท า ใหมี้ความกลมกลืนมากยิง่ข้ึน และถา้ใชค่้าน ้ าหนกัจ านวนนอ้ยท่ี
แตกต่างกนัมาก จะท าใหเ้กิดความแตกต่างความขดัแยง้ 

      

รูปท่ี 2.14. แสดงค่าน ้ าหนกั 
         http://www.digitalschool.club/digitalschool/art/art4_1/lesson1/web7.php 
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บริเวณว่าง (Space) ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีปราศจากองค์ประกอบใดๆ ถา้บริเวณท่ีว่างมีน้อย

ความรู้สึกจากการรับจะรู้สึกแน่น แข่งขนั แยง่ชิง ฯลฯ แต่ถา้บริเวณว่างมีมากจะใหค้วามรู้สึกว่างเปล่า
เงียบเหงาอา้งวา้ง หดหู่ ฯลฯ แต่ถา้บริเวณว่างมีเท่ากนัจะใหค้วามรู้สึกพอดีสมดุลเสมอภาค เป็นตน้ 

สี (Color) สีเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ย ประสาทตา โดยอาศยัแสงเป็นตวัส่องสว่าง 
สีแต่ละสีมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีสามารถกระตุน้ เร้าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น สีแดงยอ่ม
กระตุน้ เร้าความรู้สึกใหเ้กิดแตกต่างไปจากสีขาวหรือสีด า ท าใหค้วามรู้จากการรับรู้ไม่เหมือนสีเขียว
เป็นตน้ (อินโฟกราฟิก แอนิเมชนั เร่ือง โตไปไม่โกง, 2560) 

 

รูปท่ี 2.15. แสดงสี 
               https://sites.google.com/site/punpundddd/khunlaksna-khxng-si 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ในการด าเนินจุลนิพนธ์ทางผูจ้ดัท าไดท้ าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจเก่ียวกบัการออกแบบ
ส่ือโมชัน่กราฟิก เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางการ
ออกแบบส่ือ มี 5 เวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 
 
 

        

รูปท่ี 2.16. https://www.freepik.com/ 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีน าภาพกราฟิก ภาพถ่ายต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้นงานได ้ โดยสามารถดาวน์-
โหลดและใชง้านไดท้นัที 
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รูปท่ี 2.17. https://www.youtube.com/ 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่วิดีโอเขา้ไปสู่พ้ืนท่ีสาธารณะ สามารถคน้หาในส่ิงท่ีตอ้งการไดเ้พื่อดู
เป็นตวัอยา่งในการท าผลงาน 

 

รูปท่ี 2.18. https://colorschemedesigner.com/ 

 เป็นเว็บไซตท่ี์คน้หาโทนสีท่ีตอ้งการ สามารถเลือกโหลดสีได ้1-4 สี และกดดูโคด้สี เพื่อไป
ใชง้านต่าง ๆ ได ้
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รูปท่ี 2.19. https://www.pinterest.com/ 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมแนวความคิดผลงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ สามารถสร้างและแบ่งปันของท่ี
สะสมไว ้เพื่อเป็นการอา้งอิงผลงานได ้ 

     

รูปท่ี 2.20. https://siamblockchain.com/ 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมข่าวสารเก่ียวกบั Cryptocurrency ต่าง ๆ มาใหค้นไทยไดอ่้าน สามารถ
น าขอ้มูลไปแบ่งบนัได ้เพ่ือใชเ้ป็นเน้ือหาในการท าผลงาน 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงงานวิจยัท่ีเคยมาก่อนหนา้น้ี เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในทางการศึกษาต่อ
ยอด ไดแ้ก่  

         

รูปท่ี 2.21. โมชัน่กราฟิก เร่ือง โรคหลอดเลือดสมอง 

กมลทิพย์ รุ่งประเสริฐ (2561) สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดท้  างานวิจยั

เร่ือง การผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือส่งเสริมความรู้และทศันคติต่อการป้องกนั โรคหลอดเลือดสมอง 
โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe After Effects เพื่อเป็นแนวทางการผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มวยัท างานและสามารถช่วยให้บุคคลท่ีอยู่กลุ่มเส่ียงหรือบุคคลทัว่ไปมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง และยงัส่งต่อส่ือโมชั่นกราฟิกไปให้โรงพยาบาล ผูน้  าชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสาธารณสุข น าไปใชเ้พื่อใชค้วามรู้แก่ประชาชนได ้
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รูปท่ี 2.22. โมชัน่กราฟิก เร่ือง ตวัตนคนศรีสะเกษ 

กิจติพงษ์ ประชาชิต (2559) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ไดท้ างานวิจยัเร่ือง การออกแบบและพฒันาโมชัน่กราฟิก 
เร่ือง ตวัตนคนศรีสะเกษ โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe After Effects เพื่อให้ผูช้มเกิด
ความเขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวความเป็นมาของต านานเมืองศรีสะเกษทั้ง 2 ยุคเขา้ดว้ยกนั
ได ้สามารถน าไปใชใ้นการถ่ายทอดเน้ือหาส าคญัทางประวติัศาสตร์ไปสู่ผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 2.23. โมชัน่กราฟิก เร่ือง ต านานพระธาตุขามแก่น 

เบญจวรรณ จุปะมะตัง และธวชัชัย สหพงษ์ (2560) สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัดิมีเดียและ

แอนิเมชนั คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดพ้ฒันาโมชัน่กราฟิก เร่ือง 
ต านานพระธาตุขามแก่น โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe After Effects CC 2015 เพื่อช่วย
ให้เน้ือหาท่ีน าเสนอดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและส่ือความหมายได้ดีกว่าและนิยมน ามาสร้าง
ต านาน สืบขานเร่ืองเล่าท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ชาติไทย เด็กและเยาวชนมีการรับรู้ส่ือ
การ์ตูนโมชัน่กราฟิกมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าส่ือโมชัน่กราฟิก เป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมต่อการถ่ายทอด
เร่ืองราวส าหรับเด็กและเยาวชน 
 



23 
 

 

                  

รูปท่ี 2.24. อินโฟกราฟิก เร่ือง ควนัแห่งความตาย 

ปณวฒัน์ ตรีเมฆ (2558) สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัดิมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไดพ้ฒันาอินโฟกราฟิก เร่ือง ควนัแห่งความตาย โดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro CS6 เพื่อได้ความรู้เก่ียวกบั
สารอนัตรายจากควนับุหร่ี สามารถน าความรู้เหล่าน้ีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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รูปท่ี 2.25. โมชัน่กราฟิก เร่ือง เตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ปรมาพรรณ รวยส าราญ (2560) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ไดท้ างานวิจยัเร่ือง 
การพฒันาส่ือโมชัน่กราฟิกร่วมกบัการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ผา่นส่ือและกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เร่ือง เตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe 
After Effects CS6 เพื่อสามารถน าวิธีการส่ือสารผา่นส่ือและกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี เร่ือง เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่งานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีต่อไป 
 



 
 

 

บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันา 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 ในการจดัท าจุลนิพนธ ์ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าจุลนิพนธก์ารออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้
เร่ืองบิทคอยน์ โดยจะศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าโมชัน่กราฟิกและบิทคอยน์ ซ่ึงทางผูจ้ดัท า
เห็นว่า บิทคอยน์เร่ิมมีผูส้นใจท่ีตอ้งการลงทุนมากข้ึน แต่ยงัไม่มีใครท่ีให้ความรู้เบ้ืองตน้มากพอและ
เน้ือหากะทดัรัดท่ีจะน าเสนอได ้ เพราะบิทคอยน์เป็นเร่ืองซบัซอ้นและขอ้มูลบางอยา่งมกับิดเบือน ท า
ใหข้อ้มูลนั้นไม่เป็นความจริง 
 ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือให้ความรู้เร่ืองบิทคอยน์ ซ่ึงจะท าให้นัก
ลงทุนหรือผูท่ี้สนใจลงทุนบิทคอยน์ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองบิทคอยน์มากยิง่ข้ึนและท าใหรู้้เท่าทนั
ไม่ใหเ้กิดการหลอกลวงซ้ือ-ขายบิทคอยน์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบับิทคอยน์จากหนงัสือและเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียงเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบั การใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์ 
โดยน ามาแสดงเป็นโมชัน่กราฟิก 

3. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าโมชัน่กราฟิก การเลือกใชสี้ และการเคล่ือนไหวของตวั
ละครและฉาก เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานโมชัน่กราฟิก 

4. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าอินโฟกราฟิก โปสเตอร์ เพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ออกแบบและพฒันา 

 ก่อนท่ีจะออกแบบและพฒันาผลงาน ตอ้งมีแรงบนัดาลใจในการออกแบบและพฒันาผลงาน 
เพื่อใหผู้จ้ดัท าออกแบบและพฒันาผลงานไดง่้ายข้ึน มีการออกแบบและพฒันา ดงัน้ี 

 การออกแบบโมชัน่กราฟิก 

1. การออกแบบตวัละคร 
ตวัละครท่ีใชใ้นโมชัน่กราฟิกนั้น จะเป็นตวัละครด าเนินเร่ืองตามเน้ือหาแต่ละช่วง

ของโมชัน่กราฟิกน าออกแบบมาใส่สีและท าภาพเคล่ือนไหว โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC, 
Adobe After Effects CS6 

 
 

         

รูปท่ี 3.1.ซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดสูธ 
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รูปท่ี 3.2.ซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือยดึ 

 

รูปท่ี 3.3.ซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือเช้ิต 
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รูปท่ี 3.4.ซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 

 

รูปท่ี 3.5.โจรก าลงัโจรกรรมขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.6. คนแก่ในหน่วยงานรัฐบาล 

 

รูปท่ี 3.7. ผูช้าย 3 คนแบมือรับเงิน 
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2. การออกแบบสตอร์ร่ีบอร์ด 

ตารางท่ี 3.1 สตอร์ร่ีบอร์ด เร่ือง “บิทคอยน์ คืออะไร?” 

ล าดบัท่ี ฉาก รายละเอียด 

1  

 

 

ภาพ : เหรียญกองขา้งล่าง

เล่ือนไปทางขวาพร้อม

กบัเหรียญบิทคอยน์หมุน

ไปทางซา้ย แลว้ตวัอกัษร

วิ่งทีละตวัอกัษร 

 

ค าบรรยาย : บิทคอยน์ 

คืออะไร? 

2  

 

 

ภาพ : เหรียญบิทคอยน์

จะหมุนไปมาซา้ยขวาจน

หยดุอยูต่รงกลาง 

 

ค าบรรยาย : บิทคอยน์ 

คือ สกุลเงินดิจิทลัท่ี

สามารถใชก้ารซ้ือ-ขาย 
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แลกเปล่ียนในรูปแบบ

ดิจิทลั 

3  

 

 

 

ภาพ : เหรียญทบักบั

ธนบตัร เป็นฉากเมื่อ

เหรียญหยดุหมุนธนบตัร 

2 ใบ จะเล่ือนทบัเหรียญ 

โดยธนบตัรใบซา้ยเล่ือน

ข้ึน และธนบตัรใบขวา

เล่ือนลง 

 

ค าบรรยาย : โดยบิท

คอยน์จะไม่มีเหรียญหรือ

ธนบตัรแต่อยา่งใด 

4  

 

 

ภาพ : เล่ือนออกจนเหลือ

ธนบตัรใบเดียวท่ี

ก  าลงัขยายไปท่ีธนาคาร

ใบธนบตัร 

 

ค าบรรยาย : โดยบิท

คอยน์จะไม่มีเหรียญหรือ

ธนบตัรแต่อยา่งใด 
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5  

 

 

 

ภาพ : ธนาคารเป็นฉากท่ี

ก  าลงัเขา้ไปขา้งใน

ธนาคาร 

 

ค าบรรยาย : บิทคอยน์

เกิดจาก มีคนตอ้งการ

ระบบเงินใหม่ท่ีไม่ผา่น

ตวักลางหรือระบบ

ธนาคารและเป็นท่ี

ยอมรับกนัทัว่ๆไป 

6  

 

 

ภาพ : ขา้งในธนาคาร

เจอปฎิทิน 

 

ค าบรรยาย : บิทคอยน์

เร่ิมมีการใชง้านวนัแรก

วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 

2552 
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7  

 

 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้

นัง่ท างาน เป็นฉากท่ีซา

โตชิ นากาโมโต ้ก  าลงั

ท างานหนา้คอม 

 

ค าบรรยาย : ผูก่้อตั้ง ซา

โตชิ นากาโมโตะ 

8  

 

 

ภาพ : จากท่ีซาโตชิ นากา

โมโต ้ท างานแลว้ขยาย

เขา้ไปท่ีโลโกห้นงัสือ

บนสุดแลว้ขยายออก

กลายเป็นหนา้หนงัสือ

แทน 

 

ค าบรรยาย : ซ่ึงบิทคอยน์ 

ถือว่าเป็นสกุลเงินตวัแรก

ท่ีเป็นเหรียญ 

Cryptocurrency 
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9  

 

 

 

 

ภาพ : เปิดเน้ือหาสกุลเงิน

บิทคอยน์ มี 4 แบบใน

หนงัสือ 

 

ค าบรรยาย : หน่วยสกุล

เงินของบิทคอยน์ เรียก

ได ้4 แบบดงัน้ี 1.บิท

คอยน์ หรือยอ่ว่า BTC 2.

มิลลิบิทคอยน์ (mBTC) 1 

BTC = 1,000 mBTC 3. 

ไมโครบิทคอยน์ 

(μBTC) 1 BTC = 

1,000,000 μBTC 4. ซา

โตชิ (Satoshi) 1 BTC = 

100,000,000 ซาโตชิ 

10  

 

 

ภาพ : ใชแ้ป้นพิมพก์บั

เมาส์ เพื่อคน้หาเวบ็ไซต์

สมคัรกระเป๋าบิทคอยน ์

 

ค าบรรยาย : การท่ีเราเร่ิม

หาบิทคอยน์ไดน้ั้น ตอ้ง
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เร่ิมจากการสมคัรกระเป๋า

บิทคอยน์ก่อน 

11  

 

 

ภาพ : คน้หาเวบ็ไซตไ์ด้

แลว้ ก็จะประมวลผลการ

คน้หาใหแ้บบน้ี 

 

ค าบรรยาย : ซ่ึงมีเวบ็ไซต์

ท่ีเปิดใหส้มคัร เช่น 

12  

 

 

ภาพ : เล่ือนเวบ็ไซตต่์าง 

ๆ ท่ีเกิดจากการคน้หา 

 

ค าบรรยาย : BX.in.th, 

coin.co.th, 

blockchain.info, 

poloniex.com และมี

เวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีกมากมาย 
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13  

 

 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว

อยา่งท่ี 1 บิทคอยน์ ไม

เนอร์ โดยซาโตชิ นากา

โมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 

 

ค าบรรยาย : รูปแบบการ

หาบิทคอยน์มี 4 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ 1.บิทคอยน์ ไม

เนอร์ 

 

14  

 

 

 

 

ภาพ : หอ้งสายพานส่ง

สินคา้ อธิบายเก่ียวกบับิท

คอยน์ ไมเนอร์ 

 

ค าบรรยาย : คือ

เคร่ืองช่วยทุ่นแรงในการ

หาบิทคอยน์ ซ่ึงมีอยู่

ดว้ยกนัหลายแบบ เช่น 

เคร่ือง Asic miner, การ์ด

จอ GPU, USB Miner 

เป็นตน้ 
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15  

 

 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้

รับถุงเหรียญ 

 

ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี

เหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงิน

ลงทุนเป็นจ านวนมากใน

การขดุ 

16  

 

 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว

อยา่งท่ี 2 เวบ็ไซตเ์ทรด

บิทคอยน์ โดยซาโตชิ นา

กาโมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 

 

ค าบรรยาย : 2.เวบ็ไซตเ์ท

รดบิทคอยน ์
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17  

 

 

 

ภาพ : หอ้งแผงวงจร 

อธิบายเก่ียวกบั เวบ็ไซต์

เทรดบิทคอยน ์

 

ค าบรรยาย : เป็นการซ้ือ

ขายแลกเปล่ียนเก็งก  าไร

เงินกบับิทคอยน์ เช่น 

BX.in.th, poloniex.com, 

simplefx.com, 

hitbtc.com เป็นตน้ 

18  

 

 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้

รับกองธนบตัร 

 

ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี

เหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงิน

พอท่ีจะลงทุน 
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19  

 

 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว

อยา่งท่ี 3 ขุดบิทคอยน์

โดยใชโ้ปรแกรม 

Minergate โดยซาโตชิ 

นากาโมโต ้ในชุดนกั

ส ารวจ 

 

ค าบรรยาย : 3.ขุดบิท

คอยน์โดยใชโ้ปรแกรม 

Minergate 

20  

 

 

ภาพ : ขยายเขา้ไปท่ี

สายพานส่งสินคา้  

 

ค าบรรยาย : เป็น

โปรแกรมท่ีไวส้ าหรับขุด

หาเหรียญสกุล 

Cryptocurrency ต่างๆ 
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21  

 

 

ภาพ : ขยายเต็มหอ้ง

สายพานส่งสินคา้  

 

ค าบรรยาย : เพราะ

สามารถขุดหาโดยใช ้

CPU หรือ GPU ท่ีอยูใ่น

คอมพิวเตอร์ 

22  

 

 

ภาพ : จอภาพปรากฎเป็น

รูปเวบ็ไซต ์

 

ค าบรรยาย : ซ่ึงการท่ีจะ

ขุดไดน้ั้น ตอ้งสมคัรใช้

งานบนเวบ็ไซตเ์สียก่อน 

 

 

 

 

23 
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ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้

รับกองเหรียญ 

 

ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี

เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้ง

เสียเงินมากมายหรือผูท่ี้มี

เงินซ้ือเคร่ืองขุดได ้

24  

 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว

อยา่งท่ี 4 เวบ็ไซตแ์จกบิท

คอยน์ฟรี โดยซาโตชิ นา

กาโมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 

 

ค าบรรยาย : 4.เวบ็ไซต์

แจกบิทคอยน์ฟรี 

25  

 

 

ภาพ : ผูช้าย 3 คน แบมือ

รับเงินตามท่ีก  าหนด 

 

ค าบรรยาย : เป็นเวบ็ไซต์

แจกบิทคอยน์ฟรีใหคุ้ณ 5 

นาที 10 นาที 15 นาที 

หรือ เป็นชัว่โมงตามแต่
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ละเวบ็ไซตท่ี์ก  าหนดให้

หรืออยากจะสะสมแลว้

ค่อยแจกใหก้็ได ้

26  

 

ภาพ : หอ้งแผงวงจร 

อธิบายเวบ็ไซตท่ี์แจกบิท

คอยน์ฟรี 

 

ค าบรรยาย : เช่น 

freebitco.in,moonbit.co.i

n และมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีก

มากมายท่ียงัจ่ายใหอ้ยู ่

27  

 

 

 

 

ภาพ : เหรียญตกลงไป

แลว้เหรียญกองข้ึน

มาแลว้นกัศกึษาก็ดีใจท่ี

ไดเ้งินมากมาย 

 

ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี

เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีเงิน

มาลงทุน และเล่นของฟรี 

ซ่ึงในแต่ละรูปแบบก็

ข้ึนอยูก่  าลงัขดุหรือก าลงั
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 ทรัพยข์องตวับุคคลเอง

นะ 

28  

 

 

 

ภาพ : หอ้งประชุม 

Paypal Visa ข้ึนกระดาน 

แลว้ซาโตชิ นากาโมโต ้

ยกน้ิว 

 

ค าบรรยาย : บิทคอยน์มี

ขอ้ดีอยา่งเช่น 1.รับส่ง

บิทคอยน์ผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ตโดยไมต่อ้ง

ผา่นตวักลาง 

29  

 

 

ภาพ : หน่วยงานและลุง

ตกใจ แลว้ซาโตชิ นากา

โมโต ้ยกน้ิว 

 

ค าบรรยาย : 2.บิทคอยน์

ไม่ไดต้กอยูใ่นการ

ควบคุมราคาของ

หน่วยงาน หรือว่ารัฐบาล

ใดทั้งส้ิน 
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30  

 

 

ภาพ : โจรหวัร้อนแฮ

กขอ้มูลไม่ได ้แลว้ซาโต

ชิ นากาโมโต ้ยกน้ิว 

 

ค าบรรยาย : 3.ระบบของ

บิทคอยน์มีแฮกขอ้มูล

ธุรกรรมไดย้าก 

31  

 

 

ภาพ : เหรียญบิทคอยน์

โดนแบน แลว้ซาโตชิ นา

กาโมโต ้ถอดใจคอตก 

 

ค าบรรยาย : ส่วนขอ้เสีย

ของบิทคอยน์ อยา่งเช่น 

1.บิทคอยน์ยงัไม่มี

กฎหมายรองรับ ทั้งใน

หลาย ๆ ประเทศ 
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32  

 

 

 

ภาพ : คนใชบิ้ทคอยน์มี

นอ้ย แลว้ซาโตชิ นากา

โมโต ้ถอดใจคอตก 

 

ค าบรรยาย : 2.บิทคอยน์

ยงัไม่เป็นท่ีนิยม

แพร่หลาย 

33  

 

 

ภาพ : คน้หาเวบ็ไซต์

ปรากฏว่าโดนหลอก 

แลว้ซาโตชิ นากาโมโต ้

ถอดใจคอตก 

 

ค าบรรยาย : 3.มีเวบ็ไซต์

หลอกลวงมากมายท่ี

หลอกใหเ้ราตอ้งการหา

บิทคอยน ์
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34  

 

 

 

ภาพ : แคชเชียร์ใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

ค าบรรยาย : ในอนาคต

บิทคอยน์ อาจจะสามารถ

ซ้ือขายแลกเปล่ียน

เหมือนสกุลเงินทัว่ๆไป 

สามารถซ้ือของไดใ้น

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

35  

 

 

ภาพ : บา้นและรถวิ่ง 

ค าบรรยาย : ซ้ือบา้น ซ้ือ

รถ 
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36 

 

 

ภาพ : เคร่ืองบินข้ึนบน

ฟ้า 

ค าบรรยาย : และยงัซ้ือ

ตัว๋เคร่ืองบินไปไหนต่อ

ไหนได ้ซ้ืออะไรได้

สารพดั 
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ภาพ : จบข้ึนเครดิต 
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3. การออกแบบฉาก 

ฉากท่ีใช้ในโมชั่นกราฟิกนั้น น าออกแบบมาใส่สีและท าภาพเคล่ือนไหว โดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CC, Adobe After Effects CS6 

 

รูปท่ี 3.8. ฉากแรกเปิดช่ือเร่ือง 

 

รูปท่ี 3.9. ฉากหมนุเหรียญไปอยูต่รงกลาง 
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รูปท่ี 3.10. ฉากเหรียญทบักบัธนบตัร 

 

รูปท่ี 3.11. ฉากธนบตัร 
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รูปท่ี 3.12. ฉากธนาคาร 

 

รูปท่ี 3.13. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้นัง่ท างาน 
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รูปท่ี 3.14. ฉากหนงัสืออยูบ่นโต๊ะ 

 

รูปท่ี 3.15. ฉากเปิดหนงัสือ 
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รูปท่ี 3.16. ฉากใชอุ้ปกรณ์แมค็ 

 

รูปท่ี 3.17. ฉากจอแมค็ 
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รูปท่ี 3.18. ฉากขา้งในจอแมค็ 

 

 

รูปท่ี 3.19. ฉากหอ้งประชุม (1) 
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รูปท่ี 3.20. ฉากสายพานส่งสินคา้ (1) 

 

รูปท่ี 3.21. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือสูทรับกองเหรียญ 
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รูปท่ี 3.22. ฉากแผงวงจร (1) 

 

รูปท่ี 3.23. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือเช้ิตรับกองธนบตัร 
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รูปท่ี 3.24. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือยดึรับกองเหรียญ  

 

รูปท่ี 3.25. ฉากผูช้าย 3 คน แบมือรับเงิน 
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รูปท่ี 3.26. ฉากเหรียญตกลงไปแลว้เหรียญกองข้ึนมาแลว้ดีใจ 

 

รูปท่ี 3.27. ฉากหอ้งประชุม (5) 
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รูปท่ี 3.28. ฉากหน่วยงานและลุงตกใจ 

 

รูปท่ี 3.29. ฉากโจรก าลงัแฮคขอ้มูลแต่แฮคไม่ได ้
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รูปท่ี 3.30. ฉากเหรียญบิทคอยน์โดนแบน 

 

รูปท่ี 3.31. ฉากแผนท่ีมคีนไม่มาก 
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รูปท่ี 3.32. ฉากคน้หาเวบ็ไซตป์รากฎว่าโดนหลอก 

 

รูปท่ี 3.33. ฉากแคชเชียร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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รูปท่ี 3.34. ฉากบา้นและรถวิ่ง 

 

รูปท่ี 3.35. ฉากเคร่ืองบินข้ึนบนฟ้า 
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4. การพฒันาโมชัน่กราฟิก 
4.1. การออกแบบภาพตวัละคร ฉากประกอบทั้งหมด โดยใชโ้ปรแกรม Adobe 

Illustrator CC 
 

         

          

รูปท่ี 3.36. โปรแกรม Adobe Illustrator CC 
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4.2. การออกแบบการเคล่ือนไหวของตวัละคร ฉากประกอบทั้งหมด โดยใช้
โปรแกรม Adobe After Effects CS6 

 

        

รูปท่ี 3.37. โปรแกรม Adobe After Effects CS6 
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4.3. การใส่เสียงในตวัโมชัน่กราฟิก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 
 

        

รูปท่ี 3.38. โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 
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 การออกแบบอินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ 

1.  การออกแบบโปสเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC 

 

รูปท่ี 3.39. อินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ เร่ือง “บิทคอยน์ คืออะไร?” 
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2. การพฒันาออกแบบโปสเตอร์ 

การออกแบบโปสเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC  
 

       

รูปท่ี 3.40. Adobe Illustrator CC 



 

 

บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ในการออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจตอ้งการลงทุน
หรือนักลงทุนได้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองบิทคอยน์มากยิ่งข้ึนและท าให้รู้เท่าทันไม่ให้เกิดการ
หลอกลวงซ้ือ-ขายบิทคอยน์ โดยโมชัน่กราฟิก เร่ือง บิทคอยน์ มีเน้ือหารายละเอียด ดงัน้ี 
 

 

รูปท่ี 4.1. ฉากแรกเปิดช่ือเร่ือง 

 ฉากเขา้สู่เน้ือหาโมชัน่กราฟิก เร่ือง บิทคอยน์ คืออะไร? โดยเหรียญกองขา้งล่างเล่ือนไป
ทางขวาพร้อมกบัเหรียญบิทคอยน์หมุนไปทางซา้ย แลว้ตวัอกัษรวิ่งทีละตวัอกัษร 
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รูปท่ี 4.2. ฉากหมนุเหรียญไปอยูต่รงกลาง 

 ฉากเหรียญบิทคอยน์จะหมนุไปมาซา้ยขวาจนหยดุอยูต่รงกลาง 

 

รูปท่ี 4.3. ฉากเหรียญทบักบัธนบตัร 

 ฉากเหรียญทบักบัธนบตัร เป็นฉากเมื่อเหรียญหยดุหมุนธนบตัร 2 ใบ จะเล่ือนทบัเหรียญ โดย
ธนบตัรใบซา้ยเล่ือนข้ึน และธนบตัรใบขวาเล่ือนลง 
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รูปท่ี 4.4. ฉากธนบตัร 

 ฉากเล่ือนออกจนเหลือธนบตัรใบเดียวท่ีก  าลงัขยายไปท่ีธนาคารใบธนบตัร 

 

รูปท่ี 4.5. ฉากธนาคาร 

 ฉากธนาคารเป็นฉากท่ีก  าลงัเขา้ไปขา้งในธนาคาร 
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รูปท่ี 4.6. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้นัง่ท างาน 

 ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้นัง่ท างาน เป็นฉากท่ีซาโตชิ นากาโมโต ้ก  าลงัท างานหนา้คอม 

 

รูปท่ี 4.7. ฉากหนงัสืออยูบ่นโต๊ะ 

 ฉากหนงัสืออยูบ่นโตะ๊ เป็นฉากท่ีจากซาโตชิ นากาโมโต ้ท างานแลว้ขยายเขา้ไปท่ีโลโก้
หนงัสือบนสุดแลว้ขยายออกกลายเป็นหนา้หนงัสือแทน 
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รูปท่ี 4.8. ฉากเปิดหนงัสือ 

 ฉากเปิดหนงัสือ เป็นฉากจะเปิดเน้ือหาสกุลเงินบิทคอยน์ มี 4 แบบในหนงัสือ 

 

รูปท่ี 4.9. ฉากปิดหนงัสือ 

 ฉากปิดหนงัสือ เป็นฉากจบเน้ือหาสกุลเงินบิทคอยน์ มี 4 แบบแลว้เล่ือนไปทางซา้ยหายไป 
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รูปท่ี 4.10. ฉากใชอุ้ปกรณ์แมค็ 

 ฉากใชอุ้ปกรณ์แมค็ เป็นฉากใชแ้ป้นพิมพก์บัเมาส์ เพื่อคน้หาเวบ็ไซตส์มคัรกระเป๋าบิทคอยน์ 

 

รูปท่ี 4.11. ฉากจอแมค็ 

 ฉากจอแมค็ เป็นฉากท่ีคน้หาเวบ็ไซตไ์ดแ้ลว้ ก็จะประมวลผลการคน้หาใหแ้บบน้ี 
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รูปท่ี 4.12. ฉากขา้งในจอแมค็ 

 ฉากขา้งในจอแมค็ เป็นฉากเล่ือนเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเกิดจากการคน้หา 

 

รูปท่ี 4.13. ฉากหอ้งประชุม (1) 

 เป็นฉากท่ีอยูห่อ้งประชุม บ่งบอกถึงไปการขดุหา ล่าสมบติั อยา่งท่ี 1 บิทคอยน์ ไมเนอร์ โดย
ซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดนกัส ารวจใหเ้หมาะสมการหาบิทคอยน์ 
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รูปท่ี 4.14. ฉากสายพานส่งสินคา้ (1) 

 ฉากสายพานส่งสินคา้ (1) เป็นฉากอธิบายเก่ียวกบับิทคอยน์ ไมเนอร์  

 

รูปท่ี 4.15. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือสูทรับถุงเหรียญ 

 ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือสูทรับถุงเหรียญ เป็นฉากท่ีซาโตชิ นากาโมโต ้รับถุง
เหรียญหมายถึงผูท่ี้มีเงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการขดุ 



75 
 

 

 

รูปท่ี 4.16. ฉากหอ้งประชุม (2) 

เป็นฉากท่ีอยูห่อ้งประชุม บ่งบอกถึงไปการขดุหา ล่าสมบติั อยา่งท่ี 2 เวบ็ไซตเ์ทรดบิทคอยน ์

 

รูปท่ี 4.17. ฉากแผงวงจร (1) 

 ฉากแผงวงจร (1) เป็นฉากท่ีอธิบายเก่ียวกบั เวบ็ไซตเ์ทรดบิทคอยน ์
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รูปท่ี 4.18. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือเช้ิตรับกองธนบตัร 

ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือเช้ิตรับกองธนบตัร เป็นฉากท่ีซาโตชิ นากาโมโต ้รับกอง
ธนบตัรหมายถึงผูท่ี้มีเงินพอท่ีจะลงทุน 
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รูปท่ี 4.19. ฉากหอ้งประชุม (3) 

 เป็นฉากท่ีอยูห่อ้งประชุม บ่งบอกถึงไปการขดุหา ล่าสมบติั อยา่งท่ี 3 ขุดบิทคอยน์
โดยใชโ้ปรแกรม Minergate 
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รูปท่ี 4.20. ฉากสายพานส่งสินคา้ (2) 

 ฉากสายพานส่งสินคา้ (2) เป็นฉากอธิบายเก่ียวกบัการขุดบิทคอยน์โดยใชโ้ปรแกรม 
Minergate 

 

รูปท่ี 4.21. ฉากสายพานส่งสินคา้ (3) 

 ฉากสายพานส่งสินคา้ (3) เป็นฉากอธิบายว่าจะใชอ้ะไรในการขดุหาบิทคอยน์ 
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รูปท่ี 4.22. ฉากปรากฏเวบ็ไซต ์Minergate 

ฉากปรากฏเวบ็ไซต ์Minergate เป็นฉากอธิบายใหส้มคัรใชง้านบนเวบ็ไซตก่์อน 

 

รูปท่ี 4.23. ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือยดึรับกองเหรียญ 

 ฉากซาโตชิ นากาโมโต ้ในชุดเส้ือยดึรับกองเหรียญ เป็นฉากท่ีซาโตชิ นากาโมโต ้รับกอง
เหรียญหมายถึงผูท่ี้ไม่ตอ้งเสียเงินมากมายหรือผูท่ี้มีเงินซ้ือเคร่ืองขุดได ้
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รูปท่ี 4.24. ฉากหอ้งประชุม (4) 

เป็นฉากท่ีอยูห่อ้งประชุม บ่งบอกถึงไปการขดุหา ล่าสมบติั อยา่งท่ี 4 เวบ็ไซตแ์จกบิทคอยน์
ฟรี 

 

รูปท่ี 4.25. ฉากผูช้าย 3 คน แบมือรับเงิน 

 ฉากผูช้าย 3 คน แบมือรับเงิน เป็นฉากอธิบายเก่ียวกบัการแจกบิทคอยน์ฟรีตามเวลาท่ีก  าหนด 
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รูปท่ี 4.26. ฉากแผงวงจร (2) 

 ฉากแผงวงจร (2) เป็นฉากอธิบายเวบ็ไซตท่ี์แจกบิทคอยนฟ์รีจนถึงทุกวนัน้ี 

 

รูปท่ี 4.27. ฉากนกัศกึษาดีใจไดเ้งินเยอะแยะ 

 ฉากนกัศกึษาดีใจไดเ้งินเยอะแยะ เป็นฉากเหรียญตกลงไปแลว้เหรียญกองข้ึนมาแลว้นกัศึกษา
ก็ดีใจท่ีไดเ้งินมากมาย 
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รูปท่ี 4.28. ฉากเหรียญตั้งเต็มฉาก 

 ฉากเหรียญตั้งเต็มฉาก เป็นฉากเหรียญตกลงมาจนมนัเต็มหนา้จอทั้งหมด 

 

รูปท่ี 4.29. ฉากหอ้งประชุม (5) 

 ฉากหอ้งประชุม เป็นฉากอธิบายขอ้ดี ขอ้ท่ี 1 รับส่งบิทคอยน์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่
ตอ้งผา่นตวักลาง แลว้ยกน้ิวถือว่าดี 
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รูปท่ี 4.30. ฉากหน่วยงานและลุงตกใจ 

 ฉากหน่วยงานและลุงตกใจ เป็นฉากอธิบายขอ้ดี ขอ้ท่ี 2 บิทคอยน์ไม่ไดต้กอยูใ่นการควบคุม
ราคาของหน่วยงาน หรือว่ารัฐบาลใดทั้งส้ิน แลว้ระหว่างพดูลุงก็ตกใจแลว้ยกน้ิว 
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รูปท่ี 4.31. ฉากโจรหวัร้อนแฮกขอ้มูลไม่ได ้

 ฉากโจรหวัร้อนแฮกขอ้มูลไม่ได ้เป็นฉากอธิบายขอ้ดี ขอ้ท่ี 3 โจรก าลงัแฮกขอ้มูลแต่แฮก
ไม่ได ้เพราะบิทคอยน์มรีะบบธุรกรรมแน่นหนา 
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รูปท่ี 4.32. ฉากเหรียญบิทคอยน์โดนแบน 

 ฉากเหรียญบิทคอยน์โดนแบน เป็นฉากอธิบายขอ้เสีย ขอ้ท่ี 1 ว่าบิทคอยน์ยงัไม่มกีฎหมาย
รองรับ ทั้งในหลาย ๆ ประเทศ 

 

รูปท่ี 4.33. ฉากแผนท่ี 

 ฉากแผนท่ี เป็นฉากอธิบายขอ้เสีย ขอ้ท่ี 2 ว่าบิทคอยน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 



86 
 

 

 

รูปท่ี 4.34. ฉากคน้หาเวบ็ไซตป์รากฏว่าโดนหลอก 

 ฉากคน้หาเวบ็ไซตป์รากฏว่าโดนหลอก เป็นฉากอธิบายขอ้เสีย ขอ้ท่ี 3 ว่ามีเวบ็ไซตห์ลอกลวง
มากมายท่ีหลอกใหเ้ราตอ้งการหาบิทคอยน ์
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รูปท่ี 4.35. ฉากแคชเชียร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 ฉากแคชเชียร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นฉากท่ีอธิบายในอนาคตของบิทคอยน์สามารถจบั
จ่ายเงินเหมือนเงินสกุลทัว่ไป 

 

รูปท่ี 4.36. ฉากบา้นและรถวิ่ง 

 ฉากบา้นและรถวิ่ง เป็นฉากท่ีอธิบายถึงอนาคตของบิทคอยน์ยงัสามารถซ้ือบา้นและรถไดง่้าย 
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รูปท่ี 4.37. ฉากเคร่ืองบินข้ึนบนฟ้า 

 ฉากเคร่ืองบินข้ึนบนฟ้า เป็นฉากท่ีอธิบายถึงอนาคตของบิทคอยน์ยงัสามารถซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ไดด้ว้ย 

 

รูปท่ี 4.38. ฉากจบข้ึนเครดิต (1) 

 ฉากจบข้ึนเครดิต (1) เป็นฉากท่ีแนะน าผูจ้ดัท าและผูท่ี้พากยเ์สียงให้ 



89 
 

 

 

รูปท่ี 4.39. ฉากจบข้ึนเครดิต (2) 

ฉากจบข้ึนเครดิต (2) เป็นฉากท่ีแสดงช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์, แหล่งท่ีมา และโลโก้
ของมหาวิทยาลยัสยาม โลโกข้องคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และโลโกข้องสาขาแอนิเมชนัและส่ือ
สร้างสรรค ์



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ  

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การออกแบบส่ือโมชัน่กราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองบิทคอยน์ เป็นโมชัน่กราฟิก 2 มิติ ประเภท
ให้ความรู้เร่ืองบิทคอยน์ โดยเร่ิมการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับิทคอยน์ เพ่ือมาเป็นเน้ือเร่ือง
ในการท าโมชัน่กราฟิก ผูจ้ดัท าไดด้  าเนินการตามท่ีวางแผนไว ้ โดยออกแบบตวัละครและฉากต่าง ๆ  
โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบ, โปรแกรม Adobe After Effects CS6 ในการ-
สร้างโมชัน่กราฟิก และใส่เสียงดว้ยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ท าให้โมชัน่กราฟิกมีความ-
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน และการจดัท าภาคนิพนธ์นั้น มีการปรับเปล่ียนเน้ือหาเพื่อความเหมาะสม กระชบั 
และเขา้ใจง่าย เพื่อใหง้านโมชัน่กราฟิก ไดส้ าเร็จตามลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้

ปัญหาและอุปสรรค 

จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดเ้ร่ิมจดัท างานโมชัน่กราฟิก ซ่ึงไดพ้บปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 
1. ปริมาณในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบับิทคอยน์มีค่อนขา้งมากและซบัซอ้น 

2. CPU ท่ีมีสเปกต ่าจะท าใหก้ารแสดงตวัอยา่งภาพมนักระตุกและเสียงไม่ตรงกบัภาพ 

3. คอมพิวเตอร์ท่ีใชท้  าโปรแกรมโมชัน่กราฟิกท่ีคา้งและชา้ 

4. ผูจ้ดัท ามีเทคนิคในการวาดภาพ การจดัวางองคป์ระกอบ การเลือกสี การเคล่ือนไหว
ทั้งหมดในแต่ละฉากท่ีแตกต่างกนั จึงท าใหผ้ลงานขาดความเหมาะสมและความเขา้กนัในผลงาน 

5. การเคล่ือนไหวของตวัละคร ยงัไม่มีความหลากหลายบวกกบัในตวัโมชัน่กราฟิกท่ีดู
เรียบเกินไป จึงท าใหเ้กิดขาดความสนใจในตวัเน้ือหาได ้

ขอ้เสนอแนะ 

1. เน้ือหาของบิทคอยน์ท่ีน าเสนอ ควรเป็นเน้ือหาท่ีเป็นตวัเองเกิดจากความคิดแลว้
สงัเคราะห์ใหม้ากข้ึน 

2. สีฉากและตวัประกอบฉากมนัสว่างพอ ๆ  กัน ควรให้เลือกฉากสีท่ีเข้มกว่าน้ีหรือ
เปล่ียนสี 

3. ควรใส่เสียงเอฟเฟตประกอบ เพ่ือใหต้วัโมชัน่กราฟิกมีความน่าสนใจมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

บทพูดโมชั่นกราฟิกเร่ือง “Bitcoin คืออะไร?” 
บทพูดพากยเ์สียงโมชัน่กราฟิก 

(ญ) บิทคอยน์ คืออะไร? 

(ญ) บิทคอยน์ คือ สกุลเงินดิจิทลัท่ีสามารถใชก้ารซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนในรูปแบบดิจิทลั โดยบิทคอยน์
จะไม่มีเหรียญหรือธนบตัรแต่อยา่งใด บิทคอยน์เกิดจาก มคีนตอ้งการระบบเงินใหม่ท่ีไม่ผา่นตวักลาง

หรือระบบธนาคารและเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ๆไป บิทคอยน์เร่ิมมีการใชง้านวนัแรกวนัท่ี 3 มกราคม 
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ผูก่้อตั้ง ซาโตชิ นากาโมโตะ ซ่ึงบิทคอยน์ ถือว่าเป็นสกุลเงินตวัแรกท่ีเป็น
เหรียญ Cryptocurrency  

(ญ) หน่วยสกุลเงินของบิทคอยน์ เรียกได ้4 แบบดงัน้ี 1.บิทคอยน์ หรือยอ่ว่า BTC 2.มิลลิบิทคอยน์ 

(mBTC) 1 BTC = 1,000 mBTC 3. ไมโครบิทคอยน์ (μBTC) 1 BTC = 1,000,000 μBTC 4. ซาโตชิ 
(Satoshi) 1 BTC = 100,000,000 ซาโตชิ 

(ญ) การท่ีเราเร่ิมหาบิทคอยน์ไดน้ั้น ตอ้งเร่ิมจากการสมคัรกระเป๋าบิทคอยนก่์อน ซ่ึงมีเวบ็ไซตท่ี์เปิด
ใหส้มคัร เช่น BX.in.th, coin.co.th, blockchain.info, poloniex.com และมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีกมากมาย 

(ญ) รูปแบบการหาบิทคอยน์มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.บิทคอยน์ ไมเนอร์ คือเคร่ืองช่วยทุ่นแรงในการหา
บิทคอยน์ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัหลายแบบ เช่น เคร่ือง Asic miner, การ์ดจอ GPU, USB Miner เป็นตน้ 
รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการขุด 2.เวบ็ไซตเ์ทรดบิทคอยน์ เป็นการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนเก็งก  าไรเงินกบับิทคอยน์ เช่น BX.in.th, poloniex.com, simplefx.com, hitbtc.com เป็น
ตน้ รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงินพอท่ีจะลงทุน 3.ขุดบิทคอยน์โดยใชโ้ปรแกรม Minergate เป็น

โปรแกรมท่ีไวส้ าหรับขุดหาเหรียญสกุล Cryptocurrency ต่างๆ เพราะสามารถขุดหาโดยใช ้CPU หรือ 
GPU ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการท่ีจะขุดไดน้ั้น ตอ้งสมคัรใชง้านบนเวบ็ไซตเ์สียก่อน รูปแบบน้ี
เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งเสียเงินมากมายหรือผูท่ี้มีเงินซ้ือเคร่ืองขุดได ้4.เวบ็ไซตแ์จกบิทคอยน์ฟรี เป็น
เวบ็ไซตแ์จกบิทคอยน์ฟรีใหคุ้ณ 5 นาที 10 นาที 15 นาที หรือ เป็นชัว่โมงตามแต่ละเวบ็ไซตท่ี์
ก  าหนดใหห้รืออยากจะสะสมแลว้ค่อยแจกใหก้็ได ้เช่น freebitco.in,moonbit.co.in และมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
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อีกมากมายท่ียงัจ่ายใหอ้ยู ่รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีเงินมาลงทุน และเล่นของฟรี ซ่ึงในแต่ละ

รูปแบบก็ข้ึนอยูก่  าลงัขุดหรือก าลงัทรัพยข์องตวับุคคลเองนะ 

(ญ) บิทคอยน์มีขอ้ดีอยา่งเช่น 1.รับส่งบิทคอยน์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยไมต่อ้งผา่นตวักลาง 2.บิท
คอยน์ไม่ไดต้กอยูใ่นการควบคุมราคาของหน่วยงาน หรือวา่รัฐบาลใดทั้งส้ิน 3.ระบบของบิทคอยน์มี

แฮกขอ้มูลธุรกรรมไดย้าก 

(ญ) ส่วนขอ้เสียของบิทคอยน์ อยา่งเช่น 1.บิทคอยน์ยงัไม่มีกฎหมายรองรับ ทั้งในหลาย ๆ ประเทศ 
รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย 2.บิทคอยน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 3.มีเวบ็ไซตห์ลอกลวงมากมาย
ท่ีหลอกใหเ้ราตอ้งการหาบิทคอยน ์

(ญ) ในอนาคตบิทคอยน์ อาจจะสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนเหมือนสกุลเงินทัว่ๆไป สามารถซ้ือของได้
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ้ือบา้น ซ้ือรถ และยงัซ้ือตัว๋เคร่ืองบินไปไหนต่อไหนได ้ซ้ืออะไรไดส้ารพดั 
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ภาคผนวก ข 

การออกแบบและพฒันางานโมชัน่กราฟิก 

สตอร์ร่ีบอร์ด 

ตารางท่ี ข.1 สตอร์ร่ีบอร์ด เร่ือง “บิทคอยน์ คืออะไร?” 

ล าดบัท่ี ฉาก รายละเอียด 
1  

 
 

ภาพ : เหรียญกองขา้งล่าง
เล่ือนไปทางขวาพร้อม
กบัเหรียญบิทคอยน์หมุน
ไปทางซา้ย แลว้ตวัอกัษร
วิ่งทีละตวัอกัษร 
 
ค าบรรยาย : บิทคอยน์ 
คืออะไร? 

2  

 
 

ภาพ : เหรียญบิทคอยน์
จะหมุนไปมาซา้ยขวาจน
หยดุอยูต่รงกลาง 
 
ค าบรรยาย : บิทคอยน์ 
คือ สกุลเงินดิจิทลัท่ี
สามารถใชก้ารซ้ือ-ขาย 
แลกเปล่ียนในรูปแบบ
ดิจิทลั 

 
3 
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ภาพ : เหรียญทบักบั
ธนบตัร เป็นฉากเมื่อ
เหรียญหยดุหมุนธนบตัร 
2 ใบ จะเล่ือนทบัเหรียญ 
โดยธนบตัรใบซา้ยเล่ือน
ข้ึน และธนบตัรใบขวา
เล่ือนลง 
 
ค าบรรยาย : โดยบิท
คอยน์จะไม่มีเหรียญหรือ
ธนบตัรแต่อยา่งใด 

4  

 
 

ภาพ : เล่ือนออกจนเหลือ
ธนบตัรใบเดียวท่ี
ก  าลงัขยายไปท่ีธนาคาร
ใบธนบตัร 
 
ค าบรรยาย : โดยบิท
คอยน์จะไม่มีเหรียญหรือ
ธนบตัรแต่อยา่งใด 
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5  

 
 

ภาพ : ธนาคารเป็นฉากท่ี
ก  าลงัเขา้ไปขา้งใน
ธนาคาร 
 
ค าบรรยาย : บิทคอยน์
เกิดจาก มีคนตอ้งการ
ระบบเงินใหม่ท่ีไม่ผา่น
ตวักลางหรือระบบ
ธนาคารและเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ๆไป 

6  

 
 

ภาพ : ขา้งในธนาคาร
เจอปฎิทิน 
 
ค าบรรยาย : บิทคอยน์
เร่ิมมีการใชง้านวนัแรก
วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 
2552 
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7  

 
 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้
นัง่ท างาน เป็นฉากท่ีซา
โตชิ นากาโมโต ้ก  าลงั
ท างานหนา้คอม 
 
ค าบรรยาย : ผูก่้อตั้ง ซา
โตชิ นากาโมโตะ 

8  

 
 

ภาพ : จากท่ีซาโตชิ นากา
โมโต ้ท างานแลว้ขยาย
เขา้ไปท่ีโลโกห้นงัสือ
บนสุดแลว้ขยายออก
กลายเป็นหนา้หนงัสือ
แทน 
 
ค าบรรยาย : ซ่ึงบิทคอยน์ 
ถือว่าเป็นสกุลเงินตวัแรก
ท่ีเป็นเหรียญ 
Cryptocurrency 
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9  

 
 

ภาพ : เปิดเน้ือหาสกุลเงิน
บิทคอยน์ มี 4 แบบใน
หนงัสือ 
 
ค าบรรยาย : หน่วยสกุล
เงินของบิทคอยน์ เรียก
ได ้4 แบบดงัน้ี 1.บิท
คอยน์ หรือยอ่ว่า BTC 2.
มิลลิบิทคอยน์ (mBTC) 1 
BTC = 1,000 mBTC 3. 
ไมโครบิทคอยน์ 
(μBTC) 1 BTC = 
1,000,000 μBTC 4. ซา
โตชิ (Satoshi) 1 BTC = 
100,000,000 ซาโตชิ 

10  

 
 

ภาพ : ใชแ้ป้นพิมพก์บั
เมาส์ เพื่อคน้หาเวบ็ไซต์
สมคัรกระเป๋าบิทคอยน ์
 
ค าบรรยาย : การท่ีเราเร่ิม
หาบิทคอยน์ไดน้ั้น ตอ้ง
เร่ิมจากการสมคัรกระเป๋า
บิทคอยน์ก่อน 
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11  

 
 

ภาพ : คน้หาเวบ็ไซตไ์ด้
แลว้ ก็จะประมวลผลการ
คน้หาใหแ้บบน้ี 
 
ค าบรรยาย : ซ่ึงมีเวบ็ไซต์
ท่ีเปิดใหส้มคัร เช่น 

12  

 
 

ภาพ : เล่ือนเวบ็ไซตต่์าง 
ๆ ท่ีเกิดจากการคน้หา 
 
ค าบรรยาย : BX.in.th, 
coin.co.th, 
blockchain.info, 
poloniex.com และมี
เวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีกมากมาย 
 

13  

 
 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว
อยา่งท่ี 1 บิทคอยน์ ไม
เนอร์ โดยซาโตชิ นากา
โมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 
 
ค าบรรยาย : รูปแบบการ
หาบิทคอยน์มี 4 รูปแบบ 
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ไดแ้ก่ 1.บิทคอยน์ ไม
เนอร์ 

14  
 
 

 
 

ภาพ : หอ้งสายพานส่ง
สินคา้ อธิบายเก่ียวกบับิท
คอยน์ ไมเนอร์ 
 
ค าบรรยาย : คือ
เคร่ืองช่วยทุ่นแรงในการ
หาบิทคอยน์ ซ่ึงมีอยู่
ดว้ยกนัหลายแบบ เช่น 
เคร่ือง Asic miner, การ์ด
จอ GPU, USB Miner 
เป็นตน้ 
 

15  

 
 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้
รับถุงเหรียญ 
 
ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี
เหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงิน
ลงทุนเป็นจ านวนมากใน
การขดุ 

16 

 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว
อยา่งท่ี 2 เวบ็ไซตเ์ทรด
บิทคอยน์ โดยซาโตชิ นา
กาโมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 
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 ค าบรรยาย : 2.เวบ็ไซตเ์ท
รดบิทคอยน ์

17  

 
 

ภาพ : หอ้งแผงวงจร 
อธิบายเก่ียวกบั เวบ็ไซต์
เทรดบิทคอยน ์
 
ค าบรรยาย : เป็นการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนเก็งก  าไร
เงินกบับิทคอยน์ เช่น 
BX.in.th, poloniex.com, 
simplefx.com, 
hitbtc.com เป็นตน้ 

18  

 
 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้
รับกองธนบตัร 
 
ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี
เหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงิน
พอท่ีจะลงทุน 

19  
 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว
อยา่งท่ี 3 ขุดบิทคอยน์
โดยใชโ้ปรแกรม 
Minergate โดยซาโตชิ 
นากาโมโต ้ในชุดนกั
ส ารวจ 
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ค าบรรยาย : 3.ขุดบิท
คอยน์โดยใชโ้ปรแกรม 
Minergate 

20  

 
 

ภาพ : ขยายเขา้ไปท่ี
สายพานส่งสินคา้  
 
ค าบรรยาย : เป็น
โปรแกรมท่ีไวส้ าหรับขุด
หาเหรียญสกุล 
Cryptocurrency ต่างๆ 

21  

 
 

ภาพ : ขยายเต็มหอ้ง
สายพานส่งสินคา้  
 
ค าบรรยาย : เพราะ
สามารถขุดหาโดยใช ้
CPU หรือ GPU ท่ีอยูใ่น
คอมพิวเตอร์ 

22  ภาพ : จอภาพปรากฎเป็น
รูปเวบ็ไซต ์
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ค าบรรยาย : ซ่ึงการท่ีจะ
ขุดไดน้ั้น ตอ้งสมคัรใช้
งานบนเวบ็ไซตเ์สียก่อน 

23  

 
 

ภาพ : ซาโตชิ นากาโมโต ้
รับกองเหรียญ 
 
ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี
เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้ง
เสียเงินมากมายหรือผูท่ี้มี
เงินซ้ือเคร่ืองขุดได ้

24 

 

ภาพ : หอ้งประชุม กล่าว
อยา่งท่ี 4 เวบ็ไซตแ์จกบิท
คอยน์ฟรี โดยซาโตชิ นา
กาโมโต ้ในชุดนกัส ารวจ 
 
ค าบรรยาย : 4.เวบ็ไซต์
แจกบิทคอยน์ฟรี 
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25  
 

 
 

ภาพ : ผูช้าย 3 คน แบมือ
รับเงินตามท่ีก  าหนด 
 
ค าบรรยาย : เป็นเวบ็ไซต์
แจกบิทคอยน์ฟรีใหคุ้ณ 5 
นาที 10 นาที 15 นาที 
หรือ เป็นชัว่โมงตามแต่
ละเวบ็ไซตท่ี์ก  าหนดให้
หรืออยากจะสะสมแลว้
ค่อยแจกใหก้็ได ้

26  

 
 

ภาพ : หอ้งแผงวงจร 
อธิบายเวบ็ไซตท่ี์แจกบิท
คอยน์ฟรี 
 
ค าบรรยาย : เช่น 
freebitco.in,moonbit.co.i
n และมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีก
มากมายท่ียงัจ่ายใหอ้ยู ่
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27  
 
 

 
 
 

ภาพ : เหรียญตกลงไป
แลว้เหรียญกองข้ึน
มาแลว้นกัศกึษาก็ดีใจท่ี
ไดเ้งินมากมาย 
 
ค าบรรยาย : รูปแบบน้ี
เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีเงิน
มาลงทุน และเล่นของฟรี 
ซ่ึงในแต่ละรูปแบบก็
ข้ึนอยูก่  าลงัขดุหรือก าลงั
ทรัพยข์องตวับุคคลเอง
นะ 

28  
 

 

 
 

ภาพ : หอ้งประชุม 
Paypal Visa ข้ึนกระดาน 
แลว้ซาโตชิ นากาโมโต ้
ยกน้ิว 
 
ค าบรรยาย : บิทคอยน์มี
ขอ้ดีอยา่งเช่น 1.รับส่ง
บิทคอยน์ผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยไมต่อ้ง
ผา่นตวักลาง 

29  

 

ภาพ : หน่วยงานและลุง
ตกใจ แลว้ซาโตชิ นากา
โมโต ้ยกน้ิว 
 
ค าบรรยาย : 2.บิทคอยน์
ไม่ไดต้กอยูใ่นการ
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 ควบคุมราคาของ
หน่วยงาน หรือว่ารัฐบาล
ใดทั้งส้ิน 

30  

 
 

ภาพ : โจรหวัร้อนแฮ
กขอ้มูลไม่ได ้แลว้ซาโต
ชิ นากาโมโต ้ยกน้ิว 
 
ค าบรรยาย : 3.ระบบของ
บิทคอยน์มีแฮกขอ้มูล
ธุรกรรมไดย้าก 

31  

 
 

ภาพ : เหรียญบิทคอยน์
โดนแบน แลว้ซาโตชิ นา
กาโมโต ้ถอดใจคอตก 
 
ค าบรรยาย : ส่วนขอ้เสีย
ของบิทคอยน์ อยา่งเช่น 
1.บิทคอยน์ยงัไม่มี
กฎหมายรองรับ ทั้งใน
หลาย ๆ ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



108 

 

 

32 

 
 

ภาพ : คนใชบิ้ทคอยน์มี
นอ้ย แลว้ซาโตชิ นากา
โมโต ้ถอดใจคอตก 
 
ค าบรรยาย : 2.บิทคอยน์
ยงัไม่เป็นท่ีนิยม
แพร่หลาย 

33  

 
 

ภาพ : คน้หาเวบ็ไซต์
ปรากฏว่าโดนหลอก 
แลว้ซาโตชิ นากาโมโต ้
ถอดใจคอตก 
 
ค าบรรยาย : 3.มีเวบ็ไซต์
หลอกลวงมากมายท่ี
หลอกใหเ้ราตอ้งการหา
บิทคอยน ์
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34  
 

 
 

ภาพ : แคชเชียร์ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 
ค าบรรยาย : ในอนาคต
บิทคอยน์ อาจจะสามารถ
ซ้ือขายแลกเปล่ียน
เหมือนสกุลเงินทัว่ๆไป 
สามารถซ้ือของไดใ้น
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

35  

 
 

ภาพ : บา้นและรถวิ่ง 
 
ค าบรรยาย : ซ้ือบา้น ซ้ือ
รถ 

36  

 
 

ภาพ : เคร่ืองบินข้ึนบน
ฟ้า 
 
ค าบรรยาย : และยงัซ้ือ
ตัว๋เคร่ืองบินไปไหนต่อ
ไหนได ้ซ้ืออะไรได้
สารพดั 
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37  

 
 

 
 
 
 
 
ภาพ : จบข้ึนเครดิต 

 

 



 

 

ประวติัผูจ้ดัท ำ 
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