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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ในสังคมปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทมากขึ7น ไดแ้ก่ โทรศพัทเ์คลืAอนทีA คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต และสืAอออนไลน์ต่าง ๆ เทคโนโลยีและสืAอต่าง ๆ เหล่านี7  ต่างนาํพาข่าวสารและความ
บนัเทิงเขา้สู่ผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็ว แต่บางครั7 งก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษยด์า้นการดูแลสุขภาพ
ตวัเองทีAไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่นได ้

กลุ่มวยัรุ่นมกัตกเป็นทาสของเทคโนโลยจีนไม่สามารถจดัการเวลาของตนเองไดพ้ญ.ทิพา
วรรณ บูรณสิน จากสถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กล่าววา่ โนโมโฟ
เบีย (Nomophobia) มาจากคาํว่า "no mobile phone phobia ใชเ้รียกอาการทีAเกิดจากความหวาดกลวั 
วิตกกังวลเมืAอขาดโทรศัพท์มือถือ ซึA งพบเกิดในกลุ่มเยาวชน อายุ 18-24 ปี มากถึงร้อยละ 70 
รองลงมาคือกลุ่มคนวยัทาํงาน ช่วงอาย ุ25-34 ปี และกลุ่มวยัใกลเ้กษียณ 55 ปีขึ7นไป  ทาํใหเ้กิดเป็น
ประเด็นปัญหาดา้นสุขภาพในวยัรุ่น 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) ปัญหาสุขภาพทางร่างกาย เช่น โรคอว้น 
โรคภูมิแพ ้โรคผวิหนงั และ (2) ปัญหาสุขภาพดา้นจิตใจ เช่น ติดเกม ซึมเศร้า นอนไม่หลบั เป็นตน้ 

ปัญหาดา้นการนอนไม่หลบั เป็นปัญหาทีAไม่ควรถูกมองขา้ม เพราะเป็นสาเหตุทาํให้เกิด
โรคอืAน ๆ แทรกซอ้นขึ7นมาได ้เช่น โรคหวัใจ โรคกรดไหลยอ้น โรคการหายใจทีAผดิปกติขณะหลบั 
และยงัเป็นอาการผดิปกติของระบบประสาท ส่งผลใหเ้กิดโรคซึมเศร้าและอลัไซเมอร์ได ้นอกจากนี7
ยงัเพิAมความเสีAยงในการเกิดโรคความดนัสูง ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง และความเสีAยงในการ
เกิดอุบติัเหตุในการขบัขีAยานพาหนะดว้ยนักวิจยักาํลงัศึกษาความเชืAอมโยงระหว่างการนอนไม่

เพียงพอและโรคต่าง ๆ เช่น การนอนไม่หลบัเป็นปัจจยัเสีAยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าและมกัเป็นสิAงทีA
คนเป็นโรคซึมเศร้ากล่าวถึง 

การนอนไม่หลบั มีสาเหตุมาจาก ความเครียดจากการทาํงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ความวติก
กงัวลทางความคิด ความเป็นอยู่คนใกลชิ้ดครอบครัว หรือปัจจยัทางกายภาพอืAน ๆ ทีAรบกวนการ
นอนหลบั เช่น การเกิดเสียงดงั แสงสวา่ง หรือแสงสีฟ้าจากหนา้จอโทรศพัทเ์คลืAอนทีA ฯลฯ 

พฤติกรรมของวยัรุ่นอนัมีผลต่อโรคการนอนไม่หลบัอนัเนืAองมาจาก 
1. เทคโนโลย ี  

ปัจจุบนัมีการใชส้มาร์ทโฟนจาํนวนมากและแพร่หลาย และวยัรุ่นเป็นวยั
ทีAเขา้ใกลต่้อเทคโนโลยีมากทีAสุด ซึA งผลวิจยัพบว่า 91% วยัรุ่นไทยติดสมาร์ท
โฟน ใชง้านนานเกิน 6 ชัAวโมงต่อวนั ร้อยละของการใชอิ้นเตอร์เน็ต 76.8 %
เป็นวยัรุ่นในช่วงอาย ุ15 – 24 ปี (ขอ้มูลจาก สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) ขอ้มูล
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จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ยงัคน้พบวา่
แสงสีฟ้าจากเครืAองมือสืAอสาร ส่งผลต่อการหลัAงเมลาโทนิน (Melatonin) ทาํ
ใหเ้กิดการนอนไม่หลบั 
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยเีหล่านี7  มีโอกาสส่งผลต่อพฤติกรรมการนอน 

ตั7งแต่ นอนดึก นอนผดิเวลา นอนไม่เป็นเวลา ทาํใหเ้กิดการนอนไม่หลบัขึ7น  
2. การเจบ็ป่วยจริง 

การเจ็บป่วยจริง อาจจะเกิดจากสาเหตุมาจากโรคเรื7 อรังบางโรค เช่น โรค
ภูมิแพ ้หอบหืด ความดนัโลหิตสูง และปัญหาดา้นจิตใจ ความเครียด ความ
กงัวลต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการนอนหลบัในแต่ละวนั ยงัมีปัญหาทีAเกิดจาก
สารเคมีในสมองไม่สมดุลกัน เช่น แอซิติลโคลีน(Acetylcholine)ตํAา นอร์
เอพิเนฟริน(Norepinephrine)สูง  
นอกจากนี7  การดูแลสุขภาพทีAไม่ดีพอ ส่งผลทาํใหเ้กิดโรคนอนไม่หลบั จะ

ส่งผลให้เกิดโรคเรื7 อรังตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และ
โรคหวัใจ ทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นของระบบหวัใจและหลอดเลือด ทาํใหห้วั
ใจเตน้เร็วขึ7นจากการทาํงานเพิAมขึ7นของระบบประสาทซิมพาเทติก และการ
ทาํงานทีAลดลงของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ซํ7 ายงัเป็นปัจจยัทาํให้เป็น
โรคซึมเศร้า มีความวติกกงัวล 

 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ : มปป) 
ปัญหาดา้นการนอนไม่หลบัเป็นปัญหาทีAพบบ่อยและพบเจอกบัคนใกลชิ้ดของตวัผูจ้ดัทาํ 

รวมถึงตวัผูจ้ดัทาํเองดว้ย ผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นปัญหา จึงให้ความสาํคญักบัสุขภาพและการนอนหลบั 
เป็นสิAงทีAไม่ควรมองขา้ม อนัเป็นสาเหตุทีAจะส่งผลใหเ้กิดการเจบ็ป่วยในดา้นต่าง ๆ  

ดว้ยสาเหตุทีAกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํโครงงานสหกิจจึงเลง็เห็นความสาํคญัในเรืAองการนอน
ไม่หลบัในวยัรุ่นเพราะการนอนไม่หลบัสามารถส่งผลต่อสุขภาพได ้ผูจ้ดัทาํโครงงานสหกิจจึงจดัทาํ
สืAอเคลืAอนไหว เพืAอเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมสุขภาพของวยัรุ่นในการดูแลและป้องกนัตวัเองจาก
โรคนอนไม่หลบั ผ่านสืAอเคลืAอนไหว(Animation media) จาํนวน 1 ตอน ความยาวคลิปวีดิโอ 2.52 
นาที เผยแพร่ทางสืAอออนไลน์ของกองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
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1.2 วตัถุประสงค์ 
เพืAอผลิตสืAอสุขภาพ รูปแบบดิจิทลั : แอนิเมชนั เรืAอง หนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : 

นอนไม่หลบัทาํอยา่งไรดี ? สาํหรับใหค้วามรู้ในการดูแลและป้องกนัตวัเองจากโรคนอนไม่หลบั ให้
กลุ่มวยัรุ่นไดต้ระหนกัถึงผลเสียของอาการนอนไม่หลบั และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวยัรุ่น 
ภายใตแ้นวทางการดาํเนินงานของกองสุขศึกษากรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ในเรืAองการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวยัรุ่น 
 
1.3 ขอบเขตของรายงาน 

ระยะเวลาฝึกปฏิบติังาน ตั7งแต่วนัทีA 18 พฤษภาคม 2563 - วนัทีA 30 สิงหาคม 2563 ณ กอง
สุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

จาํนวน 1 ตอน ความยาวคลิปวีดิโอ 2.52 นาที เผยแพร่ทางสืAอออนไลน์ของกองสุขศึกษา 
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
 
1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

• ได้วิธีการผลิตสืA อสุขภาพอย่างมีขั7นตอน โดยจัดทําเป็นสืA อรูปแบบดิจิทัล : 
แอนิเมชนั เรืAอง หนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน นอนไม่หลบัทาํอยา่งไรดี  

• ไดสื้Aอรูปแบบดิจิทลั : แอนิเมชนั เพืAอเผยแพร่ความรู้และการส่งเสริมสุขภาพใน
การดูแลและป้องกนัตวัเองจากโรคนอนไม่หลบัในกลุ่มวยัรุ่น 

• ไดฝึ้กปฏิบติังานการสืAอสารดา้นสุขภาพ โดยการผลิตสืAอรูปแบบดิจิทลัภายใต้
หน่วยงานกองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ
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บทที$ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

โครงงานสหกิจศึกษาเรื1อง หนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลบัทาํอยา่งไรดี  

ใชแ้นวคิดทฤษฎีมาประกอบผลิตผลงานดงันีO  
 2.1 แนวคิดการผลิตสื1อดิจิทลั  

2.2 แนวคิดแอนิเมชนั 

2.3 แนวคิดดา้นการออกแบบสื1อแอนิเมชนั 

 2.4 แนวคิดรูปแบบสื1อความรู้  
 2.5 โรคนอนไม่หลบั  

 

2.1 แนวคดิการผลติสื$อดจิิทลั  
สื1อดิจิทลั (ตรงกนัขา้มกบัสื1ออนาลอ็ก) หมายถึงสื1ออิเลก็ทรอนิกส์ซึ1งทาํงานโดยใชร้หสั

ดิจิทลั ในปัจจุบนั การเขียนโปรแกรมตอ้งอยูบ่นพืOนฐานของเลขฐานสอง ในกรณีนีO   ดิจิทลั หมายถึง
การแยกแยะระหวา่ง "0" กบั "1" ในการ แสดงขอ้มูล คอมพิวเตอร์เป็นเครื1องจกัรที1มกัจะแปลขอ้มูล
ดิจิทลัฐานสองแลว้จึงแสดงชัOนของเครื1องประมวลผลชัOนของ ขอ้มูลดิจิทลัที1เหนือกวา่ สื1อดิจิทลั
เช่นเดียวกบัสื1อเสียง วดีิโอ หรือเนืOอหาดิจิทลัอื1น ๆ สามารถถูกสร้างขึOน อา้งอิงถึง และไดรั้บการ
แจกจ่ายผา่นทางเครื1องประมวลผลขอ้มูลดิจิทลั สื1อดิจิทลัไดน้าํมาซึ1งการเปลี1ยนแปลงอยา่งใหญ่
หลวง เมื1อเทียบกบัสื1ออนาลอ็ก 

Digital Media (สื1 อดิจิทัล) และ มัลติมีเดีย (Multimedia) ทัO งสองคาํนีO เป็นเรื1 องของสื1 อ
ทัOงหมดหรืออาจจะเรียกรวมวา่ สื1อใหม่ (New media) ก็พอจะนบัรวมไปได ้ทัOงสองคาํต่างก็มีความ
เกี1ยวโยงกนั ถา้ลองคิดถึงสื1อประเภทใดบา้งที1มีลกัษณะเป็นดิจิทลัหลายๆ คนคงพอนึกได ้เนื1องดว้ย 
ส่วนใหญ่ลว้นเป็นสิ1งที1เราไดเ้คยใชอ้ยูแ่ลว้ในชีวิตประจาํวนั เช่น การพิมพข์อ้ความเพื1อส่งเมล ์การ
เปิดฟังเพลงด้วย คอมพิวเตอร์ การชมภาพถ่ายที1เก็บในฮาร์ดดิสก์ การชมภาพเคลื1อนไหวผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ การดูวิดีโอ หรือการติดต่อสื1อสาร ในยุคปัจจุบนั ทัOงหมดนีO เรารับขอ้มูลผ่านสื1อที1
เป็นดิจิทลัทัOงสิOน และถา้หากเรานาํสื1อดิจิทลัทัOงหมดนีO มารวมเขา้ดว้ยกนั เราจะไดเ้ป็นมลัติมีเดีย 
(Multimedia) ซึ1 งถือเป็นสื1อใหม่ (New media) ที1กาํลงัมีอิทธิพลต่อการสื1อสารในยคุปัจจุบนั 
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องค์ประกอบของสื$อดจิิทลัเบืAองต้น 

            เป็นอยา่งเดียวกนักบัองคป์ระกอบเบืOองตน้ของมลัติมีเดียดว้ย ประกอบไปดว้ยพืOนฐาน 5 

ชนิดไดแ้ก่ 

1. ขอ้ความ เป็นส่วนที1เกี1ยวกบัเนืOอหาของมลัติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียด หรือเนืOอหาของ
เรื1องที1นาํเสนอ ถือว่า เป็นองคป์ระกอบพืOนฐานที1สําคญัของมลัติมีเดีย ระบบมลัติมีเดียที1นาํเสนอ
ผ่านจอภาพของเครื1องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรให้เลือกมากมายตาม
ความตอ้งการแลว้ยงัสามารถกาํหนดลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (โตต้อบ)ในระหวา่งการนาํเสนอ
ไดอี้กดว้ย 

2. เสียง  หากในงานมลัติมีเดียมีการใชเ้สียงที1เร้าใจและสอดคลอ้งกบัเนืOอหาใน การนาํเสนอ 
จะช่วยใหร้ะบบมลัติมีเดียนัOนเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ1งขึOน นอกจากนีOยงัช่วยสร้างความน่าสนใจ
และ น่าติดตามในเรื1 องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทัO งนีO เนื1องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้มากกว่า
ขอ้ความหรือภาพนิ1งดงันัOน เสียง จึงเป็น องคป์ระกอบที1จาํเป็นสาํหรับมลัติมีเดียซึ1 งสามารถนาํเขา้
เสียงผา่นทางไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวดีี เทปและวทิย ุเป็นตน้ 

3. ภาพนิ1ง เป็นภาพที1ไม่มีการเคลื1อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นตน้ 

ภาพนิ1งนับว่ามี บทบาทต่อระบบงานมลัติมีเดียมากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษร เนื1องจากภาพจะ
ใหผ้ลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ดว้ยการ มองเห็นไดดี้กวา่ นอกจากนีOยงัสามารถถ่ายทอดความหมาย
ได้ลึกซึ1 งมากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษรซึ1 งขอ้ความหรือ ตวัอกัษรจะมีขอ้จาํกัดทางด้านความ
แตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนัOนสามารถสื1อความหมายไดก้บัทุกชนชาติ ภาพนิ1งมกัจะแสดงอยู่
บนสื1อชนิดต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพห์รือวารสารวชิาการ เป็นตน้ 

4. ภาพเคลื1อนไหว ภาพกราฟิกที1มีการเคลื1อนไหวเพื1อแสดงขัOนตอนหรือปรากฏ การณ์
ต่างๆ ที1เกิดขึOนอย่าง ต่อเนื1อง ทัOงนีO เพื1อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผูช้ม การผลิต
ภาพเคลื1อนไหวจะตอ้งใชโ้ปรแกรมที1มีคุณสมบติัเฉพาะทางซึ1 งอาจมีปัญหาเกิดขึOนอยูบ่า้งเกี1ยวกบั
ขนาดของ ไฟลที์1ตอ้งใชพื้Oนที1ในการจดัเกบ็มากกวา่ภาพนิ1งหลายเท่า 

5. วิดีโอ เป็นองคป์ระกอบของมลัติมีเดียที1มีความสําคญัเป็นอย่างมาก เนื1องจากวิดีโอใน
ระบบดิจิทลั สามารถนาํเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพนิ1งหรือภาพเคลื1อนไหว) ประกอบกบัเสียง
ไดส้มบูรณ์มากกว่าองคป์ระกอบ ชนิดอื1น ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลกัของการใชว้ิดีโอในระบบ
มลัติมีเดียก็คือ การสิOนเปลืองทรัพยากรของพืOนที1บน หน่วยความจาํเป็นจาํนวนมาก เนื1องจากการ
นาํเสนอวดีิโอดว้ยเวลาที1เกิดขึOนจริง ( Real-Time)  
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สรุปไดว้่าคาํว่า “มลัติมีเดีย” หมายถึง การนาํองค์ประกอบของสื1อดิจิทลัชนิดต่าง ๆ มา
ผสมผสานเขา้ด้วยกัน ซึ1 งประกอบด้วย ตวัอกัษร (Text) ภาพนิ1ง (Still Image) ภาพเคลื1อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื1อสื1อ
ความหมายกับผู ้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์  (  Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตรงตาม
วตัถุประสงค์การใช้งาน ในส่วนของแต่ละองค์ประกอบของมลัติมีเดียทัOง 5 ชนิดจะมีทัOงขอ้ดี - 

ขอ้เสียที1แตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะและวธีิการใชง้าน สาํหรับประโยชน์ที1จะไดรั้บจากมลัติมีเดีย
มีมากมาย นอกจากจะช่วยเพิ1มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานแลว้ ยงัเพิ1มประสิทธิผลของความ
คุม้ค่าในการลงทุนอีกดว้ย ทัOงนีO  ขึOนอยูก่บัวธีิการนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื1อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ณเรจน์ ยิ)งนคร,ปรีชา บุญบาํรุง,วิเชียร์ เลิศแกว้รัตน์,ประเสริฐ อภิชนเอกสิทธ์ และ กฤตนยัย กายนาคา. 
(2554)  

โดยแนวคิดนีO ได้ถูกนํามาใช้ประกอบเป็นคลิปวีดีโอขึOนมา เป็นการนําขอ้ความเป็นคาํ
บรรยาย เสียงบรรยายประกอบ มีในส่วนของภาพเคลื1อนไหวมาใชใ้นชิOนงาน จนกลายเป็นวีดีโอ 
ตามองคป์ระกอบของสื1อดิจิทลั จนไดเ้ป็นชิOนงานหนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่
หลบัทาํอยา่งไรดี ? กลายเป็นสื1อดิจิทลั : แอนิเมชนั 

 

2.2 แนวคดิแอนิเมชัน 

แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื1อนไหว" ด้วยการนําภาพนิ1งมา
เรียงลาํดบักนั  และแสดงผลอยา่งต่อเนื1อง ทาํใหด้วงตาเห็นภาพที1มีการเคลื1อนไหวในลกัษณะภาพ
ติดตา (Persistence of Vision)   

ทวศีกัดิc   กาญจนสุวรรณ , 2552  

 

สื1อแอนิเมชนั  หมายถึง กระบวนการที1เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึOนทีละ
เฟรม แลว้นาํมาร้อยเรียงเขา้ดว้ยกนั โดยการฉายต่อเนื1องกนั ไม่วา่จากวธีิการ ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก 

ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาํลองที1ค่อย ๆ ขยบัเมื1อนาํภาพดงักล่าวมาฉาย 
ด้วยความเร็ว ตัO งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึOนไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื1อนไหวได้
ต่อเนื1องกนั ทัOงนีO เนื1องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจดัเกบ็ภาพแบบอนิเมชนัที1ใช้
กนัอยา่งแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต  
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ประโยชน์ของการใชสื้1อแอนิเมชนัคือ  
1.สร้างความน่าสนใจ เนื1องจากเป็นสื1อที1เขา้ถึงง่าย เขา้ใจง่าย มีทัOงภาพและเสียงที1ช่วยดึงดูด

ความสนใจ  
2.ใชเ้วลาทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว กระชบั เหมาะกบัยคุสมยัเทคโนโลยทีี1มากบัความ

สะดวกรวดเร็ว 
3.เป็นสื1อดิจิทลั ทาํให้ไม่สิOนเปลืองทรัพยากร และประหยดัค่าใชจ่้ายในการนาํมาเผยแพร่

ขอ้มูล เราสามารถจดัทาํลงแพลตฟอร์มออนไลน์ไดท้นัที เช่น YouTube Facebook และอื1น ๆ 

 

ข้อดขีองการผลติงานแบบ Animation 

1. ช่วยใหก้ารอธิบายเรื1องที1ค่อนขา้งซบัซอ้นหรือยากจะเขา้ใจใหก้ลายเป็นเรื1องง่ายขึOน 
2. ช่วยให้เกิดการจินตนาการอย่างไร้ขอบเขต ไม่มีการปิดกัOนทางความคิด สามารถใช้
ความคิดไดอ้ยา่งอิสรเสรี 

3. ช่วยเนน้ใหส่้วนสาํคญัเกิดความกระจ่างและชดัเจนขึOน เป็นการใชภ้าพอธิบายไดดี้ 
4. ช่วยทาํใหสิ้1งที1เป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจนและดีขึOน 

 
ข้อเสียของการผลติงานแบบ Animation 

1. ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตอยา่งมาก 
2. น่าเบื1อ เนื1องจากบางครัO งกใ็ชก้ารเคลื1อนไหวแบบเดิม ๆ  
3. ตอ้งมีความสามารถในการวาดก่อนระดบัหนึ1ง 
4. ตอ้งมีทุนในการซืOออุปกรณ์ระดบัหนึ1ง 

 
บญัชา เพช็รบุรี (ม.ป.ป.) 
 
การศึกษาคน้ควา้ในสื1อแอนิเมชนั นาํขอ้ดีขอ้เสียและประโยชน์ของการใช้สื1อประเภทนีO มา

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชสื้1อที1เหมาะสม ผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นว่าสื1อแอนิเมชนัเป็นสื1อที1
เหมาะสมสาํหรับการนาํเสนอหนุฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลบัทาํอยา่งไรดี ?  
 
2.3 แนวคดิด้านการออกแบบสื$อแอนิเมชัน 

2.3.1 การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรคสิ์1งใหม่ หรือปรับปรุงดดัแปลงสิ1งที1มีอยูใ่หดี้ขึOน 

และมีรูปแบบที1เปลี1ยนไปจากเดิม การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที1ผูอื้1น
สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัได ้ซึ1 งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวตัถุ ระบบ หรือ 
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ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์และยงัรวมไปถึง การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) แบบที1ออกมาอาจ
เป็นสิ1งที1เป็นไปไดจ้ริง หรือแบบที1เป็นเพียงนามธรรมก็ได ้ผูที้1ออกแบบจะเรียกวา่ นกัออกแบบ ซึ1 ง
หมายถึงคนที1ทาํงานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที1แตกต่างกนัไป เช่น นักออกแบบแฟชั1น, นัก
ออกแบบแนวความคิด หรือนกัออกแบบเวบ็ไซต ์

การออกแบบนัOนมีความจาํเป็นที1ตอ้งพิจารณาดา้น สุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใชส้อย หลกั
เศรษฐศาสตร์ และมุมมองสังคมการเมือง ทัOงในสิ1 งที1ออกแบบและขัOนตอนการออกแบบ การ
ออกแบบอาจเกี1ยวขอ้งกบัการคน้หาขอ้มูล ความคิด การทาํแบบจาํลอง การปรับแกแ้บบแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ และ การรืOอแบบใหม่ (re-design) ขณะที1ความหลายหลายของการออกแบบอาจรวมไป
ถึง เสืOอผา้ ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้ตึกระฟ้า เอกลกัษณ์องคก์ร การจดัการกระบวนการทาง
ธุรกิจ หรือแมก้ระทั1งกระบวนการออกแบบเอง 

วกิิพีเดีย. (ม.ป.ป.) 
 

หลักในการออกแบบที$ใช้ในงานแอนิเมชัน หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทํา
อย่างไรด ี

1. กาํหนดลาํดบั (Impose Order)   

 โดยกาํหนดหวัขอ้ในการนาํเสนอเป็นลาํดบัขัOน เช่น สาเหตุ วิธีการป้องกนั วิธีการ
รักษา  

2.ชีOนาํสายตา (Guide the eye)  

 การจดัทาํรูปแบบห้องให้เป็นลกัษณะเปอร์สเปคทีฟ เป็นเส้นนาํสายตาไปยงัตวั
ละครที1ดาํเนินเรื1องอยู ่

3.เนน้ส่วนสาํคญั (Emphasize the important)  

 การเน้นตวัอกัษรดว้ยการเพิ1มขอบสีต่างๆให้ตดักบัสีพืOนหลงั หรือการเปลี1ยนสี
ตวัอกัษร 

4.สร้างเอกภาพ (Create Unity)  

 ทาํให้ภาพและตัวอักษรสามารถสื1อออกมาให้สอดคล้องกันกับความหมายที1
ตอ้งการ 

5.จดัแนวองคป์ระกอบ (Align elements)  

 จัดภาพให้เกิดความสมดุลและสร้างความน่าสนใจให้กับภาพ แบ่งตาํแหน่ง
ตวัหนงัสือใหไ้ม่ทบัซอ้นภาพ วางจุดโฟกสัใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งการแบ่ง 9 ช่อง 

6.จดัการกบัพืOนที1วา่ง (Manage the white space)  
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 ให้พืOนที1ว่างกับงานเพื1อไม่ให้ภาพดูอึดอัดเกินไป  หรือ  ใช้ที1ว่างในการสื1 อ
ความหมายของความโล่งกวา้ง คบัแคบน่าอึดอดัในตวังาน 

7.ใชค้วามต่างสร้างจุดเด่น (Use contrast to stand out)  

 ทัOงนีOบา้งกใ็ชก้ารชีOของตวัละคร เพื1อนาํสายตาไปยงัตวัอกัษรที1ขึOนอยู ่บา้งกเ็นน้ดว้ย
การใชสี้ เช่น สีแดงในการตดักนัระหวา่งตวัอกัษรและภาพเพื1อความโดดเด่น 

 8.คานนํOาหนกัภาพ (Balance the visual weights)  

 การแบ่งภาพสองฝั1งเพื1อให้ภาพนัOนๆมีนํO าหนักเท่ากัน สร้างความน่าสนใจใน
เนืOอหา 

9.ใชส้ดัส่วนที1น่าพอใจ (Use the pleasing proportions)  

แบ่งสดัส่วนใหญ่เลก็เพื1อความน่าสนใจไม่ซํO าซากกบัการนาํเสนออื1นๆ 

10.ทาํใหดู้ง่าย (Simplify)  

จดัองคป์ระกอบต่าง ๆ ใหดู้เรียบง่าย ไม่วุน่วายจนแยง่ความเป็นจุดเด่นซึ1 งกนัและ
กนั 

11. การใชสี้ (Coloring)  

 ใช้สีอ่อน เพื1อความละมุนละไมในการมอง เน้นเป็นสีฟ้า เพื1อความสบายให้
อารมณ์ผอ่นคลาย 

 เลือกใชสี้ทึบ เพื1อ สร้างความรู้สึกมืดสื1อถึงช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลาการนอน
หลบั 

12.การใชต้วัอกัษร (Typography)  

 ใชต้วัอกัษรแบบเรียบง่ายเพื1อใหอ่้านง่าย และมีความดูเป็นวยัรุ่น 

 

แนวคิดดา้นการออกแบบ ไดถู้กนาํมาใช้ผสมการออกแบบสตอรี1บอร์ด ทัOงหลกัในการ
ออกแบบ กําหนดลาํดับ  การชีO นําสายตา การเน้นส่วนสําคัญ การสร้างเอกภาพ การจัดแนว
องคป์ระกอบ การจดัการกบัพืOนที1วา่ง การใชค้วามต่างสร้างจุดเด่น คานนํO าหนกัภาพ การใชส้ดัส่วน
ที1น่าพอใจ การใชสี้ การใชต้วัอกัษร เพื1อใหผ้ลงานออกมามีความน่าสนใจ 
 

 2.3.2 การออกแบบคาร์แรคเตอร์ตัวละคร 

การกาํกบังานศิลปะในการ์ตูนแอนิเมชัน 

          องคป์ระกอบทางสายตาและการไดย้นิมีอิทธิพลอยา่งมากในแง่ของการรับรู้ ซึ1 งแสดงออกถึง
อารมณ์และความรู้สึกของผูช้มขณะที1ดูภาพยนตร์ ดงันัOน บทบรรยาย , การแสดงออกของตวัละคร , 
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ดนตรีและองคป์ระกอบที1เกี1ยวขอ้งทางศิลปะ จึงเป็นสื1อที1นาํพาอารมณ์และความคิดของผูช้มให้
รู้สึกไปในทิศทางต่าง ๆ นั1นจึงเป็นคาํถามที1ผูก้าํกบัศิลป์ในงานแอนิเมชนัใหค้วามสาํคญัมากกวา่จะ
ถ่ายทอดอารมณ์ในส่วนหรือฉากใด ๆ ของเรื1องใหอ้อกมาในทิศทางใด 

เส้นกบัอารมณ์ที$เกดิในผลงาน (Line work) 

อารมณ์ความรู้สึกจากเส้นแบบต่าง ๆ เส้นนัOนเป็นส่วนประกอบหนึ1งทางสายตาที1สาํคญัที1
ให้แทนตัวแสดงจริงเหล่านัO น สามารถทาํหน้าที1การกําหนดขอบเขตที1ว่าง รูปร่าง และแทน
ความหมายเป็นตวัการ์ตูนที1แสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้ด้วยเส้นต่าง ๆเหล่านัOน เส้นจะแบ่ง
ออกเป็นชนิดใหญ่ๆ สองแบบคือ เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโคง้ (Curve Line) เส้นทัOงสอง
แบบนีO เวลาที1นาํมาวางต่อกนัในรูปแบบต่าง ๆ ก็จะเกิดเป็นรูปแบบของเส้นที1หลากหลายขึOนมาตาม
ทฤษฎีแลว้ไดมี้การสรุปอารมณ์ที1เกิดจากเส้นแบบต่าง ๆ  

 สีและความรู้สึก ( Mood and Tone ) 

จิตวิทยาของสี ( Psychology of color )  “สี” มีอิทธิพลต่อผูช้มในการสื1อถึงอารมณ์และ
ความรู้สึก เป็นสิ1งที1แทนความหมายว่าอะไรบา้งที1เกิดขึOนในภาพยนตร์ ความรู้สึกเกี1ยวกบัสีจะมี
หลากหลายความรู้สึก 

ตวัอยา่ง 

 

ภาพ 2.1 ตวัอยา่งการใชสี้ 

การใชสี้สดใส ใหค้วามรู้สึกถึงความสดใส ความเป็นวยัรุ่น พืOนหลงัเป็นสีฟ้าและสีเขียว ให้
รู้สึกร่มรื1นเป็นธรรมชาติ 
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วรรณะของสี ( Tone of color ) 

          วรรณะของสีคือ ความแตกต่างของสีแต่ละดา้นของวงจรสีที1แสดงถึงความรู้สึกที1แตกต่างกนั
ซึ1งถา้เปรียบเทียบกบัเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีกคื็อเสียงสูงและเสียงตํ1าที1แสดงออกทางอารมณ์ ที1มี
การเคลื1อนไหว มีชีวติชีวา หรือเศร้าโศกรันทดใจ 

หลกัการพืAนฐานสําหรับการออกแบบ Character 

          การออกแบบ Character จะมีหลกัการอยูส่องเรื1องคือ Profile หรือ Style 

 Profile Data คือการอธิบายรายละเอียดของตวัละคร โดยมีอยู ่7 หวัขอ้คือ 
1. ID   :  อายุ , เพศ , ส่วนสูง , สีผิว , ผม , ตา และจุดสังเกตสําคัญๆ เช่น ใส่แว่นดํา

ตลอดเวลา หรือมีปีกเลก็ ๆ เป็นตน้ 

2.Characteristic : เป็นตวัที1บอกบุคลิกว่าเป็นคนอยา่งไร อารมณ์ดีตลอดเวลา หรือซึมเศร้า
เกบ็ตวั ที1เป็นบุคลิกเฉพาะของตวัละครตวันีO  

3.Role : บอกบทบาทหลกัๆ วา่มีหนา้ทาํอะไรในเรื1องนีO  เช่น เป็นเดก็จากชนบทตอ้งการไป
ตามหาอาวธุในตาํนานเพื1อปกป้องโลก หรือตอ้งไปแกแ้คน้ใหท่้านพอ่ 

4.Origin : เป็นรากเหงา้ของตวัละครวา่มาจากไหน จากหมู่บา้นอะไร หรือจากดาวดวงไหน 

5.Background : บอกภูมิหลงัของตวัละครวา่เคยทาํอะไรมา ทาํไมตอ้งมาอยูเ่รื1องนีO  เช่น เคย
เป็นเด็กชาวนา ตอนเด็ก ๆ ไดเ้รียนคาถาอาคมมาบา้ง จึงมีวิชาติดตวัพอสมควร และดว้ยความที1
หลวงตาสอนมาใหช่้วยเหนือผูค้น จึงออกเดินทางเพื1อช่วยเหลือคนที1เดือดร้อน 

6.Power : มีพลงัพิเศษ หรือความสามารถพิเศษอะไร 
7.Associate : มีแนวร่วมเห็นใครบา้ง เช่น Hero กจ็ะมีแนวร่วมเป็น Mentor และ Herald  

แลว้แนวร่วมที1วา่นีO ช่วยทาํอะไรบา้ง 
8.Style คือการเลือกลกัษณะของตวัการ์ตูนว่าจะให้ออกมาแนวใด เช่น แนวจริงจงั หรือ

แนวน่ารัก 

หอ้งเรียนออนไลน ์krusutassa. (ม.ป.ป.). 

 ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวทางการออกแบบตวัละคร มาออกแบบตวัละครหนูฝ้าย โดยนาํหลกัการ
การใช้เส้นมาเขียนสีหน้า นําการใช้สีมาใส่สีให้กับชุดตวัละคร โดยชุดหนูฝ้ายใช้สีทึบเพื1อให้
ความรู้สึกอยากนอน และใช้สีสดใสในตวัประกอบอื1นๆเพื1อให้ความรู้สึกสดใสในงาน ไม่ให้
กลายเป็นโทนดราม่ามากเกินไป และแสดงความเป็นวยัรุ่น โทนสีในแอนิเมชนัจึงเป็นสีทึบสลบักบั
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ความสดใสแลว้แต่ความเหมาะสมในตวังาน เช่น ฉากนอนใชสี้ทึบ ฉากออกกาํลงักายใชสี้สดใส  

และดีไซน์ตวัละครหนูฝ้ายเตือนภยัใหเ้ป็นวยัรุ่น ผูห้ญิง เพื1อความอ่อนหวาน น่าฟัง มีบุคลิคที1สดใส
อยูต่ลอดเวลาและมีความเป็นผูใ้หญ่ผสม เพื1อเหมาะกบัความมีภูมิความรู้  

 

2.3.3 การจัดทาํสตอรี$บอร์ด (Story bord) 

 สตอรี1บอร์ด คือการเขียนกรอบแสดงเรื1องราวที1สมบูรณ์ของงานภาพเคลื1อนไหว โดยมีการ
แสดงรายละเอียดที1ปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ขอ้ความ ภาพ ภาพเคลื1อนไหว 
เสียงดนตรี เสียงพดู และแต่ละอยา่งนัOนมีลาํดบัของการปรากฎก่อน-หลงั ดว้ยตวัอยา่งผลงาน 

 

ภาพ 2.2 ภาพตวัอยา่งการทาํสตอรี1บอร์ด 

 คอมพิวเตอร์ เอม็ 2 ซี บี. (ม.ป.ป.). 

 ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดการจดัทาํสตอรี1บอร์ดมาจดัทาํเป็นชิOนงาน เพื1อจดัลาํดบัและไดเ้ห็น
ชิOนงานทัOงหมดเป็นภาพรวม และแกไ้ขเพื1อใหชิ้Oนงานมีความสมบูรณ์ในเนืOอหามากขึOน 

 

2.4 แนวคดิรูปแบบสื$อความรู้  
สื1อ เป็นช่องทางการสื1อสารที1นาํเสนอเนืOอหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ขอ้มูลบนัเทิงหรือ

โฆษณาไปสู่ผูบ้ริโภค การเปลี1ยนแปลงระบบเทคโนโลย ีนาํมาซึ1งการเปลี1ยนแปลงของรูปแบบสื1อที1
พฒันาให้ดีขึOนนบัจากสื1อบุคคลที1เปลี1ยนแปลงเป็นสื1อสิ1งพิมพ ์และสื1อสิ1งพิมพพ์ฒันาเป็นรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ คือ สื1อวิทยแุละสื1อโทรทศัน์ ในปัจจุบนัการพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่หยดุนิ1ง สื1อ
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อินเทอร์เน็ตพฒันาขึOนมาเพื1อการติดต่อสื1อสารเพิ1มขึOน ดงันัOนกล่าวไดว้า่การเปลี1ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยสีามารถแบ่งสื1อออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการใชสื้1อเพื1อการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทศัน์ คือ สื1อแบบดัOงเดิม และสื1อใหม่  

พรจิต  สมบติัพานิช, 2547 

สื1อแต่ละประเภทมีดงันีO  

สื$อประเภทฉาย 
สื1อประเภทฉาย เป็นสื1อที1ช่วยกระตุน้ผูเ้รียนใหล้งมือปฏิบติัโดยตรง เกบ็ประสบการณ์ และสามารถ
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ ในการทาํงานตามคาํสั1งของผูส้อนที1กาํหนด หรือใชค้วามคิดสร้างสรรคที์1ผูเ้รียน
อยากแสดงออกมาก็ได ้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดง่้ายเพราะเป็นของจริงที1สามารถจบัและสัมผสัได ้สื1ออีก
อยา่งหนึ1งคือสื1อวสัดุที1ตอ้งอาศยัอุปกรณ์เป็นส่วนสาํคญัในการแสดงเนืOอหาใหป้รากฏชดัเจนเขา้ใจ
โดยรวม 

สื$อสิ$งพมิพ์ 
สื1อสิ1งพิมพ ์หมายถึง หนงัสือและเอกสารสิ1งพิมพต่์าง ๆ ซึ1 งไดแ้สดงหรือจาํแนกหรือเรียบเรียงสาระ
ความรู้ต่าง ๆ โดยใชห้นงัสือที1เป็นตวัเขียน หรือตวัพิมพเ์ป็นสื1อเพื1อแสดงความหมายสื1อสิ1งพิมพมี์
หลายประเภท เช่น เอกสาร หนงัสือ ตาํรา หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมาย
เหตุ บนัทึก รายงาน วทิยานิพนธ์ 

สื$อประเภทเสียง 
สื1อประเภทเสียง คือสื1อที1มีเฉพาะเสียง บรรจุเสียงพูด ดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ 

รวมอยูใ่นตลบัที1เรียกวา่เทปคาสเซ็ท โดยตอ้งอาศยัเครื1องเล่นเทปมาเปิดฟัง สามารถนาํมาใชก้บับตัร
คาํ แผนภูมิ ชาร์ต ภาพชุด มีการอธิบายขัOนตอนการสาธิต การทาํงาน การบรรยาย การปราศรัย 
เพื1อให้ผูเ้รียนไดฟั้งเพิ1มพูนความรู้ ในปัจจุบนัมีรายการวิทยกุระจายเสียงที1กระจายอยูต่ามทอ้งถิ1น
ต่าง ๆ 

สื$อกจิกรรม 
สื1อกิจกรรม และกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที1ครูหรือผูเ้รียนกาํหนดขึOนเพื1อ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ใชใ้นการฝึกทกัษะซึ1 งตอ้งใชก้ระบวนการคิด การปฏิบติั การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น การแสดงละครบทบาทสมมติ การสาธิต 

สถานการณ์จาํลอง การจดันิทรรศการ การไปทศันศึกษานอกสถานที1 การทาํโครงงาน เกม เพลง 
การปฏิบติัตามใบงาน 
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สื$อวสัดุ 
สื1อการสอนประเภทวสัดุเป็นสื1อที1มีประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนการสอน ทาํใหผู้เ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีความหมายของสื1อการสอนประเภทวสัดุคาํวา่ “วสัดุ” ตรงกบัคาํวา่
ภาษาองักฤษวา่ materal 

“สื1อการสสอนประเภทวสัดุ” หรือ “สื1อวสัดุ” ซึ1 งเป็นสื1อขนาดเลก็มีศกัยภาพในการบรรลุเกบ็เนืOอหา
และถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซึ1งเป็น สื1อขนาดเลก็มีศกัยภาพในการบรรลุเกบ็เนืOอหา
และถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สื$อประเภทคอมพวิเตอร์ออนไลน์ 
สื1อประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คือการใช้สายนาํสัญญาณและใช้ซอฟแวร์จดัการให้

ขอ้มูลในเครื1องหนึ1 งไปแสดงผลบนเครื1องอื1นได ้สื1อมลัติมีเดียก็ไดพ้ฒันาขึOนตามลาํดบั และถูก
นาํไปใชใ้นประโยชน์ใน ระบบเครือข่ายเลก็ ๆ (LAN) นั1นคือเริ1มใชเ้ป็นสื1อแบบออนไลน์ (online) 

อาศยัสายสญัญาณที1เชื1อมโยงติดต่อกนันัOนนาํขอ้มูลมลัติมีเดียจาก เครื1องแม่ข่าย (server) กระจายไป 

แสดงผลที1ทุก เครื1องที1เป็น ลูกข่าย (clients) ใน เครือข่าย (network) 

 
ข้อดขีองสื$อออนไลน์ 

1. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สื1อโดยไร้พรมแดน 

2. สามารถปรับปรุงขอ้มูลไดต้ลอด 

3. มีการปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5. สามารถเลือกเรียนไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 
6.สร้างความรับผดิชอบ ความมั1นใจในตนเอง 

ข้อเสียของสื$อออนไลน์ 

1. ผูเ้รียนตอ้งมีเครื1องคอมพิวเตอร์ 
2. ตอ้งมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์พืOนฐาน 

3.บางครัO งอาจมีปัญหาทางดา้นเทคนิคเวลาใชง้าน 

4.ค่าใชจ่้ายในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

5.ตน้ทุนในการพฒันาแบบเรียนสูง 
6.ผูมี้ความรู้ในการผลิตและออกแบบสื1อใหมี้คุณภาพหาไดย้าก 

คิด 0415. (2554) 
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ประเภทของสื$อสังคมออนไลน์  

มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึOนอยูก่บัลกัษณะของการนาํมาใชโ้ดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม หลกัดงันีO  
          1. Weblogs หรือเรียกสัOนๆ ว่า Blogs คือ สื1อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที1ใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันใหบุ้คคลอื1น ๆ โดยผูรั้บสารสามารถ
เขา้ไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ1มเติมได ้ซึ1 งการแสดงเนืOอหาของบล็อกนัOนจะเรียงลาํดบัจาก
เนืOอหาใหม่ไปสู่เนืOอหาเก่า ผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถคน้หาเนืOอหายอ้นหลงัเพื1ออ่านและแกไ้ข 

เพิ1มเติมไดต้ลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation 

          2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ1 งเป็นเครือข่ายทางสังคมที1ใช้
สําหรับเชื1อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื1อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community)  เพื1อ
ร่วมกนัแลกเปลี1ยนและแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนัทัOงดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook,  

Hi5, Ning, Linkedin, MySpace, Youmeo, Friendste 

          3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที1เรียกกนัวา่ “บลอ็กจิlว” ซึ1 งเป็นเวบ็เซอร์วิสหรือ
เวบ็ไซตที์1ใหบ้ริการแก่บุคคลทั1วไป สาํหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการเขียนขอ้ความสัOน ประมาณ 140 ตวัอกัษร 
ที1เรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื1อแสดงสถานะของตวัเองว่ากาํลงัทาํอะไรอยู ่หรือแจง้ข่าวสาร
ต่าง ๆ แก่กลุ่มเพื1อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network)  (Wikipedia,2010) ทัO งนีO การ
กาํหนดใหใ้ชข้อ้มูลในรูปขอ้ความสัOนๆ กเ็พื1อใหผู้ใ้ชที้1เป็นทัOง 
ผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจง่าย ที1นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายคือ Twitter 

          4. Online Video เป็นเว็บไซต์ที1ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ1 งปัจจุบนั
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เนื1องจากเนืOอหาที1นําเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถูกจาํกดัโดยผงัรายการที1แน่นอนและตายตวั ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดตามชมได้
อยา่งต่อเนื1อง เพราะไม่มีโฆษณาคั1น รวมทัOงผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเนืOอหาไดต้ามความตอ้งการและยงั
สามารถเชื1อมโยงไปยงัเวบ็วดีิโออื1น ๆ ที1เกี1ยวขอ้งไดจ้าํนวนมากอีกดว้ย เช่น  Youtube, MSN,  

Yahoo 

          5. Poto Sharing เป็นเวบ็ไซต์ที1เน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถอพัโหลด
และดาวน์โหลดรูปภาพเพื1อนาํมาใชง้านได ้ที1สาํคญันอกเหนือจากผูใ้ชบ้ริการจะมีโอกาสแบ่งปัน
รูปภาพแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นพืOนที1เพื1อเสนอขายภาพที1ตนเองนาํเขา้ไปฝากไดอี้กดว้ย เช่น  Flickr, 

 Photobucket, Photoshop,Express,  Zooom 

          6. Wikis เป็นเวบ็ไซตที์1มีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) ซึ1 งผูเ้ขียน
ส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเ้ชี1ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ทัOงการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ซึ1 งผูใ้ชส้ามารถเขียนหรือแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ เช่น Wikipedia,  

Google Earth,diggZy Favorites Online 
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          7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจาํลองส่วนหนึ1งของชีวิตลงไป จดัเป็นสื1อ
สงัคมออนไลน์ที1บรรดาผูท่้องโลกไซเบอร์ใชเ้พื1อสื1อสารระหวา่งกนับนอินเทอร์เน็ตในลกัษณะโลก
เสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ1 งผูที้1จะเขา้ไปใชบ้ริการอาจจะบริษทัหรือองค์การดา้นธุรกิจ ดา้น
การศึกษา รวมถึงองคก์ารดา้นสื1อ เช่น สาํนกัข่าวรอยเตอร์  สาํนกัข่าวซีเอน็เอน็ ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การซืOอพืOนที1เพื1อให้บุคคลในบริษทัหรือองคก์รไดมี้ช่องทางในการนาํเสนอเรื1องราวต่าง ๆ ไปยงั
กลุ่มเครือข่ายผูใ้ชสื้1อออนไลน์ ซึ1 งอาจจะเป็นกลุ่ม ลูกคา้ทัOงหลกั และรองหรือ ผูที้1เกี1ยวขอ้งกบัธุรกิจ 
ของบริษทั หรือองคก์ารกไ็ด ้ปัจจุบนัเวบ็ไซตที์1ใชห้ลกั Virtual Worlds ที1ประสบผลสาํเร็จและ 
มีชื1อเสียง คือ Second life 

          8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคาํสองคาํคือ Crowd และ Outsourcing เป็นหลกัการ
ขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจดัทาํในรูปของเวบ็ไซต์ที1มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื1อคน้หาคาํตอบและวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทัOงทางธุรกิจ การศึกษา  รวมทัOงการ
สื1อสาร  โดยอาจจะเป็นการดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบขอ้มูลเสนอ
ความคิดเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะ  กลุ่มคนที1เขา้มาให้ขอ้มูลอาจจะเป็นประชาชนทั1วไปหรือผูมี้
ความเชี1ยวชาญเฉพาะดา้นที1อยูใ่นภาคธุรกิจหรือแมแ้ต่ในสงัคมนกัข่าว ขอ้ดีของการใชห้ลกั  Crowd 

souring  คือ  ทาํใหเ้กิดความหลากหลายทางความคิดเพื1อนาํ  ไปสู่การแกปั้ญหาที1มีประสิทธิภาพ   

ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคดักรองขอ้มูลซึ1งเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกนัได ้เช่น Idea storm,  

Mystarbucks Idea 

          9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตวัของสองคาํคือ “Pod” กบั “Broadcasting”  
ซึ1 ง “POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสงคห์รือความตอ้งการส่วนบุคคล“Broadcasting”  
เป็นการนาํสื1อต่างๆ มารวมกนัในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวPodcast คือ การบนัทึกภาพ
และเสียงแลว้นาํมาไวใ้นเวบ็เพจ (Web Page) เพื1อเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอก (The public in  

general) ที1สนใจดาวน์โหลดเพื1อนาํไปใชง้าน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast 

          10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเวบ็บอร์ดที1ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น 

โดยอาจจะเกี1ยวกบั สินคา้หรือบริการ ประเดน็สาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมเช่นEpinions, 

Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 

มูฮมัมะอสัรี มูฮมัหมดัฮูเซ็น. (ม.ป.ป.) 
 

ดงันัOนการผลิตสื1อที1เหมาะสมสาํหรับกลุ่มวยัรุ่นมากที1สุด คือสื1อออนไลน์ ซึ1 งการเลือกใช้
สื1อออนไลน์เพื1อสุขภาพ เพราะเป็นสื1อที1เขา้ถึงไดง่้ายสุดสําหรับวยัรุ่น และสื1อดิจิทลั:แอนิเมชนั 

เพราะเป็นสื1อที1เขา้ถึงง่าย เขา้ใจง่ายเหมาะสาํหรับวยัรุ่น  
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2.5 โรคนอนไม่หลบั  
อาการนอนไม่หลบั หลบัยาก หลบัๆ ตื1นๆ จนพกัผอ่นไม่เพียงพอ กลายเป็นปัญหาใหญ่ของ

คนยคุใหม่ ซึ1 งสาเหตุอาจมาจากโรคเรืOอรังบางโรค เช่น โรคภูมิแพ ้หอบหืด ความดนัโลหิตสูง และ
ปัญหาทางด้านจิตใต ความเครียดความกังวลต่าง ๆ ซึ1 งแน่นอนว่ากระทบต่อการใช้ชีวิต รู้สึก
อ่อนเพลียในระหวา่งวนั และเป็นสาเหตุใหมี้ปัญหาในการทาํงานได ้ซึ1 งพบถึง 1/3 ของประชากรที1
มีปัญหาเกี1ยวกบัการนอนไม่หลบั และมกัพบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายประมาณ 2 ต่อ 1 และพบบ่อย 
ขึOนตามอาย ุ
 ทาํความรู้จักโรคนอนไม่หลบั (Insomnia) 
โรคนอนไม่หลบั (Insomnia) คือ โรคที1มีความผดิปกติในวงจรการหลบั โดยสามารถแบ่งเป็นชนิด
ของการนอนไม่หลบั 3 ชนิดใหญ่คือ 
ชนิดที$1 หลบัยาก : จะมีอาการหลบัได ้แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลาเป็นชั1วโมง 
ชนิดที$ 2 หลบัไม่ทน : มกัตื1นกลางดึก เช่น หวัคํ1าอาจพอหลบัได ้แต่ไม่นานกจ็ะตื1น ในบางคนอาจ
ตื1นแลว้กลบัหลบัอีกไม่ได ้

ชนิดที$ 3 หลบัๆตื$นๆ : จะมีอาการลกัษณะ รู้สึกคลา้ยไม่ไดห้ลบัเลยทัOงคืน เพียงแต่เคลิOม ๆ ไปเป็น 

พกั ๆ เท่านัOน 

     ซึ1 งผูเ้ป็นโรคนอนไม่หลบัอาจจะมีอาการเพียงขอ้ใดขอ้หนึ1ง หรือมีหลายขอ้รวมกนักไ็ด ้และ
แน่นอนเมื1อมีอาการนอนไม่หลบัในช่วงตอนกลางคืนนัOนกจ็ะส่งผลกระทบในตอนกลางวนัทาํให้
รู้สึกอ่อนแรง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ ง่วงซึม เป็นตน้ 

สาเหตุของอาการนอนไม่หลบั 

1.  ปัญหาสิ1งแวดลอ้ม อุณหภูมิ สว่างเกินไป เสียงรบกวนจากการจราจร โทรทศัน์ เสียงดงั
รบกวน สวา่งเกินไป หรือคบัแคบเกินไป ทาํใหน้อนหลบัยาก 

2.  อาการเจบ็ป่วย เช่น ปวดทอ้ง ปวดตามเนืOอตวั เป็นโรคเกี1ยวกบัการนอนหลบั มีปัญหาเรื1อง
ระบบการหายใจ มีอาการไอ 

3.  ความเครียด อาการวิตกกงัวล แรงกดดนั หรือมีอาการซึมเศร้าและทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ 
หมดหวงัในการใชชี้วติ คิดวา่ตวัเองไร้ค่า ยดึติดและอยูก่บัตวัเองมากเกินไป 

4.  แอลกอฮอล ์คาเฟอีนในกาแฟ บุหรี1  หรือการใชย้าบางชนิดนัOนอาจส่งผลเกี1ยวกบัการนอน
หลบั 

5.  ทอ้งว่าง ทาํให้เกิดอาการอึดอดั หิวขึOนมาในช่วงดึก หรืออิ1มมากเกินไป จนทาํให้มีอาการ
แน่นทอ้งกลางดึก จนนอนไม่หลบั 

6.  ภาวะการนอนหลบั เช่น การนอนละเมอ ฝันร้าย หรือนอนไม่หลบัจนติดเป็นนิสยั 
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7.   หนา้ที1การงานที1ตอ้งเปลี1ยนเวลาการนอนอยูส่มํ1าเสมอ เช่น พยาบาล ยาม 

วธีิแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลบั 
1. หลบัและตื1นให้เป็นเวลาแมใ้นวนัหยุดเพื1อให้เกิดความเคยชิน  ห้องที1นอนควรมืดและ
เงียบ  หลีกเลี1ยงแสงจา้และสว่างมากในเวลานอน ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปเพราะจะทาํ
ใหห้ลบัไม่สนิท 

2. ไม่ทาํกิจกรรมอื1นในที1นอนเพราะจะทาํให้นาฬิกาของการนอนสับสน  ที1นอนไม่ใช่ที1
อ่านหนังสือหรือดูทีวี  ถ้านอนไม่หลับภายหลังเข้านอน 20-30 นาที  ให้ลุกไปทํา
กิจกรรมอื1นก่อน เช่นฟังเพลงเบาๆ หรืออ่านหนงัสือเพื1อใหผ้อ่นคลาย 

3. ไม่นอนกลางวนั  (ถา้จาํเป็นไม่ควรนอนเกิน 30 นาที) เพราะจะทาํให้รบกวนช่วงเวลา
นอนในตอนกลางคืนได ้

4. จดัที1นอนให้เหมาะสม เงียบสงบ อุณหภูมิที1เยน็สบายพอเหมาะ ไม่ควรเปิดโทรทศัน์ 

และหากตอ้งการใหร่้างกายพกัผอ่นมากจริง ๆ ใหปิ้ดเครื1องมือสื1อสารทุกชนิด จะไดไ้ม่มี
เสียงรบกวนขณะนอนหลบั 

5. ผอ่นคลายกลา้มเนืOอก่อนนอน เช่น การนวดใหร่้างกายผอ่นคลาย การแช่นํOาอุ่น 

6. หลีกเลี1ยงการนอนกลางวนั หรือการใชย้าที1ทาํใหเ้กิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวนั 

7. เมื1อรู้สึกง่วงจะตอ้งเขา้นอนทนัที เขา้นอนใหเ้วลานัOนเหมือนกนัทุกคืน ตรงเวลา ร่างกาย
จะจดจาํเวลานอนเอง 

8. หลีกเลี1ยงอาหารมืOอหนัก หรืออาหารที1ย่อยยากก่อนนอน เพราะจะทาํให้ปวดท้อง 
เนื1องจากมีอาการกรดไหลยอ้น ถา้ทอ้งวา่งใหรั้บประทานอาหารเบาๆ เช่น ขนมปัง 
ชิOนเลก็ นมอุ่น หรือนํOาผลไม ้

9. หากนอนไม่หลบั ให้ไปทาํกิจกรรมเบาๆ เช่น อ่านหนงัสือ ฟังเพลง หรือนั1งสมาธิ เมื1อ
รู้สึกง่วงใหเ้ขา้มานอน 

10. ก่อนนอนควรทาํสมองให้โล่ง ปลอดโปร่ง ไม่นาํเรื1องเครียด กดดนั ผิดหวงั หรือเสียใจ
มาคิด ทาํจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนนอน ใชก้ลิ1นเขา้มาช่วยในการนอนหลบั เช่น กลิ1นวา
นิลลา กลิ1นลาเวนเดอร์ กลิ1นยูคาลิปตสั กลิ1นพิมเสน หรือกลิ1นคาโมมายล ์ที1ช่วยทาํให้
ผอ่นคลาย บรรเทาความเครียด จิตใจสงบ ปลอดโปร่ง และผอ่นคลาย 

11. หลีกเลี1ยงการดื1มกาแฟ ชาที1มีคาเฟอีน หรือนํOาอดัลม เพราะจะทาํใหน้อนไม่หลบั และลด
ประสิทธิภาพการนอนหลบั ลดการดื1มแอลกอฮอลล์ง ถึงแมว้่าจะช่วยในเรื1องการนอน
หลบั หากมากไปอาจส่งผลต่อร่างกายได ้

12. ออกกาํลงักายสมํ1าเสมอ  
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13. ไม่ควรออกกาํลงักายใกลเ้วลานอน เพราะการออกกาํลงักายจะทาํให้ร่างกายมีอุณหภูมิ
สูงขึOนซึ1 งจะกระตุน้ให้สมองไม่หลบั  จึงควรออกกาํลงักายเบาๆ หลงัจากตื1นนอนตอน
เชา้อยา่งนอ้ย 15 นาที เพื1อช่วยใหส้มองและร่างกายตื1นตวัทาํใหใ้หก้ารปฏิบติัภารกิจ 
ประจาํวนัดีขึOน และอาจออกกาํลงักายในตอนเยน็หลงัเลิกงานเพื1อช่วยคลายความ 

ตึงเครียดจากการทาํงาน แต่ไม่ควรปฏิบติัใกลเ้วลานอน 

14. ปรึกษาแพทยห์รือนกับาํบดั อาจมีการแนะนาํใหใ้ชย้านอนหลบั ยาผอ่นคลาย ไดรั้บการ
ปรึกษา หรือมีตารางการปฏิบติัมาใหฝึ้กบาํบดัการนอนหลบั 

15. รับประทานอาหารที1มีแมกนีเซียมสูง เช่น ปลาโอ ปลาเก๋า ปลากะพง ถั1วเหลือง ถั1วลิสง 
อลัมอลต ์เมด็มะม่วงหิมพานต ์ยอดฟักแมว้ ยอดฟักทอง และกลว้ยสุก เพราะแมกนีเซียม 

ลดอาการซึมเศร้า และมีผลต่อกระบวนการควบคุมการนอนหลบั โดยเป็นตวัที1ช่วยใน
การสร้างสารเมลาโตนิน นอกจากนัO นอาหารที1 มีโปรตีนและฟอสฟอรัสนัO นยงัมี
แมกนีเซียมดว้ย เช่น ธญัพืชไม่ขดัสี ถั1วเมลด็แหง้ ไข่ ผกัใบเขียว และเนืOอสตัว ์

16. ควรหลีกเลี1ยงอาหารหนกัในมืOอเยน็ เช่นอาหารประเภทเนืOอสัตวห์รือมีโปรตีนมาก หาก
จาํเป็นตอ้งทานก่อนนอนควรเป็นนมสดหรือนํOาผลไมเ้ท่านัOน 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล. (ม.ป.ป.).  
โรงพยาบาลเปาโล. (2563) 
โรงพยาบาลราชวถีิ. (2562) 
รามา แชแนล. (2557) 
 

เดก็วยัเรียนและวยัรุ่นควรนอนก่อน 22.00 น. เพื1อใหฮ้อร์โมนการเจริญเติบโต (Growth 

Hormone) หลั1งเตม็ที1 ช่วยเรื1องการเติบโต และเพิ1มความสูง เดก็ในแต่ละช่วงวยัตอ้งการการนอน
หลบัที1แตกต่างกนั โดยสรุปดงันีO  

- เดก็วยัเรียนและวยัรุ่นอาย ุ6-14 ปี ควรนอนหลบัประมาณ 9- 11 ชั1วโมง ต่อวนั 

- เดก็วยัเรียนและวยัรุ่นอาย ุ15-17 ปี ควรนอนหลบัประมาณ 8- 10 ชั1วโมง ต่อวนั 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนสร้างเสริมสุขภาพ. (2561) 
 

          ทัOงนีO หากเราอดนอน หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลเสียกบัร่างกายทาํให้ระบบร่างกาย
ทาํงานติดขดั จะเพิ1มความเสี1ยงของการเกิดความดนัโลหิตสูง และปัญหาดา้นระบบหลอดเลือด
หัวใจ ระบบภูมิคุม้กนัทาํงานโดยมีประสิทธิภาพลดลง หายจากโรคต่างๆ ไดช้้าลง มีผลต่อการ
เจริญเติบโต มีการซ่อมแซมเนืOอเยื1อส่วนที1สึกหรอไดล้ดลง ฟืO นตวัจากโรคไดช้้า ร่างกายมีภาวะ
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อ่อนเพลีย ส่งผลต่อระบบเผาผลาญ ร่างกายตอ้งการอาหารมากขึOน มีอาการป่วย เช่น คลื1นใส้ ปวด
ศีรษะ ทอ้งผูกหรือทอ้งเสีย กลา้มเนืOอทาํงานไดไ้ม่เต็มที1 กลา้มเนืOอทาํงานไดล้ดลง หรืออ่อนแรง 
อ่อนเพลีย มีผลทางดา้นจิตใจและอารมณ์ เช่น โกรธง่าย มีอารมณ์แปรปรวน ไม่คงที1 ซึมเศร้า และมี
อาการเฉื1อยชา ไม่อยากทาํอะไรเลย เพราะฉะนัOนจึงตอ้งดูแลร่างกายใหดี้ การพกัผอ่นนอนหลบันัOนก็
เป็นสิ1งสาํคญั ไม่แพเ้รื1องการบริโภคหรือการออกกาํลงักายเลย 

 ขอ้มูลการนอนไม่หลบันีOจะช่วยเสริมใหต้วัโครงงานมีความสมบูรณ์ในขอ้มูลและหลกัฐาน
มากขึOน ผูจ้ดัทาํเลง็เห็นวา่เป็นปัญหาที1สามารถพบไดใ้นทั1วไป พบเจอในกลุ่มอายใุกลเ้คียงกนั และ
เป็นปัญหาที1คนส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงความสาํคญั 

 ผูจ้ดัทาํโครงงานสหกิจนีO ไดท้าํการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ จากบทความ งานวิชาการต่าง ๆ ที1
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ ตาํราวิชาการ และเอกสารโครงงานสหกิจอื1น ๆ ที1เกี1ยวขอ้ง ผูศึ้กษาพบว่า 
แนวคิดการออกแบบสื1อดิจิทลั มีความเหมาะสมในการนาํมาเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ เนื1องมาจากเป็น
สื1อที1กาํลงัเป็นที1นิยม แนวคิดดา้นแอนิเมชนั เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ เหมาะสมกบัการนาํมา
ผลิตสื1อเรื1องโรคนอนไม่หลบัให้เขา้ใจง่ายขึOน และนาํแนวคิดดา้นการออกแบบสื1อแอนิเมชนั มา
จดัทาํใหมี้ความน่าสนใจ เช่น การกาํหนดลาํดบั การใชจุ้ดชีOนาํสายตา เป็นตน้ รวมถึงสร้าง 
คาร์แล็คเตอร์ให้มีความน่าสนใจ โดยใชแ้นวคิดรูปแบบสื1อความรู้ เพื1อให้เขา้ใจถึงความเป็นสื1อ
ออนไลน์ และหาช่องทางการเผยแพร่ที1ตอบโจทยที์1สุด สุดทา้ยนาํความรู้ที1ไดรั้บจากโรคการนอน
ไม่หลบัมาเผยแพร่ ดว้ยขอ้มูลที1น่าเชื1อถือ มีแหล่งที1มาชดัเจนและเป็นความจริง  
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บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 3.1 ชื$อและที$ตั9งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ministry of public health  

 3.1.2 ที%ตัAงสถานประกอบการ ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

 
ภาพที% 3.1 ตราสญัลกัษณ์ ( Logo ) กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
ภาพที% 3.2 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) กองสุขศึกษา 
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ภาพที% 3.3 แผนที% กระทรวงสาธารณสุข กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กองสุขศึกษา 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 กระทรวงสาธารณสุข 

´ มีทัAงหมด 15 หน่วยงาน และ 6 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
´ หนึ%งใน 15 หน่วยงาน มีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
´ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ มี 2 หน่วยงาน 

 
หน่วยงานส่วนกลาง 8 กอง 3 สาํนกั 4 กลุ่ม 2 ศูนย ์

´ กองแบบแผน  
´ กองวศิวกรรมการแพทย ์ 
´ กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
´ กองสุขศึกษา 
´ กองแผนงาน 
´ กองสุขภาพระหวา่งประเทศ 
´ กองกฎหมาย 
´ กองสถานประกอบการเพื%อสุขภาพ 
´ สาํนกังานเลขานุการกรม 
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´ สาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
´ สาํนกัผูเ้ชี%ยวชาญ 
´ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
´ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
´ กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 
´ กลุ่มสถานประกอบการเพื%อสุขภาพ 
´ ศูนยคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค 
´ ศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ 

 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

´ ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพที% 1 – 12 
´ ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จงัหวดัครสวรรค ์
´ ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี 
´ ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 
´ ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต ้จงัหวดันครศรีธรรมราช 
´ ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต ้จงัหวดัยะลา 

 
กองสุขศึกษา 

วสัิยทศัน์ กองสุขศึกษา 

“เป็นองคก์รหลกัดา้นสุขศึกษาเพื%อพฒันาการเรียนรู้นาํสู่วฒันธรรมสุขภาพของคนไทย” 

พนัธกจิ กองสุขศึกษา 

´ จดัทาํยทุธศาสตร์ดา้นสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที%เกี%ยวขอ้ง 
´ ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง
ทัAงภาครัฐและเอกชน 

´ พฒันารูปแบบและกระบวนการสุขศึกษา 
´ พฒันาเครือข่ายการดาํเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทัAงภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม
และประชาชน 

´ ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันา ประเมินและถ่ายทอดองคค์วามรู้มาตรฐาน เทคโนโลยแีละ 
นวตักรรมดา้นสุขภาพ 
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´ ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื%นที%เกี%ยวขอ้งหรือที%ไดรั้บ
มอบหมาย 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 
ภาพที% 3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ตาํแหน่งที%นกัศึกษา 
  นางสาวธนชัชา เตชะปัญญาชยั ตาํแหน่งนกัศึกษาฝึกปฏิบติังานผลิตสื%อสุขภาพ 
 3.4.2 ลกัษณะงานที%นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
  ผลิตสื%อสุขภาพรูปแบบดิจิทลั ไดแ้ก่ สื%อวดีิโอแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก และ 
การ์ตูนช่อง 
3.5 ชื$อและตาํแหน่งงานของพนักงานที$ปรึกษา 

1.คุณนภดล เที%ยงกมล  ตาํแหน่ง นกัวชิาการเผยแพร่ชาํนาญการพิเศษ 
 2.คุณต่อโชติ โสตถิกลุ  ตาํแหน่ง นกัวชิาการเผยแพร่ชาํนาญการพิเศษ(รก.) 
 3.คุณกิรณา สมวาทสรรค ์ ตาํแหน่ง นกัวชิาการเผยแพร่ชาํนาญการ 
 4.คุณศิริณฏัฐ ์คลงัศรี  ตาํแหน่ง นกัวชิาการเผยแพร่ปฏิบติัการ 
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3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
  ระยะเวลาในการดาํเนินงานวนัที% 20 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2563 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ 
  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
 
3.7 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 
 3.7.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 
  1.กระดาษ หรือ สมุด 
  2. ดินสอ ยางลบ ปากกา สาํหรับงานสเกต็ภาพ 
  3. เครื%องปริAนเตอร์ 
  4. คอมพิวเตอร์ 
  5. เมาส์ปากกา 
 
 3.7.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์  
  1.Paint tool Sai 
  2.Adobe Photoshop CC 2018 
  3.Adobe After Effects CC 2018 
  4.Camtasia 9 
  5.Microsoft Word 
 
3.8 ขั9นตอน และวธีิการดาํเนินงาน 

ขัAนตอนการดาํเนินงาน มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 
หาขอ้มูล    •         
วเิคราะ สงัเคราะห์ ขอ้มูล     •        
เขียนสตอรี%บอร์ด      •       
นาํเสนอและรับการแกไ้ขสตอรี%บอร์ด

ครัA งที% 1 
      •      

นาํเสนอและรับการแกไ้ขสตอรี%บอร์ด

ครัA งที% 2 
      •      



26 
 

นาํเสนอและรับการแกไ้ขสตอรี%บอร์ด

ครัA งที% 3 
      •      

นาํเสนอและรับการแกไ้ขสตอรี%บอร์ด

ครัA งที% 4 
       •     

นาํเสนอและเริ%มตน้การผลิต        •     
นาํเสนอ animation และแกไ้ขครัA งที% 1        •     
รับการแกไ้ขคลิป animation        •     
นาํเสนอ animation และแกไ้ขครัA งที% 2         •    
นาํเสนอ animation สมบูรณ์          •   

ตารางที( 3.1 ตาราง Gantt Chart 
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บทที$ 4 

ผลการจัดทาํโครงงาน 

 การทาํโครงงานหนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลบัทาํอยา่งไรดี ตอ้งจดัทาํ

ทัCงหมด 3 ขัCนตอน ไดแ้ก่ ขัCนตอนการเตรียมงาน (Pre production) ขัCนตอนการผลิต (Production) 

และขัCนตอนหลงัการผลิด (Post – Production) เพืJอเป็นขัCนตอนการทาํงานใหชิ้Cนงานสาํเร็จ 

4.1 ขั5นตอนการเตรียมงาน (pre-production) 

4.1.1 หาขอ้มูล การนอนไม่หลบั โดยหาขอ้มูลอย่างละเอียดและน่าเชืJอถือ จาก เวบ็ไซด์

โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนไดแ้ก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาล

ราชวถีิ  

 กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่วยัรุ่น 16-25 ปี เพราะวยัรุ่นเป็นวยัทีJกาํลงัเจริญเติบโต และการ

นอนหลบัมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิJงในช่วงวยันีC   

กาํหนดรูปแบบสืJอ animation 2D โดยทาํผ่านโปรแกรม Sai และ Photoshop สําหรับการ

วาดรูปแต่งรูป และนาํมาเคลืJอนไหวผ่านทางโปรแกรม After Effect โดยความยาวของอนิเมชนั

ประมาณ 3 นาที 

 นาํขอ้มูลมาจดัเรียงเป็นลาํดบัขัCนตอน เพืJอเตรียมนาํขอ้มูลไปใชใ้นการสร้าง animation เช่น 

  1.สาเหตุของอาการนอนไม่หลบั 

  2. ลกัษณะการนอนไม่หลบัมีกีJประเภท 

  3. วธีิการรักษาอาการนอนไม่หลบั 

  4. การป้องกนัการนอนไม่หลบั 

5. ขอ้แนะนาํสาํหรับวยัรุ่น 

 โดยหวัขอ้เหล่านีCมาจากพนกังานทีJปรึกษาและผูจ้ดัทาํร่วมกนัเรียบเรียงมาเพืJอใหง่้ายต่อการ

จดัเรียงขอ้มูล 

 4.1.2 ร่างสตอรีJบอร์ด คือขัCนตอนการร่างให้เห็นชิCนงานคร่าวๆ เพืJอจดัเรียงลาํดบัภาพ

ก่อนหลงั รวมถึงใส่บทบรรยาย บทพูด และการเคลืJอนไหว เพืJอให้เห็นงานทัCงหมดและแกไ้ขให้

งานออกมาเหมาะสม 
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ภาพทีJ 4.1ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 1 
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ภาพทีJ 4.2 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 2 
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ภาพทีJ 4.3 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 3 
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ภาพทีJ 4.4 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 4 
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ภาพทีJ 4.5 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 5 
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ภาพทีJ 4.6 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 6 
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ภาพทีJ 4.7 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 7 
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ภาพทีJ 4.8 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 8 
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ภาพทีJ 4.9 ภาพร่างสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 9 
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4.1.3 ทาํการแกไ้ขสตอรีJบอร์ด เพืJอใหง้านออกมามีความสมบูรณ์และสวยงามมากขึCน 

แก้ไขครั5งที$ 1 

 
ภาพทีJ 4.10 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 1 
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ภาพทีJ 4.11 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 2 
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ภาพทีJ 4.12 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 3 
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ภาพทีJ 4.13 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 4 
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ภาพทีJ 4.14 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 5 
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ภาพทีJ 4.15 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 6 
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ภาพทีJ 4.16 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 1 ภาพทีJ 7 
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แก้ไขครั5งที$ 2 

 
ภาพทีJ 4.17 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 2 ภาพทีJ 1 
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ภาพทีJ 4.18 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 2 ภาพทีJ 2 
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ภาพทีJ 4.19 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 2 ภาพทีJ 3 
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ภาพทีJ 4.20 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 2 ภาพทีJ 4 
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ภาพทีJ 4.21 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 2 ภาพทีJ 5 
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แก้ไขครั5งที$ 3 

 
ภาพทีJ 4.22 การแกไ้ขสตอรีJบอร์ดครัC งทีJ 3 ภาพทีJ 1 
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4.1.4 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์

 

ภาพทีJ 4.23 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 1 
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ภาพทีJ 4.24 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 2 
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ภาพทีJ 4.25 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 3 
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ภาพทีJ 4.26 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 4 
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ภาพทีJ 4.27 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 5 



55 
 

 

ภาพทีJ 4.28 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 6 
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ภาพทีJ 4.29 สตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ ภาพทีJ 7 
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4.2 ขั5นตอนการปฏิบัตงิาน 

 4.2.1 ขัCนตอนการวาดภาพ  

  โดยวาดภาพผา่นโปรแกรม SAI ใชอุ้ปกรเมาส์ปากกา วาดแยกส่วนสาํหรับการ

เตรียมนาํไปเคลืJอนไหว ผา่นโปรแกรม After Effect 

 

ภาพทีJ 4.30 ภาพการวาดภาพบนโปรแกรม SAI 
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ภาพทีJ 4.31 ภาพการแยกชิCนส่วนตวัลละครสาํหรับเตรียมนาํไปเคลืJอนไหว 



59 
 

 

ภาพทีJ 4.32 ภาพการแยกชิCนส่วนฉากสาํหรับเตรียมนาํไปเคลืJอนไหว 
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ภาพทีJ 4.33ภาพการแยกชิCนส่วนพรอปสาํหรับเตรียมนาํไปเคลืJอนไหว 

 

 

 

 

 



61 
 

 4.2.2 ขัCนตอนการตดัต่อเป็น animation  

ผา่นทางโปรแกรม After Effect เป็นคลิปยอ่ยๆ แลว้จึงนาํไปเรียงลาํดบัใน Camtasia  

 

ภาพ 4.34การตดัต่อใน After Effect 

 

ภาพ 4.35 การรวมคลิปแลว้มาเรียงลาํดบัใน Camtasia 

 4.2.3 นาํมาแอนิเมชนัมาเรียงลาํดบั และใส่คาํบรรยาย(รายละเอียดอยูใ่นสตอรีJบอร์ด) 
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 4.2.4 พากยเ์สียง เพืJอนาํไปใชต้ดัต่อ โดยใชไ้มคอ์ดัเสียงผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sound 

recorder ในช่วงเวลากลางคืน เนืJองจากเสียงรบกวนนอ้ยทีJสุด (ผูจ้ดัทาํไม่มีสถานทีJทีJเหมาะสมกบั

การอดัเสียง) และนาํเสียงเหล่านัCนมาคดัเลือกเสียงทีJเหมาะสมกบัชิCนงาน เมืJอเจอเสียงทีJไม่เหมาะสม

จะไม่ฝืนใชเ้สียงนัCนลงชิCนงาน แต่ทาํการอดัเสียงใหม่อีกครัC ง โดยแต่ละไฟลเ์ป็นบททีJถูกแบ่งออก 

ตามบทสตอรีJบอร์ดในแต่ละช่อง  

  

ภาพ 4.36 ไฟลเ์สียงพากย ์

 4.2.5 จดัหาเสียงประกอบ และ Sound Effect  

 

ภาพ 4.37 เวบ็ไซด ์youtube สาํหรับเพลงประกอบ 

เพลงประกอบ  เข้า ไปในเว็บ  ( https: / / studio. youtube. com/ channel/ UCWe8STVT-

VsP85XReK883Jg/music) เพืJอคน้หาเสียงประกอบตลอดคลิป โดยเพลงทีJนาํมาใช ้ตอ้งไม่ใช่เพลง

คกัคกัจนเกินไป จาํเป็นตอ้งเป็นเพลงทีJฟังดูแลว้มีความเป็นทางการ ไม่เสียงดงัจนขดักบัการพากย ์

จากนัCนทาํการดาวโหลดเพลง เพืJอใชใ้นชิCนงาน  
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ภาพ 4.38 ไฟลเ์สียง Effect  

Sound Effect ใชเ้วบ็ YouTube เพืJอคน้หาเสียประกอบ เช่นเสียง นาฬิกา เสียงก่อสร้าง เสียงวิJง 

เสียงนก จากนัCนดาวโหลด ์และนาํไปตดัต่อในชิCนงานใหต้รงกบัภาพ 

4.2.6 ตรวจสอบความถูกตอ้งของชิCนงาน ปรับแกชิ้Cนงานใหส้มบูรณ์ทีJสุด โดยนาํไปปรึกษา

กบัทีมอาจารยที์Jปรึกษา  

4.2.7 ไดชิ้CนงานสืJอสุขภาพ หนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลบัทาํอยา่งไร

ดี ?  

4.3 ขั5นตอนหลงัการปฏิบัตงิาน 

 4.3.1 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงาน โดยผา่นการประชุมของพนกังานทีJปรึกษาเพืJอไม่ให้

ชิCนงานขาดตกบกพร่อง 

4.3.2 ใหพ้นกังานทีJปรึกษาตรวจดูผลงาน 

4.3.3 เผยแพร่ผา่นช่องทางอนัไดแ้ก่ YouTube และ Facebook ของกองสุขศึกษา  

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 

ภาพ 4.39 Facebook กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

https://www.facebook.com/thaihealtheducation 
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ภาพ 4.40 youtube กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

https://www.youtube.com/user/ThaiHealtheducation/ 

สรุป 

 การจัดทาํโครงงานมีทัC งหมด 3 ขัCนตอน ได้แก่ ขัCนตอนการเตรียมงาน ขัCนตอนการ

ปฎิบติังานและ ขัCนตอนหลงัการปฏิบติังาน ซึJ งแต่ละขัCนตอนมีการจดัทาํดงันีC  ขัCนตอนการเตรียมงาน 

เริJมจากหาขอ้มูล ร่างสตอรีJบอร์ด แกไ้ขสตอรีJบอร์ด ไดส้ตอรีJบอร์ดทีJเสร็จสมบูรณ์ แลว้จึงไปสู่

ขัCนตอนถดัไป คือ ขัCนตอนการปฏิบติังาน เริJมจาก การวาดภาพ ตดัต่อเป็น แอนิเมชัJน นาํมาเรียบ

เรียงลาํดบัและใส่คาํบรรยาย พากยเ์สียง จดัหาเสียงประกอบ และ Sound Effect ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของชิCนงาน ได้ชิCนงานสืJอสุขภาพ หนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลบัทาํ

อยา่งไรดี ? และสุดทา้ยคือขัCนตอนหลงัการปฏิบติังาน นัCนคือ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงาน ให้

พนกังานทีJปรึกษาตรวจดูผลงาน และเผยแพผ่า่นช่องทาง Facebook
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บทที$ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการจัดทาํโครงงาน 
 จากการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษาเรื5องหนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงใยสุขภาพ ตอน :  
นอนไม่หลบัทาํอยา่งไรดี ?  ตัHงแต่วนัที5 20 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2563 ผูจ้ดัทาํไดป้ระสบการณ์
ในการทาํงานการผลิตสื5อสุขภาพอยา่งมีขัHนตอน เรียนรู้การเผยแพร่ใหค้วามรู้กบักลุ่มวยัรุ่นผา่นสื5อ
สุขภาพรูปแบบแอนิเมชนั และไดป้ระสบการณ์การทาํงานแบบ New Normal รูปแบบ Work from 
home ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผูจ้ดัทาํไดล้งาน คอมมิค 1 ตอน แอนิเมชนั 2 
ตอน และ อินโฟกราฟฟิก 1 รูป 

ภาพรวมของ Animation  
สื5 อแอนิเมชันเป็นสื5 อใหม่ที5 มีลักษณะที5 มีทัH งภาพและเสียง สร้างความน่าสนใจด้วย

ภาพเคลื5อนไหวที5เป็น 2D ทาํใหผู้ช้มเขา้ถึงเนืHอหาไดง่้าย ชวนติดตาม  
ภาพรวมการจัดทาํโครงงานของผู้จัดทาํ 
ไดเ้ขา้ใจวิธีการที5ถูกตอ้งเมื5อตอ้งผลิตสื5อสุขภาพ ไดพ้ฒันาฝีมือในการจดัทาํสื5อแอนิเมชนั 

ไดป้ระสบการณ์ทาํงานร่วมกนั ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการทาํงานเป็นทีม เรียนรู้วิธีการปรับตวัเพื5อการ
ทาํงาน  
 
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

  การจดัทาํโครงงานในลกัษณะ work from home ผูจ้ดัทาํจาํเป็นจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อ
การทาํงานอย่างสูง ควรมีระเบียบวินยัในการทาํงาน มีการกาํหนดเวลาในการทาํงานอย่างชดัเจน 
จาํเป็นจะต้องมีการประสานงานระหว่างผูจ้ ัดทาํกับพนักงานที5ปรึกษา และอาจารย์ที5ปรึกษา
ตลอดเวลา เพื5อให้ไดชิ้Hนงานที5ตอ้งการ ซึ5 งในการทาํงานชิHนนีH  ผูจ้ดัทาํจะตอ้งมีการเขา้ office เพื5อ
นาํเสนองานและนาํเสนอความคืบหนา้ จาํเป็นจะตอ้งฝึกความตรงต่อเวลา สืบคน้ขอ้มูลของสื5อที5
ตนเองจะทาํ และมุ่งทาํตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะการทาํเพื5อกลุ่มเป้าหมาย  
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รูปที& 1 ประชุมงาน 
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ความกา้วหนา้ของการดาํเนินการผลิต 
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ความกา้วหนา้ของการดาํเนินการผลิต 

 

 

 



 
 

   

   
รูปที& 3 ร่วมถ่ายทาํคาํปราศรัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ท่าน

อนุทิน ชาญวรีกลู 

วนัที& 25 พฤษภาคม 2563 ณ กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลงานคอมมคิ เรื-องหนูฝ้ายเตือนภัย ตอนที- 2 ชวนวยัรุ่นไทยห่างไกลอบายมุข ชวนวยัรุ่นไทยมา
ออกกาํลงักายสร้างสุขภาพกนัดกีว่า 

 



 
 

 



 
 

 
ผลงานโปสเตอร์ 28 พฤษภาคม วนัสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การเผยแพร่ผลงาน หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลบัทาํอย่างไรด ี? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ผลงาน แอนิเมชัน หนูฝ้ายเตือนภยั ห่วงคนไทย ให้ไกลโควดิ-19  

ตอนทีA 1 ข้อปฏิบัตง่ิายๆ 3 อย่าง ห่างไกลโควติ-19 

  

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

ประวตัผู้ิจัดทาํ 

 

ชื#อ   นางสาวธนชัชา เตชะปัญญาชยั 

รหสันกัศึกษา  6004640004 

ที#อยูปั่จจุบนั 690 หมู่บา้นทบัทอง เพชรเกษม 88 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กทม. 

10160 

E-mail   miyadara@gmail.com 
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