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บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสังคมปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ7น ได้แก่ โทรศัพท์เคลืAอนทีA คอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ต และสืA อออนไลน์ต่าง ๆ เทคโนโลยีและสืA อต่าง ๆ เหล่านี7 ต่างนําพาข่าวสารและความ
บันเทิงเข้าสู่ ผูใ้ ช้อย่างรวดเร็ ว แต่บางครั7งก็อาจส่ งผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ดา้ นการดูแลสุ ขภาพ
ตัวเองทีAไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่ นได้
กลุ่มวัยรุ่ นมักตกเป็ นทาสของเทคโนโลยีจนไม่สามารถจัดการเวลาของตนเองได้พญ.ทิพา
วรรณ บูรณสิ น จากสถาบันสุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ กรมสุ ขภาพจิต กล่าวว่า โนโมโฟ
เบีย (Nomophobia) มาจากคําว่า "no mobile phone phobia ใช้เรี ยกอาการทีAเกิดจากความหวาดกลัว
วิ ต กกัง วลเมืA อ ขาดโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ซึA งพบเกิ ด ในกลุ่ ม เยาวชน อายุ 18-24 ปี มากถึ ง ร้ อ ยละ 70
รองลงมาคือกลุ่มคนวัยทํางาน ช่วงอายุ 25-34 ปี และกลุ่มวัยใกล้เกษียณ 55 ปี ขึ7นไป ทําให้เกิดเป็ น
ประเด็นปั ญหาด้านสุ ขภาพในวัยรุ่ น 2 ประการ ได้แก่ (1) ปั ญหาสุ ขภาพทางร่ างกาย เช่น โรคอ้วน
โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และ (2) ปัญหาสุ ขภาพด้านจิตใจ เช่น ติดเกม ซึ มเศร้า นอนไม่หลับ เป็ นต้น
ปั ญหาด้านการนอนไม่หลับ เป็ นปั ญหาทีAไม่ควรถูกมองข้าม เพราะเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิ ด
โรคอืAน ๆ แทรกซ้อนขึ7นมาได้ เช่น โรคหัวใจ โรคกรดไหลย้อน โรคการหายใจทีAผดิ ปกติขณะหลับ
และยังเป็ นอาการผิดปกติของระบบประสาท ส่ งผลให้เกิดโรคซึ มเศร้าและอัลไซเมอร์ได้ นอกจากนี7
ยังเพิAมความเสีA ยงในการเกิดโรคความดันสู ง ประสิ ทธิ ภาพการทํางานลดลง และความเสีA ยงในการ
เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ในการขับขีA ยานพาหนะด้วยนักวิจยั กําลังศึ กษาความเชืA อมโยงระหว่างการนอนไม่
เพียงพอและโรคต่าง ๆ เช่น การนอนไม่หลับเป็ นปั จจัยเสีA ยงต่อการเป็ นโรคซึ มเศร้าและมักเป็ นสิA งทีA
คนเป็ นโรคซึ มเศร้ากล่าวถึง
การนอนไม่หลับ มีสาเหตุมาจาก ความเครี ยดจากการทํางาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ความวิตก
กังวลทางความคิด ความเป็ นอยู่คนใกล้ชิดครอบครัว หรื อปั จจัยทางกายภาพอืAน ๆ ทีAรบกวนการ
นอนหลับ เช่น การเกิดเสี ยงดัง แสงสว่าง หรื อแสงสี ฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์เคลืAอนทีA ฯลฯ
พฤติกรรมของวัยรุ่ นอันมีผลต่อโรคการนอนไม่หลับอันเนืAองมาจาก
1. เทคโนโลยี
ปั จจุบนั มีการใช้สมาร์ ทโฟนจํานวนมากและแพร่ หลาย และวัยรุ่ นเป็ นวัย
ทีAเข้าใกล้ต่อเทคโนโลยีมากทีAสุด ซึA งผลวิจยั พบว่า 91% วัยรุ่ นไทยติดสมาร์ ท
โฟน ใช้งานนานเกิน 6 ชัวA โมงต่อวัน ร้อยละของการใช้อินเตอร์ เน็ต 76.8 %
เป็ นวัยรุ่ นในช่วงอายุ 15 – 24 ปี (ข้อมูลจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ) ข้อมูล
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จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ยังค้นพบว่า
แสงสี ฟ้าจากเครืA องมือสืA อสาร ส่ งผลต่อการหลังA เมลาโทนิ น (Melatonin) ทํา
ให้เกิดการนอนไม่หลับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี7 มีโอกาสส่ งผลต่อพฤติกรรมการนอน
ตั7งแต่ นอนดึก นอนผิดเวลา นอนไม่เป็ นเวลา ทําให้เกิดการนอนไม่หลับขึ7น
2. การเจ็บป่ วยจริ ง
การเจ็บป่ วยจริ ง อาจจะเกิดจากสาเหตุมาจากโรคเรื7 อรังบางโรค เช่น โรค
ภูมิแพ้ หอบหื ด ความดันโลหิ ตสู ง และปั ญหาด้านจิ ตใจ ความเครี ยด ความ
กังวลต่าง ๆ ส่ งผลกระทบต่อการนอนหลับในแต่ละวัน ยังมีปัญหาทีAเกิดจาก
สารเคมี ใ นสมองไม่ ส มดุ ล กัน เช่ น แอซิ ติ ล โคลี น (Acetylcholine)ตํAา นอร์
เอพิเนฟริ น(Norepinephrine)สู ง
นอกจากนี7 การดูแลสุ ขภาพทีAไม่ดีพอ ส่ งผลทําให้เกิดโรคนอนไม่หลับ จะ
ส่ งผลให้เกิดโรคเรื7 อรังตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคหัวใจ ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให้หวั
ใจเต้นเร็ วขึ7นจากการทํางานเพิAมขึ7นของระบบประสาทซิ มพาเทติก และการ
ทํางานทีAลดลงของระบบประสาทพาราซิ มพาเทติก ซํ7ายังเป็ นปั จจัยทําให้เป็ น
โรคซึมเศร้า มีความวิตกกังวล
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ : มปป)
ปั ญหาด้านการนอนไม่หลับเป็ นปั ญหาทีAพบบ่อยและพบเจอกับคนใกล้ชิดของตัวผูจ้ ดั ทํา
รวมถึงตัวผูจ้ ดั ทําเองด้วย ผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นปั ญหา จึงให้ความสําคัญกับสุ ขภาพและการนอนหลับ
เป็ นสิA งทีAไม่ควรมองข้าม อันเป็ นสาเหตุทีAจะส่ งผลให้เกิดการเจ็บป่ วยในด้านต่าง ๆ
ด้วยสาเหตุทีAกล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทําโครงงานสหกิจจึงเล็งเห็นความสําคัญในเรืA องการนอน
ไม่หลับในวัยรุ่ นเพราะการนอนไม่หลับสามารถส่ งผลต่อสุ ขภาพได้ ผูจ้ ดั ทําโครงงานสหกิจจึงจัดทํา
สืA อเคลืAอนไหว เพืAอเผยแพร่ ความรู ้และส่ งเสริ มสุ ขภาพของวัยรุ่ นในการดูแลและป้ องกันตัวเองจาก
โรคนอนไม่หลับ ผ่านสืA อเคลืAอนไหว(Animation media) จํานวน 1 ตอน ความยาวคลิปวีดิโอ 2.52
นาที เผยแพร่ ทางสืA อออนไลน์ของกองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
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1.2 วัตถุประสงค์
เพืAอผลิตสืA อสุ ขภาพ รู ปแบบดิจิทลั : แอนิเมชัน เรืA อง หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน :
นอนไม่หลับทําอย่างไรดี ? สําหรับให้ความรู ้ในการดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคนอนไม่หลับ ให้
กลุ่มวัยรุ่ นได้ตระหนักถึงผลเสี ยของอาการนอนไม่หลับ และเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพของกลุ่มวัยรุ่ น
ภายใต้แนวทางการดําเนินงานของกองสุ ขศึกษากรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
ในเรืA องการส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มวัยรุ่ น
1.3 ขอบเขตของรายงาน
ระยะเวลาฝึ กปฏิบตั ิงาน ตั7งแต่วนั ทีA 18 พฤษภาคม 2563 - วันทีA 30 สิ งหาคม 2563 ณ กอง
สุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
จํานวน 1 ตอน ความยาวคลิปวีดิโอ 2.52 นาที เผยแพร่ ทางสืA อออนไลน์ของกองสุ ขศึกษา
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
• ได้วิ ธี ก ารผลิ ต สืA อ สุ ข ภาพอย่ า งมี ข7 ัน ตอน โดยจัด ทํา เป็ นสืA อ รู ป แบบดิ จิ ท ัล :
แอนิเมชัน เรืA อง หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน นอนไม่หลับทําอย่างไรดี
• ได้สืAอรู ปแบบดิจิทลั : แอนิ เมชัน เพืAอเผยแพร่ ความรู ้และการส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
การดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคนอนไม่หลับในกลุ่มวัยรุ่ น
• ได้ฝึกปฏิ บตั ิ งานการสืA อสารด้านสุ ขภาพ โดยการผลิ ตสืA อรู ปแบบดิ จิทลั ภายใต้
หน่วยงานกองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
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บทที$ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื1 อง หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทําอย่างไรดี
ใช้แนวคิดทฤษฎีมาประกอบผลิตผลงานดังนีO
2.1 แนวคิดการผลิตสื1 อดิจิทลั
2.2 แนวคิดแอนิเมชัน
2.3 แนวคิดด้านการออกแบบสื1 อแอนิเมชัน
2.4 แนวคิดรู ปแบบสื1 อความรู ้
2.5 โรคนอนไม่หลับ
2.1 แนวคิดการผลิตสื$ อดิจทิ ลั
สื1 อดิจิทลั (ตรงกันข้ามกับสื1 ออนาล็อก) หมายถึงสื1 ออิเล็กทรอนิกส์ซ1 ึงทํางานโดยใช้รหัส
ดิจิทลั ในปัจจุบนั การเขียนโปรแกรมต้องอยูบ่ นพืOนฐานของเลขฐานสอง ในกรณี นO ี ดิจิทลั หมายถึง
การแยกแยะระหว่าง "0" กับ "1" ในการ แสดงข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็ นเครื1 องจักรที1มกั จะแปลข้อมูล
ดิจิทลั ฐานสองแล้วจึงแสดงชัOนของเครื1 องประมวลผลชัOนของ ข้อมูลดิจิทลั ที1เหนือกว่า สื1 อดิจิทลั
เช่นเดียวกับสื1 อเสี ยง วิดีโอ หรื อเนืOอหาดิจิทลั อื1น ๆ สามารถถูกสร้างขึOน อ้างอิงถึง และได้รับการ
แจกจ่ายผ่านทางเครื1 องประมวลผลข้อมูลดิจิทลั
สื1 อดิจิทลั ได้นาํ มาซึ1 งการเปลี1ยนแปลงอย่างใหญ่
หลวง เมื1อเทียบกับสื1 ออนาล็อก
Digital Media (สื1 อ ดิ จิ ท ัล ) และ มัล ติ มี เ ดี ย (Multimedia) ทัOง สองคํา นีO เป็ นเรื1 อ งของสื1 อ
ทัOงหมดหรื ออาจจะเรี ยกรวมว่า สื1 อใหม่ (New media) ก็พอจะนับรวมไปได้ ทัOงสองคําต่างก็มีความ
เกี1ยวโยงกัน ถ้าลองคิดถึงสื1 อประเภทใดบ้างที1มีลกั ษณะเป็ นดิจิทลั หลายๆ คนคงพอนึกได้ เนื1องด้วย
ส่ วนใหญ่ลว้ นเป็ นสิ1 งที1เราได้เคยใช้อยูแ่ ล้วในชีวิตประจําวัน เช่น การพิมพ์ขอ้ ความเพื1อส่ งเมล์ การ
เปิ ดฟั งเพลงด้วย คอมพิวเตอร์ การชมภาพถ่ ายที1 เก็บในฮาร์ ดดิ สก์ การชมภาพเคลื1 อนไหวผ่าน
จอคอมพิวเตอร์ การดูวิดีโอ หรื อการติดต่อสื1 อสาร ในยุคปั จจุบนั ทัOงหมดนีO เรารับข้อมูลผ่านสื1 อที1
เป็ นดิ จิทลั ทัOงสิO น และถ้าหากเรานําสื1 อดิ จิทลั ทัOงหมดนีO มารวมเข้าด้วยกัน เราจะได้เป็ นมัลติมีเดี ย
(Multimedia) ซึ1งถือเป็ นสื1 อใหม่ (New media) ที1กาํ ลังมีอิทธิพลต่อการสื1 อสารในยุคปั จจุบนั
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องค์ ประกอบของสื$ อดิจทิ ลั เบืAองต้ น
เป็ นอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบเบืOองต้นของมัลติมีเดียด้วย ประกอบไปด้วยพืOนฐาน 5
ชนิดได้แก่
1. ข้อความ เป็ นส่ วนที1เกี1ยวกับเนืO อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรื อเนืO อหาของ
เรื1 องที1นาํ เสนอ ถือว่า เป็ นองค์ประกอบพืOนฐานที1สําคัญของมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียที1นาํ เสนอ
ผ่านจอภาพของเครื1 องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสี ของตัวอักษรให้เลือกมากมายตาม
ความต้องการแล้วยังสามารถกําหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ)ในระหว่างการนําเสนอ
ได้อีกด้วย
2. เสี ยง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสี ยงที1เร้าใจและสอดคล้องกับเนืOอหาใน การนําเสนอ
จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนัOนเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิง1 ขึOน นอกจากนีOยงั ช่วยสร้างความน่าสนใจ
และ น่ า ติ ด ตามในเรื1 องราวต่ า ง ๆ ได้เ ป็ นอย่า งดี ทัOง นีO เนื1 อ งจากเสี ยงมี อิ ท ธิ พลต่ อ ผูใ้ ช้ม ากกว่า
ข้อความหรื อภาพนิ1 งดังนัOน เสี ยง จึงเป็ น องค์ประกอบที1จาํ เป็ นสําหรับมัลติมีเดียซึ1 งสามารถนําเข้า
เสี ยงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวดี ี เทปและวิทยุ เป็ นต้น
3. ภาพนิ1 ง เป็ นภาพที1ไม่มีการเคลื1อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็ นต้น
ภาพนิ1 งนับว่ามี บทบาทต่อระบบงานมัลติ มีเดี ยมากกว่าข้อความหรื อตัวอักษร เนื1 องจากภาพจะ
ให้ผลในเชิงการเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้ดว้ ยการ มองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนีOยงั สามารถถ่ายทอดความหมาย
ได้ลึกซึ1 ง มากกว่า ข้อ ความหรื อ ตัว อัก ษรซึ1 ง ข้อ ความหรื อ ตัวอักษรจะมี ขอ้ จํา กัดทางด้า นความ
แตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนัOนสามารถสื1 อความหมายได้กบั ทุกชนชาติ ภาพนิ1 งมักจะแสดงอยู่
บนสื1 อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์หรื อวารสารวิชาการ เป็ นต้น
4. ภาพเคลื1 อนไหว ภาพกราฟิ กที1 มีการเคลื1 อนไหวเพื1อแสดงขัOนตอนหรื อปรากฏ การณ์
ต่างๆ ที1 เกิ ดขึOนอย่าง ต่อเนื1 อง ทัOงนีO เพื1อสร้ างสรรค์จินตนาการให้เกิ ดแรงจูงใจจากผูช้ ม การผลิต
ภาพเคลื1อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที1มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ1 งอาจมีปัญหาเกิดขึOนอยูบ่ า้ งเกี1ยวกับ
ขนาดของ ไฟล์ที1ตอ้ งใช้พOนื ที1ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ1งหลายเท่า
5. วิดีโอ เป็ นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที1มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื1 องจากวิดีโอใน
ระบบดิจิทลั สามารถนําเสนอข้อความหรื อรู ปภาพ (ภาพนิ1งหรื อภาพเคลื1อนไหว) ประกอบกับเสี ยง
ได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบ ชนิ ดอื1น ๆ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบ
มัลติมีเดียก็คือ การสิO นเปลืองทรัพยากรของพืOนที1บน หน่ วยความจําเป็ นจํานวนมาก เนื1 องจากการ
นําเสนอวิดีโอด้วยเวลาที1เกิดขึOนจริ ง ( Real-Time)
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สรุ ปได้ว่าคําว่า “มัลติ มีเดี ย” หมายถึ ง การนําองค์ประกอบของสื1 อดิ จิทลั ชนิ ดต่าง ๆ มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ1 งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ1 ง (Still Image) ภาพเคลื1 อนไหว
(Animation) เสี ยง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื1อสื1 อ
ความหมายกั บ ผู ้ใ ช้ อ ย่ า งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ( Interactive Multimedia) และได้ บ รรลุ ผ ลตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน ในส่ วนของแต่ละองค์ประกอบของมัลติ มีเดี ยทัOง 5 ชนิ ดจะมี ทO งั ข้อดี ข้อเสี ยที1แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะและวิธีการใช้งาน สําหรับประโยชน์ที1จะได้รับจากมัลติมีเดีย
มีมากมาย นอกจากจะช่ วยเพิ1มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานแล้ว ยังเพิ1มประสิ ทธิ ผลของความ
คุม้ ค่าในการลงทุนอีกด้วย ทัOงนีO ขึOนอยูก่ บั วิธีการนํามาประยุกต์ใช้เพื1อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(2554)

ณเรจน์ ยิง) นคร,ปรี ชา บุญบํารุ ง,วิเชียร์ เลิศแก้วรัตน์,ประเสริ ฐ อภิชนเอกสิ ทธ์ และ กฤตนัยย กายนาคา.

โดยแนวคิ ดนีO ได้ถูกนํามาใช้ประกอบเป็ นคลิ ปวีดีโอขึO นมา เป็ นการนําข้อความเป็ นคํา
บรรยาย เสี ยงบรรยายประกอบ มีในส่ วนของภาพเคลื1อนไหวมาใช้ในชิOนงาน จนกลายเป็ นวีดีโอ
ตามองค์ประกอบของสื1 อดิจิทลั จนได้เป็ นชิOนงานหนู ฝ้ายเตือนภัย ห่ วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่
หลับทําอย่างไรดี ? กลายเป็ นสื1 อดิจิทลั : แอนิเมชัน

2.2 แนวคิดแอนิเมชัน
แอนิ เ มชั น (Animation) หมายถึ ง "การสร้ า งภาพเคลื1 อ นไหว" ด้ว ยการนํา ภาพนิ1 ง มา
เรี ยงลําดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื1 อง ทําให้ดวงตาเห็นภาพที1มีการเคลื1อนไหวในลักษณะภาพ
ติดตา (Persistence of Vision)
ทวีศกั ดิc กาญจนสุ วรรณ , 2552
สื1 อแอนิ เมชัน หมายถึ ง กระบวนการที1 เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิ ตขึOนที ละ
เฟรม แล้วนํามาร้อยเรี ยงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื1องกัน ไม่วา่ จากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ถ่ายภาพรู ปวาด หรื อ หรื อรู ปถ่ายแต่ละขณะของหุ่ นจําลองที1ค่อย ๆ ขยับเมื1อนําภาพดังกล่าวมาฉาย
ด้วยความเร็ ว ตัOงแต่ 16 เฟรมต่ อวินาที ขึO นไป เราจะเห็ นเหมื อนว่าภาพดังกล่ าวเคลื1 อนไหวได้
ต่อเนื1องกัน ทัOงนีOเนื1องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชันที1ใช้
กันอย่างแพร่ หลายในอินเทอร์เน็ต
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ประโยชน์ของการใช้สื1อแอนิเมชันคือ
1.สร้างความน่าสนใจ เนื1องจากเป็ นสื1 อที1เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย มีทO งั ภาพและเสี ยงที1ช่วยดึงดูด
ความสนใจ
2.ใช้เวลาทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว กระชับ เหมาะกับยุคสมัยเทคโนโลยีที1มากับความ
สะดวกรวดเร็ ว
3.เป็ นสื1 อดิจิทลั ทําให้ไม่สิOนเปลืองทรัพยากร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการนํามาเผยแพร่
ข้อมูล เราสามารถจัดทําลงแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทนั ที เช่น YouTube Facebook และอื1น ๆ
ข้ อดีของการผลิตงานแบบ Animation
1. ช่วยให้การอธิบายเรื1 องที1ค่อนข้างซับซ้อนหรื อยากจะเข้าใจให้กลายเป็ นเรื1 องง่ายขึOน
2. ช่ ว ยให้เ กิ ด การจิ น ตนาการอย่า งไร้ ข อบเขต ไม่ มี ก ารปิ ดกัOน ทางความคิ ด สามารถใช้
ความคิดได้อย่างอิสรเสรี
3. ช่วยเน้นให้ส่วนสําคัญเกิดความกระจ่างและชัดเจนขึOน เป็ นการใช้ภาพอธิบายได้ดี
4. ช่วยทําให้สิ1งที1เป็ นนามธรรมกลายเป็ นรู ปธรรมได้อย่างชัดเจนและดีขO ึน
ข้ อเสี ยของการผลิตงานแบบ Animation
1. ต้องใช้เวลาในการผลิตอย่างมาก
2. น่าเบื1อ เนื1องจากบางครัOงก็ใช้การเคลื1อนไหวแบบเดิม ๆ
3. ต้องมีความสามารถในการวาดก่อนระดับหนึ1ง
4. ต้องมีทุนในการซืOออุปกรณ์ระดับหนึ1ง
บัญชา เพ็ชรบุรี (ม.ป.ป.)

การศึ กษาค้นคว้าในสื1 อแอนิ เมชัน นําข้อดี ขอ้ เสี ยและประโยชน์ของการใช้สื1อประเภทนีO มา
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกใช้สื1อที1เหมาะสม ผูจ้ ดั ทําจึ งเล็งเห็ นว่าสื1 อแอนิ เมชันเป็ นสื1 อที1
เหมาะสมสําหรับการนําเสนอหนุฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทําอย่างไรดี ?
2.3 แนวคิดด้ านการออกแบบสื$ อแอนิเมชัน
2.3.1 การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ1งใหม่ หรื อปรับปรุ งดัดแปลงสิ1 งที1มีอยูใ่ ห้ดีขO ึน
และมี รูปแบบที1 เปลี1 ยนไปจากเดิ ม การถ่ ายทอดรู ปแบบจากความคิ ดออกมาเป็ นผลงาน ที1 ผูอ้ ื1 น
สามารถมองเห็น รับรู ้ หรื อสัมผัสได้ ซึ1 งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ หรื อ
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ปฏิสัมพันธ์ของมนุ ษย์ และยังรวมไปถึง การคิดเชิ งออกแบบ (design thinking) แบบที1ออกมาอาจ
เป็ นสิ1 งที1เป็ นไปได้จริ ง หรื อแบบที1เป็ นเพียงนามธรรมก็ได้ ผูท้ ี1ออกแบบจะเรี ยกว่า นักออกแบบ ซึ1 ง
หมายถึงคนที1ทาํ งานวิชาชี พในสาขาการออกแบบที1แตกต่างกันไป เช่ น นักออกแบบแฟชัน1 , นัก
ออกแบบแนวความคิด หรื อนักออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบนัOนมีความจําเป็ นที1ตอ้ งพิจารณาด้าน สุ นทรี ยศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลัก
เศรษฐศาสตร์ และมุ มมองสังคมการเมื อง ทัOงในสิ1 งที1 ออกแบบและขัOนตอนการออกแบบ การ
ออกแบบอาจเกี1 ยวข้องกับการค้นหาข้อมูล ความคิด การทําแบบจําลอง การปรั บแก้แบบแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และ การรืO อแบบใหม่ (re-design) ขณะที1ความหลายหลายของการออกแบบอาจรวมไป
ถึง เสืO อผ้า ส่ วนต่อประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ ตึกระฟ้า เอกลักษณ์องค์กร การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ หรื อแม้กระทัง1 กระบวนการออกแบบเอง
วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป.)

หลักในการออกแบบที$ใช้ ในงานแอนิเมชั น หนูฝ้ายเตือนภัย ห่ วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่ หลับทํา
อย่ างไรดี
1. กําหนดลําดับ (Impose Order)
โดยกําหนดหัวข้อในการนําเสนอเป็ นลําดับขัOน เช่น สาเหตุ วิธีการป้องกัน วิธีการ
รักษา
2.ชีOนาํ สายตา (Guide the eye)
การจัดทํารู ปแบบห้องให้เป็ นลักษณะเปอร์ สเปคทีฟ เป็ นเส้นนําสายตาไปยังตัว
ละครที1ดาํ เนินเรื1 องอยู่
3.เน้นส่ วนสําคัญ (Emphasize the important)
การเน้นตัวอักษรด้วยการเพิ1มขอบสี ต่างๆให้ตดั กับสี พOืนหลัง หรื อการเปลี1ยนสี
ตัวอักษร
4.สร้างเอกภาพ (Create Unity)
ทํา ให้ภ าพและตัว อัก ษรสามารถสื1 อ ออกมาให้ส อดคล้อ งกัน กับ ความหมายที1
ต้องการ
5.จัดแนวองค์ประกอบ (Align elements)
จัด ภาพให้ เ กิ ด ความสมดุ ล และสร้ า งความน่ า สนใจให้ กับ ภาพ แบ่ ง ตํา แหน่ ง
ตัวหนังสื อให้ไม่ทบั ซ้อนภาพ วางจุดโฟกัสให้อยูใ่ นตําแหน่งการแบ่ง 9 ช่อง
6.จัดการกับพืOนที1วา่ ง (Manage the white space)
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ให้ พOื น ที1 ว่ า งกับ งานเพื1 อ ไม่ ใ ห้ ภ าพดู อึ ด อัด เกิ น ไป หรื อ ใช้ ที1 ว่ า งในการสื1 อ
ความหมายของความโล่งกว้าง คับแคบน่าอึดอัดในตัวงาน
7.ใช้ความต่างสร้างจุดเด่น (Use contrast to stand out)
ทัOงนีOบา้ งก็ใช้การชีOของตัวละคร เพื1อนําสายตาไปยังตัวอักษรที1ขO ึนอยู่ บ้างก็เน้นด้วย
การใช้สี เช่น สี แดงในการตัดกันระหว่างตัวอักษรและภาพเพื1อความโดดเด่น
8.คานนํOาหนักภาพ (Balance the visual weights)
การแบ่ งภาพสองฝั1 งเพื1 อ ให้ภาพนัOนๆมี นO ําหนักเท่ ากัน สร้ างความน่ าสนใจใน
เนืOอหา
9.ใช้สดั ส่ วนที1น่าพอใจ (Use the pleasing proportions)
แบ่งสัดส่ วนใหญ่เล็กเพื1อความน่าสนใจไม่ซO าํ ซากกับการนําเสนออื1นๆ
10.ทําให้ดูง่าย (Simplify)
จัดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ดูเรี ยบง่าย ไม่วนุ่ วายจนแย่งความเป็ นจุดเด่นซึ1 งกันและ
กัน
11. การใช้สี (Coloring)
ใช้สี อ่ อ น เพื1 อ ความละมุ น ละไมในการมอง เน้น เป็ นสี ฟ้ า เพื1 อ ความสบายให้
อารมณ์ผอ่ นคลาย
เลือกใช้สีทึบ เพื1อ สร้ างความรู ้ สึกมืดสื1 อถึงช่ วงเวลากลางคืน ช่ วงเวลาการนอน
หลับ
12.การใช้ตวั อักษร (Typography)
ใช้ตวั อักษรแบบเรี ยบง่ายเพื1อให้อ่านง่าย และมีความดูเป็ นวัยรุ่ น
แนวคิ ดด้านการออกแบบ ได้ถูกนํามาใช้ผสมการออกแบบสตอรี1 บอร์ ด ทัOงหลักในการ
ออกแบบ กํา หนดลํา ดับ การชีO นํา สายตา การเน้น ส่ ว นสํา คัญ การสร้ า งเอกภาพ การจัด แนว
องค์ประกอบ การจัดการกับพืOนที1วา่ ง การใช้ความต่างสร้างจุดเด่น คานนํOาหนักภาพ การใช้สดั ส่ วน
ที1น่าพอใจ การใช้สี การใช้ตวั อักษร เพื1อให้ผลงานออกมามีความน่าสนใจ
2.3.2 การออกแบบคาร์ แรคเตอร์ ตวั ละคร
การกํากับงานศิลปะในการ์ ตูนแอนิเมชัน
องค์ประกอบทางสายตาและการได้ยนิ มีอิทธิ พลอย่างมากในแง่ของการรับรู ้ ซึ1 งแสดงออกถึง
อารมณ์และความรู ้สึกของผูช้ มขณะที1ดูภาพยนตร์ ดังนัOน บทบรรยาย , การแสดงออกของตัวละคร ,
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ดนตรี และองค์ประกอบที1เกี1 ยวข้องทางศิลปะ จึงเป็ นสื1 อที1นาํ พาอารมณ์และความคิดของผูช้ มให้
รู ้สึกไปในทิศทางต่าง ๆ นัน1 จึงเป็ นคําถามที1ผกู ้ าํ กับศิลป์ ในงานแอนิเมชันให้ความสําคัญมากกว่าจะ
ถ่ายทอดอารมณ์ในส่ วนหรื อฉากใด ๆ ของเรื1 องให้ออกมาในทิศทางใด
เส้ นกับอารมณ์ ทเี$ กิดในผลงาน (Line work)
อารมณ์ความรู ้สึกจากเส้นแบบต่าง ๆ เส้นนัOนเป็ นส่ วนประกอบหนึ1 งทางสายตาที1สาํ คัญที1
ให้ แ ทนตัว แสดงจริ ง เหล่ า นัOน สามารถทํา หน้า ที1 ก ารกํา หนดขอบเขตที1 ว่ า ง รู ป ร่ า ง และแทน
ความหมายเป็ นตัวการ์ ตูนที1 แสดงความรู ้ สึกและอารมณ์ ได้ด้วยเส้นต่ าง ๆเหล่านัOน เส้นจะแบ่ ง
ออกเป็ นชนิ ดใหญ่ๆ สองแบบคือ เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทัOงสอง
แบบนีO เวลาที1นาํ มาวางต่อกันในรู ปแบบต่าง ๆ ก็จะเกิดเป็ นรู ปแบบของเส้นที1หลากหลายขึOนมาตาม
ทฤษฎีแล้วได้มีการสรุ ปอารมณ์ที1เกิดจากเส้นแบบต่าง ๆ
สี และความรู้ สึก ( Mood and Tone )
จิ ตวิทยาของสี ( Psychology of color ) “สี ” มี อิทธิ พลต่ อผูช้ มในการสื1 อถึ งอารมณ์ และ
ความรู ้ สึก เป็ นสิ1 งที1แทนความหมายว่าอะไรบ้างที1เกิ ดขึOนในภาพยนตร์ ความรู ้ สึกเกี1 ยวกับสี จะมี
หลากหลายความรู ้สึก
ตัวอย่าง

ภาพ 2.1 ตัวอย่างการใช้สี
การใช้สีสดใส ให้ความรู ้สึกถึงความสดใส ความเป็ นวัยรุ่ น พืOนหลังเป็ นสี ฟ้าและสี เขียว ให้
รู ้สึกร่ มรื1 นเป็ นธรรมชาติ
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วรรณะของสี ( Tone of color )
วรรณะของสี คือ ความแตกต่างของสี แต่ละด้านของวงจรสี ที1แสดงถึงความรู ้สึกที1แตกต่างกัน
ซึ1งถ้าเปรี ยบเทียบกับเสี ยงเพลงหรื อเสี ยงดนตรี กค็ ือเสี ยงสู งและเสี ยงตํ1าที1แสดงออกทางอารมณ์ ที1มี
การเคลื1อนไหว มีชีวติ ชีวา หรื อเศร้าโศกรันทดใจ
หลักการพืนA ฐานสํ าหรับการออกแบบ Character
การออกแบบ Character จะมีหลักการอยูส่ องเรื1 องคือ Profile หรื อ Style
Profile Data คือการอธิบายรายละเอียดของตัวละคร โดยมีอยู่ 7 หัวข้อคือ
1. ID : อายุ , เพศ , ส่ ว นสู ง , สี ผิ ว , ผม , ตา และจุ ด สั ง เกตสํา คัญ ๆ เช่ น ใส่ แ ว่ น ดํา
ตลอดเวลา หรื อมีปีกเล็ก ๆ เป็ นต้น
2.Characteristic : เป็ นตัวที1บอกบุคลิกว่าเป็ นคนอย่างไร อารมณ์ดีตลอดเวลา หรื อซึ มเศร้า
เก็บตัว ที1เป็ นบุคลิกเฉพาะของตัวละครตัวนีO
3.Role : บอกบทบาทหลักๆ ว่ามีหน้าทําอะไรในเรื1 องนีO เช่น เป็ นเด็กจากชนบทต้องการไป
ตามหาอาวุธในตํานานเพื1อปกป้องโลก หรื อต้องไปแก้แค้นให้ท่านพ่อ
4.Origin : เป็ นรากเหง้าของตัวละครว่ามาจากไหน จากหมู่บา้ นอะไร หรื อจากดาวดวงไหน
5.Background : บอกภูมิหลังของตัวละครว่าเคยทําอะไรมา ทําไมต้องมาอยูเ่ รื1 องนีO เช่น เคย
เป็ นเด็กชาวนา ตอนเด็ก ๆ ได้เรี ยนคาถาอาคมมาบ้าง จึ งมีวิชาติ ดตัวพอสมควร และด้วยความที1
หลวงตาสอนมาให้ช่วยเหนือผูค้ น จึงออกเดินทางเพื1อช่วยเหลือคนที1เดือดร้อน
6.Power : มีพลังพิเศษ หรื อความสามารถพิเศษอะไร
7.Associate : มีแนวร่ วมเห็นใครบ้าง เช่น Hero ก็จะมีแนวร่ วมเป็ น Mentor และ Herald
แล้วแนวร่ วมที1วา่ นีOช่วยทําอะไรบ้าง
8.Style คือการเลือกลักษณะของตัวการ์ ตูนว่าจะให้ออกมาแนวใด เช่ น แนวจริ งจัง หรื อ
แนวน่ารัก
ห้องเรี ยนออนไลน์ krusutassa. (ม.ป.ป.).

ผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวทางการออกแบบตัวละคร มาออกแบบตัวละครหนูฝ้าย โดยนําหลักการ
การใช้เส้นมาเขี ยนสี หน้า นําการใช้สีมาใส่ สีให้กับชุ ดตัวละคร โดยชุ ดหนู ฝ้ายใช้สีทึบเพื1 อให้
ความรู ้ สึกอยากนอน และใช้สีสดใสในตัวประกอบอื1 นๆเพื1อให้ความรู ้ สึกสดใสในงาน ไม่ ให้
กลายเป็ นโทนดราม่ามากเกินไป และแสดงความเป็ นวัยรุ่ น โทนสี ในแอนิเมชันจึงเป็ นสี ทึบสลับกับ
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ความสดใสแล้วแต่ความเหมาะสมในตัวงาน เช่น ฉากนอนใช้สีทึบ ฉากออกกําลังกายใช้สีสดใส
และดีไซน์ตวั ละครหนูฝ้ายเตือนภัยให้เป็ นวัยรุ่ น ผูห้ ญิง เพื1อความอ่อนหวาน น่าฟัง มีบุคลิคที1สดใส
อยูต่ ลอดเวลาและมีความเป็ นผูใ้ หญ่ผสม เพื1อเหมาะกับความมีภูมิความรู ้
2.3.3 การจัดทําสตอรี$บอร์ ด (Story bord)
สตอรี1 บอร์ ด คือการเขียนกรอบแสดงเรื1 องราวที1สมบูรณ์ของงานภาพเคลื1อนไหว โดยมีการ
แสดงรายละเอี ยดที1 ปรากฏในแต่ละฉากหรื อแต่ละหน้าจอ เช่ น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื1 อนไหว
เสี ยงดนตรี เสี ยงพูด และแต่ละอย่างนัOนมีลาํ ดับของการปรากฎก่อน-หลัง ด้วยตัวอย่างผลงาน

ภาพ 2.2 ภาพตัวอย่างการทําสตอรี1 บอร์ด
คอมพิวเตอร์ เอ็ม 2 ซี บี. (ม.ป.ป.).

ผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดการจัดทําสตอรี1 บอร์ดมาจัดทําเป็ นชิOนงาน เพื1อจัดลําดับและได้เห็น
ชิOนงานทัOงหมดเป็ นภาพรวม และแก้ไขเพื1อให้ชิOนงานมีความสมบูรณ์ในเนืOอหามากขึOน
2.4 แนวคิดรู ปแบบสื$ อความรู้
สื1 อ เป็ นช่องทางการสื1 อสารที1นาํ เสนอเนืO อหาของสารไม่ว่าจะเป็ นข่าว ข้อมูลบันเทิงหรื อ
โฆษณาไปสู่ ผบู ้ ริ โภค การเปลี1ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นํามาซึ1 งการเปลี1ยนแปลงของรู ปแบบสื1 อที1
พัฒนาให้ดีขO ึนนับจากสื1 อบุคคลที1เปลี1ยนแปลงเป็ นสื1 อสิ1 งพิมพ์ และสื1 อสิ1 งพิมพ์พฒั นาเป็ นรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ คือ สื1 อวิทยุและสื1 อโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ1 ง สื1 อ
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อินเทอร์ เน็ตพัฒนาขึOนมาเพื1อการติดต่อสื1 อสารเพิ1มขึOน ดังนัOนกล่าวได้วา่ การเปลี1ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสื1 อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื1อเพื1อการกระจายเสี ยงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สื1 อแบบดัOงเดิม และสื1 อใหม่
พรจิต สมบัติพานิช, 2547
สื1 อแต่ละประเภทมีดงั นีO
สื$ อประเภทฉาย
สื1 อประเภทฉาย เป็ นสื1 อที1ช่วยกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ลงมือปฏิบตั ิโดยตรง เก็บประสบการณ์ และสามารถ
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการทํางานตามคําสั1งของผูส้ อนที1กาํ หนด หรื อใช้ความคิดสร้างสรรค์ที1ผูเ้ รี ยน
อยากแสดงออกมาก็ได้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ได้ง่ายเพราะเป็ นของจริ งที1สามารถจับและสัมผัสได้ สื1 ออีก
อย่างหนึ1 งคือสื1 อวัสดุที1ตอ้ งอาศัยอุปกรณ์เป็ นส่ วนสําคัญในการแสดงเนืO อหาให้ปรากฏชัดเจนเข้าใจ
โดยรวม
สื$ อสิ$ งพิมพ์
สื1 อสิ1 งพิมพ์ หมายถึง หนังสื อและเอกสารสิ1 งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ1 งได้แสดงหรื อจําแนกหรื อเรี ยบเรี ยงสาระ
ความรู ้ต่าง ๆ โดยใช้หนังสื อที1เป็ นตัวเขียน หรื อตัวพิมพ์เป็ นสื1 อเพื1อแสดงความหมายสื1 อสิ1 งพิมพ์มี
หลายประเภท เช่น เอกสาร หนังสื อ ตํารา หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมาย
เหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ์
สื$ อประเภทเสี ยง
สื1 อประเภทเสี ยง คือสื1 อที1 มีเฉพาะเสี ยง บรรจุเสี ยงพูด ดนตรี ประกอบ และเสี ยงเอฟเฟ็ กต์ต่าง ๆ
รวมอยูใ่ นตลับที1เรี ยกว่าเทปคาสเซ็ท โดยต้องอาศัยเครื1 องเล่นเทปมาเปิ ดฟัง สามารถนํามาใช้กบั บัตร
คํา แผนภูมิ ชาร์ ต ภาพชุ ด มี การอธิ บายขัOนตอนการสาธิ ต การทํางาน การบรรยาย การปราศรั ย
เพื1อให้ผูเ้ รี ยนได้ฟังเพิ1มพูนความรู ้ ในปั จจุบนั มีรายการวิทยุกระจายเสี ยงที1กระจายอยูต่ ามท้องถิ1น
ต่าง ๆ
สื$ อกิจกรรม
สื1 อกิจกรรม และกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรื อกระบวนการที1ครู หรื อผูเ้ รี ยนกําหนดขึOนเพื1อ
เสริ มสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ใช้ในการฝึ กทักษะซึ1 งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบตั ิ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน เช่น การแสดงละครบทบาทสมมติ การสาธิ ต
สถานการณ์จาํ ลอง การจัดนิ ทรรศการ การไปทัศนศึกษานอกสถานที1 การทําโครงงาน เกม เพลง
การปฏิบตั ิตามใบงาน
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สื$ อวัสดุ
สื1 อการสอนประเภทวัสดุเป็ นสื1 อที1มีประโยชน์และคุณค่าต่อการเรี ยนการสอน ทําให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดีความหมายของสื1 อการสอนประเภทวัสดุคาํ ว่า “วัสดุ” ตรงกับคําว่า
ภาษาอังกฤษว่า materal
“สื1 อการสสอนประเภทวัสดุ” หรื อ “สื1 อวัสดุ” ซึ1งเป็ นสื1 อขนาดเล็กมีศกั ยภาพในการบรรลุเก็บเนืOอหา
และถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพซึ1 งเป็ น สื1 อขนาดเล็กมีศกั ยภาพในการบรรลุเก็บเนืOอหา
และถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สื$ อประเภทคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
สื1 อประเภทคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ คื อการใช้สายนําสัญญาณและใช้ซอฟแวร์ จดั การให้
ข้อมูลในเครื1 องหนึ1 งไปแสดงผลบนเครื1 องอื1 นได้ สื1 อมัลติ มีเดี ยก็ได้พฒ
ั นาขึO นตามลําดับ และถูก
นําไปใช้ในประโยชน์ใน ระบบเครื อข่ายเล็ก ๆ (LAN) นัน1 คือเริ1 มใช้เป็ นสื1 อแบบออนไลน์ (online)
อาศัยสายสัญญาณที1เชื1อมโยงติดต่อกันนัOนนําข้อมูลมัลติมีเดียจาก เครื1 องแม่ข่าย (server) กระจายไป
แสดงผลที1ทุก เครื1 องที1เป็ น ลูกข่าย (clients) ใน เครื อข่าย (network)
ข้ อดีของสื$ อออนไลน์
1. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ สื1อโดยไร้พรมแดน
2. สามารถปรับปรุ งข้อมูลได้ตลอด
3. มีการปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยนรู ้
4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. สามารถเลือกเรี ยนได้ตามศักยภาพของตนเอง
6.สร้างความรับผิดชอบ ความมัน1 ใจในตนเอง
ข้ อเสี ยของสื$ อออนไลน์
1. ผูเ้ รี ยนต้องมีเครื1 องคอมพิวเตอร์
2. ต้องมีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์พOนื ฐาน
3.บางครัOงอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิคเวลาใช้งาน
4.ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
5.ต้นทุนในการพัฒนาแบบเรี ยนสู ง
6.ผูม้ ีความรู ้ในการผลิตและออกแบบสื1 อให้มีคุณภาพหาได้ยาก
คิด 0415. (2554)

15
ประเภทของสื$ อสั งคมออนไลน์
มีดว้ ยกันหลายชนิด ขึOนอยูก่ บั ลักษณะของการนํามาใช้โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม หลักดังนีO
1. Weblogs หรื อเรี ยกสัOนๆ ว่า Blogs คือ สื1 อส่ วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ตที1 ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร ความรู ้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่ วนตัว โดยสามารถแบ่งปั นให้บุคคลอื1น ๆ โดยผูร้ ับสารสามารถ
เข้าไปอ่าน หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ1มเติมได้ ซึ1 งการแสดงเนืO อหาของบล็อกนัOนจะเรี ยงลําดับจาก
เนืOอหาใหม่ไปสู่ เนืOอหาเก่า ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านสามารถค้นหาเนืOอหาย้อนหลังเพื1ออ่านและแก้ไข
เพิ1มเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation
2. Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์ เน็ต ซึ1 งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที1ใช้
สําหรั บเชื1 อมต่อระหว่างบุ คคล กลุ่มบุคคล เพื1อให้เกิ ดเป็ นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื1อ
ร่ วมกันแลกเปลี1ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทัOงด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook,
Hi5, Ning, Linkedin, MySpace, Youmeo, Friendste
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที1เรี ยกกันว่า “บล็อกจิlว” ซึ1 งเป็ นเว็บเซอร์ วิสหรื อ
เว็บไซต์ที1ให้บริ การแก่บุคคลทัว1 ไป สําหรับให้ผใู ้ ช้บริ การเขียนข้อความสัOน ประมาณ 140 ตัวอักษร
ที1เรี ยกว่า “Status” หรื อ “Notice” เพื1อแสดงสถานะของตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ หรื อแจ้งข่าวสาร
ต่ า ง ๆ แก่ ก ลุ่ ม เพื1 อ นในสั ง คมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia,2010) ทัOง นีO การ
กําหนดให้ใช้ขอ้ มูลในรู ปข้อความสัOนๆ ก็เพื1อให้ผใู ้ ช้ที1เป็ นทัOง
ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านเข้าใจง่าย ที1นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ Twitter
4. Online Video เป็ นเว็บไซต์ที1ให้บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่ เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ1 งปั จจุ บนั
ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื1 องจากเนืO อหาที1 นําเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถูกจํากัดโดยผังรายการที1แน่ นอนและตายตัว ทําให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้
อย่างต่อเนื1อง เพราะไม่มีโฆษณาคัน1 รวมทัOงผูใ้ ช้สามารถเลือกชมเนืOอหาได้ตามความต้องการและยัง
สามารถเชื1อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื1น ๆ ที1เกี1ยวข้องได้จาํ นวนมากอีกด้วย เช่น Youtube, MSN,
Yahoo
5. Poto Sharing เป็ นเว็บไซต์ที1เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพโดยผูใ้ ช้บริ การสามารถอัพโหลด
และดาวน์โหลดรู ปภาพเพื1อนํามาใช้งานได้ ที1สาํ คัญนอกเหนื อจากผูใ้ ช้บริ การจะมีโอกาสแบ่งปั น
รู ปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นพืOนที1เพื1อเสนอขายภาพที1ตนเองนําเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น Flickr,
Photobucket, Photoshop,Express, Zooom
6. Wikis เป็ นเว็บไซต์ที1มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้อมูลหรื อความรู ้ (Data/Knowledge) ซึ1 งผูเ้ ขียน
ส่ วนใหญ่ อาจจะเป็ นนักวิชาการ นักวิชาชี พหรื อผูเ้ ชี1 ยวชาญเฉพาะทางด้านต่ าง ๆ ทัOงการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ1 งผูใ้ ช้สามารถเขียนหรื อแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia,
Google Earth,diggZy Favorites Online
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7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจําลองส่ วนหนึ1งของชีวิตลงไป จัดเป็ นสื1 อ
สังคมออนไลน์ที1บรรดาผูท้ ่องโลกไซเบอร์ใช้เพื1อสื1 อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลก
เสมื อนจริ ง (Virtual Reality) ซึ1 งผูท้ ี1 จะเข้าไปใช้บริ การอาจจะบริ ษทั หรื อองค์การด้านธุ รกิ จ ด้าน
การศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื1 อ เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ สํานักข่าวซี เอ็นเอ็น ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การซืO อพืOนที1เพื1อให้บุคคลในบริ ษทั หรื อองค์กรได้มีช่องทางในการนําเสนอเรื1 องราวต่าง ๆ ไปยัง
กลุ่มเครื อข่ายผูใ้ ช้สื1อออนไลน์ ซึ1 งอาจจะเป็ นกลุ่ม ลูกค้าทัOงหลัก และรองหรื อ ผูท้ ี1เกี1ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั หรื อองค์การก็ได้ ปัจจุบนั เว็บไซต์ที1ใช้หลัก Virtual Worlds ที1ประสบผลสําเร็ จและ
มีชื1อเสี ยง คือ Second life
8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing เป็ นหลักการ
ขอความร่ วมมื อจากบุคคลในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทําในรู ปของเว็บไซต์ที1มี
วัตถุประสงค์หลักเพื1อค้นหาคําตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทัOงทางธุรกิจ การศึกษา รวมทัOงการ
สื1 อสาร โดยอาจจะเป็ นการดึ งความร่ วมมือจากเครื อข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอ
ความคิดเห็ นหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ กลุ่มคนที1เข้ามาให้ขอ้ มูลอาจจะเป็ นประชาชนทัว1 ไปหรื อผูม้ ี
ความเชี1ยวชาญเฉพาะด้านที1อยูใ่ นภาคธุรกิจหรื อแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้หลัก Crowd
souring คือ ทําให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื1อนํา ไปสู่ การแก้ปัญหาที1มีประสิ ทธิภาพ
ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรื อคัดกรองข้อมูลซึ1งเป็ นปัญหาสาธารณะร่ วมกันได้ เช่น Idea storm,
Mystarbucks Idea
9. Podcasting หรื อ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคําคือ “Pod” กับ “Broadcasting”
ซึ1 ง “POD” หรื อ PersonalOn - Demand คือ อุปสงค์หรื อความต้องการส่ วนบุคคล“Broadcasting”
เป็ นการนําสื1 อต่างๆ มารวมกันในรู ปของภาพและเสี ยง หรื ออาจกล่าวPodcast คือ การบันทึกภาพ
และเสี ยงแล้วนํามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื1อเผยแพร่ ให้บุคคลภายนอก (The public in
general) ที1สนใจดาวน์โหลดเพื1อนําไปใช้งาน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast
10. Discuss / Review/ Opinion เป็ นเว็บบอร์ ดที1ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยอาจจะเกี1ยวกับ สิ นค้าหรื อบริ การ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเช่นEpinions,
Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp
มูฮมั มะอัสรี มูฮมั หมัดฮูเซ็น. (ม.ป.ป.)

ดังนัOนการผลิตสื1 อที1เหมาะสมสําหรับกลุ่มวัยรุ่ นมากที1สุด คือสื1 อออนไลน์ ซึ1 งการเลือกใช้
สื1 อออนไลน์เพื1อสุ ขภาพ เพราะเป็ นสื1 อที1 เข้าถึงได้ง่ายสุ ดสําหรับวัยรุ่ น และสื1 อดิ จิทลั :แอนิ เมชัน
เพราะเป็ นสื1 อที1เข้าถึงง่าย เข้าใจง่ายเหมาะสําหรับวัยรุ่ น
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2.5 โรคนอนไม่ หลับ
อาการนอนไม่หลับ หลับยาก หลับๆ ตื1นๆ จนพักผ่อนไม่เพียงพอ กลายเป็ นปัญหาใหญ่ของ
คนยุคใหม่ ซึ1 งสาเหตุอาจมาจากโรคเรืO อรังบางโรค เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหื ด ความดันโลหิ ตสู ง และ
ปั ญหาทางด้า นจิ ตใต ความเครี ยดความกังวลต่ าง ๆ ซึ1 งแน่ นอนว่ากระทบต่ อการใช้ชีวิต รู ้ สึก
อ่อนเพลียในระหว่างวัน และเป็ นสาเหตุให้มีปัญหาในการทํางานได้ ซึ1 งพบถึง 1/3 ของประชากรที1
มีปัญหาเกี1ยวกับการนอนไม่หลับ และมักพบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ ายประมาณ 2 ต่อ 1 และพบบ่อย
ขึOนตามอายุ
ทําความรู้ จกั โรคนอนไม่ หลับ (Insomnia)
โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) คือ โรคที1มีความผิดปกติในวงจรการหลับ โดยสามารถแบ่งเป็ นชนิด
ของการนอนไม่หลับ 3 ชนิดใหญ่คือ
ชนิดที1$ หลับยาก : จะมีอาการหลับได้ แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลาเป็ นชัว1 โมง
ชนิดที$ 2 หลับไม่ ทน : มักตื1นกลางดึก เช่น หัวคํ1าอาจพอหลับได้ แต่ไม่นานก็จะตื1น ในบางคนอาจ
ตื1นแล้วกลับหลับอีกไม่ได้
ชนิดที$ 3 หลับๆตื$นๆ : จะมีอาการลักษณะ รู ้สึกคล้ายไม่ได้หลับเลยทัOงคืน เพียงแต่เคลิOม ๆ ไปเป็ น
พัก ๆ เท่านัOน
ซึ1 งผูเ้ ป็ นโรคนอนไม่หลับอาจจะมีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ1ง หรื อมีหลายข้อรวมกันก็ได้ และ
แน่นอนเมื1อมีอาการนอนไม่หลับในช่วงตอนกลางคืนนัOนก็จะส่ งผลกระทบในตอนกลางวันทําให้
รู ้สึกอ่อนแรง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ ง่วงซึม เป็ นต้น
สาเหตุของอาการนอนไม่ หลับ
1. ปั ญหาสิ1 งแวดล้อม อุณหภูมิ สว่างเกิ นไป เสี ยงรบกวนจากการจราจร โทรทัศน์ เสี ยงดัง
รบกวน สว่างเกินไป หรื อคับแคบเกินไป ทําให้นอนหลับยาก
2. อาการเจ็บป่ วย เช่น ปวดท้อง ปวดตามเนืOอตัว เป็ นโรคเกี1ยวกับการนอนหลับ มีปัญหาเรื1 อง
ระบบการหายใจ มีอาการไอ
3. ความเครี ยด อาการวิตกกังวล แรงกดดัน หรื อมีอาการซึ มเศร้ าและท้อแท้ หมดกําลังใจ
หมดหวังในการใช้ชีวติ คิดว่าตัวเองไร้ค่า ยึดติดและอยูก่ บั ตัวเองมากเกินไป
4. แอลกอฮอล์ คาเฟอีนในกาแฟ บุหรี1 หรื อการใช้ยาบางชนิ ดนัOนอาจส่ งผลเกี1ยวกับการนอน
หลับ
5. ท้องว่าง ทําให้เกิดอาการอึดอัด หิ วขึOนมาในช่วงดึก หรื ออิ1มมากเกินไป จนทําให้มีอาการ
แน่นท้องกลางดึก จนนอนไม่หลับ
6. ภาวะการนอนหลับ เช่น การนอนละเมอ ฝันร้าย หรื อนอนไม่หลับจนติดเป็ นนิสยั
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7. หน้าที1การงานที1ตอ้ งเปลี1ยนเวลาการนอนอยูส่ มํ1าเสมอ เช่น พยาบาล ยาม
วิธีแก้ ปัญหาอาการนอนไม่ หลับ
1. หลับและตื1นให้เป็ นเวลาแม้ในวันหยุดเพื1อให้เกิดความเคยชิ น ห้องที1นอนควรมืดและ
เงียบ หลีกเลี1ยงแสงจ้าและสว่างมากในเวลานอน ไม่ร้อนหรื อหนาวเกินไปเพราะจะทํา
ให้หลับไม่สนิท
2. ไม่ทาํ กิ จกรรมอื1นในที1นอนเพราะจะทําให้นาฬิกาของการนอนสับสน ที1นอนไม่ใช่ที1
อ่ า นหนัง สื อ หรื อ ดู ที วี ถ้า นอนไม่ ห ลับ ภายหลัง เข้า นอน 20-30 นาที ให้ ลุ ก ไปทํา
กิจกรรมอื1นก่อน เช่นฟังเพลงเบาๆ หรื ออ่านหนังสื อเพื1อให้ผอ่ นคลาย
3. ไม่นอนกลางวัน (ถ้าจําเป็ นไม่ควรนอนเกิ น 30 นาที) เพราะจะทําให้รบกวนช่วงเวลา
นอนในตอนกลางคืนได้
4. จัดที1 นอนให้เหมาะสม เงี ยบสงบ อุณหภูมิที1เย็นสบายพอเหมาะ ไม่ควรเปิ ดโทรทัศน์
และหากต้องการให้ร่างกายพักผ่อนมากจริ ง ๆ ให้ปิดเครื1 องมือสื1 อสารทุกชนิด จะได้ไม่มี
เสี ยงรบกวนขณะนอนหลับ
5. ผ่อนคลายกล้ามเนืOอก่อนนอน เช่น การนวดให้ร่างกายผ่อนคลาย การแช่นO าํ อุ่น
6. หลีกเลี1ยงการนอนกลางวัน หรื อการใช้ยาที1ทาํ ให้เกิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวัน
7. เมื1อรู ้สึกง่วงจะต้องเข้านอนทันที เข้านอนให้เวลานัOนเหมือนกันทุกคืน ตรงเวลา ร่ างกาย
จะจดจําเวลานอนเอง
8. หลี ก เลี1 ย งอาหารมืO อ หนัก หรื อ อาหารที1 ย่อ ยยากก่ อ นนอน เพราะจะทํา ให้ป วดท้อ ง
เนื1องจากมีอาการกรดไหลย้อน ถ้าท้องว่างให้รับประทานอาหารเบาๆ เช่น ขนมปัง
ชิOนเล็ก นมอุ่น หรื อนํOาผลไม้
9. หากนอนไม่หลับ ให้ไปทํากิจกรรมเบาๆ เช่น อ่านหนังสื อ ฟั งเพลง หรื อนัง1 สมาธิ เมื1อ
รู ้สึกง่วงให้เข้ามานอน
10. ก่อนนอนควรทําสมองให้โล่ง ปลอดโปร่ ง ไม่นาํ เรื1 องเครี ยด กดดัน ผิดหวัง หรื อเสี ยใจ
มาคิด ทําจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนนอน ใช้กลิ1นเข้ามาช่วยในการนอนหลับ เช่น กลิ1นวา
นิ ลลา กลิ1นลาเวนเดอร์ กลิ1นยูคาลิปตัส กลิ1นพิมเสน หรื อกลิ1นคาโมมายล์ ที1ช่วยทําให้
ผ่อนคลาย บรรเทาความเครี ยด จิตใจสงบ ปลอดโปร่ ง และผ่อนคลาย
11. หลีกเลี1ยงการดื1มกาแฟ ชาที1มีคาเฟอีน หรื อนํOาอัดลม เพราะจะทําให้นอนไม่หลับ และลด
ประสิ ทธิ ภาพการนอนหลับ ลดการดื1มแอลกอฮอล์ลง ถึงแม้ว่าจะช่วยในเรื1 องการนอน
หลับ หากมากไปอาจส่ งผลต่อร่ างกายได้
12. ออกกําลังกายสมํ1าเสมอ
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13. ไม่ควรออกกําลังกายใกล้เวลานอน เพราะการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายมีอุณหภูมิ
สู งขึOนซึ1 งจะกระตุน้ ให้สมองไม่หลับ จึงควรออกกําลังกายเบาๆ หลังจากตื1นนอนตอน
เช้าอย่างน้อย 15 นาที เพื1อช่วยให้สมองและร่ างกายตื1นตัวทําให้ให้การปฏิบตั ิภารกิจ
ประจําวันดีขO ึน และอาจออกกําลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเพื1อช่วยคลายความ
ตึงเครี ยดจากการทํางาน แต่ไม่ควรปฏิบตั ิใกล้เวลานอน
14. ปรึ กษาแพทย์หรื อนักบําบัด อาจมีการแนะนําให้ใช้ยานอนหลับ ยาผ่อนคลาย ได้รับการ
ปรึ กษา หรื อมีตารางการปฏิบตั ิมาให้ฝึกบําบัดการนอนหลับ
15. รับประทานอาหารที1มีแมกนี เซี ยมสู ง เช่น ปลาโอ ปลาเก๋ า ปลากะพง ถัว1 เหลือง ถัว1 ลิสง
อัลมอลต์ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ยอดฟักแม้ว ยอดฟักทอง และกล้วยสุ ก เพราะแมกนีเซี ยม
ลดอาการซึ มเศร้า และมีผลต่อกระบวนการควบคุมการนอนหลับ โดยเป็ นตัวที1ช่วยใน
การสร้ า งสารเมลาโตนิ น นอกจากนัOน อาหารที1 มี โ ปรตี น และฟอสฟอรั ส นัOน ยัง มี
แมกนีเซียมด้วย เช่น ธัญพืชไม่ขดั สี ถัว1 เมล็ดแห้ง ไข่ ผักใบเขียว และเนืOอสัตว์
16. ควรหลีกเลี1ยงอาหารหนักในมืOอเย็น เช่นอาหารประเภทเนืO อสัตว์หรื อมีโปรตีนมาก หาก
จําเป็ นต้องทานก่อนนอนควรเป็ นนมสดหรื อนํOาผลไม้เท่านัOน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล. (ม.ป.ป.).
โรงพยาบาลเปาโล. (2563)
โรงพยาบาลราชวิถี. (2562)
รามา แชแนล. (2557)

เด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ นควรนอนก่อน 22.00 น. เพื1อให้ฮอร์โมนการเจริ ญเติบโต (Growth
Hormone) หลัง1 เต็มที1 ช่วยเรื1 องการเติบโต และเพิ1มความสู ง เด็กในแต่ละช่วงวัยต้องการการนอน
หลับที1แตกต่างกัน โดยสรุ ปดังนีO
- เด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ นอายุ 6-14 ปี ควรนอนหลับประมาณ 9- 11 ชัว1 โมง ต่อวัน
- เด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ นอายุ 15-17 ปี ควรนอนหลับประมาณ 8- 10 ชัว1 โมง ต่อวัน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริ มสุ ขภาพ. (2561)

ทัOงนีO หากเราอดนอน หรื อพักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่ งผลเสี ยกับร่ างกายทําให้ระบบร่ างกาย
ทํางานติ ดขัด จะเพิ1มความเสี1 ยงของการเกิ ดความดันโลหิ ตสู ง และปั ญหาด้านระบบหลอดเลือด
หัวใจ ระบบภูมิคุม้ กันทํางานโดยมี ประสิ ทธิ ภาพลดลง หายจากโรคต่างๆ ได้ช้าลง มี ผลต่อการ
เจริ ญเติ บโต มี การซ่ อมแซมเนืO อเยื1อส่ วนที1 สึกหรอได้ลดลง ฟืO นตัวจากโรคได้ช้า ร่ างกายมี ภาวะ
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อ่อนเพลีย ส่ งผลต่อระบบเผาผลาญ ร่ างกายต้องการอาหารมากขึOน มีอาการป่ วย เช่น คลื1นใส้ ปวด
ศีรษะ ท้องผูกหรื อท้องเสี ย กล้ามเนืO อทํางานได้ไม่เต็มที1 กล้ามเนืO อทํางานได้ลดลง หรื ออ่อนแรง
อ่อนเพลีย มีผลทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น โกรธง่าย มีอารมณ์แปรปรวน ไม่คงที1 ซึ มเศร้า และมี
อาการเฉื1 อยชา ไม่อยากทําอะไรเลย เพราะฉะนัOนจึงต้องดูแลร่ างกายให้ดี การพักผ่อนนอนหลับนัOนก็
เป็ นสิ1 งสําคัญ ไม่แพ้เรื1 องการบริ โภคหรื อการออกกําลังกายเลย
ข้อมูลการนอนไม่หลับนีOจะช่วยเสริ มให้ตวั โครงงานมีความสมบูรณ์ในข้อมูลและหลักฐาน
มากขึOน ผูจ้ ดั ทําเล็งเห็นว่าเป็ นปั ญหาที1สามารถพบได้ในทัว1 ไป พบเจอในกลุ่มอายุใกล้เคียงกัน และ
เป็ นปั ญหาที1คนส่ วนใหญ่ไม่เห็นถึงความสําคัญ
ผูจ้ ดั ทําโครงงานสหกิจนีO ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากบทความ งานวิชาการต่าง ๆ ที1
เผยแพร่ ทางเว็บไซด์ ตําราวิชาการ และเอกสารโครงงานสหกิ จอื1 น ๆ ที1 เกี1 ยวข้อง ผูศ้ ึ กษาพบว่า
แนวคิดการออกแบบสื1 อดิจิทลั มีความเหมาะสมในการนํามาเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ เนื1 องมาจากเป็ น
สื1 อที1กาํ ลังเป็ นที1นิยม แนวคิดด้านแอนิ เมชัน เป็ นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ เหมาะสมกับการนํามา
ผลิตสื1 อเรื1 องโรคนอนไม่หลับให้เข้าใจง่ายขึOน และนําแนวคิดด้านการออกแบบสื1 อแอนิ เมชัน มา
จัดทําให้มีความน่าสนใจ เช่น การกําหนดลําดับ การใช้จุดชีOนาํ สายตา เป็ นต้น รวมถึงสร้าง
คาร์ แล็คเตอร์ ให้มีความน่ าสนใจ โดยใช้แนวคิดรู ปแบบสื1 อความรู ้ เพื1อให้เข้าใจถึงความเป็ นสื1 อ
ออนไลน์ และหาช่องทางการเผยแพร่ ที1ตอบโจทย์ที1สุด สุ ดท้ายนําความรู ้ที1ได้รับจากโรคการนอน
ไม่หลับมาเผยแพร่ ด้วยข้อมูลที1น่าเชื1อถือ มีแหล่งที1มาชัดเจนและเป็ นความจริ ง
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บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ 9งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ข ministry of public health
3.1.2 ที%ตA งั สถานประกอบการ ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ภาพที% 3.1 ตราสัญลักษณ์ ( Logo ) กระทรวงสาธารณสุ ข

ภาพที% 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) กองสุ ขศึกษา
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ภาพที% 3.3 แผนที% กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กองสุ ขศึกษา
3.2 ลักษณะการประกอบการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
´ มีทA งั หมด 15 หน่วยงาน และ 6 หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาค
´ หนึ%งใน 15 หน่วยงาน มีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
´ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ มี 2 หน่วยงาน
หน่วยงานส่ วนกลาง 8 กอง 3 สํานัก 4 กลุ่ม 2 ศูนย์
´ กองแบบแผน
´ กองวิศวกรรมการแพทย์
´ กองสนับสนุนสุ ขภาพภาคประชาชน
´ กองสุ ขศึกษา
´ กองแผนงาน
´ กองสุ ขภาพระหว่างประเทศ
´ กองกฎหมาย
´ กองสถานประกอบการเพื%อสุ ขภาพ
´ สํานักงานเลขานุการกรม
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´ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
´ สํานักผูเ้ ชี%ยวชาญ
´ กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
´ กลุ่มตรวจสอบภายใน
´ กลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรม
´ กลุ่มสถานประกอบการเพื%อสุ ขภาพ
´ ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
´ ศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
หน่วยงานส่ วนภูมิภาค
´ ศูนย์สนับสนุนบริ การสุ ขภาพที% 1 – 12
´ ศูนย์พฒั นาการสาธารณสุ ขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดครสวรรค์
´ ศูนย์พฒั นาการสาธารณสุ ขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
´ ศูนย์พฒั นาการสาธารณสุ ขมูลฐานภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
´ ศูนย์พฒั นาการสาธารณสุ ขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
´ ศูนย์พฒั นาการสาธารณสุ ขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
กองสุ ขศึกษา
วิสัยทัศน์ กองสุ ขศึกษา
“เป็ นองค์กรหลักด้านสุ ขศึกษาเพื%อพัฒนาการเรี ยนรู ้นาํ สู่ วฒั นธรรมสุ ขภาพของคนไทย”
พันธกิจ กองสุ ขศึกษา
´ จัดทํายุทธศาสตร์ดา้ นสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานและภาคส่ วนที%เกี%ยวข้อง
´ ส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงานสุ ขศึกษาในระบบบริ การสุ ขภาพแก่หน่วยงานที%เกี%ยวข้อง
ทัAงภาครัฐและเอกชน
´ พัฒนารู ปแบบและกระบวนการสุ ขศึกษา
´ พัฒนาเครื อข่ายการดําเนินงานสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพทัAงภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
และประชาชน
´ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา ประเมินและถ่ายทอดองค์ความรู ้มาตรฐาน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
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´ ปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื%นที%เกี%ยวข้องหรื อที%ได้รับ
มอบหมาย
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร

ภาพที% 3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที%นกั ศึกษา
นางสาวธนัชชา เตชะปัญญาชัย ตําแหน่งนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานผลิตสื% อสุ ขภาพ
3.4.2 ลักษณะงานที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ผลิตสื% อสุ ขภาพรู ปแบบดิจิทลั ได้แก่ สื% อวิดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก และ
การ์ตูนช่อง
3.5 ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
1.คุณนภดล เที%ยงกมล
ตําแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชาํ นาญการพิเศษ
2.คุณต่อโชติ โสตถิกลุ
ตําแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชาํ นาญการพิเศษ(รก.)
3.คุณกิรณา สมวาทสรรค์
ตําแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชาํ นาญการ
4.คุณศิริณฏั ฐ์ คลังศรี
ตําแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบตั ิการ
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3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานวันที% 20 พฤษภาคม - 28 สิ งหาคม 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
3.7 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.7.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
1.กระดาษ หรื อ สมุด
2. ดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับงานสเก็ตภาพ
3. เครื% องปริA นเตอร์
4. คอมพิวเตอร์
5. เมาส์ปากกา
3.7.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
1.Paint tool Sai
2.Adobe Photoshop CC 2018
3.Adobe After Effects CC 2018
4.Camtasia 9
5.Microsoft Word
3.8 ขั9นตอน และวิธีการดําเนินงาน
ขัAนตอนการดําเนินงาน
หาข้อมูล
วิเคราะ สังเคราะห์ ข้อมูล
เขียนสตอรี% บอร์ด
นําเสนอและรับการแก้ไขสตอรี% บอร์ด
ครัAงที% 1
นําเสนอและรับการแก้ไขสตอรี% บอร์ด
ครัAงที% 2

มิถุนายน 2563
•

กรกฎาคม 2563 สิ งหาคม 2563
•
•
•
•
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นําเสนอและรับการแก้ไขสตอรี% บอร์ด
ครัAงที% 3
นําเสนอและรับการแก้ไขสตอรี% บอร์ด
ครัAงที% 4
นําเสนอและเริ% มต้นการผลิต
นําเสนอ animation และแก้ไขครัAงที% 1
รับการแก้ไขคลิป animation
นําเสนอ animation และแก้ไขครัAงที% 2
นําเสนอ animation สมบูรณ์
ตารางที( 3.1 ตาราง Gantt Chart

•
•
•
•
•
•
•
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บทที$ 4
ผลการจัดทําโครงงาน
การทําโครงงานหนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทําอย่างไรดี ต้องจัดทํา
ทัCงหมด 3 ขัCนตอน ได้แก่ ขัCนตอนการเตรี ยมงาน (Pre production) ขัCนตอนการผลิต (Production)
และขัCนตอนหลังการผลิด (Post – Production) เพืJอเป็ นขัCนตอนการทํางานให้ชิCนงานสําเร็ จ
4.1 ขั5นตอนการเตรียมงาน (pre-production)
4.1.1 หาข้อมู ล การนอนไม่ หลับ โดยหาข้อมู ลอย่างละเอี ยดและน่ าเชืJ อถื อ จาก เว็บไซด์

โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิ บดี โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาล
ราชวิถี
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่วยั รุ่ น 16-25 ปี เพราะวัยรุ่ นเป็ นวัยทีJกาํ ลังเจริ ญเติบโต และการ
นอนหลับมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงJ ในช่วงวัยนีC
กําหนดรู ปแบบสืJ อ animation 2D โดยทําผ่านโปรแกรม Sai และ Photoshop สําหรับการ
วาดรู ปแต่งรู ป และนํามาเคลืJ อนไหวผ่านทางโปรแกรม After Effect โดยความยาวของอนิ เมชัน
ประมาณ 3 นาที
นําข้อมูลมาจัดเรี ยงเป็ นลําดับขัCนตอน เพืJอเตรี ยมนําข้อมูลไปใช้ในการสร้าง animation เช่น
1.สาเหตุของอาการนอนไม่หลับ
2. ลักษณะการนอนไม่หลับมีกีJประเภท
3. วิธีการรักษาอาการนอนไม่หลับ
4. การป้องกันการนอนไม่หลับ
5. ข้อแนะนําสําหรับวัยรุ่ น
โดยหัวข้อเหล่านีCมาจากพนักงานทีJปรึ กษาและผูจ้ ดั ทําร่ วมกันเรี ยบเรี ยงมาเพืJอให้ง่ายต่อการ
จัดเรี ยงข้อมูล

4.1.2 ร่ างสตอรีJ บอร์ ด คื อขัCนตอนการร่ างให้เห็ นชิC นงานคร่ าวๆ เพืJอจัดเรี ยงลําดับภาพ
ก่อนหลัง รวมถึงใส่ บทบรรยาย บทพูด และการเคลืJอนไหว เพืJอให้เห็นงานทัCงหมดและแก้ไขให้
งานออกมาเหมาะสม
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ภาพทีJ 4.1ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 1

29

ภาพทีJ 4.2 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 2

30

ภาพทีJ 4.3 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 3

31

ภาพทีJ 4.4 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 4

32

ภาพทีJ 4.5 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 5

33

ภาพทีJ 4.6 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 6

34

ภาพทีJ 4.7 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 7

35

ภาพทีJ 4.8 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 8

36

ภาพทีJ 4.9 ภาพร่ างสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 9
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4.1.3 ทําการแก้ไขสตอรีJ บอร์ด เพืJอให้งานออกมามีความสมบูรณ์และสวยงามมากขึCน
แก้ ไขครั5งที$ 1

ภาพทีJ 4.10 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 1

38

ภาพทีJ 4.11 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 2

39

ภาพทีJ 4.12 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 3

40

ภาพทีJ 4.13 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 4

41

ภาพทีJ 4.14 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 5

42

ภาพทีJ 4.15 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 6

43

ภาพทีJ 4.16 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 1 ภาพทีJ 7

44
แก้ ไขครั5งที$ 2

ภาพทีJ 4.17 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 2 ภาพทีJ 1
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ภาพทีJ 4.18 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 2 ภาพทีJ 2

46

ภาพทีJ 4.19 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 2 ภาพทีJ 3

47

ภาพทีJ 4.20 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 2 ภาพทีJ 4

48

ภาพทีJ 4.21 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 2 ภาพทีJ 5

49
แก้ ไขครั5งที$ 3

ภาพทีJ 4.22 การแก้ไขสตอรีJ บอร์ดครัCงทีJ 3 ภาพทีJ 1

50

4.1.4 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์

ภาพทีJ 4.23 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 1

51

ภาพทีJ 4.24 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 2

52

ภาพทีJ 4.25 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 3

53

ภาพทีJ 4.26 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 4

54

ภาพทีJ 4.27 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 5

55

ภาพทีJ 4.28 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 6

56

ภาพทีJ 4.29 สตอรีJ บอร์ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ ภาพทีJ 7
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4.2 ขั5นตอนการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 ขัCนตอนการวาดภาพ
โดยวาดภาพผ่านโปรแกรม SAI ใช้อุปกรเมาส์ปากกา วาดแยกส่ วนสําหรับการ
เตรี ยมนําไปเคลืJอนไหว ผ่านโปรแกรม After Effect

ภาพทีJ 4.30 ภาพการวาดภาพบนโปรแกรม SAI
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ภาพทีJ 4.31 ภาพการแยกชิCนส่ วนตัวลละครสําหรับเตรี ยมนําไปเคลืJอนไหว

59

ภาพทีJ 4.32 ภาพการแยกชิCนส่ วนฉากสําหรับเตรี ยมนําไปเคลืJอนไหว
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ภาพทีJ 4.33ภาพการแยกชิCนส่ วนพรอปสําหรับเตรี ยมนําไปเคลืJอนไหว
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4.2.2 ขัCนตอนการตัดต่อเป็ น animation
ผ่านทางโปรแกรม After Effect เป็ นคลิปย่อยๆ แล้วจึงนําไปเรี ยงลําดับใน Camtasia

ภาพ 4.34การตัดต่อใน After Effect

ภาพ 4.35 การรวมคลิปแล้วมาเรี ยงลําดับใน Camtasia
4.2.3 นํามาแอนิเมชันมาเรี ยงลําดับ และใส่ คาํ บรรยาย(รายละเอียดอยูใ่ นสตอรีJ บอร์ด)
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4.2.4 พากย์เสี ยง เพืJอนําไปใช้ตดั ต่อ โดยใช้ไมค์อดั เสี ยงผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sound
recorder ในช่วงเวลากลางคืน เนืJ องจากเสี ยงรบกวนน้อยทีJสุด (ผูจ้ ดั ทําไม่มีสถานทีJทีJเหมาะสมกับ
การอัดเสี ยง) และนําเสี ยงเหล่านัCนมาคัดเลือกเสี ยงทีJเหมาะสมกับชิCนงาน เมืJอเจอเสี ยงทีJไม่เหมาะสม
จะไม่ฝืนใช้เสี ยงนัCนลงชิCนงาน แต่ทาํ การอัดเสี ยงใหม่อีกครัCง โดยแต่ละไฟล์เป็ นบททีJถูกแบ่งออก
ตามบทสตอรีJ บอร์ดในแต่ละช่อง

ภาพ 4.36 ไฟล์เสี ยงพากย์
4.2.5 จัดหาเสี ยงประกอบ และ Sound Effect

ภาพ 4.37 เว็บไซด์ youtube สําหรับเพลงประกอบ
เพลงประกอบ เข้ า ไปในเว็ บ (https://studio.youtube.com/channel/UCWe8STVTVsP85XReK883Jg/music) เพืJอค้นหาเสี ยงประกอบตลอดคลิป โดยเพลงทีJนาํ มาใช้ ต้องไม่ใช่เพลง
คักคักจนเกินไป จําเป็ นต้องเป็ นเพลงทีJฟังดูแล้วมีความเป็ นทางการ ไม่เสี ยงดังจนขัดกับการพากย์
จากนัCนทําการดาวโหลดเพลง เพืJอใช้ในชิCนงาน
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ภาพ 4.38 ไฟล์เสี ยง Effect
Sound Effect ใช้เว็บ YouTube เพืJอค้นหาเสี ยประกอบ เช่นเสี ยง นาฬิกา เสี ยงก่อสร้าง เสี ยงวิงJ

เสี ยงนก จากนัCนดาวโหลด์ และนําไปตัดต่อในชิCนงานให้ตรงกับภาพ
4.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของชิCนงาน ปรับแก้ชิCนงานให้สมบูรณ์ทีJสุด โดยนําไปปรึ กษา
กับทีมอาจารย์ทีJปรึ กษา
4.2.7 ได้ชิCนงานสืJ อสุ ขภาพ หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทําอย่างไร
ดี ?
4.3 ขั5นตอนหลังการปฏิบัตงิ าน
4.3.1 ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของงาน โดยผ่านการประชุมของพนักงานทีJปรึ กษาเพืJอไม่ให้
ชิCนงานขาดตกบกพร่ อง
4.3.2 ให้พนักงานทีJปรึ กษาตรวจดูผลงาน
4.3.3 เผยแพร่ ผา่ นช่องทางอันได้แก่ YouTube และ Facebook ของกองสุ ขศึกษา
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ

ภาพ 4.39 Facebook กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
https://www.facebook.com/thaihealtheducation
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สรุ ป

ภาพ 4.40 youtube กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
https://www.youtube.com/user/ThaiHealtheducation/

การจัด ทํา โครงงานมี ทC ัง หมด 3 ขัCน ตอน ได้แ ก่ ขัCน ตอนการเตรี ย มงาน ขัCน ตอนการ
ปฎิบตั ิงานและ ขัCนตอนหลังการปฏิบตั ิงาน ซึJ งแต่ละขัCนตอนมีการจัดทําดังนีC ขัCนตอนการเตรี ยมงาน
เริJ มจากหาข้อมูล ร่ างสตอรีJ บอร์ ด แก้ไขสตอรีJ บอร์ ด ได้สตอรีJ บอร์ ดทีJเสร็ จสมบูรณ์ แล้วจึ งไปสู่
ขัCนตอนถัดไป คือ ขัCนตอนการปฏิบตั ิงาน เริJ มจาก การวาดภาพ ตัดต่อเป็ น แอนิ เมชันJ นํามาเรี ยบ
เรี ยงลําดับและใส่ คาํ บรรยาย พากย์เสี ยง จัดหาเสี ยงประกอบ และ Sound Effect ตรวจสอบความถูก
ต้องของชิC นงาน ได้ชิCนงานสืJ อสุ ขภาพ หนู ฝ้ายเตื อนภัย ห่ วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่ หลับทํา
อย่างไรดี ? และสุ ดท้ายคือขัCนตอนหลังการปฏิบตั ิงาน นัCนคือ ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของงาน ให้
พนักงานทีJปรึ กษาตรวจดูผลงาน และเผยแพ่ผา่ นช่องทาง Facebook
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บทที$ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการจัดทําโครงงาน
จากการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาเรื5 องหนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุ ขภาพ ตอน :
นอนไม่หลับทําอย่างไรดี ? ตัHงแต่วนั ที5 20 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม 2563 ผูจ้ ดั ทําได้ประสบการณ์
ในการทํางานการผลิตสื5 อสุ ขภาพอย่างมีขH นั ตอน เรี ยนรู ้การเผยแพร่ ให้ความรู ้กบั กลุ่มวัยรุ่ นผ่านสื5 อ
สุ ขภาพรู ปแบบแอนิ เมชัน และได้ประสบการณ์การทํางานแบบ New Normal รู ปแบบ Work from
home ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ผูจ้ ดั ทําได้ลงาน คอมมิค 1 ตอน แอนิ เมชัน 2
ตอน และ อินโฟกราฟฟิ ก 1 รู ป
ภาพรวมของ Animation
สื5 อ แอนิ เ มชัน เป็ นสื5 อ ใหม่ ที5 มี ล ัก ษณะที5 มี ทH ัง ภาพและเสี ย ง สร้ า งความน่ า สนใจด้ว ย
ภาพเคลื5อนไหวที5เป็ น 2D ทําให้ผชู ้ มเข้าถึงเนืHอหาได้ง่าย ชวนติดตาม
ภาพรวมการจัดทําโครงงานของผู้จดั ทํา
ได้เข้าใจวิธีการที5ถูกต้องเมื5อต้องผลิตสื5 อสุ ขภาพ ได้พฒั นาฝี มือในการจัดทําสื5 อแอนิ เมชัน
ได้ประสบการณ์ทาํ งานร่ วมกัน ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบการทํางานเป็ นทีม เรี ยนรู ้วิธีการปรับตัวเพื5อการ
ทํางาน
5.2 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
การจัดทําโครงงานในลักษณะ work from home ผูจ้ ดั ทําจําเป็ นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
การทํางานอย่างสู ง ควรมีระเบียบวินยั ในการทํางาน มีการกําหนดเวลาในการทํางานอย่างชัดเจน
จํา เป็ นจะต้อ งมี ก ารประสานงานระหว่า งผูจ้ ัด ทํา กับ พนัก งานที5 ป รึ ก ษา และอาจารย์ที5 ป รึ ก ษา
ตลอดเวลา เพื5อให้ได้ชิHนงานที5ตอ้ งการ ซึ5 งในการทํางานชิHนนีH ผูจ้ ดั ทําจะต้องมีการเข้า office เพื5อ
นําเสนองานและนําเสนอความคืบหน้า จําเป็ นจะต้องฝึ กความตรงต่อเวลา สื บค้นข้อมูลของสื5 อที5
ตนเองจะทํา และมุ่งทําตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการทําเพื5อกลุ่มเป้าหมาย
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ภาคผนวก ก.

รู ปที& 1 ประชุมงาน
ประชุมงานวันที& 18 สิ งหาคม 2563 ณ กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ เรื& อง
ความก้าวหน้าของการดําเนินการผลิต

รู ปที& 2 ประชุมงาน
ประชุมงานวันที& 10 สิ งหาคม 2563 ณ กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ เรื& อง
ความก้าวหน้าของการดําเนินการผลิต

รู ปที& 3 ร่ วมถ่ายทําคําปราศรัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข ท่าน
อนุทิน ชาญวีรกูล
วันที& 25 พฤษภาคม 2563 ณ กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ

ภาคผนวก ข.

ผลงานคอมมิค เรื- องหนูฝ้ายเตือนภัย ตอนที- 2 ชวนวัยรุ่นไทยห่ างไกลอบายมุข ชวนวัยรุ่นไทยมา
ออกกําลังกายสร้ างสุ ขภาพกันดีกว่ า

ผลงานโปสเตอร์ 28 พฤษภาคม วันสุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติ

การเผยแพร่ ผลงาน หนูฝ้ายเตือนภัย ห่ วงใยสุ ขภาพ ตอน : นอนไม่ หลับทําอย่ างไรดี ?

ผลงาน แอนิเมชัน หนูฝ้ายเตือนภัย ห่ วงคนไทย ให้ ไกลโควิด-19
ตอนทีA 1 ข้ อปฏิบัตงิ ่ ายๆ 3 อย่ าง ห่ างไกลโควิต-19

ภาคผนวก ค.
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