บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
แนวความคิ ดในการพัฒนางานคื อการที่ ไ ด้ไปเก็บ ข้อมู ล จากหลาย ๆ สถานที่ จากเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันนี้ โดยสิ่ งที่สาคัญคือสามารถที่
จะสื่ อถึงจุดประสงค์ออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่ งในผลงานชิ้ นนี้ จะแบ่งออกเป็ นเรื่ องน้ า และเรื่ อง
ไฟฟ้ า เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษา สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในส่ วนเรื่ องน้ าจะใช้ตวั แทนเป็ นเด็กผูห้ ญิง
และเรื่ องไฟฟ้ าจะใช้เป็ นเด็กผูช้ ายซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันคือพี่ และน้องเพื่อให้สามารถมองภาพได้ง่าย
ขึ้น และเนื้ อเรื่ องเกิ ดความสัมพันธ์กนั ส่ วนในเรื่ องเนื้ อหาได้เลือกวิธีการที่ง่าย และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้โดยที่ใคร ๆ ก็สามารถทาได้ ทั้งเด็ก และผูใ้ หญ่ การทางานจะคล้ายเป็ นการสอน
และแนะแนว การประหยัดน้ า และไฟฟ้ า เพื่อให้ผทู้ ี่ศึกษาได้รู้ถึงคุ ณประโยชน์ของน้ าและไฟฟ้ า มา
ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรที่ลดลงในทุก ๆ วัน ส่ วนที่ตอ้ งการ
สื่ อมากที่สุดคือวิธีการแก้ไขเพื่อให้ผศู ้ ึกษาได้เข้าใจ และนาไปปฏิบตั ิตาม
ส่ วนใหญ่การพัฒนาโครงงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อค้นพบสิ่ งที่สอดคล้องกับแนวความรู ้ใหม่ ๆ เช่น
มีการค้นพบเพิ่มเติม ในวิธีการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้งานใหม่ ๆ วิธีที่สามารถลดพลังงาน และประหยัด
ได้จริ ง และสามารถนามาใช้ได้จริ งในชี วิตประจาวัน โดยต้องตระหนักถึงคุณภาพชี วิต สังคม ความ
เป็ นอยู่ การศึกษาของแต่ละช่ วงวัยในที่น้ ี จะกล่าวถึ ง ผูท้ ี่สามารถศึกษาได้ทวั่ ไป ตั้งแต่เด็กถึ งผูใ้ หญ่
เพราะโครงงานมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างให้สอดคล้อง เช่นวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถเสริ มเติมแต่ง
เข้ามาในแอนิเมชันได้ ซึ่ งจากความรู ้ที่ได้รับรู ้มา ก็เกิดความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดโดยให้หลักการ และ
จุ ดประสงค์เดิ ม คื อการประหยัดน้ า และไฟฟ้ า ในที่ น้ ี จะเป็ นการประหยัด ไฟฟ้ าในครัวเรื อนที่จะ
สามารถนาไปใช้ได้จริ งในชี วิตประจาวัน และสามารถหาองค์ความรู้ อื่น ๆ มาพัฒนาต่อยอด และ
สามารถนาไปใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ในปั จจุบนั แนวความคิดบางส่ วนไม่ได้นามาใช้งาน และถูกลืมบางส่ วนที่ถูกสอนในแต่ละวัย
เช่น การสอนในโรงเรี ยน ซึ่ งผูศ้ ึกษาอาจจะลืมหรื อไม่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย ทา
ให้สูญเสี ยทรัพยากรในทุก ๆวัน ดังนั้นแอนิ เมชัน การประหยัดน้ า และไฟฟ้ า เป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อเป็ น
แนวทางเลือกสาหรับผูท้ ี่จะศึกษาสามารถนาไปใช้ได้จริ ง นาไปเป็ นสื่ อในการศึกษาหรื อแนะแนวทาง
ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป ดังนั้นจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงงานแอนิ เมชันนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผนู ้ าไปใช้
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งาน และนาไปศึกษาต่อ ซึ่ งจะทาให้ทรัพยากรไม่ลดน้อยลง และมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช้งานฟุ่ มเฟื อย และ
เปล่าประโยชน์ ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์หลักของโครงงาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โครงการการควบคุมพลังงานน้ า และไฟฟ้ าแห่ งประเทศไทยในสมัยก่อนนั้นได้มีพลังงานเป็ น
จานวนมากไม่วา่ จะเป็ นน้ าไฟฟ้ าหรื อว่าเป็ นพลังงานอื่นซึ่ งอานวยความสะดวกให้แก่มนุ ษย์ทุกคนแต่
ในปั จจุบนั พลังงานที่มีอยูไ่ ด้ลดน้อยลงไปมากทาให้พลังงานไม่พอใช้ และยังต้องเบียดเบียนพลังงาน
อื่น ๆ อีก ทาให้ไม่เกิ ดความสมดุลพลังงานที่ลดน้อยลงจะเป็ นผลให้พลังงานนั้นหมดไปดังนั้นจึงได้
จัดทาแอนิเมชันการประหยัดน้ าและไฟฟ้ า โดยวิธีใกล้ตวั สามารถทาได้ง่ายทุกเพศทุกวัย และสามารถ
นาไปสอนให้บุตรหลานของท่านได้อีกด้วย แอนิเมชันเรื่ องการประหยัดน้ าและไฟฟ้ านั้นจะพูดถึงการ
ประหยัดพลังงานแบบง่าย ๆ เช่น ซ่อมท่อรั่วนาน้ าที่เหลือใช้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นการปิ ดไฟฟ้ าทุก
ดวงเพื่ อลดการสิ้ นเปลื องของพลังงานรวมถึ งการเลื อกซื้ ออุ ปกรณ์ ที่ส ามารถช่ วยในการประหยัด
พลังงานได้อีกด้วย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาภาพยนตร์ แอนิเมชัน 3 มิติที่เป็ นที่นิยมของเด็ก ๆ พบว่าคาแรคเตอร์ ที่เป็ นที่ชื่น
ชอบของเด็กจะมีเอกลักษณ์ชดั เจน เรี ยบง่ายไม่มีลายละเอียดในตัวละคร และฉากมากเกินไป มีความ
โค้งมนลื่นไหลในรู ปร่ างและวัตถุ โทนสี สดใสสบายตา ฉากมีความโล่งโปร่ งไม่รก และอึดอัดเกินไป
การดาเนิ นเนื้ อเรื่ องไม่ซับซ้อนมาก บทพูดไม่ ยาวจนเกิ นไปหรื อไม่ มีบทพูดแต่เป็ นภาษาภาพจาก
บุคลิกการกระทาของตัวละครการแสดงให้เยาวชนมองเห็นปั ญหาของพวกเขานั้นจาเป็ นจะต้องอาศัย
สื่ อที่ดี และน่ าสนใจในการถ่ายทอด ผูว้ ิจยั จึงได้เลื อกสื่ อแอนิ เมชัน 3 มิติ มาใช้ในการส่ งเสริ มเพราะ
เป็ นสื่ อที่เด็ก และเยาวชนชื่ นชอบทาให้สามารถเข้าถึ งการรั บรู้ ของเด็ก และเยาวชนได้เป็ นอย่างดี
(กิตติพงศ์ ตีรณสาร และธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2559)
การมีส่วนร่ วม หมายถึงการที่ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมหรื อเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ดาเนิ นการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งหรื อทุกขั้นตอน แล้วแต่เหตุ การณ์จะเอื้ออานวย แต่ถา้ หากจะให้
การดาเนิ นงานเป็ นผลส าเร็ จอย่า งแท้จริ ง ประชาชนควรเข้า มามี ส่ วนรวมในทุ ก ขั้นตอนของการ
ดาเนินการตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงขั้นสุ ดท้าย ซึ่ งสามารถจาแนกหน้าที่ขอบเขตการเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ (กลุธร ธนาพงศธร, อ้างถึงใน ธงชัย สันตวงศิ์ 2539: 78)
รัฐบาลจะเริ่ มมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริ งจัง โดยการกาหนดเป้ าหมายชัดเจน
สาหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจให้ลดการใช้ไฟฟ้ าลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ซึ่ งจะถือเป็ น
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ดัช นี ช้ ี วัด ประกอบการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ถอดถอนผู้บ ริ ห าร ด้ว ยส่ ว นภาคธุ ร กิ จ ได้ต กลงกับ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภา
ธุ รกิ จตลาดทุนไทย เพื่อลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 สาหรับประชาชนทัว่ ไปกาหนด
เป้ าหมายการรณรงค์ ป ระหยัดไฟฟ้ าไม่น้อยกว่า ร้ อยละ10 ซึ่ งหากดาเนิ นการได้ตามเป้ าหมาย จะ
สามารถประหยัดได้ถึงปี ละประมาณ 70,000 ล้านบาท “มาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานนี้ จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ องเป็ นเวลา 3 เดือน จากนั้นก็จะประเมินผลหากเป็ นไปตามเป้ าหมายก็จะดาเนิ นการ
ต่อไป และอาจมีรางวัลให้สาหรับหน่วยงานที่ประหยัดไฟฟ้ า (เชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์, 2548)
1. การคิดเนื้อเรื่ อง (Story) ก่อนอื่นจะต้องสร้างขอบเขต และที่มาที่ไปของเนื้ อเรื่ องก่อน เพราะ
ในเนื้อเรื่ องนั้นจะต้องระบุได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ก่อนเกิด
เหตุ และหลังเกิดเหตุ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระวังตัวโครงงานทาให้สามารถเข้าใจเนื้อหา และตัวเรื่ อง
ในสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อ
คิดเนื้อเรื่ องที่จะนามาทาแอนิเมชัน
- ค้นหาข้อมูลที่จะคิดเป็ นเนื้อเรื่ อง
- วางโครงเรื่ อง
- วางเนื้อเรื่ อง
ตรวจสอบเนื้อหาความสัมพันธ์
- เรี ยบเรี ยงเนื้อหา
- ย่อเนื้อหาให้เข้าใจง่ายขึ้น
- แก้ไขเรื่ องบางตอนให้กระชับ
- สร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกันภายในเรื่ อง
- ตัดเนื้อหาที่ไม่จาเป็ นออก
กาหนดรู ปแบบของตัวละคร
- วางรู ปแบบตัวละครให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน
- กาหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน
2. เขียน Storyboard ในการกาหนดวาดตัวละคร เรื่ องราว และฉากต่าง ๆ ซึ่ งถ้าเป็ นงาน
แอนิเมชัน จะต้องสร้างเรื่ องราวโดยการเขียน Storyboard ลงบนกระดาษเป็ นฉาก ๆ ทาให้ดาเนินเนื่อ
เรื่ องได้ง่าย ๆ ขึ้น
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2.1 การออกแบบโครงเรื่ อง Storyboard เป็ นการออกแบบเรื่ องราว และวางแบบของการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อหาความยาวของเรื่ องราวทั้งหมด ขั้นตอนในการคิดเนื้อเรื่ องมีดงั นี้
ออกแบบเนื้อเรื่ องมาสร้างเค้าโครงเรื่ อง
1) วางโครงเรื่ องของเค้าโครงเรื่ อง Storyboard
2) วางเนื้อเรื่ องของเค้าโครงเรื่ อง
วาดโครงเรื่ อง Storyboard
1) วาดโครงร่ างของเค้าโครงเรื่ อง Storyboard
2) วาดเค้าโครงเรื่ อง Storyboard
2.2 แนวคิดการสร้ าง Storyboard ประกอบด้วยชุ ดภาพสเกตซ์ ของแต่ละฉาก พร้ อมคา
บรรยายในเรื่ องจุดประสงค์หลักของการสร้าง Storyboard คือช่ วยให้เราได้เห็ นภาพของงานที่จะทา
อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2.3 ความสาคัญของ Storyboard ขั้นตอนในการทาภาพยนตร์ สารคดีหรื อแอนิเมชันจะเสร็ จ
สิ้ น และมีประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั ก็คือการเขียน Storyboard หรื อภาพการ์ ตูน ตั้งแต่ตน้ จนจบภาพต่อภาพ
จะทาให้ชิ้นงานมีคุณภาพ และสวยงามยิง่ ขึ้น
2.4 วิธีการสร้าง Storyboard นับเป็ นกระบวนการที่สาคัญมากในการสร้างแอนิเมชัน เพราะ
เป็ นการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ทีมงานได้เห็นภาพ และที่มาจากการออกแบบ และเขียนบท
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และชัดเจนมากที่สุด เพราะ Storyboard ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ
3. สร้างโมเดล (Modeling) เป็ นการสร้างโมเดลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็ นโครงสร้างลงรายละเอียด
และการทางานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น
4. การออกแบบตัวละคร และฉาก จาเป็ นเช่นเดี ยวกับการสร้ างเนื้ อเรื่ อง เพราะถ้าฉากหรื อตัว
ละครไม่สอดคล้องกัน เนื้ อเรื่ องก็ไม่สามารถดาเนิ นต่อไปได้ ดังนั้นการออกแบบฉาก และตัวละคร
จะต้องสร้างให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
5. การออกแบบ Character คือการกาหนดหรื อออกแบบรายละเอียดให้เข้ากับเรื่ องราวที่เราทา
เช่ นถ้าเราทาเรื่ องราวเกี่ ย วกับวัยรุ่ น ก็ตอ้ งศึ กษาว่าพวกเขาแต่งกายกันอย่างไร มี ลกั ษณะนิ สัยเป็ น
อย่างไร เมื่อมีการไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วจึงเริ่ มทาการออกแบบ
6. ใส่ มิติ (Material & Texturing) การใส่ พ้ืนผิวและลวดลายให้ดูเป็ นมิติทาให้เกิดความสมจริ ง
มากยิง่ ขึ้น
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7. สร้างการเคลื่อนไหว (Animation) การสร้างการเคลื่อนไหวเป็ นการกาหนดการเคลื่อนไหว
ของโมเดลให้มีการเคลื่ อนไหวที่สมบูรณ์ แบบมากยิ่งขึ้นหลายแบบ ทั้งการใส่ โครงร่ าง Bones การ
กาหนดให้เคลื่อนที่ของวัตถุ และการใช้ Motion Tween และ Classic tween มาเป็ นตัวช่ วยในการ
เคลื่อนไหวอีกที
8. ลักษณะของการเล่นมุมกล้อง แบ่งออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
8.1 Very Long Shot คือจะถ่ายให้เห็นแต่พ้นื ที่กว้างมากจนสามารถมองเห็นบริ เวณรอบ ๆ ได้
ทั้งหมด
8.2 Long Shot คือการถ่ายแบบเข้ามาจาก VLS แต่ยงั คงเห็นฉากหลังหรื อ Background อยู่
โดยสามารถเห็นตัวละครได้เต็มตัวแต่อาจทาให้เห็นวิวทั้งหมดได้ดว้ ย
9. ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกับลักษณะของมุ มกล้องในงานแอนิ เมชันนั้น ความหมายที่ เกิ ดจากการให้
ขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนย้าย ล้วนเป็ นภาษาสากล และคนทั้งโลกสามารถเข้าใจตรงกัน
โดยส่ วนใหญ่แล้วจะสื่ อสารได้ทาง ภาพเพราะภาพเปรี ยบเสมือนบทบาท สาคัญของแอนิเมชัน ควบคู่
ไปกับอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์เศร้า โกรธ ตื่นเต้นหรื อ กลัว โดยองค์ประกอบหลัก ๆ ของภาษา
ภาพนั้นมีดว้ ยกันอยูส่ ามอย่างได้แก่
9.1 ขนาดภาพ ซึ่ งจะว่าไปแล้วก็เปรี ยบเสมือนพยัญชนะในภาษาไทย
9.2 มุมกล้อง ซึ่ งอาจเปรี ยบได้เหมือน สระการเคลื่อนกล้อง ซึ่ งก็คงเหมือนกับวรรณยุกต์เมื่อ
นาองค์ประกอบทั้งสามมาประกอบเข้ากัน ก็จะได้ภาพหนึ่ งภาพเป็ นเหมือนหนึ่ งคาที่สมบูรณ์ ด้วย
ความหมาย และอารมณ์ความรู้สึก
10. ประมวลผลชิ้นงาน และนาไปตัดต่อขั้นตอนสุ ดท้ายนั้นคือการประมวลผลชิ้นงานหรื อการ
เรนเดอร์ เป็ นการทางานได้งานภาพเคลื่อนไหวแล้วนาไปตัดต่อเพิ่มเติม ให้เกิดความราบรื่ นของเนื้ อ
เรื่ อง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิภาพ
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนามาประยุกต์ใช้สื่อนาเสนอ
แอนิเมชัน เพื่อนามาใช้ในการทาภาคนิพนธ์โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 http://flashthai.com
เว็บไซต์ที่สอนการใส่ มิติให้กบั ตัวละคร และสอนถึงการใส่ สีเพื่อเพิ่มความสวยงาม สี สันที่โดด
เด่ นทาให้ตวั ละครมี มิติมากยิ่งขึ้น และมี การสอนใส่ สีเพิ่มแสง และเงาให้กบั ตัวละคร เป็ นการเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กบั ตัวละคร เป็ นการเพิ่มมิติให้กบั โมเดลงานได้อีกด้วยโปรแกรมนี้ จะเกี่ยวกับการ
ทางานเรื่ องการลงสี ส่วนใหญ่จะเป็ นการลงสี และเงาแบบง่าย ๆ หรื อมีรูปแบบให้กบั ตัวงานอยู่แล้ว
ทาให้โปรแกรมนี้มีการทางานที่สะดวก และรวดเร็ ว สามารถใช้ได้ท้ งั กับการทางานทุกรู ปแบบ
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ภาพที่ 2.2 http://www.adobe.com/products/illustrator.html
เว็บไซต์ Illustrator ใช้สาหรับวาดตัวการ์ ตูน และส่ วนประกอบทั้งหมดของงานแอนิ เมชัน
ช่วยให้งานออกมามีความคมชัดมากยิ่งขึ้น และยังทาให้ภาพดูสมจริ งมากยิ่งขึ้น ทาให้น่าสนใจ และมี
จุดเด่นในการวาดตัวการ์ ตูนโปรแกรมนี้ จะเน้นการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ โดยที่
มีตน้ แบบจากหลากหลายที่ แล้วนามาประกอบการหรื อร่ างภาพในโปรแกรมจนสมบูรณ์ โปรแกรมนี้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เพียงโปรแกรมเดียวหลัก ๆ เลยก็ได้ เพราะมีเครื่ องมือการใช้งานอย่าง
ครบครันอยูภ่ ายในให้ได้ศึกษา และได้ลองใช้งาน
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ภาพที่ 2.3 http://www.adobe.com/products/flashplayer.html
เว็บไซต์น้ ี จะเกี่ยวกับโปรแกรม Flash โดยที่จะสอนการทาเนื้ อเรื่ องให้มีความเชื่ อมต่อกันทั้ง
การดาเนินเรื่ องฉากและตัวละครทาให้สามารถเข้าใจถึงการทางานของเนื้ อเรื่ องโดยโปรแกรมนี้ จะ
สอนการทางานเป็ นฉาก ๆ ไป โดยสามารถย้อนกลับมาแก้ไขฉากเดิมได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.4 http://software.thaiware.com/10101-Blender-Animation.html
ดาวน์โหลด Blender ฟรี โปรแกรมออกแบบวัตถุ 3 มิติ โปรแกรม Animation 3 มิติ ออกแบบ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (3D Animation)
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ภาพที่ 2.5 https://software.thaiware.com/7553-Anime-Studio-Debut-Download.html
Anime Studio Debut (โปรแกรม Anime Studio ทาแอนิเมชัน) : โปรแกรมนี้ มีชื่อว่า โปรแกรม
Anime Studio Debut ใครที่สนใจจะทาอนิ เมชัน่ สวยงามแบบมืออาชี พต้องลองโปรแกรม Anime
Studio Debut มันสามารถทาอนิเมชัน่ ได้อย่างลื่นไหล และมีความสวยงามอย่างมาก โดยจะมีเครื่ องมือ
ให้ออกแบบตามต้องการ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินโครงงานทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลมาจากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ได้มีการดาเนิ นเรื่ อง
ใกล้เคียงกันเพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั โครงงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่จะได้จากการทางานคือ การนาเอาแนวคิดและรู ปแบบมาใช้ เช่น การลงสี การ
สร้างรู ปแบบและมิติให้กบั งาน

ภาพที่ 2.6 Beautiful World
สมบูรณ์ พัฒนสิ งห์ (2555) ภาควิชาดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้พฒั นาโปรแกรมเรื่ อง
Beautiful World สื่ อให้เห็ นถึ งการดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อส่ งผลให้โลกน่ าอยู่ โปรแกรมจัดทาขึ้ น
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ดู และปฏิบตั ิตาม
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ภาพที่ 2.7 เศรษฐกิจพอเพียง
ปวีณา เทพรัก ษา วัช ริ นทร์ สังข์งาม และอรทัย ภูษิติตานนท์ (2551) สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์
ธุ รกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงานเรื่ องนี้ส่งเสริ มให้เด็กได้รู้ และเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง และช่วย
เตือนสติในการใช้ชีวิตประจาวัน โดยที่จะบอกถึ งการใช้ชีวิตในชี วิตประจาวันอย่างพอเพียง และ
ไม่ฟุ่มเฟื อย แอนิเมชันชิ้นนี้ จะบอกถึงจุดประสงค์การพอเพียงเป็ นหลัก โดยจะออกมาในรู ปแบบเป็ น
เนื้อเรื่ องให้เราได้ศึกษาตาม
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ภาพที่ 2.8 Heaven or Hell
จิตตวิท ผนวกไชย (2555) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้
พัฒนาโปรแกรมเรื่ อง Heaven or Hell สร้างขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ความรู ้ และคติเตือนใจในการดาเนินชีวติ
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ภาพที่ 2.9 Plan of Office
กนกกร ศัตยเวช (2555) คณะคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ได้จดั ทาสื่ อการสอน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการทางานภายในสานักงานสร้างขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อการสอนไว้ใช้ในสานักงาน
โดยจะบอกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าใจง่ายขึ้น
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ภาพที่ 2.10 อาเซี ยน เตรี ยมสู่ AEC
ปฏิญยา เทเวศนพงศ์ และเรื องกร รุ่ งพุฒิชยั (2553) สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้
จัดทาแอนิเมชันเรื่ อง อาเซี ยน สู่ AEC เพื่อต้อนรับการมาของ AEC ที่กาลังจะมาถึงในไม่ชา้ นี้ ทาให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC เพิ่มมากขึ้น

