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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั ธรรมชาติเป็ นสิ งทีสําคัญในชีวิตและอยูใ่ กล้ตวั มากทีสุด ธรรมชาติเป็ นแหล่งทีมา
ของวัตถุดิบและผลิตผล ช่วยเกือกูลให้มนุษย์ดาํ รงชีวิตอยูไ่ ด้ และให้ความรื นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์
ดังนันสิ งต่างๆ ทีมนุษย์ได้รับจากธรรมชาติและสิ งแวดล้อม จึงมีส่วนช่วยให้ดาํ รงชีวติ อยูร่ อดได้ การ
รักษาสิ งแวดล้อมจึงมีส่วนสําคัญทีช่วยรักษาธรรมชาติ เพราะธรรมชาติเป็ นแหล่งกําเนิดของสัตว์ต่างๆ
ทีมีบทบาทหน้าทีสําคัญต่างๆ อีกทังยังเป็ นแหล่งทีให้ประโยชน์กบั มนุษย์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์ในธรรมชาติจึงเป็ นความสัมพันธ์แบบเกือกูลกัน โดยแมลงเป็ นสัตว์
ทีมีมากทีสุดในธรรมชาติ แมลงทีมีความสําคัญอันดับต้นๆ คือ ผีเสือ ผีเสือจัดว่าเป็ นแมลงทีมี
ความสําคัญต่อระบบนิเวศ โดยผีเสือสร้างความสวยงามให้กบั ธรรมชาติ มนุษย์จึงชืนชอบผีเสือ และ
ผีเสือยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น ในระยะทีตัวหนอนจะกัดกินใบไม้ในป่ าไม้ไม่ให้มีมาก หรื อ
หนาแน่นจนเกินไปซึงจะช่วยให้แสงแดดส่องลงมาถึงพืนดินด้านล่าง ซึงเป็ นประโยชน์ต่อสิ งมีชีวติ
อืนๆ ในขณะเดียวกันก็เป็ นอาหารของนกชนิดต่างๆ รวมทังสัตว์ชนิดอืนๆ ซึงเป็ นจุดเริ มต้นของการ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เมือเริ มเข้าสู่ระยะตัวโตเต็มวัย ผีเสือจะช่วยผสมเกสรดอกไม้โดย
ดอกไม้ใช้สีสนั ความงามของกลีบดอก หรื อใช้กลิ นหอมดึงดูดให้ผเี สือเข้ามาตอม ขณะเดียวกันเกสร
ดอกไม้กจ็ ะติดตามลําตัวและขาของผีเสือ เมือผีเสื อบินไปเกาะยังดอกอืน ก็จะช่วยทําให้เกิดการผสม
เกสรระหว่างเกสรตัวผูก้ บั เกสรตัวเมียขึนมา ทําให้เกิดการกระจายพันธุข์ องพืชชนิดนันๆ และอีกทังยัง
เป็ นอาหารของแมลง และสัตว์ชนิดอืนๆ ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและความยังยืนใน
ธรรมชาติ ดังนันความสัมพันธ์ของสองสิ งนีไม่อาจแยกขาดกันได้ ในธรรมชาติพืชพรรณไม้หลาย
ชนิดจึงได้อาศัยผีเสือในการช่วยผสมเกสร
จากการทีคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาข้อมูลเกียวกับการเรี ยนของเด็กวัยประถมศึกษาชันปี ที 1-2 ใน
ปัจจุบนั นัน เด็กวัยนีได้มีโอกาสทีจะได้เรี ยนรู้ศกึ ษาข้อมูลทีน่าสนใจและมีประโยชน์ ทุกโรงเรี ยนนัน
มีคอมพิวเตอร์มากขึน การเรี ยนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์นนเพิ
ั มขึนมากจากหลักสูตรในโรงเรี ยน
ในปัจจุบนั ทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1คาบในการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์เบืองต้น เช่น การฝึ กหัดใช้
โปรแกรมต่างๆ การดูสารคดี การดูการ์ตูนทีมีคติสอนใจ หรื อการทําแบบฝึ กหัดต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
เป็ นต้น ซึงสือจากอินเทอร์เน็ตนันมีมากมายให้เด็กได้เลือกทีจะสนใจ อีกทังสารคดีเกียวกับสัตว์และ
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ธรรมชาติเป็ นสิ งทีเหมาะสมทีจะนําเสนอ ให้เด็กวัยประถมศึกษาชันปี ที 1-2 พร้อมทังเพือเปิ ด
จินตนาการให้กบั เด็กๆ ซึงส่วนใหญ่เด็กวัยนีจะชืนชอบการ์ตูน ทีมีความน่าสนใจและจะดึงดูดให้
เด็กๆ ได้เกิดการเรี ยนรู้จดจําโดยธรรมชาติของเด็กวัยประถมศึกษาชันปี ที 1-2 จะมีความกระตือรื อร้น
อยากรู้อยากเห็นสิ งต่างๆ ทีอยูร่ อบตัวของเด็กๆ ซึงเปรี ยบเสมือนการกระตุน้ ไปสู่กิจกรรมการเรี ยนรู้
เพือให้เด็กได้รู้จกั เป็ นสิ งจําเป็ น และต้องดําเนินการอย่างจริ งจัง ควรผสมผสานไปทังความบันเทิง
สนุกสนาน อีกทังยังดึงดูดความสนใจของเด็กให้หนั มาเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จึงมีส่วนทีจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กได้ดียงขึ
ิ น พร้อมทังเป็ นเครื องมือ ทีจะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะการฟัง การคิด การอ่าน การเขียนซึงเป็ นทักษะที
จําเป็ นในระดับต้น ทีต้องปลูกฝังในผูเ้ รี ยนวัยนี ทังยังช่วยให้เด็กนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ รู้จกั
สร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเองมีการนําเสนอความเห็น การเกิดความร่ วมมือ และได้แลกเปลียน
ความเห็นระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน นอกจากนี ทําให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรี ยนรู้ นอกจากนี ยัง
พบว่า ได้มีการนําคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรี ยนรู้กบั เด็กทีมีปัญหาทางสติปัญญา เด็กแอลดี (Learning
Disorders) หรื อแม้แต่เด็กพิการ ก็ทาํ ให้เด็กมีพฒั นาการเรี ยนรู้มากยิงขึนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ด้วยเหตุนีทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ทาํ การสร้างการ์ตนู แอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ โดยจะนําเสนอใน
รู ปแบบของการ์ตนู แอนิเมชัน 2 มิติ ทําให้เด็กวัยประถมศึกษาชันปี ที 1-2 สนใจทีจะเรี ยนรู้มากยิงขึน
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ มีการดําเนินเรื องโดยมีตวั ละครดําเนินเรื อง 1 ตัวละคร คือ แสนดี
โปรแกรมทีใช้ในการวาดการ์ตนู แอนิเมชันคือโปรแกรม Adobe Photoshop CS และโปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6 และโปรแกรมทีใช้ในการตัดต่อเสียงพากย์ คือ โปรแกรม Nero Wave
Editor 12 และโปรแกรม Format Factory ใช้ในการแปลงเสียงให้เป็ น MP3 สามารถชมการ์ตูน
แอนิเมชันได้ในตอนเดียวจบ โดยเนือเรื องจะแสดงถึงชีวิตและวงจรของผีเสือ โดยผ่านการดําเนินเรื อง
จาก แสนดี โดยจะอธิบายถึงลักษณะต่างๆ วงจรชีวิต ประโยชน์ของผีเสือและโทษของผีเสือ โดยทาง
คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ เสนอในรู ปแบบของการ์ตนู แอนิเมชัน โดยมีเสียงดนตรี ประกอบฉาก มีสีสนั สดใส
มีเสียงบรรยายประกอบการเล่าเรื อง จึงทําให้สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ ในการรับชม
แอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ และเพือให้เด็กๆ ได้สนุกกับแอนิเมชัน เรื อง ผีเสือมากยิงขึน คณะผูจ้ ดั ทําจึง
ต้องการสือให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงโลกของผีเสือและเกิดความเพลิดเพลินไปกับแอนิเมชันทีได้พฒั นา
แอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ จึงเป็ นสือในการช่วยเสริ มความรู้ในเรื องของผีเสือ อีกทางเลือกแก่ผทู้ ีสนใจอีก
หนึงช่องทางได้เป็ นอย่างดี
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพือสร้างงานแอนิเมชันเรื อง ผีเสือ
เพือเสริ มสร้างความรู้เพิ มเติมเกียวกับในเรื องของผีเสือ
เพือให้เกิดความเข้าใจในเรื องธรรมชาติของผีเสือมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชันประถมศึกษาชันปี ที 1-2
ขอบเขต
.

2.

คุณสมบัติทวไปของแอนิ
ั
เมชันเรื องผีเสือ
1.1 นําเสนองานด้วยภาพเคลือนไหว 2 มิติ
1.2 ระยะเวลาในการนําเสนอภาคนิพนธ์ประมาณ 8 นาที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในการดําเนินเรื องราว คือ แสนดี
1.4 เป็ นเรื องเกียวกับลักษณะของผีเสือ วงจรชีวิต ประโยชน์และโทษของผีเสือ
1.5 นําเสนอเป็ นแอนิเมชัน 2 มิติ มีเสียงผูบ้ รรยายประกอบในการดําเนินเรื อง
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Inter Core i5 – 2350M 2.30 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 6 GB.
2.1.4 Scanner
2.1.5 DVD – RW Drive
2.1.6 Printer
2.1.7 Speaker
2.1.8 Microphone
2.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้งาน
2.2.1 CPU Intel Celeron 1.8 GHz.หรื อสูงกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนือทีเหลือไม่นอ้ ยกว่า 1 GB.
2.2.3 RAM 512 GB. หรื อมากกว่า
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3.

2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Speaker
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์ของผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional
3.1.2 Microsoft Word 2010
3.1.3 Adobe Photoshop CS6
3.1.4 Adobe Flash Professional CS6
3.1.5 Nero Wave Editor 12
3.1.6 Format Factory
3.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7 Professional หรื อสูงกว่า
3.2.2 GOM Player
3.2.3 แอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ

ขันตอนในการดําเนินงาน
ในการทําแอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ คณะผูจ้ ดั ทําได้ร่วมกันดําเนินงานดังต่อไปนี
1. วางแผนแนวทางของงานทังหมด
1.1 จัดการวางแผนแนวทางของงาน
1.2 จัดการวางแผนตารางเวลา เพือให้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง และทราบถึงกําหนดการที
จะส่งงานว่าเมือใด
1.3 จัดการวางแผนเนือหา สรุ ปชือเรื องทีได้ คือ ผีเสือ และสรุ ปออกมาเป็ นเนือ เรื อง
โดยมีลกั ษณะดังนี
1.3.1 ลักษณะของผีเสือ
1.3.2 วงจรชีวติ ของผีเสือ
1.3.3 ประโยชน์ของผีเสือ
1.3.4 โทษของผีเสือ
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2.

ออกแบบตัวละคร ประกอบด้วยตัวละครหลัก 1 ตัวละคร
2.1 ตัวละครชือน้องแสนดี เพศหญิง เป็ นผูด้ าํ เนินเรื อง
3. สร้าง Storyboard ในการกําหนดแนวทางการดําเนินเรื อง
3.1 กําหนดมุมกล้อง
3.2 กําหนดฉากแต่ละฉาก
3.3 กําหนดลักษณะตัวละคร
3.4 กําหนดการดําเนินเรื อง
4. จัดทําฉากหลัง และ ตัวละครในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และจากโปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6
5. นําฉากหลังและตัวละครมารวมกันในโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 และตก
แต่งรายละเอียดต่างๆ และทําภาพเคลือนไหวทีกําหนดไว้ใน Storyboard
6. บันทึกเสียงให้กบั ตัวละครหลักในการดําเนินเรื องราวทังหมด
7. นําเสียงทีบันทึกมาใส่ในงานแอนิเมชัน เพือตัดต่อและเพิ มเสียงต่างๆ ด้วยโปรแกรม
Format Factory จากนันบันทึกไฟล์แอนิเมชัน .AVI
8. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพือตรวจสอบโปรแกรมว่าอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมทีจะ
ใช้งานหรื อไม่
9. จัดทําคู่มืออธิบายวิธีการติดตังงานแอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ
10. นําเสนอภาคนิพนธ์ในรู ปแบบ Microsoft PowerPoint และแอนิเมชัน เรื อง ผีเสือ
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

ได้รับความรู้เกียวกับการดําเนินชีวติ ของผีเสือ
ได้รับความรู้เกียวกับวงจรชีวิตของผีเสือ
ได้รับความรู้เกียวกับประโยชน์และโทษของผีเสือ
ได้รับความเพลิดเพลินและความสนุกสนานในเนือเรื อง
ได้รับการปลูกฝังให้รักธรรมชาติและสิ งแวดล้อมมากขึน

