บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เรื่ องของรำคำน้ ำมัน ที่มีรำคำขึ้นลงไม่แน่ นอนและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จในทุกภำค
ส่ วนโดยเฉพำะ ปั ญหำปำกท้องของประชำชน ยังมีขอ้ ถกเถียงกันอยูใ่ นหลำยประเด็น โดยเฉพำะเรื่ อง
ของต้นทุนรำคำน้ ำมัน กำรจัดเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ ำมัน และกำรกำหนดรำคำน้ ำมันตำมกลไกตลำด มี
ข้อมูลกำรใช้น้ ำมันและรำคำน้ ำมันจำกประเทศต่ำงๆ ที่สรุ ปมำจำกสำนักข่ำว บลูมเบิร์ก ได้มีกำรจัด
อันดับประเทศที่ รำคำน้ ำมันแพงที่สุด 55 เขตเศรษฐกิจทัว่ โลก และต้นทุนน้ ำมันเมื่อเทียบกับรำยได้
เฉลี่ยต่อวัน ประเทศที่มีรำคำน้ ำมันแพงที่สุดคือประเทศ นอร์เวย์ รำคำน้ ำมันเกรดดีที่สุดอยูท่ ี่แกลลอน
ละ 9.69 ดอลลำร์ หรื อประมำณ 300 บำท รองลงมำคือประเทศ เดนมำร์ ก รำคำน้ ำมันอยูท่ ี่แกลลอนละ
9.37 ดอลลำร์ ประเทศ อิตำลี และเนเธอร์ แลนด์ รำคำขำยปลี กน้ ำมันเท่ำกัน คือ 9.35 ดอลลำร์ ต่อ
แกลลอน สวีเดน 8.97 ดอลลำร์ ต่อแกลลอน ในเอเชี ยติ ดอันดับ 7 ของประเทศที่รำคำน้ ำมันแพงคื อ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ 8.89 ดอลลำร์ ต่อแกลลอน ตำมด้วยประเทศ โปรตุเกส และอังกฤษ แต่เมื่อ
นำรำคำน้ ำมันมำเที ยบกับค่ำครองชี พของประชำชนแล้ว อิ นเดี ยมี ปัญหำมำกที่ สุด รำคำน้ ำมันอยู่ที่
6.06 ดอลลำร์ ต่อแกลลอน แต่รำยได้เฉลี่ยของชำวอินเดียอยูท่ ี่ 4.50 ดอลลำร์ ต่อวัน หรื อคิดเป็ นเงินไทย
ประมำณ 139.5 บำทเท่ำนั้น (http://www.thairath.co.th/content/261358)
จำกข้อมูลที่กล่ำวมำส่ งผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเกษตกร เนื่ องจำกกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่ องยนต์
ดีเซลในกำรเกษตร ต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น้ ำมันดีเซลมำกกว่ำรำยได้ที่ตนเองได้รับ และยังส่ งผล
ให้ภำยในชุ มชนเกิ ดมลภำวะอำกำศเป็ นพิษอีกด้วย ดังนั้นน้ ำมันไบโอดี เซลจึงเป็ นอีกหนึ่ งทำงเลือก
ของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล เนื่ องจำกไบโอดี เซลมี ขอ้ ดี มำกมำย เช่ น สำมำรถลดกำรนำ
เงินตรำออกนอกประเทศโดยกำรลดปริ มำณกำรซื้ อน้ ำมันดิบจำกประเทศผูผ้ ลิตน้ ำมันได้อย่ำงมหำศำล
ยิ่งกว่ำนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ ำมันดีเซล กำรใช้ไบโอดี เซลช่ วยรักษำสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนได้ เพรำะ
เป็ นเชื้ อเพลิงสะอำด ผลิตจำกพืชน้ ำมันสัตว์ แม้กระทัง่ น้ ำมันที่ใช้แล้วก็ตำม อีกทั้งยังไม่สร้ำงสำรพิษ
ให้กบั มนุษย์ดว้ ย
ด้วยเหตุน้ ี ทำงคณะผูจ้ ดั ทำ จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำสื่ อแอนิเมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล
โดยกำรดำเนิ นเนื้ อเรื่ องของสื่ อแอนิ เมชัน จะเป็ นไปในรู ปแบบกำร์ ตูนแอนิ เมชันที่ผใู้ ช้สำมำรถหำ
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ควำมเพลิดเพลินกับสื่ อแอนิเมชันได้ สื่ อแอนิเมชันเป็ นเรื่ องสั้นจบในตอนรู ปแบบภำพ 2 มิติที่สำมำรถ
เคลื่อนไหวได้ เพื่อเป็ นกำรดึงดูดควำมสนใจซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทำคำดหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ สื่ อแอนิ เมชันนี้ จะ
เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมองเห็นแนวทำงที่จะทำกำรเกษตรโดยประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้นตำม
รำคำน้ ำมันดีเซลโดยกำรนำน้ ำมันไบโอดีเซลมำใช้ทดแทนอีกทั้งยังลดภำวะโลกร้อนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
สร้ำงงำนแอนิเมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล เพื่อนำเสนอเกี่ ยวกับปั ญหำรำคำน้ ำมันสู งขึ้น
และขั้นตอนกำรผลิ ตน้ ำมันไบโอดี เซล เพื่อเป็ นอี กหนึ่ งทำงเลื อกของกลุ่ มเกษตรกรที่ใช้เครื่ องยนต์
ดีเซล
กลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของ แอนิเมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล
1.1 นำเสนองำนด้วยภำพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล
1.2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรนำเสนอโครงงำน 5 นำที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในกำรดำเนินเรื่ องรำวด้วยตัวละครทั้งหมด 3 ตัวละคร
1.3.1 ผูใ้ หญ่บำ้ น : ลักษณะที่ สังเกตได้คือเป็ นผูช้ ำยผมสั้น อำยุค่อนข้ำงมำก ลักษณะ
นิสัยเป็ นคนชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น และมีควำมเป็ นผูน้ ำยึดมัน่ ในคุณธรรม
1.3.2 บ๊วย : ลักษณะที่สังเกตได้คือเป็ นผูช้ ำยผมสี น้ ำตำลเข้ม รู ปร่ ำงผอม ลักษณะนิ สัย
เป็ นคนฉลำดมีควำมเป็ นผูน้ ำสู ง กล้ำคิดกล้ำทำ
1.3.3 ดำ : ลักษณะที่สังเกตได้คือเป็ นผูช้ ำยผมสี ดำ รู ปร่ ำงอ้วน ลักษณะนิสัยเป็ นคนกล้ำ
คิดกล้ำทำ ฉลำดหลักแหลม สำมำรถนำควำมรู้มำดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ได้
1.4 กำร์ ตูนแอนิ เมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับขั้นตอนกำรผลิตไบโอ
ดีเซล เพื่อลดปั ญหำภำวะโลกร้อนและ น้ ำมันเชื้อเพลิงหมดในอนำคต
1.5 นำเสนอเป็ นแอนิ เมชันเรื่ องสั้น เป็ นภำพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ มีเสี ยงบรรยำยและมี ดนตรี
ประกอบ
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2.

3.

คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel Core2 Duo 10 GHz.
2.1.2 Hard Disk 10 GB.
2.1.3 RAM 2 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Scanner
2.1.6 Printer
2.1.7 Speaker
2.1.8 Microphone
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Pentium 4 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 500 MB.
2.2.3 RAM 1 GB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Speaker
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Edition หรื อ สู งกว่ำ
3.1.2 Adobe Illustrator Professional CS6
3.1.3 Adobe Flash Professional CS6
3.1.4 Adobe Audition CS6
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Edition
3.2.2 QuickTimePlayer
3.2.3 แอนิเมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำแอนิเมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนไว้ดงั นี้
1. วำงแผนแนวทำงของงำนทั้งหมด (Story Planning)
1.1 วำงแผนตำรำงเวลำ เพื่อแจกงำนที่ตอ้ งทำในแต่ละวันและกำหนดกำรส่ งงำน
1.2 วำงแผนโครงเรื่ อง และเนื้ อเรื่ องทั้ง หมดที่ ไ ด้โดยลัก ษณะเนื้ อหำที่ ไ ด้จำกกำร
วำงแผนเนื้อเรื่ อง คือ
1.2.1 ให้ควำมบันเทิง
1.2.2 เข้ำใจได้ง่ำย
1.2.3 มีประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล
2. ออกแบบตัวละคร (Character Design) ซึ่งมี 3 ตัวละครสำคัญ
3. เขียนเนื้ อเรื่ อง และบทบำทของตัวละครนำมำจัดทำ Storyboard ในกำรกำหนดแนวทำง
กำรดำเนินเรื่ อง
4. ทำกำรสร้ำงตัวละคร และสร้ำงฉำกพื้นหลังจำกโปรแกรม Adobe Flash Professional
CS6
5. นำตัวละครและฉำกพื้นหลัง ที่ ส ร้ ำ งมำรวมกันให้ตรงตำมเนื้ อเรื่ องโดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6
6. บันทึกเสี ยงบทพูดของแต่ละตัวละคร และปรับแต่งเสี ยงต่ำงๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Audition Professional CS6
7. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่ำอยูใ่ นสภำพสมบรู ณ์พร้อมที่จะ
ใช้งำนหรื อไม่
8. จัดทำคู่มือ เรี ยบเรี ยงเนื้ อหำทั้งหมดของกำร์ ตูนแอนิ เมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิ ตไบโอดีเซล
เพื่อให้ผดู้ ูมีควำมสนุกเพลิ ดเพลิน และขั้นตอนวิธีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนแต่ละฉำกอย่ำง
ละเอียด
9. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องนำกำร์ตูนแอนิเมชันเรื่ อง วิธีกำรผลิตไบโอดีเซล ที่
เสร็ จสมบูรณ์นำไปอธิ บำยถึงขั้นตอนและเนื้ อหำต่ำงๆ ผูช้ มจะได้มีควำมเข้ำใจในเนื้ อหำ
ของกำร์ ตูนมำกยิง่ ขึ้น
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ทำให้รู้ถึงปั ญหำของรำคำน้ ำมันในอนำคต
ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่ อง และตัวละครภำยในเรื่ อง
ทำให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้เป็ นอย่ำงดี
ทำให้รู้ถึงขั้นตอนวิธีกำรผลิตไบโอดีเซล

