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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอไม่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
การสื่อสาร  สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารต่างที่มีการส่งถ่ายถึงกันและกันรวดเร็วขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงควรน าเทคโนโลยีที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น การเรียนรู้
เป็นพัฒนาการที่เกิดจากประสบการณ์และการฝึกหัดความสามารถทางทักษะอย่างหนึ่งอย่างใด  
โดยเฉพาะซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกหัดเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ดังนั้นนักจิตวิทยาที่สนใจเรื่อง
การเรียนรู้  จึงให้ความส าคัญกับเรื่องความพร้อม (Readiness) ว่าเป็นสิ่งสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้
เป็นอย่างมาก ( Novabis,2553)  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียสามารถประยุกต์
สื่อประเภทต่างๆมาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่เสียง วีดิทัศน์ กราฟิก 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การน าสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เรารวมเรียกสื่อ
ประเภทนี้ว่ามัลติมีเดีย (Multimedia) การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้าเป็นล าดับ จะถือขั้น
ที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆกันได้  เช่น การใช้คีย์บอร์ด  การ
ใช้เมาส์ การสัมผัสหน้าจอ และการใช้เสียง เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นพร้อมพร้อมกับการ
พัฒนาฮาร์ดแวร์ เช่นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูล การพัฒนาหน่วยความจ าให้มีขนาด
เล็กลง แต่มีความจุมากขึ้นและมีสมรรถนะการเข้าใช้ ถึงข้อมูลเร็วขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงส าคัญๆ  เช่น เครื่องกราดภาพ(Scanner)  เครื่องบันทึกภาพ  และ
เสียงระบบดิจิทัศน์  เครื่องอ่านพิกัด(Digitizer) และอ่ืนๆ ซึ่งล้วนสนับสนุนการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้โปรแกรมแนวคิดใหม่ใน
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางแนวคิดเกิดขึ้นมานานแล้ว  แต่ขัดข้องที่
ไม่สามารถน าเสนอด้วยสื่อรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้บ้างแนวคิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนา
ด้านศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิควิธีการออกแบบดังกล่าวท าให้เกิดค าศัพท์ที่มีค านิยาม
และความหมายที่หลากหลาย   
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( ที่มา : http://www.ptu.ac.th/StudentServe/input/thesis/[10][140916024756].pdf ) 
 

 
บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่พิษภัยของบุหรี่ก็มีพิษ

ร้ายแรง  เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษอยู่มากมาย อาทิ นิโคติน มีลักษณะเป็นน้ ามัน ไม่มีสี  มีฤทธิ์
กระตุ้นประสาทส่วนกลางท าให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง, ทาร์เป็นน้ ามันเหนียวข้นสีน้ าตาล จะ
เข้าไปจับอยู่ที่ปอดท าให้ระคายเคือง ถุงลมในปอดขยายขึ้น, คาร์บอนมอนอกไซด์  ท าให้ร่างกายได้รับ
ออกซิเจนน้อยลง, ไนโตรเจนไดออกไซด์ท าลายเยื่อบุหลอดลม ท าให้ถุงลมโป่งพอง , ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ท าลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปท าลายหลอดลมได้ง่าย โดยสารเหล่านี้
ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น  

ควันบุหรี่มือสอง หรือที่รู้จักกันในนามว่า ควันบุหรี่จากสิ่งแวดล้อม (ETS) คือควันที่ผสมกัน
ระหว่างควันจากก้นบุหรี่ที่จุดไฟและควันที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมาทางลมหายใจ หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขหลายแห่งซึ่งรวมถึงองค์การอนามัยโลก ได้ลงความเห็นว่าควันบุหรี่มือสองก่อให้เกิดโรค
ต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอดและโรคหัวใจในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ อีกทั้งอาการที่พบในเด็ก เช่น โรค
หอบหืดการติดเชื้อ ในทางเดินหายใจ อาการไอ อาการหายใจล าบาก หูน้ าหนวกชนิดเรื้อรัง (หูชั้น -
กลางอักเสบ)      และโรคการเสียชีวิตเฉียบพลันในเด็กทารก ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยัง
ได้ลงความเห็นว่าควันบุหรี่มือสองสามารถท าให้โรคหอบหืดในผู้ใหญ่นั้นมีอาการแย่ลงได้ และยัง
ก่อให้เกิดการระคายเคืองของตา คอ และโพรงจมูกอีกด้วย ประชาชนทั่วไปควรได้ รับทราบถึงข้อมูล
เหล่านี้ เพ่ือให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่มือสองหรือไม่ หรือเพ่ือให้ผู้สูบ
บุหรี่เอง ค านึงถึงสถานที่และเวลาที่พวกเขาจะสูบบุหรี่ 

จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2557) โดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ร่วมมือกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ 
ส ารวจประชากรจาก 20 จังหวัดในทุกภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพฯ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป รวม 19,468 คน ประเด็นการส ารวจในหัวข้อ “การได้รับควันบุหรี่มือสอง
ของคนไทย” โดยการวิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 19,468 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทย
ทั้งประเทศที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นประชากรที่ไม่สูบบุหรี่จ านวน 48 ล้านคน คนสูบบุหรี่จ านวน 
10 ล้านคน โดยพบว่า มีคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่จากผู้อ่ืน สูงถึง 72.6% หรือคิดเป็นประชากร
กว่า 34 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่ โดยสถานที่ได้รับควันบุหรี่บ่อยที่สุดคือ บ้าน 56.3% 
หรือคิดเป็นประชากรกว่า 19 ล้านคน รองลงมาคือ ที่ท างาน 46.1% ที่ร้านอาหาร 35.6% และ
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สถานที่ขนส่งสาธารณะ 25% โดยผู้หญิงได้รับควันบุหรี่ที่บ้านมากกว่าผู้ชาย 68.5% และ 44.1% 
ตามล าดับ ซึ่งพบว่าจ านวนนี้ไม่แตกต่างจากที่เคยส ารวจ เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยสถานที่ได้รับควันบุหรี่
ของผู้ได้รับควันบุหรี่บ่อยที่สุดคือ ที่บ้าน เช่นเดียวกัน คือ 55% 

ปัจจุบันประเทศไทย มี พ .ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ .ศ.2535 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 ก าหนดประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยมีสาระหลักๆ คือให้มีการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ ผู้ใดฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบ มีโทษปรับ 2,000 บาท และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่ให้ปลอด
บุหรี่ด้วย หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 20,000 บาท โดยก าหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ได้แก่ 1.พ้ืนที่ใน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ท างาน สุขา 2.พ้ืนที่เปิดโล่งแต่มีหลังคา อาทิ 
ส่วนให้บริการอาหารของร้านอาหารไม่ติดเครื่องปรับอากาศ จุดรอรถโดยสาร 
(ท่ีมา : https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/8166 ) 

สถิติผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ ในประเทศไทยปี 2559 ที่ผ่านมา มีจ านวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 52,000 
คน หรือวันละ 142 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน ถือได้ว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับ 2 ที่คร่าชีวิต
ประชากรในประเทศ 
 

การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบันของประเทศไทย มีวิธีการหลักๆ อยู่ 2 ประการ คือ 

1. การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่โดยการประชาสัมพันธ์พิษภัยของบุหรี่กระตุ้นเตือน

และเพ่ือช่วยเหลือให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ตลอดจนปลูกจิตส านึกของประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศท่ีไม่สูบบุหรี่ในการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกริดรอนจากคนสูบบุหรี่ 

2.การเข้มงวดในการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อย่างจริงจังจากผู้ที่

เกี่ยวข้อง  

( ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/Content/37293-html ) 

 

ดังนั้นผู้ศึกษาปริญญานิพนธ์จึงมีความสงค์ที่จะผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย

เพ่ือลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ อาทิ 

โรงพยาบาลสัตว์ คลีนิครักษาสัตว์ ในการน าสื่อไปใช้เพ่ือการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ผลิตสื่อรณรงคก์ารไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/8166
http://www.thaihealth.or.th/Content/37293-html
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1.1  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.1.1 ศึกษากระบวนการผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดอันตรายแก่สัตว์

เลี้ยง 

1.1.2 เพ่ือผลิตสื่อรณรงคก์ารไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดอันตรายแก่สัตว์ 

1.2 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

 1.2.1 สามารถผลิตสื่อรณรงคก์ารไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดอันตรายแก่สัตว์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 

 1.3.1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย เพ่ือ

ลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงโดยใช้โปรแกรมส าหรับออกแบบภาพ Adobe Photoshop Cs6 , โปรแกรม

ส าหรับท าภาพเคลื่อนไหว Adobe flash CS6 ในการสร้างภาพกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหว ใช้การ

พากย์เสียงบรรยายประกอบด้วยโปรแกรมส าหรับตัดเสียง Adobe Audition Cs6 และถ่ายท าด้วย

กล้อง DSLR Canon รุ่น 6D  ท าการผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดอันตรายแก่

สัตว์เลี้ยง มีความยาว 2 นาที แล้วน าภาพที่ถ่ายท าและออกแบบไปตัดต่อด้วยโปรแกรมส าหรับตัดต่อ 

Adobe Premiere Pro Cs6 จากนั้นมีแปลงสัญญาณเป็น DVD น าไปฉายให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อ

ของสื่อ 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ 2 ท่าน บุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ 4 ท่าน 

รับชม จากนั้นท าการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพด้านการผลิตสื่อ 
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บทท่ี 2 

 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ในการศึกษาและจัดท าปริญญานิพนธ์เรื่องการผลิตสื่อรณรงคก์ารไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือ

ลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง เพ่ือให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้ศึกษาได้ท า

การรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบการศึกษาดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่และอันตรำยจำกบุหรี่ 

 2.1.1 ความหมายของบุหรี่ 

  2.1.2 สารประกอบในบุหรี่  

  2.1.3 อันตรายจากบุหรี่ 

  2.1.4 ผลของควันบุหรี่ตอบุคคลข้างเคียง  

2.2 ผลกระทบจำกบุหรี่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยง  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรณรงค์ 

 2.3.1 นัยส าคัญของการรณรงค์  

 2.3.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์จาการรณรงค์ 

 2.3.3 ลักษณะทั่วไปของการรณรงค์   

 2.3.4 ขั้นตอนที่น าไปสู่ความส าเร็จของการรณรงค์   

 2.3.5 ลักษณะการสื่อสารแบบต่าง ๆ ในการรณรงค์   

2.4 หลักกำรสื่อสำรกับกำรรณรงค์  

  2.4.1 แนวคิดพ้ืนฐานการสื่อสารกับการรณรงค์ 

  2.4.2 การก าหนดทิศทางของการรณรงค์ 

  2.4.3 กลยุทธ์เนื้อหาเพื่อการรณรงค์ 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกำรออกแบบกรำฟิก 
2.5.1 ความเป็นมาของกราฟิก      
2.5.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
2.5.3 ระบบสีที่ใช้กับภาพแบบกราฟิก 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับโมชั่นกรำฟิก 
2.6.1 ความหมายของโมชั่นกราฟิก  
2.6.2 ขั้นตอนการผลิตโมชั่นกราฟิก 
2.6.3 หลักการเคลื่อนไหวของแอนิเมชั่น 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับสี 
2.7.1 ความหมายของสี 

 2.7.2 ประเภทของสี 
 2.7.3 การรับรู้เรื่องสี 
 2.7.4 จิตวิทยาสีกับความรู้สึก 
 2.7.5 แนวคิดย่อยคุณลักษณะของสี 
 2.7.6 หน้าที่ของสี 
 2.7.7 ความหมายและพลังของสีแต่ละสี 
2.8 กำรตัดต่อ 

 2.8.1 องค์ประกอบส าคัญของการตัดต่อ 

 2.8.2 การล าดับภาพในการตัดต่อ  

 2.8.3 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการตัดต่อล าดับภาพ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่และอันตรำยจำกบุหรี่  

การให้ค าจ ากัดความและการชี้แจงส่วนประกอบในบุหรี่เป็นข้อมูลส าคัญที่จะท าให้เห็น

อันตรายและพิษภัยของบุหรี่ดังนี้ 

2.1.1 ควำมหมำยของบุหรี่  

บุหรี่ ผลิตมาจากใบยาสูบ ซึ่งเป็นพ้ืนล้มลุกชนิดหนึ่ง มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Nicatiana 
Tubacam พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้ความหมายของ บุหรี่ ว่าหมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้น 
ปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัสดุที่ท าขึ้นใช้แทน 
กระดาษ หรือใบยาแห้ง โดยเอายาสูบมาหั่นเป็นฝอย ๆ เรียกว่า ยาเส้น แล้วน ามามวลด้วยใบตองแห้ง 
ใบจาก หรือกระดาษแล้วจุดสูบเช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 ได้ให้ความหมายของบุหรี่ไว้ว่า บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแลต บุหรี่ซิกการ์ บุหรี่อ่ืน ยาเส้น หรือ
ยาปรุงตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบบุหรี่ หมายถึง ยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวน ยาเส้นที่มวน สูบเองหรือ
ยาเส้นที่ใช้กล้องยาสูบ (อรวรรณ หุ่นดี, 2542, หน้า 16)  

สรุปได้ว่า บุหรี่ หมายถึง ยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซิกาแลต ซิการ์ 
ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ท าขึ้นใช้แทน กระดาษ
หรือใบยาแห้งหรือยาอัดว่าด้วยกฎหมายยาสูบ 

2.1.2 สำรประกอบในบุหรี่  

กรมอนามัย (2551) ได้ระบุว่า ควันบุหรี่ที่พ่นออกมา หรือสูดเข้าไปในปอดนั้น มีสารเคมี 
มากกว่า 4,000 ชนิด ส่วนประกอบหลักในควันบุหรี่ คือ นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ บิวเทน 
แอมโมเนีย ไซยาไนด์ สารหนู และฟีนอล ส่วนใหญ่เป็นหนุภาคเล็ก ๆ หรือก๊าซ สารเคมีเหล่านี้ 
มากกว่า 50 ชนิด สามารถท าให้เกิดมะเร็งที่ปอด คอ ปาก กระเพราะปัสสาวะ และไต อวัยวะเหล่านี้ 
ล้วนเป็นทางผ่านของสารเคมีในควันบุหรี่ ที่เข้าและออกจากร่างกาย 

นิโคติน เปนสารที่ท าใหคนติดบุหรี่ ออกฤทธื์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัวกระตุน และกด
ประสาทสวนกลาง ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยๆ เช่น การสูบบุหรี่ 1-2 มวนแรก อาจกระตุ้นท าให้รูสึก
กระปรี้กระเปร่า แต่ถาสูบมากหลายมวนก็จะไปกดประสาทสวนกลาง ท าใหความรูสึกตาง ๆ ชาลงร
อยละ 95 ของนิโคติน จะไปจับอยูที่ปอด บางสวนจับอยูที่เยื่อหุมริมฝปาก และบางสวนถูกดูดซึมเขาสู
กระแสเลือด มีผลโดยตรงต่อตอมหมวกไต กอให้เกิดการหลั่งอิพิเนฟริน (Epinephrine) ท าใหความ
ดัน โลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกตและไม่เปนจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพ่ิมระดับ
ไขมัน ในเสนเลือด บุหรี่ 1 มวนจะมีนิโคติน 0.8-1.8 มิลลิกรัม (คามาตรฐานสากลก าหนดไว  1 
มิลลิกรัม) และ ส าหรับบุหรี่ก้นกรองนั้นก็ไมไดชวยใหปริมาณนิโคตินลดลงได 
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ทำร สารคลายน้ ามันดิน ประกอบด้วยสารหลายชนิด เกาะรวมกันเปนสารสีน้ าตาล เปนสา
รที่กอใหเกิดมะเร็งได เชน มะเร็งปอด กลองเสียงหลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะ และ
อ่ืนๆ ซึ่งรอยละ 50 ของทารจะไปจับที่ปอดท าใหเกิดการระคายเคืองอันเปนสาเหตุของการไอเรื้อรัง 
ในคนที่สูบบุหรี่วันละซอง ปอดจะไดรับน้ ามันทารเขาไปประมาณ 30 มิลลิกรัม/มวน หรือ 110 กรัม/
ป บุหรี่ไทยมีสารทารอยูระหว่าง 12 – 24 มิลลิกรัม/มวน 

คำรบอนมอนอกไซด เปนกาซที่ท าลายคุณสมบัติการน าพาออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ท า
ใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถจับกับออกซิเจนไดเท่ากับระยะเวลาปกติท าใหเซลรางกายเกิดอาการ          
ขาดออกซิเจน จะรูสึกมึนงงตัดสินใจชา เหนื่อยงาย ซึ่งสาเหตุส าคัญใหหัวใจต้องท างานหนักขึ้นจน      
เปนโรคหัวใจได 

ไฮโดรเจนไซยำไนด เปนก๊าซพิษที่ท าลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตนท าใหเกิดอาการไอเรื้อรัง
มีเสมหะเป็นประจ าโดยเฉพาะในชวงตื่นนอนตอนเชาจะมีมากขึ้น  

ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่ท าลายเยื่อบุสวนปลายและถุงลมท าใหผนังถุงลมบาง
และโปงพอง ถุงลมเล็กในปอดแตกกลายเป็นถุงขนาดใหญ่ ท าใหลดพื้นที่ผิวที่จะใช้จับและ แลกเปลี่ยน 
กาซออกซิเจน ท าใหการยืดหยุนในการหายใจเข้าออกลดลง จนเกิดอาการโรคถุงลมโปงพองในที่สุด  

แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ท าใหแสบตาแสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ และมี
เสมหะมาก  

สำรกัมตภำพรังสี ในควันบุหรี่มีสารโพโลเนี่ยม 210 ที่มีรังสีอัลฟาอยูเปนสาเหตุการเกิด
โรคมะเร็งปอดและควันบุหรี่ยังเปนพาหะรายแรงในการน าสารกัมมันตภาพรังสีท าใหผูที่อยูรอบขาง ที่
ไมไดสูบบุหรี่หายใจเอาอากาศที่มีสารพิษเหลานี้เขาไปดวย ( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 ) 

( ที่มา : http://projectart60.blogspot.com/p/blog-page_28.html ) 

 
2.1.3 อันตรำยจำกบุหรี่  

 การสูบบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เพราะในบุหรี่ประกอบไปด้วยสารพิษต่าง ๆ 
มากมายหลายชนิดและมีผลต่อสุขภาพทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยกรมอนามัย (2551) มีข้อมูล
ส าหรับโรคที่เกิดจากบุหรี่ ดังนี้ 

1.โรคหัวใจ จากรายงานการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้สูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าการไม่สูบบุหรี่ 2-4 เท่า หากผู้สูบบุหรี่เป็นโรค ความดันโลหิตสูง
หรือมีไขมันในเลือดสูงจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด 1.5 เท่า แต่หาก ผู้สูบบุหรี่เป็นโรคความ
ดันโลหิตและไขมันในเลือดสูงจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง 8 เท่า ของคนทั่วไป โดยเฉลี่ยผู้ติดบุหรี่จะมีเส้น
เลือดเสื่อมและเกิดการตีบตันเร็วกว่าผู้ไม่สูบถึง 10-15 ปี องค์การอนามัยโรคระบุว่า 1 ใน 4 หรือร้อย

http://projectart60.blogspot.com/p/blog-page_28.html
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ละ 25 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นผลมาจาก การสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหัวใจวายจากกล้ามเนื้อตายเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่ ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 เท่า โดยความเสี่ยงจะ
เพ่ิมตามจ านวนบุหรี่ที่สูบ ภาวะหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลันท าให้โอกาสจะมีชีวิตอยู่
น้อยลงและมีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตต่อไป 

ขณะนี้โรคหัวใจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของคนไทยโดยส่วนใหญ่เป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบ ซึ่ง
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ส าคัญ ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสหัวใจวายตายในอายุประมาณ 30-40 ปีซึ่งสูงกว่าผู้
ไม่สูบถึง 5 เท่า สารพิษในควันบุหรี่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ทั่วร่างกาย โดยเกิดเป็น
คราบเกาะภายในหลอดเลือดท าให้รูหลอดเลือดค่อย ๆ ตีบลง จนเกิด การตีบตันของเส้นเลือดท าให้
เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลงจึงท าให้เกิดโรคเส้น เลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาด
เลือดได้เมื่อหลอดเลือดตีบ จนมีผลท าให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยง หัวใจได้จะเกิดอาการจุกเสียด เจ็บ
หน้าอก และถึงขั้นหัวใจวายได้ในที่สุด (ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ มูลนิธิเพ่ือการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ , 
2547, หน้า 13) 
 2.โรคมะเร็งปอด จัดเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งในชายไทยโดยเฉลี่ยผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อ การเป็น
โรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 12 เท่า แต่ถ้าหากสูบบุหรี่มานาน 21-40 ปี มีโอกาส เสี่ยง
มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 30 เท่า การเลิกบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดได้ หากเลิก
ได้นาน 10-15 ปี จะลดอัตราเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดลงครึ่งหนึ่ง ผู้สูบบุหรี่จัด (มากกว่า วันละ 1 ซอง) 
ถ้าเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดและโรคภัยจากบุหรี่ สูงที่สุดสารพิษใน
บุหรี่กับการเกิดโรคมะเร็ง บุหรี่แต่ละมวนจะมีสารก่อมะเร็งไม่ต่ ากว่า 42 ชนิด สถาบันมะเร็งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานว่าโรคมะเร็งทั้งหมดนั้นร้อยละ 33 ล้วนมีสาเหตุจากบุหรี่ 
สารพิษในบุหรี่ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ 

2.1 สารทาร์หรือน้ ามันดิน สารนี้ก่อการระคายเคืองเรื้อรังท าให้เกิดอาการไอ  
ถุงลมโป่งพอง 
  2.2 สารกัมมันตรังสีในควันบุหรี่ มีสารพลูโตเนียม 210 ที่มีรังสีแอลฟาท าให้เกิด  
การระคายเคืองเรื้อรังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 
  2.3 ยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นสารตกค้างในใบยาสูบจากการพ่นสารพิษเพ่ือฆ่าแมลง 

3.โรคถุงลมโป่งพอง  โรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ทรมาน และรุนแรง
มากก่อให้เกิดทุกขเวทนาแก่ผู้ป่วย ญาติ มิตร ปกติภายในปอดประกอบด้วยถุงลมเล็ก มากมาย ท า
หน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซโดยขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางลมหายใจและ รับออกซิเจนเข้าสู่เลือด 
ควันบุหรี่และสารพิษภายในบุหรี่ให้เกิดระคายเคืองเรื้อรัง ท าลายเยื่อ บุภายในหลอดลม ถุงลมมีการ
สลายตัวของโปรตีนภายในทางเดินหายใจ ท าให้เยื่อบุหลอดลม หนาขึ้น หลอดลมตีบเล็กลงท าให้ต้อง
ออกแรงมากขึ้นในการหายใจเป็นผลให้เยื่อบุเกิดการอักเสบ ผนังถุงลมบวมอักเสบ เปาะแตก ฉีกขาด
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รวมกันเป็นถุงลมขนาดใหญ่ท าให้ไม่สามารถขับ คาร์บอนไดออกไซด์จึงท าให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนไม่
เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อย ซึ่งหากเป็นมาก จะท าให้ท างานไม่ได้ต้องนอนพัก การหอบเหนื่อยมากๆ 
บางครั้งต้องให้ออกซิเจนหรือใช้ เครื่องช่วยหายใจซึ่งล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน 
 โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่เนื้อปอดค่อย ๆ เสื่อมสมรรถภาพจากการได้รับควันบุหรี่ 
ตามปกติแล้วพ้ืนที่ในปอดจะมีถุงลมเล็ก ๆ กระจายอยู่เต็มทั่วปอดเพ่ือท าหน้าที่รับออกซิเจน เข้าสู่
ร่างกาย สารไนโตรเจนไดออกไซด์ในควันบุหรี่จะท าลายเนื้อเยื่อในปอดและถุงลมให้ฉีกขาด ทีละน้อย
และรวมตัวกลายเป็นถุงลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกิดโรคถุงลมโป่งพองระยะท้าย ๆ ของโรค ท าให้ผู้ป่วย
ทรมานมาก เนื่องจากเหนื่อยจนท าอะไรไม่ได้ต้องอยู่กับที่และอาจต้องได้รับออกซิเจน จากถัง
ตลอดเวลา (ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2547, หน้า 15) 

4.โรคระบบทางเดินอาหาร ท าให้เกิดมะเร็งของผนังช่องปาก หลอดลมและที่ไม่น่าเชื่อ แต่ก็
เป็นจริงก็คือมะเร็งของตับอ่อน เนื่องจากสารพิษที่เกิดจากการสูบยาสูบนั้นสะสมในเลือดและ ก่อ
มะเร็งในตับอ่อนได้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคฝ้าขาวในปาก (Leukoplakia) ซึ่งเป็นโรคที่จะ 
กลายเป็นมะเร็งในอนาคตได้ (Precancerous Lesion)แต่ถ้ารักษาในระยะนี้ทันก็จะหายขาด ไม่เป็น
มะเร็ง (ปิยะ สมานคติวัฒน์, 2545) 
 5.โรคฟันและเหงือก ผลต่อเหงือกและฟัน ผู้ที่สูบบุหรี่จะเกิดโรคของเหงือกและฟัน มากกว่า
ผู้ไม่สูบบุหรี่ท าให้ฟันมีสีเหลืองและผู้ที่สูบมานาน ๆ ฟันจะมีสีด าท าให้เกิดกลิ่นปากและ ฟันผุกร่อน 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2545) 

6.ผลต่อการตั้งครรภ์ มารดาที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์จะท าให้น้ าหนักทารกน้อยกว่าเกณฑ์
ประมาณ 200 กรัม และบุหรี่ยังมีผลต่อการตั้งครรภ์โดยจะท าให้ ตกเลือด แท้ง และคลอดก่อน
ก าหนด(ธีรศักดิ์ ผุดพัฒน์, 2551) 
 7.ผลต่อระบบสืบพันธุ์ บุหรี่มีผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สาเหตุที่สมรรถภาพ ทาง
เพศเสื่อมเกิดจากเส้นเลือดตีบแคบลงการท างานจึงเสื่อมลง นอกจากนี้ยังพบตัวอสุจิในผู้สูบุหรี่ ที่มี
การเคลื่อนไหวผิดปกติมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่รวมทั้งจ านวนอสุจิลดลงด้วยในขณะเดียวกัน การ
เจ็บป่วยอื่น ๆ ของผู้สูบบุหรี่ก็ท าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ เพราะโรคที่เกิดล้วนเป็น โรคเรือ้รงัท า
ให้เหนื่อยหอบรักษาไม่หาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง ของอวัยวะต่าง ๆ 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความกังวลกับโรคที่เป็นและมีผู้ป่วยหลายรายที่เกิดอาการ หอบขณะมีเพศสัมพันธ์
ท าให้เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์อีก (ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ มูลนิธิ รณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่,2547, หน้า 16) 

2.1.4 ผลของควันบุหรี่ตอบุคคลข้ำงเคียง  
การสูบบุหรี่นั้นนอกจากจะมีผลตอผูสูบโดยตรงแล้ว ยังท าใหผูอ่ืนที่อยูในระยะของ ควันบุหรี่

สูดเอาพิษจากควันบุหรี่เขาไปด้วย ท าใหเกิดอันตรายได้  เชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ 
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ที่มีผลตอคนขางเคียงพอสรุปได้ ดังนี้  
 1.เด็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ท าใหเด็กปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ ปอด บวม 
หอบหืด หูอักเสบเพิ่มมากขึ้น  
 2. หญิงมีครรภที่สูบบุหรี่จะท าให้น้ าหนักตัวในขณะตั้งครรภ เพ่ิมนอยกวาปกติและมี โอกาส
แทง คลอดกอนก าหนด ตกเลือดในระหวางคลอด และหลังคลอดมากเปน 2 เทาของหญิง ตั้งครรภที่
ไมไดสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังท าใหเกิดภาวะรกเกาะต่ าและรกลอกตัวกอนก าหนดมากขึ้น ลูกที่คลอด
จากแมที่สูบบุหรี่ อาจมีน้ าหนักและความยาวตัวน้อยกวาปกติ พัฒนาการทางดานสมองชากวา เด็ก
ปกติอาจมีความผิดปกติทางด้านระบบประสาท ระบบความจ า  
 3. คูสมรสของผูสูบบุหรี่ มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูสมรสที่ไมสูบบุหรี่เปน 2 เทา มี
ความเสี่ยงที่จะเปนโรคหัวใจ 3 เทาและเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป  
 4. คนทั่วๆไป บุคคลทั่วๆไปที่อยูในบรรยากาศที่ผูอ่ืนสูบบุหรี่อยูควันบุหรี่จะท าใหเกิด อาการ
เคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ ามกไหล โดยเฉพาะผูที่เปนโรคหอบหืดอยูแลว โรคหัวใจ โรค หลอดลม
อักเสบ มีอาการก าเริบเพิ่มมากขึ้น ( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 ) 

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล เครือข่ายนักวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า บ้านซึ่งเป็นสถานที่ส่วน
บุคคลก าลังกลายเป็นแหล่งส าคัญที่ท าร้ายคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก ผู้หญิง/แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ซึ่งถ้า
คนในบ้านมีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก็จะยิ่งส่งผลให้อาการป่วยแย่ลงหรือฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าที่ควรจะ
เป็น สิ่งที่น่ากังวลก็คือ เด็ก จากงานวิจัยต่างประเทศระบุชัดเจนว่า ควันบุหรี่ส่งผลให้เด็กมีโอกาสเป็น
โรคหอบ หืด โรคภูมิแพ้ และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าเด็กที่ ไม่ได้รับ
ควันบุหรี่ นอกจากนั้นยังส่งผลให้เด็กเกิดความเคยชินจนมองเรื่องการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ และอาจ 
ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตได้ 

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ของทีมวิจัยสรุปสาเหตุของปัญหาได้ว่า 
การรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในบ้านของประเทศไทยยังน้อยมาก รวมไปถึงการสื่อสารของคนในครอบครัว
ที่ยังมีความเกรงใจกัน เช่น พ่อสูบบุหรี่ คนเป็นลูกก็ไม่กล้าที่จะบอก หรือคนเป็นแม่เองก็อาจจะรู้สึกว่า
มีอ านาจในการต่อรองน้อย จึงไม่กล้าที่จะห้ามปรามอย่างตรงไป ตรงมา เพราะอาจจะน าไปสู่การ
ทะเลาะเบาะแว้ง ขณะเดียวกันกฎหมายในบ้านเรามุ่งเน้นห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีดีและถือว่าเป็นจุดแข็ง แต่ในทางกลับกันการศึกษาครั้งนี้พอจะบอกได้ว่า “บ้าน” ซึ่งเป็นที่ส่วน
บุคคลและน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด แต่กลับกลายเป็นจุดอ่อนจากการเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ 
เพราะเมื่อนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเข้มงวด บ้านจึงเสมือนจุดผ่อนปรนของคนสูบบหรี่  
เนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุม ผลกระทบตามมาจึงเกิดกับคนใกล้ชิดโดยตรง 
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ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร กล่าวว่า ควรรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ใน
บ้านให้เข้มข้นขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้คนไทยเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้ โดยย้ าให้เห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบ
เป็นคนในครอบครัวไม่ใช่คนอ่ืนไกล รวมถึงผู้ที่อาศัยในบ้าน คอนโด แฟลต เป็นต้น โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ฯลฯ สามารถเป็นผู้น าในการสร้างความตระหนักรู้ได้ดี ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้กับเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน ให้มีภูมิความรู้เป็นเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ในบ้านของ
ผู้ปกครอง สามารถที่จะสื่อสารบอกถึงความไม่ต้องการรับควันจากคนสูบบุหรี่ได้  

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร กล่าวว่าส่วนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการสูบบุหรี่ในบ้านนั้น 
มองว่า อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหา แต่เป็นประเด็นละเอียดอ่อน จะบังคับใช้ได้จริง
หรือไม่ ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุน เพราะการจะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ต้องเริ่ม
จากการที่ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและให้การยอมรับกับเรื่องดังกล่าวก่อนเป็น
อันดับแรก อีกทั้งยังต้องศึกษาความต้องการของประชาชนต่อกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ในบ้าน 
ตลอดจนรูปแบบมาตรการของกฎหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ กติกาท่ีพอจะน ามาใช้ควบคุมผลกระทบจาก
ควันบุหรี่ได้ในบ้านเรา เช่น กฎหมายที่คนข้างบ้านสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ 
เป็นต้น (ท่ีมา : https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/8166) 

 

2.2 ผลกระทบจำกบุหรี่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยง 
 นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา หรือ หมอแมว ที่โด่งดังในโลกออนไลน์ ออกมาให้ข้อมูลว่า บุหรี่เป็น
ยาเสพติดประเภทหนึ่ง ที่มนุษย์นิยมใช้และมีหลักฐานมากมายว่า ก่อโทษต่อสุขภาพทั้งตนเองและคน
รอบข้าง แต่ส าหรับสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันมากในบ้าน คือ แมวและสุนัข ซึ่งจากงานวิจัยพบว่ามี
ความเสี่ยงต่อการได้รับบุหรี่มือสอง อาจจะมากยิ่งกว่าในคนเสียอีก เพราะว่าสุนัขและแมว (รวมทั้ง
ทารก) เป็นสัตว์ที่อยู่ตามพ้ืนผิวมากกว่าคนผู้ใหญ่ ท าให้มีโอกาสสัมผัสกับควันบุหรี่ ควันกัญชา และ
ละอองบุหรี่ไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามพ้ืนมากขึ้น ยิ่งสุนัขหรือแมวที่เลียขน หรือเด็กทารกที่กวาดมือแล้วเอา
เข้าปาก จะยิ่งได้รับสารพิษมากขึ้น ถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงได้รับสารพิษ บางคนบอกว่าไม่
น่าจะใช่ สูบนิดสูบหน่อยไม่ได้มีผลอะไรหรอก แต่งานวิจัยในปี 2017 และ 2012 ในวารสาร Journal- 
of Small Animal Practice ได้ศึกษาเรื่องนิโคตินที่ติดอยู่ภายในขนของแมวและสุนัข รวมถึงงานวิจัย
ในปี 2008 ที่ศึกษาเรื่องนิโคตินในปัสสาวะสุนัข พบว่าในสุนัขและแมวที่เจ้าของสูบบุหรี่ จะมีนิโคติน
ตกค้างในร่างกายมากกว่าปกติ ถ้ารับนิโคตินเข้าไปได้ สารก่อมะเร็งอื่นก็เช่นกันหมอแมวกล่าว 
 นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา ให้ข้อมูลอีกว่า เกิดผลอะไรได้บ้างนั้น แมวเป็นสัตว์ที่ชอบเลียขน
ตัวเอง คือ นอน เลียขน กิน นอน เลียขนวนไป ดังนั้นแมวจะได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปเต็มๆ ทางปาก 

https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/8166
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จึงมีรายงานต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวแมว, มะเร็งช่องปากแมว หรือมะเร็งหลอดลมแมว ขณะที่
สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการดมกลิ่น จมูกของมันกรองกลิ่นได้ดี จึงพบโรคต่างๆได้ เช่น มะเร็ง
โพรงจมูกในสุนัขที่โพรงจมูกยาว, มะเร็งปอด ในสุนัขที่โพรงจมูกสั้น, หลอดลมอักเสบ โดยงานวิจัยใน
ปี 2014 ยังพบว่าสุนัขท่ีสัมผัสควันบุหรี่ จะมีเซลล์ในช่องปากและล าคอที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้  
ไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพียงพอไหม บางคนคิดว่าในเมื่อในบ้านมีสุนัข แมว หรือทารกอยู่ ก็เลยไม่สูบบุหรี่
ในบ้าน แต่ไปสูบที่บ้านเพ่ือน หรือที่ท างานแทน ปัญหาก็คือ งานวิจัยในคนที่มีลูก พบว่าแม้สูบที่นอก
บ้าน แต่พอกลับมาอยู่ในบ้าน ก็จะพาเอาฝุ่นควันบุหรี่ติดตัวเสื้อผ้าหน้าผม รายงานในเด็กทารก จึง
ปรากฎว่าเด็กได้รับสารพิษเช่นกัน สรุปแล้ว หากรักสัตว์เลี้ยงของท่าน จงเลิกสูบบุหรี่ครับ เพ่ือท่าน 
สัตว์เลี้ยง ลูกๆ และคนในครอบครัว จะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงหมอแมว กล่าวเตือน 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/BanchangphlaAnimalhospital/posts) 
 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรณรงค์ 
 การรณรงค์เริ่มมีบทบาทที่ส าคัญในประเทศโลกท่ีสาม เพราะการรณรงค์ส่งผลให้ ประชาชนมี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการตัดสินใจที่จะรับเอาความคิดเห็นใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพ การเกษตร 
และการวางแผนครอบครัว โดยการรณรงค์ในแต่ละครั้งนั้น จะมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ ที่มีความ
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ( inform) หรือการรณรงค์เพ่ือ โน้ม
น้าวใจให้คล้อยตาม (persuade) อันจะน าไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม (mobilize) และเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด  

กิตติ กันภัย, 2543, น26 การรณรงค์ คือ เป็นศัพท์ที่มาจากทางทหาร การรณรงค์สร้างก าลัง
เพ่ืออุดมการณ์ที่ท าให้คนทั้งหลายเกิดพลังอะไรสักอย่าง   

1.การรณรงค์ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบด้วยกิจกรรม หรือการด าเนินการที่
ออกแบบขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด (kendall.1992) 

2.การรณรงค์ คือการพยายามในการสื่อสารที่ต่อเนื่องที่มีสาร (massage) มากกว่าหนึ่ง ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของความพยายามของการสื่อสาร คือ การมีอิทธิพลต่อสังคม หรือ สาธารณะชน  

3.รณรงค์คือ กิจกรรมที่ถูกวางไว้ล่วงหน้า ได้ออกแบบโดย ผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง 
(change agent) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้รับสารในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด (change agent) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้หมายถึงบุคคลเพียงอย่างเดียวยังหมายถึง
องค์กรด้วย   

4.รณรงค์เป็นกิจกรรมการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ โดยมีการก าหนดชุดกิจกรรมการสื่อสาร 
และวางแผนไว้ล่วงหน้า รวมถึงการกระท าหมดเวลาครอบคลุมในการแพร่กระจายข่าวสาร โดยผ่าน

https://www.facebook.com/BanchangphlaAnimalhospital/posts
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สื่อจ านวนหนึ่ง ณ เวลาที่ใดจะให้สารเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด หรือ คุ้มค่ามากที่สุด
ต่อความพยายามลงทุนลงแรงนั้น  

 
2.3.1 นัยส ำคัญของกำรรณรงค์  
1.  ความหมายต้องการให้ผู้รับสารเห็นคุณค่าหรืออประโยชน์ หรืออันตรายที่จะได้รับ   
2.  เพ่ือแสดงความคิดเห็นให้ผู้รับสารทราบถึงความส าคัญ และความจ าเป็น และสาเหตุที่

ต้อง มีการเผยแพร่กระจายเรื่องราวนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจต่อเรื่อง
นั้นๆ   

3.  ต้องการดึงความสนใจ แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความเข้ามามีส่วนร่วม และเกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมจากสาธารณชนหรือผู้รับสาร เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง , กรณีช่วยกันท าความ 
สะอาด กทม.หลังเหตุการณ์ความรุนแรง   

4.  ต้องการย ้าเตือน เพราะสื่อระยะสั้น ต้องย ้าให้เกิดการระลึกได้ ความสนใจ    
5.  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ คือ ความรู้ + ความเข้าใจ+ ความเชื่อ โดยทั้งสาม 

อย่างนี้ต้องท าเป็นกระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนะคติ+พฤติกรรม เช่น KPI คือ 
ความรู้ ทัศนคติ ได้รู้ได้เห็น ความเคยชิน การยอมรับปฏิบัติตาม   

 
ทฤษฎีของโรเจอร์ อธิบายว่า  การรณรงค์ให้มีคนหรือประชาชนความตระหนัก ความรู้ ความ

เข้าใจจนท าให้เกิดความ สนใจ ผู้ท าการรณรงค์ คือ กลุ่มเป้าหมายอย่างไรให้เกิดความเข้าใจ (เป็นการ
แสวงหาข้อมูลต่างๆรวมทั้ง Change agent) โดยทดลองประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกันไหม เช่น 
สิ่งแวดล้อมของเขา การ เปลี่ยนแปลง คือ การยอมรับซึ่งในการรณรงค์ที่มีวัตถุประสงค์ ในระดับที่
ต้องการแจ้งให้ทราบ เพ่ิมระดับความรู้ของผู้รับสาร เพ่ือสร้างจิตส านึกในผลลัพธ์ที่อาจตามมาของการ
แสดงพฤติกรรมลักษณะ และผลของการรณรงค์สามารถเกิดได้ระดับบุคคล ถึงระดับโครงสร้างสถาบัน
รณรงค์ เช่น โทรไม่ขับ เหล้า บุหรี่ ความส าเร็จของการรณรงค์ขึ้ นอยู่กับท าให้ประชาชนคิดถึง
พฤติกรรมของตน โดยอาศัย มุมมองในบริบทอนาคต และความเจริญของสังคม   

 
2.3.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์จำกำรรณรงค์ 
ในการรับประโยชน์จากการรณรงค์โดยตรง อาจเป็นไปได้ยาก เพราะคนขาดความรู้ความ 

เข้าใจ โดยต้องอาศัยกลไกต่างๆ เป็นแหล่งอธิบาย หรือท างานด้วย   
1.  องค์กรที่รณรงค์ เช่น ประชาชนได้รับรู้องค์กร ได้รับการยอมรับจากสังคม   
2.  ตัวผู้รับสาร / กลุ่มเป้าหมาย   
3.  การหาเสียงทางการเมือง หากได้รับการเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น  
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           2.3.3 ลักษณะท่ัวไปของกำรรณรงค์   
1.  การกระท าเพ่ือเป้าหมาย   
2.  เจาะกลุ่มเป้าหมายคนกลุ่มไหน   
3.  ก าหนดระยะเวลาชัดเจน   
4.  ประกอบด้วยชุดกิจกรรม และท าต่อเนื่อง   

ชนิดของการรณรงค์ โดยปกติการรณรงค์ มี อยู่ 3 ประเภทคือ   
1.  การรณรงค์ทางการเมือง   
2.  การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์   
3.  การรณรงค์เพ่ืออุดมการณ์ คือ อยากเผยแพร่แนวคิดต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง โดย

เน้น คนเข้ามีส่วนร่วม  
 

2.3.4 ขั้นตอนที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรรณรงค์   
จุดร่วมของการรณรงค์ทั้ง 3 แบบ คือ จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับประเด็นใหม่ที่ 

เกิดข้ึน โดยจะไม่ใช้จังหวะ หรือย ้าอย่างเดียว คือไม่ใช้กลยุทธ์เดียวตลอดต้องมีหลายๆรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมี 5 ขั้นตอน  

1.  ขั้นตอนให้คนรู้จัก หรือ ประกาศตัว (identification)   
2.  ขัน้ตอนการสร้างความชอบธรรม (legitimacy) หรือ ความถูกต้อง   
3.  ขั้นตอนการมีส่วนร่วม (Participation) .ขั้นตอนการชอบธรรม มีผู้การสนับสนุนอย่าง 

เปิดตัว ในขั้นการมีส่วนร่วม ผู้น าการรณรงค์พยายามดึงคนท่ีไม่มีส่วนร่วมเข้าร่วมด้วย   
4.  ขั้นตอนเข้าไปอยู่ในตลาด (penetration) ถึงขั้นนี้แสดงว่า มีผลิตภัณฑ์ / แนวคิด/ 

อุดมการณ์ ได้มีส่วนแบ่ง หรือส่วนครองใจผู้รับสาร   
5.  ขั้นส าเร็จ (distribution) ขั้นสุดท้ายของการรณรงค์เมื่อประสบความส าเร็จ ต้องรักษาไว้  

 
2.3.5 ลักษณะกำรสื่อสำรแบบต่ำง ๆ ในกำรรณรงค์    
1.  ความน่าเชื่อถือ ต่อผลิตภัณฑ์ บุคคล โดยส่วนใหญ่คนรู้จัก มีชื่อเสียง หรือบุญบารมี  
2.  ความนิยมของประชาชน ( climate of opinion) คือความนิยมของประชาชน

เปลี่ยนแปลง ง่าย คนที่ท าการรณรงค์ต้องจับกระแสนี้ได้ (บริบทของสังคมจะมีผลต่อกระแส)  
3.  ผู้น าความคิด (opinion leaders) คือการรณรงค์มุ่งส่งสารไปยังผู้น าความคิด เพราะ มี

ผลต่อทัศนะคติ ความเชื่อ แนวผู้รับสาร มีบทบาทส าคัญ เผยแพร่ สาร ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ ยอมรับ
หรือไม่ ยอมรับ ผู้น าความคิดจะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสาร จะแสดงความคิดเห็นทัศนะคติ
ของเขาไปยังผู้รับสาร ผู้น าความคิดจึงต้องได้รับการยอมรับ   
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4.  ความเป็นหนึ่งเดียว (uniqueness) คือ ท าให้ไม่ธรรมดา คือ สร้างเอกลักษณ์ให้เป็นเรื่อง
น่าสนใจ แม้แต่ชื่อโครงการของเรา เราจะใช้ภาษาค าพูดอะไรถึงจะโดนใจการใช้ภาษาจึงมีความส าคัญ   

5.  ความรู้สึก “ใช้ได้” เป็นการเน้นพยายามให้ผู้รับสารยอมรับในการรณรงค์ ความรู้สึกค า
นึกถึงมาก โดยเน้นการยอมรับของสังคม    

6.  สภาพภายในจิตใจผู้รับสาร อาจดู สิ่งแวดล้อม , จิตใจสถานการณ์ทางสังคม 
 
กิจกรรมการรณรงค์จึงเป็นกิจกรรมที่จะต้องอาศัยการกระท าที่เป็นไปตามขั้นตอน และต้องมี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรณรงค์นั้น ๆ ด้วย จึงจะสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายในการ
รณรงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิดผลส าเร็จตามที่นักรณรงค์ได้วางเป้าหมายไว้ นัก
รณรงค์จึงควรให้ความส าคัญกับในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมการรณรงค์  

 
กิตติ กันภัย, 2546  การรณรงค์  คือ ส่งผ่านข้อความไปสู่กลุ่มผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายก็อาจ

เรียกได้ว่าเป็น การรณรงค์เช่นกัน ถึงกระนั้นการรณรงค์ที่เราก าลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ใช่การรณรงค์แบบที่
ใช้กันในกลุ่มผู้ที่ต้องการ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับโลก หากแต่เป็นการรณรงค์เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการทางยุทธศาสตร์ที่ได้
จากการวิเคราะห์ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าไว้ด้วยกัน  การรณรงค์เกิดภายใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา (dynamic) การรณรงค์ สามารถท าการวัดได้ แม้จะไม่
จ าเป็นต้องวัดอย่างเป็นระบบหรือต้องออกมาในรูปของตัวเลข หลักส าคัญที่ท าให้การรณรงค์เกิดขึ้น
นั้นยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนมีแนวทางการปฏิบัติ และนโยบาย
รวมถึงการใช้เป็นแรงกดดันเมื่อมีการวิ่งเต้นทางการเมืองใน ระดับชาติหรือเมื่อมีการใช้กลยุทธ์
สนับสนุนในระดับท้องถิ่นแล้วไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสรุปแล้ว การรณรงค์เป็นส่วน
หนึ่งของกลยุทธ์ทางการเมืองเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องใช้การรณรงค์
ร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุน บรรลุวัตถุประสงค์บางประการ สิ่งนี้ท าให้การรณรงค์ในนี้แตกต่างจาก
ความหมายของ “การรณรงค์” ที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งหมายถึง การยกระดับ ความตระหนักรู้ หรือ การ
ส่งข้อความบางอย่างซ ้า ๆ แต่ไม่ได้มีเปา้หมายทางนโยบายที่เฉพาะเจาะจงไปกว่านั้น   
(ท่ีมา:http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/205246/16a22449e8a614db41a78737fbcd4ac3?Resolve_DOI=10.1445

8/DPU.the.2014.69 ) 
 
 
 
 

http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/205246/16a22449e8a614db41a78737fbcd4ac3?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2014.69
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/205246/16a22449e8a614db41a78737fbcd4ac3?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2014.69
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2.4 หลักกำรสื่อสำรกับกำรรณรงค์  

การรณรงค์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการโน้มน้าวใจผู้คนเข้าร่วมกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดใน

ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  ถือเป็นเรื่องของการสื่อสารโดยตรง ซึ่งค าว่า การสื่อสารนั้นหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์

(Interactive) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร การสื่อสารที่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้าย

ความคิดจากผู้ส่งสาร (Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receivers) หากผู้รับสารไม่ต้องการรับเนื้อหาข่าวสาร

ก็จะปฏิเสธหรือปิดการ เปิดรับสารเหล่านั้นได้  

เดนิส แมคไคว์ร (Mc Quire:2001) ระบุว่า กระบวนการสื่อสารรณรงค์มีองค์ประกอบ

ทางการ สื่อสาร ได้แก่ ใคร (Who) พูดอะไร (Say What) ผ่านช่องทางใด (Via Which Media) ถึง

ใคร (To Whom) เพ่ืออะไร (Regarding What) ซึ่งส่วนนี้เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญคือเป้าหมายของการ

สื่อสารที่มุ่งให้เกิดขึ้น ดังนั้น กระบวนการสื่อสารการณรงค์จึงอยู่บนพ้ืนฐานการสื่อสารของมนุษย์

ตามที่  เดวิส เบอร์ โล(David Berlo:1969) น าเสนอตัวแบบ S-M-C-R ไว้ว่ า  การสื่อสารต้อง

ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) ตัวสาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร(Channel) และผู้รับสาร

(Receivers) อันน าไปสู่เป้าหมายหนึ่งๆ อย่างไรก็ตามนักรณรงค์ให้ความส าคัญกับเรื่องของการสื่อสาร

ที่เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสอง ฝ่ายมากกว่าให้ความส าคัญแต่ด้านการส่งสารที่เป็นเรื่องของผู้ส่ง

สารแต่ฝ่ายเดียว นักรณรงค์มุ่งเข้าใจ แรงจูงใจที่มีอยู่ในตัวผู้รับสารเพราะการรณรงค์จึงไม่ใช่เป็นการ

สื่อสารทางเดียวเนื่องจากการรณรงค์มุ่งให้ เกิดผลกับผู้รับสารให้ลงมือกระท าเพ่ือร่วมสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในมิติทางสังคมด้านนั้นๆ ตัว แบบการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์จึงมีลักษณะที่

เพ่ิมเติมแตกต่างไปจากลักษณะการสื่อสารทั่วไป 

 

2.4.1 แนวคิดพื้นฐำนทำงกำรสื่อสำรกับกำรรณรงค์ 

 การรณรงค์เกี่ยวข้องกับ แนวคิดทางการสื่อสารหลักระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร ที่ส าคัญ 

ได้แก่ แนวคิดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) เนื่องจากการเลือกเปิดรับสารถือเป็นบันไดขั้นแรกที่

จะท าให้การรณรงค์ประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกันแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับผู้ส่งสารที่เกี่ยวข้องกับการ

รณรงค์ได้แก่ แนวคิดทางด้านการสื่อสารสอง จังหวะ(Two-Step Flow of Information) เนื่องจาก

การรณรงค์มีลักษณะของการระดมใช้สื่อจากผู้ส่งสารทั้ง สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่ออ่ืนๆ มา
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แวดล้อมโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ค านึงถึงและเข้าร่วมสนับสนุน และยังสอดคล้องกับแนวคิดการ

แพร่นวัตกรรม(Diffusion of Innovation) เพราะการรณรงค์มีลักษณะส าคัญ คือการสื่อสารเพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่  

 

กำรเปิดรับสื่อ(Media Exposure) กับกำรรณรงค์  

การรณรงค์เป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจขนาดใหญ่อันมีแนวคิดพ้ืนฐานทางการสื่อสาร

ภายในตัวบุคคล ของมนุษย์ตามหลักการความสอดคล้องต้องกัน(Elaboration Likelihood Model) 

ที่ระบุว่าการสื่อสารให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรม ต้องมาจากการ

สื่อสารสร้างการรับรู้(Cognitive) ให้เกิด ความเข้าใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นเหตุผล พร้อมกับ

การสื่อสารกระตุ้นเร้าให้มีความรู้สึกอยาก ตอบสนอง(Affective) อันเป็นส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมใน

ที่สุดต่อเรื่องนั้น ขณะเดียวกันทฤษฎีด้านการรับรู้และการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive and 

Social Learning Theory) ถือเป็นกรอบทฤษฎีพ้ืนฐานของหลักการรณรงค์ เพราะเป็นแนวคิดที่

ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนได้ตามที่พวกเขาต้องการเปลี่ยน 

ดังนั้นตัวแบบหรือต้นแบบของ ความคิด ความเชื่อหรือ พฤติกรรมใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกใน

สังคมได้เรียนรู้หรือเลียนแบบจะเป็นสิ่ง โน้มน้าวใจส าคัญที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

(Bryant&Thompson: 2002,p 251) อย่างไรก็ตามในการรับรู้และเรียนของสมาชิกในสังคมไม่

สามารถบีบบังคับให้มนุษย์รับรู้หรือเรียนรู้ ได้ตามเป้าประสงค์ของผู้ส่งสารหากคนเหล่านั้นไม่มีความ

สนใจหรือไม่มีความต้องการดังที่แนวคิดการ เปิดรับสื่อ(Media Exposure) ที่ระบุว่าผู้รับสารเป็นผู้ที่มี

ความกระตือรือร้นในการเลือกเปิดรับสื่อด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการเลือกสรร(selective process) 

ตามความต้องการหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันในแต่ละคน กระบวนการเปิดรับสื่อ เริ่มตั้งแต่การ

เลือกเปิดรับข่าวสารตามความสนใจ (Selective Attention) โดยเลือกจากแหล่งข่าวสารที่สอดคล้อง

กับความสนใจและความเชื่อหรือทัศนคติเดิมที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ  อยู่แล้ว โดยในการเลือกเปิดรับแหล่ง

สารก็จะเลือกรับรู้และตีความ (Secletive Percepition and Interpretation)  และจะเลือกจดจ า

(Sective Retention) เ ฉพาะ เนื้ อหาส่ วนที่ สนใจของแต่ ละบุ คคล เป็ นส าคัญ ( Baran and 

Davis:2006,p151) 

ภายใต้หลักการเลือกเปิดรับสื่อเช่นนี้ท าให้การรณรงค์ต้องพยายามสื่อสารเพ่ือ

เชื่อมโยงแต่ละบุคคล ที่ต่างทัศนคติ มุมมอง หรือความรู้ ความสนใจที่แตกต่างกันให้หันมาให้ความ



19 

 

สนใจ และเกิดความเข้าใจใน การเปิดรับสารรณรงค์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน และเลือกตัดสินใจเข้าร่วม

ในที่สุด ดังนั้นการรณรงค์จึงต้องรู้และเข้าใจถึงแรงจูงใจ ความสนใจและความต้องการของคนกลุ่ม

ต่างๆ เนื่องจากการรณรงค์เป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจและสร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมกับแนวทางการ

รณรงค์ เครื่องมือที่เป็นแนวทางส าคัญที่ดีที่สุดคือ หลักคิดล าดับความต้องการของมนุษย์ที่น าเสนอ

โดยนักจิตวิทยา อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 ที่เสนอไว้ว่า คนเราจะ

มีล าดับขั้นในการใช้ชีวิตที่ ต่างกันและมีความต้องการที่ต่างกันในแต่ละขั้น ความต้องการเหล่านี้มี

อิทธิพลต่อมนุษย์ในการตัดสินใจเข้า ร่วมกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ความต้องการของมนุษย์เริ่ม

จากความต้องการภายนอกได้แก่ ความปลอดภัยและความ สะดวกสบาย แล้วจึงขยับสู่ความต้องการ

ได้รับความรักเป็นเจ้าของ และได้รับการยอมรับ หากความต้องการ เหล่านี้ได้รับการตอบสนองเต็มที่ 

คนเราก็จะย้อนกลับมามีความต้องการภายในอันได้แก่ ความต้องการได้รับ ความสุนทรียะและความ

ต้องการนับถือตนเอง ท าให้มีแรงผลักภายในเพื่อบรรลุอุดมการณ์ภายในของตนเอง 

 

2.4.2 กำรก ำหนดทิศทำงเพื่อกำรณรงค์  

การรณรงค์เป็นการสื่อสารให้คนมีพฤติกรรมต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด

โดย สมัครใจจึงต้องอาศัยหลักการสื่อสารให้คนได้ตระหนักยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นการ

รณรงค์ต้อง อาศัยการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรณรงค์ ควบคู่ไปกับ

การสื่อสารเร่งเร้า อารมณ์ต่อผู้รับสารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความอยากมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผู้

รณรงค์ต้องการ โดยมี องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบาย 2  ด้านได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย

การรณรงค์ กับ การก าหนด แผนที่การรณรงค์ การก าหนดเป้าหมายการรณรงค์ เป็นการ วาง

วัตถุประสงค์ระดับต่างๆ ในการด าเนินแผนงาน รณรงค์ทั้งนี้การรณรงค์มีเป้าหมายส าคัญคือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสารให้เป็นไปตามทิศทาง ของผู้รณรงค์ โดยผู้รับสารสามารถเป็นได้ทั้ง

ผู้รับสารที่เป็นระดับองค์กร กลุ่มคน และปัจเจกบุคคล แต่เป้าหมายการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นต่อกลุ่มใด

ล้วนต้องการมุ่งลดช่องว่างระหว่างสภาพพฤติกรรมของผู้รับสารที่เกิดขึ้นโดยปราศจาการรณรงค์ และ

เป้าหมายที่พึงประสงค์ระหว่างและภายหลังของการรณรงค์ แสดงได้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ระดับความเปลี่ยนแปลง 

  ทางพฤติกรรมของผู้รับสาร  

ทิศทางเป้าหมายของการรณรงค์  

 

  พฤติกรรมผู้รับสารที่เป็นจริง  

  โดยปราศจากการรณรงค์  

 

 

ช่วงเวลาการณรงค์ 

 
จุดเริ่มต้นของการณรงค์ 

ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงการศึกษากลุ่มผู้รับสารเพื่องานรณรงค์ 
ที่มา Barnaro and Parker:ibid,pp.67 

 

จากแผนภาพแสดงลักษณะของทิศทางการรณรงค์กับพฤติกรรมของผู้รับสารภายใต้กรอบ

ระยะเวลา ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด การรณรงค์มีเป้าหมายส าคัญคือการลดช่องว่างระหว่าง

เป้าหมายสูงสุดของการณรงค์ที่พึงประสงค์ กับสภาพการณ์ของพฤติกรรมของผู้รับสารที่เป็นจริงหาก

ปราศจากการรณรงค์ การศึกษาวิเคราะห์ผู้รับสารมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการผลิตสารและก าหนด

บทบาทให้กับสื่อแต่ละประเภท มาสนับสนุนแนวทางในการลดช่องทางดังกล่าวเป็นส าคัญ การ

ก าหนดนโยบายและแผนงานการรณรงค์มีจุดเริ่มจากประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่ต้องการสื่อสารให้

ผู้รับสารเป้าหมายเกิดการปรับพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผู้ส่งสารต้องการซึ่งมาจากการก าหนด แนวคิด

อย่างกว้าง ๆ  ในการบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งแล้วจึงก าหนดทิศทางและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่ 

เกี่ยวข้องที่ต้องประกอบขึ้นมาเป็นแผนที่การรณรงค์ (Campaign Map) เพ่ือการก าหนดแผนงาน

กิจกรรมการรณรงค์ (Campaign Plan) ทั้งนี้ในการก าหนดเป้าหมายการรณรงค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมขององค์กร กลุ่มบุคคล หรือ ปัจเจกชนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการบังคับให้เกิด

การกระท าการเปลี่ยนแปลง แต่จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารเพ่ือบรรลุเป้าหมายในแต่ละ

ขั้นตอนจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่หรือพฤติกรรมการเข้าร่วมกับเป้าหมายการรณรงค์ 
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ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ (Cognition) เกี่ยวข้องข้อมูลข่าวสารในเรื่อง

นั้น ๆการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) หรือความโน้มเอียง ทางความรู้สึกต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวม

ไปถึงการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ (Intention) ที่จะกระท าการเกี่ยวกับ เรื่องนั้น และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม(Behavior) ที่มีต่อเรื่องหรือประเด็นปัญหาการรณรงค์ โดยผู้ท าการรณรงค์ต้องก าหนดแนว

ทางการการด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของการรณรงค์ในแต่ละ

ระดับกับช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ละจังหวะระยะเวลาในการรณรงค์ซึ่งต้องการก าหนดไว้ในแผนที่  

การรณรงค์ ยิ่งไปกว่านั้นการวางแผนการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ภายหลังจากก าหนดวัตถุประสงค์

ทางการ สื่อสารเพ่ือการรณรงค์ต่อกลุ่มหมายแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนแล้วต้องก าหนดประเภทสื่ อที่จะใช้

ในการสื่อสารเพ่ือ เข้าถึงโดยมีการก าหนดเลือกช่วงเวลาที่จะใช้สื่อนั้น เลือกรูปแบบเนื้อหาสื่อที่

สอดคล้อง เลือกก าหนดความถี่ ห่างในการสื่อสารรณรงค์อย่างเป็นระบบด้วย ที่ส าคัญต้องมีการเลือก

รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับธรรมชาติ ช่องทางการสื่อสารเป็นส าคัญจึงจะท าให้การสื่อสารรณรงค์

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยสามารถแจง แจกความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการใช้สื่อเพ่ือ

การรณรงค์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 2.1 ตำรำงแสดงคุณลักษณะกำรใช้สื่อเพื่อกำรรณรงค์ในเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน 

 

     ประเภทสื่อ         ความเหมาะสมในการสื่อสาร    ความไม่เหมาะสมใน 

        การสื่อสาร 

 

 ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ  ใช้โน้มน้าวใจ สร้างอารมณ์ร่วม  ไม่เหมาะในการให้ข้อมูล  

รายงานข่าว  ใช้เปิดประเด็น เข้าถึงผู้มีอ านาจ   ไม่เหมาะในการโน้มน้าวใจ  

สารคดีโทรทัศน์  ใช้น าเสนอให้เข้าใจเรื่องซับซ้อน   ไม่เหมาะต่อเรื่องเร่งด่วน  

การโฆษณา  ใช้ตอกย้ าสร้างความตระหนัก    ไม่เหมาะในการให้ข้อมูล  

การโฆษณาทางนิตยสาร  ใช้ตอกย้ ากับผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม   ไม่ เหมาะในการสื่ อสารวง

กว้าง บทความสื่อสิ่งพิมพ์  ใช้ให้ข้อมูลอ้างอิง              ไ ม่ เ ห ม า ะ ในกา รชั ก จู ง ใ จ 

รายการวิทยุ  ใช้ขยายความเรื่องท่ีคนก าลังสนใจ  ไม่เหมาะกับสื่อสารกิจกรรม 

กิจกรรมเหตุการณ์  ใช้กระตุ้นการรวมตัวคนที่สนใจ  ไม่เหมาะกับการสื่อวงกว้าง 
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทกับเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ ในการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์แต่ละจังหวะแตกต่างกัน การใช้ลักษณะการน าเสนอ

เรื่องราวรณรงค์ผ่านช่อง ทางการสื่อข่าวไม่เหมาะกับการสื่อสารชักจูงใจ แต่เหมาะกับการเปิดประเด็น

เรื่องให้กับคนในสังคมและผู้มีอ านาจในสังคมเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับการโฆษณาแม้เข้าถึงคนจ านวน

มากแต่ก็เหมาะกับการตอกย้ าการรับรู้ของผู้คนด้วยประเด็นง่าย ๆ  กระชับ ขณะที่การใช้สื่อกิจกรรม

ต่าง ๆ  สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจในเรื่องนั้น ๆ  อยู่แล้วและสามารถน าเสนอ

เรื่องราวที่มีความสลับซับซ้อนได้ด้วย ส่วนสื่อ ภาพยนตร์สามารถช่วยเพ่ิมความน่าสนใจเพ่ิมคุณค่า

ของเรื่องรณรงค์สามารถใช้เ พ่ือการโน้มน้าวใจสร้าง ความรู้สึกร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ การวางแผนสื่อสารเพ่ือการรณรงค์จึงพิจารณาทั้งด้านการก าหนดความ

เหมาะสมของเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้รับสารและทิศทาง  

 

2.4.3 กลยุทธ์เนื้อหำเพื่อกำรรณรงค์  

การรณรงค์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสื่อสารให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของผู้คนใน

สังคมเป็นส าคัญ ดังนั้นเนื้อหาสารมีบทบาทส าคัญในการสร้างการรับรู้ใหม่หรือเป็นส่วนขับเคลื่อนให้

เกิดมุมมอง ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเกิดความต้องการแสดงออกทางพฤติกรรมในทาง

หนึ่งทางใดที่ แตกต่างไปจากเดิมของกลุ่มคนจ านวนมากผ่านการเข้าร่วมกระท าเรื่องต่าง ๆ  ใน

แนวทางของกรอบเนื้อหา การรณรงค์ภายใต้กรอบเวลาใดเวลาหนึ่ง การก าหนดเนื้อหาส าหรับการ

รณรงค์เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์หลักของการรณรงค์ในลักษณะดังกล่าวมีความจ าเป็นต้อง

แสวงหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้รับสาร โดยทั่วไปกลยุทธ์เนื้อหา ที่ได้ผลในการ

รณรงค์คือการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นลักษณะที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและต้องไม่ใช้ระยะเวลาใน การท า

ความเข้าใจมากนัก เนื่องจากเนื้อหาการรณรงค์มุ่งสามารถสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ได้โดยทั่วไป ทั้งคน 

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง หากเนื้อหาสารมีความซับซ้อนเข้าใจได้

เพียง คนบางกลุ่มก็ต้องไปใช้กลวิธีการสื่อสารในทางอ่ืน ไม่ใช่การระดมสื่อเพ่ือส่งสารสร้างความ

เปลี่ยนแปลงใน แบบของการรณรงค์  



23 

 

ทั้งนี้ในการก าหนดกลยุทธ์เนื้อหาสารเพ่ือการรณรงค์ นักรณรงค์ต้องต้องพยายามจับกระแส 

ความคิด อารมณ์ความนิยมของคนในสังคม(Climate of Opinion) เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการ

สื่อสารให้ เกิดความสอดคล้องกับบรรยากาศในสังคม อันจะท าให้ประชาชนเปิดรับเรื่องดังกล่าวได้

โดยง่ายมากกว่าการสื่อสารด้วยข้อมูลใหม่ซึ่งไกลไปจากการประสบการณ์เดิมของผู้รับสารเพราะจะท า

ให้ผู้รับสารตามไม่ทัน แม้ว่าเรื่องที่ต้องการรณรงค์เป็นเรื่องใหม่ก็ต้องอาศัยกลวิธีการน าเสนอให้

เชื่อมโยงจากสิ่งใกล้ตัวผู้รับสารที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย เนื่องจากการสื่อสารการรณรงค์

เป็นการสื่อสารกับมวลชน (Mass) เป้าหมายที่ไม่สามารถระบุ เฉพาะเจาะจงเป็นรายลักษณะบุคคลที่

ชัดเจนได้มากนักแต่อาศัยการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อมวลชนและสื่อ สาธารณะหลายแขนงที่ผู้คน

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นการก าหนดเนื้อหาสารเพ่ือการรณรงค์ต้องเน้นที่ การสื่อสารที่สามารถโน้ม

น้าวใจและสร้างการชักชวนเชิงอารมณ์ความรู้สึก (Emotional compulsion) ให้กับคนจ านวนมากได้ 

 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกำรออกแบบกรำฟิก 
 2.5.1 ควำมเป็นมำของกรำฟิก 
  นับตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์เริ่มรู้จักการขีดเขียน ขูด จารึกเป็นร่องรอย จนปรากฏ        
เป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันการออกแบบกราฟิกสมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อ
ความหมาย โดยใช้สัญลักษณ์จากภาพวาดภาพเขียน เรียกว่า “Pictogram” เช่น ภาพคน ต้นไม้ สัตว์ 
บนหนังหรือบนเพดานถ้ า และมีการแกะสลักลงบนเขาสัตว์ และกระดูกสัตว์ ซึ่งใช้วิธี การวาดอย่าง
ง่ายไม่มีรายละเอียดมากนัก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อล้านปีมาแล้ว มนุษย์ โฮโมอีเร็ค
ทุส (Homo Erectus) ได้ใช้ท่าทางและสิ่งของตามธรรมชาติ แทนการสื่อความหมายต่อกันซึ่งเผ่าพันธุ์
มนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ เมื่อประมาณแสนปีต่อมาเผ่าพันธุ์โฮโมซาเปียนส์               (Homo 
Sapiens) รู้จักรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยอาศัยอยู่ในถ้ าใช้สีธรรมชาติเขียนลายเส้นเพ่ือสื่อความหมาย
แสดงบทบาทหน้าที่ เพ่ือบอกเล่าต่อหมู่คณะ เช่น ภาพลายเส้น ภาพเหมือนของคน สัตว์ และสิ่งของ
บนผนังถ้ า หรือบนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ วิธีใช้อาวุธต่าง ๆ หรือใช้ก าลังคนเท่าไรในการล่าสัตว์ 
ภาพเหล่านี้สามารถใช้อธิบายและสื่อความหมายเป็นเรื่องราว เป็นพ้ืนฐาน ของวิวัฒนาการกว่าจะมา
เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนในสมัยต่อมา (นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง 2560 : 2) 
  2.5.1.1 องค์ประกอบของการออกแบบหรือส่วนประกอบในการสร้างภาพ 
(Elements of Design) ถ้าพิจารณาให้ลึกซ้ึงแล้วจะเห็นว่าประกอบได้ด้วย 
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  2.5.1.1.1 เส้น (Line) เป็นส่วนประกอบของจุดหลาย ๆ จุดต่อเนื่องกันจึงกลายเป็น
เส้น อาจเป็นเส้นตรง อาจเป็นเส้นตรง เส้นโค้งก็ได้ รวมถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นแนวเส้น เส้นเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด สามารถให้ความหมาย แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้ เส้นมี 2 
ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อน ามาจัดวาง
ในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียก และให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันด้วย ลักษณะของเส้น
แบ่งได้ดังนี้ 
  1) เส้นตั้ง ให้ความรู้สึก สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น         เป็นสัญลักษณ์ของ
ความซื่อตรง 
  2) เส้นนอน ให้ความรู้สึก สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
  3) เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่ม่ันคง 
  4) เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ 
ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
  5) เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ 
อ่อนโยน นุ่มนวล 

 

 
ภาพที่ 2.2 ภาพลักษณะของเส้น 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2561 
 
   2.5.1.1.2 รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) รูปร่าง (Shape) คือ      รูป
แบน ๆ มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้น รอบนอกที่แสดงพ้ืนที่ขอบเขต
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ของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม หรือ รูปอิสระ ที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่า
แสดงปริมาตรหรือมวล 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพที่มีลักษณะเป็น 2 มิต ิ
ที่มา : ผู้วิจัย, 2561 

 
 

   2.5.1.1.3 รูปทรง (Form) คือ รูปที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะ
แสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนาด้วย เช่นรูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม 
ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการให้ค่าน้ าหนัก 
หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ภาพที่มีลักษณะเป็น 3 มิต ิ
ที่มา : Hui Li, 2561 
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   2.5.1.1.4 แสงและเงา (Light and Shade) การจะเห็นวัตถุต่าง ๆ         ได้
ก็ต่อเมื่อมีแสงไปกระทบวัตถุ แล้วแสงจากวัตถุสะท้อนเข้าตาจึงท าให้เห็นภาพ ส่วนเงาจะท าให้เราเห็น
ภาพนั้นเด่นขึ้น ชัดเจนขึ้น ว่าวัตถุนั้นมีรูปร่างเป็นอย่างไร โดยสามารถจ าแนกเป็นลักษณะที่ต่างกัน 
ดังนี้ 
   1) บริเวณแสงสว่างจัด (Hilight) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดแสงมาก 
จะมีความสว่างมากที่สุด 
   2) บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่าง รองลงมาจาก
บริเวณแสงสว่างจัดเนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ าหนักอ่อนลง 
   3) บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง หรือ   เป็นบริเวณที่
ถูกบดบังจาก แสงสว่างซึ่งจะมีค่าน้ าหนักเข้มมากข้ึนกว่าบริเวณแสงสว่าง 
   4) บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณที่อยู่ห่าง         จาก
แหล่งก าเนิดแสงมากที่สุด จะมีค่าน้ าหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด 
   5) บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพ้ืนหลังที่เงาของวัตถุ    ทาบลงไป 
เป็นบริเวณเงาท่ีอยู่ภายนอกวัตถุ 
 ความส าคัญของค่าน้ าหนัก 
 1) ให้ความแตกต่างระหว่างรูปแบบพื้น หรือรูปทรงกับท่ีว่าง 
 2) ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 
 3) ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และความเป็น 3 มิติรูปทรง 
 4) ท าให้เกิดระยะ ความตื้น ลึก และระยะใกล้ ไกลของภาพ 
 5) ท าให้ภาพเกิดความกลมกลืนประสานกัน 
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ภาพที่ 2.5 ภาพ Cube Sphere 
ที่มา : Elise K Mandat, 2561 

 
 2.5.2 คอมพิวเตอร์กรำฟิก 
  คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) หรือศัพท์บัญญัติในภาษาไทย คือ วิชา
เรขภาพคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์(Computer 
Methodology) ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพ หรือการแสดงภาพโดยเน้นการประมวนข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนต าแหน่งพิกัดสี รูป 
ทรง ความสว่าง แต่ที่เข้าใจโดยทั่วไปในเชิงการใช้งานนั่นคือ คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นการน า
ความสามารถของคอมพิวเตอร์และคุณสมบัติของซอฟแวร์ต่างๆมาใช้ในการสร้างการตกแต่งแก้ไข 
หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพยกตัวอย่างเช่นการท า Image Retouching ภาพคนอ้วนให้มีรูปร่าง
ผอม หรือ ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยให้มีใบหน้าที่เรียบเนียนการสร้างภาพจินตนาการการใช้
ภาพกราฟิกในการน าเสนอ การท าภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว เป็นต้น (นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง, 
2560 : 5) 
 2.5.3 ระบบสีที่ใช้กับภำพแบบกรำฟิก 
  โดยทั่วไปสีในธรรมชาติและสีที่สร้างขึ้น จะมีรูปแบบการมองเห็นของสีที่แตกต่างกัน       
ซึ่งรูปแบบการมองเห็นสีที่ใช้ในงานด้านกราฟิกท่ัวไปนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ระบบ ได้แก่  
  2.5.3.1 ระบบสี RGB ตามหลักการแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์  ย่อมาจาก         
ค าว่า Red Green และ Blue เป็นระบบสีที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน    
เมื่อมีการใช้สัดส่วนของ 3 สีนี้ต่างกัน จะท าให้เกิดสีต่าง ๆ ได้อีกมากมายถึง 16.7 ล้านสี ที่ได้จากการ
ผสมสีขึ้นอยู่กับความเข้มของสีที่ตั้งค่า ซึ่งการใช้สี RGB นั้นส่วนใหญ่จะพบในการใช้อุปกรณ์ เช่น 
จอคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ กล้องดิจิตอล เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.6 ภาพสีที่เกิดจากแสง (RGB) 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2561 

 
  2.5.3.2 ระบบสี CMYK ตามหลักการแสดงสีของเครื่องพิมพ์ CMYK คือ เป็นระบบสี
มาตรฐานที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เป็นหลัก เหมาะกับงานพิมพ์ลงในกระดาษหรือวัสดุผิวเรียบอ่ืน ๆ       
โดยท าการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบสี RGB ที่เครื่องพิมพ์ และไม่สามารถพิมพ์สีบางสีออกไปได้         
ซึ่งประกอบด้วยสีหลัก 4 สี ได้แก่  
   ค่า C ย่อมาจาก Cyan คือ สีน้ าเงินเขียว 
    ค่า M ย่อมาจาก Magenta คือ สีม่วงแดง 
    ค่า Y ย่อมาจาก Yellow คือ สีเหลือง 
    ค่า K ย่อมากจาก Black คือ สีด า 

โดย สีน้ าเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง และสีด า เมื่อน าสีทั้งหมดมาผสมกันจะเกิดเป็นสี
ด า  ซึ่งระบบสี CMYK จะตัดค่าสีที่สายตาเราไม่สามารถแยกแยะออกไป ซึ่งจะเป็นสีที่มีความใกล้เคียง
กันมากเกินไป ซึ่งตามปกติสายตาคนเราจะมองออกแต่สีหลัก ๆ เท่านั้น เช่น สีแดงอ่อน แดงเข้ม แดง
อมส้ม เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.7 ภาพสีที่เกิดจากหมึกสีในการพิมพ์ (CMYK) 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2561 

 
  2.5.3.3 ระบบสี HSB ตามหลักการมองเห็นสีของสายตามนุษย์ HSB คือ ระบบสีที่
ใกล้เคียงกับการมองเห็นและรับรู้ของมนุษย์มากที่สุด แต่ระบบนี้จะมีปัญหาในตอนที่น าไปใช้ในงาน
พิมพ์เนื่องจากการสังเคราะห์สีของเครื่องพิมพ์ไม่สามารถสร้างสีบางสีขึ้นมาได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ ค่า H ย่อมาจาก Hue คือ คุณลักษณะของสีสันต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากวัตถุแล้วเข้า
สู่สายตา ท าให้สามารถเห็นวัตถุมากมายหลายสี ซึ่งแต่ละสีจะแตกต่างกันตามความยาวของคลื่นเเสง
ที่มากระทบวัตถุ และสะท้อนกลับมาที่สายตาท าให้สามารถมองเห็นวัตถุมากมายหลายสี ซึ่งแต่ละสีจะ
แตกต่างกัน ตามความยาวของคลื่นเเสงที่มากระทบวัตถุ และสะท้อนกลับมาที่สายตา ค่า Hue ถูกวัด
โดยต าแหน่งการแสดงสีบนมาตรฐานวงล้อของสี (Standard Color Wheel) ซึ่งถูกแทนค่าสีที่องศา 0 
ถึง 360 องศา ค่า S ย่อมาจาก Saturation คือคุณลักษณะความอ่ิมตัวของสี   เป็นการก าหนดค่า
ความสดของสี โดยค่าของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 ถ้าก าหนดค่าเป็น 0 สีจะมีความสดน้อย แต่ถ้าก าหนด
ค่าท่ี 100 สีจะมีความสดมาก ค่าสีจะถูกวัดโดยต าแหน่งการแสดงสีบน Standard Color Wheel โดย
จะเพ่ิมขึ้นจากจุดกึ่งกลางจนถึงเส้นขอบซึ่งมีสีที่ชัดเจนและอ่ิมตัวที่สุดที่ 100 ค่า B ย่อมากจาก 
Brightness คือคุณลักษณะความสว่างของสี เป็นระดับความสว่างและความมืดของสี โดยค่าความ
สว่างของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 หากก าหนดค่าเป็น 0 ความสว่างจะน้อยและมืด แต่ก าหนดค่า 100 สี
จะมีความสว่างมากที่สุด 
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ภาพที่ 2.8 ภาพระบบสี (HSB) 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2561 

 
  2.5.3.4  ระบบสี LAB ตามหลักการแสดงสีที่ไม่ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์ใด ๆ สามารถใช้กับ
สีที่เกิดจากอุปกรณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นมาตรฐานส าหรับการวัด
ค่าแบบครอบคลุมทุกสีในระบบสี RGB และ CMYK สามารถใช้กับสีที่ เกิดจากอุปกรณ์ทุกชนิดไม่ว่า
จะเป็นจอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร ์รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส่วนประกอบของระบบสี ได้แก่ 
L หรือ Luminance เป็นค่าความสว่าง จะมีค่าตั้งแต่ 0 (สีด า) ไปจนถึงค่า 100 (สีขาว)  A แสดงการ
ไล่สีจากสีเขียวไปยังสีแดง  B แสดงการไล่สีจากสีน้ าเงินไปยังสีเหลือง (นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง, 
2560: 16-21) 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 ภาพระบบสี(LAB) 
ที่มา : Aurelio Mahiques Cuesta, 2561 
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2.6 โมชั่นกรำฟิก 
 2.6.1 ควำมหมำยของโมช่ันกรำฟิก 
  โมชั่นกราฟิกแยกออกเป็นสองค าจะได้ค าว่า โมชั่น ซึ่งแปลว่า การเคลื่อนไหว และ 
กราฟิก ซึ่งก็คือศิลปะแขนงหนึ่ง ที่สื่อความหมายด้วยการใช้เส้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ การ์ตูน ดังนั้น 
โมชั่นกราฟิก ก็คือการสร้างภาพด้วยกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิติ ซึ่งต่างกับ แอนิ
เมชั่น ตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวด าเนินเรื่อง หรือมีบทพูด และการตัดฉากสลับเหมือนภาพยนตร์ แต่
จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับกราฟิกแทน และใช้การพากย์เสียงบรรยายประกอบ นิยมใช้กับ
เรื่องราวที่มีข้อมูลเยอะ เข้าใจยาก ให้ออกมาในรูปเเบบที่สนุก และเข้าใจง่ายมากขึ้น ( Infographic 
Thailand,เว็บไซต์, 2557) 
 2.6.2 ขั้นตอนกำรท ำโมชั่นกรำฟิก 
   Direction Concept คิดหาโครงสร้างทิศทางของเนื้อเรื่องท่ีจะเล่า  จะต้อง 
มีให้แนวทางมากกว่า 1 ทาง เพ่ือที่จะได้เขียนสคริปเล่าได้ต่างกัน เพ่ือเป็นแนวทางว่าต้องการจะสื่อ
อะไร 
   Mood Board ใช้เพ่ือก าหนดอารมณ์ของงาน เพ่ือให้เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกัน 
ซ่ึง mood board จะช่วยให้เข้าใจภาพได้มากขึ้น การก าหนด Mood Board ส่วนมาก    จะเป็นการ
ใช้สีสไตล์ของคาแรกเตอร์ แม้กระทั่งการเลือกฟอนต์ โดยมีมากกว่า 2 แบบ เพ่ือให้เห็นภาพมากขึ้นก็
จะส่งพร้อม Reference Video ควบคู่กัน ซึ่งในส่วนนี้ Motion Graphic Designer    จะเป็นคน
ออกแบบคิดควบคู่กับ Creative 
   Script หลังจากเลือก Direction Concept แล้ว Creative ก็จะสามารถน าไปเขียน 
Script ต่อได้ โดย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
   Introduction เป็นส่วนเริ่มแรก ต้องเล่าให้น่าสนใจ และสร้างความน่าติดตามเช่น 
พูดถึงปัญหา หรือ เกริ่นขึ้นมาน าก่อน เพ่ือเชื่อมโยงต่อไปที่ main idea 
   Main Idea เป็นใจความหลักของเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นการขายประโยชน์ของ product 
   Ending คือ การสรุปเรื่องราวทั้งหมด ว่า ต้องการบอกอะไร    คนดูให้คนดูรู้สึก
อะไรเช่น คุ้มค่า ปลอดภัย เป็นต้น เป็น keyword สั้นๆ 
  การเขียน Script นั้นควรยาวตั้งแต่ 1 นาทีครึ่งและไม่ควรเกิน 2.30 นาที เพ่ือความ
กระชับและความเข้าใจง่าย โดยต้องไม่สั้นไม่ยาว จนเกินไป 
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   Storyboard เมื่อผ่านขั้นตอนการเขียน Script แล้ว ถัดมาคือการน า Script 
เหล่านั้นมาบอกเล่าคู่กับภาพ ซึ่งเรียกว่า การเขียน Storyboard ซึ่ง Process นี้ Motion Graphic 
Designer จะเป็นคนจัดท า เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
  Storyboard มือการสเก็ตภาพแบบง่ายๆ ควบคู่กับสคริปต์    เพ่ือเล่าเรื่องราวให้
เห็นภาพมากขึ้นโดยมีเขียนประกอบด้วยว่า ภาพนี้เล่าว่าอะไร มี การเคลื่อนไหว  แบบไหน เพ่ือง่าย
ต่อการแก้ไข เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
  Storyboard Ai เมื่อ Storyboard มือ ผ่านแล้ว ก็น าแต่ละฉากไปขึ้นใน Adobe 
Illustrator ซึ่งท าเป็นฉากพร้อม Animate แล้วน ามาเรียงเป็น Storyboard โดยรูปแบบ Graphic 
จะตาม Mood Board ที่ลูกค้าเลือก 
  Animate น าฉากที่ ส ร้ า ง ใน  Adobe Illustrator มาแยก Layer และ ท า ให้
เคลื่อนไหวใน Adobe After Effect โดย Motion Graphic designer โดยก่อน Animate ควร
อัดเสียงไกด์ตาม Script ก่อน เพ่ือจะได้ Animate ภาพได้ตามเสียงโดยไม่ผิดเพ้ียนตาม Timeline 
พร้อมทั้งใส่ Sound effect 
  Mix Sound เมื่อ Animate เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอัดเสียงโฆษก
จริงที่บรรยาย Motion Graphic โดยอัดท่ีห้องอัดเสียง เพ่ือท าให้ได้เสียงออกมา มีคุณภาพมากท่ีสุด  
 2.6.3 หลักพ้ืนฐำน 12 ข้อส ำหรับสร้ำงแอนิเมชั่น 
  หลักพ้ืนฐาน 12 ข้อส าหรับสร้างแอนิเมชั่น เป็นพ้ืนฐานที่แอนิเมเตอร์ (Animator) 
ควรยึดเป็นหลักพ้ืนฐาน โดยหลักพ้ืนฐาน 12 ข้อนี้เกิดข้ึนในระหว่างค.ศ. 1920 และ 1930 ซึ่งเป็นช่วง
ที่เรียกได้ว่าแอนิเมชันเฟ่ืองฟูขึ้นมาจาก Walt Disney Studio ที่น าความแปลกใหม่เข้ามาสู่วงการแอ
นิเมชั่น ทั้งเรื่องของภาพ บุคลิก และท่าทางของตัวการ์ตูน จนกลายมาเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในสามัญ
ส านึกของผู้คนในยุคนั้น ดิสนี่ย์เองได้ก่อตั้งชั้นเรียนส าหรับสอนบุคลากรของตนขึ้นที่ The Chouinard 
Art Institute ในเมืองลอสเองเจอร์ลิส ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะท าได้เพียงการวาดภาพในบุคลิก 
ท่าทาง   ที่ซ้ าแบบเก่า และดูไม่สมจริงเท่าไหร่นัก จะมีเพียงบุคลากรบางคนเท่านั้น ที่ลองประยุกต์
บทเรียนที่ได้เรียนมาจากชั้นเรียน พวกเขาได้เพ่ิมเติมรูปแบบตามความคิดเข้าไปและสร้างตัวการ์ตูนที่
มีความแปลกใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา จนท าให้บุคลิก ท่าทางที่ได้ดูแปลกตาและสมจริงมากขึ้น จาก
จุดก าเนิดความคิดเหล่านี้ได้พัฒนาต่อจนกลายมาเป็นหลักขั้นพ้ืนฐาน 
   Squash และ Stretch หลักพ้ืนฐานที่มักใช้เป็นบทแรกในการสอน       หรือฝึกหัด
การสร้างแอนิเมชัน หมายถึงหลักของการหดและยืดซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนตัว โดย
ลักษณะของsquash จะเหมือนวัตถุนั้นถูกกดให้แบนหรือหดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จาก   แรงกด
จากภายนอก หรืออาจจะเกิดจากแรงของวัตถุเองตัวอย่างเช่น ลูกบอลที่เด้งลงกระทบกับพ้ืน ส่งที่
กระทบกับพ้ืนภาพวงกลมของลูกบอลจะต้องมีลักษณะแบนเป็นวงรีเหมือนถูกกดลง เรียกลักษณะ
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ภาพแบบนี้ว่าการ Squash ส่วนในลักษณะของการ Stretch นั้นเป็นลักษณะของการยืดภาพให้ดู
สูงขึ้นหรือยืดออกไปด้านบนและล่าง เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกว่าวัตถุหรือตัวการ์ตูนก าลังพุ่ง 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 Squash And Stretch 
ที่มา : Chris Hurtt, 2561 

 
   Anticipation หลักของการกระท า ท่าทาง หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้าแบ่ง
ลักษณะท่าทางออกได้เป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนแรกเรียกว่า Anticipation คือ ท่าทาง ที่เกิดขึ้น
ล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมที่จะกระท า เช่น การเอนตัวไปด้านหลังเพ่ือจะเสริฟ
ลูกเทนนิส ส่วนที่สอง คือ Action คือ ท่าทางที่จะต้องกระท าจริง และส่วนที่สาม คือ Reaction เป็น
ท่าทางที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายหลังจากที่กระท าจริงแล้ว และเป็นท่าทางที่จะต้อง ส่งผลมาจากการ
กระท าจริง เช่น เมื่อปล่อยหมัดต่อยคู่ต่อสู้ออกไปแล้วมือและแขนด้านที่ใช้ต่อย 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 Anticipation 
ที่มา : Chris Hurtt, 2561 
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  Staging หลักการแสดงอารมณ์และท่าทางการแสดงของตัวการ์ตูน           ที่จะ
ส่งผลต่อคนดู เป็นวิธีการน าเสนอแนวความคิดผ่านลักษณะท่าทางและอารมณ์ของตัวการ์ตูน    ซึ่ง
เป็นส่วนที่สามารถถ่ายทอดเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้อย่างเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเป็นค าพูด และสามารถชัก
จูงผู้ชมให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้สร้างต้องการสื่อ ได้อย่างตรงเป้าไม่ผิดวัตถุประสงค์ 
  Straight-Ahead action และ Pose-To-Pose Action หลักข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 
เทคนิคย่อย คือ Atraight-Ahead Action และ Pose-To-Pose Action ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ 
เทคนิคแบบ straight-ahead actionเป็นการวาดภาพท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างคร่าว ๆ ของตัว
การ์ตูนไปเรื่อย ๆ ตามจินตนาการของผู้วาด โดยการวาดจะวาดเรียงล าดับ    จากภาพเริ่มต้น ตาม
ด้วยภาพที่สองและสามไปเรื่อย ๆ จนจบ ซึ่งผู้วาดจะเป็นผู้ที่ทราบว่าภาพหรือท่าทางที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นภาพลักษณะท่าทางเป็นอย่างไร ช่วงไหนจะต้องใช้ภาพเท่าไหร่จนกระทั่งจบเรื่องมักนิยมใช้
เทคนิคนี้กับท่าทางท่ีต้องการแสดงให้เห็นความดุร้าย หรือมีการเคลื่อนไหวท่าทางอย่างเร่งรีบ  
  Pose-To-Pose Action เป็นการวาดภาพที่ผู้วาดจะต้องวางแผนการวาดทั้งหมด
จากหนึ่งท่าทางไปอีกท่าทางโดยใช้วิธีการวาดภาพเริ่มต้นและภาพสุดท้ายของท่าทางก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยการวาดภาพแทรกระหว่างภาพทั้งสองหรือที่เรียกว่า In Betweens ลงไป มักนิยมใช้เทคนิคนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 Straight Ahead And Pose To Pose 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 

 
  Secondary Action หลักของท่าทางรองที่เกิดขึ้น เพ่ือเสริมกับท่าทางหลัก (Main 
Action หรือ Primaryaction) โดยจะต้องเป็นท่าทางที่ไม่เด่นกว่า หรือแย่งความส าคัญจากท่าทาง
หลักไป จนกระทั่งท าให้ผู้ชมเบี่ยงเบนความสนใจจากท่าทางหลักหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นท่าทางที่
เกิดข้ึนโดยปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับท่าทางหลัก ตัวอย่าง เช่น การกระโดด
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ของตัวการ์ตูนจากภาพด้านล่าง ท่าทางหลักของตัวการ์ตูนคือการกระโดดซึ่งให้ความส าคัญกับ
ลักษณะของขาและเท้าเป็นหลัก ให้สังเกตท่าทางที่ตามมา คือ มีการแกว่ง 
  

 
 

ภาพที่ 2.13 Secondary Action 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 

 
  Follow-Through และ Overlapping Action ลักษณะของ Follow-Through จะ
ประกอบไปด้วยท่าทางที่เรียกว่า Reaction และมีท่าทางต่อเนื่องที่เพ่ิมเติม           จาก Reaction 
ออกไปอีกเพ่ือเป็นการบอกให้ผู้ชมรู้ว่าตัวการ์ตูนมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เหตุการณ์นั้น ๆ จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก Action ที่ท าไปแล้วส่วนในลักษณะของ 
OverlappingAction ซึ่งอาจจะสับสนกันระหว่างเรื่องของ SecondaryAction และ overlapping 
Action เนื่องจากทั้งสองหลักมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรดังที่กล่าวไปแล้วว่า 
Secondary Action จะเป็นท่าทางที่ไม่เด่นกว่าท่าทางหลักและเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
เป็นไปตามลักษณะนิสัยที่เราวางให้แก่ตัวการ์ตูนแต่ในส่วนของ Overlapping Action จะเป็นลักษณะ
การเคลื่อนไหวของส่วนประกอบในตัวการ์ตูน เช่น เสื้อผ้า เส้นผม เครื่องประดับ ฯลฯ ซึ่งจะเกิดการ
เคลื่อนไหวหลังจากเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย 
 

 



36 

 

 
 

ภาพที่ 2.14 Straight Secondary Action 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 

 
  Slow-InและSlow-Out หลักของการเร่งและลดโดยปกติหากสังเกตการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นจะเริ่มต้นการเคลื่อนที่จากช้าและเร็วขึ้นตามล าดับ จนความเร็วคงที่ในระดับหนึ่งและช้า
ลงเมื่อเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวจนกระทั่งหยุดสนิท จะไม่เริ่มต้นโดยใช้ความเร็วอย่างเต็มที่หรือใช้
ความเร็วที่เท่ากันตลอดการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เป็นเรื่องของความเร่งและแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้น    ตาม
ธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนที่ของรถหรือตัวอย่างพ้ืนฐานเดิม ๆ ที่ใช้บ่อยและเห็นชัดที่สุดก็คือการเด้ง
ของลูกบอล ซึ่งจะมีความแรงและเร็วในการตกช่วงแรกและช้าลงเรื่อย ๆ ลดหลั่นกันไปช่วงของความ
ช้า-เร็วจะข้ึนอยู่กับจ านวนของภาพ In Betweens 
  Arcs หลักองศาการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่นการหันหน้าของมนุษย์ ลักษณะ
การหมุนของบานประตูหรือวัตถุที่มีแกนหรือจุดยึดอยู่ โดยหน้าที่ของ Arcs จะเป็น เส้นร่างที่ใช้
ก าหนดการเคลื่อนไหวจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง และท าให้เกิดความต่อเนื่อง              ที่ดู
เป็นธรรมชาติซึ่งหลักของ Arcs นั้นการเคลื่อนที่จะอิงลักษณะตามธรรมชาติที่มักจะเคลื่อนที่      ใน
แนวเส้นโค้งมากกว่าเส้นตรง แต่มีกรณียกเว้นให้ใช้เส้นตรงได้ ในกรณีตัวอย่างเช่น ต้องการให้เกิด
ความน่ากลัว คับแคบ หรือ เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.15 Arcs 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 

 
  Timing หลักข้อส าคัญที่จะช่วยสร้างความกระชับของท่าทางในเรื่องของน้ าหนัก
และขนาด เช่น วัตถุหรือตัวการ์ตูนที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ก็จะมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่า 
ที่มีขนาดตัวเล็กกว่า ซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดจ านวนของภาพที่น ามาใช้ในช่วงของท่าทางนั้น ๆ 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Timing ช่วยในการหน่วงอารมณ์หรือสร้างความรู้สึกให้ผู้ชมเข้าใจในบทบาท
ของตัวการ์ตูนในขณะนั้นได้มากขึ้นอีกด้วยเช่น การเคลื่อนไหวช้ า ๆ        (ภาพแทรกหรือคีย์เฟรม
เยอะ) อาจหมายถึงตัวการ์ตูนก าลังง่วงซึมหรือผ่อนคลายการเคลื่อนไหวเร็ว (ภาพแทรกหรือคีย์เฟรม
น้อย)  
  

 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 Timing 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 
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  Exaggeration หลักของความเกินจริงเป็นหลักที่น าเอาแก่นอารมณ์หรือลักษณะ
ท่าทางหลักของตัวการ์ตูนที่ได้วางเอาไว้มาขยายให้ดูมากเกินความเป็นจริงเช่น  ตัวการ์ตูนที่มีบุคลิก
เศร้าอยู่ตลอดเวลา ลักษณะของตัวการ์ตูนและบรรยากาศโดยรอบก็อยู่ในอารมณ์นั้นด้วย หรือ
ลักษณะอารมณ์ของตัวการ์ตูน ที่แสดงอาการตกใจจนตัวลอยเป็นต้น เทคนิคที่น ามาใช้ในหลักของ 
Exaggeration อาทิเช่น เรื่องของ Take และ Double Take ซึ่งเทคนิค Take จะหมายถึงอาการของ 
Reaction ที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าปกติ ส่วน Double Take นั้นจะเป็นอาการ ที่เกิดขึ้นมากกว่า Take 
ขึ้นไปอีก และทั้งสองเทคนิคมักจะน าหลักของsquash และ Stretch มาใช้ผสมผสานเข้าไปด้วย
เพ่ือให้อารมณ์ดูรุนแรงขึ้นจนผิดเพ้ียนไปจากปกติ 
 

 
 

ภาพที่ 2.17 Exaggeration 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 

 
  Solid Drawing หรือ Solid Modeling And Rigging เป็นการร่างภาพขึ้นอย่าง
หยาบๆ หรือสร้างหุ่นจ าลองขึ้น เพ่ือช่วยในการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องให้กับตัว
การ์ตูนที่สร้าง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลในเรื่องความลึกของมิติและน้ าหนักใน
ท่าทางของตัวการ์ตูนด้วย ข้อควรระวังในการใช้หลักข้อนี้คือ เมื่อมีการวาดภาพแทรก หรือ In 
Betweens ภาพที่เกิดขึ้นควรมีลักษณะเป็นสามมิติในมุมมองที่เป็นจริงตามธรรมชาติในสัดส่วนที่ตา
มองเห็นจริง 
 



39 

 

 
 

ภาพที่ 2.18 Solid Drawing 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 

 
  Appeal หรือ ในต าราบางเล่มเรียกหลักข้อนี้ว่า Character Personality เป็นความ
แตกต่างของสัดส่วน รูปร่าง บุคลิกท่าทางของตัวการ์ตูนแต่ละตัวซึ่งลักษณะส่วนตัวที่สร้างขึ้นนี้จะเป็น
จุดดึงดูดผู้ชมให้จดจ าได้ว่าเป็นตัวการ์ตูนใดแม้จะเห็นเป็นเพียงเงามืดก็ตามข้อควรระวังของ Appeal 
คือ บุคลิกที่ประกอบด้วยของที่มีลักษณะเป็นคู่ เช่น แขน ข า ไม่ควรอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะจะ
ท าให้ภาพที่เกิดขึ้นดูแข็งไม่สมจริง และเกิดเงาที่บดบังซึ่งกันและกัน  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.19 Appeal 
ที่มา : Blayke Kaufman, 2561 
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 นอกจากหลักทั้ง 12 ข้อที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ในบางกรณียังต้องอาศัยเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ 
อีกมากมายในการช่วยปรับและช่วยสร้างการเคลื่อนไหวให้ดูสมจริงเป็นธรรมช าติ เทคนิคเหล่านั้น 
ได้แก่ 
  In-Betweens ในข้างต้นเราได้กล่าวถึง In-Betweens กันไปบ้างแล้ว  ขอกล่าวโดย
สรุปอีกครั้งคือ เมื่อเริ่มต้นสร้างแอนิเมชั่นโดยเริ่มวาดภาพเริ่มต้นและภาพสุดท้าย      ของท่าทาง
เอาไว้ เรียกต าแหน่งของภาพทั้งสองนี้ว่า Key Frame จากนั้นจึงมาวาดภาพแทรกท่าทางการ
เคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนระหว่างภาพทั้งสองส่วนแทรกนี้เองที่เราเรียกว่าการท า In-Betweens        ซ่ึง In 
Betweens จะเป็นตัวก าหนดความเร็ว-ช้าของการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน ซึ่งเทคนิคนี้       จะนิยม
ใช้กับการสร้างเซลแอนิเมชั่น แต่ส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นเราจะเรียกเทคนิคการแทรก 
  Key Points เทคนิคการใช้  key Points มักจะใช้บ่อยในกรณีที่ มี        การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของรูปร่าง หรือรูปทรงระหว่างภาพเริ่มต้นและภาพจบ เทคนิคนี้ใช้วิธีการก าหนด
จุดกึ่งกลางระหว่างภาพทั้งสองขึ้นมาหลาย ๆ จุดตามหลักของเรขาคณิต เรียกว่า Keypoints เพ่ือ
เชื่อมโยงขนาดของภาพหรือการขยับให้ถูกต้องตามภาพจริง 
  Superimposition เทคนิคนี้ใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาพและมี
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุด้วย หรือตามศัพท์คอมพิวเตอร์กราฟิกเรียกว่าเทคนิคการ 
morphing โดยใช้วิธีการก าหนดจุดกึ่งกลางระหว่างภาพทั้งสองจากเส้นเชื่อมโยงที่สร้างขึ้น (path of 
action) Realistic Touches เทคนิคในเรื่องของ Realistic Touches เป็นเรื่องของการแสดงน้ าหนัก
ที่เกิดขึ้นเมื่อตัวการ์ตูนมีขยับหยิบจับหรือสัมผัสวัตถุอ่ืนซึ่งจะส่งผลต่อท่าทางหรือพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ เช่น คนอ้วนก็จะมีท่าทางการเดินที่ทิ้งน้ าหนักมากกว่าคนผอม        หรือท่าทางการยกลาก
วัตถุท่ีมีความหนัก เบา ก็จะแตกต่างกันออกไป 
  นอกจากนี้ลักษณะความต่อเนื่องของท่าทางก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พึงระวังเสมอในการสร้าง
แอนิเมชั่นที่มีการจับต้องวัตถุอ่ืน หลักและเทคนิคที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นดูเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก แต่
หากน าไปประยุกต์จริง ๆ แล้วกลับเป็นเรื่องที่ยากเพราะการพยายามสร้างให้       สิ่ งที่ไม่มีชีวิตดูมี
ชีวิตขึ้นมาได้นั้นหมายถึงความเข้าใจในธรรมชาติอย่างถ่องแท้ชนิดที่เรียกได้ว่าคลุกคลีอยู่ด้วยกันทุก
วัน และศึกษาอย่างแตกฉานแล้ว และให้สังเกตว่าหลักแต่ละข้อจะไม่สามารถ จบสมบูรณ์ได้ภายในตัว
มันเอง ในแต่ละช่วงของท่าทางจะประกอบไปด้วยหลักที่มากกว่าหนึ่งข้อเสมอ   (สุรพล บุญลือ, 
2553) 
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับสี 
2.7.1 ควำมหมำยของส ี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี (Introduction to Colour) สี เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก 

ทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกจรรโลงและแต่งแต้มด้วย สีสันหลายหลาก 
ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น หากโลกนี้ไม่มีสี หรือมนุษย์ไม่สามารถ รับรู้เกี่ยวกับสี
ได้ สิ่งนั้นอาจเป็น ความพกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเพราะสีมีความส าคัญต่อวัฏจักรแห่งโลก และ
เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุษย์ จนแยกกันไม่ออกเพราะมนุษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิด อารมณ์ จินตนาการการสื่อความหมาย และความสุขส าราญใจในชีวิตประจ าวันมาช้านานแล้ว 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง 
เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
 ความหมายและการเกิดสี 

  ค าว่าสี(Colour)ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงลักษณะของแสงที่
ปรากฏแก่สายตาเราให้เห็นเป็น สีขาว ด า แดง เขียวฯลฯหรือการสะท้อนรัศมีของแสงมาสู่ตาเรา 

  สี ที่ปรากฏในธรรมชาติเกิดจากการสะท้อนของแสงสว่างตกกระทบกับวัตถุแล้วเกิด
การหักเหของแสง (Spectrum) สีเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง ซึ่งปรากฏให้เห็น เมื่อแสงผ่านละอองไอน้ า
ในอากาศ หรือ แท่งแก้วปริซึม ปรากฏเป็นสีต่าง ๆ รวม 7 สี ได้แก่ สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ าเงิน 
คราม และเขียว เรียกว่า สีรุ้ง ที่ปรากฏบนท้องฟ้า  

 

 
 

ภาพที่ 2.20 ความหมายและการเกิดสี 
ที่มา : narisara channok, 2012 
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ตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสีต่าง ๆ รวมกันอยู่อย่างสมดุลย์เป็นแสงสีขาวใสเมื่อแสงกระทบ
กับสีของวัตถุก็จะสะท้อนสีวัตถุนั้นออกมาเข้าตาเราวัตถุสีขาวจะสะท้อนได้ทุกสีส่วนวัตถุสีด านั้น         
จะดูดกลืนแสงไว้ไม่สะท้อนสีใดออกมาเลย 

 
 2.7.2 ประเภทของสี  

 สีมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราสีที่ปรากฏอยู่ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

 สีที่เกิดในธรรมชาติมีอยู่ 2 ชนิดคือ  
  สีที่เป็นแสง (Spectrum) คือ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้ง สีจากแท่ง

แก้วปริซึม 
 สีที่อยู่ในวัตถุ หรือเนื้อสี (Pigment) คือ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น สีของ

พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ 
 สีที่มนุษย์สร้างข้ึน คือ สีที่ได้จากการสังเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในงาน   ต่าง ๆ เช่น 

งานศิลปะ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และในชีวิตประจ าวัน โดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ และ
จากสารเคมี ที่เรียกว่า สีวิทยาศาสตร์ ซึ่งสีที่ได้จาก การสังเคราะห์สามารถน ามาผสมกัน ให้เกิดเป็น สี
ต่างๆอีกมากมาย  

 
 

 2.7.3 กำรรับรู้เรื่องสี (Colour Perception) 
  การรับรู้ต่อสีของมนุษย์ เกิดจากการมองเห็น โดยใช้ตา เป็นอวัยวะรับสัมผัส ตาจะ
ตอบสนองต่อแสงสีต่างๆ โดยเฉพาะแสงสว่าง จากดวงอาทิตย์ และจากดวงไฟ ท าให้มองเห็น โดยเริ่ม
จากแสงสะท้อนจากวัตถุผ่านเข้านัยน์ตา ความเข้มของแสงสว่าง มีผลต่อ การเห็นสี และความคมชัด
ของวัตถุ หากความเข้มของแสงสว่างปรกติจะท าให้มองเห็นวัตถุชัดเจนแต่หากความเข้มของแสงสว่าง
มีน้อย หรือ มืด จะท าให้มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจนหรือพร่ามัวนักวิทยาศาสตร์ได้เคยท าการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความไวในการรับรู้ต่อสีต่าง ๆ ของมนุษย์ ปรากฏว่า ประสาทสัมผัสของมนุษย์ ไวต่อการรับรู้สีแดง    
สีเขียว และสีม่วงมากกว่าสีอ่ืน ๆ ส่วนการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับสีนั้นเด็กส่วนใหญ่จะชอบภาพที่มีสี
สะอาดสดใสมากกว่าภาพขาวด าชอบภาพหลายๆสีมากกว่าสีเดียวและชอบภาพที่เป็นกลุ่มสีร้อน
มากกว่าสีเย็น ตาของคนปกติจะสามารถ แยกแยะสีต่างๆได้ถูกต้อง แต่หากมองเห็นสีนั้นๆเป็นสีอ่ืนที่
ผิดเพี้ยนไป เรียกว่า ตาบอดสี เช่น เห็นวัตถุสีแดงเป็นสีอื่นที่มิใช่สีแดง ก็แสดงว่าตาบอดสีแดงหากเห็น
สีน้ าเงินผิดเพ้ียน แสดงว่าตาบอดสีน้ าเงิน เป็นต้น ซึ่งตาบอดสีเป็นความบกพร่องทางการมองเห็น
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อย่างหนึ่งบุคคลใดที่ตาบอดสีก็จะเป็นอุปสรรคต่อการท างานบางประเภทได้ เช่น งานศิลปะ งาน
ออกแบบ การขับรถ ขับเครื่องบิน งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 2.7.4 จิตวิทยำสีกับควำมรู้สึก ( Psychology of Colour) 
  ในด้านจิตวิทยา สี เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกและมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ สีต่างๆจะ
ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงมักใช้สีเพ่ือสื่อความรู้สึกและความหมายต่างๆ ได้แก่ 

สีแดง ให้ความรู้สึกเร่าร้อน รุนแรง อันตราย ตื่นเต้น 
สีเหลือง ให้ความรู้สึก สว่าง อบอุ่น แจ่มแจ้ง ร่าเริง ศรัทธา มั่งค่ัง 

 สีเขียว ให้ความรู้สึก สดใส สดชื่น เย็น ปลอดภัย สบายตา มุ่งหวัง  
 สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปล่ง แจ่มใส กว้าง ปราดเปรื่อง 
 สีม่วง ให้ความรู้สึก เศร้า หม่นหมอง ลึกลับ 
 สีด า ให้ความรู้สึก มืดมิด เศร้า น่ากลัว หนักแน่น 
 สีขาว ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ว่างเปล่า จืดชืด 
 สีแสด ให้ความรู้สึก สดใส ร้อนแรง เจิดจ้า มีพลัง อ านาจ 
 สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า เงียบขรึม สงบ แก่ชรา 
 สีน้ าเงิน ให้ความรู้สึก เงียบขรึม สงบสุข จริงจัง มีสมาธิ 

สีน้ าตาล ให้ความรู้สึก แห้งแล้ง ไม่สดชื่น น่าเบื่อ 
 สีชมพู ให้ความรู้สึก อ่อนหวาน เป็นผู้หญิง ประณีต ร่าเริง 
 สีทองให้ความรู้สึก มั่งค่ัง อุดมสมบูรณ์ 
 
 2.7.5 คุณลักษณะของสี (Characteristics of Colours)  
  ในงานศิลปะ สี นับเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะในงาน
จิตรกรรม สีถือเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ช่วยให้ศิลปิน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามเจตนารมณ์ ซึ่ง
คุณลักษณะของสีในงานศิลปะที่ต้องน ามาพิจารณามีอยู่ 3 ประการ คือ 
  สีแท้ (Hue) หมายถึง ความเป็นสีนั้นๆ ที่มิได้มีการผสมให้เข้มขึ้น หรือจางลง สีแท้
เป็นสีในวงจรสี เช่น สีแดง น้ าเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง ฯลฯ 

 น้ าหนักของสี (Value) หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรือ ความสว่างและความมืด ของ
สี โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

สีแท้ถูกท าให้อ่อนลงโดยผสมสีขาว เรียกว่า สีนวล (Tint)  
สีแท้ถูกท าให้เข้มข้ึนโดยผสมสีด า เรียกว่า สีคล้ า (Shade) 
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ความจัด หรือความเข้มของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีๆหนึ่ง ที่
มิได้ถูกผสมให้สีหม่นหรืออ่อนลง หากสีนั้นอยู่ท่ามกลางสีที่มีน้ าหนักต่างค่ากันจะเห็นสภาพสีแท้สดใส
มากขึ้น เช่น วงกลมสีแดง บนพื้นสีน้ าเงินอมเทา 

ค่าความเป็นสีกลาง (Neutral) หมายถึง การท าให้สีแท้ที่มีความเข้มของสีนั้นหม่นลง โดยการ
ผสมสีตรงข้าม เรียกว่า การเบรกสี เช่น สีแดงผสมกับสีเขียว หรือผสมด้วยสีที่เป็นกลาง เช่น สีเทา สี
น้ าตาลอ่อน สีครีม และขาว เพื่อลดความสดของสีแท้ลง 
 2.7.6 หน้ำที่ของสี  

สีมีคุณประโยชน์ต่อโลก และ มนุษย์เรารู้จักการใช้สีมาช้านาน 
  สีที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพ่ือแสดงถึงความ

เป็นไป ของสิ่งที่มีอยู่บนโลก ซึ่งสีจะเป็นตัวบ่งบอก สิ่งต่างๆ ได้แก่ 
  ความเปลี่ยนแปลง หรือวิวัฒนาการ ของธรรมชาติ หรือวัตถุธาตุ เมื่อ

กาลเวลาเปลี่ยนไป สีอาจกลายสภาพจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนสีของใบไม้ 
  ความแตกต่างของชนิด หรือประเภทของวัตถุธาตุ ได้แก่ สีของอัญมณี เช่น 

แร่ไพลินมีสีน้ าเงิน แร่มรกตมีสีเขียว แร่ทับทิมมีสีแดง เป็นต้น  
  แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สีผิวของมนุษย์ที่ต่างกัน เช่น คนยุโรป

ผิวขาว คนเอเซียผิวเหลือง และคนแอฟฟริกันผิวด า ดอกไม้ หรือแมลงมีสีหลากสี ขึ้นอยู่กับชนิดและ
เผ่าพันธุ์ของมัน 

  สีในงานศิลปะท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้งานศิลปะชิ้นนั้นมี
คุณค่าทางสุนทรียะ หน้าที่หลักของสีในงานศิลปะ คือ 

  ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพ้ืนหรือรูปทรงกับที่ว่าง 
  ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการน าสายตาของผู้ดูบริเวณที่สีตัดกันจะดึงดูด

ความสนใจ 
  ให้ความเป็นมิติแก่รูปทรงและภาพด้วยน้ าหนักของสีที่ต่างกัน 
  ให้อารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวมันเอง 

  ในด้านกายภาพ สีมักน ามาใช้เพ่ือส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สีด า จะดูดความร้อนได้
มากกว่าสีขาว และด้านความปลอดภัย สีที่สว่างจะช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ดีกว่าสีมืดทฤษฎีสี 
(Theory of Colour) มนุษย์เราได้มีการศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับสีมานานแล้ว เพ่ือค้นหา
คุณสมบัติที่แท้จริง เพ่ือน าสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มต้นจาก เมื่อประมาณปี คศ. 1731 เจซี ลี 
โบลน (J.C.Le Blon) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสีและได้ก าหนดสี
ขั้นต้นเป็น แดง เหลือง และน้ าเงิน แล้วน าสีทั้งสามมาจับคู่ผสมซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดสีต่างๆอีก
มากมาย (โกสุม สายใจ, 2540) การค้นพบคุณสมบัติเกี่ยวกับสีนี้ ได้ถูกก าหนดเป็น "ทฤษฎีสี" ขึ้นมา 
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และต่อมาได้มีผู้น าหลักทฤษฎีสี นี้ไปศึกษา ค้นคว้าต่อ และได้ค้นพบคุณสมบัติของสีอีกหลายประการ
ด้วยกัน ซึ่งความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆได้อีก
มากมายตามมา  

วงจรสี (Colour Wheel) วงจรสี คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ เริ่มตั้งแต่ แม่สี 3 สี แล้ว
เกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมา จนครบวงจร จะได้สีทั้งหมด 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ 

1) สีขั้นที่ 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3สี ได้แก่ สีแดง เหลือง และน้ าเงิน 
2) สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี จะ

ได้สีเพิ่มข้ึนอีก 3สี  
3) สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี กับสี

ขั้นที่ 2 จะได้สีเพิ่มข้ึนอีก 6สี 
4) สีกลาง (Neutral Colour) คือ สีที่เกิดการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 3สี ผสมกัน จะ

ได้สีเทาแก่ สีทั้ง 3ขั้น เมื่อน ามาจัดอยู่เป็นวงจรจะได้ลักษณะเป็นวงล้อสี  
 

 
 

ภาพที่ 2.21 วงจรของสี 
ที่มา : narisara channok, 2012  

 
วรรณะของสี (Tone of Colour) วรรณะสี คือ ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดย

แบ่งตามความรู้สึกด้านอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ 
 1) สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบด้วยสีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง และม่วง
แดง  
 2) สีวรรณะเย็น (Cool Tone) ประกอบด้วยสีม่วง ม่วงน้ าเงิน    น้ าเงิน เขียวน้ าเงิน เขียว
และเขียวเหลือง 
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ภาพที่ 2.22 วรรณของสี 
ที่มา : narisara channok, 2012 

 
สีตรงข้าม (Comprementary Colour) สีตรงข้าม หมายถึง สีที่อยู่ในต าแหน่งตรงข้ามกันใน

วงจรสี และมีการตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน หากน ามาผสมกันจะได้สีกลาง 
(เทา) ซึ่งมีท้ังหมด 6คู่ ได้แก่ 

1) สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง 
2) สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว 
3) สีน้ าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม 
4) สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง 
5) สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวน้ าเงิน 
6) สีม่วงน้ าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้มเหลือง 
สีข้างเคียง (Analogous  Colour) สีข้างเคียง หมายถึง สีที่อยู่เคียงข้างกันทั้งซ้ายและขวาใน

วงจรสี มีความคล้ายคลึงกันหากน ามาจัดอยู่ด้วยกันจะมีความกลมกลืนกัน หากอยู่ห่างกันมากเท่าใด
ความกลมกลืนก็จะยิ่งน้อยลงความขัดแย้งก็จะมีมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นสี ในวรรณะเดียวกัน (ภาพที่ 
6) สีข้างเคียงได้แก่ 

1) สีแดง ส้มแดง ส้ม หรือ ม่วงแดง แดง ส้มแดง 
2) สีส้มเหลือง เหลือง เขียวเหลือง หรือ ส้มแดง ส้ม     ส้มเหลือง  
3) สีเขียว เขียวน้ าเงิน น้ าเงิน หรือ เขียวน้ าเงิน เขียว เขียวเหลือง 
4) สีม่วงน้ าเงิน ม่วง ม่วงแดง หรือ ม่วงน้ าเงิน น้ าเงิน เขียวน้ าเงิน 
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ภาพที่ 2.23 สีข้างเคียง 
ที่มา : narisara channok, 2012 

 2.7.7 ควำมหมำยและพลังของสีแต่ละสี 
  สีแดง (ชื่อเสียง ลาภยศ) 
  ความหมาย ความรัก ความหลงใหล ความตื่นเต้น ความกระตือรือร้น ความสนใจ 
ความเร็ว ไฟ ความร้อน สงคราม พลัง ความมีชีวิตชีวา ความโกรธ ความก้าวร้าว อันตราย ความมุ่ง
มาด ความเป็นผู้น า ความแค้น และความกล้าหาญ  
  พลังของสีแดง สีแดงจะสื่อถึงพลังงานทางเพศชาย ช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารและ
ความรู้สึกทางเพศ เพ่ิมการขับเหงื่อ เพ่ิมอัตราการเผาผลาญและความดันโลหิต ช่วยท าให้วัตถุสิ่งของ
โดดเด่นและสะดุดตา ท าให้ประสาทสัมผัสตื่นตัวและท าให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วขึ้นค่ะ ส่วนใน
ด้านความเชื่อของหลักฮวงจุ้ย สีแดงมีพลังอ านาจป้องกันพลังงานที่ ไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายได้ แต่ต้องระวัง
การใช้สีแดงในการเจรจาต่อรองและสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วย (narisara channok, 2012 : 24)
   
 สีน้ าเงิน สีฟ้า (ปัญญาความรู้) 
  ความหมาย ความสงบ ความเงียบ ความมั่นคง ความศรัทธา ความมีระเบียบ ความ
จริง ความสุขุม ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความเยือกเย็น ความราบรื่น ความเป็นเอกภาพ ความ
เป็นอนุรักษ์นิยม แรงบันดาลใจ 
  พลังของสีน้ าเงิน – สีฟ้า โทนสีนี้จะให้ความรู้สึกสงบเย็นที่สุด ช่วยท าให้ผ่อนคลาย
และท าให้จิตใจของเพ่ือนๆรู้สึกสงบด้วยค่ะ เนื่องจากเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย 
นอกจากนั้นยังเป็นสีโปรดของผู้คนทั่วโลกมากกว่าครึ่ง และยังถูกเลือกให้เป็น ‘สีที่ปลอดภัย’ ที่สุดใน
กรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะใช้สีอะไรดีอีกด้วยค่ะ โทนสีฟ้าจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และอิสระ ส่วน
โทนสีน้ าเงินนั้นจะสื่อถึงฐานะของสังคมชั้นสูง และความร่ ารวย สีน้ าเงินเข้มแสดงออกถึงความรู้ ความ
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เฉลียวฉลาด ตรรกะเหตุผล และความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงเหมาะมากๆเลยค่ะหากจะน ามาใช้เกี่ยวกับงาน
หรือในสถานที่ท างาน เพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศสุขุมและเป็นมืออาชีพ 
สีเขียว (ครอบครัวและสังคม) 
  ความหมาย ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภัย 
อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การเจริญงอกงาม การเติบโต การดูแล การรักษาเยียวยา 
ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกายและใจ ความสัมพันธ์ที่ดี 
  พลังของสีเขียว สีเขียวช่วยกระตุ้นให้เพ่ือน ๆ รู้สึกสดชื่น ลดความเหน็ดเหนื่อย 
คลายความตึงเครียด ความตื่นตระหนกและความวิตกกังวลลงไปค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์สากลของ
ค าว่า ผ่าน หรือ ไปได้ สีเขียวสามารถช่วยเพ่ือน ๆ ผ่อนคลายสายตา และระบบประสาท สีเขียวเข้ม
ช่วยในเรื่องการมองเห็นและสมาธิ นอกจากนั้นยังมีพลังช่วยให้จิตใจภายในสงบช่วยพัฒนาอารมณ์
และพฤติกรรม สื่อถึงเกียรติยศ ความร่ ารวยและเงิน สีเขียวอ่อนนั้นจะช่วยให้รู้สึกสดชื่น ในขณะที่สี
เขียวมะนาวอ่อนจะสื่อถึงความอ่อนแรง 
  สีเหลือง (สุขภาพและความสมดุล) 
  ความหมาย ความรื่นเริงเบิกบานใจ ความสุข ความสดใสร่าเริง พลัง อนาคต การ
มองโลกในแง่ดี อุดมคติ จินตนาการ ความหวัง แสงสว่าง ฤดูร้อน ปัญญา ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค์ 
ความไม่จริงใจ ความขี้ขลาด การทรยศ ความริษยา ความเจ็บป่วย อันตราย 
  พลังของสีเหลือง สีเหลืองเป็นสีที่ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหาร การกระตุ้นสมอง
และความจ า และช่วยสร้างความมั่นใจ และยังเป็นสีที่ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลอีก
ด้วยค่ะ สีเหลืองเข้มจะช่วยเพ่ือน ๆ กระตุ้นความรู้สึกและความคิดถึงอนาคตที่สดใสและดียิ่งขึ้น แต่สี
เหลืองหม่นจะให้ความรู้สึกเจ็บป่วย ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเชื่อมต่อความคิดในจิตใต้ส านึกของ
เรา สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สากลของการเตือนให้ระวัง และเป็นสีที่ส่งพลังงานออกไปสู่สมองของเรา
ได้ไวที่สุดอีกด้วย 
  สีส้ม (จิตวิญญาณและความรู้) 
  ความหมาย พลัง ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน การผจญภัย 
ความอบอุ่น ความยุติธรรม ความรอบรู้ มารยาท ความหลงใหล ความมีเสน่ห์ ความสุข ความมั่นใจ 
ความปรารถนา การเก็บเกี่ยว ฤดูใบไม้ผลิ 
  พลังของสีส้ม สีส้มเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นพลังงานและความสดชื่นค่ะ สื่อไปถึงการมอง
โลกในแง่ดีไปจนถึงสุขภาพที่ดี เฉกเช่นความฉ่ าสมบูรณ์ของผลส้ม สีส้มสื่อถึงรสชาติและช่วยกระตุ้น
ให้เจริญอาหาร สีส้มเป็นแห่งความสนุกและการผจญภัย ทั้งยังช่วยจุดประกายการสื่อสารที่ดี สีส้มช่วย
กระตุ้นการท างานของจิตใจและช่วยเพ่ิมปริมาณการส่งผ่านของอากาศไปสู่สมอง ช่วยกระตุ้นเรื่อง
การจัดระบบหรือความเป็นระเบียบสิ่งต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีพลังดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะ 
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เด็ก ๆ ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระตุ้นความหิวได้เป็นอย่างดี 
  สีม่วง (ความร่ ารวยรุ่งโรจน์) 
  ความหมาย ฐานันดรศักดิ์ จิตวิญญาณ ความสูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิมฉลอง เวท
มนตร์คาถา ความลึกลับ ความเพ้อฝัน สติปัญญา การเปลี่ยนแปลง การหลุดพ้น การปรุงแต่ง ความ
โหดร้าย ความสง่างาม ความเย่อหยิ่งอวดดี ความโอ้อวด ความเศร้าโศก การไว้อาลัย 
  พลังของสีม่วง สีม่วงเป็นสีที่ช่วยในการท าสมาธิ และยังช่วยให้นอนหลับลึกได้เป็น
อย่างดีเลยค่ะ กระตุ้นความสร้างสรรค์ทางความฝันและสติปัญญา และที่ส าคัญยังช่วยสงบจิตใจที่
ว้าวุ่นได้ด้วยนะคะ สีม่วงเข้มสื่อถึงความหรูหรา แต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกเศร้าโศก อาลัยอาวรณ์ และ
ความขุ่นเคืองใจค่ะ ในส่วนของสีม่วงอ่อนช่วยกระตุ้นความรู้สึกความอ่อนไหว โรแมนติก ความคิด
สร้างสรรค์ ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสีม่วงยังช่วยเติมเต็มความคิดและความปรารถนาภายใน สื่อถึง
ความเห็นอกเห็นใจ เชื่อมโยงกับพลังงานทางจิตวิญญาณและพลังจิต ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบสีม่วง
อ่อนค่ะ ในขณะที่ผู้ชายชอบสีม่วงเข้มมากกว่า 
  สีชมพู (ความสัมพันธ์และชีวิตคู่) 
  ความหมายความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ การดูแล
เอาใจใส่ การทะนุถนอม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า เพศหญิง 
ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ความไม่เป็นผู้ใหญ่ 
  พลังของสีชมพู สีชมพูมีพลังในการรักษา โดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์ค่ะ
ทั้งนี้สีชมพูยังช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายและอ่อนโยนขึ้นได้อีกด้วยค่ะ สีชมพูช่วยกระตุ้นให้รู้สึกถึง
ความรัก ความชื่นชม และความน่าทะนุถนอม สีชมพูจะดึงดูดความอ่อนเยาว์ ความมั่นใจ ความ
กระปรี้กระเปร่า และความสนุกสนาน ส่วนสีชมพูอ่อนจะดึงดูดความอ่อนหวาน ความสวยงาม ความ
เสน่หาที่นุ่มนวล ความอ่อนโยน และความรักแบบไม่มีเงื่อนไข  
  สีขาว (เด็กและความคิดสร้างสรรค์) 
  ความหมาย ความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความสงบสุข ความดี ความเรียบง่าย ความ
สะอาด ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ ความหลุดพ้น ความว่างเปล่า ความเบา ความเท่าเทียม การ
เกิด การแต่งงาน ความตาย สถานพยาบาล หิมะ การปลอดเชื้อโรค ความเย็น ฤดูหนาว 
  พลังของสีขาว สีขาวมีพลังช่วยสร้างสมดุลให้กับการตัดสินใจค่ะ และแน่นอนค่ะ
สร้างความรู้สึกสะอาด ปลอดภัย และเรียบง่าย โดยทราบสีขาวจะสื่อถึงความสมบูรณ์แบบ ความ
เปิดเผย ความจริง ความมีเมตตา การรักษา แง่บวก ช่วยช าระล้างความคิดและความรู้สึก รวมไปถึง
จิตวิญญาณ และพลังด้านลบ ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ว่างให้กับความคิดใหม่ๆ แต่ในด้านลบสีขาวยังสื่อถึง
ความรู้สึกหนาว เบื่อหน่าย จืดชืด และไม่มีความสุข หากใช้มากเกินไปอาจท าให้รู้สึกว่างเปล่าและ
เหงา  



50 

 

  สีด า (ตัวตนและหน้าที่การงาน) 
  ความหมาย พลังอ านาจ ความรอบรู้ ความลึกซึ้ง ความน่าเกรงขาม ความเป็น
ทางการ ความหรูหรา ความทุกข์ ความเศร้า ความโกรธ ความตาย การมองโลกในแง่ร้าย การบังคับ
ควบคุม ความมืด ความลึกลับ ความกลัว ความชั่วร้าย 
  พลังของสีด า สีด าเป็นสีอมตะคลาสสิค สื่อถึงความรู้สึกลึกลับและไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็
ยังเป็นสียอดนิยมของใครหลายๆคนนะคะ สีด าช่วยส่งเสริมเรื่องการควบคุมตนเองและความเป็น
อิสระ สื่อถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ความชั่วร้าย และความมืด ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกหรูหรา ราคา
แพง มีรสนิยมอีกด้วย สีด าเป็นสีที่ดึงดูดพลังงานด้านลบ หากใช้มากเกินไปจะท าให้รู้สึกอึดอัด ไม่
สบายใจ และสามารถสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร การครอบง า และการสิ้นสุด 
  สีน้ าตาล (สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว) 
  ความหมาย ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง ความซื่อสัตย์ 
ความไว้ใจ สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ความเสมอภาค 
  พลังของสีน้ าตาล สีน้ าตาลจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเข้าได้กับแทบทุกสี 
ให้ความรู้สึกสมบูรณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อม ความมั่นคง ความไม่ไร้สาระ และความสมถะติด
ดิน นอกจากนั้นสีน้ าตาลสื่อถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ความพิถีพิถัน ความเป็นระเบียบ ความรู้สึก
เป็นครอบครัว การเป็นส่วนหนึ่ง ความปรองดอง ความสะดวกสบาย และรสนิยมที่ดีในการใช้ชีวิตไป
จนถึงความมีสไตล์ เป้าหมายและโชคทางการเงิน ในขณะที่ให้พลังทางด้านลบ ได้แก่ ความรู้สึกเฉื่อย
ชา ตระหนี่ ความเศร้า ความน่าเบื่อและการขาดอารมณ์สนุกสนาน 
  สีเทา (มิตร ผู้อุปถัมภ์ และการเดินทาง) 
  ความหมาย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ศักดิ์ศรี ความเสถียร ความม่ันคง ความเป็น
ทางการ ความมีระเบียบ สติปัญญา ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความเป็นผู้ใหญ่ ความมีอายุ ความ
เศร้า ความน่าเบื่อ ความเป็นอนุรักษ์นิยม 
  พลังของสีเทา สีเทานี้จะค่อนข้างส่งผลน้อยกว่าสีอ่ืนๆค่ะ สีเทามีพลังท าให้จิตใจสงบ
และมั่นคง แต่ก็อาจท าให้รู้สึกลังเลในการตัดสินใจได้ สีเทาเป็นสีที่ไม่ก่อเกิดอารมณ์จึงอาจท าให้รู้สึก
ด้านชาไร้ชีวิตชีวาค่ะ ทั้งนี้พลังงานที่ดึงดูดนั้นจะต่างกันไปตามระดับความเข้มของสี สีเทาเชื่อมโยงกับ
การมีไหวพริบปัญญา การมีความนอบน้อม การเก็บตัว และการมีวุฒิภาวะ สื่อถึงความมีศักดิ์ศรี 
ความสง่างาม ความมีระดับ และการประนีประนอม สีเทาเป็นสีที่ไม่เรียกร้องความสนใจและช่วยเป็น
พ้ืนหลังขับให้สีอ่ืนโดดเด่น ซึ่งสามารถช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและสงบเย็นให้กับจิตใจ สีเทา
อ่อนนั้นจะสื่อถึงผู้หญิง ในขณะที่สีเทาเข้มสื่อถึงผู้ชาย 
  สีทอง (ความม่ังคั่งและความหรูหรา) 
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  ความหมาย ความหรูหรา ความมีระดับ ความสูงส่ง ความส าเร็จ ความเปิดเผย 
ความรอบรู้ ความมั่นใจ ชัยขนะ คุณธรรม ความเมตตา ความใจกว้าง ความตั้งใจ มนต์ขลัง การหลง
ตัวเอง ความอิจฉา การหลอกลวง 
   พลังของสีทอง สีนี้คงเป็นสีโปรดของใครหลายๆคนนะคะ สีทองบ่งบอกถึงคุณค่า 
รสนิยม ความเจริญรุ่งเรือง และพลังอ านาจของเพศชาย สีทองท าให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆสว่างสดใส ช่วย
เพ่ิมความอบอุ่นและดึงดูดความร่ ารวย นอกจากนั้นยังน ามาซึ่งความสุขสมหวัง ความส าเร็จในชีวิต 
อ านาจ มิตรภาพ และการมองโลกในแง่ดี สุขภาพที่ดี  การใช้สีทองอย่างสมดุลจะช่วยให้เป็นที่รักและ
เข้าถึงจิตวิญญาณ ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ วุฒิภาวะ และปัญญา แต่หากใช้มากเกินไปจะดึงดูดความ
เหย่อหยิ่งทะนงตน ความเป็นวัตถุนิยม ความโลภ ความไม่ไว้ใจและความเป็นคนช่างเรียกร้องอีก 
  สีเงิน (ความสง่างาม) 
  ความหมาย ความหรูหรา เกียรติยศ ความสง่างาม ความมีน้ าใจ ความเข้าถึง ความ
กระจ่างชัด ความอ่อนโยน ความอ่อนไหว ความสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ความทันสมัย ความเป็นระบบ
ระเบียบ ความเยือกเย็น ความเฉยชา การปกปิดความรู้สึก 
  พลังของสีเงิน สีเงินมีพลังช่วยลดความตื่นเต้น ซึ่งนั่นก็เป็นอิทธิพลสืบเนื่องมาจากสี
เทาค่ะ พลังของสีเงินนะคะจะช่วยท าให้รู้สึกสงบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางอารมณ์ 
นอกจากนั้นยังช่วยรักษาฮอร์โมนที่ขาดความสมดุล  สีเงินสื่อถึงวิสัยทัศน์ ภูมิปัญญา พลังจิต ความรู้
แจ้ง และที่ส าคัญเลยค่ะสีเงินดึงดูดความร่ ารวยเช่นเดียวกับสีทอง สีเงินเป็นสีที่ช่วยเป็นกระจกสะท้อน
ให้คุณเห็นจิตวิญญาณและตัวตนของคุณในมุมมองคนอ่ืน ช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณและญาณหยั่งรู้ 
รวมไปถึงช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นและมีพลังในการช าระล้างจิตวิญญาณและพลังงานด้านลบอีกด้วย 
 
 
2.8 กำรตัดต่อ 
 2.8.1 องค์ประกอบส ำคัญของกำรตัดต่อ 

จตุรงค์ ดวงมณี (2539 :39-42) กล่าวว่าการตัดต่อในภาพรวมแล้วจัดเป็นกระบวนการ
เลือกสรรเรียบเรียง  และเชื่อมต่อภาพแต่ละภาพเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างวีดีโอที่สมบูรณ์เรื่องใดๆ ขึ้นมา
แต่การตัดต่อโดยทั่วไปจะเป็นกระบวนการส่งทอดเปลี่ยนฉาก จุดมุ่งหมายหลักๆในการสร้างความ
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความลื่นไหล ความราบเรียบ ความง่ายในการติดตามเรื่องราว เพ่ือเน้นการแสดง 
การแสดงสัมพันธ์กับจังหวะดนตรี หรือจังหวะการแสดงออกใดๆ หรือเพ่ือจุดมุ่งหมายเชิงสร้างสรรค์
หรือเชิงความคิดอ่ืนใด จัดเป็นการเชื่อมโยงภาพลักษณะต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางการมองเห็น หรือการจูงใจส าคัญส าคัญโดยเฉพาะในระดับเฉพาะเจาะจงได้แก่  

2.8.1.1 เพ่ือติดตามบทบาทสนทนาของการแสดงออก  
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2.8.1.2 เพ่ือแสดงรายละเอียด  
2.8.1.3  เพ่ือแสดงมุมมองที่ต่างกันของสิ่งที่ถ่าย  
2.8.1.4  เพ่ือก่อให้เกิดความหลากหลายแตกต่าง 

  
2.8.2 กำรล ำดับภำพในกำรตัดต่อ 

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดต่อล าดับภาพมีอยู่ 5 ประการด้วยกันคือ    
2.8.2.1 การตัดต่อภาพ (Cut)  นั้นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยการแทนที

ภาพภาพหนึ่งด้วยอีกภาพหนึ่งในทันทีทันใด  เหมาะส าหรับแสดงสัมพันธภาพที่เป็นเหตุผล
กันระหว่างภาพต่างๆที่น ามาจับต้นชนปลายฆ่าด้วยกัน จัดเป็นวิธีการล าดับภาพที่เร็วที่สุด 
ง่ายที่สุด และใช้กันบ่อยที่สุดเพื่อจุดหมายดังนี้  

1)  เพ่ือสร้างความตื่นเต้นโดยการตัดภาพจากระยะไกลมาใกล้  หรือจาก
ภาพขนาดกลางไปยังใกล้มาก  

2)  เพ่ือสร้างความรวดเร็วของภาพโดยการตัดภาพเร็วๆหลายๆครั้ง
ต่อเนื่องกัน  

3)  เพ่ือสร้างความสอดคล้องกับดนตรี หรือการเต้นร า โดยการตัดภาพให้
เข้ากับจังหวะดนตรี จะนับว่ามุ่งเน้นทางการแสดงเป็นหลัก  

4)  เพ่ือความตื่นเต้น โดยการตัดภาพขณะตัวแสดงก าลังแสดงออก อาทิ
เช่น เป็นการตัดสลับภาพของตัวแสดงผู้ไล่ล่า กลับตัวแสดงผู้ถูกล่าอย่างรวดเร็ว การ
ตัดภาพขนาดตัวแสดงเสียบไม้แบตหรือไม่อาจเป็นการตัดภาพระหว่างลูกบอลก าลัง
ลอยข้ามรั้ว  
2.8.2.2 การจางภาพ (Fade) มีการใช้ภาพจางอยู่ 2 แบบคือ  

                    1)  ภาพจางเข้า (Fade In)  เป็นการปรากฏของภาพจากความมืดจนค่อยๆ
ปรากฏเป็นภาพที่เห็นชัดเจนในที่สุด ใช้เพ่ือเป็นการแนะน าภาพยนตร์โดยช่วงความยาวของภาพ
จางเข้าจะมีผลต่ออารมณ์ด้วยยิ่งภาพชีวิตที่เศร้าก็จะท าให้การใช้ภาพจางจางขึ้นถึง 1 นาทีก็ได ้ 
    2) ภาพจางออก (Fade Out)  ภาพในซีนจากค่อยๆหายไปจนปรากฏ
กลายเป็นภาพมืดนิยมใช้ในตอนจบของฟรี และเช่นเดียวกันการทางออกมีระยะเวลาเท่าไหร่ก็ยิ่ง
ส่งผลต่ออารมณ์ผู้ชมมากเช่นกัน 
   2.8.2.3 ภาพจางซ้อน  (Dissolve Or Mix)  เป็นการส่งทอดเปลี่ยนฉากทีละเล็กทีละ
น้อย(ช้าๆ) จากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่ง  ด้วยการเฟรดภาพภาพหนึ่ง และเฟรดภาพภาพหนึ่งมา
ว่ามีจังหวะที่คงภาพทั้ง สองไว้บนจอภาพ  แสดงให้เห็นถึงเวลาบางส่วนที่สูญเสียไประหว่างนี้ บาง
ที่อาจใช้การท าภาพจางซ้อนเพ่ือแสดงอารมณ์กวี หรือเพ่ือเชื่อมโยงท าเลที่ตั้งที่อยู่ไกลไกลเข้าไป
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ด้วยกันอย่างกว้างกว้างหรืออาจใช้ส าหรับการแสดงออกที่แยกออกจากกันทั้งหลายโดยทั่วไปการ
ท าภาพจางซ้อนจะปรากฏให้เห็นภาพแสดงคอนเสิร์ตหรือบัลเล่ต์ เพ่ือแสดงอารมณ์ตามเหตุการณ์
โดยอาจจะเป็นการดิสโซฟเลยเร็ว หรือไม่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ใดๆได้    

2.8.2.4 ภาพกวาด (Wipe) คือการที่ภาพใหม่เข้ามาแทนที่ภาพเก่าที่หายไปจากจอ
ภาพยนตร์ โดยผู้ชมยังมองเห็นภาพทั้งสองซีนได้อย่างชัดเจน  ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ท่ีเพียงเล็กน้อยแต่การใช้ภาพวาดจะมีการระมัดระวังมากกว่า 

 
  2.8.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคกำรตัดต่อล ำดับภำพ 

สมเจตน์  เมฆพายัพ (2549:11) กล่าวว่า การตัดต่อเป็นงานขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญมากแม้
การถ่ายท ามาจะดีสักเพียงใดแต่ถ้าหากตัดต่อไม่ดี  รายการก็ขาดความสมบูรณ์ไม่น่าสนใจ  ขั้นตอนนี้
พิถีพิถันทางด้านเทคนิคและศิลปะ 

คณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (2530:559-560) 
กล่าวว่า การตัดต่อล าดับภาพนั้นเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์รายการจะน่า
เบื่อน่าสนใจชวนติดตามหรือไม่  มิใช่อยู่ที่การถ่ายท าให้เป็นเรื่องราวเท่านั้น  แต่เทคนิคการตัดต่อ
ล าดับภาพมีความส าคัญพอที่จะสรุปได้ดังนี้  

1.ช่วยต่อเชื่อมภาพ การภาพท ารายการวิทยุโทรทัศน์ไม่นิยมแช่กล้องจับภาพหรือฉากใดฉาก
หนึ่งนานๆ  

2.ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่องการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละครั้งแม้จะได้ระมัดระวังและ
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ตามยังมักจะพบข้อบกพร่องอยู่เสมอการตัดต่อสามารถช่วยได้โดยการ
ตัดภาพที่ไม่พึงประสงค์ออกไปหรือแทรกภาพที่ดีเข้าไปแทนที่  

3.ช่วยก าจัดเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นเวลาที่มีค่ามาก การผลิตรายการจึง
ต้องให้มีความยาวของรายการพอดีกับช่วงเวลาที่ก าหนด แม้ว่าจะถ่ายท าภาพที่เป็นประโยชน์กับเรื่อง
ที่จะเสนอมากเพียงไร ก็จ าเป็นต้องเลือกภาพเหล่านั้นมาตัดต่อให้ความยาวพอเหมาะกับเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น 
( ที่มา : http://www.research-system.siam.edu/images/004/05_ch2.pdf ) 

 
 

 

 

บทท่ี 3 

http://www.research-system.siam.edu/images/004/05_ch2.pdf
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วิธีกำรศึกษำ 
 

 

ในการศึกษาเรื่อง  การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดอันตรายแก่สัตว์

เลี้ยง 

ผู้ศึกษาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการทดลองมีดังนี้ 

  

วัสดุ อุปกรณ์  
วัสดุ  
- การ์ดความจ า SD Card 16 GB ยี่ห้อ SanDisk    1     ใบ  
- แผ่น DVD PRINCO Screen Print 4.7 GB SP 120 MIN   1   แผ่น  
- กล่อง DVD ขนาด 27.7 x 18.5 cm     1    กล่อง  
อุปกรณ ์ 
- กล้อง Canon 6D       1   ตัว  
- เลนส์ Cannon EF 24-105 mm F2.8 L  IS USM   1    ตัว 
- ขาตั้งกล้อง ยี่ห้อ BENRO KH-25N     1  ตัว  
- แบตเตอร์รี่ Lithium-lon LP-E6     2   ก้อน  
- ไมค์โครโฟนบันทึกเสียง RODE      1  ตัว 

- ไฟ LED  Youngnuo 600 Air     1   ตัว 

-  คอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ Lenovo รุ่น G470 Core i5  1  เครื่อง 
- โปรแกรม Premiere Pro Cs6     1         โปรแกรม 
- โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6    1    โปรแกรม 

- โปรแกรม Adobe Audition Cs6     1   โปรแกรม 

- โปรแกรมAdobe flash Cs6      1   โปรแกรม 
 
 
 
 



55 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
1.ขั้นตอนกำรวำงแผนก่อนกำรผลิต (Planning)  

1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือนศึกษาการผลิตสื่อประสม 

1.2 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสื่อประสม 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆเพ่ือหาแนวความคิด แนวทางในการผลิตสื่อประสม 
2.ขั้นตอนกำรเตรียมกำรผลิต (Pre-Production) 

  2.1 ประชุมสมาชิกในกลุ่มเพ่ือก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการผลิตสื่อประสม 

   2.2 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆเก่ียวกับสื่อประสมที่จะน าเสนอ  

  2.3 เมื่อได้รูปแบบการผลิตสื่อรณรงค์และข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประสมที่ต้องการศึกษา

แล้วก็เขียนบทให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา ด าเนินเรื่องราวอธิบายโดยใช้ ข้อความ กราฟิก

ภาพการ์ตูน ภาพวีดีโอ เสียงบรรยาย เป็นส่วนประกอบในสื่อ  

  3.ขั้นตอนกำรผลิต (Production)  

  3.1 บันทึกเสียงบรรยายตามบทที่เตรียมไว้ 

3.2 ถ่ายท าวีดีทัศน์ประกอบบทบรรยาย  

3.3 สร้างภาพการ์ตูนและกราฟิกให้สอดคล้องกับบทบรรยาย เพ่ือเตรียมไว้ใน

ขั้นตอนของการตัดต่อ 

4.ขั้นตอนหลังกำรผลิต (Post Production) 

    4.1 หลังจากบันทึกเสียงแล้วน าไปปรับแต่งในโปรแกรม Adobe Audition Cs6 

    4.2 เมื่อได้วีดีทัศน์ , ภาพการ์ตูน, ภาพกราฟิก , เสียง แล้วน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro Cs6 

    4.3 ท าการผสมเสียงบรรยายกับเสียงดนตรีประกอบด้วยโปรแกรมท่ี   

Adobe premiere Pro Cs6 

  4.4 เมื่อท าการล าดับภาพและเสียงเสร็จ จากนั้น Export ภาพและเสียงแล้วบันทึก  

ลงใน DVD 

 

 

5.ขั้นตอนกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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 โดยการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพ่ือลด

อันตรายแก่สัตว์เลี้ยง  

โดยมีกลุ่มผู้ประเมิน 3 กลุ่มคือ  

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา     จ านวน 5 ท่าน 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ    จ านวน 2 ท่าน 

3.บุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์และท่ีไม่ได้เลี้ยงสัตว์  จ านวน 4 ท่าน  

ให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป ได้รับชมและท าการประเมินโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงท าการสรุป

และประเมินผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     

บทที่ 4 
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       ผลกำรศึกษำ 

 

 

 ในการศึกษาปริญญานิพนธ์เรื่อง การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย เพ่ือลด

อันตรายแก่สัตว์เลี้ยงโดยท าการประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญหลังจากรับชมสื่อโดยมีกลุ่มผู้ประเมิน 3 กลุ่มคือ  

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา     จ านวน 5 ท่าน 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ    จ านวน 2 ท่าน 

3.บุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์และท่ีไม่ได้เลี้ยงสัตว์  จ านวน 4 ท่าน  

 

4.1 ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ  

  สัตวแพทย์หญิง มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ  กล่าวว่า เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ กระชับได้

ใจความเข้าใจง่าย ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองครบถ้วนเพียงพอ การใช้รูปภาพสัญ

ลักษ์และเสียงประกอบค าบรรยาย ท าให้เข้าใจง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ก็สามารถ

มองเห็นภาพและคิดตามได้ ภาพและเสียงเป็นการสื่อสารที่ท าให้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจได้ด้วย การ

ด าเนินเรื่องน่าสนใจและครบถ้วน เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่ อาจมีการปรับแต่งเล็กน้อย 

  สัตวแพทย์หญิง ตีรณา บุญแจ่ม กล่าวว่า เนื้อหาถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพราะมีการอ้างอิง

งานวิจัยเข้ามาเก่ียวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองค่อนข้างครบถ้วน เพราะมีทั้งสาร

ที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงจะเกิดโรคแบบไหน ภาพประกอบและเสียงประกอบค่อนข้าง

น่าสนใจและเข้าใจง่าย การด าเนินเรื่องน่าสนใจในระดับนึง แต่ควรมีเสียงประกอบเพ่ือดึงดูดความ

สนใจของผู้รับชมด้วย เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่ เพราะสื่อค่อนข้างกระชับและเข้าใจง่าย สาเหตุที่

ท าให้สัตย์เลี้ยงได้รับอันตรายจากควันบุหรี่คือสารที่อยู่ในควันบุหรี่ซึ่งคล้ายกับในมนุษย์ โดยเฉพาะใน

ระบบทางเดินหายใจ 

 

นายสัตวแพทย์ กิตติพศ จิรกิจสุนทร กล่าวว่า เนื้อหาถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมดโดยรวมถือว่าใช้ได้ 

น่าเชื่อถือ ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองยังมีส่วนที่ขาด แต่เพียงเล็กน้อย การใช้รูปภาพ
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สัญลักษณ์เสียงและค าบรรยายเหมาะสม มีความน่าสนใจท าให้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะการใช้

รูปภาพและเสียงช่วยในการจดจ าและความเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่ สารพิษต่างๆใน

ควันบุหรี่เป็นสาเหตุท าให้สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ สื่อนี้มีความเหมาะสมถ้าสามารถน าไป

ต่อยอดได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมาก และถ้าสื่อนี้เข้าถึงบุคคลทั่วๆไปท าให้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ ก็

จะสามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ได้  

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นางสาวณัฐภา สุมาลุย์ กล่าวว่า เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการน า

งานวิจัยเข้ามาสอดแทรกในเนื้อหาของสื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองถือว่าครบถ้วน 

ภาพและการด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจเนื้อหาเข้าใจง่าย เนื่องจากดูไม่เป็นทางการมากนัก ท าให้

สามารถติดตามได้จนจบ เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่ 

 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นางสาวบุญญิสา คุ้มภัย กล่าวว่า เนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือมีแหล่ง

อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองยังไม่ครบ คิดว่ายังมีอันตรายต่อสิ่งอ่ืนอีก ส่วนของ

การด าเนินเรื่องภาพและเสียงท าให้เข้าใจง่าย ภาพมีสีสันสวย น่าสนใจ แต่ควรพูดและสื่อให้เห็นภาพ

ของโทษของบุหรี่ให้มากขึ้น  แต่ควรพูดและสื่อให้เห็นภาพของโทษของบุหรี่ให้มากขึ้น สื่อยังไม่

เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่ เพราะโทษยังน้อยเกิน คนดูไม่ตระหนักถึงความน่ากลัวของบุหรี่ ควรเพิ่ม

โทษให้เห็นมากกว่านี้ อาจลงข่าวผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ลงคลิปผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เกิดจากการสูบ

บุหรี่ เตือนให้เห็นชัดๆว่าถ้าเป็นแล้วใช้ชีวิตยากล าบากแค่ไหน 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย

เพ่ือลดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการน างานวิจัยเข้ามาสอดแทรกใน

เนื้อหาของสื่อ สื่อค่อนข้างมีความกระชับเข้าใจง่ายสามารถบอกถึงสารพิษต่างๆในควันบุหรี่ที่เป็น

สาเหตุท าให้สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลรอบข้างได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ได้  

 

 

 

 

 

4.2 ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตสื่อ  
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  คุณ นัฐพล ขันเงิน กล่าวว่า การน าสื่อมากกว่าสองสื่อ หรือศิลปะมากกว่าสองแขนงมา

รวมกันขึ้นไปมาสร้างเป็นงานชิ้นเดียวกันก็เรียกว่าสื่อประสมแล้ว ภาพกราฟิกยังดูเหมือนภาพนิ่งมา

ประกอบแค่ใส่ transition ให้มันขยับไปมาได้  ส่วนในความต่อเนื่องของ วิดีทัศน์ยังไม่ต่อเนื่องอาจมา

จากอารมณ์ของการสื่อสาร ระหว่างกราฟิกท่ีสร้างเหมือนไปคนละทางกับโทนสี ความเร็ว จังหวะ การ

เรียบเรียงภาพกราฟิกหรือ infographic ที่มาท าให้มีการขยับหรือเคลื่อนไหวยังดูแข็ง ไม่สมูท พอมา

ผสมภาพวีดีโอก็ไม่ค่อยเหมาะสมยังดูขัดแย้ง แนะน าให้ถ่ายกรีนสกรีน เช่นคนเล่นกับกราฟิกที่สร้าง

ขึ้นมา การล าดับภาพยังไม่กลมกลืน โดยเฉพาะ โทนสี  จังหวะ งานกราฟิกยังดูแข็ง ดูยาก ไม่ค่อย

สะดุดตา ยังขาดความสวยงามรายละเอียดในการท าให้ เคลื่อนไหวให้สมูท เสียงมีส่วนท าให้วีดีทัศน์

เพลินไปกับภาพที่ปราฏกเบื้องหน้าและท าให้เกิดความน่าสนใจ ภาพบางภาพแตก โทนสีแตกต่างกัน

ควรจะมีการคุมโทนสีให้ไปในทางเดียวกัน แต่ก็สามรถน าไปเผยแพร่ได้แต่ถ้าเผยแพร่ก็ต้องเซ็นเซอร์

ภาพที่ไม่เหมาะสมก่อน เวลาในกาน าเสนอก าลังเหมาะสมไม่นานเกิน ดูแล้วเข้าใจเนื้อหาที่น าเสนอ 
คุณ ไตรศุลี นางแย้ม กล่าวว่า สื่อชิ้นนี้ถือว่าเป็นสื่อผสม เพราะมีการใช้ infographics ผสม

กับภาพ Video และมีเสียงบรรยาย มีความขัดแย้งของอารมณ์ในการเล่าเรื่อง และ Contrat ของสี 

ท าให้เมื่อใช้ภาพ Video เข้ามาประกอบกราฟิกแล้วเกิดอารมณ์สะดุด โดยรวมของสื่ออยู่ในเกณฑ์

พอใช้ บางช่วงเหมาะสม บางช่วงก็ไม่เหมาะสม เช่นช่วงที่บอกว่าสุขนัขที่ได้รับควันบุหรี่ แล้วตัดภาพ 

สุนัข นอนแบบสิ้นหวังอยู่ อันนี้เหมาะ แต่ ช่วงที่บอกว่าใส่ใจเถอะครับเพ่ือสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก มันเป็น

ภาพกว้างเห็นคนนั่งเล่นกีต้าร์ให้สุนัขฟัง ความรู้สึกมันยังไม่ใส่ใจ มันควรจะเป็นภาพแคบตอนที่

เจ้าของคลุกคลีกับสุนัขมากกว่า การตัดต่อถือว่าชักจูงผู้ชมเข้าไปฟังในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ค่อนข้างดี 

แต่เลือกภาพ Video มาใช้ไม่ค่อยดี ความเหมาะสมของงานกราฟิกต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนช่วง

อายุเท่าไร เพราะถ้าหากเอาสื่อนี้ไปเปิดให้เด็กตั้งแต่ 9-13 ปี ก็น่าจะเป็นสื่อที่เหมาะกับวัย แต่ถ้าเปิด

ให้คนอายุ 14 ปีขึ้นไป ก็จะดูไม่เหมาะทันที เนื่องจากการเคลื่อนไหวในกราฟิกน้อยท าให้จุดสนใจก็

น้อยตามไปด้วย ภาพโดยรวมสามารถดึงความสนใจได้ ติดช่วง Video บ้าง Shot มันกระชากอารมณ์

ไป การที่ใส่เอฟเฟคประกอบค่อนข้างดี แต่คุณควรเลือกจังหวะการใส่ เพ่ือสร้างความสนใจในเรื่อง

นั้นๆ เช่นตอนที่มีเชื้อโรคเข้าไปทางจมูก ตรงนี้ควรใส่ เสียงบรรยาย ฟังแล้วกราฟมันเดินเป็นเส้นตรง 

ผู้บรรยายควรใส่อารมณ์ในการเล่าเรื่อง เพ่ือให้ระดับเสียงมีขึ้นลง หรือเน้นค า ที่เป็นประเด็นส าคัญ  

3.เพลงพ้ืนหลังในสื่อจ าพวกนี้ เพลงพ้ืนหลังมีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของ

ชิ้นงานทั้งชิ้นงาน แต่ก็ละเลยในจุดๆนี้ไป ให้ผู้ชมฟังเสียงคนบรรยาย และเอฟเฟค จนบางทีมันรู้สึกน่า
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เบื่อ อยากจะปิดเสียงแล้วดูแต่ภาพ สื่อชิ้นนี้ถือว่าเผยแพร่ได้ แต่ก็ควรปรับหรือแก้ไขอีกหน่อยจะดีกว่า

นี้ บาง Shot ยังมีภาพแว๊บ ภาพชัดเจน เสียงชัดเจน ชัดเจนจนได้ยินเสียงรบกวน เวลา 2 นาที ถือว่า

เหมาะสมในการสรุป ความอันตราย และ การแก้ไขของการสูบบุหรี่ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย

เพ่ือลดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง วิดิทัศน์ยังไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องมาจากการเรียบเรียงภาพกราฟฟิก

ที่มาท าให้มีการขยับหรือเคลื่อนไหวยังดูแข็งไม่สมูท และสีในสื่อยังไม่มีความกลมกลืน และจังหวะใน

การใส่เอฟเฟคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เวลาในการน าเสนอถือว่าเหมาะสม 

 

4.3 ควำมคิดเห็นของบุคคลทั่วไปท่ีเลี้ยงสัตว์และที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ 

ผู้เลี้ยงสุนัข กล่าวว่า รู้สึกว่าสื่อมีประโยชน์มาก เพราะส่วนตัวเป็นคนสูบบุหรี่ และก็เลี้ยงสุนัข

ด้วยเคยเหมือนกันนะสูบบุหรี่ตอนอยู่กับมัน ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุนัขมาก

ขนาดนี ้ และสีสันของสื่อดึงดูดท าให้สามรถติดตามดูจนจบได้ และกราฟิกท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ปด

ไปก่อนขณะรับชม  คิดว่าเหมาะสมมากที่จะน าสื่อนี้ไปเผยแพร่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ หรือว่า

บุคคลทั่วไปก็ดี   

ผู้เลี้ยงสุนัข กล่าวว่า รู้สึกได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น เป็นห่วงสุนัขที่ตนเองเลี้ยงมากขึ้น ในเรื่อง

ของควันบุหรี่มือสองที่ส่งผลกระทบต่อสุนัข เพราะคนที่บ้านก็มีคนสูบบุหรี่เหมือนกัน สื่อท าให้

ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ที่มีต่อสุนัข ถ้าน าสื่อนี้ไปเผยแพร่จะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะคน

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องผลกระทบเกี่ยวกับสุนัขเท่าไหร่ จะรู้แต่เรื่องผลกระทบของคนที่ได้รับควัน

บุหรี่มือสอง แล้วอาจจะเป็นโรคมะเร็ง แต่เมื่อเราเผยแพร่ออกไป เขาจะได้รู้ถึงผลกระทบของสุนัขมาก

ขึ้น ภาพและเสียงท าให้เข้าใจง่าย ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป ด้วยที่สื่อเป็นงานกราฟิกแล้วมีภาพจ าลอง

ประกอบท าให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

ผู้เลี้ยงสุนัข กล่าวว่า รู้สึกว่าต้องระวังมากขึ้นครับ เพราะเราเป็นคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้ว แต่เรา

ไม่เคยรู้ผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงสักเท่าไหร่ เรารู้แต่ผลกระทบต่อคนรอบข้าง แต่เราไม่รู้ถึงผลกระทบต่อ

สัตว์ที่เราเลี้ยงภาพและเสียงถือว่าดี โดยเฉพาะกราฟิกท าให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีภาพ

จ าลองเหตุการณ์เป็นตัวอย่างท าให้เราได้เห็นภาพจริงมากยิ่งขึ้นไปอีก  สื่อนี้เหมาะสมที่จะเผยแพร่

เพราะคนเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ก็สูบบุหรี่กันเยอะ และส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยรู้ว่ามันส่งผล

กระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างมาก 



61 

 

ครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ กล่าวว่า การที่เราสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่จะท าให้คนรอบข้างของ

เราเป็นมะเร็ง แต่มันอาจส่งผลกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของเราที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ไม่เคยรู้มาก่อน

เลย การใช้ภาพกราฟิกกับภาพเคลื่อนไหวเข้ากันได้ดีท าให้เราเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลของสื่อได้ดี

บุหรี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้ว แต่ในแง่มุมนี้ก็ยังไม่มีใครน าเสนอ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรณรงค์

เฉพาะกับคนเท่านั้น อันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่น่าสนใจ คิดว่าเหมาะสมท่ีจะเผยแพร่ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย

เพ่ือลดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง สื่อมีความน่าเชื่อถือ และเหมาะกับการน าไปเผยแพร่เพราะเป็นสื่อที่

น าเสนอโทษของบุหรี่ในอีกแง่มุมนึงที่ไม่ค่อยมีคนสนใจสักเท่าไหร่ สื่อมีความน่าสนใจกระชับเข้าใจ

ง่ายเวลาในการน าเสนอเหมาะสม 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

 



62 

 

สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยและข้อเสนอแนะ  

 

เป็นการศึกษาการผลิตสื่อประสมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย ความยาว 2 นาที เพ่ือ

ศึกษากระบวนการผลิตสื่อประสมรณรงค์การณ์ไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย  ได้ด าเนินการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทั้ง 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน สอบถามความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญหลังจาการรับชมสื่อ ผู้จัดท าสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

  ผลการศึกษาและการจัดท าปริญญานิพนธ์ การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พัก

อาศัย เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อประสมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย หลังจากท่ีผู้เชี่ยวชาญ

และบุคคลทั่วไปได้รับชมสื่อประสมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย แล้วสามารถสรุปผลได้ว่า สื่อ

ชิ้นนี้มีความเหมาะสมถูกต้อง และเป็นไปตามกระบวนการผลิตสื่อประสมเพ่ือรณรงค์  

 5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ  

  ในการศึกษาผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตสื่อประสม

รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา , ด้านการผลิตสื่อ  และ

ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ โดยมีผลการประเมินส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้  

5.2.1 ด้านเนื้อหา 

   ด้านเนื้อหา เป็นสื่อที่มีเนื้อหาเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

อันตรายจากควันบุหรี่มือสองได้ค่อนข้างครบถ้วนแม้มีส่วนที่ขาด แต่เพียงก็เล็กน้อย การใช้รูปภาพ

สัญลักษณ์เสียงและค าบรรยายเหมาะสม มีความน่าสนใจท าให้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก  เหมาะสมที่จะ

น าไปเผยแพร่ เพราะสื่อค่อนข้างกระชับและเข้าใจง่าย 

 

 

 

 

 

5.2.2 ด้านการผลิตสื่อ 
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          ด้านการผลิตสื่อ สื่อขาดความต่อเนื่องของกราฟิกและวิดีทัศน์ มีความ

ขัดแย้งต่ออารมณ์ของการสื่อสาร การล าดับภาพยังไม่กลมกลืน การใช้สีในงานกราฟิกควรไปในทาง

เดียวกัน และค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับชมสื่อ รายละเอียดของภาพไม่มีผลต่อเนื้อหา การใช้เสียง

บรรยายโดยรวมพอใช้ได้เหมาะสมและสามารถน าไปเผยแพร่ได้ มีเวลาในการน าเสนอไม่นานเกินไป

เพียงพอต่อความเข้าใจของผู้ชม  

5.2.3 ผลสรุปจากบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์และท่ีไม่ได้เลี้ยงสัตว์ 

   สื่อมีประโยชน์มาก ผู้ชมได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้นหลังจากได้รับชมสื่อ 

ผู้ชมมีความรู้สึกเป็นห่วงสุนัขที่ตนเองเลี้ยงมากขึ้นซึ่งบุคคลทั่วไปไม่รู้ว่าควันบุหรี่มือสองจะส่งผล

กระทบร้ายแรงต่อสัตว์เลี้ยง สื่อท าให้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยงถ้าน าสื่อนี้ไป

เผยแพร่จะเกิดประโยชน์อย่าแน่นอน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำปริญญำนิพนธ์ครั้งต่อไป 

  1.ท าโทนสีให้ไปในทางเดี่ยวกัน คุมโทน 
2.ปรับกราฟิกให้ดูง่าย และไม่แข็ง  
3.วีด๊โอที่เอามาร่วมในสื่อควรถ่ายแบบกรีนสกรีน 
แล้วมาประกอบกับกราฟิกท่ีสร้างขึ้น 
4.ต้องพยายามมองกลุ่มเป้าหมายหลักให้แม่นย ากว่านี้ 
5.เพิ่มเพลงพื้นหลัง 
6.ตัดต่องานกราฟิกและวิดีทัศน์ให้ไม่ขัดแย้งกัน 
7.ควรเพิ่มโทษของบุหรี่ 
8.เพิ่มเบอร์โทรการเลิกบุหรี่ว่าจะติดต่อได้ทางช่องทางใดบ้าง 
9.เพิ่มอาการแพ้ควันบุหรี่มือสองในสัตว์เลี้ยง 
10.ควรมีการวางแผนการท างานเพื่อจะท าให้งานเป็นไปตามที่ก าหนด 
11.ควรติดต่อประสานงานกับองค์กรล่วงหน้าเพื่อให้งานไปด าเนินการไปตามแผน 

 
 

 
บรรณำนุกรม 
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ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่,2547, หน้า 16 ผลต่อระบบสืบพันธุ์ 

( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 ) ผลของควันบุหรี่ตอบุคคลข้ำงเคียง (ออนไลน์)  

แหล่งที่มำ : http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/54930227/chapter2.pdf 

เขียน  วันทนียตระกูล (2552 ) , ครูบ้านนอก (2552) , พจนา ปิยะปกรณ์ชัย (2549, หน้า 1-2) 

เสาวนียอินมั่นคง, 2551 , อรวรรณ หุ่นดี (2542, หน้า 29-30) Glynn , L. & Hirschman, W. 

(1995 อางถึงในเสาวนยีอินมั่นคง, 2551) ซัลลิแวน ทอมกินส ( Sullivan Tomkins )  

วรรณชนก จันทชุม , 2549 ( ส านักงานสถิติแหงชาติ, 2551 )  

แนวคิดเรื่องพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรสูบบุหรี่ (ออนไลน์)  

แหล่งที่มำ : http://www.trc.or.th/trcresearch/subpage/RP/TRC_Re_51-05-07.pdf 

ประกิต วาทีสาธกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ (2551) (ส านักงาน สถิติแห่งชาติ,2551) 

สุภาพร ทองศรี (2543, หน้า 17-18) พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ (ออนไลน์) 

แหบ่งท่ีมำ : http://www.trc.or.th/trcresearch/subpage/RP/TRC_Re_51-05-07.pdf 

ผ่องสี ศรีมรกต,2549, หน้า 203-210 กฎหมำยเกี่ยวกับบุหรี่ 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535  (ออนไลน์) 

แหล่งที่มำ : http://www.trc.or.th/trcresearch/subpage/RP/TRC_Re_51-05-07.pdf 
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บรรณำนุกรม (ต่อ) 
 

นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา ผลกระทบจำกบุหรี่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยง (ออนไลน์)  

แหล่งที่มำ : https://www.facebook.com/BanchangphlaAnimalhospital/posts 

(อิสสระ  ลลิตวณิชกุล,2548:79) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม (ออนไลน์)  

แหล่งที่มำ : https://ag.kku.ac.th/Extension/images/146325 (Multimedia).pdf 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2537:111 ,ประหยัด  จิระวรพงศ์ ,2527:256  

กิดานันท์  มลิทอง,2543 : 267 , ชัยยงค์  พหมวงศ์และคณะ ,2523 , อิริคสัน (Erickson)  

พัลลภ พิริยสุรวงศ์, 2540  , ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ 2542 : 2  ,ยืนภู่สุวรรณ (2538 :11)  

กิดานันท์  มลิทอง (2540 :257) ,พรเทพ  เมืองแมน (254 4:18) ,ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (254 

6:54) ,อัคคเดช  ประทีปแก้ว,254 2:35) ควำมหมำยของสื่อประสม (ออนไลน์)  

แหล่งที่มำ : https://ag.kku.ac.th/Extension/images/146325 (Multimedia).pdf 

(อัคคเดช ประทีปแก้ว,2542:111) กำรผลิตสื่อประสม (ออนไลน์) 

แหล่งที่มำ : https://sites.google.com/site/titinan12/ka-rs-rang-elea-karna-senx-sux-prasm 

กิตติ กันภัย, 2543, น26 ,กิตติ กันภัย, 2546   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรณรงค์ (ออนไลน์) 

แหล่งที่มำ:http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/205246/6a22449e8a614db41a78737fbcd4a

c3?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2014.69 

จตุรงค ์ดวงมณี (2539 :39-42) องค์ประกอบส ำคัญของกำรตัดต่อ สมเจตน์  เมฆพายัพ (2549:11) 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคกำรตัดต่อล ำดับภำพ 
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ตัวอย่ำงแบบประเมิน 
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ค ำถำมหลังจำกที่ได้รับชมสื่อประสมรณรงค์กำรไม่สูบบุหรี่ในที่พักอำศัยส ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เนื้อหำ 9 ข้อ ดังนี้ 
 
ข้อที่ 1.เนื้อหาในสื่อรณรงค์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร ? 
ข้อที่ 2.สื่อรณรงค์ที่ได้รับชม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ?  
ข้อที่ 3.การใช้รูปภาพสัญลักษณ์และเสียงประกอบค าบรรยาย ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองได้หรือไม่ อย่างไร  
ข้อที่ 4.รูปแบบการด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร  
ข้อที่ 5.สื่อรณรงค์นี้เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่หรือไม่ อย่างไร  
ข้อที ่6.การสูบบุหรี่ในที่พักอาศัยผิดกฎหมายหรือไม่ ?  
ข้อที่ 7.สาเหตุที่ท าให้สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายจากควันบุหรี่คืออะไร ?  
ข้อที่ 8.เสียงบรรยายมีความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่ ?  
ข้อที่ 9.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ค ำถำมหลังจำกที่ได้รับชมสื่อประสมรณรงค์กำรไม่สูบบุหรี่ในที่พักอำศัยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิต
สื่อ 9 ข้อ ดีงนี้ 
ข้อที่ 1 สื่อที่ได้รับชม จัดว่าเป็นสื่อประสมหรือไม่ เพราะอะไร ? 
ข้อที่ 2 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวและภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ มีความต่อเนื่องในการรับชมหรือไม่ 
อย่างไร ? 
ข้อที่ 3 การใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวและภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด ?- 
ข้อที่ 4 การตัดต่อล าดับภาพ มีความกลมกลืนมากน้อยเพียงใด เพราะอะไร ?  
ข้อที่ 5 งานกราฟิกมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ? 
ข้อที่ 6 ภาพและเสียงช่วยส่งเสริมความน่าสนใจของสื่อรณรงค์มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร ? 
ข้อที่ 7 การควบคุมคุณภาพ(ความละเอียด ความเหมาะสม กลมกลืน ความคมชัด ฯลฯ) และเสียง
รบกวน ฯลฯ) อยู่ในระดับที่สามารถน าไปเผยแพร่ได้หรือไม่ เพราะอะไร ? 
ข้อที่ 8 เวลาในการน าเสนอสื่อเหมาะสมหรือไม่ ? 
ข้อที่ 9 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภำพเบื้องหลัง 
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ประวัติผู้ศึกษำ 
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ประวัติผู้จัดท ำ 

 

 

ชื่อ – นำมสกุล  นายสุทัศน์  สุระถา 

วัน เดือน ปีเกิด  9  ธันวาคม 2537 

ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับมัธยมศึกษำต้น โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 

ระดับมัธยมปลำย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

ระดับอนุปริญญำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

ระดับปริญญำตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

   สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 

ที่อยู่สำมำรถติดได้ 56 ถนนเทศบาล 1 ต าบลพิบูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร  

   จังหวัดอุบลราชธานี 34110 

E-mail   kaobh9@gmail.com  

เบอร์โทรติดต่อ  094 935 2492  
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ประวัติผู้จัดท ำ 

 

 

ชื่อ – นำมสกุล  นายศุภรา  กลีบโกมุท 

วัน เดือน ปีเกิด  11  มีนาคม  2536 

ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับมัธยมศึกษำต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ระดับมัธยมปลำย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ระดับอนุปริญญำ วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 

ระดับปริญญำตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

   สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 

ที่อยู่สำมำรถติดได้ 50/6 หมู่ 3 ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 

เบอร์โทรติดต่อ  088 916 9816 


