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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบันที่ส้าคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน ้าเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื นที่เกษตรที่อาศัยน ้าฝน ซึ่งเป็นพื นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่
อยู่ในเขต ที่มีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงท้าการเพาะปลูกได้ปี
ละครั งในช่วงฤดูฝนเท่านั น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน
ฟ้าอากาศและฝนทิ งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน ้าไว้ใช้บ้างแต่ก็มีขนาดเพียงพอ และส่วน
ใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียวด้วยเหตุนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชด้าริเพ่ือเป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล้าบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน ้า ได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล้าบากนัก พระราชด้ารินี  ทรงเรียกว่า"ทฤษฎี
ใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน ้า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ, 2550) 
 ปัจจุบันคนในสังคมมักจะไม่มีใครให้ความสนใจเรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่  บางคนรู้จักแค่ค้าว่า
เศรษฐกิจพอเพียง คือความพอดี พอประมาณ แต่เกษตรทฤษฏีใหม่จะเน้นให้เรารู้จักตั งแต่การลงมือ
ท้า ลงมือสร้างด้วยตัวเองเช่น ปลูกผัก ปลูกข้าว  เลี ยงปลา ใช้พื นที่รอบๆบ้านของเราให้คุ้มค่ า และ
สามารถเลี ยงชีพได้ ซึ่งคนในปัจจุบันมักจะออกไปหาซื อข้าวของตามห้างสรรพสินค้าซึ่งมีราคาแพงกว่า
ท้องตลาดผู้จัดท้าจึงท้าสื่อในรูปของการ์ตูนแอนิเมชัน เพ่ือใช้ในการบอกเล่า ขั นตอนการท้าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และสื่อที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคคือสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบการ์ตูน  โดย
รูปแบบของการ์ตูนที่นิยมปัจจุบัน ได้ถูกน้ามาสร้างในลักษณะภาพเคลื่อนไหวหรือเรียกว่า การสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชัน การ์ตูนที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านแอนิเมชัน (animation) นั นจะมีการประกอบ
กับสื่อประสม (multimedia) ในด้านต่าง ๆ เช่น เสียง ภาพเคลื่อนไหว ท้าให้เกิดความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ น ทั งยังท้าให้เด็ก ๆ ไม่เบื่อหน่ายกับการศึกษาเนื อหาที่ใช้วิธีอ่านแบบเดิม ๆ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย  
 ดังนั นทางผู้จัดท้าจึงได้มีแนวคิดในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง  “เดินตามรอย
พ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียงตอน เกษตรทฤษฏีใหม่” ขึ นมา ซ่ึงปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลย
ว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่
ต้องการรับสาร ทั งภาพและเสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิง ภาพยนตร์ และการ์ตูน  เป็นต้น โดยเฉพาะ
การ์ตูนแอนิเมชัน ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยสีสันและเนื อหาที่ดึงดูดความสนใจกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น
อย่างมากสามารถให้ความสุข  ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้ข้อคิดจากการรับชม การ์ตูน
แอนิเมชันจึงเป็นสื่อทางเลือกที่ใช้ในการบอกเล่าเรื่องราว  สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี ท้า
ให้ผู้ที่ได้ชมเกิดความรู้สึกคล้อยตามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถน้าแง่คิดต่างๆในเนื อหา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 



 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.2.1 เพ่ือสร้างสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ (2D animation) เรื่อง“เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบน
ความพอเพียงตอน เกษตรทฤษฏีใหม่” 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง“เดินตามรอยพ่อ…
ไม่ย่อท้อบนความพอเพียงตอน เกษตรทฤษฏีใหม่” 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1 ได้สื่อแอนิเมชันมาช่วยส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียงตอน เกษตรทฤษฏีใหม่” 
 1.3.2 ได้เผยแพร่ความรู้เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียงตอน เกษตร
ทฤษฏีใหม”่ 

1.3.3 ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื อหาจากสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ และ
พัฒนาความรู้ความสามารถได้ด้วยตนเอง  

 
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน      

1.4.1 ขั นตอนรวบรวมเอกสารข้อมูลและศึกษาเอกสาร  
1.4.1.1 ท้าการศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

จากต้ารา เอกสารและเว็บไซต์ต่างๆ 
   1) บ้านจอมยุทธ.เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่".[ออนไลน์].สืบค้นจาก: 
http://www.baanjomyut.com/library/new_land/.วันที่สืบค้น 12 มกราคม 2558 
   2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ.
(2550).เกษตรทฤษฎีใหม.่[ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://huaysaicenter.org/new_theory.php. 
วันที่สืบค้น 12 มกราคม 2558 

   3) สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์. (2544).ตำมรอยพระรำชด ำริ เศรษฐกิจ
พอเพียงทฤษฎีใหม.่กรุงเทพ: สุวีริยาสาส์น 

1.4.1.2 จัดเตรียมเนื อหา เอกสารประกอบการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  
เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” และรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

1.4.2 ขั นตอนการวิเคราะห์สื่อแอนิเมชัน 
  ท้าการศึกษาวิธีการสร้างจากเอกสารต้ารา เช่น 
   1) ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. (2555).After Effects CS6 Essential. กรุงเทพ: 
ไอดีซี พรัเมียร์,บจก 
   2) ปิยะ นากสงค์และมนัสสินี ล่้าสันเทียะ .(2553).วาดภาพกราฟิก 
Illustrator CS6 ฉบับสมบูรณ์ .กรุงเทพ: ซิมพลิฟาย 
   3) พันธจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.(2555). Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ: 
ซิมพลิฟาย   



 

 

 

  แล้วน้าความรู้แนวทาง ขั นตอน และวิธีการ มาใช้ในการวิเคราะห์ การสร้าง
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียงตอน เกษตรทฤษฏีใหม่”  

1.4.3 ขั นตอนการสร้างชันแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียงตอน เกษตรทฤษฏีใหม่” 
  1.4.3.1 ออกแบบ (Design) การ์ตูนแอนิเมชัน 
   1) น้าภาพโครงร่างตัวละครซึ่งประกอบด้วยคนแก่ เด็กผู้หญิง ผู้ชาย และ
ชาวบ้านโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และ ตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe 
PhotoshopCS6 
   2) ท้าให้ตัวละครเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Adobe  Flash 
Professional CS6 และน้ามารวบรวมในโปรแกรม Final Cut  และจดัองค์ประกอบของมุมกล้องให้
เหมาะสม 
  1.4.3.2 สร้างพื นหลังแอนิเมชัน 
    น้าภาพโครงร่างฉากหมู่บ้านพอเพียง การอบรม ส่วนแรกสระเก็บกักน ้า
ส่วนที่สองปลูกข้าว ส่วนที่สามปลูก พืชผัก ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆมาวาดโดยใช้
โปรแกรม Adobe  Flash Professional CS6 
  1.4.3.3 สร้างเสียง (Sound Recording) ของตัวละครแอนิเมชัน 
   บันทึกเสียงโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro10  บันทึกเสียงตัวละคร
ผู้ชายโดยนายทวีศักดิ์  จิณะเสน  ตัวละครเด็กผู้หญิงโดยนางสาวนันท์นภัส  มะโนค้า  ตัวละครคนแก่
โดยนายธนาคาร   บ่อค้า และตัวละครชาวบ้านโดย นายสมพร  อินถา และหนอนน้อย โดยนางสาวณ
ราวดี  เครือวัง 

1.4.3.4 น้าเสียงประกอบ (Sound Effects) มาประกอบแอนิเมชัน 
          1) ฉากหมู่บ้านพอเพียง ประกอบด้วย เสียงนก เสียงน ้า เสียงลมพัด เสียงรถ 
          2) ฉากอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยเสียง ผู้คนพูดคุย เสียง
ปรบมือ  

1.4.4 ขั นตอนน้าเสนอ/เผยแพร่สื่อแอนิเมชันสองมิติ 
  เผยแพร่สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน 
เกษตรทฤษฎีใหม่” ให้แก่นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต้าบลวัด
เกต อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และส้ารวจความคิดเห็น ความพ่ึงพอใจที่มีต่อสื่อที่ได้น้าเสนอ



 

 

 

1.4.5 ขั นตอนการทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  1.4.5.1 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบเดี่ยว (หนึ่งคน) หรือ 1:1 หมายถึง ทดลองใช้
นวัตกรรมกับนักเรียน 3 คน ที่ประกอบด้วย เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตร
ทฤษฎีใหม”่ ที่เกิดขึ นและท้าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  
  1.4.5.2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม หรือ 1:9  หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรม
กับนักเรียนประมาณ 9 คน ที่ประกอบด้วย เก่ง ปาน กลาง และ อ่อน คละกันไปในจ้านวนเท่า ๆ กัน 
และตรวจสอบข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่”  ที่เกิดขึ นและท้าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
  1.4.5.3 ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม หรือ 1:30 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับ
นักเรียน 30 คนและตรวจสอบข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อ
บนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เกิดขึ นและท้าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และท้าการ
ส้ารวจความคิดเห็น ความพ่ึงพอใจที่มีต่อสื่อ 
 
1.5 ขอบเขตของโครงกำร 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื อหา 
  1.5.1.1 การด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  1.5.1.2 เกษตรทฤษฎีใหม่นี จะแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน  
   1) ส่วนแรกขุดสระกักเก็บน ้า 
   2) ส่วนที่สองปลูกข้าว 
   3) ส่วนที่สามปลูกพืชผัก  
   4) ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 
  1.5.1.3 ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฏีใหม่” แล้วสามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันและด้าเนินชีวิตอยู่บน
พื นฐานความพอเพียง  
               1.5.2 ภาพรวมของการ์ตูนแอนิเมชัน 
        การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียงตอน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ”  เป็นการ์ตูนที่มีเนื อหาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
รู้จักความพอเพียงอยู่แบบพอมี พอกิน  โดยมีเรื่องย่อ ดังนี  
  ณ หมู่บ้านพอเพียง ทกคนในหมู่บ้านด้าเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ด้าเนินชีวิตแบบพอมี พอ
กิน และพอใช้ อยู่มาวันหนึ่งมีครอบครัวซึ่งเดินทางย้ายมาจากหมู่บ้านอ่ืน คิดจะมาตั งหลักปักฐานอยู่
ในหมู่บ้าน พอเพียง ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย พ่อ และลูกสาว ซึ่งพ่อมีชื่อว่าพ่อใหญ่ ส่วนลูกมีชื่อว่า 
พอใจ เมื่อครอบครัวนี ได้ย้ายเข้าในหมู่บ้านเมื่อไม่นาน ก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของคนหมู่บ้านพอเพียง 
เพราะเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่สงบร่มเย็น ทุกคนมีความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกัน เกือบทุกบ้านมีการปลูกพืช
และเลี ยงสัตว์พ่ึงพาตนเองได้ และยังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป หมู่บ้านก็



 

 

 

ได้มาการจัดอบรมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจที่จะ
เรียนรู้ โดยมีตามีเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ตามีเป็นเกษตรอ้าเภอซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านและ
เป็นคนที่มีความรู้ ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างดี  
 
ตาม ี  : สวัสดีทุกคน หมู่บ้านพอเพียงยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะ ครับ 
ทุกคน  : สวัสดีครับ/  ค่ะ 
ตาม ี   : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พอมีใครรู้บ้างไหมว่าความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่
นั นมีขึ นมาได้ยังไง ? 
พ่อใหญ่   : ผมครับ !! "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน ้า 
เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด้ารินี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล้าบาก 
ตามี   : ถูกต้องแล้วครับ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงริเริ่มโครงการและวันนี เราจะมาเรียนรู้ กั น
ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ที ่ ใครๆพูดถึงนั นมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับ 
หนอนน้อย : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันนี มีจุดประสงค์เพ่ือให้ทุกคนด้ารงชีวิตอยู่บน
 ความพอเพียงสามารถเลี ยงครอบครัวได้ เราจะใช้พื นที่บริเวณบ้านให้เป็นประโยชน์โดยขั น
แรกท่ีเป็นการผลิต ถือเป็นขั นส้าคัญที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4  ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 
เดี๋ยวเรามาศึกษาไปด้วยกัน จะได้เข้าใจให้ มากขึ นนะครับ 
 ส่วนแรกขุดสระเก็บกักน้ ำ 
  พื นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน ้า เพ่ือให้มีน ้าใช้สม่้าเสมอตลอดปี โดยเก็บ
กักน ้าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี ยงสัตว์ และพืชน ้าต่างๆ เช่น 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด  
 ส่วนที่สองปลูกข้ำว 
  พื นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ้าวันส้าหรับ
ครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 
 ส่วนที่สำมปลูก พืชผัก 
  พื นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร อย่าง
ผสมผสานกัน และหลากหลายในพื นท่ีเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ้าวัน หากเหลือจากการบริโภค
ก็น้าไปขายได้ 
 ส่วนสุดท้ำยเป็นที่อยู่อำศัย  
  พื นที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี ยงสัตว์ ถนนหนทาง โรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน รวมทั งคอกเลี ยงสัตว์ เรือนเพาะช้า ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร  
ตามี  : ทุกคนพอจะเข้าใจหลักการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยละเอียดแล้วสินะ ไหนใคร
 สามารถ บอกประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้บ้าง 
พอใจ   : สามารถเลี ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ค่ะ 



 

 

 

ตามี   : ถูกต้องจ๊ะหนูพอใจ ไหนประโยชน์มีอะไรอีกบ้าง 
พ่อใหญ่   : ในหน้าแล้งก็สามารถน้าน ้าที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อยครับ 
ตามี    : ใช่ครับ และอีกอย่าง สามารถน้าผลผลิตที่ปลูกไปขายสร้างรายได้ให้ให้แก่ 
ครอบครัวอีกทางหนึ่งนะครับ 
ตามี   : วันนี ตาคิดว่าหลายๆคงได้ความรู้เกี่ยวกับการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่มากก็น้อยนะ 
และ คิดว่าหลายๆครอบครัวสามารถท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื นที่ของตัวเองได้อย่างมีคุณค่า ตาขอ
ปิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไว้เพียงแค่นี  ของคุณทุกคนมากๆที่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ
จนโครงการนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
พ่อใหญ่  : ผมในฐานะตัวแทนผู้เข้าอบรม ก็ขอขอบคุณตามีที่ได้ให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับ
 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นี นะครับ ผมจะน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 
และจะน้าพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “การจะเปน็เสือนั นไม่ส้าคัญ ส้าคัญที่
เราอยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจที่เป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน แบบพอมีพอกินนั นหมายความว่าอุ้มชูตัวเอง
ได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” มาใช้ในการด้ารงชีวิตครับ (พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 
บทสรุป  
หนอนน้อย : ในการจัดการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ให้เกิดประสิทธิภาพนั น ประเด็นส้าคัญ 
คือ การพ่ึงตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพื นที่ให้
สัมพันธ์ และเกื อกูลกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น ้า แรงงาน และรักษา
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ น อันจะน้าไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. 

1.5.3 ขอบเขตด้านฉาก (Scenes) 
 ฉากที่ 1  ไตเติ ล (ชื่อเรื่อง) 

 ฉากที่  2  แนะน้าหมู่บ้านพอเพียง 
 ฉากที่  3  แนะน้าตัวละคร 
 ฉากที่  4  บ้านของพ่อใหญ่ 

  ฉากที่  5  เวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ 
  ฉากที่  6  การอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  7  ต้อนรับเข้าสู่โครงการ 
  ฉากที่  8  ค้าถามท่ีมาของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  9  ค้าตอบที่มาของเกษตรทฤษฎีใหม่  
  ฉากที่  10 อธิบายเพิ่มเติมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  11  สัดส่วนการแบ่งพื นที่ 
  ฉากที่  12  ส่วนแรกขุดสระเก็บกักน ้า 
  ฉากที่  13  ส่วนที่สองปลูกข้าว 
  ฉากที่  14  ส่วนที่สามปลูกพืชผัก 
  ฉากที่  15  ส่วนที่สี่ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย 



 

 

 

  ฉากที่  16  ประโยชน์ของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  17  พอใจบอกประโยชน์ 
  ฉากที่  18  พ่อใหญ่บอกประโยชน์ 
  ฉากที่  19  ปิดโครงการ 
  ฉากที่  20  พ่อใหญ่กล่าวขอบคุณ 
  ฉากที่  21  สรุปโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  22  ขอบคุณ 
 
1.6 รำยละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร     

1.6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
1.6.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 2.30 GHz 
1.6.1.2 หน่วยความจ้าหลัก (Random-Access Memory: RAM) ความจุไม่น้อย

กว่า 2.00 จิกะไบต์ (Gigabyte: GB)  
1.6.1.3 หน่วยความจ้าส้ารอง  (Hard Disk) ความจุไม่น้อยกว่า  500  GB 
1.6.1.4 ไดร์ดีวีดีไรท์เตอร์และซีดีรอม  ( Digital Versatile Disc : DVD) 52X  and 

(Compact disc Read Only Memory : CD-ROM) 52X 
1.6.1.5 จอแสดงผล  (Monitor) ขนาด 14 นิ ว    
1.6.1.6 ล้าโพง (Speaker)  
1.6.1.7 ไมโครโฟน (Microphone) 

1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)  
1.6.2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 8 pro ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ 
1.6.2.2 โปรแกรมอะโดบีแฟลช ซีเอส 6 (Adobe  Flash  CS6)  ใช้ในการสร้าง

ภาพและตัวอักษรเคลื่อนไหว 
1.6.2.4 โปรแกรมอะโดบีโฟโตชอป ซีเอส 6  (Adobe Photoshop  CS6) ใช้ในการ

สร้างตัวละคร ตกแต่งภาพและตัวอักษร 
1.6.2.5 โปรแกรมอะโดบีอิลาสเตเตอร์ ซีเอส 6 (Adobe Illustrator CS6) ใช้ในการ

ท้าภาพพื นหลัง 
1.6.2.6 โปรแกรมโซนี่เวกัส โปร 10 (Sony Vegas Pro 10)ใช้บันทึกเสียงใส่

ประกอบ 
1.6.2.7 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 ( Microsoft Word 2010) ใช้ในการท้า

เอกสาร 
 
1.7 สถำนที่ท่ีใช้ท ำกำรวิจัยและเก็บข้อมูล 

1.7.1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1.7.2 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1.7.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต้าบลวัดเกต อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 แอนิเมชัน 2 มิติเรื่องเดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการพัฒนางานที่ผู้จัดท าได้เลือกแนวคิดทฤษฎีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาท าการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

2.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 2.1.1 เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.2 จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.3 เกษตรทฤษฏีใหม่ 
2.2 การ์ตูน 

  2.2.1 ความหมายของการ์ตูน 
  2.2.2 ประเภทของการ์ตูน 

 2.2.3 องค์ประกอบศิลป์ 
 2.3 แอนิเมชัน 
  2.3.1 ความหมายของแอนิเมชัน 
  2.3.2 ประเภทของแอนิเมชัน 

 2.3.3 การผลิตงานแอนิเมชัน  
 2.3.4 เสียงและดนตรีประกอบ 
2.4 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 

  2.4.1 โปรแกรมอะโดบีแฟลช ซีเอส 6 (Adobe  Flash  CS6)   
  2.4.2 โปรแกรมอะโดบีโฟโตชอป ซีเอส 6  (Adobe Photoshop  CS6) 
  2.4.3 โปรแกรมอะโดบีอิลาสเตเตอร์ ซีเอส6 (Adobe Illustrator CS6) 
  2.4.4 โปรแกรมโซนี่เวกัส โปร 10   (Sony Vegas Pro10) 
  2.4.5 โปรแกรมอะโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ ซีเอส 6 (Adobe After  Effects CS6) 

 
 

 



บทที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง “ เดินตามรอยพ่อ

...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอนเกษตรทฤษฎีใหม่” ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
3.1 พรี-โพรดักชัน (Pre-Production)  
 3.1.1 การวางเนื้อเรื่อง 
 3.1.2 ออกแบบตัวละคร 
 3.1.3 กระดานภาพนิ่ง 
3.2 โพรดักชัน (Production) 
 3.2.1 การท าภาพเคลื่อนไหว 
 3.2.2 แสงและเงา 
3.3 โพส- โพรดักชัน (Post-Production) 
 3.3.1 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบเดี่ยว 
 3.3.2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม 
 3.3.3 ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม 
 

3.1 พรี-โพรดักชัน (Pre-Production) 
 3.1.1 การวางเนื้อเรื่อง 

การวางโครงเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง เดินตามรอบพ่อ...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้ในด้านการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพ่ือช่วยลดปัญหาความขาดแคลนน้ า อาหาร การเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นการการ
ปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี รู้จักความพอเพียง รู้จักใช้พ้ืนที่รอบๆบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เด็ก
ได้ตระหนักถึงการประหยัด รู้จักพ่ึงพาตนเอง และน าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จริง   
การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการ์ตูน แอนิเมชัน จะเป็นประโยชน์มากกว่าการเรียนจากต าราเท่านั้น  
เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด
เรื่องราวไว้ดังต่อไปนี้ 
 ณ หมู่บ้านพอเพียง ทกคนในหมู่บ้านด าเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ด าเนินชีวิตแบบพอมี พอ
กิน และพอใช้ อยู่มาวันหนึ่งมีครอบครัวซึ่งเดินทางย้ายมาจากหมู่บ้านอ่ืน คิดจะมาตั้งหลักปักฐานอยู่
ในหมู่บ้าน พอเพียง ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย พ่อ และลูกสาว ซึ่งพ่อมีชื่อว่าพ่อใหญ่ ส่วนลูกมีชื่อว่า 
พอใจ เมื่อครอบครัวนี้ได้ย้ายเข้าในหมู่บ้านเมื่อไม่นาน ก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของคนหมู่บ้านพอเพียง 
เพ ร า ะ เห็ น ว่ า เ ป็ นหมู่ บ้ า นที่ ส งบ ร่ ม เ ย็ น  ทุ ก คนมี ค ว าม เ อ้ื อ เ ฟ้ื อ เ ผื่ อ แ ผ่ ซึ่ ง กั น  เ กื อบ 
ทุกบ้านมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์พ่ึงพาตนเองได้ และยังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเอง วัน



หนึ่งหมู่บ้านได้จัดอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่บุคคลที่สนใจที่จะเรียนรู้ โดยมีตามีเป็น
วิทยากรในการให้ความรู้ ตามีเป็นเกษตรอ าเภอซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านและเป็นคนที่มีความรู้ ใน
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างดี  
 วันหนึ่งหมู่บ้านมีการจัดอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเปิดให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และลงมือท าด้วยตนเอง โดยมีตามีเป็นวิทยากร ซึ่งพ่อใหญ่และพอใจก็เป็นบุคคลที่สนใจ
โครงการนี้จึงได้มาเข้าอบรม ซึ่งพ่อใหญ่ก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นี้อยู่บ้าง แต่ก็ไม่เคย
ปฏิบัติจริงๆ จึงชวนลูกสาวเข้ามาเรียนรู้ เมื่อถึงเวลาตามีก็เริ่มโครงการ โดยถามความรู้ของผู้เข้าอบรม
ว่าความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่  มีความเป็นมาอย่างไร พ่อใหญ่ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้อยู่
บ้าง จึงบอกท่ีมาเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ จากนั้นตามีก็ได้เสริมความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ทุกคนด ารงชีวิตอยู่บนความพอเพียงสามารถ
เลี้ยงครอบครัวได้ เราจะใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านให้เป็นประโยชน์โดยขั้นแรกที่เป็นการผลิต ถือเป็นขั้น
ส าคัญที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30: 10 เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันลงมือท า
ไปด้วยจะได้เข้าใจให้มากขึ้นนะ ส่วนแรกขุดสระเก็บกักน้ า พ้ืนที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ า 
เพ่ือให้มีน้ าใช้สม่ าเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง 
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ าต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด เป็นต้น ส่วนที่สองปลูกข้าว พ้ืนที่
ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี 
โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารพ่ึงตนเองได้ ส่วนที่สามปลูก พืชผัก 
พ้ืนที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ผสมผสานกัน และ
หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือจากการบริโภคก็น าไปขายได้ ส่วน
สุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง โรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะช า ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ จากนั้นเมื่อทุกคน
ได้เรียนรู้และลงมือท าเสร็จแล้ว ก็ต่างพากันไปนั่งในจุดที่จัดอบรม ตามีก็ถามเกี่ยวกับประโยชน์ของ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งพ่อใหญ่และ หนูพอใจเป็นคนบอกประโยชน์ของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่าง
ครอบคลุม  

 หนอนน้อยก็จะมาสรุปโครงการในวันนี้ “ในการจัดการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ให้เกิด
ประสิทธิภาพนั้น ประเด็นส าคัญ คือ การพึ่งตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการจัดการแบ่งพ้ืนที่ให้สัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ า 
แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะน าไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน” 

 
 
 
 
 



บทสนทนา  
 ณ หมู่บ้านพอเพียง ทกคนในหมู่บ้านด าเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ด าเนินชีวิตแบบพอมี พอ
กิน และพอใช้ อยู่มาวันหนึ่งมีครอบครัวซึ่งเดินทางย้ายมาจากหมู่บ้านอ่ืน คิดจะมาตั้งหลักปักฐานอยู่
ในหมู่บ้าน พอเพียง ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย พ่อ และลูกสาว ซึ่งพ่อมีชื่อว่าพ่อใหญ่ ส่วนลูกมีชื่อว่า 
พอใจ เมื่อครอบครัวนี้ได้ย้ายเข้าในหมู่บ้านเมื่อไม่นาน ก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของคนหมู่บ้านพอเพียง 
เพราะเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่สงบร่มเย็น ทุกคนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกัน เกือบทุกบ้านมีการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์พ่ึงพาตนเองได้ และยังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป หมู่บ้านก็
ได้มาการจัดอบรมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจที่จะ
เรียนรู้ โดยมีตามีเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ตามีเป็นเกษตรอ าเภอซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านและ
เ ป็ น ค น ที่ มี ค ว า ม รู้  ใ น เ รื่ อ ง เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  
ตาม ี  : สวัสดีทุกคน หมู่บ้านพอเพียงยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะ ครับ 
ทุกคน  : สวัสดีครับ/  ค่ะ 
ตาม ี   : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พอมีใครรู้บ้างไหมว่าความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่
นั้นมีขึ้นมาได้ยังไง ? 
พ่อใหญ่   : "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ า เพ่ือ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารินี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล าบาก 
ตามี   : ถูกต้องแล้วครับ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงริเริ่มโครงการและวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ทีใ่ครๆพูดถึงนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับ 
หนอนน้อย :   โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ทุกคนด ารงชีวิตอยู่บน
 ความพอเพียงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เราจะใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เป็นประโยชน์โดยขั้น
แรกท่ีเป็นการผลิต ถือเป็นขั้นส าคัญที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4  ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 
เดี๋ยวเรามาศึกษาไปด้วยกัน จะได้เข้าใจให้มากขึ้นนะครับ 

 ส่วนแรกขุดสระเก็บกักน้ า 
 พ้ืนที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ า เพ่ือให้มีน้ าใช้สม่ าเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ าฝน
ในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ าต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผัก
กระเฉด  
 ส่วนที่สองปลูกข้าว 
 พ้ืนที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับครัวเรือนให้
เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  



ส่วนที่สามปลูก พืชผัก 
 พ้ืนที่ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสาน
กัน และหลากหลายในพ้ืนที่เดียวกัน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือจากการบริโภคก็น าไป
ขายได้ 
 ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย  
 พ้ืนที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะช า ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร  

ตามี  :ทุกคนพอจะเข้าใจหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยละเอียดแล้วสินะ ไหนใคร 
 สามารถ บอกประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้บ้าง 
พอใจ   : สามารถเลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ค่ะ 
ตามี    : ถูกต้องจ๊ะหนูพอใจ ไหนประโยชน์มีอะไรอีกบ้าง 
พ่อใหญ่   : ในหน้าแล้งก็สามารถน าน้ าที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยครับ 
ตามี    : ใช่ครับ และอีกอย่าง สามารถน าผลผลิตที่ปลูกไปขายสร้างรายได้ให้ให้แก่
ครอบครัวอีกทางหนึ่งนะครับ 
ตามี   : วันนี้ตาคิดว่าหลายๆคงได้ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่มากก็น้อยนะ 
และ คิดว่าหลายๆ ครอบครัวสามารถท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ของตัวเองได้ อย่างมีคุณค่า 
ตาขอปิดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไว้เพียงแค่นี้ ของคุณทุกคนมากๆที่ให้ความสนใจ และให้ความ
ร่วมมือจนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
พ่อใหญ่  : ผมในฐานะตัวแทนผู้เข้าอบรม ก็ขอขอบคุณตามีท่ีได้ให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับ
 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นี้นะครับ ผมจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
และจะน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญท่ี
เราอยู่พอกิน และมเีศรษฐกิจที่เป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเอง
ได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” มาใช้ในการด ารงชีวิตครับ (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต 
เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2540) 

บทสรุป  

หนอนน้อย : ในการจัดการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นส าคัญ 
คือ การพ่ึงตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพ้ืนที่ให้
สัมพันธ์  และเกื้อกูลกัน ซึ่ งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ า แรงงาน และรักษา
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะน าไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. 



3.1.2 ออกแบบตัวละคร 

 การออกแบตัวละครแต่ละตัวจะวาดออกมาด้วยมือของเราก่อนเสมอ เพ่ือให้เป็นต้นแบบใน
การวาดด้วยตัวช่วยในโปรแกรมโปรแกรมอะโดบีอิลาสเตเตอร์ ซีเอส6 และ โปรแกรมอะโดบีโฟ
โตชอป ซีเอส 6  ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างภาพสองมิติ ตัวละครหลักๆมีทั้งหมด 4 ตัวละคร ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 ภาพร่างตวัละคร ตามี 

ตัวละครที ่1 

ช่ือ  =         ตามี 

เพศ  =         ชาย 

อายุ   =          60 ปี  

นิสัย   =         เป็นคนใจดี ชอบยิม้แยม้แจ่มใสและชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น   

รายละเอยีด   =         ตามีเป็นเกษตรอ าเภอซ่ึงเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บา้นและเป็นคนท่ีมีความรู้ 

ในเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอยา่งดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.2  ภาพร่างตวัละคร พอ่ใหญ่ 

 
 

ตัวละครที่  2 

ช่ือ  =  พอ่ใหญ่ 
เพศ  =           ชาย 

อายุ   =  45 ปี  
นิสัย  =  เป็นคนท่ีชอบแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ  
รายละเอยีด =  พอ่ใหญ่เป็นสมาชิกใหม่ของหมู่บา้น มีบุคลิกใส่แวน่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.3 ภาพร่างตวัละคร พอใจ 

 
 
 
 

ตัวละครที ่3 

ช่ือ   =  พอใจ 

เพศ   =  เด็กหญิง 

อายุ   = 15 ปี  

นิสัย   =  เป็นเด็กผูห้ญิงท่ีร่าเริง เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย 
รายละเอยีด  =  พอใจเป็นลูกสาวของพ่อใหญ่ ซ่ึงพอ่ใหญ่จะปลูกฝังใหเ้ป็นคนศึกษา 

  หาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.4 ภาพร่างตวัละคร หนอนนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวละครที ่ 4 

ช่ือ   =  หนอนนอ้ย 

เพศ  = เด็กหญิง 

รายละเอยีด  =  เป็นหนอนตวัสีเขียว อว้นๆ มีหมวกอยูบ่นหวั เป็นหนอนท่ีคอยมา 

  เสริมความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 กระดานภาพนิ่ง 
 การออกแบบกระดานภาพนิ่งแต่ละฉากจะวาดออกมาด้วยมือของเราก่อนเสมอ เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบในการวาดด้วยตัวช่วยใน โปรแกรมอะโดบีโฟโตชอป ซีเอส 6  ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างภาพสอง
มิติ จะมีฉากทั้งหมด 22 ฉาก ดังต่อไปนี้ 

 ฉากที่ 1  ไตเติ้ล (ชื่อเรื่อง) 
 ฉากที่  2  แนะน าตัวละคร 
 ฉากที่  3  แนะน าหมู่บ้านพอเพียง 
 ฉากที่  4  บ้านของพ่อใหญ่ 

  ฉากที่  5  เวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ 
  ฉากที่  6  การอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  7  ต้อนรับเข้าสู่โครงการ 
  ฉากที่  8  ค าถามท่ีมาของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่  9  ค าตอบที่มาของเกษตรทฤษฎีใหม่  
  ฉากที่  10 อธิบายเพิ่มเติมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่ 11  สัดส่วนการแบ่งพ้ืนที่ 
  ฉากที่ 12  ส่วนแรกขุดสระเก็บกักน้ า 
  ฉากที่ 13  ส่วนที่สองปลูกข้าว 
  ฉากที่ 14  ส่วนที่สามปลูกพืชผัก 
  ฉากที่ 15  ส่วนที่สี่ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย 
  ฉากที่ 16  ประโยชน์ของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่ 17  พอใจบอกประโยชน์ 
  ฉากที่ 18  พ่อใหญ่บอกประโยชน์ 
  ฉากที่ 19  ปิดโครงการ 
  ฉากที่ 20  พ่อใหญ่กล่าวขอบคุณ 
  ฉากที่ 21  สรุปโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ฉากที่ 22  ขอบคุณ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 1. ไตเติ้ล (ชื่อเรื่อง) 
พ้ืนหลัง (Background) :: เบลอฉากหมู่บ้าน 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  “การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ   

เรื่อง เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง 
ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” 

บทพูด (dialog) :: บรรยาย :             “การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ 
เรื่อง เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง 

ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” 
เสียงประกอบ (Sound)::  
เพลงประกอบ (Music):: Americengirlamb1.mp3 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏแพลงงประกอบ +  พ้ืนหลังใส่เอฟเฟกต์โมชันเบลอใน After 

Effect CS6  + ข้อความ ค่อยๆขึ้นมาปรับค่า Position + เสียง
ประกอบ  

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  

เรื่อง เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ

พอเพียง “ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” 

Animation 2D for “The track was ... Indefatigable 

based on sufficiency the new theory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 2. แนะน าหมู่บ้านพอเพียง 
พ้ืนหลัง (Background) :: 1.สระน้ า  2.ต้นไม้  3.ไก่ 4. ชาวบ้าน 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  หมู่บ้านพอเพียง 
บทพูด (dialog) :: บรรยาย:  ณ หมู่บ้านพอเพียง ทุกคนในหมู่บ้านด าเนินชีวิตด้วยความ

เรียบง่าย ด าเนินชีวิตแบบพอมี พอกิน และพอใช้ 
เสียงประกอบ (Sound):: 1.เสียงนก 

2.ลมพัด 
เพลงประกอบ (Music):: Americengirlamb1.mp3 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏ ฉาก + ข้อความ + บทพูด   ใช้มุมกล้องแบบELS เน้น

บรรยากาศรอบข้าง 



การ์ตูนแอนิเมชนั 2 มิติ 

 เร่ือง “เดินตามรอยพอ่..ไม่ยอ่ทอ้บนความพอเพียง” 

จดัท าโดย 

นางสาว นนัทน์ภสั  มะโนค า 

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 22. ขอบคุณ 
พ้ืนหลัง (Background) :: - 
ตัวละคร :: - 
ข้อความ (text)::  การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิต ิ

 เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ..ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง” 
จัดท าโดย 

นางสาว นันท์นภัส  มะโนค า 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ขอขอบคุณ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏภิคัศ์  เขมวิมุตติวงศ์ 

คณะกรรมการ 
อาจารย์ พริ้มไพร  วงศ์ชมภู 
อาจารย์ พงศธร  ฟองตา 

ฝ่ายบันทึกเสียง 
นายทวีศักดิ์  จิณะเสน 
นายธนาคาร  บ่อค า 
นายสมพร  อินถา 

นางสาวณราวดี  เครือวัง 
Credit 

 
บทพูด (dialog) :: - 
เสียงประกอบ (Sound):: - 
เพลงประกอบ (Music):: Campfire.mp3 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏ ฉาก + เสียงประกอบ + ข้อความค่อยๆเลื่อนเข้ามาใช้เทคนิค 

Classic Tween 



3.2 โพรดักชัน (Production)  
 เป็นขั้นตอนการน าตัวละครมาเคลื่อนไหว โดยมักจะเริ่มการก าหนดต าแหน่งหลัก แล้วจึง
ค่อยๆท าในส่วนย่อยๆลงไปเรื่อยๆ เมื่อแอนิเมเตอร์ท าการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดต่างๆ 
  3.2.1 สร้างพ้ืนหลังแอนิเมชัน 
   น าภาพโครงร่างฉากหมู่บ้านพอเพียง การอบรม ส่วนแรกสระเก็บกักน้ าส่วนที่สอง
ปลูกข้าว ส่วนที่สามปลูก พืชผัก ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย และฉากอ่ืนๆมาวาดโดยใช้โปรแกรม 
Adobe  Flash Professional CS6 
 3.2.2 สร้างเสียง (Sound Recording) ของตัวละครแอนิเมชัน 
  บันทึกเสียงโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro10  บันทึกเสียงตัวละครผู้ชายโดย
นายทวีศักดิ์  จิณะเสน  ตัวละครเด็กผู้หญิงโดยนางสาวนันท์นภัส  มะโนค า  ตัวละครคนแก่โดยนาย
ธนาคาร  บ่อค า  นายสมพร  อินถา และหนอนน้อย โดยนางสาวณราวดี  เครือวัง 
 3.2.3 ออกแบบ (Design) การ์ตูนแอนิเมชัน 
  -  น าภาพโครงร่างตัวละครซึ่งประกอบด้วยคนแก่ เด็กผู้หญิง ผู้ชาย และชาวบ้าน
โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และ ตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe PhotoshopCS6 
  -  ท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Adobe  Flash Professional CS6 
และน ามารวบรวมในโปรแกรม Final Cut  และจดัองค์ประกอบของมุมกล้องให้เหมาะสม 
 3.2.4 แสงและเงา ให้ภาพดูมีมิติโดยใช้โปรแกรม Adobe  Flash Professional CS6 
 3.2.5 ขั้นตอนน าเสนอ/เผยแพร่สื่อแอนิเมชันสองมิติ 
  เผยแพร่สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน 
เกษตรทฤษฎีใหม่” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต าบลวัด
เกต อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และส ารวจความคิดเห็น ความพ่ึงพอใจที่มีต่อสื่อที่ได้น าเสนอ 

ในส่วนนิ้เราจะใช้ซอฟแวร์ต่างๆซึ่งประกอบด้วย โปรแกรม  โปรแกรมอะโดบีแฟลช ซีเอส 6   
โปรแกรมอะโดบีโฟโตชอป ซีเอส 6  โปรแกรมอะโดบีอิลาสเตเตอร์ ซีเอส6  และโปรแกรมโซนี่เวกัส 
โปร ซึ่งโปรแกรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราจะน ามาประกอบการสร้างตัวละครแต่ละตัว ฉากแต่ละฉาก 
ให้งานแอนิเมชันดูน่าสนใจ การออกแบบตัวละครนั้นต้องพยายามท าให้ตัวละครมีชีวิตจริงๆโดยการ
สร้างมิติให้กับตัวละครความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานแอนิเมชันหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันเองระหว่างตัวละครรวมถึงการออกแบบหน้าตาท่าทางการแต่งกายที่เหมาะสม เสียงที่ใช้ก็ควร
ชัดเจน น้ าเสียงตรงกับบุคลิกของตัวละคร เพ่ือที่จะน ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการในการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง  “เดินตามรอยพ่อ...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” 

 
3.3 โพส - โพรดักชัน (Post-Production) 
 เป็นกระบวนการภายหลังการผลิต เรียกว่าระยะเก็บงาน เช่นการแก้ไขเสียงเอฟเฟ็กต์ และ
เสียงดนตรีให้ถูกต้อง การออกแบบ Title  ให้เข้ากับแอนิเมชันพร้อมทั้งใส่รายชื่อของทีมผู้จัดท า โดย
ท าการทดลองกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และสอบถามความพ่ึงพอใจที่มีต่อสื่อที่ได้น าเสนอ 



3.3.1 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบเดี่ยว 
  ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบเดี่ยว (หนึ่งคน) หรือ 1:1 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรม
กับนักเรียน 3 คน ที่ประกอบด้วย เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน และตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” 
ที่เกิดขึน้และท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

3.3.2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม 
 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม หรือ 1:9  หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับ

นักเรียนประมาณ 9 คน ที่ประกอบด้วย เก่ง ปาน กลาง และ อ่อน คละกันไปในจ านวนเท่า ๆ กัน 
และตรวจสอบข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่”  ที่เกิดขึ้นและท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 3.3.3 ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม 

  ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม หรือ 1:30 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน 
30 คนและตรวจสอบข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เกิดขึ้นและท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และส ารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ 
 

 



 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการด าเนินงานในการผลิตแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ...

ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอนเกษตรทฤษฎีใหม่”ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไป 
 
4.1 ตัวละคร 
ชื่อ  =         ตามี 
เพศ  =         ชาย 
อายุ   =          60 ปี  
นิสัย   =         เป็นคนใจดี ชอบยิ้มแย้มแจ่มใสและชอบช่วยเหลือผู้อื่น   
รายละเอียด   =         ตามีเป็นเกษตรอ าเภอซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านและเป็นคนที่มีความรู้ 
ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ตัวละครตามี 



 

4.2 ฉาก 
ในการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง“เดินตามรอยพ่อ...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอนเกษตร

ทฤษฎีใหม่” ประกอบด้วยฉากส าคัญดังต่อไปนี้ 
4.2.1 ฉากไตเติ้ล (ชื่อเรื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 ฉากไตเติ้ล (ชื่อเรื่อง) 

4.2.2 ฉากแนะน าหมู่บ้านพอเพียง 

 
ภาพที่ 4.3 ฉากแนะน าหมู่บ้านพอเพียง 



 

4.2.3 ฉากแนะน าตัวละคร 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4ฉากแนะน าตัวละคร 

ภาพที่ 4.4 ฉากแนะน าตัวละคร 

4.2.4 ฉากบ้านของพ่อใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5ฉากบ้านของพ่อใหญ่ 

 

ภาพที่ 4.5 ฉากบ้านของพ่อใหญ่ 

 

 



 

4.3 โพส- โพรดักชัน (Post-Production) 
 เป็นกระบวนการภายหลังการผลิต เรียกว่าระยะเก็บงาน เช่นการแก้ไขเสียงเอฟเฟ็กต์ และ
เสียงดนตรีให้ถูกต้อง การออกแบบ Title  ให้เข้ากับแอนิเมชันพร้อมทั้งใส่รายชื่อของทีมผู้จัดท าโดย
ท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต าบลวัดเกต อ าเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และสอบถามความพ่ึงพอใจที่มีต่อสื่อที่ได้น าเสนอ 

4.3.1 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบเดี่ยว 
  ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบเดี่ยว (หนึ่งคน) หรือ 1:1 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรม
กับนักเรียน 3 คน ที่ประกอบด้วย เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน และตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง“เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” 
ผลปรากฏว่าเด็กให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับแก้โทรเสียง ความดังเบาของแต่ละฉากให้สม่ าเสมอกัน 

4.3.2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม 
 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม หรือ 1:9  หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับ

นักเรียนประมาณ 9 คน ที่ประกอบด้วย เก่ง ปาน กลาง และ อ่อน คละกันไปในจ านวนเท่า ๆ กัน 
และตรวจสอบข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง 
ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” หลังจากท่ีปรับแก้โทนเสียงแล้วได้น ากลับไปทดลองอีกครั้ง ผลปรากฏว่าเด็ก
ให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรท าภาพเอียงไปมา และซูมภาพมากไปท าให้ภาพแตก ภาพที่แสดงเลยไม่
ชัดเจน 
 4.3.3 ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม 

  ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนาม หรือ 1:30 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน 
30 คนและตรวจสอบข้อผิดพลาดของสื่อแอนิเมชัน2 มิติ เรื่อง “เดินตามรอยพ่อ…ไม่ย่อท้อบนความ
พอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เกิดขึ้นและท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และส ารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อหลังจากแก้ไขเรื่องโทนเสียงและเรื่องการซูมภาพ ผลปรากฏว่า มีการ
สร้างการ์ตูนออกมาได้เป็นอย่างดี และโดยภาพรวมทั้งหมดสรุปได้ว่าด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับที่ดี ด้านภาพและการน าเสนอมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.69 อยู่ใน
ระดับที่ดีมาก  ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับที่ดี  และสุดท้าย
ด้านความคิด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.75 อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยรวมแล้ว ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมีค่าเท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับที่ดีมาก 
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