
 การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว เรื่อง ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก 

ชัยพฤกษ เจริญทรัพย, พิบูล ไวจิตรกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

บทคัดยอ 

            กราฟกเคลื่อนไหวเรื่องศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก เปนการบอกเลาถึงสิ่งตางๆภายในศูนย
การเรียนรู ซึ่งจะบอกส่ิงตางๆ โดยเริ่มจากการท่ีเรียนรูจากการทดลองผิดบางถูกบางทั้งท่ีไดผลและไมไดผล 
นํามาเปนบทเรียนและใชในการปรับปรุง   เพ่ือสังเกตวาผลจะออกมาอยางไรเพ่ือที่จะรูถึงความแตกตางจน
ไดมาทําศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอกข้ึนมา ไมวาจะเปนเปนการเลี้ยงไสเดือน    บอเลี้ยงปลาดุก ที่หมัก
ปุยชีวะภาพ น้ําหมักชีวะภาพ  น้ํายาอเนกประสงคชีวะภาพ โดมผักไฮโดร ผักปลอดภัยบนพื้นดิน  สวน
สมุนไพร  ปลูกออยออแกนิคเชียงใหม60ควบแนนพันธุไมนานาชนิดกราฟกเคลื่อนไหวเรื่องศูนยการเรียนรู
สมุนไพรปาปอกออกแบบใหสามารถเขาใจไดงายและสามารถใหชวยทําใหกลุมเปาหมายรูจักศูนยการ
เรียนรูสมุนไพรปาปอกมากย่ิงข้ึน และยังรูสึกสนุกสนาน วัตถุประสงคของการวิจัย     คือ    เพ่ือออกแบบ 

ใหกลุมเปาหมายรูจักศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอกมากข้ึนดําเนินการวิจัยดวยการสอบถามจาก
กลุมเปาหมายที่สนใจในการทําเกษตรและสัมภาษณผูเชียวชาญดานการออกแบบ 

            ผลการวิจัยพบวา 1)  สามารถนําเสนอศนูย์การเรียนรู้สมนุไพรป้าป๊อกให้เป็นทีรู้จกัมากขนึ 2)ศนูย์การ
เรียนรู้สมนุไพรป้าป๊อก สามารถเลาเรื่องราวผานกราฟกเคลื่อนไหวใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น 3)ทําใหผูที่
สนใจการทําเกษตรหันมาลองทําเกษตรกันมากข้ึน 

 
คําสําคัญ : กราฟกเคลื่อนไหว  น้ําหมักชีวะภาพ  ปุยชีวะภาพ 
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Graphic design movement Learning Center batted wild herbs. 
Chaiyapruek Charoensap , Pipool  Waijittragum 

Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

            The motion graphics Learning Center batted wild herbs. Tells the things 

within the Learning Center. It tells what Start by learning from trial and error what 

works and what is not. Taken as a lesson and to improve. To observe that the result 

will be, however, to know the difference it has made learning centers batted up wild 

herbs. Whether it is raising earthworms. Catfish Ponds The composting of biomass 

Fermentation of biomass Multi-purpose solution biomass dome vegetables Hydro 

vegetables above ground herb garden planting organic Mai 60 Condensed vegetation 

varied animated graphics of learning centers wild herbs batted designed to be easily 

understood and able to help the group. the goal is learning centers, wild herbs 

batted more. And a sense of fun The purpose of the research is to design. 

            The results showed that: 1) Learning Center can offer batted wild herbs 

known to increase. 2) Learning Center batted wild herbs. The story can be told 

through motion graphics can be more easily understood. 3) The people who are 

interested in farming, agriculture turned out well. 

 

Keywords: Motion graphics. Fermentation of biomass . Fertilizer Biomass 
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บทนํา 
 ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอกกอต้ังเมื่อ
ป2556  โดยนางบุญชอบ  โมกขทอง (ปาปอก) ได
ไปเรียนรูโครงการปดทองหลังพระของพอหลวงจึง
สนใจในโครงการลดตนทุนจากการใชปุยเคมี โดย
เริ่มจากการที่เรียนรูจากการทดลองผิดบางถูกบาง
ทั้งท่ีไดผลและไมไดผล นํามาเปนบทเรียนและใชใน
การปรับปรุง เพ่ือสังเกตวาผลจะออกมาอยางไร
เพ่ือที่จะรูถึงความแตกตาง   เพ่ิมความรูตนเองดวย
การอานหนังสือ ดู YouTube รวมทั้งไปอบรม
สถานท่ีตางๆ เชนการอบรมที่ศูนยกังหันบานชัย
พัฒนา  อําเภอบางบุญนาค จังหวัดพิจิตร  การ
อบรมท่ีบานเนินน้ําใส อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก และยังไดไปอบรมในหลายๆที่ เพ่ือที่จะ
หาความรูใหตนเอง  จนไดมาทําศูนยการเรียนรู
สมุนไพรปาปอกขึ้นมา แมตอนแรกยังไมไดรับ
ความสนใจกันมากสักเทาไรแตปาปอกก็ยังคงยืนยัด
จนผูคนยอมรับและมาศึกษาวิธีการตางๆจากศูนย
การเรียนรูมากข้ึน  
                   ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก 
ตั้งอยูบานเลขท่ี206/2 ม.16บานสามัคคีธรรม 

 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองสาน จ.กําแพงเพชร  มี
พ้ืนที2่ไร1งาน โดยจะแบงพ้ืนที่ออกเปน  
1.ที่เลี้ยงไสเดือนดิน 2.บอเลี้ยงปลาดุก 3.ที่หมักปุย
ชีวะภาพ 4.น้ําหมักชีวะภาพ   
5.น้ํายาอเนกประสงคชีวะภาพ 6.โดมผักไฮโดร   7.

ผักปลอดภัยบนพื้นดิน 8.สวนสมุนไพร   
9.ปลูกออยออแกนิคเชียงใหม60 10.ควบแนนพันธุ
ไมนานาชนิดเปนตนและภายในศูนยยังมีผลิตภัณฑ
ตางๆมากมายท่ีทําข้ึนเองจากผลผลิตภายในศูนย
การเรียนรูไมวาจะเปนน้ํามันหอมระเหยตะไคร
หอมไลยุง ครีมนวดสมุนไพร สบูเหลวสมุนไพร 
แชมพูสมุนไพร   น้ํายาปรับผา น้ํายาซักผา น้ํายา

ลางจานและอ่ืนๆอีกมากมาย  ซึ่งศูนยเรียนรูฯ มี
เปาหมายใหประชาชนมีความรูและนอมนําแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ มาใชเปนหลักและแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตซ่ึงจะทําใหคนในครอบครัว 
หมูบาน ชุมชน และสังคมอยูอยางมีความสุขอยาง
ยั่งยืน 

          ปนจุบันถึงแมศูนยการเรียนรูสมุนไพรปา
ปอกจะกอตั้งมานานถึง5ปแลวก็ตามแตก็ยังขาดสื่อ
ที่ชวยบอกเลาความเปนมาและประโยชน อีก
มากมายท่ีศูนยการเรียนรูมี ผูวิจัยจึงมีควานสนใจที่
จะทํางานวิจัยการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว เรื่อง
ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก เพ่ือทําใหไดเห็นวา
กวาจะกลายเปนศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก
จนสามารถนํามาเผยแพรใหทุกคนสามารถมา
ศึกษาเรียนรูไดจนถึงทุกวันน้ี  และยังชวยบอกถึง
สิ่ งตางๆท่ีมีประโยชนภายในศูนยการเ รียนรู
สมุนไพรปาปอกไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อออกแบบ ใหกลุมเปาหมายรูจักศูนย
การเรียนรูสมุนไพรปาปอกมากข้ึน 

           2.เพื่อออกแบบใหกลุมเปาหมายสนใจมา
ทําการเกษตรชีวภาพมากยิ่งข้ึน   
   

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกราฟกเคล่ือนไหว 
2.  ทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ 

3. เก็บขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

4. เรียบเรียง วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ได
จากแบบสอบถาม 

5. เขียนโจทยในการออกแบบ 

6. ออกแบบทํางานออกแบบ และทดสอบ 
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7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
8. นํา เสนอผลงาน 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
คือ ผูที่สนใจการทําเกษตร จํานวน 50 คน ผลที่ได
จะแยกเปน 2 เร่ือง คือ 1.ดานพฤติกรรมผูบริโภค  
2การวิ เคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตองการรวมท้ังขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเชียวชาญดานการออกแบบจํานวน 3 
คน มีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่1. ผูที่สนใจกราฟกเคลื่อนไหวเร่ืองศูนยการ
เรียนรูสมุนไพรปาปอกโดยพิจารณาจากผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคิดวาหากพูดถึงศูนยการ
เรียนรูสมุนไพรแลวสิ่งท่ีนึกถึงมากที่สุดคือการปลูก
สมุนไพรเปนหลัก (ตารางท่ี1) การทําผลิตภัณฑ
ภายในศูนยการเรียนรูทํายาสระผมมากท่ีสุด 
(ตารางที่2) ศูนยการเรียนรูควรอบรมดานใดมาก
ที่สุด การทําผลิตภัณฑตางๆ (ตารางที3่) 

ตารางที่.1 ดานพฤติกรรมผูบริโภค 

คําถาม คําถาม จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

หากพูด
ถึงศูนย
การ
เรียนรู
สมุนไพร
ทาน
คิดถึง
อะไร 

การปลูก
สมุนไพร     

34 68 1 

การทํา
การเกษตร
แบบผสม    

4 8 3 

การ
สงเสริม
การทํา
การเกษตร 

11 22 2 

การ
ฝกสอน

1 2 4 

การทํา
เกษตร 

รวม  50 100 - 

 

ตารางที่2 ดานพฤติกรรมผูบริโภค 

คําถาม คําถาม จํานว
น 

รอ
ย
ละ 

ลําดั
บ 

ทานคิด
วา
ผลิตภัณ
ฑภายใน
ศูนยการ
เรียนรูนั้น
มี
อะไรบาง 

น้ํายาลาง
จาน    

15 30 2 

น้ํายาลาง
หองน้ํา 

13 26 3 

ยาสระผม 21 42 1 

ผงซักฟอ
ก 

1 2 4 

รวม  50 10

0 

- 

 

ตารางที่3 ดานพฤติกรรมผูบริโภค 

คําถาม คําถาม จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ทาน
คิดวา
ศูนย
การ
เรียนรู
ควร
อบรม

การทํา
ผลิตภัณฑ
ตางๆ เชน 
น้ํายาลาง
จาน  ยา
สระผม   
เปนตน 

21 42 1 
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ดานใด
มาก
ที่สุด 

การปลูก
ผักไฮโดร 

8 16 3 

การเลี้ยงใส
เดือนดิน 

2 4 4 

การทํา
เกษตร
แบบ
ผสมผสาน 

19 38 2 

รวม  50 100 - 

 

สวนท่ี 2. ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม  สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญรูจักการทําการเกษตรจากอินเตอรเน็ต (ตาราง
ที4่)  เลือกเน้ือหาที่ใหความรูเปนหลักดังตาราง 
(ตารางที่5) เลือกคาเร็คเตอรสัดสวนปกติเปนหลัก
ดังตาราง (ตารางที่6)  

ตารางที่4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

คําถาม คําถาม จํานว
น 

รอ
ย
ละ 

ลําดั
บ 

ทานรูจัก
การทํา
การเกษต
รจาก 

โทรทัศน 5 10 4 

อินเตอรเน็
ต 

28 56 1 

หนังสือ 9 18 2 

ศูนยการ
เรียนรู 

8 16 3 

รวม  50 10

0 

- 

 

ตารางที่5 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

คําถาม คําถาม จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ทาน
ตองการ
เนื้อหา
แบบใด
จาก
กราฟก
เคลื่อนไหว
เรื่อง ศูนย
การเรียนรู
สมุนไพร
ปาปอก 

ให
ความรู 

40 80 1 

สราง
แรง
บันดาล
ใจ 

5 10 2 

ให
กําลังใจ 

- - - 

ความ
สนุก 

5 10 3 

รวม  50 100 - 

 

ตารางที่6การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

คําถาม คําถาม จํานว
น 

รอ
ย
ละ 

ลําดั
บ 

คาเร็คเต
อรกรา 
ฟก
เคลื่อนไห
วที ่ทาน
ชื่อชอบ 

แบบสีผิว
ประหลา
ด 

2 4 4 

สัดสวน
ปกติ 

38 76 1 

สัดสวนไม
ปกติ 

3 6 3 
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แบบไมใช
คน 

7 14 2 

รวม  50 10

0 

- 

 

สวนท่ี3 ผูเชียวชาญดานการออกแบบไดใหแนวคิด
ในการออกแบบดังนี้ ผูเชียวชาญในการออกแบบ
ทั้ง 3 ทาน ไดใหขอคิดเห็นวา ในการออกแบบ
กราฟกเคลื่อนไหวเรื่องศูนยการเรียนรูสมุนไพรปา
ปอกนั้นใหออกมาตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายที่สนใจการทําการเกษตร ที่มีชวง
อายุ25-30ป ใหใชแนวคิดท่ีสามารถสื่อสารและ
เขาใจไดงายที่บงบอกถึงศูนยการเรียนรูสมุนไพรปา
ปอก เลาเรื่องผานปาปอกดวยกราฟกท่ีดูงาย 
เขาใจงาย สามารถยอยเน้ือหาท่ีมีลักษณะจิงจัง 
ออกมาเลาเปนเร่ืองได เขาใจงายขึ้นใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายหลายชวงวัย และอาจเพ่ิมการ 
เดินทางไปยังศูนยการเรียนรูเขามาดวยก็ได head 
เมื่อใชเปนอักษรรูปแบบเฉพาะ แตถาเปนขอความ
จํานวนมากควรใช แบบมีหัวเขามาชวย อาจเลา
เรื่องผานเมล็ดพันธุพืชหรอสัตวที่อยูในดิน หรือ
สัตวที่เก้ียวของกับการทําเกษตรโทนสีธรรมชาติ
นาจะเขากับบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในการ
นําเสนองาน1,ปราชญเกษตร  2.จักรพรรดิ
สมุนไพร  รูปแบบนาสนใจ สามารถทําออกมาได
หลากหลาย 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จ า ร ก ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล จ า ก
กลุมเปาหมายและผูเชียวชาญดานการออกแบบทํา
ให ไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและสมํ่าเสมอ
สามารถนํามาใชเปนโจทยในการออกแบบทําให
สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของ
กลุมเปาหมายผลผลิตของการวิจัยครั้งคือ กราฟก
เคล่ือนไหวเร่ืองศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก
แนวคิดของงาน Concept ที่นํามาใชคือจักพรรติ
สมุนไพร คือการบอกเลาถึงความรูที่ปาปอกมีราว
กับจักพรรติของศูนยการเรียนรูสมุนไพรใหเขากับ
บรรยากาศธรรมชาติที่นาชื่อชมและสามารถสืออ
อกมาใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึนโดยใชรูปแบบ Mood & 

Tone ที่สนุกสนาน กลุมเปาหมายคือผูที่สนใจการ
ทําเกษตร ชาย-หญิง อายุ25-30ปซึ่งจะเปนรูปแบบ
ที่สามารถเขาถึงไดอยางงายดาย 

ขั้นตอนการทํากราฟกเคลื่อนไหวเรื่องศูนยการ
เรียนรูสมุนไพรปาปอก 

1,ศึกษาขอมูลตางๆภายในศูนยการเรียนรูสมุนไพร
ปาปอก  ไม ว าจะเปนการปลูก ผักทํ าสวนทํ า
ผลิตภัณฑ  
2ทําแบบรางกราฟกเคลื่อนไหวใหออกมาตาม
แนวคิด 

3ออกแบบคาเร็คเตอรและฉาก 

4ทําตัวอยางภาพเคลื่อนไหว 
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ภาพที1่แบบราง 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที2่คาเร็คเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่3ฉาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 
งานวิจัยกราฟกเคลื่อนไหวเรื่องศูนยการเรียนรู
สมุนไพรปาปอกสามารถนําไปใชเปนแนวทางการ
ทํากราฟกเคลื่อนไหวเพ่ือนใชสําหรับการแนะนํา
สถานที่ตางๆท่ีทานอาจสนใจหรือคนท่ีทานอยาให
หันมาสนใจได ไมวาจะเปนแนวทางในการรวบรวม 

ขอมูลตางๆการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
นําไปใชสําหรับงานวิจัยของทานในตอๆไป 

 

เอกสารอางอิง 
ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก (2556) ประวัติ
ความเปนมา แหลงขอมูล ; นางบุญชอบ โมกขทอง 
วิทยากรดานฮอรโทนพืชจากฉีใสเดือนและ
สมุนไพร  พบเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
 

ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก (2556) ขอมูลการ
เดินทาง แหลงขอมูล ; นางบุญชอบ โมกขทอง 
วิทยากรดานฮอรโทนพืชจากฉีใสเดือนและ
สมุนไพร พบเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

 

ศูนยการเรียนรูสมุนไพรปาปอก (2556) ขอมูลการ
ทําผลิตภัณฑ แหลงขอมูล ; นางบุญชอบ โมกขทอง 
วิทยากรดานฮอรโทนพืชจากฉีใสเดือนและ
สมุนไพร พบเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
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