
 การออกแบบภาพเคลือ่นไหวมหัศจรรยฟงไจ(เหด็) 
กฤติมา พินิจพานิชย1, ขวัญใจ สุขกอน2   

1,2สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 

บทคัดยอ 
สื่อภาพเคลื่อนไหว "มหัศจรรยฟงไจ"(เห็ด) ไดเลาถึงประโยชนและใหความรูเกี่ยวกบัเห็ดฟงไจที่สมัพันธกับ
มนุษยในดานตางๆซึ่งมีความสําคัญในระดับประเทศ โดยมีภาพประกอบท่ีเขาใจงายและนาสนใจออกแบบ
ใหสอดคลองกบักลุมวัยรุนถึงวัยทํางาน เพื่อใหเห็นความสําคัญของเห็ดเหลาน้ีและนําไปใชได โดยใช
รูปแบบการออกแบบทีส่นุกสนาน ขอมูลงายตอการเขาใจ และมีแปลกใหมที่นาสนใจ วัตถุประสงคของ
การวิจัย คือ เพื่อใหเขาใจในความรูเกี่ยวกับเห็ดจากสื่อที่นําเสนอ เพื่อใหเห็นความสําคัญของเห็ดที่มี
ประโยชนตอหลายสิ่ง เพื่อออกแบบสื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย วิธีการดําเนินการวิจัยดวย
แบบสอบถามกลุมเปาหมายและผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและภาพเคลื่อนไหว 

จากผลการวิจัยโดยอางอิงจากแบบสํารวจกลุมเปาหมาย พบวา 1) กลุมเปาหมายใหความสนใจ
กับเห็ดทางการแพทยและเห็ดในดานอ่ืน 2) ตองการภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบสนุกสนานต่ืนเตน 3) ใช
ดนตรีสนุกสนานมีคําอธิบายตัวอักษรและพากยเสียง 4) ใชภาพรูปรางสมจริงธรรมชาติ 5) ออกแบบภายใต
แนวคิด ธรรมชาติ,สบายๆและชัดเจน  
 
คําสําคัญ : ฟงไจ,การออกแบบภาพเคลือ่นไหว,เห็ด 
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Motion Graphic Design “Marvellous Fungi”  
Kitima Pinipanich1, Khwanchai Sukkon2   

1,2 Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial, 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

        Motion graphic media “Marvellous Fungi” (mushroom) has been told about the 

benefits and knowledge of mushrooms that are related to humans in various aspects 

which are important at the national level with illustrations that are easy to understand 

and interesting. The importance of these mushrooms and use by using enjoy designs, 

information that easy to understand and innovative for interesting.In order to design the 

media to present the relationship of mushrooms in many relation.  Mushrooms are 

important at the national level. Create understanding, knowledge and benefits that will 

be used the purpose of the research is to understand the knowledge of mushrooms 

from the media presented. In order to see the importance of  mushrooms that are 

beneficial to many things To design the media in accordance with  the target group 

Methods of conducting research with target group questionnaires and  design and 

animation experts  

 

             Based on the research results, based on the survey of target groups, it was found 

that 1) the target group was interested in medical mushrooms and other relation with 

mushrooms 2). Need animation in a fun, exciting style 3).Use fun music, with character 

descriptions and dubbed voice. 4).Use realistic nature shapes. 5).Designed under the 

concept. Natural, casual and clear 
 
Keywords: Fungi, Motion graphic, Mushroom 
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บทนํา 
  

  ในโลกของเราแบงสิ่งมีชีวิตออกเปน 5 อาณาจักร 
อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรตสิตา อาณาจักร
พืช อาณาฟงไจ และอาณาจักรสัตว  โดยหนึ่งใน
นั้นเราจะพูดถึงอาณาจักรฟงไจ อาณาจักรฟงไจนั้น
มีอยูในโลกของเรามายาวนาน เม่ือพูดถึงฟงไจที่มี
บทบาทกับตัวเรามากที่สุดพบไดไมวาจะในปาหรือ
สวนของเรา จะพบกับกลุมกอนเหลานี้ไดบอยๆ 
เห็ดซึ่งถูกเขาใจผิดวาเปนพืชและสัตวความจริงแลว
คือเช้ือราที่ทานได มีทั้งดีและใหโทษ  
คนสวนใหญจะรูวาเห็ดน้ันใชเปนอาหารและยา
รักษาโรคบางชนิด แตความจริงแลวเห็ดดอกเล็กๆ
เหลานี้มีประโยชนและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับ
มนุษยในอีกหลายๆดานมากกวาเปนแคเมนูอาหาร
และยารักษาโรค ไมวาจะเปนดานระบบนิเวศ
ชีววิทยา เห็ดถือเปนผูยอยสลาย 

 

“มันเปนสิ่งมีชีวิตที่นาสนใจมาก แตเรารูจักมันนอย
มาก” ศ. แคท่ี วิลลิส ผูอํานวยการดานวิทยาศาสตร
ที่สวนพฤกษศาสตรหลวง คิว (Kew Gardens) 

กลาว  
 

       เนื่องจาก เห็ด คือรากลุมหนึ่งดังนั้นในระบบ
นิเวศ เห็ดจึงทําหนาท่ีเปนผูยอยสลาย โดยผลลัพธ
การยอยสลาย มักอยูในรูปธาตุอาหารตางๆที่เห็ด
นําไปใชในการเจริญเติบโตและยังคืนสูธรรมชาติ
ชวยใหมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ สรางสมดุลตอ
โลกและสิ่งแวดลอม  
 

      นอกจากนี้เห็ดยังทําหนาที่ ในทางเศรษฐกิจ  
ชวยพัฒนาและสงเสริมตั้งแตระดับตนน้ําถึงปลาย
น้ํา ชวยใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีข้ึน 

สงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกร  เกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจ การลงทุนและการเกษตรการเพาะปลูก 
เห็ดของประเทศไทยอยางเรื่อยมา สงออกไปยัง
ตางประเทศนํารายไดมูลคาหลักลานกอเกิด
อุตสาหกรรมเปน สินคาแปรรูปผลผลิต 

ตางๆอีกดวย 

           ในขณะท่ีเห็ดบางชนิดกลับใหโทษกับพืช
กอโรคและสรางความเสียหาย เห็ดมีหลายรูปแบบ
ใหเห็น เปนเห็ดที่กินได กินไมไดและเห็ดที่มีพิษ 
เมื่อคนรูวาเห็ดทานไดจึงนํามาประกอบอาหาร แต
ไมรูวาเห็ดบางชนิดนั้นทานไมไดซึ่งเปนอันตรายตอ
ชีวิตโดยเฉพาะชาวบานท่ีออกขาวอยูเรื่อยๆในบาน
เรา ซึ่งอยูในเขตรอนช้ืน มีเห็ดมากมายหลายชนิดท่ี
มีพิษ  
           ปญหาที่สําคัญคือเมื่อพบผูปวยจากการ
รับประทานเห็ด พิษ คือแพทยหรือแมแตผูปวยไม
รูจักเห็ดชนิดตางๆที่กินเขาไปในเห็ดพิษชนิด
เดียวกันอาจมีสารพิษอยูหลายชนิดตางๆกัน ข้ึนอยู
ตามพื้นที่ที่เห็ดงอก รวมทั้งการพิสูจนทราบวาเปน
เห็ดชนิดใด อาจตองใชเวลามากจนใหการรักษาไม
ทัน เราจึงจําเปนตองเรียนรูและเขาใจกับฟงไจให
เกิดประโยชนมากที่สุด 

 
           จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวายัง
ขาดสื่อที่ใหความรูที่นาสนใจ ผูวิจัยจึงตองการ
นําเสนอความสัมพันธของเห็ดในหลายๆดานโดย
เห็ดนั้นมีความสําคัญในระดับประเทศ สรางสื่อให
ไดเขาใจและทําใหเห็นถึงความสําคัญของเห็ดที่เลา
ตั้งแตความเปนมาจนถึงประโยชนในดานอ่ืนๆ จาก
การไดรับชมสื่อภาพเคลื่อนไหว โดยคาดหวังใหเกิด
ความรูเกี่ยวกับเห็ดที่นําไปใชได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.เพื่อใหเห็นความสําคัญของเห็ดที่มีตอ 
หลายสิ่งในระดับประเทศ  
          2.เ พ่ือให เข าใจความรู และประโยชน  
เก่ียวกับเห็ดจากสื่อที่นําเสนอ  
          3.เพื่ อออกแบบสื่ อ ให ส อดคล อ ง กั บ 
กลุมเปาหมายและนําไปใชได  
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
          1.ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือตํารา  
สื่อ เ ว็บไซตและมัลติมี เดีย รวมทั้ งงานวิจัยที่    
เก่ียวของ กับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว  
          2 . ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย   
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมายและแบบ    
สัมภาษณที่จะใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ                                         
          3 . เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช     
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือกลุมนักศึกษา   
ถึงวัยทํางาน ชายหญิง ที่ช่ืนชอบชอบการเรียนรู
และคนหาสิ่งใหมๆ ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
จํานวน 50 คน    
          4.เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ     
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 5 คน  
          5.วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย  
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
คา เฉลี่ ย  (MEAN) และใช วิ ธีตีความจากการ
สัมภาษณผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ขอมูล 
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ 
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย        
           6. ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย 
ฟงไจ (เห็ด) 

 
 

 
ผลการวิจัย 

 จากวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
50 คน ผลที่ไดจะแยกเปน 3 สวน คือ 1) พฤติกรรม
และความคิดเห็นการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 2) ดาน
ความคิดเห็นความตองการลักษณะการออกแบบ
ภาพที่ ใ ช ใ นก า รทํ าภ าพ เ คลื่ อ น ไห ว ท่ี ต า ม
กลุ ม เ ป าหม ายตอ งการ  รวม ท้ั งข อ มู ล จ าก
แบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานการออกแบบจํานวน 
5 คน มีรายละเอียดดังนี้  
 
สวนท่ี1 นักศึกษาและวัยทํางานเลือกโดยพิจารณา
จากความสนใจในเรื่องของเห็ดทางการแพทยเปน
หลัก รองลงคือโทษจากเห็ดและเห็ดมีพิษ (ดัง
ตา รา งที่  1 )  รู ปแบบสื่ อภาพ เ คลื่ อ น ไห ว ท่ี
กลุมเปาหมายตองการ คือ ภาพประกอบมีเพลงใส
คําอธิบายอักษรมีเสียงพากย (ดังตารางที่ 2) ตอมา 
เปนดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวกลุมเปาหมาย
เลือก ดนตรีสนุกสนาน ราเริง (ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาความสนใจ
เกี่ยวกับเห็ดในแตละดานตามแตละหัวขอ  
      ขอพิจารณาในการ         จํานวน   รอยละ  อันดับ 
         ใหความสนใจ             (คน)     (%) 
ประโยชนเห็ดทางเศรษฐกิจ   28     17.8      3 
ประโยชนเห็ดทางการแพทย  36     22.7      1     
ประโยชนเห็ดตอสิ่งแวดลอม  21     14.1      4 

และระบบนิเวศ 
เห็ดกับความเช่ือทางศาสนา   5       3.1       6 
เห็ดในเชิงวิชาการชีววิทยา    12      8.0       5 
โทษจากเห็ดและเห็ดมีพิษ     35     22.7      2 
       รวม                        50     100 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหความตองการรูปแบบ
ของการเลาเรื่อง 
    ขอพิจารณาในการเลือก    จํานวน   รอยละ   อันดับ 
       รูปแบบการเลาเรื่อง       (คน)     (%) 
ภาพ,เสียงเพลงกับคํา           16       32      2  

อธิบายตัวอักษร  
ภาพ,เสียงเพลงกับคํา             
อธิบายตัวอักษรและ            32       64      1  

เพ่ิมเสียงพากย (คน)   
ภาพ,เสียงเพลงเปนหลัก          
ไมตองมีคําอธิบาย               2        4        3  

และเสียงพากย  
       รวม                        50     100  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการเลือกดนตรี
ประกอบภาพเคลื่อนไหว 
        รูปแบบของดนตรี       จํานวน   รอยละ  อันดับ 
            ประกอบ                (คน)      (%) 
สนุกสนาน ราเริง               20       40       1   
ตื่นเตน เราใจ                    5        10       4     
หมองหมน เศรา                 -         -         -          
ลึกลับ นาคนหา                 11       22       3  

คลาสสิค เรียบงาย              14       28       2     
       รวม                        50      100   
 
สวนท่ี 2 นักศึกษาและวัยทํางานเลือกรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหวท่ีตองการ คือ สนกุสนาน ตื่นเตน
(ดังตารางที่ 4) เลือกลกัษณะภาพประกอบรูปราง
เห็ด คือลักษณะรูปรางสมจรงิธรรมชาติ (ดังตาราง
ที่ 5) เลือกโทนสีภาพประกอบคือโทนสีสดใส (ดัง
ตารางที่ 6)  
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหการเลือกรูปแบบการ
เคลื่อนไหวภาพประกอบ 
  รูปแบบของการเคล่ือนไหว  จํานวน   รอยละ    อันดับ 
        ของภาพประกอบ        (คน)      (%) 
ลึกลับ นาคนหา                 8        16       3 
นารัก สดใส                     13       26       2     
เรียบงาย ทันสมัย              13       26       2        

สนุกสนาน ตื่นเตน             16       32       1 

       รวม                       50      100 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหการเลือกรูปรางของ
ภาพประกอบ 
  รูปรางของภาพประกอบ     จํานวน   รอยละ   อันดับ 
                                     (คน)      (%) 
รูปรางสมจริง ธรรมชาติ       43        86        1 
รูปรางเลขาคณิต                 4         8         2    
รูปรางใชเสนบอกลักษณะ      3         6         3        

       รวม                        50      100 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหในการเลอืกโทนสี
ประกอบภาพเคลื่อนไหว  
        รูปแบบของดนตรี       จํานวน    รอยละ   อันดับ 
                                     (คน)      (%) 
สีโทนเดียว                       1         2         5 
สีคูตรงขาม                       6        12        3     
สีสดใส                           28        56        1         

สีโทนรอน                        2         4         4 

สีโทนเย็น                       13        26        2     
       รวม                       50       100 
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สวนท่ี 3 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบไดใหแนวคิด
ในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เรื่อง มหัศจรรยฟง
ไจ ดังนี้ 
Mood and Tone ใชแบบ (Nature) ธรรมชาติ
และอิสระรองลงมาเปนแบบ (Casual) สบายๆและ
(Clear) ชัดเจน ลักษณะประเภทรูปทรงที่เหมาะใช
ในงานเปนรูปทรงสมจริงธรรมชาติซึ่ งตรงกับ
กลุมเปาหมาย ฟอนตลายมือ ความยาวคลิปไมเกิน 
๓ นาที   ผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ได ให
ขอคิดเห็นวา ในงานใหใชรูปรางและสีเพ่ือบงบอก
วาเห็ดนั้นดีหรือไมดี รูปแบบนุมนวลที่มีสีออนและ
ดูมีความสุขสามารถใชในการกําหนดเปนเห็ดที่ดี
และรูปแบบแหลมคมกับสีโทนมืดมนสามารถบอก
ถึงสัญญาณ วาเห็ดไมดี สามารถเอาหลากหลาย
สไตลเขามาผสมกันได แตยังคงยึดไวเรื่องการทําให
เขาใจงาย ใหมากที่สุด 

 

ผลการออกแบบ 
จากการ เ ก็บขอมู ลจากกลุ ม เป าหมายและ
ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่  
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย   
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม  
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การ วิจั ยครั้ ง น้ี  คือสื่ อ ภาพเคลื่ อนไหว  รูทั น 
อาณาจักรฟ ง ไจ  “เห็ดไหนดีหรือร าย” เป น
โครงการออกแบบโมช่ันกราฟก  แนวคิดที่ใชในการ
ออกแบบ (Concept) คือ มหัศจรรยฟงไจ เพื่อบง
บอกความนาท่ึงชวนใหสงสัย สนใจและอยากรูโดย
ใชรูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ   
ธร รมชาติ แ ล ะอิ ส ร ะ  ( NATURAL)  สบ ายๆ
(CASUAL) และชัดเจน (CLEAR) กลุมเปาหมาย   
คือ กลุม Generation Y นักศึกษาถึงวัยทํางาน  
เพศ  ชายและหญิ ง  อา ยุ  21-35  ป  โดยสื่ อ  

ภาพเคลื่อนไหว จะมีรูปแบบท่ีสนุกสนาน ขอมูล 
กระชับงายตอการเขาใจ และมีลักษณะที่แปลก 
ใหมนาสนใจ    
          ข้ันตอนการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เรื่อง   
มหัศจรรยฟงไจ  

          1.ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเห็ดในดานตางๆ   
เพื่อนํามาใชในการออกแบบ   
          2.ทําแบบรางสื่อวางโครงเรื่อง   
          3.ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดชนิด 
รูปรางและสีที่จะใหความรูสึกในแตละฉาก  

          4.กําหนดสตอรี่บอรดภาพเคลื่อนไหว 
เขียนคําบรรยายหรือขอความเพื่อดําเนินเรื่อง 
          5.ทําแบบจําลองของสื่อโดยจะใชโปรแกรม 
Adobe After Effect (AE), Adobe Photoshop 

(PS), Adobe Illustrator (AI) รวมกันในการจัดทํา
และตัดตอใหออกมาเปนโมช่ันกราฟก พรอมตรวจ
แกไข จุดบกพรอง (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 4)    

ภาพท่ี 1 ทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับเห็ดชนิดตาง 

 
ภาพท่ี 2 ทําแบบรางสื่อวางโครงเรื่อง   
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ภาพท่ี 3 ออกแบบภาพประกอบเพื่อกําหนดชนิด 
รูปรางและสี ตอ 

 
ภาพท่ี 4 กําหนดสตอรี่บอรดเพื่อเตรียมใชประกอบ
ทําการตัด 
 

 
ภาพท่ี 5 ทําแบบจําลองของสื่อโดยจะใชโปรแกรม 
Adobe After Effect (AE) 

 

วิจารณผลการวิจัย 
    การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย

ฟงไจ(เห็ด) ใชหลักการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 
สําหรับนักศึกษาและวัยทํางาน โดยใหความสําคัญ
ดานเน้ือหา เนนองคประกอบท่ีนาสนใจ ไดแก 
ภาพวาดจากคอมพิวเตอรและโทนสีที่สดใส สบาย
ตา ใหความรูสึกถึงสื่อรูปแบบทันสมัย ผสมผสาน
กับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย Generation Y ที่
เปนวัยรุนและวัยทํางาน ออกแบบใหเขาถึงขอมูลที่
เขาใจไดงายของฟงไจเห็ดในดานตางๆ 

ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษา  วัย
ทํางาน ที่มีรุปแบบสนุกสนานจะชวยดึงดูดความ
สนใจ และยังเชิญชวนใหวัยรุนวัยทํางานหันมา
สนใจใหความสําคัญ ไดรับความรูความเขาใจเรื่อง
ของฟงไจและเห็ดมากยิ่งข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

      โดยการจัดทําสื่อภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย
ฟงไจ(เห็ด)พบวาสีที่เหมาะแกการออกแบบคือสี
โทนสดใสและใชรูปทรงสมจริงธรรมชาติ เนื้อหามี
ความสนุกสนาน เลาเรื่องแบบภาพประกอบ
เสียงเพลงมีคําอธิบายตัวอักษรและเสียงพากย(คน) 
ใหตรงตามที่กลุมเปาหมายตองการ โดยมีเน้ือหาที่
เขาใจงายสบายๆและชัดเจนเกี่ยวกับเห็ดในดาน
การแพทยตามดวยมีเนื้อหาเห็ดในดานอ่ืนๆอีกดวย 

สื่อภาพเคลื่อนไหวมหัศจรรยฟงไจ(เห็ด)เปน
สื่อใหความรูเกี่ยวกับเห็ดในรูปแบบใหมที่นาสนใจ
และยังเปนประโยชนตอ วัยรุนและวัยทํางาน
มากมาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
           งานวิจัยเรื่องน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ขวัญใจสุขกอนที่ ให คําปรึกษา ขอ เสนอแนะ 
แนว คิด  ตลอดจนแก ไ ขข อบกพร อ ง ต า ง ๆ 
ขอขอบพระคุณ คุณพอคุณแม และผูปกครองท่ีให
คําปรึกษาตาง ๆชวยเหลือทุกดานและคอยให
กําลังใจเสมอมา ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญที่ไดให
คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ ช ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ทํ า ง า น 
ขอขอบพระคุณผูที่ ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามวิจัย สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆและ
รุนพี่ที่ชวยเหลือคอยใหกําลังใจตลอดจนงานวิจัย
เสร็จสมบูรณ  
 

เอกสารอางอิง 
ดนัย มวงแกว (2552) หลักการออกแบบตัวละคร                         
นนทบุรี ไอดีซีอินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอรจํากัด 
แหลงขอมูล
https://sites.google.com/a/rsb.ac.th/animat

ion-kruaom/bth-thi-10-kar-xxkbaeb-taw-

lakhr-style-art-direction 
 
Cindy Burgess (2560) การเขียนสตอรี่บอรด 
Toronto,Canada  

แหลงขอมูล
https://photography.tutsplus.com/tutorials

/how-to-make-a-storyboard-for-video--cms-

26374  

 

WC.Bear (2562) การสรางภาพเคลื่อนไหว 
Web Course Bangkok Sathorn Training 

Centre Rama 4,Bangkok 10210  

แหลงขอมูล 

https://www.webcoursesbangkok.com/blog

/how-to-create-a-motion-graphic/     
 

ยุวดี ตายคํา (2555) เกร็ดความรูเรื่องเห็ด  
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
แหลงขอมูล http://biology.ipst.ac.th/?p=933 

 

Thitiya Boonpratuang (2555) การจัดจําแนก
เห็ดพิษในประเทศไทย 

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย 
แหลงขอมูล 
https://www.researchgate.net/publication/

233936971_karcadcanaekhedphisniprathest

hiy_chwngpi_2551-

2555_The_identification_of_poisonous_mu

shrooms_in_Thailand_during_2008-2012 

 

เฮเลน บรกิกส (2561) เชื้อเห็ดรา มีคุณคา
มากกวาเปนอาหาร และยารักษาโรค 
บีบีซี นิวส 
แหลงขอมูล     
https://www.bbc.com/thai/international-

45501905 

 

Tanthai (2561) “Fungi Kingdom” อาณาจักร
ท่ีถูกลืม 
รายการคุยวิทยติดตลก พกไวฟงยามเปลี่ยวสมอง 
แหลงขอมูล
https://www.witcastthailand.com/witthai-

s02e08/ 
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 Rex weyler (2560) การฟนคืนทางชีวภาพของ
นํ้าและผืนดิน 
Greenpeace thailand 

แหลงขอมูล 

https://www.greenpeace.org/archive-

thailand/news/blog1/blog/59407/ 
 

Sky Ocean Rescue (2561) Plastic-eating 
fungus could help fight against waste  
UK news 

แหลงขอมูล 

https://news.sky.com/story/plastic-eating-

fungus-could-help-fight-against-waste-

11495833  
 
Colm Gorey (2561) New way to produce 
biofuel from mushroom waste is a game 
– changer  
Siliconrepublic 
 แหลงขอมลู 

https://www.siliconrepublic.com/machines

/biofuel-mushroom-waste-game-changer 

 

มูลนิธิสํานึกรักบานเกิด(2552)ประโยชนและ
ความสําคัญของเห็ด(เห็ดรา)  
บริษัทรักบานเกิด จํากัด แหลงขอมูล 

https://www.rakbankerd.com/agriculture/p

age.php?id=1268&s=tblplant 

 

 

Moneyhub (2559) เรามีท้ังหมดก่ีGenและแต
ละGenคือยุคไหน?  

บริษัทอินเตอรเสปซ (ประเทศไทย) จํากัด
แหลงขอมูล
https://moneyhub.in.th/article/generation-

people/  
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