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บทคัดยอ 

กราฟกเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก เกี่ยวกับปญหาขยะ มีความสาํคัญ เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหาที่
มีมาอยางยาวนาน เกิดจากการกระทําของมนุษย โดยขยะน้ันเมื่อสะสมกันเปนจํานวนมาก จะทําใหเปน
แหลงของเช้ือโรค กอใหเกิดมลภาวะ ทั้งในรปูแบบรูปและกลิ่น เมือ่ขยะปนเปอนกบัสิ่งแวดลอม ไมเพียง
ตนเองทีจ่ะไดรบัผลกระทบ แตยังสงผลถึงผูอื่น ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตสัตวนอยใหญตางๆ ทั้งบนบกและใน
น้ํา ซึ่งปญหาน้ีเปนปญหาที่ใกลตัวอยางมาก แตยังไมไดรับความสนใจมากพอ สําหรับผูใหญบางคน
มองขามวาเปนเรื่องเลก็นอย อาจไมไดเปนตัวอยางที่ดีใหกบัเด็กๆหรือลูกๆ ฉะน้ัน การชวยแกไขปญหาจงึ
ควรเริ่มตนจากเด็กๆ การผลิตสื่อกราฟกเคลื่อนไหวน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กยุคใหมเห็นถึงความสําคัญ
ของปญหาขยะ เพื่อชวยกันแกไขและลดปญหาตอไป 

ผลการวิจัย พบวา 1) ไดสื่อกราฟกเคลื่อนไหวท่ีมีประโยชนเพิ่มมากขึ้น 2) ไดสื่อที่แปลกใหม เขา
กับเด็กในยุคปจจุบันได 3) เด็กยุคใหมไดรับความรูเกี่ยวกบัปญหาขยะพรอมทั้งการลดปญหามากขึ้น 
 
คําสําคัญ : กราฟกเคลื่อนไหว, ปญหาขยะ, เด็กประถม  
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Motion graphic design for children about waste problem 
Tuangrat Nenprom, Khwanchai Sukkon 

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

Rajabhat University 

 

Abstract 

The motion graphics for children are important because wastes are problems that 

have not been solved for a long time and the problems are caused by humans. The 

amounts of the wastes can be the sources of germs and pollutions including physical form 

and bad smells. Not only the people creating the wastes will be affected; but their nearby 

people, nature and animals including land and aquatic ones will be affected if the 

environments are contaminated by the wastes. These problems are very important, but 

the problems are not concerned as expected. Some adults considered these problems 

unimportant. They might not be good role models for the children. Therefore, the 

problems should be solved by starting from the children. The purpose of these animated 

graphics is to make the new generations see the importance of the waste problems, 

mutually solve the problems, and reduce the problems. 

The findings were as follows: 1) the beneficial graphics were produced, 2) the new 

media was created and appropriate for the new generations, and 3) the new generations 

gain the knowledge about the wastes and problem prevention. 

 

Keywords: Motion graphics, waste problem, primary student 
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บทนํา 
ปญหาขยะเปนปญหาที่มีมาอยางยาวนาน 

สงผลเสียตางๆมากมาย ทั้งเรื่องปริมาณขยะที่กอง
พะเนินเปนภูเขาสรางภาพลักษณนาหดหู เมื่อขยะ
สะสมกันมากๆก็เปนแหลงสะสมเช้ือโรค กอเปน
มลภาวะ ทั้งทางรูป และกลิ่น ขยะท่ีปนเปอนลงนํ้า
ก็ทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหน้ําเนาเสีย สาเหตุน้ํา
ทวมเมืองเกือบทุกครั้ง ก็เพราะทอน้ําอุดตันไปดวย
ขยะ สิ่งตางๆเหลานี้คือปญหาที่ไมไดมาจากใคร 
นอกจากฝมือพวกเราชาวเมือง ทั้งความฟุมเฟอยใน
การอุปโภคบริโภค การใชถุงพลาสติกเกินความ
จําเปน และความมักงายในการไมคัดแยกขยะ การ
ทิ้งขยะไมถูกที่ถูกทาง ทุกสิ่งเปนปญหาที่เรากอข้ึน
แลวโยนภาระไปใหคนอื่นจัดการเสมอ โดยเราไมได
ตระหนักเลยวา ขยะเหลานี้ไดกอปญหามากมาย
ขนาดไหน ทั้งตอสวนรวม หรือแมแตตัวเราเอง 

ไมเพียงปญหาในระดับเมือง แตวิกฤติขยะ
ยังลามไปถึงในทะเลกลายเปนแพขยะ ซึ่งไทยเรารัง้
อันดับ 5 ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดใน
โลก  มี ขยะ ไหลลงทะเลประมาณ  700,000-

1,000,000 ตัน/ป คราชีวิตสัตวทะเลมากมาย ทั้ง
โลมาและเตาทะเล ทั้งยังกอภัยเงียบที่นากลัวกวาก็
คือผลกระทบของ “ไมโครพลาสติก” จากขยะ
พลาสติกที่แตกตัวเปนโมเลกุลเล็ก ปนเปอนเปน
อาหารสูตัวสัตวทะเล จากปลาเล็ก ไปปลาใหญ กิน
ตอกันเปนทอดๆ จนยอนมาถึงมนุษยที่อยูบนสุด
ของหวงโซอาหาร กออันตรายตอรางกาย 

การท่ีจะแกไขปญหาขยะนี้ได ควรปลูกฝง
จิตสํานึกเรื่องการทิ้งขยะต้ังแตวัยเด็ก เพื่อที่เด็กจะ
เติบโตเปนวัยรุนและผูใหญที่เปนแบบอยางที่ดีกับ
คนรุนหลัง แตสําหรับบางครอบครัวหรือกับผูใหญ
บางคน อาจไมมีเวลาในการเฝารบรมเด็กๆ หรือ
บางครั้งอาจมองวาเปนเรื่องเล็กนอย ไกลตัว และ

เปนเรื่องที่นารําคาญใจ สงผลใหเด็กคิดวาเปนเรื่อง
ปกติที่จะท้ิงขยะอยางไรก็ได และกลายเปนคนมัก
งาย ซึ่งปญหาใหญมักเกิดจากปญหาเล็กๆเชนน้ี 

ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาน้ี และตองการที่จะออกแบบสรางสรรคสือ่ที่
เปนประโยชน ในรูปแบบการตูนที่เด็กสนใจและช่ืน
ชอบ ก็จะสามารถปลูกฝงความคิด จิตสํานึกท่ี
ถูกตองใหกับพวกเขาได สามารถสงเสริมความ
สนใจในการทิ้งขยะที่ ถูกตอง เพื่อสรางวินัยที่ดี
ใหกับเด็ก และชวยใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติใน
สังคมสะอาดนามองมากขึ้น เพราะการตูนที่ดูในวัย
เด็กนั้น เปนสวนหนึ่งท่ีสามารถบมเพาะลักษณะ
นิสัยบางอยาง ใหติดตัวไปจนเปนผูใหญได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อออกแบบสื่อที่เปนประโยชน 
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกทีด่ีเรื่องการทิง้ขยะ

ใหกับเด็กที่กําลังโตเปนวัยรุน 

3. เพื่อให เด็กตระหนักถึงปญหาและ
ผลกระทบจากการท้ิงขยะในปจจุบัน  
   

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากบทความ สื่อ 
เว็บไซต และมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เก่ียวของ 
กับการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก 
เกี่ยวกับปญหาขยะ  

2. ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย 
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบ 
สัมภาษณที่จะใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ  

3. เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช  
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา เด็กโตและผูใหญ ชาย-หญิง ที่ช่ืน
ชอบการดูการตูน ชอบความตลก จํานวน 50 คน 
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4. เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ทํ า
แบบสอบถามสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 คน 

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 
ค า เ ฉลี่ ย  (MEAN) และใช วิ ธีตี ความจากการ 
สัมภาษณผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ขอมูล 
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ 
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

6. ออกแบบกราฟกเคลอนไหวสําหรับเด็ก 
เก่ียวกับปญหาขยะ  
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก 
กลุมเปาหมาย คือ เด็กนักเรียนประถมศกึษา และ
ผูใหญ จํานวน 50 คน ผลที่ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง 
คือ 1) พฤติกรรมความคิดเห็นเกี่ยวกบัขยะ 2) 

พฤติกรรมการใชสื่อ รูปลักษณงานกราฟกเคลื่อไหว
ที่กลุมตัวอยางตองการ รวมทัง้ ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการ ออกแบบ จํานวน 3 
คน มีรายละเอียด ดังนี้  

สวนท่ี 1 นักเรียนประถมและผูใหญ เห็น
พฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไมถูกตองของผูอื่นเปนเรือ่ง
ที่ไมดี แตยังคงมีบางสวนที่ยงัเห็นพฤติกรรม
เหลาน้ันเปนเรื่องปกติ และไมใหใคความสําคัญมาก
นัก (ดังตารางที่ 1) สิ่งทีส่ําคัญทีสุ่ดทีจ่ะดึงดูดความ
สนใจในการดูการตูนหรอืงานเคลื่อนไหว (ดังตาราง
ที่ 2) ลายเสนที่ควรใหในงานออกแบบกราฟก
เคลื่อนไหว (ดังตารางที่ 3)  

ตารางท่ี 1 ผลจากการวิเคราะหความคิดความรูสกึ
หากเห็นผูอื่นทิ้งขยะอยางไมถูกตอง 

ความรูสึก จํานวน 

(คน) 

รอยละ
(%) 

ลําดับ 

เฉยๆ  3 6 3 

ไมพอใจ
เล็กนอย 

15 30 2 

ไมพอใจมาก  32 64 1 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 2 สิ่งที่สําคัญท่ีสุดท่ีจะดงึดูดความสนใจใน
การดูการตูนหรอืงานเคลื่อนไหว 

ปจจัย จํานวน(คน) รอยละ(%) ลําดับ 

ช่ือเรื่อง 13 26 2 

ลายเสน 4 8 4 

สีสัน 9 18 3 

เน้ือเรื่อง 24 48 1 

รวม 50 100  
 

ตารางท่ี 3 ลายเสนที่ควรใหในงานออกแบบ
กราฟกเคลื่อนไหว 

ลายเสน จํานวน
(คน) 

รอยละ
(%) 

ลําดับ 

รายละเอียดนอย 4 8 3 

เสนโคมมน 2 6 4 

แนวการตูนญี่ปุน 26 52 1 

เกือบเหมือนจริง 17 34 2 

รวม 50 100  
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สวนท่ี 2 วิเคราะหขอมลูจากผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 ทาน ไดใหขอคิดเห็น ดังนี ้
การดําเนินเรื่องควรเนนไปที่สวนใด (ดังตารางที่ 4) 

ความยาวในการดําเนินเรือ่ง (ดังตารางที่ 5) ภาษา
ที่ใชในงานออกแบบ (ดังตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 4 การดําเนินเรือ่งควรเนนไปทีส่วนใด 

การดําเนินเรื่อง คาเฉลี่ย อันดับ 

สาเหตุปญหา 3.67 3 

ผลกระทบ 4.67 1 

การแกไข 4.34 2 

ผลดจีากการแกไข 3 4 

 

ตารางท่ี 5 ความยาวในการดําเนินเรื่อง 

ความยาว จํานวน รอยละ ลําดับ 

1 – 2 นาที - - - 
2 – 4 นาที 2 66.7 1 

5 – 7 นาที 1 33.3 - 

8 – 10 นาที - - - 

รวม 3 100  

 

ตารางท่ี 6 ภาษาที่ใชในงานออกแบบ 

ภาษา จํานวน
(คน) 

รอยละ
(%) 

ลําดับ 

ทางการ - - - 
ภาษาพูด
สุภาพ 

3 100 1 

ภาษาพูด 
มีคําหยาบ
เล็กนอย 

- - - 

รวม 3 100  

 

ผลการออกแบบ 

 จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 
ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลท่ี 
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งนี้ คือ กราฟกเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก 
เกี่ยวกับปญหาขยะ เปนโครงการออกแบบ สื่อ
อนุรักษ แนวคิดที่ใชในการออกแบบ (Concept) 

คือ “เริ่มงาย ใกลตัว” เพื่อ นําเสนอปญหาเก่ียวกบั
ขยะที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาที่ใกลตัวใน
ชีวิตประจําวันมากๆ พรอมเสนอการชวยแกไขและ
บรรเทาปญหา ดวยวิธีตางๆท่ีสารถทําไดงายๆ 
เพียงเริ่มจากตัวเอง โดยใชรูปแบบการออกแบบ 
(Mood & Tone) คือ สนุกสนาน (ENJOYABLE) 
อนุ รั ก ษ นิ ย ม  ( CONSERVATIVE) ธ ร ร ม ช า ติ  
( NATURAL) ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  คื อ  นั ก เ รี ย น
ประถมศึกษา ชายและหญิง อายุ 7 -12 ป โดยสื่อ
กราฟกเคลื่อนไหว จะมีรูปแบบท่ีสนุกสนาน 
สอดแทรกมุกตลกกวนๆชวนปวดหัว ใหขอมูล
กระชับงายตอการเขาใจ มีการดําเนินเรื่องใหขอมลู
อยางเปนข้ันเปนตอน มีตัวดําเนินเรื่องเปนตัวเลา
เรื่อง ใชภาพไปในทางคอนขางสมจริง และสี
ธรรมชาติที่ไมฉูดฉาด สบายตา และทําออกมาใน
รูปแบบสื่อออนไลน ที่ จะทําใหเด็กๆสมัยใหม
สามารถเขาถึงได 
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ข้ันตอนการออกแบบ 

 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาขยะ ศึกษา
พฤติกรรมของเด็กประถม และทําแบบสอบถาม 

2. สรุปข อมู ลที่ ไดจากแบบสอบถาม
ผูบริโภคและผูเช่ียวชาญทางการออกแบบ 

3. คิดเน้ือเรื่องข้ันตอนการใหขอมูล เพื่อ
ทําแบบรางสตอรี่บอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางแบบรางดินสอ สตอรี่บอรด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แบบรางคอมคอมพิวเตอร ตัวดําเนินเรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แบบรางคอมพิวเตอร ภาพขยะ 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบกราฟกเคลือ่นไหวสําหรบัเด็ก 
เกี่ยวกับปญหาขยะ ใชหลักการออกแบบสื่อรณรงค
สําหรับนักเรียนประถม โดยเปนการใหขอมลู
เกี่ยวกับปญหาขยะ สาเหตุการเกิดปญหา 
ผลกระทบ การแกไขปญหา และเพ่ิมความนาสนใจ 
โดยมีตัวดําเนินเรือ่ง เพือ่ใหขอมลู มีการทําทาทาง 
สีหนาอารมณตางๆ รวมถึงการสอดแทรกมุกตลก
กวนๆ เสียงตลกๆรวมดวย ใหไมนาเบื่อจนเกินไป 
คลายๆกับการตูนเลาเรื่องและการแคสเกมที่เดก็ๆ
ชอบดู และใหขอมลูกระชับเขาใจงาย สอดคลอง
กับแนวความคิดที่วา เริ่มงาย ใกลตัว  

 

สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหวสําหรับ
เด็ก เกี่ยวกับปญหาขยะ จัดทําใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหาที่ใหความรู การรณรงค 
และมุกตลกเขาดวยกัน ภาพประกอบคอนขางมี
ลายละเอียดสมจริง รวมกับภาพท่ีมีรายละเอียดตัด
ทอนในบางชวง ตัวดําเนินเรื่องมีความเปนคนตลก 
โทนสีที่ใชเปนสีตามธรรมชาติที่ปรับใหออนลง งาย
ตอการเขาใจและสบายตา มีเนื้อหาที่ไมออนตอโลก
จนเกินไป และมีความเปนเด็กในยุคปจจบุันมากข้ึน 

การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหวสําหรับ
เด็ก เกี่ยวกับปญหาขยะ เปนสื่อรณรงคที่สงเสริม
จิตสํานึกในการทิ้งขยะ เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหตรง 
กับกลุมเปาหมาย และเปนแบบอยางที่ดีใหกับคน
รุนหลังตอไป  เพื่อสิ่งแวดลอมที่สวยงาม บานเมือง
ที่สะอาดนาอยู ใหคงอยูยาวนาน  
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กิตติกรรมประกาศ 

ง าน วิจั ย เรื่ อง น้ีสํ า เร็จลุล วงลงไดด วยความ 
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 
ขวัญใจ สุขกอน ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดย
ต ล อ ด จ น ง า น วิ จั ย เ ล ม นี้ เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ  
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม และผูปกครอง 
ที่คอยใหกําลังใจเสมอมา ขอขอบนองๆท่ีใหความ
รวมมือในการทําแบบสอบถาม ใหขอมูลเพื่อศึกษา
ในการทําวิจัย เปนอยางดี สุดทายขอขอบคุณ
เพ่ือนๆ และรุนพี่ทุกคน ที่ใหคําแนะนําสําหรับ
แนวความคิดที่ดี และเปนกําลังใจใหตลอดจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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