




 
 
 
 
 

จัดท าสื่ออนิเมชั่นด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างไร? 
ให้ประชาชนเข้าใจ...ภายใน 2 นาที 

  
นางสาวพรนภา แซ่ลี้  

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

 ปัจจุบันความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อประชาชน 
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้เปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและการสื่อสารของประชาชนในสังคม จากการสื่อสารแบบตัวต่อตัว 
เป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน และได้เปลี่ยนพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้ระยะเวลาสั้น ๆ 
ในการท าความเข้าใจผ่านการถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบรูปภาพ วิดีโอ คลิปอนิเมชั่น ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น Facebook Line Instagram Twitter Google Youtube เป็นต้น และจากการด าเนินการผลิตสื่อ หนังสือ คู่มือ 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ 
ได้จัดท าสื่อความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาจเข้า 
ไม่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชน เนื่องจากองค์ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นเรื่อง 
ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก และช่องทางการส่งต่อข้อมูลหรือองค์ความรู้ด้านกฎหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม 
ถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และจากการสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข พบว่า มีความต้องการสื่อความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
หรือสื่ออนิเมชั่นจ านวนมาก ดังนั้น ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขจึงได้เริ่มจากการศึกษาองค์ความรู้ด้านการ
จัดท าอนิเมชั่น ดังนี้  
 อนิเมชั่น (Animation) รวมทั้งค าว่า ภาพเคลื่อนไหว (animate) และนักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
(animator) มาจากรากศัพท์ภาษาละติน "animare" ซึ่งมีความหมายว่าท าให้มีชีวิต ดังนั้น อนิเมชั่นจึงหมายถึง 
การสร้างสรรค์ลายเส้น และรูปทรงที่ไม่มีชีวิตให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ และอนิเมชั่น ยังหมายถึง "การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่องท าให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการ
เคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision)  

 โดยขั้นตอนในการผลิตสื่ออนิเมชั่นมีขั้นตอนหลัก จ านวน 3 ขั้นตอน โดยสามารถอธิบายภาพรวม
การท างานในแต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้  
  1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นขั้นตอนส าหรับ
การเตรียมสร้างงานอนิเมชั่น เริ่มตั้งแต่การเตรียมเนื้อเรื่องให้เป็นภาพคร่าว ๆ การวางแผนกลยุทธ์ การเตรียม
งบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการท างาน การวางคอนเซ็ปต์ (Concept) และการพัฒนาแนวคิด (Idea) 
การวางหัวข้อเรื่อง (Outline a topic) การก าหนดเรื่องราว (Storyline) การเขียนสคริปต์ การออกแบบลักษณะของ
ตัวละคร (Character Design) การวาดการ์ตูน (Drawing) การก าหนดทิศทางของศิลปะ (Art Direction) การสร้าง 
บทภาพ (Storyboard) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการเตรียมทุกสิ่งส าหรับน ามาใช้ในการสร้างงานอนิเมชั่น และเป็นหัวใจส าคัญ
ส าหรับการสร้างเนื้อหาของอนิเมชั่นเรื่องนั้น ๆ  ดังนั้น ในส่วนนี้จึงมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างซับซ้อน โดยมีขั้นตอนย่อย 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1 การเขียนเรื่องหรือบท (story) 1.2 การออกแบบภาพ (visual design) เป็นการออกแบบ 
ตัวละครว่าควรมีลักษณะหน้าตาอย่างไร สูงเท่าใด ฉากควรจะมีลักษณะอย่างไร สีอะไร ในขั้นตอนนี้อาจต้องปรึกษา
และจัดท าร่วมกับบริษัทเอกชนที่รับจ้างผลิตสื่ออนิเมชั่น 1.3 การท าบทภาพ เป็นการน าบทที่เขียนขึ้นมาท าการ



- 2 - 
จ าแนกมุมภาพต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงการด าเนินเรื่องพร้อมค าบรรยายอย่างคร่าว ๆ และ 1.4 ร่างช่วงภาพ (animatic) 
เป็นการน าบทภาพทั้งหมดมาตัดต่อร้อยเรียงพร้อมใส่เสียงพากย์ของตัวละครทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการจัดท าบทภาพ  

  2. ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการเริ่มลงมือท างานอนิเมชั่นจากบทภาพ 
ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนการเตรียมงาน โดยมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 2.1 การวางผัง (layout) เป็นการก าหนด 
มุมภาพ และต าแหน่งของตัวละครอย่างละเอียด 2.2 ท าให้เคลื่อนไหว เป็นการท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวตามบทในแต่ละ
ฉากนั้น ๆ และ 2.3 ฉากหลัง (background) ช่วยเสริมอารมณ์ของผู้ชมได้มากขึ้น 
  3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post - Production) เป็นขั้นตอนการปรับแต่งเสียง การใส่ค าบรรยาย
และการใส่เครดิตหรือชื่อของหน่วยงาน การน าเสนองานในรูปแบบอินเตอร์เน็ตหรือการน าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอ 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ถือว่างานที่ได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นงานอนิเมชั่นที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพและ
เสียงพร้อมจะน าไปใช้งานจริง โดยมีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 3.1 การประกอบภาพรวม (compositing) 
เป็นขั้นตอนในการน าตัวละครและฉากหลังมารวมเป็นภาพเดียวกันให้มีความกลมกลืนกัน ไม่ให้สีแตกต่างกัน 
3.2 ดนตรีและเสียงประกอบ (music and sound effects) เป็นการเลือกเสียงดนตรีประกอบ ให้เข้ากับการด าเนินเรื่อง  
 โดยสรุปขั้นตอนการผลิตสื่ออนิเมชั่นได้ดังแผนผังขั้นตอนการผลิตสื่ออนิเมชั่น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โดยสรุปแล้วผู้ที่ได้รับผิดชอบในการจัดท าสื่ออนิเมชั่นให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้พ้ืนฐาน 
ในด้านการจัดท าสื่ออนิเมชั่น โดยหัวใจหลักส าคัญของการจัดท าสื่ออนิเมชั่น คือ การเขียนเรื่องหรือบท และการท าบทภาพ 
ซึ่งผู้จัดท าจะต้องมีทักษะในการสรุปความ การย่อความด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้สั้น กระชับ 

1. ขั้นตอนก่อนการผลิต  
 

2. ขั้นตอนการผลิต  3. ขั้นตอนหลังการผลิต  

1. การเขียนเรื่องหรือบท  

2. การออกแบบภาพ  

3. การท าบทภาพ 
(storyboard) 

4. ร่างช่วงภาพ  

1. การวางผัง  

๒. ท าให้เคลื่อนไหว  

๓. ฉากหลัง  

1. การประกอบภาพรวม  

2. ดนตรีและเสียงประกอบ  



- 3 - 
และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตสื่ออนิเมชั่น ไม่ควรเกิน 2 - 3 นาที เนื่องจากความสนใจ 
ของประชาชนส่วนใหญ่ในการรับชมสื่อจะใช้เวลาสั้น ๆ และการจัดจ้างผลิตสื่ออนิเมชั่นมีราคาค่อนข้างแพง 
  ทั้งนี้ ท่านรับชมสื่ออนิเมชั่นด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ๑) สรุป
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ๒) แนวทางการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข http://laws.anamai.moph.go.th 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 
 เอมิกา เหมมินทร์ และปรีชา วิจิตรธรรมรส, พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 - 10 ฉบับที่ 16 - 17 มกราคม - ธันวาคม 2557. 
 ดนัย  ม่วงแก้ว, Flash Cartoon Animation, นนทบุรี, ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด, 2552. 
 อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,
เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบมัลติมีเดีย : หลักการสร้าง Animation. 

สื่ออนิเมชั่น เรื่อง สรุปสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

สื่ออนิเมชั่น เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 


