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การสร้างส์อโมจันอินโฟกราฟกเพื่อรักษาสิงแวคล้อมชุมชนบ้านคลองโคน

จังหวัดสมุทรสงคราม

CREATION OF MOTION INFOGRAPHICS MEDIA FOR ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION AT BAN KHLONG KHON COMMUNITY,

SAMUT SONGKHRAM PROVINCE

ก า ร ว ิจ ัย ใน ค ร ั้ง น ื้ม ีว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์เพ ื่อ ส ร ้า ง ล ี่อ โ ม ช ัน อ ิน โ ฟ ก ร า ฟ ิก  เพ ื่อ ร ัก ษ าส ิงแ ว ด ล ้อ ม ช ุม ช น บ ้าน ค ล อ งโค น  

จ ังห ว ัดสม ุทรสงคราม  กล ุ่ม เป ้าห มายในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ดือ ผ ู้ท รงค ุณ ว ุฒ ิด ้าน ล ี่อด ิจ ิท ัลม ีเด ีย  จำนวน 5 คน ผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิด ้าน 

เน ื้อหา จำนวน 3 คน ผ ู้นำช ุมชนตำบลบ ้านคลองโดน จำนวน 7 คน เคร ื่องม ีอท ี่ใช ้ ประกอบด ้วย  ล ี่อโมช ันอ ินโฟกราฟ ิกเพ ื่อ 

ร ักษาส ิงแวดล ้อมช ุมชนบ ้านคลองโคน จ ังห ว ัดสม ุทรสงคราม  แบบส ัม ภาษ ณ ์ความ ค ิด เห ็น ของผ ู้เช ้ยวชาญ แบ บม ีโครงสร ้าง 

แบบประเมินคุณภาพ'ของผู้เ'’ร่ยว'ชาญ ท ี่ผ ่านการตรวจสอบค ุณ ภาพเคร ื่องม ือ ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลโดยการหาค ่าเฉล ี่ย  ส ่วนเบ ี่ยงเบน 

มาตรฐาน

ผ ลก ารว ิจ ัยพ บ ว ่า  การสร ้างล ี่อ โม ช ัน อ ิน โฟ กราฟ ิก ใช ้ห ล ักการว ิเค ราะห ์เน ื้อห าด ้วยห ล ักการอ ิน โฟ กราฟ ิก  ท ี่ม ีฃนาด 

1280 X 720 พ ิณ ,ชล ความยาว 1.47 นาที ผลการประเม ินค ุณภาพลี่อโมช ันกราฟ ิก เพ ื่อร ักษาสิ,งแวดล้อมช ุมชนบ ้านคลองโคน 

จ ังหว ัดสม ุทรสงคราม ม ีดวามเหมาะสมอยูไนระด ับมาก

ค ำส ำค ัญ : ลี่อโมชันอินโฟกราฟิก ค ุณภาพลี่อโมชันอินโฟกราฟิก ร ักษาส ิงแวดล้อมช ุมชนบ ้านคลองโค

This research aims to creation of motion infographics for environmental conservation at Ban Khlong Khon 

community, Samut Songkhram province. The target group of this research were 5 digital media experts, 3 content 

experts and 7 Klong Khon community leaders. The research tools include motion infographics for environmental 

conservation at Ban Khlong Khon community Samut Songkhram province, structured interview form for expert
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opinion, expert quality assessment form that has passed the tool quality inspection. Using average and standard 

deviation statistic to analyze the research data.

The results showed that the content in motion infographics was analyzed by infographic principles. 

The motion infographics resolution was 1280 X 720 pixel, 1.47 minutes length and the quality of motion 

infographics for environmental conservation at Ban Khlong Khon community, Samut Songkhram province was at 

high level.

Keywords: motion infographics, quality of motion infographics, environmental conservation at Ban Khlong Khon 

community

บทนำ
น ับแต ่อด ีต เป ็นต ้นมาความ เจร ิญ ก ้าวหน ้าทางต ้านว ิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทำให ้มน ุษย ์ร ู้จ ักประด ิษฐ ์ค ิดค ้น เคร ื่องม ือ  

และเทคโนโลยีสม ัยใหม่ เพ ื่อค ้นหาแหล่งทร ัพยากร และนำมาใช้ประโยซน้ไนต้านต่าง  ๆ เพ ื่อดอบสนองความต ้องการของมน ุษย ์ 

ประกอบก ับการเพ ิ่ม จำนวนของประขากรอย ่างรวด เร ็ว  ทำให ้ม ืการนำเอาส ิงแวดล ้อม เหล ่าน ั้นมาใช ้จน เก ินปร ิม าณ  เก ิดการ 

แข่งข ันในการใช ้ทร ัพยากร เพ ื่อยกระด ับฐานะความเป ็นอย ู่ ในขณ ะเด ียวก ัน  ผลท ี่เก ิดข ึ้นตามมาจากการใช ้ทร ัพยากรทำให ้เก ิด  

ป ัญ ห าม ลพ ิษ ทางส ิงแวดล ้อม  กรมส ่งเสร ิมค ุณ ภาพส ิ,งแวดล้อม), 2548) ท ี่ส ่งผลต ่อช ุมซนและส ังคม  การส ิกษ าและถ ่ายทอด  

ความร ู้ต ้านส ิงแวดล ้อมเป ็นกระบวนการหน ึ่งในการส ่งเสร ิมประซากรให ้เก ิดความร ู้ความเช ้าใจเก ี่ยวก ับส ิงแวดล ้อม ให ้ม ืดวาม 

ต ระห น ักต ่อป ัญ ห าส ิงแ วดล ้อม แ ละสำน ึก ใน ค ุณ ด ่าของท ร ัพ ยากรธรรม ซ าด ิม ุ่งพ ัฒ น าส ักยภ าพ ข องม น ุษ ย ์ให ้ม ีด วาม ช ้าน าญ  

เก ี่ยวก ับการแก ้ไขป ัญหาพร ้อมท ี่จะม ืส ่วนร ่วมในการแก ้ใฃป ัญหาส ิงแวดล ้อมและสามารถดำรงช ้ว ิตอย ู่ให ้สอดคล ้องก ับธรรมซาต ิ 

ไต ้ ภาส ิน ึ เป ียมพงศ์สาน), 2548) จะเห็นไต้ว ่า ส ิงแวดล ้อมส ิกษาเป ็นกระบวนการส ิกษาท ี่เน ้นให ้ความร ู้เก ี่ยวก ับส ิงแวดล ้อมทาง 

กายภาพและส ิ,งแวดล ้อมทางส ังคม  ท ั้งท ี่เป ็นร ูปธรรมและนามธรรม ท ี่ก ่อให ้เก ิดการเปล ี่ยนแปลง สิ,งแวดล ้อมและผลกระทบท ี่ 

เก ิดข ึ้นต ่อมน ุษย์ อ ันจะสร ้างท ัศนคต ิ พฤติกรรม ด ่าน ิยมในการอนุร ักษ ์ส ิงแวดล้อม พ ัฒนาค ุณภาพส ิงแวดล้อม คุณภาพช้วิตของ 

ตนเองและสังคมส่วนรวมไต ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ วิน ัย วีระวัฒนานนทั), 2546)

จากการส ิกษาอ ิทธ ิพลของป ัจจ ัยส ิ,งแวดล ้อมต ่อส ักย ์การผล ิตหอยแครงบริเวณชุมซนบ ้านคลองโคน จ ังหว ัดสม ุทรสงคราม 

ของ ดร .ซยารัตน ั ศร ีส ุนนท ์ในป ี พ.ศ.2560 พบว่า ป ัจจ ัยท ี่สำค ัญท ี่ม ืผลต ่อการผล ิตหอยแครง คือ ป ัจจ ัยท ี,เก ิดตามธรรมซาติ 

และป ัจจ ัยท ี่เก ิดจากการกระทำของมน ุษย ์ แต ่อย ่างไรก ็ด ีป ัจจ ัยทางธรรมซาต ิท ี่เก ิดข ึ้นก ็เก ิดจากการกระทำของมน ุษย ์ท ั้งทางตรง 

และทางอ ้อม จ ีงม ืผลต ่อสภาพ แวดล ้อมและส ่งผลต ่อการผล ิตหอยแครงข ึ้งเป ็นแหล ่งผล ิตหอยแครงท ี่สำค ัญ ของประเทศ ด ังจะ 

เห็นไตจ้ากราคาของหอยแครงท ี่แพงข ึ้นอย ่างน ่าตกใจในซว่งหลายป ิท ี่ผ ่านมา เน ื่องจากจำนวนล ูกหอยท ี่เล ี้ยงรอจำหน ่ายไต ้ตาย 

เป็นจำนวนมาก เน ื่องจากสภาพแวดล ้อมไม ่เหมาะสมต ่อการเล ี้ยง จากช ้อเสนอแนะในงานวิจ ัยของ ดรซยาร ัดน ํ ศรี.

ส ุนนท ์ ท ี่ต ้องสร ้างความตระหน ักในการร ักษาส ิงแวดล ้อมช ุมซน ซ ่วยก ันด ูแลสภาพแวดล ้อมช ุมซนให ้เหมาะสมต ่อการอย ู่รอด 

ของล ูกหอยด ้วยการรณ รงค ้ให ้ช ุมซนร ักษาส ิงแวดล ้อม ด ้วยการถ ่ายทอดความร ู้ความเช ้าใจในการร ักษาส ิงแวดล ้อมช ุมซน โดย 

น ำเสน อเน ื้อหาท ี่ซ าวบ ้านสามารถร ับร ู้ และเช ้าใจไต ้ง ่ายมาเป ็นส ิ,อกลางในการล ี่อสารข ้อม ูลให ้เก ิดการตระหน ักในการร ักษ า 

สิงแวดล้อมชุมซน

----------I J พแ เ uu y wii II I a-m-rvuM-  ............ ท ิจ ิฟ ั'รน ีI n tl _ม ีป ผ ิร าน fflาม น โย บ าย ข ib m าง .

มหาว ิทยาล ัยราซก ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยาท ี่เป ็นมหาว ิทยาล ัยของช ุมซน พ ัฒ นาห ้องก ี่นด ้วยการนำความร ู้ แสะความเข ึ้ยวซาญ 

ของบ ุคลากรในการให ้บร ิการว ิซาการแบบม ีส ่วนร ่วมก ับช ุมซน ม ีกลไกส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนผลงานทางว ิจ ัยท ี่ตอบสนองช ุมซน 

เพ ื่อยกระดับความสามารถในการแข่งข ันและความเป ็นอยู่ของช ุมซน ทำให ้คณะผ ู้ว ิจ ัยม ีความสนในท ี่จะสร ้างส ิ,อ โม

ข ันอ ินโฟกราป ีก ในการล ี่อสารให ้คนในช ุมซนตระหน ัก และซ ่วยก ันในการร ักษาส ิงแวดล ้อม แ ละส ่งต ่อองศ ์ความ ร ู้ ต ่อยอด 

ความค ิดในการพ ัฒนาสังคมและประเทศซาต ีในต ้านส ิงแวดล ้อมต ่อไป
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