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 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและการออกแบบภาพเคล่ือนไหวประกอบ

เสียงดนตรีเพื่อชวยในการสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกและเพ่ือ

ศึกษาวิธีการตอบสนองของผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกเพื่อใหไดส่ือที่เหมาะสมและนําไปเปนแนวทางใน

การสรางงานออกแบบเพื่อชวยสงเสริมการฟนฟูผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกเกิดความผอนคลายโดยมีวิธี

การศึกษาทั้งดานภาคสนามและภาคเอกสารรวมถึงการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญถึงรูปแบบที่

เหมาะสมกับผูปวยและนําผลวิเคราะหที่ไดมาประมวลเพื่อใหไดผลงานออกแบบที่สมบูรณและเกดิ

ประโยชนสูงสุดแก ผูปวยโดยมีรูปแบบดังนี้ 

 ผลงานออกแบบภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงดนตรีเชิงนามธรรมเปนรูปแบบของสื่อ 

ปฏิสัมพันธที่สามารถเลือกระดับความยากงายไดโดยงานออกแบบน้ีใชรูปทรงและการเคล่ือนไหว 

ของรูปทรงสะทอนใหเห็นถึงความผอนคลายเพื่อชวยสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของ 

ผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกมีนามสกุลไฟลเปน .swf ความยาว 3 นาที 30 วินาที 

 จากนั้นไดนําผลงานออกแบบภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงดนตรีรูปแบบดังกลาว

นํามาทดสอบกับกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงและพบวางานออกแบบภาพเคล่ือนไหวประกอบ

เสียงดนตรีนี้ สามารถชวยกระตุนใหผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกเกิดความผอนคลายและชวยสงเสริม  

การฟนฟูสมรรถภาพรางกายได โดยส่ิงที่สามารถชวยกระตุนใหเกิดความผอนคลายมากท่ีสุดคือ

”ภาพเคล่ือนไหว” และ “ความสัมพันธของภาพเคล่ือนไหวและเสียงดนตรี”  ตามลําดับ 
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 The objectives of this research were to study for a better understanding of patients 

with hemiplegia and to create a graphic and audio base interactive test kit that would help 

them regain muscle strength while being relax as well. 

 The method of study used for gathering data were document research and 

interviewed experts such as Music Therapist, Physical Therapist, Psychologist and Interactive 

Design Specialist. I designed a sketched design and presented to these experts for gathering 

the feedback in order to develop an even more practical interactive design. 

 The Graphic Audio Therapy come is a form of an interactive test kit with the ability 

of the target audience in mind. The participant has a freedom to choose the level of difficulty, 

which there are points given once participant reach particular state of the interaction. The 

graphic used are organic shapes, forms and movements to express the relaxing sensation 

given to the patients with hemiplegia. The interactive test kit is in “.swf” format with running 

time of 3 minutes 30 seconds. 

 As a result, the target audience found that the Graphic Audio Therapy can help 

patients with hemiplegia to relax while increasing or regain muscle strength or control after a 

stroke. 
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 งานวิจัยฉบับนี้เดินทางมาสูรูปแบบที่สมบูรณข้ึนไดจากที่ปรึกษาที่ใหขอแนะนําดวย 

รายละเอียดที่เขมขนของ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน อาจารยธนาธร เจียรกุล ซึ่งเปน 

ผูควบคุมวิทยานิพนธ และอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร  อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท  ที่ให

คําแนะนําที่เปนประโยชน รวมทั้ง และเหลาคณาจารยในคณะมัณฑนศิลปที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชา 

และอบรมส่ังสอนทุกทาน   

 ขอขอบคุณพันโทหญิงเพียงใจ โพธิ์ทอง และ คุณปรัชญ ปญญามัง บุคลากรสําคัญ

ดาน กายภาพบําด แผนกเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาที่ใหคําแนะนําขอมูลเฉพาะ

ทางดานกายภาพ บําบัด และ ขอมูลผูปวยอัมพาตคร่ึงซีก รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรดานจิตวทิยา 

และ ผูปวยทุกๆทานที่ให ความชวยเหลือ ในการทดลองงานวิจัย 

 ขอขอบคุณ อาจารยสมชาย อัศวโกวิท อดีตอาจารยหัวหนาภาควิชาดุริยางคศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูกอต้ังวงดุริยางคเยาวชนไทย ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนดนตรี 

และกรรมการหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ใหความชวยเหลือในการถายทอด 

ประสบการณขอมูลดานดนตรีบําบัด รวมทั้งขอขอบคุณ คุณณัฐพล เฟองอักษร อาจารยสถาบัน 

พัฒนศิลป กรมศิลปากร  นักดนตรี (Tenor Saxophone)  ที่ใหคําปรึกษาดานทฤษฎีดนตรี 

 ขอบคุณคุณลําเนาว สุดโต ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบภาพเคล่ือนไหว และเทคนิค

พิเศษภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรไทย รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีและรางวัลภาพยนตร

แหงชาติ สุพรรณหงส ที่ใหขอมูลดานภาพเคลื่อนไหว และ คุณภัทรดนัย อินทรพงษนุวัฒน ผูชวย

ผูอํานวยการดานภาพลักษณ และส่ือสารองคกร บริษัท Tesco Card จํากัด และ คุณวิสูตร พิทักษ

นิตินันท Graphic Animation Director บริษัท เรนเดอรมี จํากัด ผูเช่ียวชาญดานการ ออกแบบ

ภาพเคล่ือนไหว และ เทคนิคพิเศษดานภาพยนตรที่ใหขอมูลสําหรับงานออกแบบ 

 ขอขอบคุณคุณนายชลทิศ เวชศิลป  Multimedia Developer บริษัทเจดับบลิวที ไทย

แลนด จํากัด ที่เปนสวนสําคัญที่มีสวนชวยผลักดันงานวิจัยนี้ใหออกมาสมบูรณ  

 ทายที่สุดขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากบิดามารดา และครอบครัว รักษมณีรวมทั้ง

บุคคล รอบขางอันเปนที่รักทุก ๆ ทานที่ไมไดเอยนามที่มีสวนชวยสงแรงใจใหแกผูวิจัยเสมอมา 
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