บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั บุหรี่ เป็ นสิ่ งเสพติดชนิ ดหนึ่ งที่มีกำรสู บแพร่ หลำย และเป็ นที่น่ำวิตก
กังวลมำกขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจำกในปั จจุบนั มีแนวโน้มจะมีผใู ้ ช้สำรเสพติดชนิ ดเพิ่มมำกขึ้น และไม่ว่ำจะ
มีกำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กนั อย่ำงแพร่ หลำย และมีกำรกำหนดโทษทำงกฎหมำยบำงประกำรเกี่ ยวกับ
บุหรี่ ไว้ก็ตำม แต่กำรสู บบุหรี่ ของคนในปั จจุบนั ก็ยงั มีจำนวนที่น่ำกังวลอยู่ จำกผลสำรวจพฤติกรรม
กำรสูบบุหรี่ ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติปี 2554 พบว่ำประชำกรที่มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 53.9 ล้ำน
คน เป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ 11.5 ล้ำนคน หรื อร้อยละ 21.4 โดยเป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจำ 9.9 ล้ำนคน(ร้อยละ
18.4) และเป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ นำนๆ ครั้ง 1.6 ล้ำนคน(ร้อยละ 2.9) โดยอัตรำกำรสูบบุหรี่ ของผูช้ ำยมำกกว่ำ
ผูห้ ญิง 20 เท่ำ คือร้อยละ 41.7 และ 2.1 ตำมลำดับ และจำกสถิติของสำนักควบคุมกำรบริ โภคยำสู บ
กรมควบคุมโรค พบว่ำคนไทยที่สูบบุหรี่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผสู ้ ู บบุหรี่ ทุกชนิ ดรวม 13 ล้ำนคน มีนัก
สูบหน้ำใหม่เกิดขึ้นรำว 2-3 แสนคนต่อปี และคนไทยเสี ยชีวิตจำกกำรสู บบุหรี่ ปีละประมำณ 52,000
คน เฉลี่ยวันละ 142 คน ชั่วโมงละ 6 คน โดยสู บบุหรี่ จำกโรงงำนอย่ำงเดี ยวมำกที่สุด 5.1 ล้ำนคน
รองลงมำคือบุหรี่ มวนเอง 4.7 ล้ำนคน ซึ่งในบุหรี่ น้ นั มีสำรประกอบต่ำง ๆ อยูป่ ระมำณ 4,000 ชนิ ด มี
สำรก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่ำ 42 ชนิด ซึ่งสำรบำงชนิดเป็ นอันตรำยที่สำคัญ ได้แก่ นิ โคติน (Nicotine), ทำร์
หรื อ น้ ำมันดิ น (Tar), คำร์ บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ไฮโดรเจนไซยำไนด์ (Hydrogen
Cyanide), ไนโตรเจนไดออกไซด์ ( Nitrogen Dioxide), แอมโมเนี ย (Ammonia), สำรกัม มัน ตรั ง สี
(Radioactive Element) เป็ นต้น
หำกดู ในภำพรวมของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้ นไป ตั้ง แต่ ปี 2547-2552 อัต รำกำรสู บ บุ ห รี่ มี
แนวโน้มลดลง (ร้อยละ 23 และร้อยละ 20.7 ตำมลำดับ) ปี 2554 อัตรำกำรสู บหรี่ เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ
21.4 ลดลงเหลือ ร้อ ยละ 19.9 ในปี 2556 ผลสำรวจล่ ำสุ ดปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อ ยละ 20.7 และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบคนสู บบุหรี่ ท้ งั ผูช้ ำยและผูห้ ญิงในปี 2556 และปี 2557 พบว่ำเพิ่มขึ้นทั้งผูช้ ำยและผูห้ ญิง
โดยผูช้ ำยเพิ่มจำกร้อ ยละ 39 เป็ นร้อ ยละ 40.5 ส่ วนผูห้ ญิงเพิ่มจำกร้อ ยละ 2.1 เป็ น 2.2 นอกจำกนี้
จำนวนมวนที่สูบ ผูส้ ูงอำยุมีกำรสูบบุหรี่ ต่อวันลดลงจำก 10.7 มวนเป็ น 10.5 มวน กลุ่มเยำวชนเพิ่มจำก
วันละ 9.1 มวนเป็ น 10.2 มวน กลุ่มวัยทำงำน จำก 11.2 มวนเป็ น 11.9 มวน โดยผูส้ ู บบุหรี่ ที่เป็ นกลุ่ม
คนทำงำนมี ค่ำใช้จ่ำย 470 บำทต่อเดือ น กลุ่มเยำวชน 409 บำทต่อเดื อน ผูส้ ู งอำยุ 208 บำทต่อเดือ น
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โดยเฉลี่ยผูส้ ูบบุหรี่ จ่ำยเงิน 403 บำทต่อเดือน อย่ำงไรก็ตำม ในส่ วนคนกรุ งเทพฯ จ่ำยสู งกว่ำ คือ เฉลี่ย
สูงสุด 810 บำทต่อเดือน สำหรับกำรสำรวจกำรดื่มสุ รำของประชำกรอำยุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่ำ ในช่วงปี
2547-2550 อัตรำกำรดื่มสุ รำลดลงจำกร้อ ยละ 32.7 เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2552 เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 32
ลดลงเหลือร้อยละ 31.5 ในปี 2554 และล่ำสุ ด ปี 2557 เพิ่มเป็ นร้อยละ 32.3 (สำนักงำนสถิติแห่ งชำติ,
2557)
ปั จจุบนั กำรรณรงค์ไ ม่สูบบุหรี่ สำมำรถทำได้หลำกหลำยวิีีไม่ ว่ำจะเป็ นกำรเดินรณรงค์ กำร
แจกใบปลิ ว กำรถื อ ป้ ำยรณรงค์ หรื อ กำรโฆษณำผ่ำนช่ อ งทำงสื่ อ สำรต่ำงๆ แต่กำรกำรรณรงค์ใ น
รู ปแบบเหล่ำนี้อำจจมีเนื้อหำที่เข้ำใจยำก ขำดสีสันและควำมหลำกหลำยของกำรนำเสนอ ซึ่ งจะทำให้
ผูค้ นทัว่ ไปที่ได้พบเห็นเกิดควำมเบื่อหน่ำย คณะผูจ้ ดั ทำจึงเกิดควำมคิดที่ตอ้ งกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์หรื อกำร์ตูนแอนิเมชัน โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรรณรงค์กำรสู บบุหรี่ นำมำทำ
เป็ นกำร์ตูนเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ ในกำรนำเสนอจะมี เสี ยงบรรยำย ภำพประกอบ สอดแทรกเนื้ อหำ
และสำระควำมรู ้ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรณรงค์กำรสู บบุหรี่ คณะผูจ้ ดั ทำได้ใช้โปรแกรม Adobe Flash
Professional CS5 เข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำแอนิเมชันให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ภำยในเรื่ องจะกล่ำวถึง
สำเหตุเริ่ มต้นของกำรสูบบุหรี่ โทษของบุหรี่ และแนวทำงกำรเลิกบุหรี่ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash
Professional CS5 ในกำรเคลื่อนไหว โดยเนื้อเรื่ องจะมีควำมยำวประมำณ 5-10 นำที และเนื้ อหำจะสื่ อ
ให้เห็นข้อเสียของบุหรี่ และกำรเลิกบุหรี่ ในรู ปแบบของกำรนำเสนอเป็ นกำร์ตูนแอนิ เมชัน 2 มิติ โดย
ใช้ตวั กำร์ตูนสี สันสดใสในกำรดำเนิ นเรื่ อ งพร้อมด้วยเสี ยงดนตรี และกำรบรรยำยประกอบ จึงทำให้
สำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจในกำรนำเสนอและสร้ำงควำมสนุกและให้ควำมรู ้กบั ผูช้ ม
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วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้ำงงำน แอนิเมชันเรื่ อง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กลุ่มเป้ ำหมำย
บุคคลทัว่ ไปอำยุ 12 ปี ขึ้นไป ที่สนใจเรื่ องสำเหตุเริ่ มต้นของกำรสูบบุหรี่ โทษของบุหรี่
และแนวทำงกำรเลิกบุหรี่
ขอบเขต
1.

2.

คุณสมบัติทวั่ ไปของ แอนิเมชันเรื่ อง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
1.1 นำเสนองำนด้วยภำพเคลื่อนไหว 2 มิติ
1.2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรนำเสนอโครงงำนประมำณ 5-10 นำที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในกำรดำเนินเรื่ องรำวด้วยกันจำนวน 4 ตัว
1.3.1 ครู เทียม
1.3.2 ตุย้
1.3.3 นนท์
1.3.4 โน่
1.4 กำร์ตูน แอนิ เมชันเรื่ อง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เป็ นกำรนำเสนอถึ งสำเหตุของกำรสู บ
บุหรี่ จำกพฤติกรรมของเด็กที่กำลังจะเริ่ มกำรสู บบุหรี่ ผลข้ำงเคียงจำกกำรสู บบุหรี่ และ
โทษของกำรสูบหรี่
1.5 นำเสนอเป็ นแอนิ เมชันเรื่ องสั้น เป็ นภำพเคลื่อนไหว 2 มิติ มีเสี ยงบรรยำยและมีดนตรี
ประกอบเนื้อเรื่ อง
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20 GHz
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD
2.1.5 Printer
2.1.6 Scanner
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3.

2.1.7 Speaker
2.1.8 Microphone
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้
2.2.1 CPU Intel Pentium 4 Processor 2.4 GHz. หรื อสูงกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีพ้นื ที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 500 MB.
2.2.3 RAM 1 GB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 DVD-RW Drive
2.2.5 Speaker
คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Window 7 Ultimate 32-bit Operating System
3.1.2 Microsoft Office Word 2007
3.1.3 Adobe Flash CS5 Professional
3.1.4 Adobe Photoshop CS5
3.1.5 Gold Wave 5.5
3.1.6 Adobe Premiere Pro CS6
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสูงกว่ำ
3.2.2 แอนิเมชันเรื่ อง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
3.2.2 โปรแกรม KMPlayer Version 3.8.0.0

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำ แอนิ เมชันเรื่ อง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนขั้นตอน
ดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1. กำหนดหัวข้อโครงงำนที่จะทำโดยคณะผูจ้ ดั ทำได้จดั ทำได้เลือกทำในหัวข้อแอนิ เมชัน
เรื่ อง กำรรณรงค์ไ ม่ สูบบุ หรี่ และได้วำงแผนกำรทำงำนในกำรส่ ง ควำมคืบ หน้ำของ
โครงงำน

5
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

กำหนดขอบเขตของโครงงำนโดยกำหนดขอบเขตของตัวละคร และกำหนดเค้ำโครง
ของเรื่ อง โดยสรุ ปเนื้อเรื่ องที่ได้คือ
2.1 สำมำรถนำมำปรับใช้ในชีวติ ประจำวันได้
2.2 เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์จริ งในชีวติ ประจำวัน
ออกแบบตัวละคร (Character Design) ซึ่ งมีตวั ละครทั้งหมด 4 ตัวละคร โดยมีตวั ละคร
ดังต่อไปนี้
3.1 ตุย้ เป็ นเด็กผูช้ ำย อำยุประมำณ 12 ปี ลักษณะนิสยั ตัวละครเป็ นคนร่ ำเริ ง เอำแต่ใจ
ตัวเอง ใจร้อน
3.2 นนท์ เป็ นเด็กผูช้ ำย อำยุประมำณ 12 ปี ลักษณะนิสยั ตัวละคร เป็ นคนร่ ำเริ่ ง แจ่มใส
รักเพือ่ นพ้องและชอบตำมใจเพือ่ น
3.3 โน้ เป็ นเด็กผูช้ ำยอำยุประมำณ 12 ปี ลักษณะนิ สัยตัวละคร เป็ นคนร่ ำเริ ง แจ่มใส
และอัียำศัยดี
3.4 ครู เทียม เป็ นคนให้คำปรึ กษำแนะนำเกี่ยวกับข้อคิดและโทษของกำรสูบบุหรี่
เขียนเนื้ อ เรื่ องและบทของตัวละคร เพื่อนำมำจัดทำ Storyboard โดยมีกำรกำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินเรื่ องและกำหนดมุมกล้อง
เริ่ มทำกำรวำดรู ปตัวละคร ขึ้นมำโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS5 Professional และ
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ในกำรสร้ำงฉำกพื้นหลัง
นำไฟล์ที่ได้จำกกำรสร้ำงตัวละครและฉำกพื้นหลังมำรวมตัดต่อกันเป็ นเนื้ อเรื่ องโดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash CS5 Professionalโดยทำกำรปรับแต่งแสงและรำยละเอียดต่ำงๆ
ให้ดูสวยงำม
บันทึกเสียงบทพูดของแต่ละตัวละคร เพื่อนำมำตัดต่อให้กบั ตัวละครที่สร้ำงขึ้นมำ และ
ใส่เสียง Effect ต่ำงๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพือ่ ตรวจสอบโปรแกรมว่ำอยูใ่ นสภำพสมบรู ณ์พร้อมที่จะ
ใช้งำนหรื อไม่
จัดทำคู่มือ เรี ยบเรี ยงเนื้ อหำทั้งหมดของกำร์ตูนแอนิ เมชันเรื่ อ ง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
เพือ่ ให้ผดู ้ ูมีควำมสนุกเพลินเพลินกับกำร์ตูน และขั้นตอนวิีีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนแต่ละ
ฉำกอย่ำงละเอียด
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10. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องนำกำร์ตูนแอนิเมชันเรื่ อง กำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ที่
เสร็ จสมบรู ณ์นำไปอีิ บำยถึ งขั้นตอนและเนื้ อ หำต่ำงๆ เพื่อ ให้เกิ ดประสิ ทีิ ภำพของ
กำร์ตูน และผูช้ มจะได้มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำของกำร์ตูนมำกยิง่ ขึ้น
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

ทำให้รู้ถึงสำเหตุและที่มำของกำรสูบบุหรี่
ทำให้รู้ถึงโทษและผลข้ำงเคียงที่มำจำกกำรสูบบุหรี่
ทำให้รู้ถึงกำรลดละเลิกกำรสูบบุหรี่ และโทษของกำรสูบบุหรี่
ทำให้เกิดควำมเพลิดเพลิน และสนุกสนำนไปกับเนื้อเรื่ องและตัวละครภำยในเรื่ อง
ทำให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้เป็ นอย่ำงดี

