บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
แอนิเมชันเรื่ อง การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เป็ นแอนิ เมชันที่ให้ความรู ้ ข้อคิดและแฝงไปด้วยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่ งแอนิ เมชันเรื่ องนี้ จะกล่าวถึงสาเหตุของการเริ่ มต้นสู บบุหรี่ โทษของบุหรี่
และแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นการ์ตูนแอนิเมชันที่สร้างขึ้นเพือ่ ให้ผคู ้ นเล็งเห็นถึงปั ญหาของการ
สูบบุหรี่ โดยเรื่ องจะประกอบด้วยตัวละครหลักทั้งหมด 4 ตัว คือ ตุย้ นนท์ โน่ และคุณครู คอยดาเนิ น
เรื่ องโดยเนื้อเรื่ องจะสื่อให้เห็นถึงจุดเริ่ มต้นของการเริ่ มสูบบุหรี่ ข้อเสียต่างๆ ที่ได้จากการสู บบุหรี่ และ
การสร้างแนวทางให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีเนื้อเรื่ องโดยย่อดังนี้ มีนักเรี ยนกลุ่มหนึ่ งที่เริ่ มติด
บุหรี่ และต้องการที่จะชวนเพื่อนมาติดด้วย แต่ยงั ดีที่มีคุณครู ท่านหนึ่ งมาพบเข้าจึงได้ทาการตักเตือน
และอธิบายข้อเสียและโทษต่างๆ ของบุหรี่ ที่จะเกิดกับตนเองและคนรอบข้างให้นกั เรี ยนกลุ่มนั้นได้คิด
และทาความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากาลังกระทาอยู่ หลังจากที่นกั เรี ยนกลุ่มนั้นได้ฟังจนเกิดความสานึ ก
ผิดจึงได้ช่วยกันณรงค์การไม่สูบบุหรี่ เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสร้างงานแอนิเมชัน (ดนัย ม่วงแก้ว, 2552) คือการนาภาพนิ่ งหลายๆ ภาพมาวางเรี ยงต่อกัน
ซึ่งในแต่ละภาพที่วางเรี ยงต่อกันนั้นจะมีลกั ษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในภาพทีละน้อย แล้วเมื่อนา
ภาพเหล่านั้นมาเล่นทีละภาพอย่างต่อเนื่องจะทาให้เหมือนว่าภาพเหล่านั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ และ
ความสาคัญของบทการ์ตูนเป็ นสิ่งแรกที่จะต้องทาในการสร้างการ์ตูนแอนิ เมชัน เพื่อเป็ นการกาหนด
ทิศทางและเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการทางานขั้นตอนต่อไปตั้งแต่ตน้ จนจบ เช่น การออกแบบตัวละคร
การออกแบบฉาก เป็ นต้น ซึ่งหลักในการสร้างการ์ตูนมี 5 ส่วนคือ
1.

การคิดเนื้ อ เรื่ อ งการ์ ตูน เป็ นสิ่ ง แรกที่จะสร้างการ์ ตู นแอนิ เมชัน เพื่อ เป็ นการกาหนด
ทิศทางและเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างงานขั้นตอนต่อไปตั้งแต่แรกจนจบ เช่น การ
เรี ยบเรี ยงเนื้อเรื่ อง การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉากเป็ นต้น
1.1 การเลือกประเภทการ์ตูน กาหนดประเภทของการ์ตูนที่ตอ้ งการว่าจะ ให้การ์ตูน
เป็ นแบบไหน แนวไหน เช่ น การ์ ตูนตลก การ์ ตูนแอ็คชัน การ์ ตูนย้อนยุค หรื อ
อาจจะเป็ นการ์ตูนที่หลากหลายแนวก็ได้
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2.

3.

1.2 วางเป้ าหมายในการเขียนการ์ตูน บอกถึ งประเด็นหลักของเรื่ องที่ตอ้ งการจะสื่ อ
หรื อ ถ่ า ยทอดออกมาให้ผู ้ที่ ไ ด้รั บ ชมการ์ ตู น แอนิ เ มชัน ได้รั บ รู ้ เข้า ใจ หรื อ มี
ทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่ งกับการ์ ตูนแอนิ เมชันได้ เช่ น ให้คนรุ่ นใหม่หันมาลด
น้ าหนักอย่างถูกวิธี รู ้จกั การดูแลสุ ขภาพ การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย
ทาให้ผูท้ ี่ดูการ์ตูนแอนิ เมชันเพลิดเพลินและสนุ กไปกับการลดน้ าหนัก เป็ นต้น
แล้วจากนั้นเขียนบทเพือ่ ให้สอดคล้องหรื อมุ่งไปยังเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
1.3 ผูกเรื่ อ งให้ตรงเป้ าหมาย คือ การวางเนื้ อ หาเพื่อ ให้เรื่ อ งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด เช่น เป้ าหมายคือ การลดน้ าหนักอย่างถูกวิธี ดังนั้นจึงต้องสร้างเรื่ องราว
ขึ้นมาเพื่อ ให้คนที่ดูแอนิ เมชันอยากที่จะหันมาลดน้ าหนัก จึงทาให้รู้ว่าการลด
น้ าหนักด้วยการออกกาลังกายและควบคุ มอาหาร ปลอดภัยกว่าการทานยาลด
น้ าหนัก
1.4 วางโครงเรื่ อง คือการกาหนดภาพรวมและทิศทางของเรื่ อง ว่าจะมีลาดับเหตุการณ์
อะไรขึ้นบ้าง แต่ยงั ไม่ลงรายละเอียดมาก เปรี ยบเสมือนการเล่าเรื่ อง โดยย่อว่าจะมี
ใครทาอะไร ที่ไหน กับใคร เมื่อไหร่ และมีบทสรุ ปเป็ นอย่างไร ซึ่ งโครงเรื่ องจะ
เป็ นเหมื อ นกรอบหรื อ ขอบเขตของล าดับ ความคิ ด เพื่อ ให้ ส ามารถมุ่ ง ไปยัง
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้
1.5 กาหนดรายละเอี ยดให้กับตัวละคร คือ เมื่ อ วางโครงเรื่ อ งแล้วจะได้ตวั ละครที่
ต้อ งการ ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดของตัว ละครเพื่อ เป็ นข้อ มู ล
พื้นฐานในการสร้างตัวละครต่อไป
1.6 การใส่ รายละเอี ยดของเรื่ อ ง คือ การเขียนล าดับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในเรื่ อ งโดย
ละเอียด ทั้งคาพูดการกระทา สีหน้า ท่าทาง และสถานที่
การออกแบบตัวละคร ควรออกแบบให้เหมาะสมกับรายละเอียดที่ได้มีการกาหนดไว้ คือ
2.1 วัย (อายุ)
2.2 การแต่งกาย
2.3 การออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตนโดยมีอยู่ 3 ประเภทคือ เอกลักษณ์ทางด้าน
รู ปร่ าง เอกลักษณ์ดา้ นสีผวิ และเอกลักษณ์ดา้ นลักษณะพิเศษ
การออกแบบฉาก เพือ่ ให้ได้ส่วนประกอบของเรื่ องที่ดีและน่ าสนใจ การออกแบบฉากที่
จาเป็ นต้องคานึงคือ
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4.

5

3.1 สถานที่
3.2 เวลา
3.3 ในสถานทีน่ ้ นั มีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจึงนามาเป็ นแนวทางในการวาดฉาก
ประกอบเรื่ อง
การเขี ย นสตอรี่ บ อร์ ด (Storyboard) การเขี ย นสตอรี่ บ อร์ ด คื อ การเขี ย นวาดภาพเพื่อ
ถ่ายทอดจินตนาการจากบทการ์ ตูนให้อ อกมาเป็ นลาดับภาพตั้งแต่ตน้ จนจบ ซึ่ งแผนผัง
การดาเนิ นเรื่ องหรื อ สตอรี่ บอร์ดจะช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของการ์ตูนได้ตรงกัน
และชัดเจนมากที่สุด เมื่อ ได้เขียนสตอรี่ บอร์ดเสร็ จแล้ว จะนาสตอรี่ บอร์ดที่ได้ไปใช้ใน
ขั้นตอนการทาการเคลื่อนไหวให้กบั ตัวละคร กระดาษสตอรี่ บอร์ดที่ใช้ในการเขียน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วนคือ
4.1 ส่วนแสดงข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อเรื่ อง ตอน ฉาก หน้า เป็ นต้น
4.2 กรอบแสดงข้อ มู ล ภาพ คื อ กรอบส าหรั บ วาดภาพ วางต าแหน่ ง ของการ์ ตู น
เปรี ยบเสมือนการวางมุมกล้องของภาพยนตร์ ในแต่ละกรอบเราจะเรี ยกว่า Shot
หมายถึงภาพยนตร์ตอนหนึ่ง
4.3 กรอบสาหรับ กรอกข้อ มู ล เสี ย ง คื อ กรอบที่บอกถึ ง ข้อ มู ลเสี ยงที่จะใช้ใ น Shot
นั้น ๆ ว่า มี เ สี ย งอะไรบ้า ง เช่ น เสี ย งบรรยาย เสี ย งตัว ละครพูด เสี ย งเพลง
เสียงดนตรี บรรเลง เสียง Sound Effect (FX)
การพากย์เสียง เพือ่ ให้ได้การ์ตูนที่สมบูรณ์การพากย์เสี ยงที่เป็ นธรรมชาติและสอดคล้อง
ไปกับสี หน้า ท่าทางของตัวละครก็จะทาให้ได้การ์ตูนที่สมบูรณ์ มากยิง่ ขึ้นหลักในการ
พากย์เสียง มีคุณสมบัติของการพากย์เสียงที่ดีคือ
5.1 เสียงมีพลัง
5.2 ชัดถ้อยชัดคาโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระ
5.3 พากย์เสียงตามคาแร็คเตอร์ของตัวละครและแสดงอารมณ์ต่างๆ ผ่านเสียงได้

สี ต่างๆ มักจะมี ความหมายต่างกันออกไปในหลายวัฒนธรรม และแม้แต่ในสังคมตะวันตก
ความหมายของสีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ปัจจุบนั ในสหรัฐอเมริ กา นักวิจยั คนคว้าได้
ค้นพบความถูกต้องแม่นยาที่สีแต่ละสีมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู ้สึกของมนุษย์ดงั ต่อไปนี้

10
สีดาคือสีแห่งการควบคุมและพลังอานาจ เป็ นสีที่นิยมกันในวงการแฟชัน่ เพราะมันทาให้ผสู ้ วม
ใส่ดูผอมบางขึ้น มันยังดูสง่าและไม่ตกยุค สี ดายังหมายถึงการยอมจานน ยอมรับอย่างสงบ สี ดาเป็ น
เครื่ อ งหมายแห่ งการยอมจานนต่อพระเจ้า ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านแฟชัน่ บางคนบอกว่าผูห้ ญิงที่สวมชุดดา
แสดงออกถึงการยอมจานนต่อผูช้ าย ชุดสี ดายังสามารถทาให้มีอานาจเหนื อกว่า หรื อ ทาให้ผสู ้ วมดู
แปลกแยกและชัว่ ร้าย ตัวร้าย เช่นแดรกคิวล่าก็สวมชุดดา
สี ขาวเป็ นเครื่ องหมายของความบริ สุทธิ์ไร้เดียงสา สี ขาวสะท้อ นแสงและถือว่าเป็ นสี แห่ งฤดู
ร้อน สีขาวเป็ นที่นิยมในการตกแต่งและอยูใ่ นสมัยนิยมเพราะมันสว่าง เป็ นกลาง และเข้ากับทุกสิ่ งทุก
อย่างได้ อย่างไรก็ตาม สี ขาวทาให้มองเห็นความสกปรกได้มนั จึงรักษาให้สะอาดได้ยากกว่าสี อื่นๆ
แพทย์และพยาบาลสวมชุดสีขาวเพือ่ แสดงถึงความสะอาดปราศจากเชื้อโรค
สีแดงเป็ นสีที่ให้ความรู ้สึกแรงกล้ามากที่สุด สีแดงกระตุน้ ให้หวั ใจเต้นและหายใจเร็ วขึ้น มันยัง
เป็ นสีแห่งความรักอีกด้วย เสื้อผ้าสีแดงทาให้เป็ นจุดสนใจและทาให้ผสู ้ วมใส่ ดูมีน้ าหนักมากขึ้น และ
เพราะมันเป็ นสีที่สุดโต่ง เสื้อผ้าสีแดงอาจไม่ช่วยใครในการเจรจาต่อรองหรื อการเผชิญหน้ากัน
สี ชมพูเป็ นสี แห่ งความโรแมนติกมากที่สุด มันเป็ นสี ที่ทาให้เกิ ดความสงบได้มากกว่า ในการ
แข่งขันกีฬาแบบเหย้า-เยือน ทีมเหย้าจะทาสีหอ้ งพักเปลี่ยนชุดของทีมเยือนด้วยสี ชมพูสว่างเพื่อทาให้
ฝ่ ายตรงข้ามรู ้สึกอ่อนกาลังลง
สีน้ าเงินเป็ นสีแห่งท้องฟ้ าและมหาสมุทร สีน้ าเงินเป็ นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกสี หนึ่ ง มี
ส่งผลให้เกิดความรู ้สึกที่ตรงกันข้ามกับสี แดง สี น้ าเงินที่สงบเยือกเย็นทาให้ร่างกายผลิตสารเคมีที่ทา
ให้อารมณ์สงบลงได้ มันจึงมักจะถูกใช้ในห้องนอน สีน้ าเงินยังอาจเป็ นสีแห่งความเย็นชาและทาให้ใจ
ห่อเหี่ยวได้ดว้ ย ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านแฟชัน่ แนะนาให้สวมชุดสีน้ าเงินไปในการสัมภาษณ์งานเพราะมัน
เป็ นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์จงรักภักดี คนเราทางานได้ดีในห้องสีน้ าเงิน
สีเขียวเป็ นสีที่ได้รับความนิยมมากสุดสาหรับการตกแต่งในปั จจุบนั สี เขียวเป็ นสัญลักษณ์ของ
ธรรมชาติ มันเป็ นสีที่สบายตาที่สุดและสามารถทาให้การมองเห็นดีข้ นึ ได้ มันเป็ นสีที่สงบสดชื่น คนที่
จะออกรายการทีวมี กั นักพักผ่อนใน "ห้องสีเขียว" โรงพยาบาลมักจะใช้สีเขียวเพราะมันช่วยให้คนไข้
รู ้สึกผ่อนคลาย
สีเหลืองสดใสคือสีที่ได้ดึงดูดความสนใจ ในขณะที่มนั ถือว่าเป็ นสี แห่ งการมองโลกในแง่ดี แต่
คนเราจะเสียอารมณ์ได้ง่ายขึ้นในห้องสีเหลือง และทารกก็ร้องไห้มากกว่าด้วย
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มันเป็ นสี ที่สายตาจ้องมองได้ยากมากที่สุด มันจึงเป็ นสี ที่จางได้ถา้ ใช้บ่อยๆ สี เหลืองทาให้เกิดสมาธิ
เพิม่ ความระมัดระวัง ดังนั้นมันจึงถูกนามาใช้สาหรับสัญญาณเตือนภัยและไฟจราจร ทาให้ลดความเร็ว
ลงด้วย
สี ม่วงเป็ นสี แห่ งราชตระกูล สี ม่วงจึงมีความหมายบ่งบอกถึงความหรู หรา มัง่ คัง่ และชวนให้
เสี ยคน มัน ยังเป็ นความเป็ นหญิ งและโรแมนติ ก อย่างไรก็ตาม เนื่ อ งจากมันเป็ นสี ที่ห าได้ย ากใน
ธรรมชาติ สีม่วงจึงสามารถแสดงออกถึงความจอมปลอมได้ดว้ ย
สีน้ าตาลเป็ นสีแห่งความมัน่ คง แน่วแน่ เป็ นสีของพื้นดินและความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ สี
น้ าตาลอ่อนแสดงถึงความแท้จริ ง ในขณะทีสีน้ าตาลเข้มหมายถึงไม้หรื อหนัง สี น้ าตาลยังสามารถเป็ น
สีแห่งความเศร้าและโหยหาได้ดว้ ย
ความรู ้สึกเกี่ยวกับขนาดสีอ่อนหรื อสีที่มีความสว่างสี สูง เช่น วัตถุสีเหลืองจะให้ความรู ้สึกว่ามี
ขนาดใหญ๋ กว่าและน้ าหนักเบากว่าวัตถุที่มีสีเข้มหรื อสีที่มีความสว่างสี ต่า เช่น สีน้ าเงิน แม้วา่ ความจริ ง
แล้ววัตถุท้งั สองนั้นจะมีขนาดเท่ากันก็ตาม
ความรู ้สึกเกี่ยวกับระยะ สีแต่ละสี อาจให้ความรู ้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกลต่างกัน กล่าวคือ สี ที่
อยูใ่ นวรรณะร้อน เช่น สีแดง สีเหลือง สีสม้ จะให้ความรู ้สึกว่าอยูร่ ะยะใกล้ ส่ วนสี ที่อยูใ่ นวรรณะเย็น
เช่น สีม่วง สีน้ าเงิน จะให้ความรู ้สึกว่าอยูไ่ กล
ความรู ้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับสี ให้ความรู ้สึกของการเคลื่อนไหวมี
ดังนี้
– สีน้ าเงิน จะให้ความรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวภายในตัวเอง
– สีเหลือง จะให้ความรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวสู่ภายนอก
– สีเขียว จะให้ความรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวเข้าสู่ศูนย์กลาง
(Paul Wells, 1998) คาว่า แอนิ เมชัน (animation) รวมทั้งคาว่า animate และ animator มากจาก
รากศัพ ท์ล ะติ น "animare" ซึ่ ง มี ค วามหมายว่า ทาให้มี ชีวิต ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชันจึ ง หมายถึ งการ
สร้างสรรค์ลายเส้นและรู ปทรงที่ไม่มีชีวติ ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวติ ขึ้นมาได้
(ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) แอนิ เมชัน (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื่อนไหว"
ด้ว ยการน าภาพนิ่ ง มาเรี ย งล าดับ กัน และแสดงผลอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ด วงตาเห็ น ภาพที่ มี ก าร
เคลื่ อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่ อตามนุ ษย์มองเห็ นภาพที่ฉาย อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เรตินาระรักษาภาพนี้ ไ ว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมี ภาพอื่ นแทรกเข้ามาใน
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ระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหว
ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกัน แม้ว่า แอนิ เ มชัน จะใช้ห ลัก การเดี ย วกับ วิ ดิ โ อแต่ แ อนิ เ มชัน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้มากมาย เช่นงานภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปั ตย์
งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ หรื องานพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นต้น
(ปิ ยกุล เลาวัณย์ศิริ, 2532) ได้สรุ ปหลักการและคุณสมบติของภาพยนตร์แอนิเมชันเอาไว้ดงั นี้
1. สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต
2. สามารถอธิบายเรื่ องที่ซบั ซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น
3. ใช้อธิบายหรื อแสดงความคิดเห็นที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมได้
4. ใช้อธิบายหรื อเน้นส่วนสาคัญให้ชดั เจนและกระจ่างขึ้นได้
สรุ ปได้ว่า แอนิ เมชัน (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่ อนไหวด้วยการนาภาพนิ่ งมา
เรี ยงลาดับกัน และแสดงผลอย่างต่อทาให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อ นไหวในลักษณะภาพติดตา
โดยแอนิเมชัน (Animation) นั้นอาจเกิดจากการสร้างสรรค์ลายเส้นหรื อรู ปทรงที่ไม่มีชีวิตแต่สามารถ
ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดมีชีวติ ขึ้นมาได้ ซึ่งจะมีตอ้ งใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การอธิบาย
รวมถึงการกาหนดเนื้ อเรื่ องในการสร้างแอนิ เมชัน (Animation) เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางและเป็ น
ข้อ มู ล พื้นฐานในการทางานขั้นตอนต่อ ไปตั้งแต่ตน้ จนจบเพื่อ ที่จะได้สร้างความชัดเจนและความ
กระจ่างในการนาเสนอแอนิเมชัน (Animation)
ความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ บุหรี่ นบั เป็ นสิ่งเสพติดที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิ ยมมากที่สุด เพราะ
หากยังคงสู บไปนานๆ ก็จะยิ่งติดหนักขึ้น จนไม่ สามารถเลิ กได้ เนื่ อ งจากในบุห รี่ เต็ม ไปด้ว ยสาร
นิ โคตินที่ห ากร่ างกายได้รับไปนานๆ จะส่ งผลให้เกิ ดโรคมะเร็ งปอด โรคหัว ใจและส่ ง ผลเสี ยต่ อ
อวัยวะอื่นๆ ตามมามากมายนอกจากนี้ ควันบุหรี่ ยงั มีประสิทธิภาพในการทาร้ายคนรอบข้างได้โดยจะ
เกิดความเสี่ยงในการเป็ นโรคต่างๆ ตามมาดังต่อไปนี้
เสี่ยงตาบอดถาวร ตาบอด ฟังแล้วหลายคนอาจไม่เชื่อว่า โทษของบุหรี่ จะทาให้ตาบอดได้จริ ง
แต่นนั่ เป็ นความจริ ง เพราะเมื่อเราสู บบุหรี่ บ่อยๆ สารพิษในบุหรี่ จะไปทาให้เกิดตาต้อกระจกได้ง่าย
ขึ้น โดยสังเกตได้จากดวงตาที่ดู ขุ่นมัวขึ้น เรื่ อ ยๆ ซึ่ งนั่นเป็ นเพียงอาการเริ่ มต้นเท่านั้น นอกจากนี้
สารพิษในบุหรี่ ยังเป็ นตัวการทาให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงจอเรตินาเกิดการตีบตัน จนเป็ นผลให้ตาบอด
ถาวรในที่สุด
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เสี่ยงมะเร็งกระเพาะปั สสาวะ มะเร็งกระเพาะปั สสาวะ อาจดูเป็ นโรคที่ไกลตัว แต่สาหรับผูท้ ี่สูบ
บุหรี่ แล้ว โรคนี้นบั ว่าเป็ นโรคที่มีความเสี่ ยงมากทีเดียว เพราะร่ างกายของเราจะมีกระบวนการดูดซึ ม
สารพิษหรื อสารแปลกปลอมเข้าสู่กระแสเลือด และขับถ่ายออกทางปั สสาวะ ซึ่ งสารนิ โคตินและสาร
เสพติดอื่นๆ ในบุหรี่ น้ นั มีคุณสมบัติเป็ นสารก่อมะเร็ง เมื่อมีการดูดซึมและขับออกทางปั สสาวะบ่อยๆ
จะทาให้กระเพาะปั สสาวะได้สมั ผัสกับสารเหล่านี้ไปเต็มๆ เป็ นผลให้เสี่ยงต่อมะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ
ได้นั่นเอง นอกจากนี้ บางคนอาจมีอ าการกลั้นปั สสาวะไม่อ ยู่ เนื่ องจากกล้ามเนื้ อซึ่ งทาหน้าที่คอย
ควบคุมกระเพาะปั สสาวะถูกทาลายจนอ่อนตัวลงไปแล้ว
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นโรคที่มีความอันตรายเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่อาจนาไปสู่ ภาวะหัวใจวายเฉี ยบพลันอย่างไม่ทนั ตั้งตัว
และผูท้ ี่สูบบุหรี่ บ่อยๆ ก็เสี่ ยงต่อ โรคเหล่านี้ มากที่สุด เนื่ องจากสารนิ โคตินและสารเสพติดอื่ นๆ ใน
บุหรี่ จะทาให้หลอดเลือ ดหัวใจหดตัวและตีบลง ส่ งผลให้เลือ ดไปเลี้ ยงหัวใจได้ยากขึ้น และอาจไป
เลี้ยงหัวใจไม่พอ จึงทาให้หัวใจวายอย่างเฉี ยบพลันได้ โดยเฉพาะในขณะออกกาลังกาย ผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคหัวใจจึงมักจะถูกสัง่ ห้ามไม่ให้ออกกาลังกายหนักๆ นัน่ เอง
เสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร ผูท้ ี่สูบบุหรี่ บ่อยๆ จะเสี่ ยงต่อโรคระบบทางเดินอาหารได้สูง ไม่
ว่าจะเป็ นโรคกระพาะอาหาร โรคลาไส้อกั เสบ โรคมะเร็งช่องปากและมะเร็ งหลอดอาหาร รวมถึงการ
ติดเชื้ อ Helicobacter pylori เพราะสารเคมี ในบุหรี่ จะไปทาให้กระเพาะอาหารมี การผลิ ตน้ าย่อ ย
ออกมามากขึ้น และมากเกิ นความจาเป็ น จนทาให้กระเพาะอาหารเกิ ด แผลจากการกัดกร่ อ นของ
น้ าย่อย ส่ งผลให้เป็ นโรคกระเพาะและเสี่ ยงโรคมะเร็ งได้ นอกจากนี้ หากสู บบุหรี่ บ่อยๆ และสู บใน
ปริ มาณมากต่อวันก็อาจทาให้กระเพาะอาหารทะลุได้
เสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดสมองตีบ เป็ นอีกโรคที่น่ากลัว เพราะอาจเสี่ ยงต่อภาวะ
หลอดเลือดสมองแตกได้ ซึ่งก็จะทาให้เสี่ยงต่อการเป็ นอัมพฤต อัมพาตและอาจเป็ นโรคอัลไซเมอร์ได้
อีกเช่ นกัน ซึ่ งจากการวิจยั พบว่าผูท้ ี่สูบบุหรี่ บ่อ ยๆ และสู บเป็ นประจามักเสี่ ยงต่อภาวะหลอดเลื อ ด
สมองตีบและแตกมากกว่าคนปกติสูงถึง 10 เท่า อีกทั้งยังอาจทาให้เซลล์สมองฝ่ อและเสื่ อมได้ง่ายกว่า
ปกติ
เสี่ ยงถุงลมโป่ งพอง ถุ งลมโป่ งพองเกิ ดจากการที่เนื้ อ ปอดและถุงลมเล็กๆ ของเรานั้นค่อ ยๆ
เสื่อมสภาพลง และเริ่ มรวมตัวกันจนโป่ งพองขึ้นมาในที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นเพราะการสูบบุหรี่
มากๆ โดยสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ จะเข้าไปทาลายเซลล์เนื้ อเยือ่ ของปอด และทาให้ถุงลมเล็กๆ
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ฉีกขาด ผูป้ ่ วยจะมีอาการหายใจลาบากและหายใจยากขึ้น บางคนอาจรู ้สึกหายใจได้ไม่เต็มปอดจนต้อง
หายใจถี่และเร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งก็สร้างความทรมานให้กบั ผูป้ ่ วยได้มากทีเดียว
เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ ไม่ตอ้ งแปลกใจว่าทาไมอวัยวะเพศของคุณถึงมักจะไม่ค่อยแข็งตัว
หรื อ บางคนอยากมีลูก แต่ไม่ ว่าจะทาอย่างไร ภรรยาก็ไ ม่ต้ งั ครรภ์สักที นั่นอาจเป็ นเพราะการเสื่ อ ม
สมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากการสู บบุหรี่ บ่อยนั่นเอง ทั้งนี้ ก็เพราะสารเคมีในบุหรี่ จะทาให้เส้นเลือด
เกิดการอุดตัน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายได้น้อยลง และ
ยังทาให้จานวนอสุจิลดน้อยลงตาม ซึ่งเมื่อขาดตัวอสุจิที่แข็งแรงไปโอกาสที่คุณจะเป็ นหมันก็ยอ่ มเพิ่ม
สูงขึ้น
เสี่ยงแท้งลูก สาหรับผูห้ ญิงที่สูบบุหรี่ โดยทัว่ ไปนอกจากจะทาให้เสี่ยงต่อการเสี ยชีวิตได้สูงกว่า
ผูช้ ายแล้ว หากยังคงสู บในช่วงตั้งครรภ์ก็ยงิ่ ทาให้เสี่ ยงต่อการแท้งลูกได้อีกด้วย เนื่ องจากสารเคมีใน
บุหรี่ จะทาให้รกเกาะต่ า เสี่ ยงต่อ การเกิ ดโรคแทรกซ้อ น และอาจเกิ ดภาวะครรภ์เป็ นพิษตามมาได้
ดังนั้นหากรู ้ตวั ว่ากาลังตั้งครรภ์ ควรเลิกสู บบุหรี่ โดยด่วน และต้อ งอยู่ให้ห่างไกลจากควันบุหรี่ ดว้ ย
เช่นกัน ส่งผลกระทบอื่นๆ ต่อทางร่ างกาย นอกจากโทษของบุหรี่ ที่กล่าวมาแล้ว ผูส้ ู บบุหรี่ อาจมีความ
ผิดปกติทางร่ างกายเกิดขึ้น ทั้งความผิดปกติที่ไม่อนั ตรายและที่เป็ นอันตราย แต่ก็สร้างความวิตกได้
เป็ นอย่างมาก ซึ่งสิ่งผิดปกติเหล่านั้น ได้แก่ ฟันผุ ฟันดา มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวเหม็นมาก แก่เร็ว ผมหงอก
และอาจมีอาการเหนื่อยง่าย หอบบ่อยๆ เล็บเหลืองหรื อมีอาการเบื่ออาหารร่ วมด้วย
เสี่ยงโรคหอบหืด เนื่องจากควันบุหรี่ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผูส้ ู ดควันเข้าไปโดยตรง
จึงอาจทาให้เกิดอาการภูมิแพ้ และเสี่ ยงต่อ โรคหอบหื ดได้ นอกจากนี้ ในคนที่เป็ นโรคหอบหื ดหรื อ
โรคภูมิแพ้อยูแ่ ล้ว ก็อาจมีอาการกาเริ บจากการสูดควันบุหรี่ ได้ง่ายเช่นกัน
เสี่ยงต่อการทาลายสุขภาพทารกในครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์ หากได้รับควันบุหรี่ ในปริ มาณมาก
หรื อเป็ นประจาทุกวันจะทาให้เสี่ยงอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาวะเด็กไม่สมบูรณ์ เด็ก
พิการตั้งแต่กาเนิ ด ภาวะแท้ง หรื อการเสี ยชีวิตระหว่างคลอด ดังนั้นผูห้ ญิงที่กาลังตั้งครรภ์ จึงไม่ควร
อยูใ่ นที่ที่มีควันบุหรี่ และตัวผูส้ ูบบุหรี่ เองก็ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ใกล้ๆ กับหญิงตั้งครรภ์ดว้ ย
เสี่ ยงเป็ นโรคมะเร็ งปอดได้ถึง 2 เท่า ผูส้ ู บบุหรี่ ที่มีความเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งปอดอยูแ่ ล้ว แต่ผูท้ ี่
ได้รับควันบุหรี่ กลับเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าถึง 2 เท่าเลยทีเดียว ทั้งนี้ ก็เพราะตัวผูส้ ู บจะได้รับควัน
บุหรี่ เพียงส่วนหนึ่งของควันที่พน่ ออกมาเท่านั้น แต่ผทู ้ ี่อยูร่ อบข้างกลับได้รับควันบุหรี่ ไปเต็มๆ ดังนั้น
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หากคุณไม่อยากทาร้ายคนที่คุณรัก ก็ควรงดสู บบุหรี่ หรื อหลีกเลี่ยงการสู บในบริ เวณที่มีคนอื่นๆ อยู่
ใกล้จะดีกว่า
เสี่ ยงทาให้เด็กมีพฒั นาการทางสมองช้ากว่าปกติ สาหรับใครที่มีลูก ไม่ควรสู บบุหรี่ ใกล้ๆ ลูก
น้อ ยของคุ ณ เพราะควันบุ หรี่ จ ะท าให้เด็ กมี พ มั นาการที่ ช้ าลงจากปกติ ถึ ง 2 เท่า ไม่ ว่า จะเป็ นการ
พัฒนาการทางด้านร่ างกายหรื อการพัฒนาการทางด้านสมองก็ตาม นอกจากนี้ ยังเสี่ ยงต่อการพิการ
ทางด้านสมองของเด็กๆ อีกด้วย (สานักที่ปรึ กษาอนามัย, 2559)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของ แอนิ เมชัน
เรื่ อง การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะนามาปรับใช้กบั การทา
โครงงาน โดยมีเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 2.1 http://software.thaiware.com/2490-Adobe-Flash-Professional-Download.html
เป็ นเว็บไซต์ใ ช้ใ นการดาวน์ โหลดโปรแกรม Adobe Flash CS5 Professional ซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมที่ช่วยสร้าง แอนิ เมชัน หรื อ ภาพการ์ ตูน โปรแกรมนี้ จะเป็ นการทางานแบบเฟรมต่อเฟรม
และสามารถสร้าง(Layer)มากกว่าหนึ่ ง(Layer)ในผลงานเดียวกัน ซึ่ งทาให้โปรแกรม Flash สามารถ
สร้างแอนิเมชัน สร้างการเคลื่อนไหว ลูกเล่นต่างๆ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ สวยงาม และสมจริ ง
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ภาพที่ 2.2 http://www.kroojan.com/flash/
เว็บไซต์น้ ีเป็ นเว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับแอนิ เมชัน ซึ่ งเว็บไซต์จะสอนวิธีการวาดรู ป ลงสี
ตัดเส้น และการใช้เครื่ อ งมือ ต่างๆในโปรแกรม Flash เบื้องต้นไปจนถึงขั้นตอนในการสร้างสรรค์
ผลงานต่างๆ นอกจากนี้ ยงั สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ และสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับผลงานแอนิ เมชัน
ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.3 http://adobe-illustrator.th.softonic.com/
เป็ นเว็บไซต์ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่ งเป็ นโปรแกรมด้านการวาด
ภาพเวกเตอร์ (Vector Drawing) มาตรฐานของวงการ ซึ่ งสามารถจัด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ต่า งๆ ที่
จาเป็ นต้องใช้ในการออกแบบงานดีไซต์(Design) และงานอาร์ตเวิร์ค(Artwork) ซึ่ งโปรแกรม Adobe
Illustrator จะทาให้ผลงานแอนิเมชันดูน่าสนใจ และสมจริ งมากขึ้น
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ภาพที่ 2.4 http://www.f0nt.com/
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการโหลดตัวอักษร ภายในเว็บไซต์จะมีฟอนต์ต่างๆ หลากหลายรู ปแบบ
สามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี เพือ่ นามาตกแต่งผลงานหรื อแม้แต่นาไปใช้ประโยชน์ใน
โอกาสต่างๆ นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยงั ประกอบไปด้วยข่าวสาร และบอร์ดแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ของผูเ้ ข้าไปเยีย่ มชมเว็บไซต์อีกด้วย
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ภาพที่ 2.5 http://www.jaid-project.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการทาแอนิเมชัน และสื่อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบต่างๆ
ที่สามารถออกแบบผลงานเอง หรื อชี้แจงรายละเอียดที่ตอ้ งการให้กบั ทางเว็บไซต์ เพื่อ ให้ได้ผลงาน
ตรงตามที่ตอ้ งการ สามารถปรึ กษาและสอบถามรายละเอี ยดต่างๆ เกี่ ยวกับผลงานที่แสดงอยู่หน้า
เว็บไซต์กบั เจ้าของผลงานแบบออนไลน์ ด้วยช่องทางต่างๆโดยทางเว็บไซต์ได้แจ้งรายละเอียดต่างๆไว้
บนหน้าเว็บ ทางเว็บไซต์จะตอบคาถามพร้อมอธิบายรายละเอียด ในเรื่ องที่ตอ้ งการทราบอย่างละเอียด
และเป็ นกันเอง
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนิ นงานนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลมาจากงานวิจยั ต่างๆ ที่ได้มีการดาเนิ นเรื่ อ ง
ใกล้เคียงกันเพือ่ นามาประยุกต์ใช้กบั โครงงาน ดังนี้

ภาพที่ 2.6 โปรแกรมสื่อการสอน 3DAnimation โยคะเพือ่ สุขภาพ
ทัต ติ มะโนรมย์ ธี ร ทัศน์ ไตรกิ ตติ ว ฒ
ั น์ และภัค พล กอบสุ ข ยิง่ เจริ ญ (2552) ภาควิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อ การสอน
3DAnimation โยคะเพือ่ สุขภาพ ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญของสุ ขภาพและผลที่
ได้รับจากการฝึ กโยคะในหลายๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็ นบุคลิ กภาพ สุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และทาให้
กล้ามเนื้อมีความยืดหยุน่ ขึ้นของร่ างกาย ตลอดถึงเรื่ องของการเตรี ยมตัวในการฝึ กโยคะ โดยโปรเเกรม
ที่ใช้พฒั นาคือโปรแกรม 3Ds Max 9
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ภาพที่ 2.7 โปรแกรมสื่อการสอนการเตรี ยมตัวก่อนสอบใบขับขี่
เจษฎี อัมพานนท์ เมธาวี อรชร และสหรัฐ จันทร์สวาสดิ์ (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อการสอนการเตรี ยมตัวก่ อ น
สอบใบขับขี่ เพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในชีวติ ประจาวันและในบางเรื่ องประชาชนทัว่ ไป
และผูท้ ี่จะสอบใบขับขี่อาจจะยังไม่รู้กบั สิ่ งที่จะต้องจัดเตรี ยมไปสอบใบขับขี่ เช่น การใช้ป้ายจราจร
การจอดรถ การขับรถ สัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ เป็ นต้น โดยโปรแกรมที่ใช้พฒั นาคือ
โปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional

23

ภาพที่ 2.8 โปรแกรมสื่อการสอนศิลปะสาหรับเด็กประถม
จันจิรา เกษเกษา ชานนทร์ เข็มทอง และศศินันท์ ศิรประภาพงศ์ (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อการสอนศิลปะสาหรับ
เด็กประถม เพือ่ ช่วยฝึ กทักษะการวาดรู ปให้เด็ก และยังมีเกมส์ต่างๆ ให้เด็กเล่นเพือ่ ฝึ กทักษะผ่อนคลาย
อี กด้ว ย ทาให้เด็ กเข้า ใจง่า ยด้วยตัวการ์ ตูนที่ มีสีสันสดใส โดยโปรแกรมที่ใช้พ ฒ
ั นาคื อ โปรแกรม
Adobe Flash CS3 Professional
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ภาพที่ 2.9 โปรแกรมสื่อการสอนสภาวะโลกร้อน
สุ พตั รา สิ นธุ มงคลชัย และอรรถพล สุ ทธิ นาวิน (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อ การสอนสภาวะโลกร้อ น ขึ้นมา
เพื่อ ให้ต ระหนัก และเข้า ใจถึ งปั ญหาและสาเหตุ ของสภาวะโลกร้อ นที่เกิ ดขึ้น อี กทั้งยังมี เนื้ อ หาที่
น่ าสนใจสี สันของภาพ และเสี ยง เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยโปรเเกรมที่ใช้พฒั นาคือ
โปรเเกรม Adobe Flash CS3 Professional
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ภาพที่ 2.10 โปรแกรมสื่อการสอนในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
พัดชา หลิมวัฒนา ภาวินี จันทรานนท์ และภูชิฏา โอฬาร์ชน (2554) ภาควิชาการบริ บาลทาง
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่อการสอนในผูป้ ่ วยโรค
ไตเรื้ อรัง ขึ้นมาเพือ่ ใช้ในการดูแลสุขภาพของผูป้ ่ วย และยังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยได้ดีข้ นึ โดยโปรเเกรมที่ใช้พฒั นาคือ โปรเเกรม Adobe Flash CS3 Professional

