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บทคัดย่อ
แอนิ เมชัน: เพื่อคนที่ คุ ณ รัก จัด ทาขึ้ นโดยมีจุ ดประสงค์มุ่งเน้นให้ค นที่ สูบบุ ห รี่ น้ นั มองเห็ นถึง
ผลกระทบที่มีต่อบุ คคลรอบข้างและครอบครัว เนื่องจากในปั จ จุบันมีคนสูบบุห รี่ เป็ นจ านวนมากทั้งผู ้
หัด สูบใหม่แ ละผูท้ ี่ ติด อยู่แล้ว ทาให้เกิด ปั ญหาทางมลภาวะ กลิน่ ตัว สุ ขภาพ และผลกระทบต่ อคนใน
ครอบครัว เป็ นต้น กลุ่มเป้ า หมายมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษามหาลัย และวัยทางาน ภาคนิ พนธ์น้ ี
ได้ใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการพัฒนา ผลการดาเนิ นภาคนิ พนธ์น้ ีค าดหวังว่า
กลุ่มผูท้ ี่สูบบุ หรี่ จ ะได้รับความรู ้ ความเข้า ใจถึงปั ญหาที่ เกิด ขึ้นจากการสู บบุ หรี่ ผลกระทบต่ อคนที่ตน
รักและคนที่รอบข้างมากขึ้น
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Abstract
Animation: For Your loved Created by the purpose which is focusing on making the people
who smoke to realize the impact of their behaviour in the presence of others and especially their
family. In current, the number of people who smoke is getting higher, consisted of the new smoker
and the people who normally smoke. These cause the pollution problem, health problem, bad
smelling and also the dangerous effect to their family and surrounding people. The population target
is potentially aimed to teenagers, students and middle-age people who can earn salary and spend
their money buying cigarette.
The project was created by using Adobe Flash Professional CS6 for develop. The expecting
result of this project is to enkindle and enlight the target group on the effect of smoking as well as
the problem from what they are doing to the society particularly the people they love; their family.
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