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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ องหยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาขึ้นเพื่อจุดประสงค์มุ่งเน้นให้วยั รุ่ นนั้นรู ้ จกั การป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร เนื่องจากในปั จจุบนั วัยรุ่ นมักจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องของความรักและแสดงความรักด้วย
การมีเพศสัมพันธ์ ทาให้เกิดปั ญหาทางครอบครัว และสังคม เช่น ทาแท้ง ทิ้งบุตร พักการเรี ยน เป็ นต้น
กลุ่มเป้ าหมายเน้นไปที่วยั เด็กมัธยม และมหาวิทยาลัย ภาคนิพนธ์น้ ีได้ออกแบบตัวละครด้วยโปรแกรม
Adobe Illustrator CS6 และ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ทาภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Anime Studio Pro 8 ตัดต่อแอนิ เมชันด้วยโปรแกรม Adobe premiere CS5 ทาการตัดต่อเสี ยงตัวละคร
และปรับเสี ยงตัวละครด้วยโปรแกรม Audacity 2.1.2 ในการพัฒนาผลการดาเนิ นภาคนิ พนธ์น้ ี พบว่า
กลุ่ ม วัย รุ่ น ได้รั บ ความรู ้ ใ นการป้ อ งกัน การตั้ง ครรภ์ ก่ อ นวัย อัน ควร และรู ้ จ ัก การป้ อ งกัน การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
คาสาคัญ: ตั้งครรภ์/วัยรุ่ น/แอนิเมชัน
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Abstract
The purpose of this project was to develop an Animation 2D Stop! Teen Mom which is
focused on premarital sex prevention. Nowadays, teenagers express their love by having sex before
the appropriate age without prevention. Because of this teenage pregnancy problem which affects
the family and society problem, abortion problem, child abandonment problem, school dropout
problem and so on. The ranges of ages are high school and university students. This project was
created by using Adobe Illustrator CS6 and Adobe Photoshop CS6 which design the characters of
the animation, using Anime Studio Pro 8 which do the animation, using Adobe Premiere CS5 which
edit the animation, and using Audacity 2.1.2 which edit and change the volume of the animation.
This animation can help teenagers to learn the prevention of unwanted pregnancy and the
prevention of premarital sex easily.
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