บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในประเทศไทยมีผูส้ ูบบุห รี่ เป็ นจำนวนมำก จำกสถิติพบว่ำ มีค นไทยเสียชี วิตจำกบุห รี่ เฉลี่ยปี ละ
กว่ำ 42,000 รำย และต้องเข้ำ รับกำรรักษำโรคโดยเฉพำะโรคมะเร็ งไม่ต่ ำกว่ำปี ละ 100,000 คน บุ ห รี่
เป็ นปั จจัยเสี่ยงกำรเสี ยชี วิต ของคนไทยอันดับ 2 รองจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย สถำนกำรณ์
ล่ำสุ ด พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2555 สำนักงำนสถิติแ ห่ งชำติ สำรวจพบคนไทยสู บบุห รี่ 10.9 ล้ำ นคน เป็ นชำย
10.3 ล้ำนคน หญิง 5.4 แสนคน โดยในกลุ่มอำยุ 15-18 ปี มีอตั รำกำรสู บบุ ห รี่ เพิ่มขึ้ นจำกร้อยละ 7.25
ในปี 2552 เป็ นร้ อ ยละ 7.62 ในปี 2555 และในกลุ่ ม อำยุ 19-24 ปี มี อ ัต รำกำรสู บ บุ ห รี่ เพิ่ ม ขึ้ นใน
ช่ว งเวลำดังกล่ำวเช่ นกนั จำกร้อยละ 21.27 เป็ นร้อยละ 22.19 จำกสถิติ เหล่ำ นี้แ สดงให้เห็ นว่ำ ค่ ำนิ ยม
ในกำรสู บ บุ ห รี่ ข องคนไทยเพิ่ มมำกขึ้ นทุ กปี โดยเฉพำะในกลุ่ ม วัย รุ่ น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชำติ , 2555) และในปั จ จุ บันเรำจะเห็ น ได้ว่ำ ผูส้ ู บบุ ห รี่ ส่ว นใหญ่
มักจะสู บุห รี่ ในที่สำธำรณะเป็ นจ ำนวนมำก ซึ่งเป็ นกำรสร้ำงมลภำวะทำงอำกำศต่อบุค คลรอบข้ำ ง อีก
ทั้งควันบุ หรี่ น้ นั เต็มไปด้วยสำรพิษมำกมำยหลำยร้อยชนิดซึ่ งตัว ผูส้ ูบบุหรี่ เองได้รับไปน้อยมำก แต่ผูท้ ี่
ได้รับสำรพิษนั้นคือผูท้ ี่ อยูใ่ กล้ชิด หรื อบุ ค คลรอบด้ำนของตัว ผูท้ ี่ สูบบุ หรี่ น้ นั เอง ซึ่งเรำจะเห็ นได้ว่ำ มี
บุคคลใกล้ชิดของบุค คลที่ สูบบุ หรี่ ห ลำยรำยได้รับสำรพิษมำกกว่ำ ตัวผูส้ ู บเองถึง 70% ซึ่งเป็ นจำนวนที่
สูงมำกๆ ซึ่งตัวสำรพิษนี้เป็ นสำรก่อมะเร็งที่ ร้ำยแรงและทำอันตรำยต่ อตัวผูท้ ี่ สูดดมโดยตรงนั้นเอง
แอนิ เมชัน(Animation) คื อกำรทำให้ภ ำพนิ่ งให้เกิด กำรเคลื่อนไหว ซึ่ งทำให้ มีค วำมน่ ำ สนใจ
มำกขึ้น ซึ่ งมนุ ษย์เรำมักเลือกที่ จ ะมองรู ปภำพหรื ออะไรที่ มีสีสันก่อนมองเนื้ อหำเสมอ แอนิ เมชันนั้น
ได้เข้ำมำมีบทบำทก ับงำนหลำยๆ ด้ำน ซึ่ งแต่ละองค์กรก็นำไปประยุกต์ใช้ในงำนหลำยๆ ประเภท และ
ในกำรจัด ทำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน ก็ได้หันมำใช้งำนแอนิ เมชันในกำรผลิต มำกขึ้ น งำนด้ำ นแอนิเมชัน
จึงเป็ นงำนที่ มีคุ ณค่ ำ และต้องอำศัยควำมสำมำรถในกำรผลิต และไม่แปลกที่จะนำแอนิเมชันมำจัดทำ
สื่อกำรสอน เนื่ องจำกประโยชน์ข องสื่อแอนิ เมชันมีมำกมำย เช่ นสำมำรถสื่ อควำมหมำยให้เข้ำใจได้
ง่ำย ใช้แอนิเมชันในกำรช่ว ยจดจำ และดึ งดูด ควำมสนใจ แอนิ เมชันสำมำรถอธิ บำยเรื่ องรำวที่ซบั ซ้อน
เข้ำ ใจยำกให้เรำเข้ำ ใจได้ง่ำ ยขึ้ น เพรำะสื่ อแอนิ เมชันมี ค วำมน่ ำ รักสดใส ในตัว ของมันเอง มีท้ งั ภำพ
และเสียงเป็ นองค์ประกอบหลัก แต่กจ็ ะไม่ทิ้งกำรใส่ต ัวหนังสื อเข้ำไปเพื่อเสริ มทักษะ ทั้งด้ำนกำรฟั ง
กำรอ่ ำ น และกำรมองเห็ น ภำพ ไปพร้ อ มๆ ก นั จำกผลกำรวิ จัย กำรใช้แ อนิ เมชั น เป็ นสื่ อ ในกำร
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ประชำสัมพันธ์ พบว่ำช่ วยทำให้ผลสัมฤทธิ์ ในกำรดึงดู ดควำมสนใจมำกขึ้ น และผูช้ มมีควำมพึงพอใจ
ในแอนิ เมชันอยู่ในเกณฑ์ดี อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำ งแอนิ เมชันขึ้ นมำสักชิ้ นงำน ไม่ใช่ เรื่ องง่ำ ย ต้องใช้
จินตนำกำรและฝี มือในกำรสร้ำ ง ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่ ำงๆ มำช่ ว ยในกำรวำดหรื อกำรสร้ำงให้ภำพ
ขยับเองโดยที่ ไม่ตอ้ งวำดรู ปทุกรู ปเองทั้งหมดแบบสมัยก่อนก็ต ำม แต่ ยงั ไงก็ตอ้ งใช้ทกั ษะในกำรทำอยู่
ดี อย่ำ งทำงดิ จิ ทัล มี เดี ยของเรำ ก็ไ ด้มีผ ลงำนมำกมำยที่ เกีย่ วก บั กำรผลิ ตแอนิ เมชัน เพรำะตอนนี้
แอนิเมชันนั้นได้เข้ำ มำมีบทบำทในตลำดโลกอย่ำงคำดไม่ถึงเลยทีเดี ยว (บริ ษทั ดิ จิทลั มีเดีย เอำท์ซอร์ ส
โซลูชนั่ จำก ัด, 2556)
ด้ว ยเหตุ น้ ี คณะผู ้จ ัด ท ำจึ ง ได้มี ก ำรจัด ท ำสื่ อ มัล ติ มี เดี ยในรู ป แบบกำร์ ตู น แอนิ เมชั น 2 มิ ติ
(2 Dimensional Animation) เรื่ องเพื่อคนที่ คุณรัก เพื่อเป็ นกำรรณรงค์และสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ
จำกบุห รี่ ที่มีต่อคนในครอบครัว มำกกว่ำตัวผูส้ ู บบุห รี่ เอง และเพื่อให้ผสู ้ ู บบุ ห รี่ ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อคนใกล้ชิดมำกขึ้น
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วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนำแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ องเพื่อคนที่คุณรัก
กลุ่มเป้ ำหมำย
บุคคลทัว่ ไป และนักศึกษำ
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของแอนิเมชัน: เพื่อคนที่คุณรัก
1.1 นำเสนองำนด้วยแอนิเมชัน: เพื่อคนที่คุณรัก
1.2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรนำเสนอโครงงำนรวม 10 นำที โดยกำรนำเสนอเป็ นเรื่ องเดี ยวเวลำ
ที่ใช้ในกำรนำเสนอโครงกำร 10 นำที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในกำรดำเนินเรื่ อง 2 ตัว
1.4 แอนิ เมชัน : เพื่ อคนที่ คุ ณ รัก เป็ นกำรรณรงค์ ให้ ค นเลิ กสู บ บุ ห รี่ และสะท้อ นให้ เห็ น
ผลกระทบจำกกำรสูบบุหรี่ โดยนำเสนอแบ่งออกเป็ น 1 ตอนคือ
1.4.1 เริ่ มต้น คื อ พ่ อ เป็ นคนที่ ติ ด บุ ห รี่ โดยจะสู บ บุ ห รี่ ทุ ก วัน จนเป็ นเรื่ อ งปกติ ใ น
ชีวิตประจำวัน
1.4.2 ลูกสำวป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง เนื่ องจำกสู ด ดมสำรก่อมะเร็ งเป็ นเวลำนำนสำเหตุเกิด
จำกกำรที่พ่อสูบบุ หรี่ ในบ้ำน ทำให้คนใกล้ชิดได้ผลกระทบด้วย
1.4.3 มีกำรสูญเสียเกิดขึ้น คือลูกสำวที่ได้รับสำรก่อมะเร็งจำกควันบุหรี่ ของพ่อ
1.4.4 พ่อตระหนักและนึกย้อนกลับไปว่ำถ้ำเลิกบุหรี่ ตอนนั้นคงไม่สูญเสีย
เหมือนก ับตอนนี้
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2.

3.

คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Pentium(R) Dual-Core 2.30 GHz.
2.1.2 Hard Disk 4 GB.
2.1.3 RAM 1 GB.
2.1.4 DVD – RW
2.1.5 VGA GeForce GT 540 1 GB.
2.1.6 Printer Epson
2.1.7 Scanner Canon
2.1.8 Speaker
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1.1 CPU Pentium(R) Dual-Core 2.30 GHz. หรื อต่ำกว่ำ
2.1.2 Hard Disk มีเนื้อที่ไม่เกิน 4 GB.
2.1.3 RAM 1 MB. หรื อน้อยกว่ำ
2.1.4 CD – ROM Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit
3.1.2 Adobe Flash Professional CS6
3.1.3 Microsoft Office Word 2007
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Windows 7 Ultimate 32-bit Operating System
3.2.2 แอนิเมชัน: เพื่อคนที่คุณรัก
3.2.3 GOM Media Player
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรสร้ำงแอนิเมชัน: เพื่อคนที่คุณรัก มีข้ นั ตอนในกำรวำงแผนกำรดำเนินโครงกำรไว้ดงั นี้
1. วำงแผนแนวทำงของงำนทั้งหมด
2. รวบรวมข้อมูลที่ เกีย่ วข้องกบั กำรเลิก บุ ห รี่ และศึกษำแนวทำงในกำรแกป้ ั ญ หำ ศึกษำ
ควำมเป็ นมำของสำเหตุของกำรติดบุหรี่ และผลกระทบที่ได้รับจำกกำรสูบบุหรี่
3. ออกแบบ ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ออกแบบแอนิเมชัน: เพื่อคนที่คุณรัก ดังนี้
3.1 สร้ำงฉำก และตัวละคร ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
3.2 ใส่ Effect ตัว อักษรเพื่อ ควำมสวยงำม ด้ว ยโปรแกรม Adobe Flash Professional
CS6
3.3 นำฉำก และตัวละครมำรวมกนั แล้ว กำหนดกำรเคลื่อนไหวของวัตถุต่ำ งที่ สร้ำ ง
ขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
4. บันทึกเสียงให้ก ับตัวละครที่สร้ำงขึ้น
5. นำไฟล์ .fla (Adobe Flash Professional CS6) ใส่ เสี ยง และ Effect ต่ ำงๆ ด้ว ยโปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6
6. น ำไฟล์ .fla (Adobe Flash Professional CS6) มำเปิ ดด้ ว ยโปรแกรม Free swf to avi
Converter แล้ว Render เป็ นไฟล์ชนิด .avi (Audio Video Interleave)
7. ทดสอบและแก ้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่ำอยู่ในสภำพสมบู รณ์ พร้อมที่ จะ
ใช้งำนหรื อไม่
8. นำเสนอโครงงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

ผูส้ ูบบุหรี่ ทรำบถึงปั ญหำและอันตรำยของบุหรี่ ที่มีต่อตนเองและต่อคนรอบข้ำง
ผูส้ ูบบุหรี่ หันมำใส่ใจถึงผลกระทบที่ มีต่อคนรอบข้ำงมำกขึ้น
ผูท้ ี่สูบบุหรี่ คิดที่จะเลิกบุหรี่ เพื่อคนที่เค้ำรัก

