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บทคดัย่อ 

 

 แอนิเมชันเร่ือง เสพติดให้โทษ มีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนชีวิตสังคมของนักเรียนในวัย
มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมกัจะติดเพ่ือน อยากรู้ อยากลองในส่ิงไม่ดี โดยเน้ือหาได้ถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัยาเสพติด ปัญหาการใชส้ารเสพติดของนกัเรียนภายในโรงเรียนท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
บางส่วนเกิดจากการท่ีเยาวชนขาดความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ ยงัไม่
สามารถดึงดูดให้เยาวชนหนัมาสนใจในการอ่านเพื่อศึกษาได ้เพื่อใหเ้ยาวชนตระหนักถึงโทษของยา
เสพติด การน าเสนอแบบ 2 มิติ เพ่ือถ่ายทอดปัญหาของยาเสพติดจะท าใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจง่ายข้ึน 
และดูน่าสนใจโดยมีฉาก และตัวละครในการด าเนินเร่ือง แอนิเมชันเร่ืองน้ีถูกสร้างข้ึนโดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5.5 ในการออกแบบฉากพ้ืนหลงั โปรแกรม Adobe Illustrator 
Professional CS5.5 ในการออกแบบตัวละคร  และโปรแกรม  Adobe Audition CS5.5 ในการ
บนัทึกเสียงบทพูดสนทนาของแต่ละตวัละคร ซ่ึงแอนิเมชนัเร่ือง เสพติดให้โทษยงัให้แง่คิดในการใช้
ชีวิตช่วงวยัรุ่นใหห่้างไกลยาเสพติดอีกดว้ย 
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Abstract 

 
 Drug Abuse and Addiction is an animation aim to reflect the drug issues in teen life. 
Adolescence is one of biggest time of change in life. Teen want an independent from tier parent, and 
friends become huge influences on them. They tend to try new thing and take risks in order to fit in 
with friends or make them feel more grown up. These factors may lead some teenagers to do 
inappropriate things such as taking drugs. The outline of this story provide all causes and effects 
about drug abuse in school. Nowadays many of youth are lacking of understanding drug abuse and 
some hand out paper, book and internet information about it not effective enough to catch young 
one learning more about drug issues. This two-dimensional animation presentation is an efficient 
tool to get more attention from audiences and a better choice to educate them. Moreover, the story is 
easily understanding with characters and scenes. This animation was created by Adobe Flash 
Professional CS5.5 for scenes and animation, Adobe Illustrator Professional CS5.5 for all 
characters, and Adobe Audition Professional CS5.5 for soundtrack and sound recording. It will give 
viewers a life lesson and solutions to prevent people from abusing drug. 
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