บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงตระหนักถึ งความสาคัญของสถาบัน
ครอบครัว ซึ่ งควรมีความพร้อมตั้งแต่การครองคู่เพื่อเสริ มสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และลดปั ญหาที่เกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนทรงตระหนักถึงปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น ซึ่ งกาลังทวีความรุ นแรง
มากขึ้นโดยพบว่าในปี พ.ศ. 2552 ผูห้ ญิงซึ่ งอายุต่ากว่า 20 ปี จากจานวน 2,326,086 คน ที่ต้ งั ครรภ์ และ
คลอดบุตรมีจานวนร้อยละ 13.55 และในปี 2553เพิ่มขึ้นเป็ น ร้อยละ 13.76 จากจานวน 5,969,449 คน
และจากสถิติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในแม่ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี
มีมากถึงร้อยละ 14.7 นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลกระทบต่อปั ญหาทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ 2,500
กรั ม (2.5 กิ โลกรั ม) ที่ พบมากถึ งร้ อยละ 8.7 ซึ่ งมากกว่ามาตรฐานที่ องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้
จะต้องไม่เกินร้อยละ 7 [สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข, 2552: กรมอนามัย, 2553] ซึ่ งเป็ นจานวนที่สูง
มากประมาณปี ละ 50,000 รายนอกจากนี้ ยงั พบว่า เด็กหญิงที่ต้ งั ครรภ์มีช่วงอายุอยูใ่ นวัยอ่อนเยาว์ลง
เรื่ อยๆ ซึ่ งเป็ นจานวนที่สูงมากขึ้นทุกๆ ปี การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่ นส่ วนหนึ่ งมาจาก
ปั ญหาภายในครอบครัวและปั ญหาการขาดแคลนโอกาสในสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเป็ นปั ญหาที่รุนแรงของสังคม เพราะส่ งผลให้คุณภาพชี วิตของทารกลดลงส่ วน
แม่ ว ยั รุ่ น มี ปั ญ หาต่ า งๆ มากมาย เช่ น สภาวะทางอารมณ์ ไ ม่ ม ั่น คงจึ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเกิ ด
ความเครี ย ดและภาวะซึ ม เศร้ า เพราะต้องการปกปิ ดเรื่ องการตั้ง ครรภ์หรื อ การมี ลู ก ต่ อผูป้ กครอง
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเรื่ องการเรี ยนและการทาแท้ง ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่แก้ไขได้ยากและสาเหตุที่ทาให้เด็ก
วัยรุ่ นท้องเพิ่มอย่างรวดเร็ วคือ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่ นนั้นเอง
ปั ญหาของการตั้ง ครรภ์ไม่ พ ร้ อม เกิ ดจากหลายสาเหตุ เช่ น สาเหตุ แรกความไม่ ส มดุ ล ของ
ครอบครัว เนื่องจากครอบครัวจานวนไม่นอ้ ยขาดความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องเพศศึกษา จึงไม่สามารถเป็ น
ที่ปรึ กษาให้กบั บุตรหลานได้อย่างเหมาะสม สาเหตุที่ 2 มีทศั นคติวา่ เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่น่าอับอาย ต้อง
ปกปิ ดไม่สมควรพูดอย่างเปิ ดเผย หรื อเข้าใจว่าการสอนเรื่ องเพศศึกษาให้แก่ลูกหลานในครอบครัวอาจ
เป็ นดาบสองคม นอกจากนั้นการไม่มีเวลาพูดคุยให้คาปรึ กษากับลูกหลานสาเหตุที่3 วัยรุ่ นขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ย วกับ เรื่ องเพศ โดยเฉพาะวัย รุ่ นที่ มี แฟนหรื อคนรั กหากไม่ รู้จกั ปฏิ เสธเมื่ อถู กขอ มี
ค่านิ ยมสมัยใหม่แบบผิดๆเกี่ ยวกับเรื่ องเพศและการมีเพศสัม พันธ์ตามกระแสวันสาคัญ สาเหตุที่ 4
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สภาพแวดล้อม เด็กอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่นการเห็นรอบข้างมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ก็จะเอาเป็ น
ตัวอย่าง และการที่ ได้เห็ นบ่อยๆ จนมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา เด็กก็จะมี ค่านิ ยมผิดเกี่ ยวกับเรื่ องเพศ
สาเหตุที่5 สื่ อต่างๆ การที่ ได้รับสื่ อที่ยวั่ ยุ ส่ งเสริ มพฤติกรรมทางเพศ ได้ถูกนาเสนอออกมาทางสื่ อ
ต่างๆ จานวนมาก ทาให้เด็กวัยรุ่ นเข้าถึงเรื่ องนี้ ได้ง่ายขึ้น [อังศุมาลิน อุ่นวิเชี ยร, 2555] ซึ่ งในความเป็ น
จริ งแล้ว การให้ความรู ้หรื อคาแนะนาที่ถูกต้องเรื่ องเพศศึกษานั้น ผูป้ กครองในครอบครัวสามารถให้
ความรู ้กบั ลูกหลานได้ใกล้ชิดกว่าคนอื่นและเด็กจะเชื่ อฟั งมากกว่า เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
หรื อยังไม่พร้อมนั้นปั ญหาในส่ วนอื่นๆ ย่อมตามมาอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการเสี ยอนาคตที่ดีในชี วิต
ทั้ง ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ ง ปั ญ หาครอบครั ว แตกแยก ปั ญ หาการท าแท้ง การเป็ นโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสั ม พันธ์ การเลี้ ย งลู ก ที่ ไ ม่ถู ก วิธี เพราะตัวพ่อแม่ เด็ ก เองไม่ มี วุฒิภาวะในการอบรมเลี้ ยงดู การ
ทอดทิ้งลูกให้เป็ นลูกกาพร้า ซึ่ งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านั้น ล้วนมีความเปราะบางทางสภาพจิตใจ และ
อาจจะกลายเป็ นปั ญหาเรื้ อรังของสังคมที่ไม่สามารถคลายปมให้หลุดได้ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ของเด็กและเยาวชนถือเป็ นปั ญหาใหญ่ เพราะโดยปกติแล้วเด็กวัยรุ่ นในช่วงอายุ 10-12 ปี ยังไม่พร้อม
ต่อการเป็ นพ่อแม่คน ทั้งทางด้านเสถี ยรภาพทางการเงิ นและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนการดู แล
รับผิดชอบหรื อการอบรมเลี้ยงดู ซึ่ งนักวิชาการทางด้านสารณสุ ขและนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่ นหลาย
ท่าน ได้นาเสนอวิธีการป้ องกันไม่ให้วยั รุ่ นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคือ การให้ความรู ้ การคุ มกาเนิ ด
และการจัดกฎระเบียบหรื อกติกาภายในครอบครัว [วิเชียร รัตนคุณ,2555]
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น(Animation
2D Stop! Teen Mom) จึงได้จดั ทาสื่ อในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ นโดยแบ่ง
การทางานเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของการสื่ อสารเรื่ องเซ็กส์กบั วัยรุ่ น และส่ วนของการ์ ตูนแอนิ เมชันเพื่อ
ช่วยให้เข้าใจและรู ้จกั วิธีการป้ องกันในการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่ น โดยได้ออกแบบเนื้ อหาและสื่ อ
การสอนเป็ นแบบแอนิ เมชัน 2 มิติ (2 Dimension: 2D) สามารถเข้าไปดูและศึกษาได้ตลอดทุกที่ทุก
เวลา

3

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม วัย รุ่ น ได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การป้ อ งกัน การตั้ง ครรภ์ แ ละตะหนัก ถึ ง การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยน-นักศึกษา อายุต้ งั แต่ 10 – 25 ปี
ขอบเขต
1. คุณสมบัติทวั่ ไปของแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น (Animation
Stop! Teen Mom)
1.1 นาเสนองานด้วยภาพเคลื่ อนไหว 2 มิติ เรื่ อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น
(Animation Stop! Teen Mom)
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ 5.47 นาที
1.3 ใช้ตวั ละครหลักในการดาเนินเรื่ อง 3 ตัว คือ พระเอก นางเอก เพื่อนนางเอก
1.4 แอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น (Animation Stop! Teen
Mom)
1.4.1 ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการคุมกาเนิด
1.4.2 การให้คาปรึ กษาภายในครอบครัว
1.4.3 การแยกแยะเรื่ องเรี ยนกับเรื่ องความรัก
1.4.4 การตัดสิ นใจในการดาเนินชีวติ
2.

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core 2 Duo 1.83 GHz.
2.1.2 Hard Disk 255 GB.
2.1.3 RAM 2 GB.
2.1.4 DVD – RW Drive
2.1.5 Printer
2.1.6 Scanner
2.1.7 Speaker
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3.

2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Inter Core2 Duo2.4GHz. หรื อสู งกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 1 GB.
2.2.3 RAM 512 MB.หรื อมากกว่า
2.2.4 CD – ROM Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
3.1.2 Adobe Photoshop CS6
3.1.3 Adobe Illustrator CS6
3.1.4 Adobe PremierePro CS5
3.1.5 Adobe after Effect CS6
3.1.6 Anime Studio Pro (x86)
3.1.7 Microsoft Word 2013
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600)
3.2.2 แอนิเมชัน 2 มิติเรื่ อง Stop! Teen Mom หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
3.2.3 Windows Media Player 8

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการสร้าง แอนิเมชัน 2 มิติเรื่ อง Stop! Teen Mom หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่ นมี
ขั้นตอนในการวางแผนการดาเนินภาคนิพนธ์ไว้ดงั นี้
1. วางแผนแนวทางของงานทั้งหมด (Story Planning)
2.

3.
4.

การกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์รวบรวมข้อมูลเตรี ยมความพร้อม
ทางด้านของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรี ยนรู ้ เนื้ อหา เข้าใจเนื้ อหาอย่างถู กต้อง สร้ างความคิด
กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ขอ้ คิดเห็นต่างๆ ที่ดี
ศึกษาความเป็ นมาของแอนิ เมชัน 2 มิ ติ เรื่ อง หยุด ! การตั้งครรภ์ไ ม่พ ร้ อมในวัยรุ่ น
(Animation Stop! Teen Mom)
ออกแบบ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบภาคนิพนธ์ดงั นี้
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5.
6.
7.

4.1 สร้าง Animationด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เช่ น ฉาก และตัวละคร
บันทึกเป็ นไฟล์ชนิด AI (Adobe Illustrator)
4.2 ใส่ Effect ตัวอักษรเพื่อความสวยงาม ด้วยโปรแกรม Adobe after Effect CS6 แล้ว
บันทึกเป็ นไฟล์ชนิด QuickTime Movie (.mov)
4.3 นาฉาก และตัวละครมารวมกัน แล้วกาหนดการเคลื่ อนไหวของวัตถุ ต่างที่สร้ าง
ขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 แล้วบันทึกเป็ นไฟล์ชนิ ด
QuickTime Movie (.mov)
บันทึกเสี ยงให้กบั ตัวละครที่สร้างขึ้น
ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะ
ใช้งานหรื อไม่
นาเสนอภาคนิพนธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

กลุ่มวัยรุ่ นได้รับความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการตั้งครรภ์
กลุ่มวัยรุ่ นตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
กลุ่มวัยรุ่ นตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

