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ค�ำน�ำ

 ในช่วงสิบปีทีผ่่านมาจ�านวนวยัรุน่ตัง้ครรภ์ในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

จนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ อันน�าไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัต ิ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งระบุถึงสิทธ ิ

วัยรุน่ด้านอนามยัการเจรญิพันธุ ์และก�าหนดให้กระทรวงหลกัทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น 

 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้วัยรุ ่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู ้

เรือ่งการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม รวมถงึเผยแพร่สาระส�าคัญ 

และสิทธิวัยรุ ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานภาครัฐและประชาสังคมอันประกอบไปด้วย  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)  

มูลนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญิง (สคส.) และส�านกังานกองทุนสนบัสนุน 

การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) จงึร่วมกนัจดัท�าโครงการประกวดคลปิวดิโีอภายใต้ 

หัวข้อ “หนัง (มัน) ส้ัน แต่รักฉันยาว : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ ์

ในวัยรุ่น” ในปี ๒๕๖๑ เป็นครั้งแรก

 โครงการประกวดคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งผลงาน 

เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๒๕๕ เรื่อง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้สะท้อนมุมมอง

เรื่องเพศของสังคมไทยอย่างมีนัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อประเด็นปัญหาการต้ังครรภ์

ในวัยรุ ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

การละเมิดสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกาย ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างหญิง-ชาย  



และเพ่ือเป็นการวิเคราะห์มุมมองเรื่องเพศผ่านผลงานท่ีส่งเข้าประกวด มูลนิธ ิ

สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงจึงจัดให้มีการศึกษาเนื้อหาเชิงลึกของคลิป 

หนังสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมุ่งหวังให ้

ผลการศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาถึงรากเหง้าปัญหาท้องไม่พร้อม

และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพ่ือน�าไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้าน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ครอบครัว และสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 

ซึ่งหากผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยทางสังคมดังกล่าวมีความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ 

ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็จะช่วยให้วัยรุ่นที่เผชิญกับสถานการณ์ท้องไม่พร้อม 

ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้อย่างดี 

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

มีนาคม ๒๕๖๒
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร	

 งานศกึษาชิน้นีเ้ป็นการส�ารวจหนงัสัน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ ประกาศนยีบตัร 

วชิาชพี จ�านวน ๑๔๒ เรือ่ง ทีส่่งเข้าประกวดภายใต้หวัข้อ “หนงั (มนั) สัน้ แต่รกัฉนัยาว :  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” และประกาศผลไปแล้วใน 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ผู้วิจัยพบว่าหนังสั้นเกือบทั้งหมดเล่าเรื่องราวอันน�าไปสู่การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

จากมมุมองของผูห้ญงิ ฉะนัน้จงึเป็นเร่ืองของคู่รักวยัเรยีนทีส่่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์กนั 

โดยไม่ตัง้ใจ เนือ่งจากปัจจยัส�าคญัคอืการอยู่ตามล�าพงัสองต่อสอง และแม้จะเล่าจาก

มมุมองของผูห้ญิง แต่อีกปัจจยัส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ชายต้องการ “รวบรดั” มเีพศสมัพันธ์ 

กับผู้หญิง ได้แก่ การที่เพื่อนๆ ผู้ชายถาม เชียร์ หรือท้าทายให้มีอะไรกับแฟน 

 หนงัส้ันท�าให้เหน็ว่าชายไทยยงัคงมองว่า “ตือ๊เท่านัน้ท่ีครองโลก” และไม่จริงจงั

กับค�าปฏิเสธของผู้หญิง ท้ายสุดก็ยอมทุกที เพราะเมื่อผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่ม แม้จะ 

ไม่ยินยอมในตอนแรก แต่เมื่อผู้ชายให้ค�ามั่นว่าจะรับผิดชอบหรือโยงการรุกเร้า 

ของตนว่าเป็นความรัก ผู้หญิงก็มักยอมตามในที่สุด และหลังจาก “เพศสัมพันธ์ 

คร้ังนัน้” ผูช้ายกม็กัมท่ีาทรี�าคาญ ย่ิงเมือ่พบว่าผูห้ญงิตัง้ครรภ์ ผูช้ายจะพดูไม่ดด้ีวย 

หาเรื่องทะเลาะและจากไป ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ภาพลักษณ์ผู้ชายในหนัง 

ที่สร้างจากมุมของผู้หญิงจึงมักเป็นผู้ร้ายตลอดกาล ถึงกระนั้น ก็ยังมีผู้ชายจาก 

หนังสั้น ๕ เรื่อง ที่แตกต่าง นั่นคือให้ผู้ชายแสดงความรับผิดชอบต่อคนรัก



 มีอยู่ ๔ เรือ่ง ทีเ่พศสมัพนัธ์ไม่ได้เกดิจากการยอมตาม แต่เป็นความรนุแรงทางเพศ  

และอีก ๒ เรื่อง เกือบจะถูกข่มขืนแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทัน ในจ�านวนนี้  

๑ เรือ่ง เกดิจากคนแปลกหน้าฉดุคร่า อีก ๕ เร่ือง เกดิจากแฟนและเพือ่นนกัเรยีนชาย  

(มอมยา ดึงไปข่มขืนในห้องน�้า และลักหลับตอนเมาหมดสติ) ซึ่งแม้จะท�าให้เห็น

มมุทีว่่าจรงิๆ แล้ว การข่มขนืมกัเกดิจากคนใกล้ตวั แต่หนงัสัน้ทัง้หมดไม่ได้แสดง

ให้เห็นว่านี่เป็นการละเมิดและผิดกฎหมาย ฝ่ายชายจะลอยนวลและหายไปเลย 

มีเพียงเรื่องเดียวท่ีเพ่ือนนักเรียนชายซึ่งลักหลับเพื่อนหญิงขณะเมาหมดสติยังคง

ปรากฏในหนงั และคยุกนัเรือ่งสทิธติามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างล้อเลยีนขบขนั ซึง่เป็นความย้อนแย้งอย่างยิง่ 

ทีค่นละเมดิสทิธมิาพูดเร่ืองสิทธใิน พ.ร.บ. หรือว่าการพดูตลกขบขนัถงึสทิธขิองวยัรุน่ 

ตัง้ครรภ์เป็นเรือ่งเฉพาะของเพศหญงิ ไม่มีความเชือ่มโยงใดๆ กบัเพศชาย? ชายไทย 

มีความรู้สึกรู้สา หรือมองว่านี่เป็นส่ิงที่ท�าไม่ได้หรือเปล่า กับการล่วงเกินร่างกาย

ผู้อื่น? 

 น่าแปลกท่ีการท้องในวัยเรียนของวัยรุ่นหญิงในหนังสั้นถูกเล่าออกมาให้เป็น 

ความอับอายขายหน้า เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ นินทา ประณาม หยามเหยียด  

และวยัรุน่ท้องต้องกล�า้กลนืฝืนทนกบัสถานการณ์เช่นนัน้ โดยทีท่�าอะไรไม่ได้ ไม่ม ี

ใครปกป้องพวกเธอเลย แม้ว่าช่วงก่อนตดัสนิใจว่าจะท้องต่อหรอืไม่ ปรากฏว่ามท้ัีง 

คร ูผูป้กครอง และเพ่ือนๆ ให้ก�าลังใจ แต่หลงัจากตัดสนิใจท้องต่อ พักการเรยีนไปก่อน  

เมื่อกลับมาก็ต้องอดทนยอมรับสภาพนั้นๆ ค�าถามคือ การมี พ.ร.บ. ช่วยให้

สถานภาพของวัยรุ่นท้องไม่พร้อมดีขึ้นได้มากน้อยเพียงใด? 



 เมือ่ดไูปถงึประเดน็เรือ่งการป้องกนัและการหาทางออกเมือ่ต้ังครรภ์ ผูว้จัิยพบว่า  

วิธีการป้องกันอันดับแรกสุดที่หนังส้ันสนับสนุน ได้แก่ การยับยั้งชั่งใจ รองลงมา

คือการใช้ถุงยางอนามัย และใช้ยาคุมก�าเนิดไม่ว่ารูปแบบใด 

 ส่วนการหาทางออกหรอืทางเลอืกเมือ่พบว่าตัง้ครรภ์ หนงัสัน้ส่วนใหญ่ไม่น�าเสนอ 

ทางออก โดยจะด�าเนนิเร่ืองให้เหน็ความสมัพันธ์ของคูร่กัจนกระท่ังจบท่ี (ก) “ท้องแล้ว 

จบเรือ่ง” (ข) “ท้อง ถกูทิง้ แล้วจบเรือ่ง” หรอื (ค) “ท้อง ฆ่าตัวตาย (ท้ังส�าเรจ็และ

ไม่ส�าเร็จ) แล้วจบ” รองลงมาคือการท้องต่อและท�าแท้ง 

วิธีการป้องกัน/	ทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ จ�านวนหนังสั้น

ยับยั้งชั่งใจ หักห้ามใจ ๔๐

ใช้ถุงยางอนามัย ๒๔

ใช้ยาคุมก�าเนิด ๔

ไม่เสนอทางออกใดๆ (ท้องแล้วจบเรื่อง หรือฆ่าตัวตาย ฯลฯ) ๓๖

ท้องต่อเมื่อพบว่าตั้งครรภ์ ๓๑

ยุติการตั้งครรภ์/ ท�าแท้ง ๗

หมายเหตุ : ในจ�านวน ๗ เรื่อง ที่ท�าแท้ง มี ๕ เรื่อง ผู้หญิงเสียชีวิต อีก ๒ เรื่อง 

คือ ผู้หญิงเสียใจที่ท�าเช่นนั้น และแฟนผู้ชายฆ่าตัวตาย

 ตวัเลขนีบ้อกอะไรบ้าง? ประการแรก เป็นไปได้ไหมว่า แม้สังคมไทยยอมรบัว่า

คู่รักวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว แต่ถ้าจะให้ดี อย่าเพิ่งมีอะไรจะดีท่ีสุด? ประการ 

ทีส่อง สงัคมไทยมีทางเลือกน้อยมากส�าหรับวัยรุ่นต้ังครรภ์ ดูเหมอืนจะเป็นทางเดียว 



ก็คือการท้องต่อ ประการที่สาม การยุติการตั้งครรภ์ไม่มีที่ทางในสังคมไทยและ

ไม่ใช่ทางเลอืกเลย เพราะ (ก) ก่อนทีต่วัละครหญงิจะตัดสนิใจว่าจะท�าอย่างไรต่อไป  

ทัง้แม่ คร ูและเพือ่นๆ จะปรามไว้ด้วยค�าว่า “ฆ่าเดก็ทัง้คนเลยนะ” “เดก็มันไม่รู้เรือ่ง 

อะไร” “มนัจะเป็นตราบาปไปตลอดชวีติ” (ข) หนงัถกูสร้างออกมาแนวสยองขวญั  

หรือมีภาพน่ากลัว และ (ค) ท�าแท้งแล้วตาย เป็นตราบาป หรือคนอื่นเสียชีวิต

 น่าสงสัยว่าการท้องต่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหรือส�าหรับวัยรุ่นวัยเรียน?  

จะเห็นว่าบทหนงัสัน้ทีเ่ลอืกให้ฝ่ายหญงิท้องต่อจะท�าได้กต่็อเมือ่ครอบครวัฝ่ายหญิง

พร้อมจะยอมรบัและดแูลหลานต่อไป แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในสังคมไทย เราไม่รู้เลยว่า 

ครอบครัวฝ่ายหญิงเลือกทางออกนี้หรือเลือกท่ีจะยุติ? นอกจากน้ี มี ๒ เรื่อง 

ทีว่ยัรุน่เลอืกทีจ่ะท้องต่อ มชีวิีตคู่ด้วยกนั แต่กล้็มเหลว การน�าเสนอเนือ้เรือ่งเช่นนี ้

มองได้ไหมว่านี่เป็นบทลงโทษของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 มีสิ่งที่น่าสนใจส�าหรับหนังสั้นระดับ ม.ปลาย/ ปวช. ก็คือ ก่อนที่จะถึงบทสรุป

ของหนังส้ันต่อการป้องกันและหาทางออกเรื่องการต้ังครรภ์เป็นแนวทางต่างๆ  

๕ แนวทางในตารางข้างต้น มีหนังจ�านวนมากที่น�าเสนอให้เรื่องราวร้ายๆ  

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นหลังจากรู้ว่าตั้งครรภ์ ท้ายสุดกลายเป็น “เพียงแค่ฝันไป” หรือ 

“จนิตนาการไปเอง” หรือสามารถย้อนเวลาได้ด้วยของวเิศษอย่างนาฬิกาย้อนเวลา 

ตรงนี้มีนัยอย่างไรบ้าง? 

 ผู้วิจัยมองว่าพล็อตเรื่องเช่นน้ันเป็นการกลับไปแก้ไขส่ิงท่ีผิดพลาด “นอกลู่ 

นอกทาง” ให้กลบัคืนสู่หนทางที ่“ถกูต้องดงีาม” แล้วจบแบบแฮปป้ีเอนดิง้ ค�าถามคอื  

เด็กสาวท่ีพลาดไปแล้ว ตั้งครรภ์ไปแล้ว หรือท�าแท้งไปแล้ว ดูหนังสั้นเหล่านี้แล้ว 

จะรู้สึกอย่างไรบ้าง? พล็อตเร่ืองแฟนตาซีทั้ง “ฝันไป” และการย้อนเวลากลับไป 



แก้ไขใหม่ได้ แท้จรงิจงใจจะสอนให้วัยรุ่นกลัวเกนิไปไหม? ท้ังนีร้วมไปถงึข้อความท่ีมกัขึน้ 

ปิดท้ายก่อนจบ ก็มีลักษณะที่ท�าให้เกิดความรู้สึกผิด เช่น ผิดที่ไม่รู้จักเลือกทางที่ถูก  

ผดิทีท่�าให้พ่อแม่ต้องเสยีใจ ผดิทีท่�าตามอารมณ์ชัว่วูบ เป็นต้น สงัคมไทยอาจต้องทบทวน 

ว่าทีผ่่านมาวธิกีารสร้างความกลัว (Fear-based approach) หรอืท�าให้เกดิความรูส้กึผดิ 

เช่นนี้ เคยได้ผลมากน้อยเพียงใดในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ท้องไม่พร้อม? 

 

 ข้อสังเกตอกีข้อทีเ่หน็จากหนงัสัน้ ได้แก่ ภาพเหมารวมของวยัรุน่ต่อเรือ่งเพศวถิอีืน่ๆ  

ทีไ่ม่ใช่การรกัเพศตรงข้าม (Heterosexuality) ว่าไม่ใช่สิง่ปกติธรรมดา เป็นการหลงทาง  

ท�าให้ได้รบัเชือ้เอชไอว ีเป็นต้น ดงัเช่นมหีนงัสัน้ ๒ เรือ่ง ทีคู่ร่กัหญงิรกัหญิงต้องลงเอย 

ด้วยการได้รับเชื้อเอชไอวีจากทอมเจ้าชู้ หนึ่งในนั้นตั้งชื่อเรื่องแบบตั้งค�าถามว่า  

“เพศเดยีวกนัไม่ต้องระวงั?” เรือ่งทีส่ามน�าเสนอให้คู่รกัหญิงรกัหญิงไม่มเีพศสมัพันธ์กนั  

ส่วนเรื่องที่สี่ให้ตัวละครชายแอบชอบตัวละครที่เป็นคนข้ามเพศ ตั้งชื่อเรื่องว่า  

“รักหลงทาง” 

 ในหนังสั้นท้ังหมดที่ส�ารวจ มีเพียง ๓ เร่ืองเท่านั้นที่เอ่ยถึง “ความปลอดภัย”  

ในมิติอ่ืนที่ขยายวงกว้างนอกเหนือจากการไม่ท้อง กล่าวคือ “ความปลอดภัย”  

ยังหมายรวมไปถึงเรื่องการไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม  

ทั้ง ๓ เรื่อง เป็นเร่ืองราวของคู่รักเพศเดียวกันท้ังหมด เหมือนต้องการจะเชื่อมโยง 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเอชไอวีกับคนรักเพศเดียวกัน 

 ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่มีเพศวิถีอื่นๆ ยังมีไม่มากนัก 

และส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาพเหมารวมที่เกิดจากความเข้าใจผิดๆ 



 ประเดน็สดุท้ายคือ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ฉบับนี ้ผูว้จัิยพบว่าตัวแทนวยัรุน่ทีผ่ลติ 

หนังส้ันครั้งนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจค�าบางค�าในกฎหมายฉบับนี้ เช่น ค�าว่า “ได้รับ

การบริการอนามัยการเจริญพันธุ์” ว่าครอบคลุมขนาดไหน และ “การจัดสวัสดิการ

สังคม” “วัยรุน่มีสิทธติดัสนิใจด้วยตนเอง” คอือะไร ดงันัน้ หนงัสัน้ทีน่�าเสนอว่า พ.ร.บ. 

เอือ้ประโยชน์อย่างไรบ้าง จะใช้วธิอ่ีานหรอืขึน้ข้อความจากมาตรา ๕, ๖ หรอื ๙ ให้ฟัง



การวิเคราะห์ 

เนื้อหาคลิปประกวด “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว : 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”



ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์กำรวิจัย

 หนังสือ “ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง : มุมมองเยาวชนต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น” น้ี  

เป็นการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในคลิปวิดีโอของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดคลิปหนังสั้น

ภายใต้หัวข้อ “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่น” ที่มีหลายหน่วยงานอันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนประชากร

แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๑ 

 การประกวดคลิปหนังสั้นดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งผลงาน 

เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๒๕๕ เรื่อง แบ่งเป็นประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๓ เร่ือง  

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑๕๖ เรือ่ง และอดุมศกึษา/ อาชวีศกึษา  

๕๖ เรื่อง 

 ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ซึง่เป็นระดบัท่ีมจี�านวนผู้ส่งผลงานมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและ

ระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

๑) หนังสั้นเหล่านี้สะท้อนมุมมองของสังคมไทยต่อประเด็นเรื่องการท้องในวัยเรียน 

การป้องกันและการหาทางแก้ไขปัญหาวิธีต่างๆ (ท้องต่อหรือท�าแท้ง) อย่างไรบ้าง 

๒) ระดับความเข้าใจของวัยรุ่นต่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอย่างไร 

๓) หนังสั้นมีประเด็นเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีอะไรบ้าง และน�าเสนออย่างไร

13มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



วิธีกำรศึกษำวิจัยและข้อจ�ำกัด

 ศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดระดับ ม.ปลาย/ ปวช. จ�านวน ๑๕๖ ชิ้น 

ท่ีส่งเข้าประกวด แต่สามารถเปิดดไูด้จ�านวน ๑๔๒ ชิน้๑ โดยวเิคราะห์จากเรือ่งย่อ

และบทพูดในหนังส้ัน มีการออกแบบแบบสอบถามก่อนเพื่อกรอกข้อมูลของหนัง

แต่ละเรื่อง จากนั้นจึงแยกแยะหมวดหมู่ของหนังตามวิธีการป้องกันและทางเลือก

เมื่อท้องไม่พร้อมเป็น ๖ หมวด ได้แก่ ป้องกันโดย (๑) การยับย้ังชั่งใจ (๒) ใช้ 

ถุงยางอนามัย (๓) ใช้ยาคุมก�าเนิด และหาทางออกโดย (๔) ท้องต่อ (๕) ท�าแท้ง 

และ (๖) ไม่น�าเสนอทางออกใดๆ 

 อย่างไรก็ตาม หนังสั้นจ�านวนมากซับซ้อนหรือมีหลายธีมในเรื่องเดียว ท�าให้ 

ผูวิ้จัยต้องเลือกตดัสนิใจแบ่งหมวดหมูว่่าเรือ่งนีเ้น้นหนกัหรอืสนบัสนนุวธิกีารป้องกนั

หรือทางเลือกใด ตัวอย่างเช่น 

(ก) บางเรื่องมีตัวละครหลายคู่ ซ่ึงผู้สร้างหนังต้องการให้ผู้ชมเปรียบเทียบว่า

แต่ละคู่คบกันอย่างไร และมีจุดลงเอยต่างกันอย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นการ 

เทียบเคยีงแบบตรงข้ามขาวกับด�า เช่น คูท่ีม่เีพศสมัพันธ์กนัในวยัเรยีน มกัจบลงท่ี 

ฝ่ายชายตีจากเมื่อผู้หญิงบอกว่าท้อง ผู้หญิงอาจฆ่าตัวตายหรือได้รับอุบัติเหตุ

เสียชีวิต ส่วนอีกคู่ที่รู้จักรอจนกว่าจะพร้อม จะเรียนจบ มีอนาคตสดใส

(ข) เรื่องท่ีจบหนังสั้นดื้อๆ เมื่อพบว่าท้องหรือผู้หญิงเสียชีวิต จะจัดให้อยู่ใน

หมวด “ไม่น�าเสนอทางออก”

๑) มผีลงานระดบั ม.ปลาย/ ปวช. ส่งเข้าประกวดทัง้สิน้ ๑๕๖ เรือ่ง แต่ผูว้จิยัวิเคราะห์จากซองเอกสารท่ีได้รบัมาเพียง ๑๔๒ เรือ่ง  

เหตุที่ไม่ได้วิเคราะห์อีก ๑๔ เรื่องท่ีเหลือ ก็เพราะ (ก) แผ่นซีดีในซองเอกสารมีปัญหาหรือไม่มีข้อมูล (เป็นแผ่นเปล่า)  

ได้แก่ ผลงานหมายเลข ๖, ๓๐, ๓๑, ๓๙, ๑๓๗, ๑๔๘  และ (ข) ไม่มีเอกสารของผลงานชิ้นดังกล่าวและค้นหาคลิปไม่เจอ

จาก YouTube ได้แก่ผลงานหมายเลข ๙๑, ๙๓, ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๓๘, ๑๕๐, ๑๕๕, ๑๕๘ 

14 ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง



(ค) มีจ�านวนมากที่หนังเดินเร่ืองด้วยตัวละครคู่เดียว แต่มีการหักมุมหรือ 

พลิกสถานการณ์ให้เรื่องร้ายเป็นเพียงการจินตนาการหรือความฝันไป เช่น  

ตืน่มาจากฝันร้ายว่าท้องหรอืท�าแท้งแล้วตาย ตืน่จากภวงัค์ ผูว้จิยัจะเลอืกตดัสนิ

ว่าเป็นหมวดใดโดยดูจากการตัดสินใจสุดท้ายหลังจาก “ตื่น” 

มีอะไรบ้ำงในคลิป?

 คลิปหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ จ�านวน ๑๔๒ ผลงาน ซึ่งมีการเล่าเรื่องคล้ายๆ กัน ดังนี้ 

๑)	คู่รัก	เซ็กส์	และกำรท้อง	:
 หนงัสัน้ทัง้หมดเป็นความสมัพันธ์ของคู่รักนกัเรียน เพือ่นๆ หรอืผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

รับทราบการคบหากันของทั้งสอง การมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่อง 

น่าแปลกใจมากนัก มองเป็นเร่ืองธรรมดาๆ แต่การท้องในวัยเรียนกลับเป็นเรื่อง 

ร้ายแรงน่าอบัอาย คนรอบข้างซบุซบินนิทาจนไปถึงขัน้ประณาม นีส่ะท้อนได้หรอืไม่ 

ว่าสังคมไทยยังมองว่าการท้องในวัยเรียนเป็นเรื่องของเด็กไม่ดี ใจแตก 

ตัวอย่างภาพ 

คลิป ๑๐๘ นักเรียนหญิงที่ท้องไปโรงเรียน ถูกเพื่อนนักเรียนแกล้งวิ่งชน แล้วเอา

กระดาษเขียนว่า “อีท้องไม่มีพ่อ” มาแปะที่หลัง 

15มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



16 ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง



คลิป ๕๓ นกัเรยีนทีต่ัง้ครรภ์พูดกบักล้อง “เพ่ือนๆ ต่างพากนัรงัเกยีจฉนั เพราะว่า 

ฉันท้อง” มาถึงห้องเรียน โต๊ะที่นั่งมีค�าว่า “แรด” เขียนไว้ มีเพ่ือนเอากระดาษ 

เขียนค�าว่า “ร่าน” มาแอบแปะหลัง

คลิป ๗๑ นักเรียนหญิงมาถึงห้องเรียน พบว่ากระดานเขียนแต่ค�าท่ีต่อว่าเธอ 

เช่น “ผ่านมากี่คนแล้วอะ” “รกห้องอะ” “ขยะ” “ท�าไมง่ายจัง” “ไม่เป็นเอดส ์

ก็ดีแค่ไหนละ” “เกิดมาตั้งหลายปี ท�าได้แค่ประหยัดผ้าอนามัย” “สงสารพ่อแม่  

มีลูกแบบโบว์” “รู้จักค�าว่าอายไหมโบว์”

17มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



คลิป ๒๕ นกัเรยีนหญงิรอผูป้กครองมารบัหลงัเลกิเรยีน แต่วนัเกดิเหตไุม่มีใครมารบั  

เพื่อนนักเรียนชายชวนขึ้นรถ มีการนัดแนะให้ผู ้ชายอีกคนดักฉุดตรงที่เปล่ียว  

มีพลเมืองดีผ่านมาเจอ โทรแจ้ง ๑๖๖๙ ผู้กระท�าหนีไปได้ พ่อแม่โทษกันเอง 

ว่าท�าไมไม่ไปรับลูก ต่อมานักเรียนหญิงท้อง เพื่อนล้อซุบซิบ “อีลูกกะหรี่” “ร่าน” 

และครูให้ออกจากโรงเรียน

คลิป ๑๐๕ (นาที ๒.๔๗) เพื่อนนักเรียนหญิงรวมกลุ่มกัน คนหนึ่งบอกว่า “ดูรุ่นพี่ 

เราส ิอายแุค่นีท้้องละ แล้วจะไปท�าอะไรกนิ ไม่รู้จักป้องกนั” (คนอืน่ๆ เออออไปด้วย) 

มีหลายคลิปที่สรุปจบท้ายด้วยการมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้  

แต่ควรป้องกัน 

18 ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง



คลิป ๗๓ ผูห้ญงิท้องกลบับ้านต่างจงัหวดั ต่อมาแท้งเสยีชวีติ ท้ายคลปิขึน้ข้อความ

ข้างล่าง

คลิป ๘๕ เนือ้หาคลปิคอืนกัเรียนหญิงพบว่าตัง้ครรภ์ แต่ไม่ได้เสนอวธิกีารแก้ไขใดๆ

๒)	ควำมรุนแรงทำงเพศ	:
 มอียู ่๔ เรือ่ง ทีเ่พศสมัพนัธ์เป็นการถกูล่วงละเมดิทางเพศโดยคนรูจ้กั มทีัง้แฟน 

และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

 •	คลิป ๒๕ เป็นการดักฉุดและข่มขืนโดยคนแปลกหน้า 

 •	คลิป ๘๐ กลุ่มเพื่อนๆ ไปสังสรรค์จนเพ่ือนผู้หญิงเมา เพ่ือนนักเรียนชาย 

     ๒ คน บอกว่า “มีอะไรสนุกๆ ท�าแล้ว” และ “ลักหลับ” ตื่นมา 

     ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเพื่อนผู ้หญิงมีอาการ 

     เหมือนคนท้อง 

     หมายเหตุ : หนงัเร่ืองน้ี ให้เพ่ือนผูช้าย ๒ คนดงักล่าว คยุกนัเรือ่ง 

     สทิธติาม พ.ร.บ. แต่อ่านสทิธติามมาตรา ๕ และล้อเล่นตลกไป  

     (โปรดดูหัวข้อ ๑๔ ข้างหน้า)

19มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



 •	คลิป ๑๑๐ นักเรียนหญิงถูกแฟนไลน์เรียกให้ไปพบหน้าห้องน�้าในโรงเรียน  

     พอไปถงึกถ็กูฉดุเข้าไปข้างใน ผู้หญิงสูไ้ม่ได้ มคีนได้ยินเสียงร้อง 

     โวยวายแต่ไม่ช่วย แถมยังแอบถ่ายคลปิ ทัง้ๆ ทีเ่หตเุกดิในโรงเรยีน 

     ครทูราบว่านกัเรยีนหญงิท้อง ให้ค�าปรกึษาเรือ่งสิทธติาม พ.ร.บ.  

     แต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องการเอาผิดกับผู้กระท�าความผิด 

 •	คลิป ๑๕๒ แฟนใส่ยาสลบในน�้าดื่มแล้วข่มขืนจนท้อง ก็ไม่มีการพูดถึง 

     การเอาผิดกับฝ่ายชาย 

 ข้อสังเกตท่ีผู้วิจัยพบคือ ไม่มีเรื่องใดพูดถึงการเอาผิดกับผู้กระท�าผิดทางเพศ

เหล่านีเ้ลย ขณะทีผู่ห้ญงิทีเ่ป็น “ผูผ่้านพ้น” กลบัถกูเพ่ือนนกัเรยีนด้วยกนัหยามหยัน  

นินทาว่าร้าย และเข้าใจว่าเธอท�าตัวเองหรือ “ใจแตก” เอง

ตัวอย่างภาพ

คลิป ๑๑๐ (เรื่อง “โอกาส”) นักเรียนหญิงที่ถูกแฟนเพ่ือนนักเรียนชายข่มขืน 

ในห้องน�้าและต่อมาตั้งครรภ์ ทั้งตัวนักเรียนหญิงและครูเองไม่มีการเอ่ยถึง 

การด�าเนินคดีกับฝ่ายชาย ที่ร้ายไปกว่านั้น ภาพท้ายคลิปเป็นข้อความท่ีเขียน

เหมือนเป็นความผิดของฝ่ายหญิงที่ไม่คิดให้ดีเสียก่อน 

20 ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง



 แม้แต่หนงัสัน้เร่ืองทีต่วัละครหญงิแค่เกอืบถกูข่มขนื (คลปิหมายเลข	๘	และ	๑๑๒)		

โดยแฟนหรอืคนทีต่นเองพงึใจ (และหนงัจบลงตรงทีส่ามารถเอาตวัรอดมาได้เพราะ

มีคนมาช่วยได้ทัน) หนังก็ไม่มีการน�าเสนอว่าการกระท�าล่วงเกินโดยที่อีกฝ่าย 

ไม่ได้ยินยอมเป็นความรุนแรงและท�าผิดกฎหมาย ตรงกันข้าม ผู้ชายในเรื่อง 

ที่กระท�าล่วงเกินดังกล่าวหายไปจากเรื่องเลย

 สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสั้นท�าให้ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า นี่อาจเป็นข้อจ�ากัดของ 

การประชาสมัพนัธ์พระราชบัญญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่  

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะการมุ่งเป้าไปเฉพาะการพิทักษ์สิทธิของการต้ังครรภ์ไม่พร้อม

เพียงอย่างเดียวอาจท�าให้สิทธิอื่นๆ ถูกลดความส�าคัญไป เช่น สิทธิที่จะได้รับ 

ความเป็นธรรมหากการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือลืมแม้กระท่ัง

การด�าเนินคดีกับผู้ละเมิดทางเพศ 

๓)	เหตุน�ำ	:
 สาเหตุที่น�าไปสู ่การมีเพศสัมพันธ์ที่พบมากสุดคือ การอยู่กันตามล�าพัง 

สองต่อสอง ไม่ว่าจะที่บ้านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่โรงเรียน หรือในห้องนอน 

หลังงานปาร์ตี้ ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างสถานการณ์นั้น เช่น ชวนให้ไปช่วย 

ตวิหนงัสอืท่ีบ้านซึง่บงัเอญิผูป้กครองไม่อยู ่อกีสาเหตทุีเ่ป็นปัจจยักระตุน้ให้ฝ่ายชาย 

ต้องการมีเพศสมัพนัธ์กบัแฟนและพบในหลายๆ คลิปคอื การเชียร์หรอืการท้าทาย

ของกลุม่เพือ่นผูช้าย เช่น ถามบ่อยๆ ว่ามอีะไรกนัรยัึง, ท�าไมยังไม่มอีกี, เป็นเกย์เหรอไง  

หรือบอกเพื่อนว่า ถ้าจัดการได้จะยอมเป็นเบ๊ให้ตลอดทั้งเทอมเลย 

21มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



 การเชียร์หรือท้าทายในกลุ่มเพ่ือนผู้ชายไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในการส�ารวจของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี ๒๕๕๙ ที่พบเพียงว่า  

๓ สาเหตทุีท่�าให้เกดิการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ได้แก่ การเลียนแบบจากกลุ่มเพ่ือนและ

สื่ออื่นๆ การดื่มแอลกอฮอล์ และการพักอาศัยอยู่ตามล�าพังโดยไม่มีผู้ปกครอง 

(ร้อยละ ๗๓.๙, ๗๓ และ ๗๒.๗ ตามล�าดับ) 

 นอกจากเหตุน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ข้างต้นแล้ว มีคลิปเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวท่ี 

ฝ่ายหญงิบอกว่าต้องการใช้เพศสมัพนัธ์ในการมดัใจผูช้าย คอื คลปิหมายเลข	๑๕๗	

เพื่อนได้ฟังก็เตือนให้รู้จักป้องกันด้วยการใช้ถุงยาง

คลิป ๑๕๗

22 ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง



๔)	โน้มน้ำว	vs	ยอมตำม	:	
 โน้มน้าว vs ยอมตาม ๑ : ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายมักพูดโน้มน้าวให ้

ฝ่ายหญิงยินยอม โดยพูดถึง (ก) ระยะเวลาที่คบกันมา (ข) ความรักที่ตนมีต่อ 

ฝ่ายหญิงหรอืการขอให้พิสจูน์ความรัก (ค) การให้ความเชือ่มัน่ว่าแค่ครัง้เดียว และ 

(ง) การแสดงความห่วงใย 

ตัวอย่ำงค�ำพูดของฝ่ำยชำยที่ โน้มน้ำวให้มีเพศสัมพันธ์	
คลิป ๒๒  “เราคบกันมาตั้งนานแล้วนะ” “เธอรักเราไหม ถ้าเราท�าอะไรเพื่อ 

    คนที่เรารัก เชื่อสิมันต้องออกมาดีแน่” 

คลิป ๒๖  ครั้งแรกคงไม่เป็นไรหรอกมั๊ง 

คลิป ๒๓  “น้องอิ่มไม่รักพี่เหรอ รักต้องยอมสิ” 

คลิป ๓๗  “เธอไว้ใจเราไหมล่ะ” 

คลิป ๘๕  “แก้ม รักเราไหม” (ฝ่ายหญิงพยักหน้า) “ท�าเพื่อเราได้เปล่า” 

คลิป ๑๔๒ “เรากค็บกนัมาสามเดอืนละนะ...” “เรามาหาอะไรสนกุๆ ท�ากัน” 

คลิป ๑๑๑ “เราคบกันมา ๕ เดอืนแล้วนะ เราจะเอายังไงกนัต่อ... นทัรกักรไหม” 

คลิป ๑๐๘ “ผึ้ง เรารักผ้ึงนะ เป็นของเราเถอะ เดี๋ยวเขาดูแลผึ้งเอง”  

    (ผ้ึง “ต่อจะดูแลเขาได้จริงเหรอ”) “เขาสัญญา”“เขาขอสดนะ  

    เพราะเค้าไม่มีถุง” 

คลิป ๑๒๘  “เรารักมินนะ เราขอนะ” 

คลิป ๑๑๒  “ส้มรู้ไหม พี่ชอบส้มมากเลย ส้มน่ารักรู้รึเปล่า” 

คลิป ๑๐๕  “ให้เรานอนเป็นเพ่ือนเธอม้ัย เธออยู่บ้านคนเดียว เราเป็นห่วงเธอนะ” 

คลิป ๒๔   “ฝันฟังเอกนะ มันก็แค่ครั้งเดียวอะ อีกอย่างถ้ามันถึงขั้นแบบฝัน 

    ต้องท้องอะ เอกก็จะดูแลฝันกับลูกนะ” 

23มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



 โน้มน้าว vs ยอมตาม ๒ : หลงัจากฝ่ายชายโน้มน้าว ฝ่ายหญิงมกัลงัเลเพราะกลวั 

การตัง้ครรภ์ และจะถามว่า “ไม่ป้องกนัเหรอ” “ไม่ใส่ถงุเหรอ” แต่ฝ่ายชายมกับ่ายเบีย่ง  

ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่ท้อง และแม้ฝ่ายหญิงจะพยายามต่อรอง ท้ายสุดก็ลงเอยที่

การยอมตามหรือตกกระไดพลอยโจนไป 

ตัวอย่างจากคลิป ๑๒๙ 

ญ “ท�าไมพี่ไม่ใส่ถุงยาง” ช  “แกจะกลัวอะไร พี่เสร็จข้างนอก 

   ไม่ได้เสร็จข้างในซักหน่อย” 

ญ  “มันก็ท้องได้เหมือนกันปะ  ช “เจนจะคิดมากท�าไม

 แล้วถ้าเจนท้องล่ะ”  มันไม่ท้องหรอกน่า”

 เป็นไปได้หรือไม่ว่าพล็อต ‘โน้มน้าว VS ยอมตาม’ เช่นนี้มาจากฐานคิดที่ว่า  

(ก) “ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก” คลิปท่ีส่งเข้าประกวดก็สะท้อนความคิดเช่นนี้ของ 

ชายไทยท่ีเริม่จากการโน้มน้าวทกุวถิทีางเพ่ือให้ได้ในสิง่ทีต่นเองต้องการ และถงึแม้ 

ในตอนแรกผูห้ญงิจะปฏเิสธ แต่ส่วนใหญ่กมั็กจบลงด้วยการท่ีผูห้ญิงยอมตาม ตรงนี ้

เป็นการผลิตซ�า้ทศันคตฝัิงลึกทีว่่า (ข) “ถ้าผูห้ญงิตอบว่าไม่ จรงิๆ แล้วคอืใช่” หรอืไม่  

และท�าให้การพดูปฏเิสธของผูห้ญงิไทยไม่เคยถกูให้ค่าหรอืมองว่ามนี�า้หนกัแต่อย่างใด 

ในสายตาผู้ชาย

 เรือ่งนีย้งัสะท้อนให้เห็นอกีว่า การทีส่งัคมไทยมักสอนให้ผูห้ญิงว่านอนสอนง่าย 

เชื่อฟัง ไม่มีปากไม่มีเสียง อาจส่งผลต่อการไม่กล้ายืนยันในความต้องการของตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอีกฝ่ายที่คะยั้นคะยอและละเมิดสิทธิเป็นคนรักของตนเอง 
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๕)	ควำมรับผิดชอบ?	:	
 หนังสั้นส่วนใหญ่เล่าเรื่องจากมุมของผู้หญิง หลังฉากมีเพศสัมพันธ์ เนื้อหา 

จึงน�าเสนอต่อมาว่า ๒ หรือ ๓ เดือนผ่านไป ผู้หญิงก็รู ้สึกถึงความผิดปกติ 

ในร่างกายและตรวจพบว่าตั้งครรภ์ คนแรกที่ฝ่ายหญิงไปบอกคือแฟน ซึ่งมักจบที่

การทะเลาะกนั ฝ่ายชายไม่รบัผิดชอบ เดนิจากไป และหายไปจากหนงัสัน้ตัง้แต่นัน้  

ไม่มีการพูดถึงผู้ชายอีกเลย 

 ในคลิปประกวดเราจะพบว่าค�าพดูของฝ่ายชายเมือ่แฟนสาวบอกว่าตนเองท้อง 

มกัออกมาลกัษณะนี ้“แน่ใจหรือว่าลูก..(ชือ่ผูช้าย)..” และ “ท�าไมเธอไม่ป้องกนัตัวเอง”

 พล็อตเรื่องเช่นนี้จึงท�าให้ผู้ชายเป็นผู้ร้ายตลอดกาล แต่จริงๆ แล้วมีใครรู้บ้าง

ว่าผู้ชายรู้สึกอย่างไรเมื่อพบว่าแฟนตัวเองท้อง เขาอาจจะตกใจและท�าอะไรไม่ถูก 

เครียด แต่ไม่รู้วิธีการที่จะแสดงอารมณ์เหล่านั้นออกมาหรือไม่

 อกีค�าถามคอื ความรบัผดิชอบต่อเพศสัมพันธ์ทีป่ลอดภยัน่าจะเป็นหน้าทีข่องใคร  

ในขณะที่หนังส้ันเกือบทั้งหมดมองว่าการพกถุงยางและใส่ถุงยางน่าจะเป็น 

ความรบัผดิชอบของผูช้าย แต่สิง่ทีส่ะท้อนในหนงัสัน้ทีว่ยัรุน่ผลติมามสีองประเดน็

กล่าวคอื (ก) ภาพของตวัละครชายส่วนหนึง่เมือ่มีถงุยางในมอืเตรยีมไว้ก่อนเข้าไปหา 

แฟนมักถูกน�าเสนอด้วยใบหน้ากะลิ้มกะเหลี่ย 

 ถามว่า การเตรยีมถงุยางเป็นเรือ่งของความกะลิม้กะเหลีย่ หรอืแท้จรงิหมายถงึ

ความรบัผดิชอบกนัแน่? ภาพทีแ่สดงออกมาในคลปิส่งข้อความให้สังคมไทยเกีย่วกบั 

การพกถุงยางอย่างบิดเบือนหรือไม่?
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 และ (ข) ตอนที่ฝ่ายหญิงไปบอกแฟนว่าท้อง ฝ่ายชายจ�านวนหนึ่งในหนังสั้น 

มักถามด้วยค�าถามเดียวกันว่า “แล้วท�าไมเธอไม่ป้องกัน” 

 ค�าถามนี้ให้แง่คิดอะไรแก่สังคมไทยบ้าง?

ตัวอย่ำงค�ำพูดฝ่ำยชำยเม่ือผู้หญิงท้อง
คลิป ๓๕  “ใช่เหรอ แน่ใจเหรอว่าท้องกบัเรา ไม่ใช่หรอก เราว่าไม่ใช่ลกูของเรา  

    เลิกกันเถอะ” 

คลิป ๓๗  “ม้ิวท้องได้ไงอะ” “ใช่เหรอ ม้ิวไปท�าแท้งได้ไหม” 

    (ผูห้ญงิ “แกจะบ้าเหรอเด็กทั้งคนเลยนะเว้ย”) 

    “แต่เราก�าลังเรียนอยูม้ั่ยอะ ไปท�าแท้งส”ิ “ถ้าไม่ท�ากเ็ลิกกนัไปเลย” 

คลิป ๔๐  ผู้ชายเอายาขับเลือดไปให้ “มันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะ น่าจะเป็น 

    ทางออกที่ดีที่สุดเล้วล่ะ” 

    (ผู้หญิง “แต่เราไม่โอเคอะ เด็กมันไม่ได้ผิดอะไรนะเว้ย แล้วไหน 

    ตอนแรกบอกจะรับผิดชอบ”) 

    “เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรหรอก เชื่อเราเหอะ” 

    (ในเรื่องผู้หญิงตกเลือดตาย) 

คลิป ๗๐  “แจงไม่ได้อยู่กับเราตลอดรึเปล่าวะ” “จะเอาอะไรมาพิสูจน์” 

คลิป ๑๐๘ “เฮ้ยแน่ใจเปล่าว่าใช่ลูกต่อ” “กต็อนเรามอีะไรกนั ผึง้กไ็ม่ขอป้องกนั 

    เองนี”่ (ผูห้ญิง : จะไม่รับผดิชอบเหรอ) “เออ ไม่รบั ไปไหนกไ็ปเหอะ”  

    (ผู้หญิงต้องย้ายบ้าน เปลี่ยนที่เรียน คลอดแล้วเลี้ยงลูกเอง) 

คลิป ๑๕๔ “ใช่เหรอเตย แล้วท�าไมเธอไม่ยอมป้องกันล่ะ เราบอกให้เตย 

    กินยาแล้วไง” 
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คลิป ๔๓  นาท ี๒.๔๙ “เฮ้ยบ้าแล้ว ท้องได้ไง ไม่ใช่ของพ่ี ครัง้เดียวจะไปติด 

    ได้ไงวะ เมอาจจะไปมอีะไรกบัคนอืน่กไ็ด้ เม...ไม่ใช่แล้วเม เข้าบ้านๆ”  

    (ไล่ผู้หญิงเข้าบ้านไป) 

คลิป ๑๐   “มายไปเอาเด็กออกเหอะ” “มายอยากได้เงินเท่าไหร่ เดี๋ยวพี่ให้”  

    (ผู้หญิง : มายไม่ใช่ผู้หญิงหากินนะเว้ยที่จะมาเรียกร้องเงินน่ะ)  

    “ถ้าไม่เอาออกก็เลิกกันเหอะ โอเคนะ” 

คลิป ๖๕  “ห๊ะ ท�าไมเธอปล่อยตัวง้ีล่ะ ไม่ดูแลตวัเองเลย แล้วจะท�าไง เรยีน 

    กเ็รยีนไม่จบ อนาคตอกี” (ผูห้ญงิ “แล้วไหนเธอบอกว่าจะรบัผดิชอบ 

    เราไง.... เฮ้ย โอนเงนิมาท�าไม”) “กเ็อาไปท�าแท้งไง แล้วเรากจ็บกนั”

 มเีพยีง ๕ เรือ่ง๒ เท่านัน้ทีเ่มือ่ทราบว่าคนรกัของตนเองตัง้ครรภ์ ฝ่ายชายได้แสดง 

ความรบัผดิชอบด้วยการอยูเ่คยีงข้าง ไปคยุกบัครอบครวัฝ่ายหญิง พาไปตรวจครรภ์  

พาฝ่ายหญิงไปปรึกษาครูด้วยกันเรื่องการตั้งครรภ์ 

๖)	ก่อนท้อง	:	กำรป้องกันแบบสูตรส�ำเร็จ	ABC
 วิธีการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นมีสามแนวทางใหญ่ๆ ได้แก่  

Abstinence การยับยั้งใจไม่มีเพศสัมพันธ์ (อันรวมไปถึงการรู้จักปฏิเสธต่อรอง),  

Be Faithful ซือ่สตัย์และมคีูค่นเดยีว, Condom & contraceptives ใช้ถงุยางอนามยั 

และวิธีคุมก�าเนิดอื่นๆ จากการส�ารวจหนังสั้นระดับ ม.ปลาย จ�านวน ๑๔๒ ชิ้น 

พบว่าเนื้อหาของหนังสั้นสนับสนุนแนวทางข้างต้นดังต่อไปนี้ 

๒) ได้แก่คลปิหมายเลข ๓๔ “Solution” (ครอบครวัฝ่ายชายคอืพ่อ พาไปคยุกบัครอบครวัฝ่ายหญงิ หางานให้ลกูชายตวัเองท�า 

และดูแลฝ่ายหญิง) หมายเลข ๕๗ “พร้อม?”, ๖๖ “Wrong way”, ๑๑๗ “Home Hug รัก (ไม่) ฟิน” (สามเรื่องนี้ผู้ชาย 

ไปคุยกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหรือช่วยเล้ียงลูก) และ ๑๐๒ “รักผิดชอบ” (ฝ่ายชายบอกว่ามีทางแก้ไขสิ พาผู้หญิงไปปรึกษาครู 

แต่จบแค่นั้น ไม่รู้ว่าเลือกทางแก้ไขปัญหาอย่างไร)
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วิธีการ รายละเอียดในหนังสั้น หมายเลขคลิป

Abstinence

(๔๐ ชิ้น) 

รกันวลสงวนตวั, ปฏเิสธเสียงหนักแน่น,  

บอกตรงๆ ว่าไม่พร้อม, มภีาพถอยหลงั,  

ตืน่จากฝันหรือจากจนิตนาการผลร้าย,  

นาฬิกาย้อนเวลา, ผู้ชายยับยั้งชั่งใจ,  

เกอืบถกูล่วงละเมดิ แต่มคีนช่วยไว้ได้ทนั, 

เป็นคู่รักหญิงรักหญิง (หนังเสนอว่า 

รักใสๆ)

๒๘, ๑๒๐, ๖๔, ๑๑๓, ๑๐๓, 

๑๔๔, ๑๔, ๑, ๑๕๑, ๑๔๖, 

๑๓๕, ๗๔, ๕๖, ๑๑๑, ๖๓,  

๑๑๖, ๑๓๔, ๑๑๔, ๔๑, ๖๙,  

๔๔, ๕๑, ๒๙, ๔๓, ๑๕๔, 

๓๖, ๑๐๕, ๕๓, ๖๑, ๖๘, 

๗๐, ๔๗, ๑๕๖, ๘๗, ๑๒๒, 

๔๕, ๑๑๒, ๘, ๑๔๐, ๒๒ 

และ ๒๖

Be Faithful

(๐ ชิ้น)

ไม่มี

Condom 

(๒๔ ชิ้น)

ป้องกนัทกุคร้ังทีม่เีพศสมัพันธ์, ผูห้ญงิ

ยืนยันให้ใส่ ไม่ง้ันไม่ยอมมีอะไรด้วย, 

เคยมีเซ็กส์โดยไม่ป้องกันแล้วเครียด 

จึงตั้งใจว่าต่อไปต้องใส่ทุกครั้ง 

๑๔, ๑๗, ๑๓๒, ๑๒๗, ๑๓๙, 

๑๒, ๑๐๗, ๔๖, ๑๖, ๑๐๑, 

๒๐, ๑๕๓, ๘๘, ๑๒๔, ๕๐, 

๑๑๘, ๑๔๒, ๑๒๑, ๑๔๓, 

๗, ๘๒, ๔๙, ๘๙, ๑๕๗

Contra-

ceptives

(๔ ชิ้น)

ใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างเดียว (ไม่ใช ้

อย่างอื่นร่วมด้วย), ใช้ยาฝังคุมก�าเนิด 

๑๙, ๖๕, ๙๐, ๗๕
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 ๖.๑ A : Abstinence การยับยั้งชั่งใจ งดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ และไม่น�า

ตนเองอยู่ในสภาวะเสี่ยง ส่วนใหญ่จะเขียนบทให้ฝ่ายหญิงปฏิเสธ-ต่อรอง บอกว่า 

ยังไม่พร้อม หรอืเดนิหนีไปจากสถานการณ์ทีจ่ะน�าไปสูก่ารมเีพศสมัพันธ์ แต่มหีนังสัน้ 

จ�านวน ๘ เรือ่ง ทีใ่ห้วัยรุ่นชายเป็นฝ่ายฉกุคิดและเลอืกท่ีจะรอ๓ ซึง่ถอืเป็นการน�าเสนอ 

ที่สร้างแนวคิดใหม่ว่าผู้ชายมีความสามารถในการห้ามใจตนเอง ไม่ท�าตาม 

สัญชาตญาณหรือแรงขับทางเพศอย่างเดียว 

คลิป ๑๑๖ ท้ายคลิปเขียนว่า “รักต้อง... มีสติ มีสติ... หักห้ามใจได้ มีสติ... 

ปฏิเสธเป็น”

๓) ได้แก่คลปิหมายเลข ๒๖ (ครัง้แรก), ๔๕ (ฉนัเลือกเอง), ๔๗ “Good Luck”, ๗๐ (ปิดเทอมใหญ่), ๗๗ (รูอ้ะไรไม่เท่ารูง้ี้),  

๗๘ (Choice ทางเลือก), ๑๒๒ (ห้วงเวลา) และ ๑๕๖ (ล่อ)
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 มีอยู่ ๒ เรื่อง ที่คู่รักมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วด้วยความเผลอใจ แต่เม่ือเกิดความ 

วติกกงัวลว่าจะท้องหรอืไม่ จงึได้พดูคยุตกลงกนัว่าต่อไปจะยับย้ังชัง่ใจ โดยฝ่ายชาย 

เป็นผู้บอกเองว่าจะยังไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะพร้อมกันมากกว่านี้ 

 •	คลิป ๖๑ “เจน คืนนั้นเราขอโทษนะ เราคิดได้แล้วว่าการเป็นแฟนกัน 

     ไม่จ�าเป็นต้องมีอะไรกันก็ได้” 

 •	คลิป ๖๘  “มินท์ เราขอโทษนะ ต่อไปน้ีเราจะไม่ท�าให้มินท์เครียดแบบนี ้

     อีกแล้ว เราจะรอจนกว่าเราสองคนจะพร้อมกันให้มากกว่านี้” 

 ๖.๒ การปฏิเสธหรือการต่อรอง ของวัยรุ่นหญิงว่ายังไม่พร้อมมีอะไรตอนนี้  

ถ้าไม่เป็นแบบคุยตกลงกนัดีๆ  กจ็ะเป็นการพูดด้วยอารมณ์ไม่พอใจทีอ่กีฝ่ายรกุเร้า

ถงึเนือ้ถงึตวั มคีลปิทีน่่าสนใจทีน่�าเสนอวธิกีารพดูปฏเิสธ ๓ แบบ พร้อมตวัอย่างค�าพดู  

ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นหญิง 

คลิป ๑๓๕  วิธปีฏเิสธ ๓ แบบ แบบอ้อมๆ แบบตรงไปตรงมา และแบบใช้เหตุผล
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แบบอ้อมค้อม   “เสาร์น้ีไม่ว่างแล้วล่ะ วนัอาทติย์กไ็ม่ว่าง อาทติย์หน้ากไ็ม่ว่าง”

แบบตรงไปตรงมา “เรารู้หมดแล้วนะว่าพี่คิดจะท�าอะไรน่ะ” 

แบบใช้เหตผุล   “เพนนว่ีาผูห้ญิงกบัผูช้ายอยูด้่วยกนัสองต่อสองมันดูไม่เหมาะสม  

      เราเปลี่ยนไปติวที่ห้องสมุดหรือร้านอาหารดีกว่าไหม”

คลิป ๑๑๔

 ๖.๓ C : Contraceptives ม ี๓ เร่ือง ทีพู่ดถงึการใช้ยาคมุฉกุเฉนิ โดยน�าเสนอ

วิธีใช้ เช่น ใช้ไม่เกินเดือนละ ๒ กล่อง เช่นคลิป ๖๕ พูดถึงข้อควรระวังในการ 

กนิยาคมุฉกุเฉนิ อธบิายโดยเภสชักรว่า ไม่ควรกนิเกนิเดอืนละ ๒ กล่อง และคมุไม่ได้  

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (นาที ๓.๓๘)
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คลิป ๖๕

 “Mistake เบรกก่อนรัก” (คลปิ ๕๒) หนงัสัน้อกีเรือ่งหนึง่ทีน่่าสนใจคือเรือ่งราว 

ของนักเรียนหญิงท่ีดูเป็นเด็กเรียน เนิร์ด แต่มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง 

การคุมก�าเนิดดีมาก การด�าเนินเรื่องจึงเป็นเสียงพูดของวัยรุ่นหญิงคนนี้เกี่ยวกับ 

วิธีการป้องกันต่างๆ แต่ท้ายสุดเธอก็พลาดลืมกินยาคุมและท้อง บทสรุปสุดท้าย

ของหนังกลายเป็นการสนับสนุนให้งดจากการมีเพศสัมพันธ์ 

คลิป ๕๒ วัยรุน่หญงิเสนอวิธกีารคมุก�าเนิดหลายวธิ ีต้ังแต่หลัง่นอก ถงุยางอนามยั 

กนิยาคมุทัว่ไปและยาคมุฉกุเฉนิ เข้าใจว่าการหล่ังนอกไม่ช่วยป้องกนัอะไร เธอพูด 

กบักล้องในนาท ี๐.๔๕ “แตกนอกอะไม่อุ่นใจ แต่ถงุยางอนามยันีส่ ิปลอดภัยของจรงิ” 
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 แต่ตอนท้ายคลิป เธอพูดว่า “บทเรียนครั้งนี้สอนให้ฉันรู้ว่า การคุมก�าเนิดที่ดี

ท่ีสดุคอืการไม่มเีพศสมัพนัธ์ตัง้แต่ทแีรก” (นาท ี๖.๔๕) นัน่คอืไปสรปุจบทีก่ารยบัยัง้

ชั่งใจ 

 ๖.๔ C : Condom การใช้ถุงยางอนามัย จะเห็นว่าวัยรุ่นบางส่วนอาจยังมี 

ทัศนคติที่ไม ่ดีต ่อการใช ้ถุงยางอนามัย ดังเช ่นเสียงคิดดังๆ ของคู ่นี้ ใน 

คลิปหมายเลข ๑๒๑ “Long (ลอง) Love”

หญิงคิด  “มันจะหาว่าเราไม่รักมันรึป่าวนะ” (นาที ๐.๕๒)

ชายคิด  “ออนจะหาว่าเรารังเกียจรึเปล่า” (นาที ๑.๓๐) 

 แต่กน่็าสนใจมากว่า วยัรุน่จ�านวนหนึง่อาจมทัีศนคติต่อการใช้ถงุยางอนามยัว่า 

หมายถงึการรูจั้กรกัตวัเอง ดงัเช่นหลายเรือ่งทีผู่ห้ญงิเป็นฝ่ายเตรยีมถงุยางอนามยั

เอง (คลิปหมายเลข ๑๒ “ฝันร้าย”, ๑๗ “รักหลงทาง”, ๒๔ “ของมันต้องมี”, ๖๑ 

“ความเหมอืนทีแ่ตกต่าง”, ๑๕๓ “วัยร่าเริง”) และอกีหลายเรือ่งผูห้ญิงปฏิเสธแขง็ขนั 

หากผู้ชายไม่ใช้ถุงยางอนามัย (คลิปหมายเลข ๔๙ “Breadnancy”, ๕๐ “ให้มัน 

33มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



เป็นแค่จินตนาการ”, ๑๔๓ “First Love”) ไม่เพียงเท่านั้น หนังสั้นหมายเลข ๑๒๑  

พ่อแม่ปรกึษากันแล้ว จงึได้น�าถงุยางอนามยัใส่ไว้ในถาดขนมแล้วน�าไปให้แก่ลูกสาว

ที่ท�าการบ้านอยู่ในห้องกับแฟนหนุ่ม 

 อย่างไรกด็ ียงัคงมกีารผลิตซ�า้ความคดิว่าคนพกถงุยางอนามัยหรอืรูจั้กป้องกนั 

ตัวเองด้วยถุงยางอนามัยจะต้องเป็นผู้หญิงก๋ากั่น เปล่ียนแฟนบ่อย (คลิป	๑๕๓  

“รักร่าเริง”) หรือไม่ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืน (คลิป	๖๑	

“ความเหมือนที่แตกต่าง”)

 และไม่มีการพูดถึงถุงอนามัยสตรีเลย 

๗)	ทำงออก	ทำงแก้ ไขในหนังสั้น	:	
 เมือ่ดจูากชือ่คลปิทีส่่งเข้าประกวดในระดบัมธัยม มจี�านวน ๔ เรือ่ง ทีต่ัง้ชือ่เรือ่งว่า 

ทางออก หรือ การแก้ปัญหา น่าสนใจว่าบทสรุปของทางออกจากการตั้งครรภ ์

ในวัยเรียนในคลิปเหล่านี้ไม่เหมือนกันเลย กล่าวคือ 

 • คลิป ๑๙ “ทางออก”  ใช้ยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ 

 • คลิป ๓๒ “Exit”  ไม่รู้จะหาทางออกยังไง ก�าลังจะกินยาขับเลือด  

     เพื่อนมาห้ามไว้ และครูมาปลอบใจ 1 จบ 
 • คลิป ๓๔ “Solution”  พ่อของฝ่ายชายเข้ามาร่วมรบัผดิชอบ พากนัไปคยุ 

     กับครอบครัวฝ่ายหญิง หางานให้ลูกชายท�า

 • คลิป ๕๔ “ทางออก”  ท้องต่อ ครใูห้ก�าลังใจ (แต่ไม่มีการอ้างถงึ พ.ร.บ.) 

 • คลิป ๑๓๓  ไม่น�าเสนอทางออก 

  “ทางออก Exit” (จะฆ่าตวัตายแต่พ่อมาช่วยทัน และบอกว่าทุกปัญหา 

      มีทางออก 1 จบ) 
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คลิป ๓๔ น่าสนใจว่าผู้ชายทั้งเรื่องพูดตรงกันว่าเป็นผู้ชายกล้าท�าก็ต้องกล้ารับ

 ส่วนทางออกของตัวละครหญิงท่ีท้องในวัยเรียน ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไปปรึกษา

คนใกล้ตัวคือแม่ ครู ก่อน รองลงมาคือการเลือกท�าแท้ง (ตัวละครหญิงพูดถึง 

การ “เอาลกูออก” ซ่ึงอาจลงมอืท�าจรงิหรือไม่ได้ท�าจรงิๆ ในหนงัส้ัน หากมผีูใ้หญ่

เข้าใจและโอบอุ้มดูแล ก็จะตัดสินใจท้องต่อ) และการฆ่าตัวตาย 

 ๗.๑ ไม่น�าเสนอทางออกเมื่อท้องไม่พร้อม กล่าวคือหนังตัดจบไปเลย  

ไม่เสนอว่าชีวิตผู้หญิงท่ีท้องเป็นอย่างไรต่อ เลือกทางไหนระหว่างท้องต่อหรือ

ท�าแท้ง บางเรื่องจบแบบไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ ทิ้งไว้เป็นปริศนา หรือไม่ก็จบด้วย 

การขึ้นข้อความที่เป็นค�าแนะน�าค�าสอนต่างๆ จ�านวนคลิปที่ไม่เสนอทางออกใดๆ 

มีจ�านวนทั้งสิ้น ๓๖ ชิ้น ในจ�านวนนี้ 
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 ๗.๑.๑ คลปิทีไ่ม่น�าเสนอทางออกแล้วจบด้วยการท่ีผูห้ญิงฆ่าตัวตาย จ�านวน ๘ ชิน้ 

 ๐ ท่ีท�าส�าเรจ็ ได้แก่ คลปิหมายเลข ๑๓, ๗๖, ๑๓๐ (พบว่าท้อง เครยีด และฆ่าตัวตาย), 

  คลปิ ๒๕ (ถูกข่มขนืแล้วท้อง แถมยงัถกูนนิทาอกี รูส้กึอบัอาย จงึผกูคอตาย),  

  ๗๗ (ท�าแท้งแล้วตาย), ๙๗ (ท้อง แฟนพาซ้อนท้าย เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต) 

 ๐ ต้องการฆ่าตวัตายแต่ท�าไม่ส�าเรจ็เพราะมคีนมาช่วยไว้ทนั แล้วจบเรือ่งเลย 

  ได้แก่ คลิปหมายเลข ๑๘ และ ๑๓๓

 ๗.๒ “ฝันไป” หรือตกอยู่ในภวังค์แล้วจบ มีคลิปจ�านวนหนึ่งท่ีคู่หญิงชายม ี

เพศสัมพนัธ์กนัแล้ว ฝ่ายหญงิกงัวลว่าท้องหรอือาจจะพบว่าท้องแล้ว แต่ไม่บอกว่า 

ทางออกน่าจะเป็นอย่างไร คลปิกลบัน�าเสนอว่าทีป่ระสบเรือ่งร้ายๆ เช่น ถกูประณาม  

ผูช้ายตจีาก พ่อโกรธ ทัง้หมดนัน้กลายเป็นเพยีงความฝัน กล่าวคอืตกใจตืน่ขึน้มา 

และพบว่าเรือ่งราวทัง้หมดมนัไม่จริง หนังจบแค่นัน้ ดงัเช่นทีเ่หน็ในคลปิหมายเลข 

๙, ๗๑ และ ๑๒๖ 

๘)	ทำงออกแนวแฟนตำซี	
 ๘.๑ “ตื่น” แล้วกลับไปแก้ตัวใหม่ เป็นหนังสั้นประเภทตื่นขึ้นจาก “ฝันไป” 

“ตกในภวงัค์” หรือ “ตืน่” เพราะระลกึถงึบทเรยีนในอดตี เป็นการพลกิสถานการณ์ 

ร้ายๆ อันเป็นผลลบจากการที่ฝ่ายหญิงท้องในวัยเรียนให้กลายเป็นเพียงความฝัน

หรืออยู่ในภวังค์ของจินตนาการ แล้วหนังก็จะจบลงด้วยบทสรุปของการกลับไป

แก้ตัวใหม่ด้วยการป้องกันตนเองไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง โดยมีวิธีต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 
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 ก) ฝ่ายหญิงฝัน ตกอยู่ในภวังค์หรือระลึกถึงบทเรียนในอดีต (๑๘ เรื่อง) 

วิธีการป้องกันไม่ให้เสี่ยงหลังจาก	“ตื่น” คลิปหมายเลข

ผู้หญิงตื่นจากฝัน จึงเลี่ยงสถานการณ์รุกเร้า 

หรืออยู่กันสองต่อสอง

๓๖, ๗๘, ๘๔, ๙๕, 

๑๐๕ 

ผู้หญิงตื่นจากฝัน แล้วบอกเลิกแฟน ๒๓

ผู้หญิงตื่นมาพบว่ายังไม่ท้อง แค่มีแฟน และตั้งใจ

จะป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย 

๑๒, ๑๕๗

ตื่นจากภวังค์ที่จินตนาการถึงผลร้ายต่างๆ หากมี

เพศสัมพันธ์ครั้งนี้ จึงบอกตรงๆ ว่ายังไม่พร้อม

๕, ๑๔, ๒๙, ๔๓, 

๔๔, ๕๖, ๗๔, ๘๒, 

๘๗, ๑๕๔ 

 ข) ฝ่ายชายฝัน ตกอยู่ในภวังค์หรือระลึกถึงบทเรียนในอดีต (๑๑ เรื่อง) 

วิธีการป้องกันไม่ให้เสี่ยงหลังจาก“ตื่น” คลิปหมายเลข

ผู้ชายตื่นจากฝัน จึงเลี่ยงที่จะอยู่สองต่อสองและยับยั้งใจ ๒๖ 

มีบุคคลนิรนามเพศชายปรากฏตัวมาเตือนผู้ชาย

ว่าให้รับผิดชอบ จึงเลือกที่จะยับยั้งชั่งใจ

๒๒

ผู้ชายนึกถึงภาพผลร้ายต่าง ๆ และความเครียด

ของตัวเองหากแฟนท้องไม่พร้อม จึงยับยั้งชั่งใจ

๔๕, ๑๒๒, ๑๕๖

ผู้ชายฝันไป เมื่อตื่นมาตั้งใจจะใช้ถุงยางอนามัย

ในครั้งต่อๆ ไป 

๑๑๘ 

ผู้ชายนึกถึงบทเรียนในอดีต ค�าเตือนจากเพื่อนผู้หญิง 

หรือข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จึงเลือกยับยั้งใจ 

๓๘, ๔๗, ๗๐, ๗๗, 

๗๘
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 ๘.๒ นาฬิกาย้อนเวลา มีอยู่ ๒ คลิป ที่น�าเสนอว่าสามารถใช้นาฬิกาย้อนเวลา

กลับไปแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่จะน�าไปสู่การท้องไม่พร้อมได้ 

 ๐ คลิป ๕๓  ผู้หญิงได้นาฬิกาย้อนเวลา และเมื่อย้อนเวลาได้ ผู้หญิงกลับไป 

     บอกเลิกผู้ชาย

 ๐ คลปิ ๑๐๑ ผูช้ายเกบ็นาฬิกาย้อนเวลาได้ กลบัไปแก้ไขด้วยการยมืถงุยางอนามยั 

     จากเพื่อนก่อนไปหาแฟน 

คลิป ๑๐๑ ตอนท้ายคลิปหลังจากเลือกใช้ถุงยางอนามัย มีข้อความนี้ 

 อย่างไรก็ดี มีค�าถามว่าเนื้อหาคลิปที่ตัวละครเอกสามารถย้อนเวลาไปแก้ไข

เหตกุารณ์ในอดตีได้ หรอืพบว่าทีแ่ท้เรือ่งทัง้หมดคอืฝันไป (ซ่ึงกค็อืการกลบัไปแก้ไข 

“สิง่ทีผ่ดิพลาด” ให้ “ถกูต้องดงีาม”) จะยิง่เป็นการตอกย�า้ให้คนท่ีพลาดย่ิงรูสึ้กแย่

หรือไม่ที่ตัวเอง “สอบตก” และไม่ได้ท�าสิ่งที่ “ถูกต้องดีงาม” 

38 ฝันไปว่า ท้อง ทิ้ง แท้ง



๙)	ทำงออกคลำสสิก	:	ท้องต่อ
 มีหนังสั้น ๓๑ เรื่อง ที่ตัวละครหญิงตัดสินใจท้องต่อ ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย

สนับสนุนหลายประการ เช่น 

ปัจจัยสนับสนุนให้ท้องต่อ คลิปหมายเลข

ผู้ชายหรือครอบครัวฝ่ายชายรับผิดชอบ ๓๔, ๕๗, ๖๖, ๑๑๗

ครอบครัวฝ่ายหญิงให้ก�าลังใจและช่วยดูแล ๑๐, ๒๗, ๓๕, ๘๖, ๕๒, ๕๘, 

๑๐๙ 

ได้ข้อมูล พ.ร.บ. เป็นทางเลือก จึงท้องต่อ ๑๓๖, ๑๑, ๑๒๙, ๙๙, ๒๑, 

๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๐ 

ครูและโรงเรียนสนับสนุนให้ท้องต่อ ๙๓, ๕๔, ๑๐๐, ๑๕๒

ท้องต่อเพราะเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในตอนนัน้ /  

บทเรียนของแม่ในยุคที่ยังไม่มี พ.ร.บ. 

๓๘, ๕๙, ๙๒, ๑๔๗

เพื่อน ๆ  ยอมรับและให้ก�าลังใจ ๓๗, ๗๙, ๑๑๕ 

ท้องต่อแต่ชีวิตคู่-ชีวิตครอบครัวล้มเหลว ๑๒๘, ๖๒

 สิ่งท่ีน่าคิดของหนังสั้นที่ลงเอยด้วยการตัดสินใจท้องต่อแล้วจบเรื่องเลยก็คือ 

การเขียนบทเช่นนี้เกิดจากฐานคิดอะไร? จริงหรือท่ีการอุ้มท้องและเลี้ยงลูกต่อไป 

คอืทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรับวัยรุ่น? หรือยงัคงมทีางเลอืกอืน่ๆ อกีท่ีไม่ถกูพดูถงึกนัมาก  

เช่น การท�าแท้ง แต่สังคมไทยยังยอมรับไม่ได้ 
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 ตัวอย่าง คลิป	๕๗ วัยรุ่นไปปรึกษาอดีตพยาบาลเรื่องเพื่อนท้อง อดีตพยาบาล

ตอบดังน้ี “พี่เคยเป็นพยาบาลดูแลเรื่องแม่และเด็กมาก่อน สิ่งแรกที่เราควรท�า 

คือต้องคอยอยู่เป็นเพ่ือนเขา คอยให้ก�าลังใจเขานะ ทุกปัญหามันมีทางแก้ทั้งนั้น  

ตอนทีพ่ีอ่ยูท่ี่นัน่น่ะ เคยเจอคนเอาเดก็มาท้ิงไว้ทีศ่นูย์เลีย้งเดก็ก�าพร้า บางคนเอาลกู 

มาทิง้ทีโ่รงพยาบาลก็ม ีหนอูย่าให้เพือ่นท�าอย่างน้ันเดด็ขาดเลยนะ” ค�าพดูน้ีสามารถ 

ตีความได้หรือไม่ว่าหากท้องต่อโดยที่วัยรุ่นหญิงไม่พร้อม จะน�าไปสู่การทิ้งทารก? 

นอกจากนี ้จากตารางจะเหน็ว่าอย่างน้อยมคีลิป ๒ เรือ่ง ทีก่ารท้องต่อและใช้ชวีติ 

ร่วมกันระหว่างคู่รักวัยใสไม่ได้จบสวยงาม (เช่น คลิป	๖๒ “มุมมองของเด็ก” ที่

ท้ังคู ่ไม่มีความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ จนกระทั่งลูกเป็นวัยรุ ่นขับรถชนและ 

ถกูกกัขงัทีส่ถานีต�ารวจ ก็ยงัมาทะเลาะกนัต่อหน้าลกู) นีเ่ป็นข้อเท็จจรงิทีส่งัคมไทย 

ลืมไปหรือไม่? 

 ย่ิงกว่านั้น เรื่องที่วัยรุ่นหญิงพลาดจนท้อง มีจ�านวนหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ 

ตัวละครหญิงเป็นลบ ดังเช่นเร่ืองย่อของหนังสั้นที่เป็นเอกสารแนบมาบรรยาย 

เกีย่วกบัตวัวัยรุน่หญงิทีท้่องในวยัเรยีนแบบผลิตซ�า้ภาพเหมารวมว่าเป็นเดก็ผูห้ญงิ

ที่ค่อนข้างใจง่าย เจอกันแป๊บเดียวก็ยอมให้ LINE ตัวเองแก่ผู้ชายแล้ว (เรื่องย่อ 

ของคลิป ๓๗) หรือเป็นเด็กสาวที่ชอบเที่ยวกลางคืนและไม่รักษาเนื้อรักษาตัว  

(เรื่องย่อของคลิป ๒๗) 
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๑๐)	ทัศนคติต่อกำรท�ำแท้ง	
 ไม่เพียงแต่วัยรุ่นเท่านั้น คนทั่วไปยังมองว่าการท�าแท้งคือการฆ่าเด็ก ทั้งๆ  

ที่ความจริงคือตัวอ่อนเท่านั้น บทสนทนาในหนังสั้นท่ีตัวละครเอกหญิงเปรยว่า

ต้องการท�าแท้ง จะมีเพื่อนห้ามไว้โดยบอกว่า “เด็กทั้งคนเลยนะ” เช่นตัวอย่างนี้

คลิป ๒๑	(นาทีที่ ๕.๑๕) 

เพื่อนผู้ชาย “เราได้ยนิมาว่า มนัม ีพ.ร.บ. การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นน่ะ เขาหาครอบครวั 

    ให้แกได้นะเว้ย ในกรณีที่แกไม่สามารถดูแลเด็กได้น่ะ” 

ผู้หญิง   “ถ้าอย่างงั้นเราก็ไม่ได้เรียน อาชีพการงาน เราก็ไม่มีเลยนะ” 

เพื่อนผู้ชาย “เฮ้ยแก... พ.ร.บ. นีเ้ขาม ีฝึกอาชพีตามทีว่ยัรุน่ตัง้ครรภ์สนใจ แกมงีานท�า 

    แน่นอน เพราะฉะนั้น อย่าเอาเด็กออกเลย เด็กมันไม่รู้เรื่อง” 

คลิป ๓๗	เส้นทางของชีวิต
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 คลิป ๓๒ Exit (นาท ี๕.๒๐) เม่ือนกัเรียนหญงิจะกนิยาขบัเลอืด เพือ่นสนทิบอกว่า  

“ถ้าน�้าหอมกินยาเข้าไปตอนนี้ น�้าหอมจะรู้สึกดีขึ้นแค่ในตอนน้ีแหละ แต่น�้าหอม 

จะรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตเลยนะเว้ย” 

หมายเหต ุ: เรือ่งนีจ้บแบบท่ีนกัเรยีนหญงิเดนิออกจากห้องน�า้ เพือ่นๆ คร ูปลอบใจ  

แต่ไม่มีค�าตอบให้ว่าจะท�าอย่างไรต่อไปกับการท้อง 

 คลิป ๔๔	(นาท ี๕.๒๐) ลกูสารภาพกบัแม่ว่าเกือบจะมอีะไรกบัผูช้ายแล้ว แม่บอกว่า 

ถ้าเกิดอะไร แม่จะเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ๆ ลูกบอก “ก็เอาเด็กออกสิ”

 แม่ตอบ “ไม่ได้นะดรีม ถ้าเกิดลูกพลาดขึ้นมา ยังไงก็เอาเด็กออกไม่ได้ เพราะ

ทุกชีวิตมีคุณค่าของตัวมันเองนะ ทุกชีวิตสวยงามเสมอ ก็เหมือนอย่างลูก ไม่ว่า 

จะเกิดอะไรข้ึน ยังไงหนูก็มีคุณค่าส�าหรับแม่เสมอ และก็ส�าหรับทุกคนด้วยนะ  

แม่รกัหนนูะดรีม” 

 มคีลปิอยูจ่�านวนหนึง่ทีต่วัละครหญงิต้องการหาทางออกด้วยการ “เอาเดก็ออก” 

แต่ก็ไม่ได้ลงมือกระท�าจริงๆ ที่ลงมือท�าแท้งจริงๆ มี ๗ เรื่อง ดังนี้ 

รายละเอียด คลิปหมายเลข

ท�าแท้งแล้วตาย ๓๓, ๔๐, ๗๓, ๗๗, ๘๓

ท�าแท้งแล้วไม่ตาย แต่ผู้ชายยิงตัวตาย ๗๐

ท�าแท้งส�าเร็จ แต่เสียใจและบอกว่า ถ้าย้อน

เวลาได้จะเก็บเอาไว้

๖๐

หมายเหตุ : คลิปหมายเลข ๓๓, ๗๐ และ ๘๓ ท�าเป็นหนังแนวสยองขวัญ
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คลิป ๔๐ ชีวิตที่ไม่พร้อม

คลิป ๓๓ มุกดา
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 ภาพจากหนังสั้นน�าเสนอการท�าแท้งน่ากลัวมาก เหมือนจงใจปฏิเสธว่า 

การท�าแท้งอาจเป็นทางเลอืกหนึง่ของวยัรุน่หญิงท้องไม่พร้อม ซึง่ยังหมายความอีกว่า  

คนท่ีตดัสินใจเลอืกท�าแท้งแทบไม่มทีีย่นืในสงัคมเลย แถมยังต้องมตีราบาปตดิตวั

ไปตลอดอีก 

คลิป ๘๗ “Mind Dimension” : “ท�าแท้งก็สบายดีนะ ไม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยอะ  

เจ็บนิดหน่อยเอง” 

“ก็มีแค ่ตราบาปน่ันแหละท่ีติดอยู ่ในหัวใจเราตลอด เวลาที่ เราคิดถึงมัน 

เท่านั้นแหละ” 

๑๑)	คู่รักเพศวิถีอื่น	ๆ	และ	“ควำมปลอดภัย”	
 มหีนงัส้ัน ๓ เร่ือง ทีน่�าเสนอเร่ืองราวของคู่รักหญงิรกัหญงิ โดย ๒ ใน ๓ เรือ่งนัน้  

(คลิป	๑๑๕ “รกั-เรยีน” และคลปิ	๑๒๐ “เพศเดยีวกนัไม่ต้องระวงั?”) เขยีนบทให้ 

ทอมเจ้าชู้ มีคูเ่ยอะ และในทีสุ่ดกส่็งผลให้อีกฝ่ายได้รบัเชือ้เอชไอว ีซึง่เป็นบทลงโทษ 

ตีตราให้กับ (ก) คนรักเพศเดียวกัน (ข) มีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่บ่อย
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คลิป ๑๒๐ บทพูดใช้ค�าว่า “ติดเอดส์” นักเรียนหญิงคนนั้นไม่กล้าไปโรงเรียน  

(น�าเสนอเป็นภาพขั้วตรงข้ามกับคู่รักหญิงชายที่ตั้งใจเรียน ไม่มีเซ็กส์) 

นักเรียนหญิงท่ีมีเชื้อ : “อนาคตของเขาจบแล้ว” “เลือดกูเป็นบวก กูจะกล้า 

     ไปเรียนได้ไง กูก็อายเขาเหมือนกันแหละ” 

เพื่อนปลอบใจ :  “เราจะพาเธอไปอยู่ที่สถานบ�าบัดคนติดเชื้อ มันก็น่าจะ 

     บรรเทาให้เธอได้บ้าง” 

คลิป ๑๔๐ “รกัใสๆ ในวยัเรยีน” น�าเสนอภาพคูร่กัหญงิรกัหญงิในโรงเรยีนทีค่บหากนั 

โดยไม่มีอะไรกัน แล้วสรุปท้ายคลิปเป็นตัวหนังสือขึ้นว่า “ความรัก ไม่จ�าเป็น 

ต้องมีเพศสัมพันธ์” 
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 สิ่งที่น่าคิดคือ นี่เป็นความจงใจให้คู ่รักหญิงรักหญิงไม่มีเพศสัมพันธ์กัน  

หรือเป็นความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถีของคู่รักหญิงรักหญิงกันแน่? 

 อีก ๒ เรื่อง ได้แก่ คลิป	๑๗ “รักหลงทาง” ตัวละครผู้ชายชอบเพื่อนนักเรียน 

ชื่อแนท ซึ่งเป็น transgender ไม่ได้ชอบผู้หญิง และคลิป	๒๔ “ของมันต้องมี”  

ตวัละครหญงิมอบถุงยางให้แฟนเก่าท่ีเลกิรากนัไปและมแีฟนใหม่เป็นคนเพศเดยีวกนั 

ว่า “ถึงเป็นผู้ชายกับผู้ชายแล้วท้องไม่ได้อะ ก็ต้องใช้เพื่อป้องกันนะ” 

 บทสนทนาระหว่างเพือ่นเกีย่วกบัคูร่กัเพศเดยีวกนัท�าให้เหน็ว่าค�าว่า “ปลอดภยั” 

ส�าหรบัวยัรุน่ในคลปิส่วนใหญ่คือ ไม่ท้อง โดยแทบไม่นกึถงึการได้รบัเชือ้โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพนัธ์เลย มเีพยีง ๓ คลิปเท่านัน้ทีพ่ดูถงึโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ กล่าวคอื 

คลิป ๒๔ พูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในคู่รักชายรักชาย, คลิป ๑๑๕ และ 

คลิป ๑๒๐ พูดถึงการได้รับเชื้อเอชไอวีในคู่รักหญิงรักหญิง 

๑๒)	กำรสรุปตบท้ำยคลิป
 หนงัสัน้ส่วนใหญ่ผลติบนพ้ืนฐานความคิดว่าวยัรุ่นควรรูจ้กัป้องกนัตนเอง ไม่ว่า 

จะด้วยวิธกีารยับยัง้ชัง่ใจ หรอืการใช้วธิคีมุก�าเนดิอืน่ๆ และด้วยความทีห่นงัสัน้จ�านวน 

เกือบทั้งหมดล้วนแล้วแต่เล่าจากมุมของผู้หญิง ค�าลงท้ายแทบทุกเรื่องมักเป็น 

บทสรปุจากการกระท�าของผูห้ญงิและเน้นสัง่สอนผูห้ญิง เช่น ให้รูจั้กป้องกนัเพราะ 

การตั้งครรภ์ในวัยเรียนจะน�ามาซ่ึงผลกระทบมากมาย ให้คิดถึงพ่อแม่ว่าจะรู้สึก

อย่างไร เป็นต้น 
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คลิป ๑๔๒

คลิป ๗๔
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คลิป ๓๒ 

คลิป ๑๕๖
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คลิป ๑๒๗

คลิป ๑๑๙ “ถ้าคุณเป็นแบบนี ้พ่อกับแม่จะรู้สึกอย่างไร” 
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คลิป ๑๑๒ สอนให้อย่าไว้ใจใครแม้แต่คนท่ีเราปล้ืม

 

คลิป ๖๓ สมัภาษณ์แม่ของวัยรุ่นทีท้่อง ไม่ได้เรียน แล้วชวนย้อนเวลากลบัไป
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 แต่ดูเหมือนค�าสั่งสอนตอนจบหลายเรื่อง เป็นการตบหน้าคนท่ีพลาดพลั้งให้ 

รู้สึกผิดมากกว่าการให้โอกาสหรือก�าลังใจ วัยรุ่นหญิงที่เคยเผลอใจคล้อยตาม 

ฝ่ายชาย ดูคลิปแล้วก็อาจจะรู้สึกแย่ ขณะที่ผู้ชายยังคงลอยนวลเป็นเรื่องปกติ 
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๑๓)	ควำมเข้ำใจใน	พ.ร.บ.
 มหีนังสัน้จ�านวนไม่มากนกัท่ีเอ่ยถงึสทิธทิีไ่ด้รบัการคุม้ครองจากพระราชบญัญตั ิ

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อไปเรยีก พ.ร.บ. 

ตัง้ครรภ์วยัรุน่) สนันษิฐานว่าส�าหรับวัยรุ่น กฎหมายอาจเข้าใจยาก ดังนัน้ หลายๆ คลปิ 

น�าเสนอเนือ้หาเรือ่ง เพยีงแค่เอ่ยชือ่หรอืเนือ้หาสัน้ๆ เท่าน้ัน เช่น ครสูอนเรือ่งนีจ้บ 

และให้การบ้าน 

เนื้อหาที่พูดถึง	พ.ร.บ.	ตั้งครรภ์วัยรุ่น หมายเลขคลิป

แค่น�าเสนอว่าครูสอนเรื่องนี้ในห้องเรียนจบแล้ว 

(เอ่ยแค่ชื่อ พ.ร.บ.)

๘, ๓๒, ๑๐๓

แค่ข้อความ พ.ร.บ. หรือแค่เอ่ยว่า พ.ร.บ. คุ้มครอง

และช่วยให้เรียนต่อได้

๑๑, ๑๗, ๒๘, ๓๓, 

๔๓, ๕๙, ๗๐, ๗๗, 

๑๐๘, ๑๓๖ 

ให้รายละเอียดสิทธิตามมาตรา ๕ ๑๕๒, ๖๒, ๖๙, ๔๖, 

๘๐, ๑๐๙

ให้ข้อมูลมาตรา ๖ ๑๑๐, ๑๐๔

ระบุว่าใช้บริการสุขภาพได้ ข้อมูลเป็นความลับ ๑๐๐, ๑๒๔

ระบุว่าหาครอบครัวทดแทนให้ถ้าเราไม่พร้อม 

มีให้ฝึกอาชีพ

๒๑, ๑๐๖, ๑๑๗ 

มีข้อความขึ้นว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง” ๑๒๓

มีภาพก�าลังหาข้อมูล พ.ร.บ. และดูนิยามค�าว่า 

“วัยรุ่น” “นักเรียน”

๑๔๙
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คลิป ๑๐๖ ครูให้การบ้านไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

คลิป ๘ สอนเรื่อง พ.ร.บ. ไม่มีรายละเอียด แค่ถามว่าเข้าใจไหม
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 ส�าหรบัคลิปทีใ่ห้รายละเอยีดเนือ้หา พ.ร.บ. มากขึน้ มกัใช้วธิอ่ีาน/ ขึน้ข้อความ 

หรือใช้ภาพเอกสาร พ.ร.บ. ที่มีเนื้อหาของมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๙ 

คลิป ๑๐๔ ตัวหนังสือขึ้นรายละเอียด มาตรา ๖ ตอนท้ายเรื่อง

 ๑๓.๑ พ.ร.บ. ตั้งครรภ์วัยรุ่นกับกรอบคิดเรื่องเพศในสังคมไทย 

 แม้ พ.ร.บ. ตัง้ครรภ์วยัรุน่จะประกาศใช้มาเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว แต่ดจูะไม่ง่ายนกั

หากสงัคมไทยยงัมกีรอบคดิแช่แขง็ในเรือ่งเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทศันคตต่ิอวยัรุน่ 

วัยเรียนเพศหญิง 

 การแนะน�า พ.ร.บ. ให้วยัรุน่ไทยเข้าใจจงึมอีปุสรรคหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

อคตเิดมิๆ ทีส่งัคมไทยมต่ีอวัยรุ่นตัง้ครรภ์ในวัยเรยีนว่า “ใจแตก” “นอกรตี” หรอื

นีเ่ป็นการกระท�าความผดิร้ายแรง ไม่สมควรได้รับสวสัดิการใดๆ แม้กระทัง่ในกลุม่
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เพื่อนนักเรียนกันเองก็อาจคิดเช่นนั้น จนอาจกลายเป็นแรงกดดันทางสังคมให้แก ่

ผู้ที่ก�าลังเผชิญปัญหาได้ 

 ตวัอย่าง คลิป ๑๐๖ “แก... ท�าไมสวสัดกิารมนัเยอะจงัเลยอะ แบบนีว้ยัรุน่ทีท้่อง 

ก็ได้ใจสิ” 

 หรือบทสนทนาระหว่างครูกับแม่ใน คลิป	๙๙	(นาที ๕.๔๕) 

 คร ู: “จรงิๆ แล้วปัญหานีม้ทีางออกค่ะ (ครเูอาแฟ้ม พ.ร.บ. ให้แม่ดู) ตัวน้ีนะคะคุณแม่  

เป็นพระราชบัญญัติที่เป็นความร่วมมือกันของ ๕ กระทรวงหลักค่ะ” 

 “ครูอยากให้คุณแม่ศึกษา.... ในส่วนของสิทธิท่ีจะคุ้มครองน้องค่ะ น้องมีสิทธิ

ที่จะตัดสินใจต่างๆ ด้วยตนเองค่ะ 
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(หันมาทางนักเรียนหญิง) ส�าหรับหนูนะลูก ถึงแม้หนูจะผ่านกระบวนการท่ีเข้าสู่

การดแูล ถ้าถึงเวลาแล้ว คณุครูกจ็�าเป็นต้องส่งหนไูปโรงพยาบาล กจ็ะมเีจ้าหน้าที่

ให้ความดูแลหนู แต่เมื่อหนูกลับเข้าสู่โรงเรียนแล้ว สิ่งท่ีหนจูะต้องเผชิญ หนตู้อง 

รบัให้ได้ แน่นอนล่ะค่ะ หนตู้องทนกบัสายตาผูค้นท่ีจะต้ังค�าถาม หนเูดินไปทางไหน  

ก็จะเป็นจุดสนใจ” 

 แม้ว่าผลจากการส�ารวจความคิดเห็นของวัยรุ ่นจ�านวน ๓,๐๕๓ คน โดย 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อปี ๒๕๕๙ จะพบว่า 

วัยรุ่นถึงร้อยละ ๖๕.๔ จะยอมรับได้หากเพ่ือนนักเรียนต้ังครรภ์ในระหว่างเรียน  

แต่อคตใินสังคมไทยกย็งัคงแข็งตวัและมกีารผลติซ�า้อยูเ่สมอมา และอคตดิงักล่าว

ย่อมส่งผลต่อทางเลือกในการตัดสินใจของวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์แน่นอน
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 ๑๓.๒ การมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและทางเลือกอื่นๆ 

 มาตรา ๕ กล่าวไว้ประโยคแรกว่า “วยัรุน่มสีทิธตัิดสินใจด้วยตนเอง” แต่ความ

เข้าใจเรือ่งสทิธติดัสนิใจด้วยตนเองน่าจะยงัไม่ชดัเจนนกั ดงัเช่นใน คลปิ	๑๒๓	เรือ่ง 

“เจน” ข้อความของสทิธน้ีิตาม พ.ร.บ. ขึน้มาขณะทีว่ยัรุน่หญงิใช้ท่ีตรวจครรภ์ และ 

หลงัจากดผูล หนงักจ็บเพียงเท่านัน้ ไม่รูผ้ลว่าท้องหรอืไม่ และตวัละครจะหาทางออก 

อย่างไร ท�าให้ไม่แน่ใจว่าสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองหมายถึงสิทธิอะไร 

คลิป ๑๒๓ ฉากนี้คือตอนที่ฟ้าใส (เพื่อนเจน) เอาที่ตรวจครรภ์มาใช้ แล้วจบเรื่อง 

 “วัยรุ ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง” น่าจะหมายความถึงการมีทางเลือก 

หลายๆ ทางให้ตัดสินใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือก (ก) ท้องต่อแล้วเลี้ยงลูกเอง  

(ข) ท้องต่อแล้วยกลูกให้ครอบครัวทดแทน หรือ (ค) ท�าแท้ง 
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 ทว่า หนงัสัน้ทัง้หมดไม่มเีรือ่งใดเสนอทางเลอืกยตุกิารตัง้ครรภ์หรอืท�าแท้งเลย 

ทั้งๆ ที่การท�าแท้งปลอดภัยเป็นสิทธิท่ีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. น้ีด้วย เพียงแต่ไม่ได ้

เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และทั้งครู ผู้ปกครอง หรือเพื่อน

ในหนังสั้นจะพูดดักคอไม่ให้ท�าแท้ง หรือเมื่อรู้ว่าตัวละครหญิงที่ตั้งครรภ์ต้องการ

ท�าแท้ง ต่างก็พากันห้ามปรามโดยบอกว่า “เด็กท้ังคนเลยนะ” (โปรดดูหัวข้อ ๑๑ 

ประกอบ)

คลิป ๑๒๙ “Silver Lining” ค�าพูดของครูข้างล่างนี้ขัดกับ พ.ร.บ. เรื่องวัยรุ่น

สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือไม่?

 นาที ๓.๓๐ “แต่สิ่งหนึ่งที่ครูขอเลยนะเจน คือเธอต้องเก็บลูกเธอไว้ เขาเกิดมา

เป็นลูกของเธอ เธอต้องดูแลเขานะคะ”
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 และบางเรื่องตีความว่า พ.ร.บ. นี้ไม่มีนโยบายให้ท�าแท้ง
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 คลิป ๑๓๖ (นาท ี๓.๐๒) นกัเรียนหญงิเดก็เรียนเก่งทีท้่องกบัแฟนหาข้อมลูทาง

อินเทอร์เน็ต และเอ่ยส้ันๆ ว่ายังมี พ.ร.บ. การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นคุ้มครองเราอยู่  

(แช่ภาพค้างไว้ ๒๐ วินาที) 

 ด้านบนจะเห็นข้อความว่า “วัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรบางรายอาจตัดสินใจ 

แก้ปัญหาด้วยวิธีการท�าแท้ง ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาฐานท�าให้แท้งลูก”  

หากอ่านเพยีงเท่านี ้ผูอ่้านอาจตคีวามไปได้ว่าไม่มทีางเลอืกในการท�าแท้งให้แก่เด็ก

วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์

 ขณะที่ในความเป็นจริง RSA เครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการต้ังครรภ์ (Referral 

System for Safe Abortion) ซ่ึงได้รับการผลกัดนัให้จดัตัง้ขึน้โดยกรมอนามยั ในปี  

๒๕๕๔ ชี้แจงชัดเจนว่า มาตรา ๕ ใน พ.ร.บ. ตั้งครรภ์วัยรุ่นนี้ รวมถึงเรื่องบริการ

ยุติการตั้งครรภ์ด้วย กล่าวคือค�าว่า “บริการอนามัยเจริญพันธุ์” ครอบคลุมการ 

คมุก�าเนดิ การยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์และการดแูลระหว่างตัง้ครรภ์ - คลอด - 

หลงัคลอด โดยทีส่�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้การสนบัสนนุ 

ส่งผลให้สามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 ก. ฝังยา ใส่ห่วงคุมก�าเนิดในวัยรุ่นอายุต�่ากว่า ๒๐ ปี 

 ข. ยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ด้วยยาและ MVA ในทุกกลุ่มอายุ 

 ค. ฝังยา ใส่ห่วงคุมก�าเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ในทุกกลุ่ม

 การท�าความเข้าใจต่อสังคมเรื่องสิทธิในการตัดสินใจและทางเลือกต่างๆ  

เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนกันใหม่ เพ่ือให้วัยรุ่นได้รับประโยชน์ 

เต็มที่จากบริการและสวัสดิการสังคมที่ พ.ร.บ. นี้ให้ไว้ 
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 ๑๓.๓ ความเข้าใจเนื้อหาใน พ.ร.บ. และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 นอกเหนอืไปจากความไม่เข้าใจหลายๆ ค�าใน พ.ร.บ. ต้ังครรภ์วยัรุน่แล้ว ในหนงัสัน้ 

เรื่องหนึ่งท่ีเพ่ือนนักเรียนชายสองคนท่ีล่วงละเมิดทางเพศเพ่ือนนักเรียนหญิงขณะ

เมาหลับ ได้อ่านข้อความจาก พ.ร.บ. ซ่ึงค้นหาจากมอืถอื โดยทีอ่่านไปกท็�าตลกไป  

เหมือนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตนเองในฐานะผู้ชาย 

คลิป ๘๐ “ภาพพิมพ์ที่ปลายฟ้า” 

ชาย ๑  เหมือนข้าเคยอ่านคนแชร์ พ.ร.บ. ป้องกนัการท้องในวยัรุ่น.... วยัรุน่มสีทิธ ิ

   ตัดสินใจด้วยตัวเอง ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ แล้วเป็นไงวะ 

ชาย ๒  ถ้าพิมพ์ท้องขึ้นมา พิมพ์ก็ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะเอาเด็กไว ้

   หรือเอาออก อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ 

ชาย ๑ เออ... ได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 

ชาย ๒ พันธุ์อะไรวะ 

ชาย ๑ พุดเดิ้ลว่ะ (หัวเราะ) 

ชาย ๒  ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 

ชาย ๑  เฮ้ย ข้าเคยได้ยินแต่เบี้ยสวัสดิการคนชรา มันมีเบี้ยคนท้องเหรอวะ 

ชาย ๒  อันนี้ดีว่ะ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวด้วย 

ชาย ๑ ถ้าเรา ๓ คน ไปที ่รพ. เราจะได้เกบ็เป็นความลับด้วย ไปตามพิมพ์กนัเถอะ 

 จากบทสนทนาข้างต้นของสองวัยรุ ่นชายท่ีไปล่วงเกินเพ่ือนนักเรียนหญิง 

ขณะหลับ (ซึ่งเป็นความผิดคดีอาญา) นอกจากสะท้อนว่าวัยรุ่นไม่ค่อยเข้าใจ

ศัพท์แสงเฉพาะที่ปรากฏในกฎหมายฉบับนี้ (เช่น “บริการอนามัยการเจริญพันธุ์”  
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“การจัดสวัสดิการสังคม”) แล้ว ยังท�าให้เราเห็นได้อีกว่า การค�านึงถึงสิทธ ิ

ตาม พ.ร.บ. ตั้งครรภ์วัยรุ่นควรต้องพิจารณาประกอบกับสิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ  

วัยรุ่นชายสองคนที่คุยกันเรื่องสิทธิตาม พ.ร.บ. แบบตลกขบขัน แต่ไม่มีความ 

รู้สึกรู้สาใดๆ กับการกระท�าของตนที่ไปละเมิดสิทธิเหนือร่างกายผู้หญิงจนเธอมี

อาการคล้ายคนท้อง เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกันมาก 
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บทสรุป

 จากการส�ารวจหนงัส้ันทีส่่งเข้าประกวดจ�านวน ๑๔๒ เรือ่ง ท�าให้เหน็ว่า แนวทาง 

การพูดถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นยังคงใช้กลยุทธ์ท�าให้

กลัวไว้ก่อน (Fear-based approach) ดังที่สะท้อนใน (ก) บทหนังท่ีสามารถ 

ย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ (ข) หนังที่พลิกสถานการณ์ให้เรื่องร้ายๆ ทั้งหมด 

กลายเป็นเพียงความฝันเท่าน้ัน และ (ค) หนังสั้นท่ีตัดจบทันทีหลังจากเครียด 

เมื่อรู้ว่าท้อง และไม่มีการน�าเสนอทางออกใดๆ 

 นอกจากนี้ ยังเห็นได้ถึงการสืบทอดความคิดฝังหัวที่ว่าเพศชายเป็นฝ่ายเริ่ม  

โน้มน้าว ตื๊อถึงที่สุด ขอให้ได้ไว้ก่อน และเม่ือฝ่ายหญิงท้องก็มักตีจากไป มีเพียง

สองเรือ่งทีเ่ราได้เหน็มมุมองของฝ่ายชายว่า เขาเองกม็คีวามเครยีด ไม่รูจ้ะจดัการ

กับปัญหานี้อย่างไร และไม่เข้าใจว่า “ความรับผิดชอบ” ต้องระดับไหน 

 หนงัส้ันท่ีวัยรุน่กลุม่นีผ้ลติขึน้รวมไปถงึส่ือหลกัๆ แทบไม่น�าเสนอให้เหน็เลยว่า 

ผู้ชายมีความรู้สึกและคิดอย่างไรกันบ้างเมื่อรู้ว่าผู้หญิงท่ีตนเองไปหลับนอนด้วย 

เกดิตัง้ครรภ์ขึน้มา น่าเสยีดายทีเ่ราไม่เคยเห็นกระบวนการคดิและได้ร่วมท�าความ

เข้าใจความรูสึ้กของฝ่ายชายเลย เสมอืนหนึง่ว่าชวีติรกัชายไทยนัน้สัน้นกั คอืมแีต่ 

“ตื๊อให้ได้เซ็กส์” จากนั้นก็กระโดดข้ามไปที่การหาเรื่องทะเลาะกับผู้หญิงที่ท้อง 

แล้วเดินออกไปจากชีวิตฝ่ายหญิงเลย

 นอกจากเรื่องการน�าเสนอในส่ือเร่ืองความคิดความรู้สึกของชายไทยแล้ว  

สังคมไทยยังควรขบคิดกันเรื่องการสอนเพศชายเกี่ยวกับการป้องกันและการ 

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ให้เข้มข้นมากกว่ามุ่งสอนเพศหญิง 
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 ประเด็นส�าคัญที่พบเกือบทุกคลิปคือมีการผลิตซ�้าความเชื่อท่ีว่า การที่ผู้หญิง 

ปฏิเสธจริงๆ เป็นแค่ลมปากเท่านั้น ท้ายสุดก็ต้องยอม ฉะนั้น การเรียนการสอน 

เดก็ผูช้ายในเรือ่งการเคารพเนือ้ตวัผูอ่ื้น ความยนิยอมพร้อมใจอาจต้องทบทวนกนัใหม่ 

 

 ท้ายสุด หนังส้ันยังไม่สามารถส่งข้อความใหม่ๆ ให้แก่สังคมไทยในเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายและเพศวิถีได้มากนัก ประการแรก จ�านวนคลิป 

ท่ีผลิตโดยให้ผูช้ายมคีวามรบัผดิชอบมเีพยีง ๕ เรือ่งเท่านัน้ ประการท่ีสอง จ�านวน 

คลิปที่ให้ผู้ชายรู้จักฉุกคิด หักห้ามใจ รู้จักรอ และเคารพในเนื้อตัวร่างกายของ 

เพศหญิง มีเพียง ๗ เรื่อง นอกจากนั้นเป็นผู้ชายท่ีท�าตามสัญชาตญาณทางเพศ 

อย่างเดยีว ประการทีส่าม ยังคงผลติซ�า้การตตีราคูร่กัเพศเดยีวกนัอยูว่่าเป็นพาหะ

หรอืมีความเส่ียงสงู (กว่าคนรกัต่างเพศ) ต่อการได้รบัเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

 ในส่วนของ พ.ร.บ. ตั้งครรภ์วัยรุ่น ค�าถามถามคือ ทางเลือก ทางออกส�าหรับ 

วัยรุ่นมีตัวเลือกอ่ืนๆ อีกหรือไม่นอกเหนือไปจากการท้องต่อ และหากมีทางเลือก

นั้นจริง ท�าอย่างไรจึงจะให้ทางเลือกนั้นๆ เป็นท่ีประจักษ์รับรู้ในหมู่วัยรุ่นและ 

สถานศึกษาทั่วประเทศ 

 หนังสั้นที่วัยรุ ่นผลิตขึ้นมาสะท้อนวิธีคิดของพวกเขา ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การเติบโตและถูกหล่อหลอมมาภายใต้สังคมไทยท่ีมองเรื่องเพศเป็นเรื่องของ 

การที ่“ผูช้ายได้-ผูห้ญงิเสยี” เราจงึพบฉากทีต่วัละครอ่ืนๆ ประณามนกัเรยีนหญิง 

ที่พลาดท้อง ขณะที่ตัวละครชายคะยั้นคะยอที่จะขอมีเพศสัมพันธ์และหายจาก 

หนงัส้ันไปเลย เราไม่เหน็อารมณ์ความรู้สกึและความคดิของฝ่ายชายหลงัจากทีรู่ว่้า 

แฟนหรือหญิงสาวที่ตัวเองมีความสัมพันธ์ด้วยมาบอกว่าท้อง ท้ังๆ ท่ีผู้วิจัยเชื่อว่า 

ผู้ชายก็มีความเครียด ความวิตกกังวลไม่แพ้ผู้หญิง แต่การแก้ปัญหาด้วยการปัด 
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ความรบัผดิชอบ กลบักลายเป็นพลอ็ตหลักทีเ่หน็ในหนังสัน้ท่ีส่งเข้าประกวด ส�าหรบั 

การแก้ไขสถานการณ์ให้ดขีึน้ หนงัสัน้แทบทัง้หมดมักมผีูใ้หญ่อย่างครแูละผูป้กครอง 

เข้ามามีส่วนร่วมส�าคัญตรงนั้น 

 เมื่อเป็นดังนี้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 (๑) ในส่วนของสถานศึกษา : การสอนหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเป็นสิ่งท่ี

จ�าเป็นอย่างย่ิง นอกจากรอบด้านในเรือ่งวิธกีารป้องกนัตัวเองจากการต้ังครรภ์และ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ส่ิงที่ต้องย�้าเพิ่มเติมในเพศศึกษารอบด้านคือเรื่อง 

การเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ และทางเลือกอื่นๆ หาก 

ตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนทีม่ากไปกว่าการท้องต่อ ซึง่ผูบ้รหิารและบคุลากรในสถานศกึษา 

ควรมีความรู้ความเข้าใจ ความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมท้ังมีความรู้เบ้ืองต้น 

ในข้อกฎหมายและการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 (๒) ผูส่้งหนงัส้ันเข้าประกวด : นอกเหนือจากระวงัเรือ่งละเมดิลขิสิทธิแ์ล้ว ผู้ผลติ 

หนังส้ันเข้าประกวดควรระมัดระวังเนื้อหาและการน�าเสนอทั้งภาพและเสียง 

ในประเด็นต่อไปนี้ (ก) การเหยียดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนด้วยค�าพูด

หรือบทตลกที่อาจเหยียดผู้อื่นที่แตกต่าง (ข) การผลิตซ�้าความเชื่อผิดๆ ในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับเพศ เช่น ท�าแท้งแล้วตายทุกรายทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีการท�าแท้ง

ปลอดภัยตามข้อกฎหมาย การตีตราคนรักเพศเดียวกันว่ามีโอกาสสูงในการได้รับ

เชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ พล็อตหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศจะน่าสนใจมากขึ้น

หากเพิ่มบทบาทให้ตัวละครหญิงชายท�าอะไรที่แตกต่างจากสิ่งท่ีพบเจอซ�้าๆ ใน

ส่ือกระแสหลัก เช่น ให้ชายไทยในหนังสั้นเป็นอะไรที่มากไปกว่าคนที่ลอยนวล 

เมื่อเกิดปัญหา น�าเสนอภาพที่เป็นไปได้จริง (ไม่ใช่ดีงามมากจนเกินจริง)
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ภำคผนวก	๑
ล�าดับรายชื่อคลิปหนังสั้นหัวข้อ “หนัง (มัน) ส้ัน แต่รักฉันยาว : การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ�านวน 158 ชิ้น

1 เส้นทาง (Line)

2 ง่าย

3 คนคั่นเวลา

4 เติมเต็ม

5 ห้องน�้าห้ามใจ

6 โอกาส

7 การป้องกัน

8 My Choice

9 คืนหนึ่งฉันฝันร้าย

10 กลับไปป้องกัน

11 ต้นหนาว

12 ฝันร้าย

13 PREMATURE “รักก่อนห่าม”

14 Choice
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15 เส้นทางชีวิต

16 love sex production

17 รักหลงทาง

18 เหตุเกิดจากคนสองคน

19 ทางออก

20 The big Heart

21 BEST FRIEND

22 Single Mom หยุดได้ถ้าปฏิเสธ

23 แค่รัก

24 ของมันต้องมี

25 หากฉันหายไป

26 ครั้งแรก

27 รู้อย่างนี้จะไม่ท�า

28 ค�าสัญญา 

29 เสี้ยวนาที

30 Change your thinking Change your life

31 อดีตของฉันคือบทเรียนให้อนาคตแห่งชาติ

32 EXIT 

33 มุกดา
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34 Solution

35 เส้นทางชีวิต

36 เปลี่ยนฝัน (Change Dream) 

37 เส้นทางของชีวิต

38 เรื่องราวของแม่

39 Teen

40 ชีวิตที่ไม่พร้อม

41 คิด

42 สมหมายและแกมโบ

43 คืนเดียว เสียว 9 เดือน

44 TIME

45 LONG ON TARGET ทางเส้นนี้ฉันเลือกเอง

46 รักเราสองไม่ท้องนะจ๊ะ

47 Good Luck โชคดี

48  -

49 Breadnancy

50 ให้มันเป็นแค่จินตนาการ

51 Choose your choice

52 mistake เบรคก่อนรัก
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53 ถ้าหากเป็นไปได้

54 ทางออก (The EXIT) 

55  -

56 แค่ปฏิเสธ

57 พร้อม?

58 FATHER

59 From mom

60 BELIEVE

61 ความเหมือน ที่แตกต่าง

62 มุมมองของเด็ก (Children’s aspect)

63 Reverse

64 sister (น้องสาว)

65 Love me?

66 Wrong way

67 ความลับ

68 Young รัก (still loving)

69 Dreaming Day

70 ปิดเทอมใหญ่

71 If it’s real
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72 34.60%

73 The Last Letter

74 VIRGIN

75 Advisee รักนี้อยากมีที่ปรึกษา

76 DIFFERENT PEOPLE

77 รู้อะไร ไม่เท่า “รู้งี้”

78 “Choice ทางเลือก”

79 เจ้าชายดอกไม้ทะเล

80 ภาพพิมพ์ที่ปลายฟ้า

81 When I were you “เมื่อฉันเป็นเธอ”

82 ARE YOU SURE? 

83 Last Chance

84 พร้อมไหม

85 วัยมัน

86 ความรัก

87 Mind Dimension

88 เพศศึกษา l Sexual Education

89 PAST 

90 50.50
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91 นี่ค๊อกวิน

92 First Time

93 บทเรียน

94 วันที่ฉันท�าพลาด

95 ก็แค่ฝัน (Dream)

96 FARMOST

97 ลอง

98 My Season

99 ใคร “Who”

100 ทางเลือกสุดท้าย (The Last CHOICE)

101 Retrospect ย้อนรอย

102 รักผิดชอบ

103 LOVE is leaving

104 มาตราครู

105 โฮป 2 ขีด

106 สายไปไหม (LATE...)

107 PHONE

108 Second Chance

109 Anxiety

71มุมมองเยาวชนต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



110 โอกาส

111 Save รัก Save ท้อง

112 รักพี่หลอกลวง

113 รัก...ไม่ถูก

114 ปฏิเสธ

115 รัก-เรียน

116 รักต้อง...มีสติ

117 Home Hug รัก (ไม่) ฟิน

118 ตื่นตัว

119 ทางที่คุณเลือก

120 เพศเดียวกันไม่ต้องระวัง

121 Long (ลอง) LOVE 

122 ห้วงเวลา

123 เจน (Jane)

124 รักฉุกเฉิน

125 รักต้องรอ Time is a proof

126 เสี่ยง

127 To my youth

128 Love will change over time 
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129 Silver Lining

130 “แก้ว”

131 คุณค่า

132 ไม่ได้คิด

133 ทางออก Exit

134 LOVE รักไสย์ๆ วัยว้าวุ่น

135 ลัก

136 รักมันสั้น ชีวิตฉันยาว

137 “รักชั่วคราว” 

138 ซากะ

139 Just  one time 

140 รักใสๆ ในวัยเรียน

141 The mistake in The Past

142 กุญแจ

143 First Love

144 ไม่ทันคิด

145 เพื่อนเปลี่ยน

146 รักคือ Love is

147 คุณแม่มือใหม่
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148 One night Stand (คืนนั้น)

149 เพื่อน 2018

150 3.17 am

151 Think first

152 พลาด

153 วัยร่าเริง

154 Drawing

155 Try out : แค่ลอง

156 ล่อ

157 เพียงแค่ฝัน

158 Faith in Love
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ภำคผนวก	๒	

สาระส�าคัญพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๙
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