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1. คํานํา
ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของสังคมโลกที่ไดรับอิทธิพลของโลกาภิวัตนทําใหเกิดการถายทอด
ความรู วัฒนธรรม ประเพณี การลอกเลียนแบบและวิถีการดําเนินชีวิต เชน พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการเรียนรู ตามอารยธรรมตะวันตกมากขึ้น สังคมไทยเดิมเปนสังคมวิถี
ชาวพุทธ มีแนวปฏิบัติยึดหลักธรรม และเชื่อฟงคําสั่งสอนของบุพการีที่ตนเคารพนับถือ ทําใหเด็กรุน
ลูกหลานมีวิถีชีวิตแบบจารีตประเพณี วิถีประชา กลัวคําวากลาวติเตียน ตลอดจนยึดหลักพรหมจรรยรัก
นวลสงวนตัวไมชิงสุกกอนหาม ไมหมกมุนเรื่องเพศสัมพันธ มีความละอาย ในการประพฤติและพูดจา
เกี่ยวกับเรื่องเพศในที่สาธารณะ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสื่อตางๆ ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิต คานิยม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยเฉพาะกับวัยรุนเรื่องการเลียนแบบ ความนิยมชื่นชอบ การบริโภคนิยม
วิถีชีวิต การสรางอัตลักษณ กลุมเพื่อน และพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลงไป
รายงานยูนิเซฟป 2003(2546) นําเสนอโดยนพ.สุริยเดช ทรีปาตี กุมารแพทยสถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก พบวาวัยรุนไทยเฉลี่ย 1,000 คน ตั้งครรภและคลอดบุตรเปนแม
ถึง 70 คน ขณะที่ประเทศอยาง ญี่ปุน เกาหลี หรือแมแตจี น มีอัตราสวนของแมวัยรุนเพียง 4-5 คนตอ
ประชากร 1,000คน สิงคโปรประมาณ 8 คนตอ1,000 ในกัมพูชาอัตราการตั้งครรภของแมวัยรุนอยูที่
ประมาณ 15 คนตอ 1,000 คน ไทยเราติดอันดับในกลุมเดียวกับอินเดีย บังกลาเทศ ซึ่งมีประชากร
มากกวาเราหลายเทา
_____________________________
* โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2551
ภาวะวิกฤติของวัยรุนตั้งครรภ ทําใหเกิดการศึกษาวิจัยที่พยายามหาสาเหตุแหงการตั้งครรภเด็ก
อันเปนที่มาของการตั้งครรภไมพึงประสงค สวนใหญเปนการศึกษาหาสาเหตุจากปจจัยภายนอก เชน
เกิดจากความลมเหลวของการใหความรูเพศศึกษา ปญหาครอบครัว และปญหาสังคม
การศึ กษาดังกลาวกอ ให เกิดแรงบันดาลใจกับคณะผูวิจัยในการศึกษาเพศวิถีของเด็กวัยรุน
ตั้งครรภในวัยเรียน โดยเปลี่ยนมุมมองมาศึกษาหาเหตุผลจากปจจัยภายในตัวบุคคล ไมละเลยมองขาม
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บริบทที่หลอหลอมเพศวิถีของเด็กซึ่งกอใหเกิดการตั้งครรภตามมา เชนสังคม วัฒนธรรม ประวัติศ าสตร
ประสบการณจากบรรพบุรุษ และบุคคลที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุงอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก เพื่อหาสาเหตุและทํา
ความเขาใจรากเหงาของปญหาอยางลึกซึ้งชัดเจน เพราะเมื่อยังไมเขาใจปญ หาอยางชัดเจน จะไม
สามารถกอใหเกิดแนวทางแกไขอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูความชวยเหลือของการ
ตั้งครรภเด็กได
2. แนวคิด ทฤษฎี วาทกรรม และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย ได นํ า เสนอผ า นแนวคิ ด ทฤษฎี และวาทกรรมของฟู โ กต ในการอธิ บ าย
ประวัติศาสตรเ กี่ยวกับรูปแบบตางๆ ในการใชชีวิต ของมนุษย ที่ทําใหมนุษยถูกสรางขึ้นมาเปน The
Subject ระบบการเลี้ยงดู (Socialization) การหลอหลอมของสังคม ทั้งนี้อาจทําใหเด็กตกอยูภายใตภาวะ
เปนอื่น (The Other) หรือเปนเด็กภาวะชายขอบ ตองถูกเบียดขับ กระเสือกกระสนดิ้นรนตอสูหาทางออก
เพื่อความอยูรอดของตนเอง ทางออกของเด็กเกิดขึ้นโดยการสรางพลังอํานาจ(Empowerment) เพื่อ
แกไขสถานการณใหตัวเด็กเองหลุดพนจากเหตุการณที่ถูกบีบบังคับ ไมวาจะเปน ทางดานรางกายหรือ
จิตใจ เนื่องจากบุคคลรอบขางซึ่งไดชวยกันตอกย้ําซ้ําความรุนแรงใหเด็ก โดยทางตรงและทางออม ทั้งรู
และไม รู ตั ว ผลที่ ต ามมาจึ ง ก อ ร า งให เ กิ ด เพศวิ ถี เ ด็ ก นํ า ไปสู ก ารตั้ ง ครรภ ซึ่ ง ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนอใน
รายละเอียดของแนวคิด ทฤษฎี วาทกรรม และวรรณกรรม ที่เกี่ยวของดังนี้
อํานาจในมุมมองของฟูโกต และเลียวตารท กลาววามีอํานาจกระจายอยูทุกหนแหง โดยจะ
ปรากฏอยู ใ นทุ ก ความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมอาจอยู ใ นรู ป ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจโดยเจตนา ทํ า ให
ผูถูกกระทํา (Subject ) มีการตอสูขัดขืน ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่สวนใหญของสังคมวัฒนธรรมกระแส
หลัก บุคคลเหลานี้เมื่อ มารวมตัวกัน จะกอ รางรูปแบบวัฒนธรรมกระแสรอง ตามแนวคิด ความเชื่อ
ทัศนคติของตน เพื่อสรางการยอมรับในหมูพวก และอยูรวมกันในภาวะการณที่สังคมสวนใหญเรียกวา
ภาวะเปนอื่ น (The Other) ในการศึก ษาเพศวิถี ของวั ยรุน ตั้ง ครรภนี้ จึง ได ศึกษาถึ งภาวะภายใต
ความสัมพันธเชิงอํานาจ รูปแบบการตอสูขัดขืนของเด็ก ภายใตบริบทครอบครัว โรงเรียน และสังคม
วัฒนธรรมกระแสหลักที่กอใหเกิดการตั้งครรภในเด็ก
ความ“เปนอื่น” หรือภาวะ “เปนอื่น” (The Other)
Michel Foucault ไดเสนอวาทกรรม (Discourse) อธิบายความหมายของความ “เปนอื่น"หรือ
ภาวะ “เปนอื่น” (Other) วาเปนคนละเรื่องกับ "ทางเลือกในการพัฒนา" ซึ่งความ “เปนอื่น” ของการ
พัฒนา เปนการพูดถึงรายละเอียดและกระบวนการของการสรางเอกลักษณ /ตัวตนของสิ่งที่เรียกวา "การ
พัฒนา" วามีความเปนอยางไร เขายกตัวอยางวา เมื่อวาทกรรมในยุคหลังสงครามโลกไดปรากฏ สิ่งซึ่ง
เรียกวา "การพัฒนา" ทําใหเกิดการสรางตัวตนเอกลักษณอีกชนิดหนึ่ง ในฐานะที่ความเปนอื่นหรือเปนคู
ตรงขามของการพัฒนา ซึ่งคือ "ความดอยพัฒนา" และการพูดถึงความเปนอื่นของการพัฒนานั้น เปน
การพูดถึงชุดของความสัมพันธที่แนบแนนและสลับซับซอนระหวางอํานาจ/ความรู/ความจริง/เอกลักษณ/
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ความเปนอื่น ที่วาทกรรมการพัฒนาแหงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิต/สรางขึ้นมา พรอมๆกับ
ตองการฉีกออกไปจากสิ่งที่เรียกวา "การพัฒนา" เพื่อแสวงหารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบ
อื่นๆ ที่ไมจําเปนตองผูกติดยึดโยงอยูกับเรื่องของการพัฒนาอีกตอไป ดังนั้นวาทกรรรมการพัฒนาใน
รูปแบบใหมจึงเปนวาทกรรมของการเปดพื้นที่/ตอสู/ชวงชิงอํานาจในอีกรูปแบบ ที่เกิดหลังสมัยใหมซึ่ง
ตองการโฆษณา/สรางภาพ/สรางความจริงในอีกรูปแบบที่แตกตาง
การยอมรับนับถือตนเอง( Self Esteem )
เพศวิถีของวัยรุนนอกจากจะอยูภายใตการครอบงําของอํานาจสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ ม
รอบตัวแลว เด็กวัยรุนยังพยายามสรางพลังอํานาจในตัวเอง ตามความปรารถนา สรางอัตลักษณ แต
เนื่องจากแตละคนมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แตกตางกัน มีการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน ทําใหมีแนว
เพศวิถีแตกตางกัน ยิ่งกวานั้นวัยรุนยังพยายามสรางการยอมรับนับถือขึ้นภายในตนเอง ตามรูปแบบเพศ
วิ ถี ข องแต ล ะคนด ว ย ซึ่ ง รู ป แบบการยอมรั บ นั บ ถื อ ตนเองเกิ ด จากป จ จั ย ภายนอกที่ สํ า คั ญ ได แก
ครอบครัว – พอแม โรงเรียน การศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุมเพื่อน(กิตวิภา สุวรรณรัตน ,
2545)
3. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาบริบททางสังคม และวัฒนธรรม
วัยรุนในวัยเรียน ที่ยังไมพรอมจะมีครอบครัว

ซึ่งกอรางเพศวิถี ที่นําไปสูภาวะการตั้งครรภของ

4. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยเพศวิถีเด็กตั้งครรภในวัยเรียนนี้กําหนดขอบเขตเฉพาะเด็กวัยรุนอายุไมเกิน 15 ป
หรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มาพํานักพักในพื้นที่ชั่วคราว
เพศวิถี ในความหมายของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมิไดมุงเนนที่เพศสรีระ แต หมายถึงรูปแบบวิธี
คิดที่เกี่ยวของกับคานิยม บรรทัดฐาน ความปรารถนา รสนิยม และการแสดงออกทางเพศของบุคคล
การใหคุณคาตออัตลักษณ ความรูสึกตอตนเอง ตอผูอื่น และการจัดการความสัมพันธทางเพศกับเพศ
ตรงขาม ที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)
เพื่อศึกษาบริบทสังคม เบาหลอมที่มาของเพศวิถีของผูใหขอมูลหลัก ประกอบกับการเก็บขอมูลจาก
บุคคลรอบขางทางออม เชน แมของเด็ก ยาย พี่เลี้ยง และญาติ อันนํา มาซึ่งขอมูลแหงการกอเกิดวาท
กรรม ที่มีผลตอบริบทการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และนําขอมูลมาวิเคราะหเพศวิถีของวัยรุนตั้งครรภในวัย
เรียน
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เครื่องมือที่ใชและมีความสําคัญมากคือตัวของผูวิจัย เนื่องจากผูวิจัยจะตองพยายามศึกษาหา
ความรูกับผูใหขอมูลหลัก เพื่อใหไดขอมูลใกลเคียงความจริงมากที่สุด จนกระทั่งผูใหขอมูลหลักไววางใจ
เปดหัว ใจ ยอมใหขอมูลเชิงลึกของเหตุผลที่มาที่ไป การกอ เกิดอารมณค วามรูสึกในแตละเหตุการณ
ในชวงชีวิตที่ผานมา
ประการตอมาคือการใชเทคนิคสรางแนวคําถาม ประกอบดวยสถานการณที่นําไปสูการตั้งครรภ
ความสัมพันธในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ประวัติการศึกษา การรับสื่อ การคบเพื่อน เพศสัมพันธ
ครั้งแรก การคุมกําเนิด ทัศนคติ ความรูและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศศึกษา การใชเวลาวาง สิ่งเสพ
ติด อบายมุข การใชบริการสาธารณสุข การคลอด การทําแทง อาการแทรกซอน ความรูสึก การ
ตัดสินใจตอตนเองปจจุบันและอนาคต ผลกระทบทางกาย ทางใจ สังคม และเศรษฐกิจ อันเนื่องจาก
การตั้งครรภในวัยเรียน
6. ผลการวิจัย
การศึกษาพบวา
1. เพศวิถีที่นําพาไปสูการตั้งครรภของวัยรุนอายุไมเกิน 15 ป คือ เพศวิถีในภาวะ “เปนอื่น”
หรื อ ภาวะชายขอบ ซึ่ งเกิ ดจากลั ก ษณะความสั ม พัน ธ เ ชิ ง อํา นาจและการกระทํ าความรุ นแรงโดยมี
“ระเบียบวินัย” หรือ “จารีตปฏิบัติ”เปนเครื่องมือที่ใชควบคุม ดูแล อบรมสั่งสอน หรือฝกฝนใหเด็กปฏิบัติ
ตามอยางเขมงวด จนทําใหเกิดการตอตานจากเด็กวัยรุน ดวยพวกเขาก็มีพลังอํานาจภายในตัว มีจารีต
ปฏิบัติและความเชื่อที่แปลกแยกจากของผูใหญ
2. กรอบแนวคิดของสังคมกระแสหลักตัดสินวา เด็กคนไหนปฏิบัติตามจารีต จะเปนเด็กดี เด็ก
คนไหนไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตางจากความเชื่อของผูใหญจะเปนเด็กไมดี โดยสงผานทางพลังอํานาจ
ของผูใหญลงไปที่เด็ก เด็กเองก็มีพลังอํานาจแฝงความเชื่อหรือแนวทางปฏิบัติตนยุคใหม ที่แปลกแยก
จากยุคสมัยของผูใหญดวย โลกของเด็กและผูใหญจึงเปนคนละโลกกัน
3. การแสดงพลังอํานาจตอตานของเด็กที่มองวาผูใหญยึดจารีตปฏิบัติเดิมไมใชพวกเดียวกับ
เขา เขาจึงแสดงการตอตานในรูปแบบของการไมปฏิบัติตาม ขณะเดียวกันเด็กก็แสวงหาและสรางพื้นที่
ในสังคมสําหรับพวกเขาเอง โดยพยายามสรางอัตลักษณดวยการแตงกายผิดระเบียบ เจาะหู คบเพื่อน
ตางเพศ ผิดศีล ละเมิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ไมละหมาด กินหมู ทําทุกอยางที่ผูใหญไมอยากใหทํา
4. เพศวิถีของวัยรุนดําเนินอยูทามกลางความสัมพันธเชิงอํานาจที่มี “ระเบียบวินัย” หรือ “จารีต
ประเพณี” เปนกลไกในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติในบริบทของเบาหลอมตางๆ จนกลาวไดวา “พวก
เขาเปนผูถูกกระทํา”
5. เบาหลอมครอบครัว: เด็กวัยรุนตกอยูในภาวะ “เปนอื่น” จากระเบียบวินัยของครอบครัวที่ใช
“อํานาจ”กับ “ความรัก” จากการศึกษาพบวาการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอยางเขมงวด กําหนดใหพวก
เขาตองปฏิบัติตามโครงสรางที่วางไว ไปโรงเรียน ชวยงานบาน หามเที่ยวเตร ตองขยันเรียน หามคบ
เพื่อนตางเพศ ใหอยูกับบานหรือญาติผูใหญ ถารูวาเด็กไมเชื่อฟง คบเพื่อนตางเพศจะถูกตําหนิ ดาทอ
และกั กขั ง การแสดงอํ านาจผา นวิ ธีคิ ดและความเชื่อ ของพวกเขาผ านคํา วา “ความรั กความหวัง ดี ”
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กลายเปนผลทางลบผลักดันใหบุตรหลานเกิดการตอตาน หนีออกจากสังคมครอบครัวไปหา“พื้นที่ทาง
สังคมใหม” ซึ่งเปนสังคมชายขอบสรางอัตลักษณที่เปนที่ยอมรับของกลุมชายขอบดวยกัน จนกอใหเกิด
ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน
6. เบ า หลอมโรงเรี ย น: เพศวิ ถี ข องเด็ ก วั ย รุ น นอกจากเกิ ด จากการถู ก เบี ย ดขั บ ออกจาก
ครอบครัวแลว ยังมาถูกกระทําซ้ําความ “เปนอื่น” จากการใชความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางครูกับศิษย
ผาน “ระเบียบวินัย” ของโรงเรียน ที่เนนความเขมงวดตั้งแตเครื่องแตงกายจนถึงเรื่องการเรียน ถึงขั้น
แยกระดับและพื้นที่ของเด็กเกงนั่งหนาหอง เด็กเรียนไมเกงนั่งหลังหอง ครูเนนวัฒนธรรมการเรียน แต
เด็กวัยรุนกลับใชทั้งวัฒนธรรมการเรียนควบคูกับการใชชีวิตคู ทําใหครูไมสนใจเด็กเรียนไมเกง และ
เชนเดียวกันครูก็ไมเปนที่ไวใจของเด็กไมเกงดวย
7. การแสดงพลังอํานาจของเด็กนักเรียนที่เชื่อแนวปฏิบัติวัฒนธรรมคูขนานระหวางการเรียน
และการใชชีวิตคู จะสรางอัตลักษณดวยการไมปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน แต งตัวผิดระเบียบ ไม
ตั้งใจเรียน คบเพื่อนตางเพศ ทําใหเกิดความรูสึกวาพวกเขาไมเปนที่ยอมรับของครูเกิดภาวะ “เปนอื่น”
ขณะเดียวกันพวกเขาก็ไมยอมจํานนตอการใชอํานาจผาน “ระเบียบวินัย” ของโรงเรียนและครู ผลของ
การใช “อํานาจ” ตอบโตกันกลายเปนแรงกระชับพื้นที่ใหเกิดการรวมตัวของกลุมแกงเด็กชายขอบใน
หองเรียนและนอกโรงเรียน
8. เบาหลอมวัฒนธรรมและสังคม: เด็กวัยรุนที่ตั้งครรภในวัยเรียนมีเพศวิถีที่เกิดจากการถูก
เบี ย ดขั บ ออกจากพื้ น ที่ ใ นครอบครั ว พื้ น ที่ ใ นโรงเรี ย น เมื่ อ มาอยู ใ นสั ง คมพวกเขาต อ งเผชิ ญ กั บ
ความสัมพันธเ ชิงอํานาจในชุมชน ถูกสังคมเพงโทษ และใชอํานาจผานจารีต ปฏิบัติของคนในสังคม
กําหนดพฤติกรรมและเพศวิถีใหอยูจารีตปฏิบัติกระแสหลักอีก
พวกเขาจึงหาทางออกดวยการรวมกลุมหาพื้นที่ทางสังคม แสดงพลังอํานาจดวยการตอตาน
ปฏิเสธกฎเกณฑจารีตของสังคม สรางอัตลักษณในบริบทของเพศวิถีที่มีความหมายหลากหลาย ไมวาจะ
เปนเรื่องวิธีคิด การแตงกาย การคบเพื่อนตางเพศ ความสัมพันธทางเพศ การยึดถือพรหมจรรยและการ
มีเพศสัมพันธ ซึ่งลวนเปนวิธีคิดและปฏิบัติที่ตรงขามกับสิ่งที่ผใู หญในสังคมยึดมั่นปฏิบัติ
9. เด็กภาวะ “เปนอื่น” จะถูกสังคมปฏิเสธ กดขี่ ลิดรอนความคิด การแสดงออก พรสวรรค และ
การแสดงความสามารถตามความถนัด ดวยเพราะเขาไมมีความถนัดดานการเรียนในระบบ เพศวิถีของ
พวกเขาจึงเปนเพศวิถีที่ถูก “กดปราม” พวกเขาจึงตองสรางพลังอํานาจใหกับตนเอง สรางอัตลักษณ
แสวงหาอิสรภาพ ดังคําพูดของตูแรงที่วา “ผูแสวงหาอิสรภาพแหงตน พยายามสรางอัตลักษณใหมใหกับ
ตนเอง”
10. เพศวิถีที่นําพาไปสูการตั้งครรภของวัยรุนในวัยเรียนจึงเปนเพศวิถีที่ประกอบสรางขึ้นใน
บริบทของความสัมพันธเชิงอํานาจกับภาวะ “เปนอื่น” ที่เกิดจากการใชกรอบความรูซึ่งเปน “ความรูแบบ
ชั่วคราว” ที่ตางกัน
11. อํานาจผานเครื่อ งมือที่เรียกวา “ความรูแบบชั่ว คราว” เปนการถายทอดความรู จากกลุม
เพื่อนสูเพื่อน ดวยพวกเขาตางก็ตกอยู ในภาวะ “เปนอื่น” หรือเด็กชายขอบในโรงเรียน ซึ่งลวนเปนเพศ
วิถีเชิงลบในสายตาผูใหญ ไดแก ประสบการณเพศสัมพันธ ความสัมพันธทางเพศ การทําแทง และยา
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เสพติด เทคนิคการถายทอดมีทั้งลักษณะพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังหอ งเรียน หลังโรงเรียน และการใช
เครื่องมือสื่อสารชนิดที่เรียกวา “เสพติด” โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่และสื่อ
อินเตอรเน็ตรูปแบบตางๆ
12. เพื่อสรางพลังอํานาจใหกับตนเอง วัยรุนจะมีวิธีการแยงชิงพื้นที่ในโรงเรียนดวยการตบตี ทํา
รายรางกายกัน หรือมีเพศสัมพันธกับหัวหนาแกงเพื่ออาศัยบารมีกับเพื่อนและลูกนอง
13. เมื่อทราบวาตนเองตั้งครรภ พวกเขาตองเผชิญกับเพศวิถีที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธเชิง
อํานาจซอนอํานาจ ผานจารีตปฏิบัติซึ่งเปนความเชื่อของสังคม ในการแกไขปญหาการตั้งครรภดวยการ
ถูกกระทําความรุนแรงจากผูปกครอง การพาไปทําแทง ดวยวิธีที่เสี่ยงอันตรายหลายวิธี และกระทําซ้ํา
ความรุนแรงดวยการถูกบงการใหทิ้งลูกใหสถานสงเคราะห การใชคําขูตัดลูกตัดหลานหากไมปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันการใชชีวิตคูก็ตองเผชิญกับเพศวิถีภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจในบริบทของความ
รุนแรง เนื่องจากการตั้งครรภไมพรอม ทําใหฝายชายไมพอใจ เด็ก ตั้งครรภจึงถูกกระทําความรุนแรง
กดขี่ ขมขู กักขัง ทํารายรางกายและจิตใจ ถึงขั้นตองหลบหนีขณะตั้งครรภ

7. สรุป
คณะวิจัยพบวา บริบทหรือเบาหลอมครอบครัว โรงเรียน และสังคมวัฒนธรรมซึ่งยึดวัฒนธรรม
กระแสหลักใช “อํานาจ” ผานเครื่องมือ “จารีตปฏิบัติ ระเบียบวินัย ความรัก ความหวังดี ”ผลักใหเกิด
“เด็กชายขอบ” ซึ่งพยายามที่จะขัดขืนวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยการสรางอัตลักษณเฉพาะกลุมของตน
ขึ้นมา เพื่อสรางการยอมรับ หาจุดยืน สรางพื้นที่ใหมทางสังคมของกลุมตน มีความใกลชิดสนิทสนม
เปนรูปแบบหนึง่ ในการสรางการยอมรับในกลุม จนนําไปสูการมีเพศสัมพันธวัยเด็ก
“เด็กชายขอบ” จึ งเปน “ผู ถูกกระทํา ”ใหเ กิ ด “ความเปนอื่น ” จากสั งคมและวัฒนธรรมซึ่ง ยึ ด
วั ฒ นธรรมกระแสหลั ก ดั ง นั้ น การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง บทบาทของสถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมผานการรณรงค และสื่อมวลชน จะชวยแก หรือ
ลดทอนปญหา การตั้งครรภของวัยรุนในวัยเรียนได
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