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ปการศึกษา  2544  
 

บทคัดยอ 
  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการเลียนแบบและการแสดงออกของเยาวชน
หลังจากชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย ซ่ึงเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใชแนวทางการศึกษากลไกของการเลียนแบบจากตนแบบท่ีเปนส่ือมวลชน และใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางเปนเยาวชนชายในเขต
กรุงเทพมหานครอายุระหวาง 15 – 22 ป จํานวน 30 คน ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวม
เพศชายท่ีไมแสดงออกตอสังคม แตรับรูกันภายในครอบครัวและเพื่อนท่ีสนิทเทานั้น ซ่ึงไดศึกษาจาก
การชมละครโทรทัศนท่ีมีการแสดงออกของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายอยาง
ชัดเจนจํานวน 8 เร่ือง โดยกลุมตัวอยางตองติดตามชมละครดังกลาวต้ังแต 5 เร่ืองข้ึนไป 
  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางชายสวนใหญรอยละ 77 มีความพึงพอใจท่ีจะเลียนแบบ
นักแสดงชายจากละครโทรทัศน และรอยละ 60 พรอมจะตัดสินใจทันทีท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมวา
มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหลังจากชมละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวม
เพศชาย ซ่ึงพฤติกรรมการแสดงออกจากการเลียนแบบนั้นพบวา มีการเลียนแบบพฤติกรรมการ
เบ่ียงเบนทางเพศของเยาวชนมาจากการรับชมรายการละครโทรทัศนนั้นเกิดข้ึนจริง และสามารถเช่ือ
ไดวาส่ือกอใหเกิดการเลียนแบบไดจริง การเลียนแบบของเยาวชนท่ีเบ่ียงเบนทางเพศนั้นเกิดใน
ลักษณะเทียบเคียง (Identification) เพราะถาวิเคราะหจากแนวความคิดของแบนดูรา (Bandura) ก็จะ
เห็นไดวาภาพของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในรายการละครโทรทัศนนั้น ส่ือไดกระทําหนาท่ีใน
ลักษณะ Observation Learning การแสดงพฤติกรรมจากการสังเกตของส่ือ และ Disinhibitory Effect 
การท่ีใชส่ือมวลชนเปนแมแบบในการแสดงออก จนประสบผลสําเร็จ  
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อิทธิพลของรายการละครโทรทัศนท่ีมีตอพฤติกรรมการแสดงออกพบวา กลุมตัวอยางชาย

จะมีการเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหลังจากการรับชมละครโทรทัศนนั้นเกิดข้ึนจริง 
กลาวคือ จะมีการแสดงออกโดยการเลียนแบบการแตงตัว ใชสีสันของเส้ือผาเปนหลัก บางคนก็พึง
พอใจท่ีจะใชเคร่ืองสําอาง ลิปสติก เขียนค้ิว ทําผมทรงแปลก ๆ และการแปลงโฉมตัวเองใหเปน
จุดเดน การแสดงออกลักษณะทาทางของกลุมตัวอยางพบวา จะเลียนแบบจากสีหนา ทาทาง แววตา
และการใชน้ําเสียงของตัวละคร บางคนมีการแสดงออกในลักษณะท่ีกระตุงกระติ้งเชนกัน รวมท้ังบาง
คนจะตัดสินใจแปลงเพศ ตลอดจนการใชวัตถุแปลกปลอมตอรางกายดวย นอกจากนี้การรวมกลุมหรือ
สังสรรคกันพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการท่ีจะกระทํากิจกรรมดังกลาว เพราะเปนการสนทนา
กันเฉพาะกลุม เพื่อหาทางออกในการปลดปลอยและพูดคุยในเร่ืองเพศเดียวกัน สวนการแสดงออกใน
ลักษณะของเพศหญิงไมวาจะเปนการเลนละครในบทบาทของเพศหญิงหรือการเปนเชียรลีดเดอร 
พบวามีผลตอกลุมตัวอยางชายบางคนเทานั้น    
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the imitation and expressive behaviors of youths after having 
been exposed to television drama that portrayed sexually deviant behavior of male 
homosexuality.  Using qualitative approaches, the study examines imitation mechanisms from 
models found in the mass media.  Data collection was done through in-depth interviews with 
selected samples of 30 male youths residing in the Bangkok Metropolitan Area between the age 
of 15-22 who exhibit a certain level of sexually deviant behavior of male homosexuality.  These 
samples do not reveal their sexual orientation to the general public but only do so within limited 
circles of family and close friends.  The interviews were carried out after these male youths had 
viewed a selected number of television drama that carried explicit content about sexually deviant 
behavior of male homosexuality.  Eight drama series were selected for the study and the samples 
were required to view at least five of the selected series. 
 
 The study finds that 77 per cent of the studied samples are satisfied to imitate male 
characters from the selected drama series while 60 per cent said they were ready to expose their 
sexual orientation to the public after viewing the selected series.  Furthermore, the study finds that 
imitative behaviors following the models in the mass media actually took place in the samples.  In 
other words, the mass media really have the imitative effect on the studied youths.  The 
characteristic of imitation by these sexually deviant youth was found to be close to their own 
identification/identity.  By applying  
ฉ 
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Bandura’s perspective to the portrayal of male homosexuality in the selected television drama, the 
mass media are found to perform their function in terms of observative learning and disinhibitory 
effect. 
 

As for the effects of television series on the expressive behaviors of youths, the 
studied samples really exhibited imitative behaviors of male homosexuality after having viewed 
the selected drama series.  The imitative behaviors are expressed in their dressing, colors of their 
outfit, hairstyles, and make-ups.  Some decided to transform their physical appearance to make 
themselves distinct.  In terms of expression, the samples imitated the homosexual characters in 
the watched drama series in the following manner – acting femininely, undergoing a sex change, 
and deciding to use implants in their bodies.  In addition, the social gathering of the sampled 
youths was found to be inspired from the need to discuss about homosexual-related matters or to 
release the pressure from being homosexuals.  With respect to the portrayal of feminine roles or 
the role of a cheerleader, the study finds these to have effects on a small number of the studied 

samples. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะรักรวมเพศ หมายถึง พฤติกรรมท่ีชอบเพศเดียวกัน
พบมากท่ีสุดในจํานวนพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดไปจากลักษณะท่ีคนท่ัว ๆ ไปเขาประพฤติกันเกิดไดท้ัง
ในชายและหญิง  แตจะพบในชายมากกวา สัดสวนประมาณ 3 ตอ 1 (สมภพ เรืองตระกูล , 2524 : 266) 
ถาระหวางชายตอชายดวยกันจะเรียกวา homosexuality และระหวางหญิงดวยกันจะเรียกวา 
lesbiamism (มณีรัตน  เฟองวุฒิราญ , 2530 : 23)  
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะรักรวมเพศชายแบงออกเปน 2 ประเภท ตามสภาพ
จิตใจคือ พวกโฮโมเซ็กซชวลแบบอีโกดีสโทนิค (Egodystonic Homosexual) เปนพวกท่ีไมพอใจใน
ความเปนรักรวมเพศหรือจําใจเปนมักมีความตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพรักรวมเพศของตนให
เปนเหมือนชายปกติท่ัวไป และพวกโฮโมเซ็กซชวลแบบอีโกซินโทนิค (Egosyntonic Homosexual) 
เปนพวกท่ียอมรับหรือพอใจในความเปนรักรวมเพศของตน ทางสมาคมจิตแพทยในสหรัฐอเมริกาถือ
วาพวกแรกเปนความผิดปกติทางจิตใจท่ีตองรักษา สวนพวกท่ีสองไมถือวาเปนความผิดปกติไมตอง
เขารับการรักษา (เกษม ตันติผลาชีวะ , 2529 : 51) 
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะรักรวมเพศชายเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานหลาย
ศตวรรษ ซ่ึงปรากฏหลักฐานตางๆ ในวรรณกรรม ภาพวาด ภาพแกะสลักบนแผนโลหะในยุกตโบราณ
ของอียิปต กรีก และโรมัน (อุดมศิลป ศรีแสงนาม , 2529 :  83)  บุคคลท่ีสําคัญในประวัติศาสตรอยาง 
อริสโตเติล  จูเลียตซีซาร  อะเล็กซานเดอรมหาราช  โซคอฟสกี้และไมเคิลแองเจลโล ลวนมีพฤติกรรม
เปนคนรักรวมเพศดวยกันท้ังนั้น (ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ , 2529 : 14) 

สําหรับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะรักรวมเพศชายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยน้ัน 
สมัยโบราณไมปรากฏหลักฐานใหเห็นชัดเจนมากมายนัก ท่ีพอจะมีใหเห็นเปนตัวอยางในสมัยรัชกาล
ท่ี 3 ไดกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศของกรมหลวงรักษรณเรศ เสนาบดีผูใหญวา ทานเปนผูท่ีรักสอง
เพศแต นิยมผูชายมากกวา เพราะไมยุงกับภรรยาเลยตั้งแตคลุกคลีกับนายละครซ่ึงเปนชาย (ถิรนันท 
อนวัช และอนุสรณ บุญชิต , 2529 : 164) 
 ในสังคมตางประเทศจะเห็นวาการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศข้ึนอยูกับแตละยุคสมัย แต
ละสังคมและวัฒนธรรมของชาติตางๆ ในอียิปตและกรีกโบราณพฤติกรรมรักรวมเพศชายไมถือวา
เปนเร่ืองท่ีนาอับอาย (จุมพต สายสุนทร , 2526 : 60) ในญ่ีปุนถือวาเปนส่ิงท่ีปกติท่ีปฏิบัติกันในหมู
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  ในปจจุบันสังคมตะวันตกไดมีการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศเพิ่มมากข้ึน เพราะ
มาตรฐานทางวัฒนธรรมไดเปล่ียนไปตามกาลเวลาและในป ค.ศ.1973 สมาคมจิตแพทยแหง
สหรัฐอเมริกาไดยกเลิกพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความเจ็บไขอยางหน่ึง และในสหรัฐอเมริกาเองก็ได
มีผูสนับสนุนใหมีกฏหมายการยอมรับการเปนรักรวมเพศระหวางผูใหญสองคนท่ียินยอมตอกัน 
ยกเลิกการไลออกจากงานของรัฐ (Coleman and Broen อางใน ประนอม สโรชมาน , 2524 : 177) แต
บางรัฐในอเมริกาก็ยังไมยอมรับการสมรสระหวางรักรวมเพศดวยกัน (จุมพต สายสุนทร , 2526 : 62)  
 อยางไรก็ตามสําหรับสังคมไทยเม่ือยุคสมัยสังคมวัฒนธรรมไดเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศไมไดถูกมองวาเปนพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายในสังคมอีกตอไป แตเปน
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมทําใหมาตราฐานของสังคมเสียไป  ดังนั้น จึงทําให
ผูท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศประสบกับสภาวะปญหาหลายดาน ท้ังการยอมรับของสังคม ปญหา
ทางดานจิตใจ ปญหาทางครอบครัว เพื่อนรวมงาน และปญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายอยาง (ทัณฑ
กานต ดวงรัตน , 2539 : 3) 
 แตเดิมมีความเช่ือกันวาปจจัยทางสภาพแวดลอมทําใหเกิดการเบ่ียงเบนทางเพศข้ึน 
นายแพทยวัลลภ ปยะมโนธรรม ไดกลาวถึงสาเหตุของการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศไววา “สาเหตุ
ของการเกิดรักรวมเพศน้ันมาจาก ส่ิงกระตุนจากส่ิงแวดลอมภายนอกกายมาเราอารมณทางเพศท่ีมีอยู
แลวภายในกาย จนเกิดเปนภาวะเช่ือมโยงสัมพันธเปนเง่ือนไขกันข้ึนมาส่ิงกระตุนท่ีมักเราพฤติกรรม
ทางเพศ ทําใหเยาวชนไทยเกิดอารมณความรูสึกรักรวมเพศที่เบ่ียงเบนไป แบงออกเปน 3 แหลงใหญ 
ๆ ดวยกันคือ หนึ่ง-เร่ิมจากการอบรมเล้ียงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว สอง-การเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมท่ีโรงเรียนและสาม-อิทธิพลของสภาวะสังคมท่ีกําหนดเงื่อนไขของพฤติกรรมของ
คนเราข้ึนมา” 
 มีนักวิจัยใหความสนใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงของการเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศกันมาก 
ซ่ึงก็ยังหาขอสรุปท่ีลงตัวไมไดวามาจากไหน แตเราทราบกันดีอยูแลวเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย
วา ผูชายจะมีโครโมโซมเปน XY สวนผูหญิงจะมีโครโมโซมเปน XX ซ่ึงมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน แตจากการศึกษาของคนท่ีมีโครโมโซมท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะชายรักชาย 
พบวามีโครโมโซม XY เหมือนกับชายท่ัวๆไปแตท่ีเสนโครโมโซม X ของผูท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ประเภทนี้ปรากฎมีสวนหนึ่งท่ีมีความแตกตางจากโครโมโซม X ของผูชายปกติสวนนั้นเรียกวา Xq28 
ซ่ึงเปนสวนท่ีไดรับจากแม ถาจากการคนพบดังกลาวก็หมายความวาการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
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 ยังมีแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกวา มีการคนพบในเซลลสมองสวนไฮโปธาลามันท่ีมี
ช่ือวา Third Interstitial Nucleus of the Anterior Hypothalamus หรือ INAH3 นั้นจะมีขนาดแตกตาง
กันในผูหญิงและผูชาย โดยท่ีผูหญิงจะมีขนาดของ INAH3 เล็กกวาในผูชายถึง 3 เทา สําหรับผูท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศชายรักชายก็เชนกัน จะมีขนาด INAH3 นี้เล็กกวาในผูชาย 3 เทา และน่ัน
ทําใหเกิดแนวคิดท่ีวาลักษณะของรางกายอาจมีสวนกําหนดการแสดงออกทางจิตก็เปนได อาจจะบอก
ไดวาการท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศชายรักชายนั้นเปนเร่ืองของกรรมพันธุ (โตมร ศุขปรีชา,2538 : 
162)    
 ปจจุบันปญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศเปนปญหาของความผิดปกติทางเพศท่ีสังคม
กําลังเพงเล็งวาเปนปญหาใหญ ท่ีกอใหเกิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรม เปนปญหาดานกฎหมาย และ
เปนตนเหตุของอาชญากรรมทางเพศ (จารุวรรณ กันทะนิตย , 2531 : 5)  

ในตางประเทศมีผูศึกษาเร่ืองนี้อยางจริงจังและมีการสํารวจจํานวนคนรักรวมเพศไว ทําให
พอท่ีจะทราบถึงความแพรหลายของผูท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ อยางเชน การศึกษาของ Kinsey
 Kinsey ไดศึกษาพฤติกรรมรักรวมเพศในชายหญิงผิวขาวชาวอเมริกัน พบวา ชาย 37% เคย
มีประสบการณรักรวมเพศ และ 4% มีพฤติกรรมรักรวมเพศตลอดชีวิต อัตราน้ีมีท้ังเพศชายและหญิง
จํานวนเทา ๆ กัน แตหญิงจะมีประสบการณรักรวมเพศนอยกวา Kinsey ประมาณวารักรวมเพศมีอยู
ประมาณ 4% ของพลเมืองท้ังหมด (เกษม ตันติพลาชีวะ , 2529 : 51) โดยเฉลี่ยแลวรักรวมเพศชายจะมี
ประมาณ 5% และรักรวมเพศหญิงมีประมาณ 2% (อุมศิลป ศรีแสงนาม , 2529 : 85)  
 ในประเทศไทยน้ันความแพรหลายของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้น ยังไมมี
ผูใดที่ทําการสํารวจไวอยางจริงจัง แตสามารถดูไดจากการเก็บขอมูลของนักจิตวิทยาบางกลุม 
 จากรายงานนักจิตวิทยาป 2515 - 2519 พบวา มีผูมาขอรับบริการท่ีศูนยสุขวิทยาจิตเกี่ยวกับ
ปญหา รักรวมเพศ มีมากข้ึนตามลําดับ มีท้ังพวกที่เคยมีและไมเคยมีประสบการณกับเพศเดียวกันมา
กอน จากการศึกษาพบวา เปนชาย 85% หญิง 15% ระดับอายุ 20 - 30 ป มากท่ีสุด สวนใหญเปน
นักเรียน นักศึกษา (อริน พินิจวรารักษ , 2527 : 39) 
 ถาดูสถิติคนไขท่ีมาปรึกษาปญหารักรวมเพศ พอประมาณไดวาเมืองไทยมีไมต่ํากวา 5% 
ในกรุงเทพ ฯ มีบุคคลท่ีเปนรักรวมเพศประมาณ 40% โดยดูจากจํานวนรักรวมเพศแถวพัฒนพงษ 
สนามหลวงและจํานวนจดหมายท่ีเขียนมาถามเกี่ยวกับรักรวมเพศ (สุรพงศ อําพันวงษ และคณะ , 
2525 : 185) 
 นายแพทย อุดม ศิลป  ศ รีแสงนาม  ภาควิชาจิ ต เวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา คนไขท่ีมานั้นมีเกยทุกฐานะ ตั้งแตรวยที่สุด ระดับปริญญาเอก ระดับ
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 ในปจจุบันจะสังเกตเห็นวาผูท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศ มีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึนในสังคม เนื่องจากปจจุบันคนท่ีมีพฤติกรรมแบบนี้กลาท่ีจะแสดงออกเปดเผยตัวกันมากข้ึน 
 ส่ือสารมวลชนในปจจุบัน ไมวาในรูปของส่ิงพิมพ การกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ
ทางโทรทัศน ภาพยนตร ลวนมีผลตอกลุมรักรวมเพศ ในแงท่ีทําใหคนสวนหนึ่งมีความกลาในการ
เปดเผยตนมากข้ึนเพราะมีตัวอยางใหเห็น และทราบวามีคนจํานวนอีกไมนอยท่ีมีพฤติกรรมรักรวม
เพศเหมือนตน ความอับอายท่ีจะประกาศตนจึงลดนอยลง (ไพฑูรย เครือแกว 2525 : 168) 
 ปจจุบัน “รักรวมเพศ” กําลังเปนท่ีสนใจและกลาวถึงท้ังสาธารณชนและส่ือมวลชนอยาง
แพรหลาย ทาทีของสังคมท่ีมีตอรักรวมเพศไดเปล่ียนแปลงไปมาก (จารุวรรณ กันทะนิตย , 2531 : 7) 
 ในป พ.ศ. 2517 สมาคมจิตแพทยอเมริกาไดประกาศวา พวกรักรวมเพศไมใชคนผิดปกติ
แตอยางไร จะถือวาผิดปกติก็ตอเม่ือพฤติกรรมของเขานํามาซ่ึงปญหาความยุงยากทางจิตใจ เปน
อุปสรรคในการดําเนินชีวิต มีอาการซึมเศราคิดฆาตัวตาย หรือไมพอใจกับสภาพของตน (สมภพ เรือง
ตระกูล , 2524 : 267)  และการยอมรับรักรวมเพศมีมากข้ึนเร่ือย ๆ อยางเชน ในอเมริกาไดยอมรับรัก
รวมเพศเปนตํารวจคร้ังแรกในรัฐซานฟรานซิสโก (ทิศ โชติวัฒนตระกูล , 2526 : 2)  
 เร่ืองราวเกี่ยวกับ “รักรวมเพศ” ในอดีตตองปกปดกันเพราะเปนเร่ือง ท่ีนาอับอายแตใน
สังคมปจจุบันไมเปนเร่ืองท่ีล้ีลับอีกตอไป เพราะเร่ืองเกี่ยวกับรักรวมเพศไดมีการเปดเผยและปรากฏ
ตามส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือโทรทัศน มีการตีพิมพ เผยแพร 
ใหสัมภาษณอยางเปดเผยตนเองมากข้ึน ซ่ึงลวนแลวแตเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต ไดรับการ
ยอมรับและยกยองทางสังคมท้ังนั้น 
 นอกจากนี้ ยังมีการเปดเผยตัวในการแสดงออกทางโทรทัศน ไมวาจะในรูปของ ตัวละคร 
พิธีกร ดารา นักแสดงหรือในนวนิยายท่ีจะสอดแทรกพฤติกรรมของกลุมรักรวมเพศเขาไปมีบทบาท
โลดแลนรวมอยูดวย รวมทั้งยังมีหนังสือ นิตยสาร ท่ีเสนอเร่ืองราวของกลุมคนรักรวมเพศโดยเฉพาะ
ออกมาเผยแพรอยางเปดเผยและกวางขวางมากในปจจุบัน 
 การเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับ “รักรวมเพศ” ทางส่ือมวลชน ซ่ึงอาจจะเปนการเสนอแนวคิด
ของพวกรักรวมเพศเองหรือเสนอความรูสึกนึกคิดของคนท่ัวไปที่มีตอรักรวมเพศ ท้ังในทางเห็นอก
เห็นใจหรือเยาะหยันนั้น ทําใหบุคคลไดรับรูถึงความคิดและพฤติกรรมของคนรักรวมเพศและทําให
เกิดความรู ความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ ลดอคติหรือความรังเกียจเดียดฉันทลง เห็นวาเปนเร่ือง
ปกติธรรมดา นําไปสูการมีทัศนคติท่ีดีและยอมรับบุคคลรักรวมเพศในที่สุด (จารุวรรณ กันทะนิตย , 
2531 : 7) 
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 ปจจุบัน ผูจัดรายการละครโทรทัศนไดสอดแทรกเร่ืองราวของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
แบบรักรวมเพศอยางเปดเผย โดยเฉพาะพฤติกรรมรักรวมเพศแบบชายรักชาย ซ่ึงมีปรากฏใหเห็นมาก 
เพ่ือทําใหรายการละครโทรทัศนมีอรรถรส สีสันและดึงดูดความสนใจจากผูชมยิ่งข้ึน บางคร้ังไมได
คํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมาวาเยาวชนท่ีไดดูละครโทรทัศนดังกลาวจะเกิดการลอกเลียนแบบหรือเอา
แบบอยางหรือไม    

ดังนั้น ผูวิจัยตองการศึกษาวาบทบาทการแสดงออกของตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศในละครโทรทัศนนั้น จะมีผลตอการรับรูถึงมโนทัศนท่ีมีสวนกระตุน 
หรือผลักดันใหเยาวชนเหลานั้นไดมีการเลียนแบบตาง ๆ ออกมาใหปรากฏตอสังคมอยางใดบาง  
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาถึงลักษณะการเลียนแบบและการแสดงออกของเยาวชนหลังจากชมรายการละคร
โทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย 
 
สมมติฐาน 
 พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายท่ีปรากฏในรายการละครโทรทัศนทําให
เยาวชนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบและการแสดงออกอยางเปดเผยตอสังคมได 
 
ปญหานําวิจัย 
 การชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีบทบาทของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศ
ชาย สงผลทําใหเยาวชนเกิดการเลียนแบบและการแสดงออกอยางเปดเผยตอสังคมหรือไม อยางไร  
 
นิยามศัพท  
 1.พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมทางเพศท่ีกระทําผิดไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม กลาวคือ การมีพฤติกรรมทางเพศในลักษณะมีความผูกพันรักใครในเพศเดียวกัน 
 2.พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบ“รักรวมเพศชาย” หมายถึง ลักษณะรักรวมเพศท่ีชายมี
ความสัมพันธกับชายดวยกัน มีความรูสึกชอบพอกัน มีความรูสึกอยากอยูใกลกัน อยากแตะเนื้อตองตัว
กนั อาจมีหรือไมมีเพศสัมพันธกันก็ได 
 3.การเลียนแบบ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศอยางใดอยางหน่ึงตามแบบ
ท่ีไดเห็นในละครโทรทัศน โดยจะมีการแสดงออกท้ังวาจาและการกระทําอยางเปดเผย ซ่ึงเปนการ
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 4.ส่ือมวลชน ในท่ีนี้จะหมายความถึง วิทยุโทรทัศน ซ่ึงเปนส่ืออิเล็คโทรนิกสท่ีใหภาพและ
เสียง เหมือนจริง จะศึกษาเฉพาะรายการละครโทรทัศน เทานั้น 
 5.รายการละคร จะศึกษาเฉพาะละครโทรทัศนท่ีมีนักแสดงท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
แบบ “รักรวมเพศชาย” ท่ีแสดงออกอยางชัดเจน ไดแก 
  5.1 ชายไมจริง หญิงแท           ออกอากาศทางชอง 3  
  5.2 ทานชายกํามะลอ   ออกอากาศทางชอง 3 
  5.3 ปญญาชนกนครัว  ออกอากาศทางชอง 3 
  5.4 รักเลหเพทุบาย  ออกอากาศทางชอง 3 
  5.5 ไมแปลกปา  ออกอากาศทางชอง 3 
  5.6 เมืองมายา  ออกอากาศทางชอง 5 
  5.7 สะพานดาว     ออกอากาศทางชอง 7 
  5.8 กามเทพเลนกล  ออกอากาศทางชอง 7  
 6.เยาวชน หมายถึง เพศชายซ่ึงมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศอายุระหวาง 15–22 ป ท่ีไม
แสดงออกหรือเปดเผยตอสังคม แตรับรูกันภายในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทเทานั้น 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.งานวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอบิดา มารดาและผูปกครองของเยาวชนชายท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ซ่ึงจะไดทราบถึงอิทธิพลของ“ส่ือมวลชน”วามีสวนกระตุนใหเยาวชนชาย
ท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวไดแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศตอสาธารณชนในลักษณะใดบาง 
 2.ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอส่ือมวลชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการที่จะ
กล่ันกรองการเสนอภาพลักษณของผูท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในสังคมท่ีปรากฏทางรายการ
ละครโทรทัศนไมใหเปนการนําเสนอในลักษณะของการชี้นําหรือแนะแนวทางในการปฏิบัติตอ
เยาวชนโดยตรง 
 3.เพื่อเปนแนวทางในการศึกษางานวิจัยในแงมุมอ่ืน ๆ ตอไปท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศ 
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บทที่  2 
ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกลักษณทางเพศ 
 เอกลักษณทางเพศเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของแตละบุคคลวาใครคือเพศ
ชายและเพศหญิง ไดมีผูใหคําจํากัดความเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา 
 สุสัณหา ยิ้มแยม (2524 : 19) “บุคลิกของบุคคลท่ีแสดงถึงความเปนชายและหรือความเปน
หญิง โดยท่ีมีลักษณะของความเปนชายและความเปนหญิง อาจจะแสดงออกทางพฤติกรรม ลักษณะ
การพูด วิธีการแสดงออกความรูสึกและอารมณ การประกอบอาชีพ หารายไดเล้ียงชีพ และมาตรฐาน
ตาง ๆ ท่ีถูกกําหนดโดยสังคมท่ีบุคคลสังกัดอยู” 
 Zucker and Green (1986 : 589) “การรับรูหรือความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอตนเองในการ
เปนผูหญิงหรือผูชาย” 
 ดังนั้น เอกลักษณทางเพศ หมายถึง ความรูสึก แนวคิด พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอความ
เปนผูชาย ผูหญิง ตามระบบการทํางานทางสรีระรางกายและชีวภาพกับปทัสฐานทางสังคม 
 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
          พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง การละเมิดบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดข้ึน ลักษณะบรรทัด
ฐานเปนแนวทางใหสมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติ อาจจะแสดงออกในรูปของกฎ ระเบียบ แบบแผน 
หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติตาม (Beeker, 1963 ; 3-5) 
 ฉะนั้น พฤติกรรมทางเพศท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติตามสังคม คือชายหรือหญิง มีความผูกพัน
รักใครกับเพศตรงกันขาม  
 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมท่ีชอบเพศเดียวกัน พบมากท่ีสุดในจํานวน
พฤติกรรมทางเพศท่ีผิดไปจากลักษณะท่ีคนท่ัว ๆ ไปเขาประพฤติกัน เกิดไดท้ังในชายและหญิง แต
ชายจะมีมากกวา สัดสวนประมาณ 3 ตอ 1 ถาระหวางชายดวยกัน เรียกวา homosexuality ระหวางหญิง
ดวยกันเรียกวา lesbiamism (สมภพ เรืองตระกูล , 2524 : 266) 

 
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะ “รักรวมเพศ” มีหลายทานไดใหคําจํากัดความดังนี้ 
ประนอม สโรชมาน “การมีความใครกับคนเพศเดียวกัน” 
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 สมภพ เรืองตระกูล “การมีความสุขทางเพศกับคนท่ีมีเพศเดียวกัน” 
ทิศ โชติวัฒนตระกูล “การท่ีบุคคลมีเพศสัมพันธ หรือตองการมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่มี

เพศเดียวกันกับตน” 
 สุวัทนา อารีพรรค “รักรวมเพศมี 2 แบบ คือรักรวมเพศแท (exelusirely homosexual) 
หมายถึง พวกท่ีมีการปฏิบัติทางเพศเฉพาะกับเพศเดียวกันเทานั้น สวนรักสองเพศ (bisexual) หมายถึง 
พวกท่ีมีกิจกรรมทางเพศกับท้ังเพศเดียวกันและเพศตรงขาม” 

 
ดังนั้น รักรวมเพศ หมายถึง การมีความสุขทางเพศกับคนท่ีเปนเพศเดียวกัน ซ่ึงไมได

หมายถึงการปฏิบัติกามกิจเสมอไปตามท่ีคนท่ัวไปเขาใจ แตอาจเปนความพึงพอใจท่ีหยุดอยูแคไดนั่ง
ใกลพูดคุย หรือสัมผัส แตะตองกับคนท่ีตนเองชอบเทานั้น อาจกลาวไดวา ถาผูใดมีความรูสึกทางเพศ
กับเพศเดียวกันไมวาจะเปนข้ันมากหรือข้ันนอย เชนดังท่ีกลาวมาแลว ก็ถือวาเปน “รักรวมเพศ” 
  

รักรวมเพศแบงออกเปน 2 อยางดวยกันคือ 
1.รักรวมเพศชาย(Male Homosexuality)หรือจะใชเรียกเพศท่ี 3 วา เกยและโฮโมเซ็กซชวล  
2.รักรวมเพศหญิง (Femel Homosexuality) จะเรียกวา เลสเบียน 

  
ทฤษฎีรักรวมเพศชายของนที ธีระโรจนพงษ ผูซ่ึงสัมผัสชีวิตรักรวมเพศชายมากวา 37 ป 

ไดแบงกลุม “รักรวมเพศชาย” ออกเปน 
 1.กลุมรักรวมเพศชายท่ีแยกตามพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลิกภายนอก แบงเปน 
 1.1 กลุม A หมายถึง ชายรักรวมเพศท่ีมีบุคลิกภายนอกแข็งแกรงเหมือนผูชายเต็มตัว 
 1.2 กลุม B หมายถึง ชายรักรวมเพศที่มีบุคลิกภายนอกมีลักษณะสุภาพ เรียบรอย ไม   
ถึงกับกระตุงกระต้ิง หากสังเกตใหดีจากบุคลิกภายนอกพบวาเปนชายรักรวมเพศ 
 1.3 กลุม C หมายถึง ชายรักรวมเพศที่มีบุคลิกภาพภายนอกกระตุงกระต้ิงหรือท่ีเรียกวา 
“ออกสาว” สังเกตไดงายวาเปนรักรวมเพศเพราะกลุมนี้จะแตงกายเลียนแบบหญิง 

2.กลุมรักรวมเพศท่ีแยกตามบทบาทของพฤติกรรมทางเพศ แบงเปน 
 2.1 กลุม a หมายถึง ชายรักรวมเพศท่ีมีพฤติกรรมทางเพศเปนฝายรุก จะชอบเปนฝาย
กระทํา 
 2.2 กลุม b หมายถึง ชายรักรวมเพศท่ีมีพฤติกรรมทางเพศเปนฝายรุกและฝายรับจะชอบ
เปนฝายกระทําและถูกกระทําพอ ๆ กัน 
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 2.3 กลุม c หมายถึง ชายรักรวมเพศที่มีพฤติกรรมทางเพศเปนฝายรับเหมือนผูหญิงท่ีชอบ
ถูกกระทํา 
 
เอกลักษณของรักรวมเพศ 

 
ภาพท่ี 1 

แบบจําลองการสรางเอกลักษณของรักรวมเพศของเบอรเกอร 
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แบบจําลองของการสรางเอกลักษณทางเพศของรักรวมเพศ ซ่ึงเบอรเกอร ไดอธิบายตาม
ภาพวาประกอบดวยมิติเวลา ซ่ึงจะรวมงานยอย ๆ ท่ีแนนอน ตอเนื่องกันไป และบางครั้งก็มีการคาบ
เกี่ยวกัน อีกอันหนึ่งคือ มิติงาน ประกอบดวย 3 งานหลัก ซ่ึงเกิดข้ึนอยางเปนอิสระตอกันใน
ขบวนการสรางเอกลักษณของรักรวมเพศ ไดแก งานเกี่ยวกับเพศ ไดแก ความสัมพันธทางเพศ งาน
ปฏิกิริยาของสังคม ไดแก การประทับตราโดยคนอ่ืน ๆ งานการสรางเอกลักษณ ไดแก การสบสนใน
เอกลักษณ, การประทับตราตนเอง, การสรางความสัมพันธในกลุม, การจัดเอกลักษณ, การตอสูและ
การยอมรับตนเอง 
 ถาจะสรุปแบบจําลองของขบวนการสรางเอกลักษณของรักรวมเพศ งานการสราง
เอกลักษณเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เร่ิมตนจากการสับสนในเอกลักษณของตนเองและจะมีการสรางงาน
อ่ืน ๆ ตามออกมา 
 จะเห็นไดวา รักรวมเพศมักเร่ิมเปนระยะวัยรุนและจะเปนระยะท่ีมีการสับสนในเอกลักษณ
ของตนเอง ซ่ึงจะกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล จนกระท่ังสามารถเร่ิมจัดเอกลักษณของตนเอง
ได แตวัยรุนรักรวมเพศสวนใหญจะยังไมผานพนชวงการจัดเอกลักษณนี้ไปได เนื่องจากเปน ชวงเวลา
ท่ียาวนาน อยูในชวงท่ีพยายามปกปดพฤติกรรมรักรวมเพศ ทําใหเกิดผลเสียตอจิตใจของวัยรุนรักรวม
เพศมาก 
 บุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศไดคนพบตัวเอง โดยมีข้ันของการพัฒนาการ 3 ข้ันคือ 

1.การเร่ิมมองตนเองวาเปนรักรวมเพศ ในข้ันนี้จะเปนข้ันท่ียากท่ีสุด จะเร่ิมต้ังแตการอยูคน
เดียว รูสึกวาการเปนรักรวมเพศตองเปนความลับ จะมีความคิดเหลานี้วนเวียนอยูตลอดเวลาและจะมี
ความคิดท่ีวาเขาเปนรักรวมเพศมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยจะคอย ๆ เร่ิมทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เชน 
อานหนังสือ ดูภาพยนตร และหาความรูจากบุคคลท่ีเปนรักรวมเพศ แตในท่ีสุดเขาก็สามารถตัดสินใจ
เองไดวาเปนรักรวมเพศ 

2.การพบปะกับบุคคลรักรวมเพศคนอ่ืน ๆ ในข้ันนี้จะรูสึกผิด เกิดความสบสนใน 
เอกลักษณ ความลับในเร่ืองของการเปนรักรวมเพศ และความคับของใจทางเพศ จะเร่ิมลดลง จะพบวา
เขาแตกตางไปจากคนปกติ แตก็ยังมีความยินดีท่ีเปนรักรวมเพศ เขาจะพบปะกับบุคคลรักรวมเพศคน
อ่ืน ๆ และบารเกยจะเปนสถานท่ีสําคัญในการพบปะกัน 

3.การขยายความสัมพันธไปสูกลุมบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรักรวมเพศ ในข้ันนี้จะเร่ิมมี
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรักรวมเพศ เปดเผย ยอมรับเกี่ยวกับการเปนรักรวมเพศของ
ตนเอง และพัฒนาเอกลักษณของตนเองดวย จะชวยในเร่ืองของการปรับตัวและแกไขปญหาของรัก
รวมเพศได สามารถเผชิญหนาและกลาเปดเผยการเปนรักรวมเพศของตนได 
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สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
อรทัย ช่ืนมนุษย (2518 : 164 - 170 )  และวัลลภ ปยะมโนธรรม (2529) ไดกลาวถึงสาเหตุ

ใหญท่ีกระตุนความรูสึกรักรวมเพศข้ึนไดนั้น แบงสาเหตุใหญ ๆ 3 ประการ ดังนี้ 
1.สภาพทางครอบครัว  
ซ่ึงเกิดจากการอบรมเล้ียงดู, ความไมสมดุลในครอบครัว, การอคติของคนในครอบครัวท่ีมี

ตอเพศของเด็ก, บุคลิกภาพของบิดา, การรักลูกแบบลําเอียง, ความสัมพันธระหวางมารดากับบุตร, 
ความสัมพันธระหวางบิดากับบุตร, ความสัมพันธระหวางพี่นองในครอบครัว, การที่ครอบครัวมีความ
เครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีมากเกินไป เหลานี้เปนสาเหตุของการท่ีเด็กอาจจะเกิดพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศไดโดยท้ังรูตัวและไมรูตัว 
           2.สภาพแวดลอมทางโรงเรียน  

สามารถท่ีจะปลูกฝงเด็กใหมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศไดไมนอยไปกวาการเล้ียงดูจาก
ทางบานของตัวเด็กเอง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนท่ีทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศ ไดแก การขาดแบบอยางของบุคลิกภาพผูชายในโรงเรียนอนุบาล/ประถม, เกิดจาการที่ครูหรือ
เพื่อนลอเลียน จะเปนลักษณะของการถูกกระตุนใหเกิดการย้ําคิด สงสัยตัวเอง ขาดความเช่ือม่ัน,  
ระบบการศึกษาของโรงเรียน, ความสัมพันธระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกัน, การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน, การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือการอยูในกลุมท่ีมีแนวโนมเปนรักรวม
เพศดวยกัน 
           3.สภาพแวดลอมทางสังคม 

จะเปนสวนท่ีกระตุนหรือผลักดันใหเด็กเกิดการกระทําท่ีเลียนแบบอาจจะมาจากแบบอยาง
ทางเพศจากส่ือมวลชน โดยเฉพาะจากตัวแสดงในโทรทัศน ภาพยนตร หรือหนังสือ เม่ือคนแสดงชาย
ทําทาทางเหมือนผูหญิงซ่ึงมักจะทําใหผูชมรูสึกชอบใจ พอใจ สนุกสนาน เรียกรองความสนใจ เปน
เร่ืองเดนได เด็กชายท่ีขาดแบบอยางจากบิดา จากครูผูชายอยูแลว ก็อาจเลือกแบบผูแสดงชาย แต
ทาทางกระตุงกระติ้งมาเปนแบบอยางของตนเองไวเพราะความมีแนวโนมอยูกอนแลว โดยเฉพาะถา
คนแสดงนั้นมีช่ือเสียง มีคนช่ืนชอบชื่นชมมาก เด็กก็จะยิ่งเกิดการจําในแบบอยางไดมาก นอกจากนี้
อาจจะเกิดจากประสบการณในการมีรักรวมเพศมากอน การมีประสบการณไมดีกับเพศตรงกันขาม, 
เกิดจากคานิยมทางสังคมท่ีไมเหมาะสม เกิดจากการพัฒนาบทบาทของผูหญิงในปจจุบัน เกิดจาก
ระบบสังคม เศรษฐกิจ สังคมไทยในปจจุบัน เปนลักษณะก่ึงทุนนิยม เร่ืองรักรวมเพศกลายเปนธุรกิจ
กึ่งการคาชนิดหนึ่ง ทําใหสังคมเปดโอกาสมากข้ึนในการเปดเผยแสดงตน เกิดความตองการใหสังคม
ยอมรับ เกิดจากผลของลัทธิความตองการเปนคนเดนในสังคมปจจุบัน 
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 จะเห็นวาสาเหตุใหญ ๆ 3 ประการดังกลาว มีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศได
ไมมากก็นอย ซ่ึงสาเหตุตาง ๆ จะเปนลูกโซสืบตอเนื่องกันมา 

 
การเกิดรักรวมเพศนั้นสามารถอธิบายดวยทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ไดดังน้ี 
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห  

  ฟรอยดไดกลาววา การเปนรักรวมเพศนั้นเกิดการชะงักงันของการพัฒนาการอายุใน
เบ่ียงเบนทางเพศตามมาภายข้ัน Phallic Stage ในชวงอายุประมาณ 4- 5 ป ในชวงนี้เด็กจะมีความรูสึก
ความตองการทางเพศ มีความรักและอยากใกลชิดกับพอแมท่ีเปนเพศตรงกันขาม โดยท่ีท้ังเด็กชายและ
เด็กหญิงจะอิจฉาพอแมซ่ึงเปนเพศเดียวกับตนเอง ซ่ีงเรียกวาเปนปมออดิปุส แตในท่ีสุดเด็กก็จะผาน
ข้ันนี้ไปไดและปรับตัวตามแบบแผนของพอแมเปนเพศเดียวกับตนเอง แตถาเด็กยังยังมีความรักฝง
ตรึงอยูกับพอแมท่ีตางเพศกับตน ท้ังยังประพฤติตนเลียนแบบทําใหบทบาทของเพศตนเองสับสน จะ
ทําใหเกิดพฤติกรรมหลัง  
 2.ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

เชลไดอธิบายการเรียนรูพฤติกรรมทางเพศวาเปนการเรียนรูในกระบวนการเรียนรูเดียวกัน
กับการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนการเรียนรูสังเกตส่ิงรอบตัวและการแสดงออก
จากส่ิงท่ีไดเรียนรูนั้นมา 
 ในการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศนั้น เด็กจะเรียนรูจากประสบการณตรง ดวย
เง่ือนไขการเสริมแรงและการลงโทษ จากการสังเกตแลวกกระทําตามอยางหรืออาจเรียนรูท้ังสองอยาง
ควบคูกันไป ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดในระยะตนหรือชวงวัยเด็ก และพอแมมีอิทธิพลตอการเรียนรู ยังมีพี่
นอง เพื่อน ครู นักแสดงท่ีเด็กช่ืนชอบ หรือใครก็ไดท่ีเด็กสังเกตพฤติกรรมมา ก็จะทําใหเด็กเกิดการ
เรียนรูไดเชนกัน ดังนั้นพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดจากการที่เด็กไดเรียนรูท่ีไมถูกตอง 
 3.ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญา 
 โคลเบอรกไดอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศวาเปนผลมาจากความคิดและการกําหนด
พฤติกรรมทางเพศของเด็กจะเกิดข้ึนเพราะเขามีความคิดเปนของตนเองวาเปนชายหรือหญิงและจะมี
พฤติกรรมทางเพศเปนไปตามนั้น 
 การพัฒนาพฤติกรรมทางเพศเร่ิมจากอายุ 2 - 3 ป เด็กสามารถจะบอกไดวาตนเองเปนชาย
หรือหญิง โดยการรับรูจากการบอกของคนรอบขาง เม่ือเขาอายุมากข้ึนจะทราบวาเพศเปนส่ิงท่ีคงท่ีไม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดและจะเรียนรูพฤติกรรมการเปนหญิงหรือชาย จากการสังเกตและการกระทํา
ตามอยางบทบาทของชายหรือหญิงท่ีเขาพบเห็นจากสภาพแวดลอมรอบตัวเขา แตการแสดงพฤติกรรม
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4. ทฤษฎีประสบการณ 
 ไบเบอร ไดกลาววา ปญหาท่ีไดรับจากครอบครัวท่ีมีสวนทําใหเกิดรักรวมเพศในตัวบุคคล 
โดยถือวารักรวมเพศเกิดจากประสบการณ โดยศึกษาจากชายรักรวมเพศ 106 คน พบวาพฤติกรรมของ
บิดามารดามีอิทธิพลตอเด็ก คือมารดาใกลชิดกับลูก ใหความสนิทสนม ใหความคุมครองมากเกินไป 
ทําใหลูกมีความออนแอไมสมกับความเปนชาย มารดาท่ีใชเวลาอยูกับลูกชายนาน ๆ มักจะสงเสริมให
ลูกชายตอตานบิดา โดยไมรูตัวทําใหมารดามีแนวโนมท่ีจะชักจูงใหลูกหลงผิดได 
      อีกท้ังการที่พอแมพะเนาพะนอลูกชายต้ังแตเล็กจนโต เรียกรองความสนใจตลอดเวลา มี
ความใกลชิดสนิทสนมกับลูกมากเกินไป  อาจจะเปนในดานการแตงตัว  กอดจูบลูกชาย  แต
ขณะเดียวกันจะขมขูการวางอํานาจเหนือพอ ทําใหเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอลูกชาย ทําใหลูกชายมองวาพอ
เปนแบบฉบับท่ีไมดีในการเปนตัวอยางที่จะเลียนแบบ ทําใหเปนแบบฉบับของครอบครัวท่ีทําใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมรักรวมเพศไดในเวลาตอมา   
 นอกจากนี้สมโภชน สุขวัฒนา ไดมองทฤษฎีประสบการณนี้วาเปนทฤษฎีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงหมายถึง ความสัมพันธเกี่ยวของใกลชิดระหวางบิดามารดาและพี่นองในครอบครัว 
นิสัยใจคอของบุคคลในครอบครัว เหลานี้ถือเปนส่ิงแวดลอมท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจใหเด็กเกิดพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศได นอกจากนี้ประสบการณในระยะวัยรุน เด็กจะไดรับความรูท่ีผิด ๆ หรือการ
ทดลองทางเพศซ่ึงกันและกัน มีการสําเร็จความใครใหแกเพศเดียวกัน จะมีสวนทําใหเกิดความพึง
พอใจและยอมรับ ก็จะเปนแรงผลักดันใหเกิดภาวะรักรวมเพศไดในภายหลัง 

5. ทฤษฎีพารสัน 
ไดเสนอทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพไววา โลกทางสังคมของเด็กจะประกอบไปดวยมารดา

และเด็กเทานั้น ถาบิดาไมไดสัมพันธกับเด็ก ความสัมพันธระหวางมารดาและเด็กจะขยายวงกวาง
ออกไป โดยมีเหตุผลวา มารดาปฏิสัมพันธกับลูก 2 ลักษณะ คือพฤติกรรมดานการแสดงออกทาง
อารมณและความรูสึกในขณะเล้ียงดูกับพฤติกรรมการแสดงการกระทํา การใชพลกําลัง เคร่ืองกลตาง 
ๆ แตมารดาจะเนนการแสดงออกทางอารมณมากกวา ตามแนวคิดนี้ บิดามารดาจะตองมีความ
รับผิดชอบในการแนะนําเด็กในเร่ืองบทบาททางเพศ เพื่อใหปรับตัวใหเขากับโลกปจจุบัน  
 
การเลียนแบบ 
 จากทฤษฎีการเรียนรูของแบนดูรา (Bandura.1977 : 213 – 256) ไดกลาวไววา พฤติกรรม
แปลก ๆ ใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบุคคล ซ่ึงไมเคยปฏิบัติเชนนั้นมากอนเลย บางคร้ังเราไมสามารถอธิบาย
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การเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) 

 Bandura มีความเชื่อวาการเรียนรูสวนใหญของคนเรานั้นเกิดข้ึนจากการสังเกตจากตัวแบบ 
ซ่ึงจะแตกตางจากการเรียนรูจากประสบการณตรงที่ตองอาศัยการลองผิดลองถูก เพราะนอกจากจะ
สูญเสียเวลาแลว ยังอาจมีอันตรายไดในบางพฤติกรรม ในการเรียนรูโดยการผานตัวแบบนั้น ตัวแบบ
เพียงคนเดียว สามารถท่ีจะถายทอดท้ังความคิดและการแสดงออกไดพรอม ๆ กัน และเนื่องจากคนเรา
นั้นใชชีวิตในแตละวันในสภาพแวดลอมท่ีแคบ ๆ ดังนั้นการรับรูเกี่ยวกับสภาพการณตาง ๆ ของสังคม
จึงผานมาจากประสบการณของผูอ่ืน โดยการไดยินและไดเห็น โดยไมมีประสบการณตรงมาเกี่ยวของ 
คนสวนมากรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ของสังคมโดยการผานทางส่ือแทบท้ังส้ิน 
 Fischer @ Gochros (1975) และ Ross (1981) ไดสรุปหนาท่ีของตัวแบบออกเปน 3 
ลักษณะดวยกันคือ 
 1.ทําหนาท่ีสรางพฤติกรรมใหม 

ในกรณีนี้เปนกรณีท่ีผูสังเกตตัวแบบนั้นยังไมเคยไดมีการเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวมากอน
เลยในอดีต เชน พฤติกรรมการพูดของเด็ก หรือพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับทักษะในการชวยตนเอง เปน
ตน 

2.ทําหนาท่ีเสริมพฤติกรรมท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน 
เปนกรณีท่ีผูสังเกตตัวแบบเคยเรียนรูพฤติกรรมมาบางแลวในอดีต ตัวแบบก็จะทําหนาท่ี

เปนแรงจูงใจใหผูท่ีเคยเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวพยายามพัฒนาใหดีข้ึน 
 3.ทําหนาท่ียับยั้งการเกิดของพฤติกรรม 

ในกรณีท่ีผูสังเกตมีพฤติกรรมไมพึงประสงคหรือยังไมเคยมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคมา
กอน ตัวแบบก็จะทําใหพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคนั้นลดลงหรือไมเกิดข้ึน 

ตัวแบบนั้นแบงออกไดเปน 2 ประเภทดวยกันคือ 
1.ตัวแบบที่เปนบุคลจริง ๆ (Live Model)  
คือตัวแบบที่บุคคลไดมีโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธโดยตรง 
2.ตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) 
ตัวแบบที่เสนอผานส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือหนังสือนวนิยาย เปนตน    
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   การเลียนแบบผานส่ือมวลชน 
 แบนดูรา (Bandura, A., 1973 : 60) ไดรวบรวมวิธีการเรียนรูทางสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยผาน
ส่ือมวลชนออกเปน 3 แบบ คือ 
 1.Observation Learning   

ผูเปดรับยอมรูจักแบบแผนใหม ๆ ของการแสดงพฤติกรรมอยูตลอดเวลาของการนําเสนอ
จากตัวส่ือ  

2. Inhibitory Effect 
 การท่ีไดเห็นตนแบบถูกลงโทษจะชวยลดแรงจูงใจของผูเลียนแบบที่จะกระทําใหนอยลง 
เนื่องจากจะรูสึกคลายกับไดรับการลงโทษไปดวย 

3.Disinhibitory Effect  
ส่ือมวลชนท่ีใหแบบอยางของตนแบบท่ีรับรางวัล เนื่องจากกลาแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ี

สังคมหามปรามไมใหฝาฝน ก็สามารถทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมสวนกระแสของสังคมได  
จากพฤติกรรมการเลียนแบบที่กลาวขางตน เม่ือนํามาพิจารณาการเลียนแบบพฤติกรรมการ

เบ่ียงเบนทางเพศของเยาวชนจากการรับชมรายการละครโทรทัศน ก็จะทําใหเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึนวาใน
กรณีท่ีเยาวชนเชื่อวาส่ือกอใหเกิดการเลียนแบบไดจริง ก็จะทําใหเห็นวาการเลียนแบบของเยาวชนท่ี
เบ่ียงเบนทางเพศน้ันเกิดในลักษณะเทียบเคียง (Identification) หรือเปนไปแบบช่ัวคราว (Imitation) 
เพราะถาวิเคราะหจากแนวคิดของแบนดูราก็จะเห็นไดวาภาพของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศใน
รายการละครโทรทัศนนั้น ส่ือไดกระทําหนาท่ีในลักษณะ Observation Learning และ Disinhibitory 
Effect อยางประสบผลสําเร็จ  
 
กระบวนการเรียนรูจากตัวแบบของแบนดูรา 
 แบนดูรา (Bandura. 1977 : 22 - 27) เช่ือวาการเรียนรูในลักษณะของการเลียนแบบเทานั้น
ท่ีจะนําไปสูการสรางคานิยมทางศีลธรรมของเด็ก และรูปแบบทางสังคม (Social Model) แมแบบมี
อิทธิพลตอการเรียนรูมาก เม่ือบุคคลไดเห็นแมแบบก็สามารถรับรูสัญลักษณของการกระทําและ
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดเหมาะสม กระบวนการเรียนรูจากแมแบบนี้อาจกลาวไดวาเปนการ
เรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 

1.กระบวนการใหความสนใจ (Attentional Process)  
ลักษณะของแมแบบและการแสดงออกของแมแบบท่ีจะชวยใหบุคคลเกิดความสนใจ คือมี

ความคลายคลึงกับผูสังเกตในเร่ือง เพศ เช้ือชาติ เจตคติ ช่ือเสียง ความสามารถ แตขณะเดียวกันก็ทําให
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 2.กระบวนการจํา (Retention Process) 
  การจํารายละเอียดตาง ๆ ของพฤติกรรมของแมแบบไดก็จะสามารถลอกเลียนแบบได 
ดังนั้น การเสนอแมแบบโดยใหมีการใชคําพูดและการเสนอแมแบบใหเปนเร่ืองราว จะเปนตัวช้ีแนะ
ใหผูสังเกตระลึกถึงพฤติกรรมของแมแบบไดงายข้ึน เม่ือไดรับส่ิงเราท่ีเหมือนหรือคลายกับท่ีกระตุน
แมแบบ 
 3.กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process)  

เปนการถายโยงจากความสนใจและการจําแมแบบมาเปนการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
แมแบบ  การใหขอมูลยอนกลับจากแมแบบหรือจากสังคม  จะทําใหการแสดงออกถูกตอง 
กระบวนการแสดงออกนี้ข้ึนอยูกับสมรรถภาพทางดานสรีระของแตละบุคคลดวย 
 4.กระบวนการจูงใจ (Motivational Process)  

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมลอกเลียนแมแบบหรือไมนั้นเกิดจากการเรียนรู จากการสังเกต
แมแบบ ถาพฤติกรรมของแมแบบไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ หรือสามารถหลีกหนีจากส่ิงเราท่ีไมพึง
พอใจได แนวโนมท่ีบุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบสูง เพราะคาดหวังวาจะไดรับผลกรรม
ดังเชนท่ีตัวแบบไดรับ 

 
จากกระบวนการในการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบท้ัง 4 ขอดังกลาว สามารถสรุป

ออกมาเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 
องคประกอบกระบวนการของการเรียนรูจากการสังเกต ของแบนดูรา 
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กลไกของการเลียนแบบ (Mechanisms of Imitation) 
มิลเลอรและโดลารด (Miller and Dollard)  ไดกลาวถึงการเลียนแบบวาประกอบดวยกลไก

รวม  3 ประการ คือ (Shaw and Castanzo. 1970 :  55 –61) 
 1.พฤติกรรมท่ีเหมือนกัน (Same behavior) 

ซ่ึงเปนการตอบสนองตอส่ิงเราของบุคคลสองคนดวยวิธีการเหมือนกัน อันเปนพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมสําหรับท้ังสองซ่ึงอาจเปนการเลียนแบบหรือไมก็ได 
 2.พฤติกรรมการเลือกอยางอิสระ (Matched – dependent behavior)  

ขบวนการน้ีเปนการท่ีบุคคลหนึ่งกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบ (matched) โดยสามารถ
เลือกพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของตัวแบบเพื่อเปนเคร่ืองช้ีบอกใหกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบ
นั้นไดอยางอิสระ (dependent) ดังตัวอยาง 
  พฤติกรรมของตัวแบบ   พฤติกรรมของผูเลียนแบบ   
ส่ิงเรา  ความตองการลูกกวาด   ความตองการลูกกวาด 
เคร่ืองช้ีบอก เสียงเดินของพอ           dependent  การขยับขาของตัวแบบ 
การตอบสนอง วิ่ง                        matched  วิ่ง 
รางวัล  กินลูกกวาด   กินลูกกวาด  
 3.การลอกแบบ (Copying)  

เปนการเลียนแบบที่ซับซอนยิ่งข้ึน เพราะการลอกแบบนั้นเปนการตอบสนองของบุคคล
ตอเคร่ืองช้ีบอกของความเหมือน (sameness) และความแตกตาง (difference) ซ่ึงเกิดจากการกระทํา
ของเขาเองกับของตัวแบบ ผูสังเกตจะประมวลพฤติกรรมของตัวแบบ รวมท้ังพฤติกรรมของตัวเองท่ี
กระทําผานมาแลว และท่ีเปนอยูเพื่อประเมินความคลายคลึงระหวางพฤติกรรมของตนและของตัว
แบบ จนสามารถเลือกพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกับตัวแบบมากท่ีสุด และใชส่ิงนั้นเปนเคร่ืองช้ีบอก
สําหรับการเลือกตอบสนองในคราวตอไป การลอกแบบเปนพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
จากแรงขับ ซ่ึงอาจมีพื้นฐานมาจากความวิตกกังวล ความตองการในการยอมรับในสังคม หรือความ
ตองการรางวัล อันเกิดจากการไดรับประสบการณ หรือทักษะใหม ๆ จากผูอ่ืน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแมแบบและการเลียนแบบ 

แบนดูรา โรส และโรส (Bandura, Rose and Rose. 1962 : 57-58) ไดทดลองการใชแมแบบ 
โดยใหแมแบบเปนภาพยนตรท่ีแสดงถึงผลของความกาวราวแกเด็กท่ีเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุม
ท่ี 1 ใหแมแบบท่ีไดรับผลโดยการลงโทษอยางรุนแรง กลุมท่ี 2 ใหแมแบบท่ีไดรับผลโดยไดรับการ
ยอมรับและมีส่ิงกระตุนคืออาหาร และกลุมท่ี 3 ใหแมแบบที่ไมไดรับผลตอบสนองใดๆ ผลการ
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 แบนดูรา(Bandura, 1965 : 589-595) ไดศึกษาอิทธิพลของการเสริมแรงท่ีมีตอการ
เลียนแบบของเด็กในระดับอายุ 3.6 ป ถึง 6 ป จํานวน 66 คน (ชาย 33 คน และหญิง 33 คน) โดยใหเด็ก
ดูโทรทัศนซ่ึงเปนเร่ืองของการแสดงพฤติกรรมกาวราวตาง ๆ ของตัวแบบ แบงเปนกลุมทดลอง 3 
กลุม ซ่ึงแตละกลุมจะเห็นตัวแบบซ่ึงไดรับผลจากการกระทําตางกันคือ กลุมท่ี 1 เห็นตัวแบบถูก
ลงโทษ (model - punished) กลุมท่ี 2 เห็นตัวแบบไดรับรางวัล (model - rewarded) และกลุมท่ี 3 ตัว
แบบไมไดผลตอบแทนเลย (no-consequence) ผลการศึกษาพบวา เด็กกลุมท่ี 1 จะมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบนอยกวา กลุมท่ี 2 และ 3  
    แมคเดวิด (McDavid. 1964 : 165–174) ไดทําการศึกษาถึงลักษณะของแมแบบซ่ึงมีอิทธิพล
ตอการเลียนแบบของเด็กนักเรียนระดับอนุบาล อายุระหวาง 4-5 ป จํานวน 32 คน โดยผูเปนแมแบบ
แสดงวิธีเลนเคร่ืองเลนชนิดหนึ่ง แบงเปนกลุมท่ี 1 ดูแมแบบท่ีแสดงการเลนเหมือนกันทุกคร้ัง กลุมท่ี 
2 ดูแมแบบแสดงวิธีเลนแบบเดิมเปนสวนใหญและเปล่ียนวิธีเลนสลับกันไป สวนกลุมท่ี 3 ดูแมแบบ
แสดงวิธีเลนสลับกันตลอดเวลา สําหรับกลุมควบคุมใหฝกเลนดวยตนเอง หลังจากทําการทดลองแลว
จึงใหเด็กเลนเกมนี้ดวยตนเอง ผลปรากฏวาลักษณะตัวแบบมีผลตอความสามารถของเด็กอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและกลุมทดลองท้ังสามกลุมมีความสามารถดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2522 : 50–55) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชแมแบบเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมบางอยาง พบวา การเลียนแบบจากแมแบบท่ีดีเปนวิธีการท่ีดีวิธีหนึ่งในการสงเสริมและ
พัฒนาดานจริยธรรม ซ่ึงทําใหผูถูกทดลองแสดงพฤติกรรมตามแมแบบได   
 
แนวคิดและทฤษฎีอิทธิพลของส่ือมวลชน 
 ส่ือมวลชนสามารถกระจายขาวไดอยางกวางขวางไปสูประชาชนเปนจํานวนมาก  ทุกเพศ  
ทุกวัย ทุกอาชีพ ซ่ึงโดยหนาท่ีของส่ือมวลชนจะเสนอขาวสารขอเท็จจริง อันเปนประเด็นหรือปญหาท่ี
กระทบตอผลประโยชนสวนรวม  ส่ือมวลชนในระบอบประชาธิปไตยจะเปนผู ท่ีคอยทวงติง
ผูปกครองประเทศเพ่ือพิทักษผลประโยชนของประชาชน  นอกจากนั้นก็จะเสนอการใหการศึกษา  
การเผยแพรโฆษณา  การใหบริการสาธารณะ  ดวยเหตุนี้จึงทําใหส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอชีวิตความ
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 แบนดูรา ศึกษาถึงทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม สามารถอธิบายสมมติฐานและขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความกาวราวจากโทรทัศนท่ีมีผลตอผูชม ทําใหเกิดการแสดงออกในลักษณะการเลียนแบบ ซ่ึง
ผูชมสามารถเรียนรู เขาใจและจดจําได 
 การเขาใจการแสดงออกทางรางกายนั้นเปนปจจัยเอ้ือใหเกิดการเก็บสะสมเหตุการณนั้น 
แตการวิเคราะหในเชิงประจักษเกี่ยวกับกระบวนการรับรูเกี่ยวกับการจดจําเหตุการณความกาวราวทาง
โทรทัศนนั้น รูแตเพียงวาการแสดงความกาวราวในโทรทัศนเปนเหตุการณเดี่ยว ๆ ท่ีมีผลตอการจดจํา
ของผูชมท่ีนานกวา 6 เดือน และการเฝาดูการแสดงความกาวราวทางโทรทัศนนี้ มีแนวโนมใหเกิดการ
เลียนแบบไดทางตรง 
 เจอเนอร ไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหาในรายการโทรทัศนท่ีแสดงใหเห็นถึงความกาวราวท่ี
เกิดข้ึนบอยในโทรทัศนซ่ึงคอนขางสูงมาก พบวามีพฤติกรรมความกาวราวในลักษณะการทําราย
รางกายท่ีปรากฎใหเห็นโดยท่ัวไป ซ่ึงมีโอกาสทําใหเกิดการเลียนแบบไดคอนขางสูง     
 ไมเคิล รัช และฟลิป เอทอฟ  ศึกษาพบวา ส่ือมวลชนมีบทบาทอยางมากในการใหความรู  
ความเขาใจ  คานิยม  ความเช่ือ  ทัศนคติ  ซ่ึงมีผลตอการส่ังสมประสบการณและพัฒนาบุคคลิกภาพ  
และมีบทบาทในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการเรียนรูแกบุคคล  นักวิชาการทางสังคมวิทยา  
มนุษยวิทยา  รัฐศาสตร  หรือทางการส่ือสารมวลชนตางก็ยอมรับบทบาทของส่ือมวลชนท่ีมีตอชีวิต
มนุษยดวยกันท้ังนั้น 
 โรเจอรและซูเมคเกอร  กลาวกวา  ส่ือมวลชน  อันไดแก  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  
และภาพยนตร  เปนตน  เปนแหลงขาวซ่ึงอาจเปนบุคคลเดียวหรือมากกวานั้น  สามารถนําขาวสารไป
ยังผูรับจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  เปนการเพิ่มพูนความรู  และแพรกระจายขาวสาร  รวมทั้งเปล่ียน
ทัศนคติท่ีบุคคลมีอยูได 

ส่ือมวลชนจะใหขาวสารและขอเท็จจริงตางๆ อันเปนการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแก
บุคคล  ซ่ึงจะยังผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลได  ส่ือมวลชนเปนเพียง
สถาบันหนึ่งในสังคม  ซ่ึงมีสถาบันอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีลวนแลวแตมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของคนในสังคม  ดังนั้น  อิทธิพลท่ีส่ือมวลชนท่ีมีตอสังคมและประชาชนจึงเปนอิทธิพลท่ีมีเงื่อนไข  
และข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ อีกมาก 
 โรเซฟ ที เคลปเปอร   ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนไวดังนี้ 
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 1.ส่ือมวลชนไมไดมีอิทธิพลตอประชาชนโดยตรง  แตจะมีอิทธิพลโดยออม  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 1.1 ความมีใจโนมเอียง  คือ  ประชาชนจะมีความคิดเห็น  คานิยม  และความโนมเอียงท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอนท่ีจะมาสัมผัสกับส่ือมวลชน 
 1.2 การเลือกรับสาร  ประชาชนจะเลือกรับสารท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นและ ค ว า ม
สนใจของตนและจะเลือกตีความหมายของสารตามความเช่ือ และคานิยมท่ีตนมีอยูเดิม 
 1.3 อิทธิพลของบุคคล  บางคร้ังขาวสารจากส่ือมวลชนจะผานส่ือบุคคลหรือผูนําความ
คิดเห็นกอนจะไปถึงประชาชน  ผูนําความคิดเห็นมักสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปดวย  ทํา
ใหมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของประชาชนอยูมาก 
 1.4 กลุมและบรรทัดฐานของกลุม 
 1.5 ระบบส่ือมวลชน 
 2.ส่ือมวลชนจะเปนเพียงแรงเสริมท่ีสนับสนุนทัศนคติ  รสนิยม  ความมีใจโนมเอียง  
ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของประชาชนใหเขมแข็งข้ึน  และพรอมท่ีจะแสดงออกมาเม่ือมี
แรงจูงใจหรือเม่ือโอกาสเหมาะสม 
 3.ส่ือมวลชนอาจเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชนไดเล็กนอย และมักเปนทัศนคติท่ียัง
ไมม่ันคง การเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีฝงรากลึกหรือเปล่ียนไปในทางตรงขามนั้นเปนไปไดยาก อาจ
เปล่ียนไดบาง  แตตองใชเวลาและบุคคลตองไดรับขาวสารเพียงพอ  อยางไรก็ตาม อิทธิพลของในดาน
การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีความโนมเอียงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูกอนแลว 
 4.ส่ือมวลชนสามารถสรางทัศนคติใหแกประชาชนได ในกรณีท่ีบุคคลไมเคยมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนั้นมากอน และตองไดรับสารท่ีเสนอเร่ืองราวในแนวเดียวกันบอยๆ เปน
อิทธิในลักษณะสะสม  ไมใชอิทธิพลท่ีกอใหเกิดผลทันทีทันใด 
 บอลล  โรคีช  และเดอเฟลอร   ไดเสนอแบบจําลองเชิงพึ่งพาท่ีแสดงใหเห็นถึงการพึ่งพา
อาศัยกันระหวางสังคม  ส่ือมวลชน  ผูรับสารและผลของการส่ือสาร  โดยส่ือมวลชนเปนระบบ
สารสนเทศท่ีสําคัญในกระบวนการของการดํารงไว การเปล่ียนและการขัดแยงของกิจกรรมเชิงสังคม
ในระดับสังคมระดับกลุม  ระดับปจเจกบุคคล  ผูรับสารจะตองพ่ึงพาสารสนเทศจากส่ือมวลชน  
แบบจําลองนี้จึงแสดงความสัมพันธของกลุมตัวแปร  3  กลุมคือ  ระบบสังคม  ระบบส่ือมวลชน  และ
ผูรับสาร  ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงผลของการส่ือสารซ่ึงข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธของกลุมตัวแปรดังกลาว  คือ 

1.ในดานความคิด ทําใหผูรับสารมีการกําหนดเร่ืองท่ีจะนํามาพิจารณาสรางความแจมชัด
เกี่ยวกับคานิยม  ความรู  ความเช่ือ  และทัศนคติ 
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 2.ในดานความรูสึก ทําใหผูรับสารเกิดการเพ่ิมหรือลดกําลังใจ  ตลอดจนทําใหเกิดความ
วิตกกังวลในปจเจกบุคคล  ในกลุม  หรือในสังคม 
 3.ในดานพฤติกรรม  ทําใหผูรับสารเกิดการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ 
 ดังนั้น สารสนเทศจากส่ือมวลชนจึงมีความสําคัญตอผูรับสารในสังคมมาก เนื่องจากการ
เปดรับส่ือแตละครั้งจะทําใหผูรับสารไดรับผลกระทบตอความคิด  ความรูสึก  และพฤติกรรมดัง
แบบจําลองตอไปนี้ 

ภาพท่ี 3 
แบบจําลองเชิงพึ่งพาของบอลล โรคีชและเดอเฟลอร วาดวยผลของการส่ือสารมวลชน 
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 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาผูรับสารคือ “เด็ก” ซ่ึงแมวาเด็กจะมีการบริโภคส่ือมากมาย
หลายรูปแบบ  แตจากงานวิจัยหลาย ๆ เร่ืองพบวาเด็กไทยมักใชเวลาวางใหหมดไปกับกิจกรรมเพื่อ
การบันเทิงและจากการวิจัยของ  ผศ.สุกัญญา  ตีระวณิช  พบวากิจกรรมท่ีเด็กชอบทํามากท่ีสุดเม่ือมี
เวลาวางคือการดูโทรทัศน  พบวาเด็กสวนใหญติดโทรทัศนอยางมาก  ถาขาดโทรทัศนเด็กจะรูสึกเหงา  
ไมมีความสุขและจะไปหาดูจากท่ีอ่ืนมากกวาท่ีจะหันไปทํากิจกรรมอ่ืน 
 การท่ีส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอความคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของเด็ก  
และทําหนาท่ีเหมือนพี่เล้ียงเด็กในยุคสังคมขาวสาร เร่ืองจากคุณลักษณะเดนของส่ือโทรทัศนท่ี
สามารถนําเสนอไดท้ังภาพและเสียง  มีการทําเทคนิคพิเศษเหมือนจริงและยังเปนส่ือท่ีไมตองจายเงิน
ซ้ือ  (Free  Media)  มีความสะดวกสบายในการเปดรับชม  ทําใหเด็กเปดรับส่ือโทรทัศนกันมาก  ตั้งแต
ทศวรรษท่ี 1970    เปนตนมา  จนกระทั่งปจจุบัน  ทําใหโทรทัศนเปนส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลตอ
ความคิดของเด็กมากท่ีสุด 
 คอมสตอคและคณะ ไดศึกษาเก่ียวกับผลของส่ือโทรทัศนท่ีมีตอพฤติกรรมของปจเจก
บุคคลวาเม่ือบุคคลเปดรับรายการโทรทัศนรายการหน่ึงท่ีเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่ง  
บุคคลจะไดรับส่ิงท่ีเขาสูระบบการรับรู  อันเกี่ยวของโดยตรงหลายอยาง  ไดแก  ผูรับสารไดรับความ
ตื่นเตนเราใจ  ผูรับสารไดรับรูความคิด  ทัศนคติและบทบาทการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  ถาผูรับสามี
โอกาสเลือกดูรายการไดนอย  ตองดูรายการเดิมซํ้าบอย ๆ โอกาสที่ผูรับสารจะรับเอาส่ิงท่ีไดจากส่ือ
โทรทัศนไปใชจะมีมาก  ผูรับสารจะนําส่ิงท่ีไดรับจากส่ือโทรทัศนไปใช เม่ือมีโอกาสในชีวิตจริง 
 ปรัญญ  ปราชญาพุพร ไดกลาววาส่ือสารมวลชนยังมีสวนในพัฒนาการของแรงกระตุน  
และคานิยมซ่ึงมีผลกระทบตอความคงอยูของสังคม  เด็ก ๆ จะเรียนรูเกี่ยวกับปทัสถานของสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมโดยตรง  ไมเฉพาะจากบุคคลท่ีเขาติดตอส่ือสารเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน
เทานั้น  แตจากส่ือมวลชนอ่ืน ๆ เชน  หนังสือ  การตูน  วิทยุ  โทรทัศน  และภาพยนตร  การวิจัยของ
นักจิตวิทยาพบวาเด็กจะมีความสนใจภายนอกมากข้ึนตามอายุและส่ือมวลชนจะเร่ิมมีอิทธิพลมากตอ
เด็กในวัยอายุตั้งแต  7 - 12  ป 
 ดร.สมบัติ  จันทรวงศ  ไดกลาวไวในบทความเร่ือง ความรุนแรงในจอโทรทัศน ยาพิษยุค
พัฒนา  โดยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับอิทธิพลของโทรทัศนตอผูชมหลายช้ินไดย้ําสรุปผลเหมือน ๆ กัน  
ถึงอิทธิพลตอไปนี้คือ 
 1.ความรูสึกชินชาตอการใชความรุนแรงในชีวิตจริง  เม่ือดูรายการทางโทรทัศนท่ีมีเนื้อหา
ความรุนแรงแลว  ผูชมท่ีอยูในวัยเด็กจะมีความรูสึกชินชาตอการใชความรุนแรง 
 2.การเพาะนิสัยนิยมความรุนแรง  การชมรายการบันเทิงทางโทรทัศนท่ีมีความรุนแรงซํ้า
แลวซํ้าเลา นอกจากจะสงผลใหกิดความรูสึกไมยินดียินรายตอความทารุณโหดรายและการใชกําลัง
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 - เด็กมักเลียนแบบส่ิงท่ีตนไดพบเห็นจอโทรทัศนมากกวาท่ีจะเช่ือฟงคําส่ังสอนของบุคคล
จริง 
 - เด็ก ๆ  ท่ีไดเห็นความรุนแรงในรายการโทรทัศน  จะเรียนรูพฤติกรรมดังกลาว  และจดจํา
ไดนานนับเปนเดือน ๆ หลังจากท่ีไดดูรายการผานไปแลวและแมวาจะไมมีการดูซํ้าอีกเลย 
 - แมเด็กจะมีชีวิตครอบครัวท่ีดีคือมีพรอมท้ังพอ  แม  ท่ีรักลูกและมีแบบอยางท่ีดีของผูไม
นิยมความรุนแรง  ก็ไมไดเปนหลักประกันวาเด็ก ๆ จะปลอดภัยจากผลของความรุนแรงท่ีปรากฏใน
จอโทรทัศน 
 - ความรุนแรงท่ีปรากฏในจอโทรทัศน สามารถสงผลทางดานทัศนคติและแบบพฤติกรรม
อันยาวยานแกผูชมและการท่ีเด็ก ๆ ดูโทรทัศนมากในวัยเด็กจะมีความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมท่ี
รุนแรง  หลังจากท่ีเด็กจบการศึกษาช้ันมัธยมไปแลว 
 - เด็ก ๆ มักจะเลียนแบบการใชความรุนแรงท่ีเพิ่งไดเห็นในจอโทรทัศนในการเลน แมวา
จะมีโอกาสเลือกเลนของเลนอยางอ่ืนท่ีไมใชของเลนประเภทที่ใชความรุนแรง 
 - การดูภาพยนตรการตูนท่ีมีความรุนแรงทางโทรทัศนเพียงคร้ังเดียว  จะเพ่ิมความรุนแรง
ในการเลนของเด็กอยางทันตาเห็นคือภายในไมกี่นาทีหลังจากท่ีไดดูรายการจบ 
 - ความรุนแรงท่ีแสดงในจอโทรทัศน อาจทําใหเด็กบางคนมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเปนสอง
เทาของความรูสึกเดิม  กอนท่ีจะไดดูรายการนั้น 
 3.การยึดเอาการใชความรุนแรงเปนวิธีแกปญหา เด็กจะเกิดความรูสึกวาความรุนแรงเปน
วิธีการแกปญหาท่ีปกติและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  เด็ก ๆ จะรูสึกวาการใชกําลังชกตอย  ทุบตี  ยิง  
แทง  ฟนกันนั้น  เปนวิธีการท่ีไดผลดีกวาวิธีอ่ืน ๆ  ซ่ึงตองใชเวลามากกวา  เชน  การพูดจากันดวย
เหตุผลหรือการพยายามเขาใจซ่ึงกันและกัน  ผลลัพธก็คือเด็กท่ีดูรายการบันเทิงทางโทรทัศนท่ีมี
เนื้อหารุนแรงมากก็จะเช่ือในความชอบธรรมของการใชกําลังรุนแรงเพ่ือแกไขปญหาและตนเองก็
พรอมจะใชวิธีการดังกลาวเม่ือประสบเขากับปญหายุงยากในชีวิตจริง 
 วัฒนา  พุทธางกุรานนท  ไดศึกษาถึงอิทธิพลของรายการโทรทัศนท่ีมีตอการรับรูของเด็ก
วา  รายการโทรทัศนนับวาเปนแหลงท่ีจะใหการศึกษาหรือความบันเทิงใหกับเด็กไดนอกเหนือไปจาก
การศึกษาในโรงเรียน  ฉะนั้นรายการโทรทัศนจะมีอิทธิพลกับเด็กในการรับรูคือ 

1.เด็ก ๆ มักจะใหความสนใจรายการโทรทัศนดวยตัวเด็กเอง  โดยท่ีพอแมไมจําเปนตอง
บังคับหรือเค่ียวเข็ญใหเด็กดู  เด็กมักจะนึกวาการดูรายการโทรทัศน  ดูเพื่อความบันเทิง  สนุกสนาน  
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 2.เด็กมักจะคิดวาการกระทําหรือความคิดเห็นตาง ๆ ในรายการโทรทัศนนั้นเปนส่ิงท่ี
ถูกตองและเปนจริงเสมอ 
 3.เม่ือเด็กสามารถจดจําไดและคิดวาเปนส่ิงท่ีดีงาม  เด็กก็มักจะพยายามเลียนแบบใหตัวเอง
เปนเหมือกับตัวละครหรือคนใดคนหนึ่งในรายการโทรทัศนท่ีตัวเองช่ืนชม 
 ปจจุบันส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลตอเยาวชนมากท่ีสุด คือ โทรทัศน  เพราะโทรทัศนมีท้ังภาพ 
ท้ังเสียง มีสีสันเหมือนธรรมชาติ มีความเคล่ือนไหวเหมือนมีชีวิต รูจักและเขาใจไดงาย (พิชัย วาสนา
สง 2522 : 1) สามารถดึงดูดความสนใจของคนท่ัวไปโดยเฉพาะเด็กวัย 3 - 5 ขวบ จะไดรับอิทธิพลจาก
โทรทัศนมากท่ีสุดเพราะอยูในชวงการเรียนรู และเลียนแบบไดเร็ว (สุนทรี โคมิษ 2522 : 2) อิทธิพล
ตาง ๆ จะมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดผลรายทั้งทางรางกายและจิตใจของเด็ก
และเยาวชนได  ดังท่ีนายแพทยพนิตย เคยกลาวถึงปญหาเด็กไดรับบาดเจ็บปละหลาย ๆ คน เพราะ
พยายามกระโดดจากท่ีสูงหรือแสดงกริยาผาดโผนตาง ๆ เหมือนตัวละครการตูนประเภทวิทยาศาสตร
สมัยใหมในโทรทัศน ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากในหมูเด็กและเยาวชน (พนิตย จิวะนันทประวัติ 2522 : 21)  
 จุมพล  รอดคําดี  กลาววา  อิทธิพลจากโทรทัศน  ไมไดมีเฉพาะกับเด็กเล็กเทานั้น  
โทรทัศนบางรายการมีอิทธิพลตอเด็กวัยรุนมาก  โดยเฉพาะเร่ืองของผูใหญ  เด็กมักจะพยายาม
เลียนแบบโดยขาดประสบการณท่ีดี  มีผูชมหลายคนท่ีมีอายุระหวาง 13 - 14 ป  มักจะแสดงความกลัว
ตอการท่ีตนเองจะเจริญเติบโตเปนผูใหญในวันหนา  หลังจากท่ีไดดูรายการสําหรับผูใหญมาแลว  เชน  
การขัดแยงในชีวิตสมรส  ความรับผิดชอบตอสังคม  เปนตน  โดยเฉพาะเด็กผูชายเคยมีคนวิจัยเอาไว
วา  เด็กผูชายในวันนี้จะกลายเปนคนชอบส่ิงฉาบฉวย ความหรูหรา เปนพวกวัตถุนิยม (Malericllism) 
ซ่ึงมีอัตราสวนมากนอยตางกันเปนไปตามการไดเห็น ไดยิน มาจากส่ือมวลชนตาง ๆ เด็กสวนมากจะ
เอาโลกของความฝนมาทําใหเปนโลกของความจริง  โดยอาศัยการเรียนรูจากส่ือตาง ๆ เด็กวัยรุนโดย
เฉล่ียแลวมีอารมณออนไหวมากและมักจะชอบความรุนแรง เร่ืองราวเกี่ยวกับความขัดแยง การเส่ียง
อันตราย  การฆาฟนกันอยางโหดเหี้ยมหรือความรักอยางดูดดื่มและชวนฝน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย

ของเยาวชนท่ีปรากฏในรายการละครโทรทัศน (THE IMITATION BY YOUTHS OF 
SEXUALLY DEVIANT BEHAVIOR OF HOMOSEXUALITY PORTRAYED IN TV. 
DRAMA) ใชวิธีการศึกษาดังนี้ 
 1.การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) กับกลุมเยาวชนชายท่ีไมแสดงออกตอ
สังคมถึงการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย แตจะทราบกันดีเฉพาะภายใน
ครอบครัวและเพื่อนท่ีสนิทเทานั้น  
 2.ใชขอมูลจากรายการละครโทรทัศน ท่ีมีการแสดงออกของตัวละครท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายอยางชัดเจน เปนการกําหนดคุณลักษณะของการแสดงออกของ
เยาวชน ซ่ึงประกอบดวยละคร 8 เร่ือง ไดแก 
 2.1 ชายไมจริง หญิงแท ออกอากาศทางชอง 3 เวลา 20.30 – 22.00 น.  
 2.2 ทานชายกํามะลอ   ออกอากาศทางชอง 3 เวลา 20.30 – 22.00 น. 
 2.3 ปญญาชนกนครัว  ออกอากาศทางชอง 3 เวลา 20.30 – 22.00 น. 
 2.4 รักเลหเพทุบาย   ออกอากาศทางชอง 3 เวลา 20.30 – 22.00 น. 
 2.5 ไมแปลกปา  ออกอากาศทางชอง 3 เวลา 20.30 – 22.00 น. 
 2.6 เมืองมายา  ออกอากาศทางชอง 5 เวลา 20.30 – 21.30 น. 
 2.7 สะพานดาว     ออกอากาศทางชอง 7  เวลา 20.30 – 22.00 น.   
 2.8 กามเทพเลนกล  ออกอากาศทางชอง 7 เวลา 18.00 – 19.00 น. 
 โดยกลุมตัวอยางท้ัง 30 คน จะตองชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายดังกลาวอยางชัดเจนต้ังแต 5 เร่ืองข้ึนไป ถากลุม
ตวัอยางชมรายการละครไมถึง 5 เร่ือง ตองทําการสัมภาษณใหม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 จะใชแนวคําถามแบบ Structured interview guidelines สําหรับใชในการสัมภาษณ โดย
จะใชแนวคําถามกวาง ๆ ดังนี้ 
 1. ขอมูลดานประชากรศาสตร 
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- ภูมิลําเนา, อายุ, ระดับการศึกษา, บุคคลท่ีอาศัยอยูดวย, ลักษณะครอบครัว, จํานวนพี่นอง
ท้ังชายและหญิง 
 - ขอมูลของบิดา - มารดา 
 2. ขอมูลดานจิตวิทยา 

- สภาพรางกาย จิตใจ ในอดีตและปจจุบัน 
 - พฤติกรรมทางเพศ 
 3. ขอมูลดานพฤติกรรมการชมรายการละครโทรทัศน  

4.ขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของรายการละครโทรทัศนที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ
การเบ่ียงเบ นทางเพศแบบรักรวมเพศชาย  
 - การแตงตัว, การแสดงออกทาทาง, การตัดสินใจในการแปลงเพศและการใชวัตถุ
แปลกปลอม, การรวมกลุมเพื่อเรียกรองความสนใจ, การพูดคุยเร่ืองเพศเดียวกัน, การแสดงละครใน
บทเพศหญิง, การแสดงออกการเปนผูนําในการเชียรกีฬา  
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางแนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลนั้น ผูวิจัยไดสรางข้ึนจาก
ขอบเขตของการวิจัย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตองการทราบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว 
 การบันทึกขอมูลโดยการ 
 1. การจดบันทึก 
 2. การบันทึกเทปคลาสเซท 
  ในการบันทึกขอมูลดังกลาวจะใชทั้ง 2 วิธีหรืออยางใดอยางหนึ่งแลวแตความเหมาะสม
และสภาวะโอกาส ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกแตละคร้ังนั้น จะนํามาเขียนเปนรายบุคคล เพ่ือรวบรวม
ขอเท็จจริงตาง ๆ ไวศึกษาและวิเคราะหหาเหตุผลตามสภาพความเปนจริงตอไป  สวนขอมูลท่ีไดจาก
ส่ือโทรทัศนนั้น จะนํามาเขียนเปนรายงานแยกประเด็นตาง ๆ ท่ีทําการศึกษาไว เพื่อวิเคราะหและ
เช่ือมโยงไปสูขอสรุปของงานวิจัย 
 
หลักเกณฑในการชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย  

1.การชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย ซ่ึงเปน
แมแบบ ตามทฤษฎีกลไลการเลียนแบบ (Mechanisms of Imitation) ของมิลเลอรและโดลารด (Miller 
and Dollard) และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) ของ Fischer @ Gochros (1975) และ 
Ross (1981) ซ่ึงจะใชการเปดรับจากบทบาทสมมติของตัวละครท่ีไดแสดงออกท้ัง 8 เร่ืองคือ 

DPU



 28 

  

1.1 ชายไมจริง หญิงแท ออกอากาศทางชอง 3 
- ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย ในบทบาทของ “ชาติ”  
ซ่ึงเปนอารตไดเรคเตอรท่ีปดบังตนเองมาตลอดเปนเกย  แตแรกในบทจะเปนแมนเต็มตัว 

แลวอยูมาวันหนึ่งก็เปดเผยตนเองวาชอบผูชายดวยกันวา เปนเกยควีน แตงตัวออกแตว นิสัยหาว ไม
ชอบผูหญิง แตชอบผูชาย ซ่ึงแสดงออกทาทางท่ีเปนเกยอยางเห็นไดชัดเจน 

- ยุทธนา ล.พันธุไพบูลย ในบทบาทของ “เคน” 
   ซ่ึงแสดงเปนกะเทยท่ีมีประสบการณชีวิตอยางโชกโชน มีอาชีพรองเพลง เปนพี่เล้ียง
นางเอก และแตงตัวเปนแบบผูหญิงอยางเปดเผย มีการแสดงออกทาทางอยางชัดเจน ซ่ึงไมไดมีการ
ปดบังแตอยางใด 

1.2 ทานชายกํามะลอ ออกอากาศทางชอง 3 
- จีระศักดิ์ แสงโชติ ในบทบาทของ “เอกซ” 
ซ่ึงรับบทเปนเกยคิงส ท่ีแสดงออกเปนผูชายเต็มตัว มีนิสัยกาวราว ชอบความรุนแรงกับ

เพศเดียวกัน แตมีสาว ๆ มาสนใจ ก็แคไปทานขาว ไปเท่ียว ซ่ึงไมสนใจและแตะตองผูหญิงเลย  
- ยูจีน เดชโยธิน ในบทบาทของ “เบิรด” 
รับบทเปนเกยควีน ซ่ึงเปนคูขาของ “เอกซ” ท่ีแสดงทาทางออกสาวและกระตุงกระติ้ง 

อยางชัดเจน มีอารมณออนไหว ซ่ึงในละครท้ังสองมีบทบาทของการแสดงออกรักรวมเพศอยางชัดเจน 
 1.3 ปญญาชนกนครัว ออกอากาศทางชอง 3 
 - เอกพันธ บันลือฤทธ์ิ ในบทบาทของ “แปะ” 
 ซ่ึงรับบทเปนเกยควีน ท่ีมีลักษณะแสดงออกทาทาง กรีดกราย กระตุงกระต้ิง อยางชัดเจน 
ท้ังทางดานน้ําเสียง แววตา สีหนาและการกระทําอยางชัดเจน 
 1.4 รักเลหเพทุบาย ออกอากาศทางชอง 3 
 - ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ในบทบาทของ “กองทัพ” 
 บทบาทท่ีได รับคือ  เปนผูชาย ท่ี มีใจชอบผูชายดวยกัน  แตไมแสดงออกไปทาง
กระตุงกระต้ิง เปนคนทาทางออนหวาน จิตใจดี 

1.5 ไมแปลกปา ออกอากาศทางชอง 3 
- เคิรก โรฮล่ิง ในบทบาทของ “ต๋ํา” 

 รับบทเปนผูชายท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ ท่ีแสดงออกอยางชัดเจนในลักษณะนิสัยเหมือน
ผูหญิง เจาระเบียบ ข้ีงอน จูจี้ จุกจิก มีการกร๊ีดรองโวยวาย ใชอารมณและตัดสินปญหาบางอยางรุนแรง 
 - อภิชาต พัวพิมล ในบทบาทของ “โททวิช”   
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 ซ่ึงไดรับบทในลักษณะผูชายท่ีมีรสนิยมชอบเพศเดียวกัน ใชชีวิตอิสระอยูตางประเทศ ซ่ึง
เปดกวางในเร่ืองแบบน้ี แตตองเดินทางกลับมาเมืองไทย แตพยายามปกปดสังคมไมใหทราบถึง
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ โดยการแตงงานกับผูหญิง ซ่ึงหวังวาจะทําใหตนเองเปล่ียนเปนเหมือน
ผูชายปกติท่ัวไป แตแลวภายหลังสังคมก็รับรูวาเขาเปนเกย แลวตองหยากับผูหญิงและมีความสัมพันธ
กับตํ๋า 
 - วิทิต แลด ในบทบาทของ “บงการ”    
 บทบาทท่ีไดรับคือ เปนผูชายท่ีรักเพศเดียวกัน แตไมแสดงออกอยางชัดเจนทางรางกาย จะ
ส่ือทางสายตามากกวา เม่ือมองผูชายแลวจะรูทันทีวาชอบผูชายดวยกัน บงการหลงรักและบูชาเล็ดซ่ึง
เปนญาติ แตเล็ดไมไดรักบงการแบบน้ัน จึงทําใหบงการผิดหวังและนอยใจมาก จนกระท่ังไดพบรัก
กับชายใหมและใชชีวิตอยูดวยกัน 
  1.6 เมืองมายา ออกอากาศทางชอง 5 

- อนิวัฒน นิวาตวงศ ในบทบาทของ “อัศนี” 
ซ่ึงรับบทเปนนักประพันธช่ือดัง ท่ีเปนเกยควีน ไมแสดงออก มีลักษณะเก็บความรูสึกไว 

แตแสดงออกทางสายตาใหรับรูไดเปนอยางดี 
- ทัตพงษ พงษทัต ในบทบาทของ “เอกภพ” 

 รับบทเปนพระเอกละครชื่อดัง ท่ีเปนเกยคิงส พยายามท่ีจะปกปดตัวเองไมใหสังคม
ภายนอกรับรูถึงพฤติกรรมดังกลาว เพราะฐานะและการยอมรับหนาตาทางสังคม 
 1.7 สะพานดาว ออกอากาศทางชอง 7 
 - นพชัย ชัยนาม ในบทบาทของ “ฟรังซัวส” 
  ซ่ึงรับบทเปนชายหนุมชาวฝร่ังเศส แตงกายสําอางแบบศิลปน อาชีพขายน้ําหอม เปนเกย
ควีนซ่ึงปกปดไวเพื่อขอแตงงานกับนางเอก แตไดมีความสัมพันธอันลึกซ้ึงกับมร.ลารฟ ซ่ึงเปนเจาของ
โรงแรมช่ือดังและเปนพอบุญธรรมของพระเอก 

- เคน สตุคเคอร ในบทบาทของ “มร.ลารฟ” 
 รับบทเปนเจาของโรงแรมช่ือดัง เปนเกยคิงส ซ่ึงปกปดความรูสึกและทาทางตาง ๆ ไว แต
จะรูกันภายในเฉพาะบุคคลท่ีสนิท ๆ เทานั้น ซ่ึงในบทบาทมีการแสดงออกอยางเดนชัดวามีจิตใจชอบ
เพศเดียวกัน 

1.8 กามเทพเลนกล ออกอากาศทางชอง 7 
 - อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ในบทบาทของ “น.พ.ศัลย” 
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 ซ่ึงบทบาทท่ีไดรับคือ เปนศัลยแพทยมือดี ท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ และไดมาเปด
คลินิกเปนของตนเอง มีลักษณะเปนเกยควีน ท่ีมีทาทางกระตุงกระต้ิงเหมือนผูหญิง ท้ังน้ําเสียงและ
ทาทาง ส่ือความหมายออกชัดเจน 
 2.อิทธิพลของรายการละครโทรทัศนท่ีมีผลตอการเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
แบบรักรวมเพศชายของเยาวชน ตามแนวทฤษฎีการเลียนแบบของ Bandura ซ่ึงแบงเกณฑการ
เลียนแบบออกเปนหลักใหญ ๆ คือ 

2.1 การแตงตัว 
- การใชเคร่ืองสําอาง, การใชลิปสติก, การเขียนค้ิว 
- การทําผมทรงแปลก ๆ ใหเปนจุดเดน 
- การใชน้ําหอม 
- การใชเส้ือผาแตงกาย 
- การแปลงโฉม 
2.2 การออกทาทาง 
- การแสดงลักษณะกระตุงกระต้ิง 
- การแสดงออกทางสีหนา 
- การใชน้ําเสียงท่ีบงบอก 
- การใชสายตาเมียงมอง 

 2.3 การตัดสินใจในการแปลงเพศและใชวัตถุแปลกปลอม 
 - การฉีดฮอรโมน 
 - การฉีดสารเคมี 
 2.4 การรวมกลุมหรือสังสรรคกันเพ่ือเรียกรองความสนใจในลักษณะตาง ๆ ออกมา  
 2.5 การนินทา พูดคุยเร่ืองเพศเดียวกัน 
 2.6 การจับกลุมหาผูชาย 
 2.7 การแสดงละครในบทบาทของเพศหญิง  

2.8 การแสดงออกทางดานการเปนผูนําในการเชียรกีฬา 
 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีมุงศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้คือ เยาวชนชายอายุระหวาง 15 – 22 ป ท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย ท่ีไมแสดงออกตอสังคม แตเปนท่ีรูกันภายในครอบครัวและ
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 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คร้ังนี้ เพื่อท่ีจะไดขอมูลท่ีละเอียด เจาะลึก 
จึงไดใชกลุมตัวอยางจํานวนนอย กอรปกับการหากลุมตัวอยางในลักษณะที่ผูวิจัยตองการนั้นคอนขาง
ยาก เพราะบุคคลท่ีมีลักษณะรักรวมเพศแตไมเปดเผยตอสาธารณชนน้ันเปนขอจํากัดในการเลือกกลุม
ตัวอยาง ดังนั้น ผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้จึงไมใชตัวแทนของประชากรกลุมนี้ในประเทศท้ังหมด 
แตเช่ือวานาจะเปนกลุมตัวอยางท่ีดีท่ีจะเขาใจถึงประเด็นปญหาตาง ๆ ของกลุมรักรวมเพศชายและ
สามารถสนองตอบความตองการของผูวิจัยไดดี 
 สําหรับการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในคร้ังนี้คือ เยาวชนชายท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศแบบรักรวมเพศชาย  ท่ีไมแสดงออกตอสังคมแตจะรูกันภายในครอบครัวหรือเพื่อนท่ีสนิท
เทานั้น จํานวน 30 คน โดยท่ีจะเลือกเก็บขอมูลในเขตกรุงเทพมหานคร   
 การเลือกกลุมตัวอยางทําโดยวิธี SNOW BALL ซ่ึงจะทําโดยท่ีผูวิจัยเร่ิมคนหากลุม
ตัวอยางดวยตนเองจากการสอบถามบุคคลที่รูจักหรือคุนเคยเพราะการเก็บขอมูลจากชายรักรวมเพศท่ี
ไมแสดงออกวาเปนรักรวมเพศนั้น จะทําการหาขอมูลไดยาก เพราะคนกลุมนี้มักปกปดและไม
แสดงออก เม่ือไดสัมภาษณกลุมตัวอยางแรกแลว จึงจะขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางชวยแนะนําคน
ท่ีรูจักท่ีมีลักษณะเดียวกันตอไป จากนั้นผูวิจัยจะติดตามสัมภาษณและขอใหกลุมตัวอยางชวยแนะนํา
คนรูจักอีกตอ ๆ ไป จนครบจํานวนท่ีตองการ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) โดยท่ีผูวิจัยจะมีแนวคําถาม ในประเด็นท่ีศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค โดยจะ
ใชการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) ในแตละรายประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุงศึกษาการเลียนแบบ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายของเยาวชนท่ีไดชมรายการละครโทรทัศน ดังนั้นการ
วิเคราะหขอมูลของการวิจัยจึงเปนแบบพรรณนาวิเคราะห  (Analysis Description) 
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ในครั้งนี้ไดสัมภาษณถึงทัศนะของนักจิตวิทยาและผูจัดละครโทรทัศนท่ีมีตอการนําเสนอ
รายการละครโทรทัศนโดยสอดแทรกเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย
เขาไปดวยวามีความคิดเห็นอยางไรบาง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายของ

เยาวชนท่ีปรากฏในรายการละครโทรทัศน ไดทําการศึกษาเยาวชนชายท่ีมีอายุระหวาง 15 – 22 ป ท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายท่ีไมแสดงออกตอสังคม แตรับรูกันภายในครอบครัว
และเพื่อนท่ีสนิทเทานั้น หลังจากนั้นจะใชวิธีในการแนะนําเพ่ือใชในการสัมภาษณคร้ังตอไป ซ่ึง
เยาวชนชายจํานวน 30 คน ท่ีไดศึกษาในครั้งนี้มีลักษณะทางประชากรศาสตรในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้     

1. ภูมิลําเนา ของเยาวชนชายท่ีไดศึกษาอาศัยกระจายอยูท่ัวไปทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก จตุจักร 3 คน ดอนเมือง 2 คน บางกะป 4 คน ดุสิต 3 คน บางเขน 1 คน บางซ่ือ 1 คน ปทุมวัน 2 
คน พญาไท 3 คน พระโขนง 2 คน มีนบุรี 1 คน ลาดพราว 3 คน หวยขวาง 2 คน และราชเทวี 3 คน 

2. อายุ กลุมตัวอยางชายท่ีไดทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดกําหนดชวงอายุไวระหวาง 15 – 22 
ป ซ่ึงชวงอายุท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดจะอยูระหวาง 19 – 21 ป ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรอยละของอายุกลุมตัวอยางชาย 
 

อายุ 
(ป) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

2 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
2 

6.66 
13.33 
10.00 
13.34 
16.67 
16.67 
16.67 
6.66 

รวม 30 100.00 
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3.การศึกษา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางชายท่ีศึกษามีตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี ซ่ึงในระดับปริญญาตรีจะมีจํานวนกลุมตัวอยางมากถึง 17 คน 
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนรอยละของระดับการศึกษากลุมตัวอยางชาย 
         

ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายปลาย 

ปริญญาตรี 

2 
11 
17 

6.66 
36.67 
56.67 

รวม 30 100.00 
 
 

4.รูปแบบสถานศึกษา จากการศึกษารูปแบบสถานศึกษาของกลุมตัวอยางชายมีท้ังท่ีเปนแบบ
ชายลวนและแบบสหศึกษา ดังตารางท่ี 3   
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนรอยละของรูปแบบสถานศึกษากลุมตัวอยางชาย 
 

รูปแบบสถานศึกษา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

สถานศึกษาแบบชายลวน 
สถานศึกษาแบบสหศึกษา 

9 
21 

30.00 
70.00 

รวม 30 100.00 
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5.ลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบันของกลุมตัวอยางชาย ซ่ึงสวนใหญจะอาศัยอยูรวมกันกับบิดา 
มารดา พี่ นอง มากกวาการอยูรวมกับญาติและพักอาศัยอยูหอพัก อพารตเมนท ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนรอยละของลักษณะท่ีพักอาศัยในปจจุบันกลุมตัวอยางชาย 
 

ลักษณะท่ีพักอาศัยปจจุบัน จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

บิดา – มารดา 
ญาติ 
หอพัก 

14 
7 
9 

46.67 
23.33 
30.00 

รวม 30 100.00 
 

6.ลักษณะครอบครัวในวัยเด็กของกลุมตัวอยางชาย เปนครอบครัวท่ีมีบุตรเปนชายลวน หญิง
ลวนและมีบุตรท้ังชายทั้งหญิงท่ีมีจํานวนไมแตกตางกันมากนัก ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนรอยละลักษณะครอบครัวในวัยเด็กของกลุมตัวอยางชาย 
 

ลักษณะครอบครัว จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ชายลวน 
หญิงลวน 

ท้ังชายและหญิง 

10 
8 

12 

33.33 
26.67 
40.00 

รวม 30 100.00 
B 
ขอมูลบิดาและมารดาของกลุมตัวอยางชาย  
 

7. ชวงอายุบิดามารดาของกลุมตัวอยางชาย เปนชวงอายุท่ีมีการกระจายปกติเหมือนบุคคล
โดยท่ัวไป คือ ชวงอายุของบิดาจะอยูระหวาง 45 – 68 ป และชวงอายุของมารดาจะอยูระหวาง 40 – 65 
ป  
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  8.สถานภาพบิดามารดาของกลุมตัวอยางชาย มีลักษณะเปนครอบครัวท่ีบิดาและมารดาอยู
ดวยกัน และไมไดอยูดวยกันเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ไมวาจะเปน แยกทางกันอยู หยารางหรือหมาย ดัง
ตารางท่ี 6  
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนรอยละสถานภาพบิดามารดาของกลุมตัวอยางชาย 
 

สถานภาพของบิดา – มารดา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

อยูดวยกนั 
มาย 

แยกทาง 
หยาราง 

11 
3 
7 
9 

36.67 
10.00 
23.33 
30.00 

รวม 30 100.00 
  

9.อาชีพบิดากลุมตัวอยางชาย เปนอาชีพท่ีพบโดยท่ัวไปที่ไมแตกตางกันมากนัก  ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนรอยละอาชีพของบิดากลุมตัวอยางชาย 
 

อาชีพของบิดา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกจิ 
เอกชน 

ธุรกิจสวนตัว 
คาขาย 

7 
5 
5 
6 
7 

23.33 
16.67 
16.67 
20.00 
23.33 

รวม 30 100.00 
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10.อาชีพของมารดากลุมตัวอยางชาย เปนอาชีพท่ีพบโดยท่ัว ๆ ไปท่ีไมแตกตางกันมากนัก  
ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนรอยละอาชีพของมารดากลุมตัวอยางชาย 
 

อาชีพของมารดา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกจิ 
เอกชน 

ธุรกิจสวนตัว 
คาขาย 
แมบาน 

6 
3 
2 
7 
5 
7 

20.00 
10.00 
6.66 

23.34 
16.66 
23.34 

รวม 30 100.00 
 

11.ระดับการศึกษาของบิดากลุมตัวอยางชาย  มีระดับการศึกษาเปนปกติเหมือนบุคคล
โดยท่ัวไปซ่ึงไมมีอะไรแตกตางกันมากนัก ดังตารางท่ี 9  
 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนรอยละระดับการศึกษาของบิดากลุมตัวอยางชาย 
 

ระดับการศึกษาของบิดา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

3 
4 

11 
5 
6 
1 

10.00 
13.33 
36.67 
16.67 
20.00 
3.33 

รวม 30 100.00 
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12.ระดับการศึกษาของมารดากลุมตัวอยางชาย  จะมีระดับการศึกษาเปนปกติเหมือนบุคคล
โดยท่ัวไปซ่ึงไมมีอะไรแตกตางกันมากนัก ดังตารางท่ี 10  
 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนรอยละระดับการศึกษาของมารดากลุมตัวอยางชาย 
 

ระดับการศึกษาของมารดา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

4 
4 
8 
4 
7 
3 

13.33 
13.33 
26.67 
13.33 
23.34 
10.00 

รวม 30 100.00 
 

13.รายไดรวมเฉล่ียบิดามารดาเปนรายไดเฉล่ียประชาชาติปกติโดยท่ัวไป ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนรอยละรายไดรวมเฉล่ียบิดามารดาของกลุมตัวอยางชาย 
 

รายไดรวมเฉล่ียของบิดามารดา (บาท) จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

70,00 –  8,000 
8,001 –  9,000 
9,001 – 10,000 
10,001 – 20,000 
20,001 – 30,000 
30,001 – 40,000 
40,001 – 50,000 

9 
3 
6 
5 
4 
2 
1 

30.00 
10.00 
20.00 
16.67 
13.34 
6.66 
3.33 

รวม 30 100.00 
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2.ขอมูลดานจิตวิทยา   
 
2.1อายุของกลุมตัวอยางชายท่ีมีความรูสึกเริ่มชอบเพศเดียวกัน 
กลุมตัวอยางชายเร่ิมมีความรูสึกชอบเพศเดียวกันในอายุท่ีแตกตางกันไป โดยจะอยูในชวง 5 

ป จนถึง 15 ป ซ่ึงชวงอายุท่ีพบวามีความรูสึกชอบเพศเดียวกันมากท่ีสุดคือ ชวงอายุ 9 – 12 ป (ดังภาพ
ท่ี 4) ซ่ึงเปนชวงวัยท่ีอยากเรียนรูของวัยรุนท่ีจะเลือกทางเดินของชีวิตเอง ในการที่จะลองผิดลองถูก 
และหาประสบการณในดานตาง ๆ โดยเฉพาะในดานของการเร่ิมมีความรัก แตยังไมกลาท่ีจะตัดสินใจ
ในการที่จะมีเพศสัมพันธอยางลึกซ้ึง เพียงแคการคบหากันธรรมดาในลักษณะของคูรักกันเทานั้น สวน
ใหญจะเริ่มจากการชอบเพศชายมากอนและคอยพัฒนาเปนพฤติกรมเบ่ียงเบนทางเพศ ซ่ึงมี
ลักษณะรวมกัน กลาวคือ 

1.เร่ิมชอบเพศเดียวกันจากการไดคบหรือรูจักเพื่อนชายรวมหองเรียน ท้ังท่ีเปนรุนเดียวกัน
หรือรุนพี่ โดยการแสดงความสนใจเพศเดียวกันท้ังเปดเผยและแอบเก็บซอนไว อยางเชน 

เอก บอกวา “ผมเร่ิมรูวาตนเองชอบเพศเดียวกันตั้งแตอายุ 9 ปเพราะเพื่อนรวมช้ันเรียน
เดียวกันมีแตผูชาย แตเก็บความรูสึกไวภายในใจตลอดมาเพราะไมกลาท่ีจะแสดงออกกลัวคนจะรูวา
ตนเองชอบเพศเดียวกัน”  

ตน บอกวา “เร่ิมชอบเพ่ือนชายรวมช้ันเรียนเดียวกันเม่ืออายุ 10 ปเห็นจะไดแตผมไมกลาท่ีจะ
ไมแสดงออกมากนัก เพราะคิดวาส่ิงเหลานี้เปนเร่ืองท่ีไมดี ทางบานจะบอกเสมอวาพวกลักเพศเปนคน
ไมดีและกลัวทางบานจะทราบดวย ทําใหอับอายขายหนาเขาจึงตองปดบังเอาไว”  

เกง เลาวา “ผมชอบเพ่ือนชายเมื่อตอนท่ีตนเองไดเปนเชียรลีดเดอรของโรงเรียนคร้ังแรกอาดยุ
ก็ประมาณ 9 ปเพราะมีเพื่อนมาชมวาผมสวยเหมือนผูหญิงมาก ผิวพรรณก็ดีและก็ไดรับความเอาใจใส
จากเพื่อนชายเปนพิเศษตลอดเวลา สาเหตุคงเปนเพราะวาหนาตาของผมกระเดียดไปทางผูหญิง
มากกวา”  

โตง บอกวา “โดยสวนตัวแลวจะรูสึกวาตนเองชอบเพ่ือนชายเม่ืออายุประมาณ 9 ปแตไมกลาท่ี
จะเปดเผยตนเองมากนัก เนื่องจากมีความรูสึกวาไมถูกตองเทาใดในสังคมปจจุบัน”  

หยก พูดถึงเร่ืองนี้วา “ผมเองจะมีความรูสึกท่ีเร่ิมชอบเพื่อนชายเม่ืออายุ 11 ปครับ 
เกิดข้ึนคร้ังแรกกับหัวหนาหองซ่ึงหลอมากและก็เรียนเกง แตแอบหลงรักเขาอยูหาง ๆ นะครับ 
เพราะวามีผูหญิงมาชอบเขามาก แตผมก็แอบอิจฉาริษยาผูหญิงพวกนั้นอยูบาง บางคร้ังก็จะแอบปล้ืม
เขาอยูคนเดียว” 
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2.เกิดจากการท่ีมีความรูสึกชอบและหลงรักบิดาของตนเองมาก จนทําใหเกิดการเลียนแบบ
เพศหญิงจากมารดาของตนเอง อาทิเชน  

เล็ก บอกวา “เร่ิมมีความรูสึกชอบเพศเดียวกันกับมารดาของตนเองต้ังแตอายุ 12 ป เพราะจะ
เร่ิมรูสึกหึงหวงมารดามาก เม่ือเวลาบิดาถูกเนื้อตองตัวและจะอิจฉาริษยาอยูในภายใจตลอดเวลา จนได
เขามาอยูในโรงเรียนประจําจึงเร่ิมหันมาสนใจเพศเดียวกันท่ีเปนรุนนอง” 

3.เกิดความรูสึกวาชอบเพศชายเพราะแอบปล้ืมดารา นักแสดง นักรอง ท่ีไดเห็นในโทรทัศน
และสื่อตาง ๆ ตัวอยางเชน  

ประกอบ เลาวา “ผมจะแอบชอบดาราชายอยูคนหนึ่งซ่ึงหลอมาก จะสะสมภาพเขาไวเต็มหอง 
จนแมสงสัยวาทําไมมีรูปผูชายเต็มหองไปหมด เราก็บอกวาเปนแฟชั่นเขาสะสมแบบนี้กันทั้งนั้น
แหละ แมผมก็ไมไดสงสัยอะไรมากนัก ซ่ึงบางคร้ังผมจะมีอารมณทางเพศกับดาราคนน้ีมาก โดยผม
จะจินตนาการวาไดมีการรวมหลับนอน ซ่ึงทําใหมีความสุขมาก จนไดลองกับรุนพี่ท่ีโรงเรียนเลยเกิด
ชอบและติดใจในเพศเดียวกันต้ังแตอายุ 11 ปเห็นจะไดครับ”   

เร่ิมรูสึกชอบเพศเดียวกันเพราะไดรับการดูแลเอาใจใส หวงใยเปนพิเศษ ตัวอยางเชน 4.
อวน บอกวา “ผมแอบปล้ืมผูชายคนหนึ่งมากตอนอายุ 10 ป หนาตาเขาก็ธรรมดา ไมไดหลอ

เหลาอะไรมากมายนัก แตดูเขาจะเอาใจใสเรา หวงใยเราเปนพิเศษ ท้ังในเร่ืองของการเรียน เร่ือง
สวนตัว มากกวาพอแมและพ่ี ๆ ท่ีบานผมเสียอีก ซ่ึงเขาจะไมคอยมีเวลาใหคําปรึกษามากเทาไรนัก” 

 
ภาพท่ี 74 

แสดงจํานวนอายุกลุมตัวอยางชายท่ีมีความรูสึกเร่ิมชอบเพศเดียวกัน 
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2.2 การเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 
กลุมตัวอยางชายจะเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน โดยเร่ิมต้ังแตอายุระหวาง 10 – 18 ป (ดัง

ภาพท่ี 5) ซ่ึงการเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันนั้น กลุมตัวอยางบางคนใชเวลาในการตัดสินใจท่ีจะ
เร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันนั้นดวยตนเองในระยะเวลาอันส้ันซ่ึงไมนานนัก แตบางคนเร่ิมท่ีจะ
คนหาตัวเองวาตองการอะไร กอนท่ีจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน และอีกหลาย ๆ คน ตอง
ใชเวลานานมากในการที่จะเร่ิมลองมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันเพราะอิทธิพลจากการเล้ียงดูภายใน
ครอบครัว สําหรับการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันนั้น กลุมตัวอยางชายเร่ิมมีเพศสัมพันธท้ังท่ีเปน
ผูชายปกติและผูชายท่ีมีลักษณะเปนชายรักรวมเพศ  นอกจากน้ียังพบวา  กลุมตัวอยางท่ีไดมี
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกันแลว สวนใหญยังไมกลาท่ีจะเปดเผยหรือบอกใหกับทางครอบครัวได
ทราบเพราะกลัวทางบานจะเสียใจและรับกับพฤติกรรมดังกลาวไมได แตกลุมตัวอยางชายบางคนก็
เปดเผยตัวทันทีวาไดมีเพศสัมพันธกับชายท่ีตนเองชอบ สําหรับการเร่ิมมีเพศสัมพันธกับตางเพศหรือ
เพศหญิงนั้น กลุมตัวอยางชายท่ีไดทําการศึกษาในคร้ังนี้ไมมีใครเลยท่ีเคยมีประสบการณทางเพศกับ
ผูหญิงเลย เพราะในชวงวัยดังกลาวผูหญิงอาจจะยังไมกลาท่ีจะเร่ิมมีเพศสัมพันธดวยกับผูชาย ซ่ึงอาจ
เปนเพราะสังคมและวัฒนธรรมไทยไดปลูกฝงและมีการอบรมส่ังสอนมาใหรักนวลสงวนตัว อยาชิง
สุกกอนหาม นอกจากนี้สาเหตุหนึ่งท่ีไมมีเพศสัมพันธกับผูหญิงเปนเพราะมีความรูสึกแคเปนเพื่อน
เทานั้น ไมไดรูสึกแบบชูสาวหรืออยากท่ีจะมีเพศสัมพันธดวย จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหกลุมตัวอยาง
ชายเกิดการทดลองทางเพศกับเพื่อนชายดวยกัน 

จากการศึกษาในเร่ืองดังกลาวพบวามีปจจัยรวมท่ีสงผลถึงการเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศ
เดียวกันดังนี้ 

1.การเริ่มหาประสบการณทางเพศซ่ึงเกิดจากการฝงใจและประทับใจในการมีเพศสัมพันธ
คร้ังแรกกับเพศเดียวกัน อยางเชน 

ยุทธ บอกวา “ผมเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพื่อนชายที่เรียนหองเดียวกันเม่ือตอนอายุ 14 ป ตอน
ไปเขาคายของโรงเรียน ซ่ึงยุทธบอกวาชอบเขาต้ังแตแรกเห็นแลว แตไมกลาแสดงออกมากนัก ซ่ึง
เหตุการณไดเร่ิมจากยุทธเปนฝายเร่ิมตนกอนเพราะมีใจใหเขาอยูแลว โดยการกอดและสัมผัสเพียง
ภายนอกเทานั้น ซ่ึงพอเห็นเขาไมวาอะไร ก็เร่ิมเลาโลมจนเกิดอาการตื่นตัวท้ังสองฝาย และในที่สุดก็
ถึงจุดสุดยอด คร้ังแรกสําเร็จรวมกันถึง 3 คร้ัง และแอบมีเพศสัมพันธกันเร่ือยมา โดยไมมีใครรู”  

วิทย บอกวา “เร่ิมมีเพศสัมพันธเม่ือตอนอายุ 14 ปกับเพื่อนชายตางโรงเรียนเพราะอยูบานใกล
กัน ตองเจอกันทุกเชาเวลาไปโรงเรียน วันนั้นตอนเย็นฝนตกเราว่ิงกลับบานดวยกัน แตผมเขาบาน
ไมไดเพราะคุณพอคุณแมยังไมกลับ ก็เลยเขาไปหลบฝนในบานเขากอน ซ่ึงก็ยังไมมีใครกลับบานเลย
เชนกัน ตอนนั้นเขาชวนเปล่ียนเส้ือผาเพระกลัวจะไมสบาย เขาถอดเส้ือผาออกหมด ผมต่ืนเตนมากจน
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โก เลาวา “ผมมีเพศสัมพันธกับผูชายคร้ังแรกอายุ 15 ปกับเพื่อนพี่สาวมาหาท่ีบาน ซ่ึงทาทาง
เขาจะไมใชผูชายเต็มรอยเทาไรนัก เราท้ังสองสนิทกันงายมาก วันนั้นทุกคนในบานไปเท่ียว
ตางจังหวัด แตผมขอตัวเพราะตองดูหนังสือสอบ พอดีเขามาหาพี่สาวท่ีบาน ผมก็เลยชวนเขาคาง เรา
เร่ิมเปดวิดีโอดูกัน ตอนแรกก็เปนหนังจีนกําลังภายในธรรมดา ผมก็เลยไปเปล่ียนเปนวิดีโอโปซ่ึงเปน
ผูชายฝร่ังกําลังมีเพศสัมพันธกัน ผมเองเร่ิมมีอารมณอยูแลวและทราบวาเขาก็มีใจใหผมอยูบาง ผมเลย
เปนฝายเริ่มเลาโลมกอนเพราะเห็นเขาไมวาอะไร คืนนั้นเราท้ังสองก็มีอะไรกันเร่ือยมาจนปจจุบัน ซ่ึง
ทางบานผมก็ทราบดีแตไมไดวาอะไร”  

นอกจากนี้ เดน ยังบอกวา “ตัวเองเร่ิมมีเพศสัมพันธกับผูชายตอนเม่ืออายุ 15 ปตอนท่ีไปเปน
นักกีฬาแขงขันวายน้ําเพราะตองไปเก็บตัวฝกซอม วันนั้นหลังจากท่ีมีการซอมเสร็จผมก็ข้ึนจากสระ
เพื่อไปอาบน้ําลางตัว รูสึกวาเหมือนมีใครสะกดรอยตามมาแตไมไดสนใจ พอผมจะเขาหองน้ําก็มีมือดี
ฉุดเราเขาไปอีกหองหน่ึง เขาล็อคประตูและก็เร่ิมเลาโลมผม ตอนแรกก็ขัดขืนแตคิดวานาจะเปน
ประสบการณเลยลองดู ผมเองก็ปลอยเลยตามเลย จนเราท้ังสองสําเร็จความใครดวยกัน ผมวาเปน
ประสบการณท่ีแปลกดีนะครับ หลังจากวันนั้นเราท้ังสองก็แอบนัดพบกันตลอดมา” 

2.กลุมตัวอยางชายบางคนเปนชายท่ีรูปรางหนาตาดี เหมือนผูหญิง ทําใหถูกลอเลียนจากคน
รอบขางและยังเปนท่ีสนใจจากเพศเดียวกันท้ังท่ีเปนรุนพี่และรุนนอง จนกอใหเกิดการเริ่มตนมี
เพศสัมพันธกัน จนกลายเปนความฝงใจแบบรักรวมเพศตามมา อยางเชน 

เอ บอกวา “ผมมีเพศสัมพันธเม่ืออายุ 14 ปกับรุนนองท่ีโรงเรียน เนื่องจากผมเปนคนหนาตาดี 
ผิวสวย กระเดียดออกไปทางผูหญิงเสียเปนสวนใหญ จึงถูกเพื่อน ๆ ลอวา สาวเอ เสมอ ๆ และยังเปนท่ี
หมายปองของบรรดาพวกท่ีเปนชายรักรวมเพศท้ังหลายท่ีอยากจะลองมีเพศสัมพันธกับผม ซ่ึงผมเองก็
แอบชอบรุนนองอยูเหมือนกัน เราไปเที่ยวดวยกันบอย ในวันหยุดทุกเสารและอาทิตย ซ่ึงเราท้ังสอง
คนก็เร่ิมมีเพศสัมพันธกันจนรูสึกวาประทับใจมาก”  

เกง กลาววา “ผมหนาดีและยังไดเปนเชียรลีดเดอรของโรงเรียนดวยมีเพื่อน ๆ มาชมวาหนาตา
สวยเหมือนผูหญิงมากและไดรับความเอาใจใสจากเพื่อนชายเปนพิเศษเพราะหนาตาของผมเองจะ
กระเดียดไปทางผูหญิง ผมเร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเม่ืออายุ 15 ปกับเพื่อนรุนพี่ โดยจากการแนะนํา
ใหรูจัก ผมประทับมากครับ รูสึกดีเหมือนมีใครคนหนึ่งคอยปกปองและดูแลเราตลอดเวลา” 

3.การเริ่มมีเพศสัมพันธโดยท่ีกลุมตัวอยางชายบางคนจะเปนฝายถูกกระทํา ซ่ึงจะมีบทบาท
ทางเพศเปรียบเสมือนผูหญิงท่ีโดนกระทําจากผูชาย การเริ่มมีเพศสัมพันธลักษณะนี้จะทําใหเกิด
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กานต กลาวา “ผมเร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ังแรกตอนอายุ 14 ปท่ีจดจําไดถึงความประทับใจท่ีไมรู
ลืมคือ กับรุนพี่ท่ีไปรับนองคณะ ตอนน้ันไปประจวบ ฯ กัน ซ่ึงรุนพี่ก็เปนชายรักรวมเพศเชนกัน วัน
นั้นบรรยากาศเปนใจดวย เรานอนเตนทดวยกัน 2 คน เขาเปนฝายรุกกอน ตอนแรกผมเองก็ไมยอม
เพราะวากลัวเจ็บ แตเขาบอกวาแอบชอบผมต้ังแตแรกเห็นท่ีคณะแลว เขาพูดจาไพเราะมากจนเราเคล้ิม 
คืนนั้นเราสองคนก็เลยมีอะไรดวย ซ่ึงผมเองประทับใจมากต้ังแตวันนั้นเปนตนมา ทุกวันนี้เราก็ยังมี
อะไรกันอยู” 

4.กลุมตัวอยางชายไมเคยมีประสบการณทางเพศกับผูหญิงเลย เพราะมีความรูสึกเปนแคเพียง
เพื่อนเทานั้น ไมไดรูสึกแบบชูสาวหรืออยากท่ีจะมีเพศสัมพันธดวย อยางเชน 

เพชร บอกวา “ตั้งแตมีเร่ิมความรูสึกทางเพศ ก็รูวาตัวเองไมชอบผูหญิงเลยครับ มันขัด ๆ 
อยางไรพิกลเพราะผมเองคิดวาไมสามารถปกปองผูหญิงได อยากใหคนอ่ืนท่ีแข็งแรงกวามาดูแลเรา 
เคยถูกลอวาเปนกะเทย แตมีรุนพี่มาออกรับแทนเรารูสึกประทับใจเขามากกวา ก็อายุประมาณ 15 ป
เห็นจะไดนะครับท่ีเร่ิมมีอะไรกับผูชายท่ีเรารูสึกชอบและพอใจเขา”   

 
ภาพท่ี 5  

แสดงจํานวนกลุมตัวอยางชายท่ีเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 
 

2
1

4
3

5
6

4

2
3

0

2

4

6

8

10

10 11 12 13 14 15 16 17 18

อายุ (ป)

จํา
นว

น 
(ค
น)

 
 

  

DPU



 43 

  

 
 

2.3 การเร่ิมมีพัฒนาการแบบรักรวมเพศชายตั้งแตเร่ิมชอบเพศเดียวกัน 
จากภาพท่ี 6 แสดงใหเห็นวาจํานวนกลุมตัวอยางชายท่ีเร่ิมมีพัฒนาการแบบชายรักรวมเพศ

ตั้งแตเร่ิมชอบเพศเดียวกันในเร่ืองนี้มีลักษณะท่ีแตกตางกันไป กลาวคือ 
1.กลุมตัวอยางชายสวนใหญจะเร่ิมมีเพศสัมพันธทันทีกับชายท่ีตนเองพึงพอใจเพราะมองวา

ไมใชเร่ืองท่ีนาเสียหายอะไรและยังเปนประสบการณในการใชชีวิตท่ีสามารถลองผิดลองถูกกันได 
อยางเชน 

ประกอบ บอกวา “เม่ือตอนท่ีผมเร่ิมรูวาตนเองชอบเพศเดียวกัน ก็มีประสบการณกับรุนนอง
ขางบาน เพราะพอแมของเราท้ังสองสนิทกันและมักจะฝากเขาไวกับผมเสมอเวลาพอแมไมอยูบาน ผม
เร่ิมลองมีเพศสัมพันธกับนองเขาโดยไมไดถามความสมัครใจกอน ผมเปนฝายเร่ิมตนเองรูสึกวานอง
เขาก็ชอบดวยนะครับ ถือวาเปนการหาประสบการณมากกวาเพราะไมไดเสียหายอะไร”   

แจค บอกวา “ผมเร่ิมลองผิดลองถูกมากกวาในความคิดของผมนะ เพราะตอนน้ันเราไมแนใจ
วาเราชอบผูหญิงหรือผูชายกันแน มีผูหญิงมาใหลองหลายคนแตผมเองไมกลา ก็เลยลองมีเพศสัมพันธ
กับเพื่อนชายในหองเดียวกัน รูสึกแปลก ๆ ดี ไมนาจะมีอะไรเสียหายเพราะเปนผูชายเหมือนกัน ตั้งแต
นั้นมาก็มีอะไรกับเพื่อนผูชายมาตลอดเพราะชอบและติดใจมากกวา”  

อีกทั้ง กรณ ยังกลาวา “ผมถูกเพื่อนตางโรงเรียนทาลองในเร่ืองแบบนี้ ผมก็เลยรับทา ซ่ึงเราท้ัง
สองคนไปตางจังหวัดกัน เร่ิมเปดดูวิดีโอระหวางผูชายกับผูชายและผมก็มีอารมณรวม ทําใหผมมี
เพศสัมพันธกับผูชายคร้ังแรกในวันนั้น ก็รูสึกแปลก ๆ ดีนะครับและท่ีสําคัญไดรับคําชมจากเพ่ือนวา
ยอดเยี่ยมมาก ตั้งแตนั้นเร่ือยมาก็เลยรูสึกวาชอบผูชายมาตลอด”  

ทางดาน เอ บอกวา “ผมไดเร่ิมจากการแอบดูวิดีโอของพ่ีซ่ึงเปนชายรักรวมเพศ ทุกคร้ังท่ีดูผม
จะจินตนาการตลอดวาเราอยูในเหตุการณนั้นดวย จนวันหนึ่งไดมีอะไรกันกับเพื่อนของพี่ชายท่ีมา
เท่ียวบานเพราะอยากจะลองอยางในวิดีโอท่ีไดดู เม่ือไดมีเพศสัมพันธคร้ังแรกแลวผมรูสึกวาสนุกกวา
การชวยตนเองมากทีเดียวครับ”  

สําหรับ ลักษณ เลาวา “ผมแอบชอบครูฝกสอนวิชาพละศึกษาที่โรงเรียน เพราะวาครูหนาตา
หลอมาก เวลาเรียนผมจะนั่งจองหนาอยางเดียวจะถูกเพื่อน ๆ แซวเปนประจํา เย็นวันหนึ่งไปชวยครู
ขนของท่ีบานและครูก็ชวนนอนคาง เพราะคํ่ามากแลว อีกท้ังผมเองก็อยูหอพักไมตองกังวลเร่ืองอะไร
มาก คืนนั้นก็เลยมีประสบการณทางเพศกับครูเปนคร้ังแรก ซ่ึงตัวเองก็ชอบมากเชนกัน” 

2.ปรึกษาหารือกับเพื่อนท่ีสนิทภายในกลุมกันกอนท่ีจะเร่ิมมีเพศสัมพันธ เพราะบางคร้ังยังไม
กลาท่ีจะตัดสินใจหรือหันหนาไปปรึกษาใครได เชน 
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โดง บอกวา “ผมจะปรึกษาเพื่อนท่ีอยูดวยกันตลอดเพราะคิดวาเขาเขาใจเรามากคนหนึ่ง เพื่อน
ผมท่ีเปนชายรักรวมเพศจะมีประสบการณเร่ืองนี้คอนขางมาก จะถามเขาตลอดวาถาจะเร่ิมมี
เพศสัมพันธกับผูชายตองทําอยางไรบาง”  

เกง บอกวา “ผมไมกลาท่ีจะปรึกษาคนท่ีบานหรอกครับเพราะทุกคนเห็นเปนเร่ืองไมดี จะดู
ถูกเพศท่ีสามพวกนี้ตลอดเวลา และยังบอกวาถาผมเปนแบบนี้จะไลออกจากบานเพราะสรางความอับ
อายใหกับวงศตระกูลมาก”       

3.บางคนยังไดรับคําปรึกษาท่ีดีจากคนในครอบครัวของตนเองเพราะคนในบานจะเขาใจถึง
เร่ืองแบบนี้ อยางเชน  

เล็ก บอกวา “ผมจะสนิทและผูกพันกับแมมากครับ มีอะไรจะปรึกษาทานตลอดเวลา สามารถ
พูดคุยไดทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองเรียน การวางตัวตาง ๆ ในสังคม รวมท้ังการมีคนรักเปนชายรักรวม
เพศ แมจะใหคําแนะนําท่ีดีอยูเสมอครับ”  

กานต เลาวา ”ผมรักแมมากครับและแมก็รักผมมากเชนกัน จะตามใจผมทุกอยาง เพราะฉะน้ัน
เวลามีเร่ืองอะไรเราสองคนจะคุยกันตลอดเวลา ไมมีเร่ืองท่ีตองปดบังกัน แมกระท่ังการมีเพศสัมพันธ
คร้ังแรกกับผูชายแมยังใหคําแนะนําท่ีดีครับ” 
 

ภาพท่ี 6 
แสดงจํานวนกลุมตัวอยางชายท่ีเร่ิมมีพัฒนาการรักรวมเพศตั้งแตเร่ิมชอบเพศเดียวกัน 
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2.4 บทบาทพฤติกรรมทางเพศตั้งแตเริ่มมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน  
 บทบาทพฤติกรรมทางเพศของกลุมตัวอยางชายท่ีเร่ิมมีเพศสัมพันธในลักษณะรักรวมเพศ
นั้น จะเปนท้ังฝายกระทํา ฝายถูกกระทําและเปนท้ังฝายรุกและฝายรับในเวลาเดียวกัน จะเห็นวา
บทบาทพฤติกรรมทางเพศของกลุมตัวอยางชายสวนใหญจะมีบทบาทท้ัง 2 แบบในเวลาเดียวกัน (ดัง
ภาพท่ี 7) ซ่ึงมีสาเหตุคือ 

1.เกิดจากความอยากรู อยากลอง เพราะเปนเร่ืองท่ีไมนาจะมีอะไรเสียหายมากนักและถือเปน
ประสบการณในเรื่องเพศอีกดวย อยางเชน 

อน บอกวา “บทบาททางเพศของผมในการมีเพศสัมพันธกับผูชายแตละคร้ัง เราจะเปล่ียน
บทบาททางเพศกันตลอดท้ังเปนฝายรุกก็สนุกดีหรือเปนฝายรับก็แปลกไปอีกแบบหน่ึงนะครับ ของ
แบบนี้ตองลองดูไมเห็นจะเปนอะไร”  

มด บอกวา “คร้ังแรกของผมที่มีเพศสัมพันธกับผูชายนั้น ก็เปนฝายรุกอยางเดียว แตมาเจอรุน
พี่ท่ีคณะเขาบอกวาอยากใหลองดูบางวาถารับลูกจะเปนอยางไร ก็เลยลองดูตอนแรก ๆ ผมเองก็รูสึกขัด 
ๆ อยางไรพิกล แตก็พอรับได ตอนนี้ก็ไดท้ังสองอยางครับ”  

ตอง เลาวา “ผมเร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ังแรกจะเปนฝายต้ังรับมาตลอด แตพอเจอรุนนองท่ีถูกใจ
เราก็เลยอยากทําตัวเปนแมนคอยปกปอง คุมกันเขา บทบาททางเพศก็เลยเปล่ียนไปครับ ในตอนแรก ๆ 
ผมจะไมคอยถนัดนักแตพอไดลองดูก็รูสึกดีนะ ไดเปล่ียนรสชาติไปอีกแบบหนึ่ง”           

2.เนื่องมาจากอิทธิพลของส่ือตาง ๆ ในปจจุบันท่ีมีใหเห็นกันมาก โดยเฉพาะมีการเผยแพรถึง
บทบาทของพฤติกรรมทางเพศของชายรักรวมเพศชาวตะวันตกท่ีนิยมการมีเพศสัมพันธกับคูนอนใน
ลักษณะท่ีเปนท้ังฝายรุกและฝายรับ ทําใหกลุมตัวอยางหันมาปฏิบัติตามแบบชาวตะวันตกเพิ่มมากขึ้น   

โดง บอกวา “ในการมีเพศสัมพันธแตละคร้ัง ผมเองจะเปนท้ังฝายรุกและฝายรับสลับกัน 
เพราะไดดูตามแบบอยางในวิดีโอฝร่ัง ซ่ึงทําใหไดรสชาติท่ีแปลกและแตกตางกันไป อีกท้ังไมเห็นจะ
เสียหายแตอยางไร สนุกดี”  

สวน โอค บอกวา “สําหรับผมตองเปนท้ังรุกและท้ังรับสองแบบเลยถึงจะคุม เกิดเปนลูกผูชาย
ท้ังทีตองไมใหเสียชาติเกิด อยางหนังฝร่ังเมืองนอกเขาก็มีกันท้ังสองอยาง ก็เลยตามแบบอยางท่ีไดดู 
ไมเห็นจะผิดอะไรตรงไหนเลย สนุกดีออกเวลาไดลองทํา” 

โอ กลาววา “ผมชอบดูวิดีโอเมืองนอกครับ เวลามีอะไรกับเพื่อนชายเราสองคนจะผลัดกัน
เปนท้ังรุกและท้ังรับท้ังสองแบบเลย สนุกดี ไดรสชาติท่ีแปลกใหมดีเกิดเปนลูกผูชายทั้งทีตองลองให
คุม” 
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ภาพท่ี 7 
แสดงบทบาทพฤติกรรมทางเพศของกลุมตัวอยางชายท่ีเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 
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2.5 บุคลิกลักษณะของเพศชายท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจ 

   
กลุมตัวอยางชายสวนใหญ จะมีความพึงพอใจในเพศชายท่ีมีลักษณะเปนชายรักรวมเพศ

มากกวา อาจจะเปนเพราะวาชายท่ีมีลักษณะเปนชายรักรวมเพศนั้น คอนขางท่ีจะจริงใจ ไมสนใจใน
เพศตรงกันขาม มีความรักท่ีม่ันคงและเขาอกเขาใจในเร่ืองแบบนี้ไดดีกวาผูชายปกติโดยท่ัวไป อีกท้ัง
ผูชายรักรวมเพศสวนใหญจะปกปดความรูสึกหรือเร่ืองรักรวมเพศไวไดดีและไมอยากท่ีจะเปดเผย
ตนเองใหสังคมไดรับรู (ดังภาพท่ี 8) ตัวอยางเชน 

เพชร, เตา บอกวา “ผมชอบผูชายท่ีมีจิตใจเปนแบบรักรวมเพศมากกวาเพราะเพื่อน ๆ ในกลุม
ท่ีเปนแบบเราจะคอยเตือนอยูเสมอวา อยาไปรักพวกผูชายจริงเปนอันขาดเพราะเราจะผิดหวังเอง 
ถึงแมวาความรักแบบนี้จะไมม่ันคงก็ตาม ก็อยากท่ีจะใหเลือกใชชีวิตกับพวกเดียวกันจะดีกวา”  

ทางดาน ปอ, ชาติ บอกวา “ผูชายคนแรกท่ีมีเพศสัมพันธกันและมอบความรูสึกแบบนี้ใหก็
เปนชายท่ีเปนแบบรักรวมเพศนี้แหละ เขาจะบอกกับเราเสมอวา จริง ๆ แลวผูชายแท ๆ มักจะมาหลอก
เราหรือระบายความใครเทานั้น มักจะไมคอยจริงใจเทาใดนัก แตก็เช่ือเขานะเพราะมีตัวอยางใหเห็น
จากเพื่อน ๆ ดวยกันและเขาก็ดีกับเราตลอดมา ตั้งแตเร่ิมคบกันจนถึงทุกวันนี้”  

สวน โอ, กมล บอกวา “ถาจะใหผมเลือกอยูกับผูชายแบบไหน คงขอตอบวานาจะเปนแบบเรา 
ๆ มากกวาเพราะอยางนอยเขาคงเขาใจเรา ไมมาหลอกฟนแลวท้ิง ทุกวันนี้ท่ีมีอะไรกับเขาก็เปนแบบ
ชายรักรวมเพศนะ ยังไมเห็นมีปญหาอะไรกันเลย”  
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ภาพท่ี 8 
แสดงบุคลิกลักษณะของเพศชายท่ีกลุมตวัอยางชายมีความพึงพอใจ 
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2.6  สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย  

 
 กลุมตัวอยางชายมีความคิดวาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวม
เพศชายมาจากสาเหตุตาง ๆ (ดังภาพท่ี 9) คือ 

1.การเล้ียงดูภายในครอบครัว บทบาทของบิดามารดามีสวนสําคัญในการปลูกฝงพฤติกรรม
ของบุตร การท่ีมารดาเปนผูนําครอบครัวหรือบิดาไมสามารถเปนตนแบบท่ีดีได จะสงผลทําใหเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศได อยางเชน 

วิทย ผมคิดวา “มาจากอิทธิพลทางบานนะ เพราะท่ีบานพอจะอยูใตบังคับบัญชาของแมตลอด 
ซ่ึงแมจะบริหารงานทุกอยางในบาน ไมวาจะเปนเร่ืองกิจการตาง ๆ ท้ังภายในบานและภายนอกบาน 
พอจะไมมีปากเสียงเลย ผมอยากเกงเหมือนแม และไดรับคําชมทุกคร้ังท่ีทํางานอยางท่ีแมทําสําเร็จ”  

โดง บอกวา “ท่ีบานของผมแมจะเขมงวดทุกเร่ือง เพราะแมรับราชการเปนครูเลยเอากฎตาง ๆ 
มาใชในบาน รวมท้ังออกคําส่ังพอดวย ซ่ึงพอจะไมคอยมีปากมีเสียงเลยแมแตนอย ทุกคนในบานจะ
กลัวแมหมด ถาแมโมโหหรือโกรธใครข้ึนมา ทุกคนหามเถียงเปนอันขาด”  
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สําหรับ เกง บอกวา “พอผมเสียชีวิตต้ังแตผมยังจําอะไรไมไดเลย แมดูแลผมมาตลอดเพราะ
ผมเปนคนสุดทอง แมบริหารงานภายในบานเอง เปนผูนําครอบครัว แมเปนคนเกง มีความสามารถ 
อดทนตอสูชีวิต วางแผนการเล้ียงลูกท้ัง 6 คนอยางรอบคอบ”  

เดน บอกวา “ผมจะช่ืนชมแมมาตลอด เพราะแมเปนผูหญิงเกงในดวงใจตลอดมา ถึงแมวาจะ
แยกทางจากพอหลายปแลว ซ่ึงพอก็ไมไดมาเหลียวแลเลย แตแมก็ดูแลพวกผมไดดีจนทุกวันนี้ ลูก ๆ 
ทุกคนเรียนสูงกันท้ังนั้น”  

มด บอกวา “พอไดหยาขาดจากแมตอนผมอายุได 6 ขวบ แมดูแลลูกมาตลอด จัดระเบียบ
ภายในบานลงตัวทุกอยาง แมผมเปนผูหญิงเกง อดทน สูชีวิต ผมอยากเกงเหมือนแม ตลอดเวลาจะ
เกลียดพอมากเพราะคิดวาพอทําใหแมตองลําบาก” 
   2.มาจากการรับรูเร่ืองราวพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศจากส่ือตาง ๆ ในปจจุบันท่ีทําใหเกิด
การเลียนแบบและแพรหลายอยางมาก ไมวาจะเปน รายการละคร เกมโชว บทสัมภาษณตาง ๆ 
มากมายทางสื่อมวลชน ท้ังในและตางประเทศ ตัวอยางเชน 

โก, หยก ท้ังสองมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันคือ “ผมชอบดูละครท่ีมีเร่ืองราวแบบรักรวม
เพศชายมาก รูสึกวาดูแลวเหมือนกับชีวิตของตัวเองมากและเหมือนกับไดเปนสวนหนึ่งของละครนั้น 
บางคร้ังอยากโลดแลนเหมือนตัวละครในชีวิตจริง ๆ”  

สวน เล็ก, กานต และ เอก  ตางคิดวา “ส่ือตาง ๆ ไมวาจะเปน บทสัมภาษณของพวกรักรวม
เพศทางหนังสือพิมพ รายการโทรทัศน ส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงแพรหลายมากมาย นาจะเปนสาเหตุใหญท่ีทํา
ใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในปจจุบันไดมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการเลียนแบบดานตาง ๆ”               

3.การรวมกลุมเพื่อนท่ีมีลักษณะเปนชายรักรวมเพศเหมือนกัน ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีจะทําให
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไดเชนกันเพราะจะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบภายในกลุม เชน 

แจ็ค บอกวา “ผมมีเพื่อนสนิทท่ีแสดงออกแบบนี้นะครับ ตอนแรกผมก็ไมไดคิด ไมไดรูสึก
อะไรกับเร่ืองแบบน้ี พอคบ ๆ กันไปเหมือนกับวาถูกซึมซับ ทาทางของผมจะออกบาง แตไมมากนัก 
ตอนนี้รูสึกวาชอบเพศเดียวกันเพราะคิดวาไมเสียหายอะไรและเคยไดลองมาแลว รูสึกแปลกดีครับ” 
ปอ กลาววา “ผมจะมีเพื่อนเปนแบบนี้เยอะมากครับ บางคร้ังไปไหนมาไหนหลายคนจะเขาใจผิดวาผม
มีพฤติกรรมแบบชายรักรวมเพศ ตอนแรกทีเดียวผมก็เปนแมนเต็มตัวนี่แหละ แตเคยไดลองมี
เพศสัมพันธกับผูชายคร้ังแรกเกิดชอบและติดใจมากจนถึงทุกวันนี้”  
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ภาพท่ี 9 
 แสดงสาเหตขุองการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย 
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3. ขอมูลดานพฤติกรรมการชมรายการละครโทรทัศน 
 

ไดทําการศึกษากลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายท่ีไม
แสดงออกตอสังคม แตรับรูกันภายในครอบครัวและเพื่อนท่ีสนิทเทานั้น จํานวน 30 คน ท่ีมีพฤติกรรม
ในการชมรายการละครโทรทัศนท่ีไดกําหนดไวท้ังหมด 8 เร่ือง โดยไดศึกษาในรายละเอียดดังตอไปนี้  

3.1 การเปดรับส่ือมวลชนและติดตามเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย  
กลุมตัวอยางชายจํานวน 19 คน (รอยละ 63 ) จะเปดรับรูขอมูล ขาวสารและเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับ

ชายรักรวมเพศจากทางส่ือท่ีมีท้ังเสียงและภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงไดแก รายการตาง ๆ ทางโทรทัศน หรือ
วิดีโอ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เพราะเปนส่ือท่ีสามารถสรางภาพในการจินตนาการไดเปนอยางดี และ
สามารถตอบสนองการรับรูและความรูสึกในดานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว (ดังภาพท่ี 10) อยางเชน  
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เอก บอกวา “ผมชอบดูรายการละครโทรทัศนท่ีมีเร่ืองราวของชายรักรวมเพศ ซ่ึงบางคร้ังจะมี
การอัดวิดีโอไวดวย แลวนํามาเปดดูภายหลัง บางคร้ังก็มีการจินตนาการตามบทบาทของตัวละคร
เหมือนกัน วามีสวนไหนท่ีคลายกับตนเองบาง”  

เล็ก ผมรูตัวเองวาชอบผูชาย จะติดตามเร่ืองราวของรักรวมเพศตลอด โดยเฉพาะทางโทรทัศน 
ไมวาจะเปนรายการละครที่มีตัวละครเบ่ียงเบนทางเพศรวมเลนอยู หรือรายการตาง ๆ ท่ีมีบทสัมภาษณ
ของบุคคลประเภทน้ี จะใหความสําคัญกับทุกรายละเอียด สวนใหญจะอัดวิดีโอไวดวย สําหรับ  

โตง, เล็ก และ อวน ท้ังสามบอกวา “สวนใหญจะเปดอินเทอรเน็ตเปนประจําเพราะมีเว็บไซต
เกี่ยวกับพวกเกยเยอะมาก บางคร้ังก็ไมสะดวกท่ีจะดูรายการโทรทัศนเทาใดนัก เพราะจะเปนท่ีสังเกต
ของคนภายในบาน การเปดเว็บไซตทําใหไดขอมูลมาก บางคร้ังเจอคนถูกใจนัดกันก็ยังมีบอยไป”  

สําหรับ กานต บอกวา “สวนใหญผมจะเชาวิดีโอมาดูมากกวา เพราะไดท้ังอารมณและ
บรรยากาศของหนัง ทําใหเกิดภาพจินตนาการไดงาย แตก็ชอบดูละครเหมือนกันเพราะไดอรรถรสดี 
บางคร้ังตัวละครก็เหมือนชีวิตจริงของเราเอง บุคลิกบางบทบาทของตัวละครนํามาปรับใชไดใน
ชีวิตประจําวัน” 

สวน โก บอกวา “สวนใหญจะชอบดูวิดีโอหรือโทรทัศนเพราะมีเนื้อหาท้ังภาพและเสียงท่ี
เคล่ือนไหวประกอบกันมากกวา ทําใหสามารถรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ไดชัดเจน สามารถตอบสนอง
ความรูสึกและการกระทําไดอยางรวดเร็ว” 
 

ภาพท่ี 10 
แสดงการเปดรับส่ือมวลชนและติดตามเนือ้หาเก่ียวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ 
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3.2 การปลูกฝงพฤติกรรมรักรวมเพศชายจากการชมรายการโทรทัศน 
จากภาพท่ี 11 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางชายเกินคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 77) มีความคิดเห็นวา

รายการตาง ๆ ท่ีออกอากาศทางโทรทัศนมีผลกระทบทําใหเกิดการปลูกฝงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
ไดเปนอยางดี ซ่ึงมีเหตุผลดังนี้ 

1.รายการตาง  ๆ  ไดสะทอนถึงเร่ืองราวการดําเนินชีวิตและตีแผชีวิตของผู ท่ีประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว อยางเชน  

เอ ผมคิดวา “บทบาททางรายการโทรทัศนมีผลกระทบในการปลูกฝงการมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบชายรักรวมเพศไดดี เพราะบทบาทดังกลาวกระตุน ช้ีนํา และสามารถตีกรอบ
แนวคิดไดในระดับหนึ่ง บางคร้ังสามารถนํามาเปนแมแบบในการตัดสินใจได” 

เกิดการนํามาเปรียบเทียบกับตัวเอง ในลักษณะของแมแบบท่ีจะดําเนินชีวิตตามอยางเชน 2.
ชาติ ผมรูสึกวา “รายการทางโทรทัศนหลายรายการ สามารถโนมนําความคิดของผูท่ีมีจิตใจ

ชอบพอในเพศเดียวกันได อาจเปนเพราะรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ ท่ีพยายามสอดแทรกเร่ืองราว
ตาง ๆ บางคร้ังผูดําเนินรายการเอง อาจจะจงใจหรือไมก็ตามในการนําเสนอเนื้อหาดังกลาว”  

สวน ปอ, เตา ท้ังสองบอกวา “ส่ือตาง ๆ มีสวนทําใหเกิดการเลียนแบบมากทีเดียว โดยเฉพาะ
ส่ือโทรทัศนสามารถเปนตนแบบของพวกที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศได เพราะเนื้อหาตาง ๆ เนน
ท่ีจะเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม มีการวิเคราะห เจาะประเด็นอยางลึก เชน สารคดีเชิงขาวเร่ือง
ผูชายขายบริการ มีการเปดเผยถึงวิธีการตาง ๆ เปนตน”           

 
ภาพท่ี 11  

แสดงการปลูกฝงพฤติกรรมรักรวมเพศชายจากการชมรายการโทรทัศน 
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3.3 การรับชมรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย 
จากภาพท่ี 12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายจํานวน 13 คน (รอยละ 43) เปดรับชมรายการ

ละครโทรทัศนเพราะวามีเนื้อหาที่สอดแทรกเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศไวมาก อีก
ท้ังการดูละครโทรทัศนก็จะเปนลักษณะการใหความบันเทิงกับครอบครัว โดยที่บางคร้ังครอบครัวจะ
ไมรูวาเรากําลังคิดอะไรอยูหรือพินิจพิเคราะหเร่ืองราวหรือเน้ือหาในละครนั้น ๆ  อยางเชน  

เพชร ผมวา “ละครโทรทัศนในปจจุบัน มักจะสอดแทรกเร่ืองราวหรือเนื้อหาของพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศของพวกเกยไวมาก โดยใหมีบทบาทโลดแลน เปนสีสันของละคร อาจจะเปนการ
เพิ่มรสชาติของการดูละคร แตผมก็ชอบดูพวกนี้นะเพราะบางคร้ังเหมือนเปนการไดผอนคลาย ใหหาย
เครียดได จากความรูสึกลึก ๆ ภายใน” 

โอค บอกวา “สวนใหญผมจะชอบดูละครมากกวารายการอ่ืน ๆ เพราะมีบทบาทของ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศสอดแทรกอยูนั้นเหมือนกับตนเองมาก ดูแลวเหมือนกับมีเพื่อนท่ีเขาใจ
ตัวเองสามารถรับรูถึงปญหาไดในระดับหนึ่ง” 

มด บอกวา “ผมเองชอบดูละครกับครอบครัวมาก โดยเฉพาะละครท่ีมีพวกเกย พวกกะเทย จะ
สรางสีสันไดเปนอยางดี แมจะชอบบอกอยูตลอดเวลาวา อยาเอาอยางพวกน้ีนะ อายชาวบานเขา 
พยายามจะเหน็บแนมตัวละครตลอดเวลา จนรูสึกวาสงสารตัวเอง แตก็ไมกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ใด ๆ ท้ังส้ิน เพราะกลัวแมจะรูวาผมเปนชายรักรวมเพศ” 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางชายจํานวน 9 คน (รอยละ 30) จะชมรายการโทรทัศนประเภททอลค
โชว เพราะจะไดรับรูเร่ืองราว การบอกเลาถึงประสบการณจริงของผูท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ ก็ทําให
เปนสาเหตุหนึ่งในการท่ีจะตัดสินใจนํามาเปนแบบอยางในการใชชีวิตไดเชนกัน ตัวอยางเชน  

อน, โดง ท้ังสองบอกวา “ผมจะชอบดูรายการประเภททอลคโชวมากครับ จะติดตามตลอด
โดยเฉพาะชวงเน้ือหาท่ีพูดถึงเร่ืองพฤติกรรมของเกย ของกะเทย จะสนใจเปนพิเศษ บางคร้ังจะมีการ
อัดวิดีโอเทปไวดวย แลวมาเปดดูเวลาไมมีใครอยูบาน เพราะทางบานจะรับเร่ืองราวเหลานี้ไมได จะ
ตอตานตลอด โดยเฉพาะพอผมจะเกลียดกะเทยมาก”   
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ภาพท่ี 12 
 แสดงการเปดรับชมรายการตาง ๆ ทางโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย 
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3.4 รายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย 
จากภาพท่ี 13 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชายท่ีมีตอการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชาย

รักรวมเพศในรายการตาง ๆ ทางโทรทัศนท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
กลุมตัวอยางชายจํานวน 12 คน (รอยละ 40) มีความคิดเห็นวา รายการละครโทรทัศนมีการ

นําเสนอเนื้อหา เร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายมาก เพราะปจจุบัน
ละครโทรทัศนจะสอดแทรกตัวละครประเภทนี้ไวเปนตัวชูรส เพิ่มสีสัน และมีการตีแผเร่ืองราวตาง ๆ 
ของชีวิตจริงลงไปในละคร แตบางคร้ังเหมือนเปนการช้ีนํา เพื่อใหเกิดการลอกเลียนแบบตามตัวละคร
ได อยางเชน 

ลักษณ ผมวา “รายการละครโทรทัศนปจจุบันคอนขางเสนอเนื้อหาและเร่ืองราวของพวกเกย 
กะเทยอยางเปดเผยมาก บางคร้ังตัวละครประเภทนี้จะมีบทบาทท่ีโดดเดนพอ ๆ กับตัวเอกของเร่ืองเลย
ทีเดียว หรือไมก็กาวข้ึนมาเปนจุดไคลแมกซของเร่ือง” 

เอ ผมวา “ละครมีการนําเสนอเร่ืองราวประเภทน้ีบอยมาก เพราะจริง ๆ แลวก็สอดแทรกชีวิต
จริงเขาไปเหมือนจะเปนการตีแผชีวิตของพวกนี้ทางออม บางคร้ังดูละครก็สงสารตัวละครเหมือนกัน
เพราะเหมือนกับเราไดเขาไปมีสวนรวมในละครดวย”  

กรณ บอกวา “หลายคนท่ีมีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศท่ีปดบังซอนเรนไวนั้น อาจจะตัดสินใจ
ในการเปดเผยหรือประกาศตัวเองตอสังคมไดในระดับหนึ่ง เพราะจากการดูละครนี่แหละ บทบาท
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สวนกลุมตัวอยางชายจํานวน 10 คน (รอยละ 33) คิดวารายการโทรทัศนประเภททอลคโชว ก็
มีการนําเสนอเนื้อหา เร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายมากเชนกันไม
แพละครโทรทัศนเพราะรายการประเภทน้ีจะหยิบยกเร่ืองราวตาง ๆ มาบอกกลาวเลาถึงประสบการณ
จริงของผูท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ ท้ังท่ีประสบความสําเร็จและผิดหวังในชีวิต นํามาเปนประเด็นใน
การพูดคุยกัน บางคร้ังการนําเสนอของพิธีกรหรือคําบอกเลาของแขกรับเชิญ ก็สามารถจุดประกาย 
โนมนาวใหเกิดการตัดสินใจท่ีจะเอาเปนแบบอยางหรือลอกเลียนแบบไดเชนกัน ตัวอยางเชน 

ประกอบ, แจค บอกวา “รายการทอลคโชวก็นําเสนอเนื้อหาและเร่ืองราวของรักรวมเพศบอย
เหมือนกัน สวนใหญจะนําตัวจริง เสียงจริง มาพูดคุยกันในรายการ บางคร้ังผูดําเนินรายการบางคน
พยายามจะช้ีนําในเร่ืองเหลานี้ เพราะแขกรับเชิญท่ีมาออกรายการสวนใหญจะมีเร่ืองราวการดําเนิน
ชีวิตท่ีนาสนใจและประสบความสําเร็จมากดวย” 

โดง ผมมองวา “รายการประเภททอลคโชวเดี๋ยวนี้ นําประเด็นของพวกรักรวมเพศมาเปนจุด
ขายในรายการเยอะมากนะครับ อยางเชน ผมไดเคยดูรายการตีสิบ ซ่ึงไดนําเพศท่ีสามมาพูดคุยใน
รายการ พิธีกรพยายามจะถามนําถึงประเด็นตาง ๆ ท่ีฟงแลวเหมือนกับวาถาคุณเอาเปนแบบอยางจะ
ประสบความสําเร็จเหมือนกับเขา ซ่ึงผมวาบางคร้ังก็เปนการชี้นํานะครับใหกลุมเปาหมายท่ีมี
พฤติกรรมหลบซอนอยูเปดเผยตัวข้ึนมาไดในระดับหนึ่ง”       

 
ภาพท่ี 13  

แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการนําเสนอเนื้อหาพฤติกรรมชายรักรวมเพศในรายการทางโทรทัศน 
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3.4 การเลียนแบบรายการโทรทัศนท่ีเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย 
จากภาพท่ี 14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายสวนใหญ (รอยละ 60) คิดวาหลังจากการชม

รายการตาง ๆ ทางโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศ
ชายแลว นาจะมีผลตอการเลียนแบบมาก โดยมีปจจัยท่ีเหมือนกันคือ 

1.ตนแบบหรือแมแบบมีเอกลักษณท่ีคลายคลึงกับตัวเอง ทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามและมี
สวนรวมในเนื้อหา บทบาท ประเด็นตาง ๆ ท่ีกลาวถึง ซ่ึงผลท่ีตามมาคือการเลียนแบบอยางจาก
ตนแบบท่ีไดเห็น อยางเชน  

หยก ผมเองคิดวา “รายการทางโทรทัศนไมวาจะเปนละคร ทอลคโชว หรือเกมโชว มีสวนทํา
ใหเกิดการลอกเลียนแบบไดเปนอยางดี อยางเชน รายการตาง ๆ ท่ีพยายามจะเจาะลึกถึงประเด็นตาง ๆ 
เกี่ยวกับเพศท่ีสาม ซ่ึงมีผลตอจิตใตสํานึกในการแสดงออกหรือเปดเผยตัวเองไดในระดับหนึ่ง” 

กานต ผมวา “การนําเสนอเร่ืองหรือประเด็นของเพศท่ีสามทางส่ือมวลชนตาง ๆ ในปจจุบัน
คอนขางท่ีจะเปดเผยมาก ไมวาจะเปนเนื้อเร่ือง เนื้อหา ประเด็นท่ีนํามาพูดคุย รวมถึงตัวบุคคลก็มีการ
แสดงตัวเองอยางชัดเจน บงบอกถึงลักษณะ ทาทางท่ีเดนชัด เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะเลียนแบบ
คอนขางเปนไปไดสูง”  

กรณ บอกวา “สารคดีวิ เคราะหก็เปนรายการโทรทัศนท่ีหลายคนใหความสนใจมาก 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการตีแผประเด็นของเพศท่ีสาม ซ่ึงมีการวิเคราะห เจาะลึก อยางถึงแกน บางคร้ัง
ดูแลวยังคิดวาเปนการใหขอคิดเห็นหรือช้ีโพรงใหกระรอกกันแน” 

มด ผมวา “รายการทางโทรทัศน ไดนําเสนอเน้ือหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศคอนขางบอย ไม
วาจะเปนโสเภณีชายและหญิง หรือแมแตโสเภณีเด็ก ซ่ึงเร่ืองเหลานี้เวลานําเสนอก็มีท้ังขอเท็จจริง 
ภาพประกอบและการเสนอขอคิดเห็นลงไปดวย ดังนั้นบางชวงของรายการดูเหมือนจะเปนการช้ีนํา
ประเด็นอยางเห็นไดชัดเจน บางคนท่ีมีความคิดเอนเอียงอยูแลว ก็เกิดการเอาแบบอยางได” 

แตกลุมตัวอยางชายบางคน (รอยละ 40) มองวาหลังจากการชมรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายแลวนั้น ไมนาจะมีผลตอการเลียนแบบ
มากนักสาเหตุหลัก ๆ เพราะวา 

1.พฤติกรรมแบบชายรักรวมเพศนั้นไมมีความเหมาะสมกับตนเองเทาใดนัก เชน 
เอก บอกวา “ผมคงจะไมลอกเลียนแบบเพราะคิดวาไมเหมาะสมกับผมเทาใดนัก ถึงแมวาจะมี

จิตใจท่ีชอบผูชายก็ตาม แตถาจะใหเดินควงกับผูชายตามสาธารณะหรือตามหางสรรพสินคาอยาง
เปดเผยคงจะทําไมได”  

2.การแสดงออกแบบรักรวมเพศอยางเปดเผยกลัวจะมีปญหากับทางครอบครัวเพราะวายังรับ
ไมไดกับเร่ืองแบบนี้ เชน 
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แจค บอกวา “ผมไมคิดจะเลียนแบบนะครับ ถาเปนแบบนี้ทางบานผมเอาตายแนเพราะพอไม
ชอบพวกกะเทย จะเกลียดมาก ๆ เวลาดูละครหรือรายการที่มีพวกน้ีออกอากาศอยูจะใหเปล่ียนชอง
หรือปดทันที” 

ภาพท่ี 14 
 แสดงการเลียนแบบรายการตาง ๆ ทางโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมชายรักรวมเพศ 

การเลียนแบบพฤตกิรรมชายรักรวมเพศจากรายการตาง ๆ 

ทางโทรทัศน (จํานวนคน) 

187

5

เลียนแบบ

ไมเลียนแบบ

เฉย ๆ 

      
การเปดรับชมละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย 3.5 

จากภาพท่ี 15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายสวนใหญ (รอยละ 90) จะเปดรับชมรายการ
ละครทางโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย ดวยเหตุผล
เพราะวา 

1.เพื่อตองการศึกษาถึงรูปแบบการแสดงออกของตัวละครชายรักรวมเพศท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับตนเอง ตัวอยางเชน 

โอ บอกวา “ละครก็เหมือนสะทอนชีวิตเรา ๆ นี่แหละครับ ท่ีดูก็เพราะวาตองการรูปแบบ
บางอยางท่ีเขาไดแสดงออกมาวาคลายกับตัวผมในดานไหนบาง เพราะตัวละครบางเร่ืองจะคลายกับ
ผมมาก บางคร้ังก็จะแตงกายใหเหมือนหรือไมก็เลียนเสียงใหเหมือน” 

กานต บอกวา “ตัวผมเองดูละครเพราะตองการศึกษาถึงเอกลักษณเฉพาะตัวมากกวาวาอะไรที่
เหมือนหรือคลายกับตัวของเรา ก็มีละครหลายเร่ืองนะครับท่ีดูแลวรูสึกสะดุดในหลาย ๆ อยาง ไมวา
จะเปนบุคลิก ทาทาง การพูดการจาตาง ๆ” 
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2.เพื่อเปนการผอนคลายความตรึงเครียดท่ีเก็บอยูภายในใจ บางคร้ังยังรูสึกวาตนเองไดเขาไป
มีบทบาทโลดแลนในละครเร่ืองนั้น ๆ ดวย เชน  

ตน บอกวา “โดยปกติผมจะชอบรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับรักรวมเพศ
อยูแลว โดยเฉพาะละครเพราะรูสึกวา ละครก็สรางมาจากชีวิตจริงของคน รูสึกสนุกไปกับตัวละคร 
บางคร้ังดูไปอยากจะวิพากษวิจารณไปดวยแตก็ไมสามารถทําไดเพราะกลัวทางบานจะรู ท่ีไดดูเพราะ
สามารถผอนคลายความตรึงเครียดหรือเก็บกดไวได” 

โก ผมวา “จะดูละครกับเพื่อนท่ีเปนชายรักรวมเพศดวยกันเพราะจะเขาใจความรูสึกของพวก
เราไดดี บางคร้ังดูไปก็มีการบนไป ดาไปบาง เพราะละครบางเร่ืองเหมือนกับชีวิตของตนเองมาก ไดดู
แลวจะรูสึกเหมือนไดคลายเครียดไปบาง”  

อน, มด, ปอ ท้ังสามบอกวา “จะติดละครที่มีบทบาทของชายรักรวมเพศมาก บางคร้ังจะไมนัด
ใครเลยถารูวาละครฉายวันไหน ถาติดธุระจริง ๆ ก็จะใหเพื่อนอัดวิดีโอไว ยอมรับวาเวลาดูแลวจะอิน
กับบทบาทในละครมาก บางคร้ังก็เครียด บางคร้ังก็รูสึกสบายใจอยางบอกไมถูกครับ”             
 

ภาพท่ี 15 
แสดงการเปดรับชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับชายรักรวมเพศ 
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3.6 การชมละครโทรทัศนเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับรักรวมเพศชาย   
กลุมตัวอยางชายชมละครโทรทัศนเร่ืองไมแปลกปาจํานวน 11 คน (รอยละ 37) แสดงใหเห็น

วาการชมละครเร่ืองนี้เพราะมีเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศ
ชายท่ีส่ือความหมายอยางเห็นไดชัดเจนจากการดําเนินเร่ือง เนื้อเร่ืองและตัวละคร สวนกลุมตัวอยาง
ชายอีก 10 คน (รอยละ 33) ชมละครเร่ืองรักเลหเพทุบาย เพราะช่ืนชอบในบทบาทของตัวละครที่มี
บทบาทพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายเปนอยางมาก อาจจะเปนเพราะวาเปน
นักแสดงหนาใหม ท่ีสวมบทบาทไดเหมือนจริง (ดังภาพท่ี 16) อยางเชน 

ลักษณ บอกวา “ชอบละครไมแปลกปามาก เพราะผมรูสึกวาตัวละครท่ีสวมบทบาทอยูใน
ละครเรื่องนี้เหมือนกับตนเองมาก ดูแลวสงสาร บางคร้ังนั่งวิพากษวิจารณกับเพื่อน ๆ ตลอดท้ังเร่ือง 
รูสึกวาตนเองเขาไปมีสวนรวมดวยทุกคร้ัง”  

ชาติ บอกวา “ผมชอบละครไมแปลกปาเพราะตัวละครเลนดีมาก จะเหมือนกับชีวิตจริงของ
ชาติเองตองเก็บความรูสึกไวกลัวสังคมภายนอกจะรูวาท่ีแทตนเองเปนอะไร บอยคร้ังยังแอบนั่ง
รองไหกับตัวละครเลยเพราะคิดวาเปนตัวเอง”  

โอ บอกวา “ละครเร่ืองนี้ผมชอบมาก สําหรับเร่ืองไมแปลกปา รูสึกวาตีแผเร่ืองราวของเพศท่ี
สามไดอยางถึงพริกถึงขิง ผมรูสึกอินกับบทบาทของตัวละครบางตัวมากวาคลายกับชีวิตจริงของ
ตัวเอง บางคร้ังก็นึกสงสารตัวเองมาก ถาตองถูกกระทําเหมือนกับตัวละครบางตัว”  

เอ คิดวา “ผมชอบมากเลยครับ ละครเร่ืองไมแปลกปา รูสึกวาจะตีแผชีวิตจริงของคนประเภท
นี้ไดดีทีเดียว เพราะปจจุบันคอนขางจะเปดเผยกันมากสําหรับเร่ืองแบบน้ีนะ และก็ไมแปลกอะไรท่ีจะ
นําเสนอใหรูถึงเร่ืองราวท่ีแทจริง”  

ยุทธ บอกวา “ผมชอบละครเร่ืองรักเลหเพทุบายมากครับ บทบาทของตัวละครนารักดี ไมโลด
โผนจนทะยานเหมือนกับตัวละครบางเร่ืองท่ีดูแลวบางคร้ังเกินจริงจนรับไมได แตเร่ืองนี้ทําใหผมรูสึก
หายเครียด ไมคอยกดดันกับความรูสึกของตนเองเทาไรนัก”  

เล็ก บอกวา “ชอบบทบาทของตัวละครในเร่ืองรักเลหเพทุบายนะ ไมกรีดรองโวยวาย
เหมือนกับตัวละครบางเร่ืองท่ีดูแลวคอนขางเกินจริงหรือโอเวอรแอคช่ัน ดูแลวสบาย ๆ เหมือนกับการ
ไดผอนคลาย บางคร้ังเวลาดูผมจะนั่งอมยิ้มอยูคนเดียวก็มี”    
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ภาพท่ี 16 
แสดงการชมรายการละครโทรทัศนเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับชายรักรวมเพศ 
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3.7 ความคิดเห็นตอการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับรักรวมเพศชายในละครโทรทัศน 
จากภาพท่ี 17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายจํานวน 27 คน (รอยละ 90) มีความคิดเห็นวา

การนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศของตัวละครนั้น  มีการนําเสนอท่ี
ตรงไปตรงมาอยางเดนชัด ส่ือความหมายออกมาตรง ๆ ไมไดออมคอมหรือมีการแอบแฝง ซอนเรนแต
อยางใด  

อวน บอกวา “ผมดูแลวนะครับคิดวาละครประเภทนี้สวนใหญ นักแสดงจะแสดงกันถึง
บทบาทเต็มท่ีเพราะตองการส่ือใหเห็นถึงเร่ืองราวท่ีจะนําเสนออยางชัดเจน ตองการบอกอะไรก็แสดง
กันอยางจริงจัง ไมไดมีการปดบังอะไรเลย”  

เอก บอกวา “ละครท่ีนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับเพศท่ีสามในปจจุบันมีมาก สําหรับการ
แสดงออกของตัวละครนั้นสมบทบาทมาก บางคร้ังผมคิดวาตัวละครมีพฤติกรรมดังกลาวเสียดวยซํ้า
ไป แตก็แสดงกันไดดีนะครับ เพราะปจจุบันโลกของเราคอนขางท่ีจะยอมรับเร่ืองแบบนี้กันอยาง
เปดเผยมากข้ึน ไมจําเปนตองมาปด ๆ ซอน ๆ กันไวแลว”  
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กานต มีความคิดเห็นวา “ละครเร่ืองแบบนี้ในยุคสมัยนี้เปล่ียนไปมาก มีการพัฒนาในเร่ือง
ของมุมกลอง เทคนิค วิธีการสรางภาพใหสมจริง แตถึงกระนั้นบทบาทเหลานี้ท่ีแสดงออกมาก็ส่ือ
ความหมายอยางชัดเจน ไมไดปดบังซอนเรนแตอยางไร บางเร่ืองนําเสนออยางโจงแจงเสียดวยซํ้าไป”  

แจค บอกวา “ละครท่ีมีบทบาทของเกยแสดงนั้น สวนใหญเลนกันไดเหมือนจริงมาก บางคร้ัง
ไมมีการตัดทอนบทบาทที่ไมเหมาะสมออก มีการกอดรัดฟดเหวี่ยงอยางเห็นไดชัดเจน ไมตองใชมุม
กลอง หรือแสตนอินมาแทนเลย เลนกันอยางเปดเผย เดนชัดทีเดียว”  

ประกอบ ผมวา “บทบาทที่นักแสดงเลน บางคร้ังคอนขางท่ีจะเปดเผยมาก การกอดจูบ การ
แสดงสีหนา ทาทาง การหึงหวง แสดงออกอยางชัดเจนมาก บางคร้ังเปดมาดูก็รูเลยวาส่ือความหมาย
ลักษณะใดของเร่ือง เดี๋ยวนี้ไมคอยท่ีจะปดบังกันมากเทาใดแลวในสังคม ก็เลยเปนผลพวงทําใหเร่ือง
ของเพศท่ีสามหรือชายรักชายแสดงออกกันอยางชัดเจนมากข้ึน”                      

 
ภาพท่ี 17 

แสดงการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับชายรักรวมเพศในละครโทรทัศน 
 
 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชายท่ีมีตอการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ

ชายรักรวมเพศในละครโทรทัศน (จํานวนคน)

27

3

นําเสนอเนื้อหาอยางเปดเผย

นําเสนอเนื้อหาท่ีออมคอม

 
 
 

  

DPU



 61 

  

3.8  ความสนใจในการดูตัวละครชายท่ีมีบทบาทแบบรักรวมเพศชาย 
จากภาพท่ี 18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายจํานวน 14 คน (รอยละ 47) ใหความสนใจใน

การดูตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายคอนขางมาก จะเห็นวากลุมตัวอยาง
เหลานี้ใหความใสใจในบุคลิกลักษณะการแสดงออกของตัวละครเปนอยางมากเปนเพราะ 

1.บุคลิกลักษณะของตัวละครดังกลาวตรงกับลักษณะของตนเองท่ีเปนอยู อยางเชน 
วิทย บอกวา “ผมสนใจตัวละครประเภทน้ีมากครับ ตั้งใจดูมากเลยทีเดียว บางคร้ังดูจบแลวยัง

กลับไปนั่งทบทวนถึงบทบาทของตัวละครดังกลาวอีกวาเหมือนกับชีวิตของผมเอง จะรูสึกวาเวลาผม
นั่งดูละครประเภทนี้ผมจะอินกับมันมากทีเดียว”  

อวน บอกวา “ผมสนใจมากครับ เวลาละครมาจะไมลุกไปไหนเลย แมแตโฆษณาก็จะไม
เปล่ียนชองเพราะกลัวเสียโอกาสตอนสําคัญ ๆ ไป อยางเชนฉากท่ีมีการปะทะอารมณกัน เพราะการ
เก็บกดของตัวละครก็นํามาจากชีวิตจริงนั่นแหละหรือเหมือนกับชีวิตของผมเองเลย”  

โก  บอกวา “ผมจะใหความสนใจมากทีเดียว บางคร้ังอานเร่ืองยอกอนก็มี วันไหนท่ีละครฉาย
ก็จะเตรียมตัวใหพรอม นั่งอยูหนาจอทีวีไมไปไหน เก็บรายละเอียดอยางดีทีเดียว ถาดูกับเพื่อน ๆ ก็จะ
มีการวิจารณกันดวย สนใจมากกับละครประเภทน้ีเพราะเหมือนกับชีวิตจริงของผมเอง” 

แตก็มีกลุมตัวอยางชายบางคน (รอยละ 30) ท่ียังใหความสนใจในการดูละครประเภทนี้อยูบาง
เปนเพราะวา 

1.ยังตองปดบังความรูสึกท่ีแทจริงกลัวภายในครอบครัวจะรูและยังยอมรับไมได อยางเชน 
ประกอบ บอกวา “ผมคอนขางจะอึดอัดเปนอยางมากในการดูละครหรือรายการอะไรที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับชายรักรวมเพศเพราะท่ีบานจะไมคอยชอบคนประเภทนี้เทาไหรนัก เวลาดูกับทางบาน
ถามีบทบาทของพวกเกย  กะเทยเม่ือไหร ก็จะวิจารณในทางลบกันนาดู” 

โดง บอกวา “ท่ีบานผมจะเกลียดพวกกะเทย จะไมคอยไดมีโอกาสดูละครประเภทน้ีเทาใดนัก 
ตองไปดูกับเพ่ือน ๆ ที่เปนชายรักรวมเพศดวยกันเพราะจะเขาใจความรูสึกรวมไดมากกวาเวลาดูอยูท่ี
บานตองแอบ ๆ ดู”    
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ภาพท่ี 18 
แสดงความสนใจในการดตูวัละครชายท่ีมีบทบาทแบบรักรวมเพศชาย 
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3.9 การระลึกถึงบทบาทการแสดงออกของตัวละครชายแบบรักรวมเพศ 
จากภาพท่ี 19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายสวนมาก (รอยละ 93) สามารถท่ีจะระลึกถึง

การแสดงออกของตัวละครชายที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายไดเปนอยางดีเพราะ 
1.การแสดงออกของตัวละครชายแบบรักรวมเพศแสดงไดเหมือนจริง สามารถสรางการจดจํา

ไดเปนอยางดี อยางเชน 
เตา บอกวา “ผมสามารถระลึกไดเลยครับไมตองคิดมากเพราะตัวละครบางเร่ืองเหลานี้อยูใน

สมองผมหมดแลว ลักษณะทาทาง การแสดงออกเหมือนจริงมากและชัดเจนอยูแลว โดยเฉพาะตัว
ละครท่ีผมชอบจะจําฝงใจเลยทีเดียว” 

กรณ บอกวา “ถาจะใหระลึกถึงตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในเร่ืองดังกลาว ผม
สามารถจําไดเปนอยางดีครับ โดยเฉพาะบทของ “ต๋ํา” จากละครเร่ืองไมแปลกปาเพราะบุคลิกลักษณะ
ของเขาโดดเดนมาก ในปจจุบันบุคลิกของตํ่ามีใหเห็นมากมายและแสดงไดเหมือนนจริงมากทีเดียว”         

2.บทบาทของตัวละครชายแบบรักรวมเพศมีลักษณะท่ีเหมือนกับตนเองมาก สงผลทําใหเกิด
การลอกเลียนแบบและแสดงออกได อยางเชน 
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มด, เอก สองคนน้ีบอกวา “ผมสามารถระลึกถึงพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครไดทันที 
เพราะวามีลักษณะท่ีคลายกับตัวผมมาก พอพูดถึง “กองทัพ” ในเร่ืองรักเลหเพทุบาย สามารถบอกได
วาเขามีลักษณะอยางใด” 

ภาพท่ี 19 
แสดงถึงการระลึกบทบาทการแสดงออกของตัวละครชายแบบรักรวมเพศ 

 

กลุมตัวอยางชายท่ีสามารถระลึกถึงตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรม

แบบรักรวมเพศชาย (จํานวนคน)

28

2

ระลึกได
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3.10 การจดจํารายละเอียดการแสดงของตัวละครชายแบบรักรวมเพศ 
จากภาพท่ี 20 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายจํานวน 22 คน (รอยละ 73) สามารถท่ีจะจดจํา

รายละเอียดของลักษณะทาทาง บทบาทการแสดง สีหนาและแววตาของตัวละครไดเปนอยางดี มีปจจัย
รวมหลายอยางคือ 

1.ตัวละครบางตัวมีบุคลิกลักษณะท่ีคลายคลึงหรือเหมือนกันกับกลุมตัวอยางมาก อยางเชน 
ตอง บอกวา “สําหรับเร่ืองการจดจําลักษณะบุคลิกตัวละครนั้น ผมจําไดแมนยํามากครับเพราะ

ตัวละครบางเร่ืองเหมือนกับผมมากและผมก็ปล้ืมเขามากเหมือนกัน อยางเชน กองทัพ จากละครเร่ือง
รักเลหเพทุบาย ผมชอบลักษณะของเขามาก เงียบ ๆ ไมแสดงออกมากนัก รูกันเฉพาะกลุมเพื่อน
เทานั้น”  

เอก บอกวา “ผมจําลักษณะทาทางของตัวละครในเร่ืองไมแปลกปาไดแมนยํามากครับ 
เพราะวาตัวละครเหมือนกับผมมาก ทําใหผมสามารถจําการแสดงออกไดอยางดี อีกท้ังการพูดการจา สี
หนาทาทาง ก็จําไดดวยครับ”  
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เดน เลาวา “แคหลับตาผมก็สามารถนึกออกไดแลวครับวาตัวละครเร่ืองไหนท่ีผมชอบดูมี
ลักษณะทาทาง การพูดจา การแสดงออกอยางไรบางเพราะจดจําไดงายมาก ตัวละครบางเร่ือง
เหมือนกับชีวิตจริงผมเลยทีเดียวครับ” 

2.เพื่อเขารวมกับกลุมเดียวกันหรือตองนําไปใชภายในกลุมเพื่อนหรือนําไปเปนตนแบบและ
แบบอยางในการแสดงตาง ๆ  เชน  

มด บอกวา “ผมสามารถจดจําลักษณะทาทางและการแสดงออกของชายรักรวมเพศในละคร
ไดคอนขางแมนยําเลยทีเดียวครับ เพราะบางคร้ังจะตองนําไปใชในการสนทนากับกลุมเพ่ือนดวยกัน 
มีการหยอกลอและพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองละครท่ีไดดูกันอยูเปนประจํา”  

ชาติ บอกวา “จําไดแมนยําครับเพราะตองนํามาใชในบทบาทการแสดงละครของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเกิดความสมจริงสมจังมากข้ึน เพราะผมจะเปนท่ีไววางใจในกลุมของอาจารยและเพื่อน ๆ ท่ีทํา
ละครของคณะดวยกัน ใหจดจําบทบาทของชายประเภทที่สามนี้ เพื่อถายทอดใหกับนอง ๆ และ
นักแสดงหนาใหม ๆ ของคณะ” 
 นอกจากนี้ กลุมตัวอยางชายบางสวน (รอยละ 27) ยังสามารถจดจําในรายละเอียดสวนของ
เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย บทสนทนาและเนื้อเร่ืองของละครไดเชนกัน ตัวอยางเชน 

ลักษณ บอกวา “ลักษณะการแตงตัวของนักแสดง ผมจําไดดีนะครับ เพราะบางคร้ังยังไปหา
ซ้ือเส้ือผามาแตงตามละครเลยครับสําหรับตัวละครที่ผมชอบนะ นอกจากน้ี บางคร้ังบทสนทนาท่ีเปน
จุดไคลแมกซหรือศัพทแสลงของพวกเกยผมก็จําไดดีดวยเชนกัน” 
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ภาพท่ี 20  
แสดงการจดจาํรายละเอียดการแสดงของตัวละครชายแบบรักรวมเพศ 
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3.11 ความพึงพอใจในบุคลิกลักษณะของตัวละครชายท่ีแสดงบทบาทแบบรักรวมเพศชาย 
กลุมตัวอยางชายมีความพึงพอใจในบุคลิกลักษณะของคุณชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ในบทบาท

ของ “กองทัพ” จากละครเร่ืองรักเลหเพทุบายเปนอยางมาก เพราะเปนบทบาทท่ีไมวี้ดวายกระตูวูมาก
นัก มีความสุภาพ ออนโยน นุมนวลแสดงออกอยางเรียบรอย นอกจากน้ี กลุมตัวอยางชายยังพึงพอใจ
กับบทบาทการแสดงของตัวละคร “โททวิช” “บงการ” “อัศนี” อยูไมนอยทีเดียว เพราะมองวาเปน
บทบาทท่ีสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวันได (ดังภาพท่ี 21) อยางเชน 

กานต บอกวา “ผมชอบบทบาทของกองทัพในเร่ืองรักเลหเพทุบายมากครับ ดูสบาย ๆ ไม
เวอร เปนตัวของตัวเองดี ไมแตงหนาทาปาก จนดูนาเกลียดมาก ซ่ึงผมรับไมคอยไดเทาใดนัก”  

สวน หยก บอกวา “โดยสวนตัวจะประทับใจกับตัวละครในเร่ืองไมแปลกปา โดยเฉพาะ “โท
ทวิช” และ “บงการ” ชอบมากเพราะเขาแสดงไดเหมือนชีวิตจริงของสังคมในปจจุบันซ่ึงมีอยูมากมาย 
โดยเฉพาะสังคมช้ันสูงท่ีแตงงานเพื่อปกปดความรูสึกท่ีแทจริงมีมากครับ” 

แจค บอกวา “ผมชอบ “กองทัพ” จากละครเร่ืองรักเลหเพทุบายครับ เขาแสดงไดนารักดี ใน
เร่ืองเปนเกยท่ีสุภาพ เรียบรอย ดูแลวอบอุนดี บางคร้ังอยากมีสวนรวมในการเลนละครดวย เพราะ
ใกลเคียงกับชีวิตผมมากเลยทีเดียว” 

  

DPU



 66 

แตก็มีบทบาทของตัวละครบางคนท่ีกลุมตัวอยางชายไมชอบใจเทาใดนัก อาจจะเปนเพราะวา
การแสดงออกท่ีดูแลวนาเกลียด กระตุงกระต้ิง โอเวอรเกินไปมาก เพราะถามีพฤติกรรมดังกลาวสังคม
ยังยอมรับไมไดและอาจถูกประนามไดเชนกัน อยางเชนบทบาทของ “เคน” จากละครเร่ืองชายไมจริง
หญิงแท ซ่ึงแสดงเปนกะเทยที่แตงหนาทาปาก ออกอาการเปนสาวท่ีกระตุงกระต้ิงเหมือนกับ“แปะ” 
จากละครเร่ืองปญญาชนกนครัว ท่ีแสดงออกวาเปนกะเทยอยางชัดเจนเชนกัน   

 
ภาพท่ี 21  

แสดงความพงึพอใจในบุคลิกลักษณะตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ 
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3.12 ความพึงพอใจท่ีจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะของตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรมแบบรักรวม
เพศชาย  
 กลุมตัวอยางชายจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะของคุณชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ในบทบาทของ 
“กองทัพ” จากเร่ืองรักเลหเพทุบายมาก เพราะเปนนักแสดงหนาใหม ท่ีกําลังมาแรง ประกอบกับ
หนาตา การแสดงออกนาจะมีพฤติกรรมดังกลาว นอกจากน้ี บทบาทของ “โททวิช” จากละครเร่ืองไม
แปลกปา แสดงโดยคุณอภิชาต พัวพิมล ซ่ึงพฤติกรรมแบบนี้เกิดข้ึนมากในสังคมปจจุบัน หลายคน
พยายามท่ีจะปดบังซอนเรนความจริง แตทายสุดก็หนีไมพนกับความรูสึกท่ีแทจริงของตนเอง และ
หลายคนคิดวาจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะของคุณวิทิต แลด ในบทบาทของ “บงการ” จากเร่ืองไม
แปลกปา และยังชอบบุคลิกลักษณะของคุณอนุวัฒน นิวาตวงศ ในบทบาทของ “อัศนี” จากละครเร่ือง
เมืองมายาเชนกัน (ดังภาพท่ี 22) อยางเชน 
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เพชร บอกวา “ผมชอบบทบาทของ “กองทัพ” เร่ืองรักเลหเพทุบายมากครับ เพราะรูสึกวาไม
เวอร ดูแลวเหมือนกับตัวเอง ถาจะเลือกแมแบบในการแสดงออกขอเปนอยางกองทัพนะครับ ดูแลว
สบายใจดี” 

ชาติ บอกวา “ชอบกองทัพนะครับ เพราะเขานารักดี ขาว สูง ตรงกับของผมสเปคเลย อยาก
เปนแบบเขาเพราะชีวิตผมไมไดโลดโผนโจนทะยานมากนัก อยากใชชีวิตของเพศท่ีสามแบบเรียบงาย 
ไมตองแสดงออกอะไรมากมายใหใครเขามาดูถูกเราได” 

อน บอกวา “ชอบกองทัพมาก เขาหลอ อยากมีบุคลิกลักษณะแบบนี้แหละ ไมหวือหวากับ
ชีวิต วางตัวอยางเรียบงายในสังคม ตัวจริงก็หลอนะ ผมวาเขาเปนเกยเหมือนกันแตมีขาววาแฟนเปน
ผูหญิง” 

เอ เลาวา “ชอบบทบาทของอัศนีจากเร่ืองเมืองมายา เขาเลนไดดีมากครับ ตัวละครจะวางเฉย 
สามารถกลบเกล่ือนไดดีเวลาออกสังคม ชอบการแสดงออกของเขามาก  นาจะเอาเปนแบบอยางนะ”  

วิทย บอกวา “อยากเปนแบบ “โททวิช” จากละครเร่ืองไมแปลกปา เพราะบางคร้ังการท่ีปดบัง
ทางสังคม ก็ไมไดมีประโยชนอะไรกับตัวเองมากนัก กลับเปนผลเสียตางหากอีกดวย ดูแลวการวางตัว
ของโททวิชนาจะนํามาปรับใชกับตัวผมเองไดมากทีเดียว”                  

 
ภาพท่ี 22 

แสดงความพงึพอใจการเลียนแบบบุคลิกลักษณะของตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศชาย 
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3.13 การเปรียบเทียบตนเองกับตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศชาย   
จากภาพท่ี 23 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายจํานวนมาก (รอยละ 70) มีความคิดเห็นวา

บุคลิกลักษณะของตัวละครชายท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายนั้นจะมีลักษณะท่ี
ละมายคลายคลึงกับตนเองมากเลยทีเดียว อาจเปนเพราะการถายทอดอารมณของตัวละครไดเขาถึง
ความรูสึกที่แทจริงของกลุมตัวอยางท่ีมีพื้นฐานเดิมอยูแลว อยางเชน  

เดน บอกวาลักษณะของ “กองทัพ” ละครเร่ืองรักเลหเพทุบาย จะคลายกับผมมากทีเดียวครับ
เพราะจะรูกันในหมูเพื่อนฝูงท่ีสนิทเทานั้นแตจะไมแสดงออกมากเหมือนกับละครบางเร่ืองท่ีเกินจริง”  

เกง บอกวา “ตัวละครบางตัวก็คลายกับบุคลิกลักษณะของผมนะครับ อยางเชน “อัศนี” ใน
เร่ืองเมืองมายา คนนี้จะเหมือนผมมากเพราะผมชอบเขียนเร่ืองส้ัน แตงกลอน นวนิยายส้ัน และจะมี
อารมณท่ีคลาย ๆ กัน ในบางชวงของตัวละครดูแลวมีความสุขมาก”   

กรณ บอกวา “อยางเชน “โททวิช” เร่ืองไมแปลกปา ถอดแบบมาจากผมเลยก็วาไดนะครับ 
เพราะบุคลิกลักษณะทุกอยางเหมือนผมมาก เหมือนเอาเร่ืองจริงจากชีวิตผมไปเขียนเปนนิยายเลย
ทีเดียว”  

มด คิดวา “คลายมากทีเดียวครับ สําหรับละครเร่ืองไมแปลกปา  ในบทของ “บงการ” ซ่ึง
บุคลิกลักษณะ การแสดงออกในละครละมายคลายผม ดู ๆ แลวเหมือนกับเอาชีวิตจริงของคนประเภท
นี้มาตีแผอยางชัดเจน” 
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ภาพท่ี 23  
แสดงการเปรียบเทียบตนเองของกลุมตัวอยางกับตัวละครชายท่ีมีพฤตกิรรมแบบรักรวมเพศชาย 

    

กลุมตัวอยางชายเปรียบเทียบลักษณะของตนเองกับตัวละครชายท่ีมีพฤติ

กรรมแบบรักรวมเพศชาย (จํานวนคน)

21

9

คลายคลึงตนเอง

ไมคลายคลึงตนเอง

 
 
3.14 ความพึงพอใจท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมรักรวมเพศชายหลังชมละครโทรทัศน  
จากภาพท่ี 24 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายจํานวน 23 คน (รอยละ 77) มีความพึงพอใจ

อยางมากท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายหลังจากชมละครโทรทัศน
แลว ซ่ึงจะเห็นไดวาหลังจากการดูละครที่มีบทบาทของนักแสดงท่ีแสดงเปนชายรักรวมเพศนั้น กลุม
ตัวอยางมีแนวโนมท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมดังกลาวมากข้ึน เพราะวาจากความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางชายดังกลาว ซ่ึงมีลักษณะรวมบางอยางท่ีทําใหกลุมตัวอยางเกิดความพึงพอใจในการท่ีจะ
เลียนแบบตัวละครชายรักรวมเพศคือ  

1.ตนแบบจากนักแสดงมีเอกลักษณท่ีเหมือนและคลายคลึงกับตนเองอยูหลายอยาง ซ่ึงทําให
เกิดความพึงพอใจในการเอาแบบอยางหรือลอกเลียนแบบได  

2.การแสดงออกของนักแสดงนั้นไมไดหวือหวาหรือโอเวอรจนเกินไป จนคิดวาสังคมจะรับ
ไมได เพราะภาพท่ีปรากฏดังกลาวสามารถเอาแบบอยางได 

3.ภาพหรือบทบาทของตัวละครท่ีแสดงออกมามีความเหมือนจริงกับชายรักรวมเพศท่ีปรากฏ
ใหเห็นในสังคมปจจุบันมาก   
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ตัวอยางเชน เอก บอกวา “หลังจากชมละครหลายเร่ืองแลว ผมพอใจมากครับท่ีจะแสดงออก
ตอสังคมใหทราบในระดับหนึ่งวาเราเปนอยางไร เพราะไมแปลกท่ีคนเราจะเปนแบบนี้ สังคมปจจุบัน
ก็ยอมรับกันมากข้ึนแลวเกี่ยวกับเร่ืองนี้”  

โตง บอกวา “ผมพรอมท่ีจะแสดงออกตอสังคมอยูแลววาผมเปนเกย เม่ือไดเห็นบทบาทของ
ตัวละครหลายเร่ืองทําใหไดเห็นการปรับพฤติกรรมตาง ๆ อยางชัดเจนวาจะวางตัวในสังคมอยางไร 
เพราะบางเร่ืองวางตัวละครไวคอนขางดีมาก”  

เอ บอกวา “ผมชอบบทบาทของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหลายเร่ืองมาก และก็
พอใจท่ีจะเลียนแบบตามละครหลายเร่ืองนะครับ ดูแลวสบายใจ คิดวาไมอยากจะปดบังตัวเองทําให
เครียดมากเลยครับ”            

เอ  คิดวา”นาจะเลียนแบบจากละครท่ีดูนะครับ เพราะผมชอบตัวละครในเร่ืองนี้มาก ไมนาจะ
แปลกอะไรนัก ถาจะแสดงออกใหเหมือนกับตัวละครดังกลาว มีเยอะแยะไปในสังคมบานเราท่ีเขาเปน
แบบนี้กันและเปดเผย การเลียนแบบจากตัวละครเพราะจริง ๆ แลวเทาท่ีรูมานะครับ นักแสดงหรือ
ดาราบางคนก็เปนเกยมีเยอะแยะถมไป” 

มด บอกวา “ผมเองอยากจะแสดงออกและเลียนแบบเหมือนกับตัวละครมาก แตคงตองอีก
ระยะหน่ึง เพราะยังไมม่ันใจในตัวเองเทาใดนัก กลัวทางบานจะรูเขาเพราะตลอดเวลาทุกวันนี้จะรูกัน
ในหมูเพื่อนท่ีสนิทกันเทานั้น แตก็ชอบบุคลิกลักษณะของตัวละครหลายเร่ืองนะครับท่ีคิดจะ
เลียนแบบ”  

โดง บอกวา “ผมวาตัวละครบางเร่ืองเหมือนกับผมเองมากทีเดียวเลยครับ โดยเฉพาะ
ความรูสึกนึกคิด ท่ีส่ือความหมายออกมา ดังนั้นอยากท่ีจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะดังกลาววาแบบ
ไหนท่ีสังคมยอมรับไดหรือยอมรับไมได เพราะจะไดนํามาปรับตัวใหถูกภายในสังคม” 

กรณ ผมคิดวา “ตนแบบประเภทนี้ในละครมีใหเห็นมากมายครับ ถาเลียนแบบก็ไมนาจะ
เสียหายอะไรมากนัก เพราะสังคมสมัยนี้เขาเปดเผยตัวเองกันมากข้ึนแลวและยอมรับกันอยาง
กวางขวางอีกดวย”  

ประกอบ ผมคิดวา “นาจะเลียนแบบจากละครท่ีดูนะครับ เพราะผมชอบตัวละครในเร่ืองนี้
มาก ไมนาจะแปลกอะไรนัก ถาจะแสดงออกใหเหมือนกับตัวละครดังกลาว มีเยอะแยะไปในสังคม
บานเราที่เขาเปนแบบนี้กันและเปดเผย การเลียนแบบจากตัวละครเพราะจริง ๆ แลวเทาท่ีรูมานะครับ 
นักแสดงหรือดาราบางคนก็เปนเกยมีเยอะแยะถมไป” 

ลักษณ บอกวา “ผมเองอยากจะแสดงออกและเลียนแบบเหมือนกับตัวละครมาก แตคงตองอีก
ระยะหน่ึง เพราะยังไมม่ันใจในตัวเองเทาใดนัก กลัวทางบานจะรูเขาเพราะตลอดเวลาทุกวันนี้จะรูกัน
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โอ ผมวา “ตัวละครบางเร่ืองเหมือนกับผมเองมากทีเดียวเลยครับ โดยเฉพาะความรูสึกนึกคิด 
ท่ีส่ือความหมายออกมา ดังนั้นอยากท่ีจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะดังกลาววาแบบไหนท่ีสังคมยอมรับ
ไดหรือยอมรับไมได เพราะจะไดนํามาปรับตัวใหถูกภายในสังคม” 

แตกลุมตัวอยางชายบางคน (รอยละ 23) ไมคิดจะเลียนแบบลักษณะการแสดงออกของตัว
ละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายหลังจากท่ีชมละครโทรทัศนท่ีนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายเพราะวา 

1.การกระทําดังกลาวไมเหมาะสมกับตนเองและกลัวจะมีปญหากับทางครอบครัวตามมา 
ตัวอยางเชน 

เพชร บอกวา “ผมกลัวทางบานจะวาผมครับ ถาแสดงออกอะไรมามากมาย ทุกวันนี้ก็
ถูกจับผิดอยูแลว อึดอัดมากเลยครับ ยังไมคิดจะบอกใหใครรูหรือเปดเผยตอสังคมท้ังนั้น เพราะยังตอง
รักษาหนาของครอบครัวอยู” 

ปอ บอกวา “พอดุนาดู ไมชอบใจเลย ถาผมจะแสดงลักษณะกระตุงกระต้ิงเหมือนผูหญิง เคย
ถูกตีแทบตายเอากระโปรงของพ่ีมาใส แตงหนาทาปากดวย วันนั้นยังจําติดตาเลยครับ ถูกจับมัดมือมัด
เทาเฆ่ียนจนไมมีช้ินดี ยังจําไดครับ”       

เดน บอกวา “ทางบานผมไมสนใจอยูแลวครับวาจะเปนอะไร เพราะท่ีผานมาผมตองดิ้นรนใช
ชีวิตอยูคนเดียวมาตลอด นาน ๆ จะกลับไปหาพวกเขาเสียที จะเปดเผยหรือเลียนแบบคงไมใชประเด็น
สําคัญเทาใดนักสําหรับผม แตผมพยายามทําตัวใหเปนตัวของตัวเองมากท่ีสุดครับ” 

อวน บอกวา “ชีวิตผมคอนขางจะอิสระมากเพราะออกมาอยูโรงเรียนประจําและหอพัก
เร่ือยมาตั้งแตเรียนแลวครับ เพราะฉะน้ันทุกส่ิงทุกอยางจะตัดสินใจเองเกือบทุถกเร่ืองและตลอดเวลาท่ี
ผานมาชอบที่จะเปนตัวของตัวเองมาก ไปไหนมาไหนไมคอยจะสนใจใครมากนัก สวนเร่ืองการดู
ละครแลวจะเลียนแบบหรือไมนั้น คิดวาไมนาจะมีปญหาอะไร อยากเลียนแบบก็เอาแบบอยางได”      
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ภาพท่ี 24 
แสดงความพงึพอใจในการเลียนแบบพฤติกรรมชายรักรวมเพศหลังจากชมละครโทรทัศน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.15 การตัดสินใจท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมหลังชมละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อเร่ืองเก่ียวกับ
พฤติกรรมรักรวมเพศชาย 

กลุมตัวอยางชายจํานวน 18 คน (รอยละ 60) พรอมท่ีจะเปดเผยตนเองใหสังคมไดรับรูทันทีวา
ตนเองมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ หลังจากท่ีไดชมละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายเพราะแนใจวาเม่ือเปดเผยแลวตนเองจะสบายใจมากกวาท่ีจะตอง
ปดบังเอาไวและทางครอบครัวก็สามารถยอมรับไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงเร่ืองเหลานี้ไมนาจะเปนปญหาท่ี
สําคัญตอการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันภายในครอบครัว (ดังภาพท่ี 25)   

จากการที่กลุมตัวอยางดูละครโทรทัศนแลวคิดวาจะเปดเผยตนเองตอสังคมเพราะวามีผลสืบ
เนื่องมาจาก 

1.เนื่องจากรูปแบบสถานศึกษาของกลุมตัวอยางเอง เพราะสวนใหญจะศึกษาในสถานศึกษา
แบบสหศึกษา ทําใหกลุมตัวอยางสามารถคบหาสมาคมพูดคุยกับเพื่อนไดท้ังชายและหญิง ตลอดจน
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2.การพักอาศัยของกลุมตัวอยางชายสวนใหญจะอาศัยอยูรวมกันกับบิดา มารดา พี่ นอง ซ่ึง
สามารถอยูรวมกันกับคนในครอบครัวเดียวกันได เพราะไมไดปดบังวาตนเองเปนชายรักรวมเพศและ
สามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวไดอยางอิสระในระดับหนึ่ง 

3.ลักษณะของครอบครัวในวัยเด็กของกลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีบุตรเปนชายลวนมีลักษณะ
ท่ีคลายกันคือ ขาดแบบอยางของเพศชายท่ีจะเลียนแบบหรือเอาเปนอยาง เนื่องจากบิดาไมไดเปน
ตนแบบท่ีดีในการปกครองคนในครอบครัวแตจะมีอํานาจท่ีสุดภายในบาน คอยกดข่ี หมเหง รังแก
มารดา ทําใหกลุมตัวอยางชายบางคนเกลียดบิดา ทําใหเกิดความสงสารมารดาแลวหันมาเลียนแบบ
มารดาแทน และกลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีบุตรเปนหญิงลวนโดยไมนับรวมกลุมตัวอยางชายเขาไป
ดวยพบลักษณะท่ีเหมือนกันคือ จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากเพศหญิง ซ่ึงไดแก มารดา พี่สาว 
นองสาว เพราะพวกเขาเหลานี้จะมีความใกลชิดและสนิทสนมมาก ทําใหเกิดการซึมซับถึงพฤติกรรม
การแสดงออกของเพศหญิง ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกลุมตัวอยางชายเปดเผยตนเองวามีพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศได   

อยางเชน โก บอกวา “หลังจากดูละครแลว ผมคิดวาจะไมปดบังความรูสึกของตัวเองนะครับ 
เพราะเม่ือกอนจะอึดอัดมาก แตปจจุบันสังคมยอมรับกันมากข้ึน ไมเห็นตองกลัวอะไร ทางบานก็
ยอมรับกันไดในระดับหนึ่ง”  

ลักษณ บอกวา “ท่ีบานของผมบอกวาจะเปนอะไรก็เปนเถอะ แตอยาทําใหใครเดือดรอน ตอน
แรกก็กลัว ๆ และลังเลอยูมากวาจะทําอยางไรดี เม่ือไดดูละครหลายเร่ืองก็คิดวาไมเห็นจะแปลกอะไรที่
เราจะเปดเผยตัวเองตอสังคมวาเราเปนอะไร เพราะสังคมสมัยนี้เขาเปดกวางกันมากแลวและยอมรับ
เร่ืองเหลานี้กันมากข้ึน”  

เล็ก บอกวา “ผมจะตัดสินใจทันทีเลยครับเพราะชีวิตเราเอง ไมอยากใหใครมาขีดเสนและตี
กรอบ บทบาทของตัวละครก็เปนประเด็นหนึ่งท่ีทําใหผมรูจักตนเองมากข้ึน ละครที่เราดูสวนใหญก็
นํามาจากชีวิตจริงนั่นแหละ ผมวาดีเสียอีกท่ีทําละครประเภทนี้กันมากข้ึน เพราะจะทําใหพวกท่ีมีการ
หลบ ๆ ซอน ๆ เขาใจตัวเองในระดับหนึ่ง”  

หยก คิดวา “ผมไมตองคิดอะไรมากเลยครับ พรอมเสมออยูแลวกับการที่จะเปดเผยตัวเองตอ
สังคม ตอนแรกก็คิดวากลัวๆ อยูเหมือนกันวาจะเปนแบบไหน จะวางตัวอยางไร ไมใหนาเกลียดเพราะ
ยังมีบางกลุมคนท่ียังรับไมได แตเม่ือไดดูละครแลวสามารถตัดสินใจไดในระดับหนึ่งครับ” 
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เอก  บอกวา “ผมจะเปดเผยตนเองตอสังคมอยางแนนอน เพราะทางบานไมวาอะไรอยูแลว 
อีกท้ังคุณแมเปนคนหัวสมัยใหม ยอมรับอะไรไดงาย เพราะตลอดเวลาไมเคยทําอะไรใหเกิดความ
เสียหายตอครอบครัวและบทบาทของกองทัพในละครทางบานก็ชอบมาก ถาผมจะมีพฤติกรรมแบบ
นั้น” 

เตา บอกวา “ไมเห็นจะแปลกอะไรเลย ถาจะเปดเผยใหคนรอบขางไดรับรู ในเมื่อเราไมไดทํา
ใหใครเดือดรอนและการเอาแบบอยางจากแมแบบท่ีเราพึงพอใจก็นาจะทําใหเรารูสึกสบายใจท่ีไมตอง
มาเก็บกดอยูคนเดียวและสามารถมีใครเขาใจเราสักคนหนึ่ง” 

 
ภาพท่ี 25  

แสดงการตัดสินใจท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมหลังชมละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม
รักรวมเพศชาย 
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4.อิทธิพลของรายการละครโทรทัศนท่ีมีผลตอการเลียนแบบและการแสดงออกพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศแบบรักรวมเพศชาย 
 

4.1 อิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการแตงกาย 
กลุมตัวอยางชายสวนใหญ (รอยละ 64) จะแสดงออกและเปดเผยตนเองตอสังคมวามีลักษณะ

เปนชายรักรวมเพศ โดยการใชสีสันของเส้ือผาเปนหลัก เพราะในปจจุบันจะมีแฟช่ันการแตงกายใน
รูปแบบน้ีคอนขางมากท่ีบงบอกถึงลักษณะของชายรักรวมเพศหรือเกย (ดังภาพท่ี 26) ดวยเหตุผลท่ีวา 

 1.รูปแบบของสถานศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีเปนแบบชายลวน จะแสดงออกไดเพียงแคการ
แตงกาย ท่ีมีสีสัน ฉูดฉาดเทานั้น ไมสามารถท่ีจะเขียนคิ้วทาปากไดและแสดงตนวาเปนชายรักรวม
เพศไดเพราะจะกลายเปนแกะดําในหมูเพื่อน ๆ ชายดวยกันและถูกลอเลียนซ่ึงถารูวาเปนชายรักรวม
เพศแลวจะไมคบหาสมาคมดวย 

2.จากการท่ีไดรับรูปแบบการเผยแพรจากสื่อตาง ๆ ในเรื่องของเรื่องราว โลกทัศน ของชายรัก
รวมเพศ ไมวาจะเปนการแตงกาย สีสันของเสื้อผา ซ่ึงปจจุบันไดแพรหลายมาก โดยเฉพาะดีไซเนอรท่ี
เปนเกยจะเปดเผยตัวกันมากขึ้นและนําผลงานของตนเองออกเผยแพรตอสาธารณชนกันมาก ทําให
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบไดเชนกัน               

อยางเชน ตน บอกวา “การแสดงออกของผมจะเนนเลือกท่ีสีสันของเสื้อผามากกวาอยางอ่ืน
นะครับ เพราะในปจจุบันแฟช่ันเส้ือผาของพวกเกยมีใหเห็นอยางเกล่ือนกราดมากมาย ใครจะเลือก
ยี่หอไหน สไตลไหนก็ได เพราะสวนใหญจะเปนแพทเทิรนเดียวกัน”  

โก บอกวา “ผมจะใชสีของเส้ือผามากกวาในการส่ือความหมายและแสดงออก เพราะเส้ือผา
ลักษณะนี้จะมีเอกลักษณท่ีเดนชัด ท้ังรูปแบบ การออกแบบ การตัดเย็บ ท่ีมีลักษณะเฉพาะและหาซ้ือ
ไดตามรานท่ีรูจักกันในหมูเกย”  

เอก บอกวา “ผมเลือกท่ีจะเลียนแบบและแสดงออกโดยการใสเส้ือผาท่ีมีสีสันฉูดฉาดมากกวา 
เพราะอยางนอยก็คงดีกวาการท่ีตองลุกข้ึนมาเขียนค้ิว แตงหนา ทาปาก ทางครอบครัวของผมคงรับ
ไมไดแนนอนถาผมทําตัวเชนนั้น”  

โอ คิดวา “ผมชอบใสเส้ือผาท่ีออกแบบใหกับบุคคลประเภทน้ีอยูแลว เพราะรูสึกวาคนท่ีเขา
ออกแบบจะเขาใจในรสนิยมของพวกเพศท่ีสามเปนอยางดี อยางนอยการแสดงออกวาเปนเกยเพียงแค
การแตงตัวใหเขารูก็นาจะเพียงพออยูแลว ไมตองถึงกับออกมาแปลงโฉมท้ังรางกายหรอกครับ” 
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“กมล” บอกวาผมชอบใสเส้ือผาท่ีเกยออกแบบมากกวา เพราะการแตงกายในสมัยนี้ดูกัน
คอนขางงายวาใครเปนอยางไร ผมชอบสังเกตคนท่ีมีพฤติกรรมแบบนี้นะ โดยเฉพาะสีสันเส้ือผาจาก
ตัวละครที่ใส เม่ือละครฉายก็จะตระเวนออกไปหาซ้ือมาใส 

“เตา” เวลาดูละครนอกจากจะชอบดูบุคลิกลักษณะของตัวละครแลว ผมยังสังเกตเส้ือผาอีก
ดวยวาเปนอยางไร จะหาซ้ือมาใสเหมือนกันเพราะคิดวาเลียนแบบการแตงตัวก็นาจะพอแลว ไม
จําเปนตองใชเคร่ืองสําอางอะไรใหมากมายนักเพราะดูแลวจะเวอรเกินไป 

กลุมตัวอยางชายจํานวน 8 คน จะใชเคร่ืองสําอาง ลิปสติก การเขียนค้ิว การทําผมทรงแปลก ๆ 
ใหเปนจุดเดน ในการที่จะเปดเผยตนเองตอสังคม เปนเพราะวา 

1.ตนเองเปนบุตรชายคนเดียวในครอบครัวซ่ึงจะแวดลอมไปดวยเพศหญิง ไดแก มารดา 
พี่สาว นองสาว ทําใหเกิดการจะเลียนแบบเพศหญิง จะถูกจับแตงตัวเหมือนผูหญิง แตงหนา ทาปาก 
เขียนคิ้ว ทําใหเกิดความฝงใจ 

2.บทบาททางเพศท่ีตนเองไดรับเปนฝายถูกกระทําตลอดมา จนทําใหเกิดความฝงใจในการมี
เพศสัมพันธแตละคร้ังวาตนเองตองเปนผูหญิง ตองแสดงออกในทุก ๆ อยางท่ีเปนผูหญิง แมกระท้ัง
การแตงกาย 

อยางเชน “เตา” บอกวาผมอยากแตงเปนผูหญิงมาก แตคงทําไดแคเขียนค้ิว ทาปาก ทําอะไร
ใหแปลก ๆ จากคนท่ัว ๆ ไป บางคร้ังอยากจะแสดงออกมาใหชัดเจนเลยนะครับวาตัวเองเปนอะไร 
ชอบอะไร     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 77 

ภาพท่ี 26 
แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการแตงกาย 

 

กลุมตัวอยางชายท่ีเลียนแบบและแสดงออกโดยการแตงกาย (จํานวนคน)

8

19

3
ใชเครื่องสําอาง

ใชเสื้อผา

แปลงโฉมท้ังรากาย

 
 

4.2 อิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการแสดงออกลักษณะทาทาง 
กลุมตัวอยางชายจํานวน 19 คน (รอยละ 63) จะแสดงออกลักษณะทาทางจากสีหนาและ

สายตาท่ีใชในการเมียงมอง เพราะสวนใหญจะบอกวาเลียนแบบมาจากการดูละครโทรทัศนและ
สามารถสื่อความหมายออกมาไดในระดับหนึ่งท่ีสามารถรับรูกันไดในกลุมคนเพศท่ีสาม แตก็ยังมี
กลุมตัวอยางชายจํานวนหนึ่งท่ีจะแสดงออกในลักษณะกระตุงกระต้ิง การใชน้ําเสียง เพ่ือท่ีจะใหรูวา
ตนเองเปนชายรักรวมเพศ (ดังภาพท่ี 27) เพราะวา 

1.นักแสดงหรือตัวละครชายนั้นสามารถแสดงไดเหมือนจริงมาก บางคร้ังถายทอดความรูสึก
ออกมาทางสีหนาและทาทางไดสมจริงสมจัง 

2.ลักษณะทาทางท่ีไดแสดงออกมาเหมือนกับตนเองมากเพราะกลุมตัวอยางบางคนรูสึก
เชนนั้นวาตัวละครบางตัวสามารถแสดงไดดี     

อยางเชน เพชร บอกวา “การแสดงออกของผมคงจะใชสีหนาทาทางในการมองผูชายมากกวา 
ผมดูตัวอยางจากละครโทรทัศนหลายเรื่องนะครับ อยางเชนบทบาทของ “กองทัพ” ในเร่ืองรักเลห
เพทุบาย ซ่ึงผมชอบลักษณะของตัวละครมาก บุคลิกของเขาส่ือไดดีวาเปนเกยโดยท่ีไมตอง วี๊ดวายกระ
ตูวู เหมือนตัวละครบางเร่ือง ซ่ึงผมรับไมไดเลยครับ” 
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ตน ผมวา “คงจะทําอะไรไดไปไมมากกวาการแสดงออกจากทางสีหนาทาทางนะครับ เพราะ
ท่ีบานจะรับไมไดในเร่ืองน้ี แตผมก็มีตนแบบนะครับอยาง “บงการ” จากละครเร่ืองไมแปลกปา เขา
แสดงเปนผูชายท่ีเปนเกยแตเก็บกดไดดีนะครับ ชอบมากเพราะละครในเร่ืองนี้เหมือนกับชีวิตผมมาก
ทีเดียว” 

หยก คิดวา “ผมชอบสายตาการมองและส่ือความหมายของ “อัศนี” จากเร่ืองเมืองมายาครับ 
เขาแสดงไดดีมาก เก็บความรูสึกไดดี ชอบมาก ผมอยากที่จะมีบุคลิกลักษณะเหมือนตัวละครตัวนี้
เพราะปจจุบันคนที่จะเปนเกยนั้นดูกันคอนขางงายมาก ไมจําเปนที่จะตองแสดงตัวตนอะไรมากมาย
นัก ผมพอใจท่ีจะใชสีหนาทาทางบงบอกวาผมเปนเกยก็พอแลว” 

แจค ผมวา “การท่ีเราจะเปนแบบนี้ ไมจําเปนตองไปประกาศใหใครเขาทราบมากนัก ในการ
แตงตัวใหเวอร แตงหนาใหฉูดฉาด ออกทาทางกระตุงกระติ้ง เพียงแคเก็บความรูสึกไวโดยการ
แสดงออกทางสีหนา ทาทางท่ีพอเหมาะพอควร ผมวาตัวละครหลายเร่ืองท่ีผมดูแลวชอบมากอยางเชน 
“กองทัพ” จากรักเลหเพทุบาย หรือ “โททวิช” และ “บงการ” จากไมแปลกปา เขาก็แสดงไดดีนะครับ 
ผมชอบทีเดียวแหละ”                              

ภาพท่ี 27  
แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการแสดงออกลักษณะทาทาง 

 
 

กลุมตัวอยางชายท่ีเลียนแบบและแสดงออกโดยใชลักษณะทาทาง (จํานวน

คน)

7

19

4

กระตุงกระติ้ง

สีหนาและการมอง

น้ําเสียงสนทนา
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4.3 อิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการตัดสินใจแปลงเพศและการใชวัตถุแปลกปลอมตอ
รางกาย  

กลุมตัวอยางชายจํานวนมากถึง 25 คน (รอยละ 83) ท่ีจะไมมีการตัดสินใจใด ๆ ท้ังส้ินตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพรางกายของตนเอง ไมวาจะเปนการฉีดฮอรโมน ใชสารเคมี ตลอดจนการตัดสินใจ
ท่ีจะแปลงเพศ (ดังภาพท่ี 28) เพราะเหตุผลท่ีคลายกันคือ 

1.ครอบครัวคงจะรับไมไดกับเร่ืองแบบนี้เพราะคนในครอบครัวสวนใหญคอนขางจะคาดหวัง
ไวมากกับตนเองท่ีเปนบุตรชายในครอบครัว  

2.บทบาทพฤติกรรมทางเพศของกลุมตัวอยางในการมีเพศสัมพันธจะเปนแบบท้ังท่ีเปนฝาย
รุกและฝายรับ ดังนั้นไมจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงรางกายใด ๆ ท้ังส้ินเพื่อท่ีจะไดเปล่ียนบทบาทใน
การมีเพศสัมพันธกับคูนอนของตนเอง 

3.ลักษณะของชายท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจนั้น สวนใหญจะเปนแบบเพศชายท่ีมีลักษณะเปน
ชายรักรวมเพศเหมือนกันท่ีไมแสดงออก เพราะฉะนั้น จึงไมมีเหตุผลหรือแรงจูงใจใด ๆ ท้ังส้ินในการ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองหรือแมแตการตัดสินใจในการแปลงเพศ                      

อยางเชน มด บอกวา “ผมจะไมทําการใด ๆ เด็ดขาดกับรางกายของตนเอง เพราะคิดวาไมมี
ความจําเปนแตอยางไร เปนแบบนี้ก็มีความสุขอยูแลว เพราะการแปลงเพศนาจะเปนทางเลือกสําหรับ
คนบางคนเทานั้น แตสําหรับตัวผมไมใชแนนอนครับ”   

โดง บอกวา “ผมไมคิดแปลงเพศหรอกครับ สรีระรางกายของผมไมเอ้ืออํานวย เพราะถาทํา
ออกมาแลวคงจะไมสวยเหมือนท่ีเขาทํา ๆ กัน เพียงแตผมมีจิตใจท่ีชอบผูชายเทานั้นเอง ไมไดอยากจะ
เปนผูหญิง ผมเปนแบบนี้ก็มีความสุขอยูแลวครับ”  

ตอง ผมวา “การแปลงเพศหรือเสริมแตงใด ๆ ใหกับรางกาย คิดวาคงจะไมมีความสุขเทากับ
ของเดิมท่ีมีอยูแลว ไมคิดเลยท่ีจะทําในชีวิตนี้ กลัวความผิดพลาดของหมอดวยครับ เพราะยังไมคอย
เช่ือฝมือหมอบานเราเทาใดนัก”  

กรณ บอกวา “การท่ีจะตัดสินใจแปลงเพศน้ัน ผมไมเคยคิดเลยครับ เพราะความสุขของผม
ไมไดอยูท่ีสรีระรางกายท่ีเหมือนผูหญิง แตอยูท่ีจิตใจท่ีเปนแบบนี้มากกวาและทางบานคงจะรับกับ
เร่ืองแบบนี้ไมไดเชนกัน” 

วิทย เลาวา “แมของผมคงจะรับไมได ถาผมตองแปลงเพศ แมจะพูดตลอดเวลานะครับวาจะ
เปนอะไรก็ได แตอยาทําเร่ืองแบบน้ีในครอบครัวของเรา ซ่ึงผมจะเห็นดวยกับแม หากคิดท่ีแปลงเพศ
แลวปญหาตาง ๆ จะตามมาอยางมากมาย” 
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เอ ผมคิดวา “ไมเหมาะสมสําหรับตัวเอง เพราะไมตองการท่ีมีสรีระที่เหมือนผูหญิงแตอยางใด 
เพียงแตมีจิตใจท่ีชอบผูชายเทานั้น แตไมอยากท่ีจะเหมือนผูหญิงท้ังหมด ผมอยากมีรางกายมีรางกายท่ี
เปนชายมากกวาเปนหญิงครับ” 

แตก็มีกลุมตัวอยางชายเพียงไมกี่คน (รอยละ 16) ยังตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงรางกายของ
ตนเอง ไมวาจะเปนการฉีดฮอรโมนหรือการตัดสินใจในการแปลงเพศซ่ึงมีเพียง 5 รายเทานั้น ซ่ึงมี
สาเหตุมาจาก 

1.การท่ีกลุมตัวอยางขาดแบบอยางท่ีดีจากเพศชายในการปลูกฝง อบรมเล้ียงดูในวัยเด็กคือ
ตนแบบท่ีเปนบิดา  

2.กลุมตัวอยางเกลียดบิดาของตนเอง เกิดความฝงใจมาจากการท่ีไดเห็นบิดาของตัวเองทุบตี 
ดาวามารดาตนเอง 

3.จากการท่ีตนเองเปนบุตรชายเพียงคนเดียวภายในบาน ซ่ึงแวดลอมไปดวยเพศหญิง ไดแก 
มารดา พี่สาว นองสาว ทําใหเกิดจิตใจเอนเอียงท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศแบบผูหญิงทุก ๆ 
อยาง 

4.บทบาททางเพศท่ีมีพฤติกรรมเปนฝายรับหรือฝายถูกกระทํา จนทําใหเกิดความฝงใจในการ
มีเพศสัมพันธวาตนเองตองเปนผูหญิงตลอดเวลา   

อยางเชน กมล บอกวา “ผมเองอยากท่ีจะเปนผูหญิงมากครับ เพราะรูสึกวาตัวเองอยากเปน
ผูหญิงต้ังแตจําความได พี่สาวชอบจับใสกระโปรง เวลาซ้ือเคร่ืองสําอางมาใหม ๆ ชอบจับผมแตงหนา
ทาปาก แลวชมวาผมสวยเหมือนผูหญิง” 

ปอ เลาวา “ผมเองเกลียดพอมาก เวลาท่ีเห็นพอทุบตีแมจะรูสึกเจ็บแทนแมทุกคร้ัง ไมอยาก
เกิดเปนผูชายเลย เคยคิดหลายคร้ังนะครับท่ีจะฆาตัวตายแตสงสารแม ถาเกิดชาติหนาไดจะขอเกิดเปน
ผูหญิงไมขอเกิดเปนผูชาย แมทุกวันนี้ถามีเงินผมก็จะขอไปแปลงเพศใชชีวิตใหอิสระ”                       
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ภาพท่ี 28  
แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการตัดสินใจแปลงเพศและการใชวัตถุแปลกปลอมตอรางกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 อิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการรวมกลุมหรือสังสรรคกัน  
จากภาพท่ี 29 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายสวนใหญ (รอยละ 80) คิดวาจะรวมกลุมกัน

หรือสังสรรคเพื่อการสนทนากันเฉพาะกลุม เปนการสํารวจความจริงในชีวิต หาทางออกในการ
ปลดปลอย เพ่ือท่ีจะระบายและพูดคุยในเร่ืองเดียวกันอยางสบายอกสบายใจ เพราะกลุมตัวอยางชาย
สวนใหญมีลักษณะท่ีคลายกันคือ 

1.ลักษณะของครอบครัวจะอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ ซ่ึงไมสามารถท่ีจะแสดงออกอะไร
ไดมากมายนักเพราะยังตองแครบุคคลภายในครอบครัวอยู ดังนั้นเม่ือมีโอกาสไดอยูในกลุมเพื่อนฝูง
หรือชายรักรวมเพศดวยกันก็พรอมเสมอท่ีจะเปดเผยความรูสึกท่ีแทจริง เพื่อเปนการปลดปลอย
ความรูสึกท่ีเก็บกดเอาไว 
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2.สถานศึกษาท่ีเปนชายลวนของกลุมตัวอยาง จะมีเพื่อนชายที่เปนแบบรักรวมเพศท่ีไม
เปดเผยรวมกันอยูเปนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงสามารถพูดคุยกัน ปรึกษาหารือถึงปญหาตาง ๆ อยางเขาอกเขาใจ
ไดในระดับหนึ่ง แตไมสามารถท่ีจะแสดงตนวามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศออกมาอยางชัดเจนวา
เปนชายรักรวมเพศไดเพราะจะดูถูกและลอเลียนจากเพื่อนชายสวนใหญ ซ่ึงถารูวาเปนชายรักรวมเพศ
แลวจะไมคบหาสมาคมดวย ทําใหตองมีการรวมกลุมกันหรือสังสรรคกันเม่ือมีโอกาส 

3.การท่ีบิดาและมารดาไมคอยมีเวลาในการอบรมเล้ียงดูบุตรเทาใดนัก  ทําใหไมมี ท่ี
ปรึกษาหารือในเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองการที่จะตัดสินใจเปดเผยตนเองตอสังคมวาเปนชายรัก
รวมเพศก็จะปรึกษากับเพื่อนสนิทมากกวาบุคคลภายในครอบครัวของตนเอง ดังนั้นโอกาสของการ
รวมกลุมสังสรรคจะมีมาก      

ตัวอยางเชน เดน บอกวา “ผมจะใชเวลาวาง ๆ อยูกับเพ่ือนท่ีเปนเกยเสียเปนสวนใหญ เพราะ
เวลาเราพูดคุยกันมีความรูสึกวาเหมือนจะมีคนเขาใจเรามากข้ึน ไมตองคอยระวังวาใครเขาจะคิด
อยางไรกับเรา หรือมองเราในแงลบ” 

ยุทธ บอกวา “ผมจะสังสรรคกับเพื่อนทุกศุกร เสาร สนุกสนานมาก ผมจะเท่ียวบาร เท่ียวผับ
ของคนประเภทนี้เพราะเราไมตองระแวดระวังอะไรมากมาย จะพูดจะคิดอะไรคอนขางท่ีจะอิสระมาก
เลยครับ” 

เล็ก คิดวา “มันคลายเหงาไดนะ เพราะชีวิตของพวกเกยคอนขางทรมานมาก ไมมีใครจะมา
เขาใจเราเทากับพวกเดียวกันท่ีเปนแบบนี้ จะนัดเจอเพื่อนทุก ๆ เดือน มีเร่ืองเมาทแตกตลอดเวลา รูสึก
วาไดระบายความคับของใจหรือปญหาท่ีเจอมา” 

เกง บอกวา “ตองเจอเพื่อน ๆ ตลอดในกลุม 3-4 คน ถาไมไดเจอกันหรือระบายเรื่องปญหา
ผูชายท่ีเจอคงอกแตกตายแนนอน เพราะเราท่ีไมสามารถจะคุยเร่ืองแบบนี้ใหกับทางบานรับรูได เขาคง
จะไมเขาใจเราหลอก” 

แจค ผมวา “ผมจะคุยกับพี่สาวและเพ่ือนพี่สาวท่ีเปนเกย 2- 3 คน เพราะพวกเขาจะเขาใจเรา
มาก พี่สาวคอนขางหวงผมมากจะใหคําปรึกษาตลอดเวลา จะไปไหนมาไหนก็จะไปกับเพื่อน ๆ ของพ่ี
เขาตลอด” 

ประกอบ บอกวา “ผมจะตองรวมตัวกันกับเพื่อน ๆ ทุกอาทิตย ไมเชนนั้นอึดอัดมาก ไดพูดได
คุยและปลดปลอยอารมณบาง ไมเชนนั้นอกแตกตายแนนอน เร่ืองแบบนี้ใครจะมาเขาใจและเห็นใจเรา
มากกวาตัวเราเอง และเพื่อนฝูงรอบขางท่ีสนิทกัน เพราะทางบานจะไมมีเวลามาใหคําปรึกษาใด ๆ 
ท้ังส้ิน”  
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ภาพท่ี 29  
แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการรวมกลุมหรือสังสรรคกัน 

   
 

กลุมตัวอยางชายท่ีเลียนแบบและแสดงออกโดยการรวมกลุม

เพ่ือสังสรรคกัน (จํานวนคน)

24

6

รวมกลุมเพื่อสังสรรค

ไมรวมกลุมเพื่อสังสรรค

 
 
  4.5 อิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการรวมกลุมเพื่อแสวงหาผูชาย  

จากภาพท่ี 30 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายไมมีความแตกตางกันเทาใดนักท่ีจะมีการ
รวมกลุมกันหรือไมรวมกลุมกันในการแสวงหาผูชายเพื่อความสุขของตนเอง เพราะส่ิงเหลานี้ไมใช
ปจจัยสําคัญเทาใดนักตอการระบายความรูสึกของตนเองในเร่ืองผูชาย แตบางคนก็จองท่ีจะแสวงหา
ผูชายตลอดเวลาเพื่อชดเชยส่ิงตาง ๆ ในชีวิตและถือวาเปนกําไรของชีวิต ตัวอยางเชน 

เอก บอกวา “ผมกับเพื่อน ๆ ท่ีเปนแบบเดียวกันดวยกัน จะหาความสุขดวยการเท่ียวบาร
เกยทุกสุดสัปดาห จะเท่ียวกันเปนกลุม ๆ เพื่อหาความสุขทางเพศ เพราะคิดวามันเปนการปลดปลอย
อีกรูปแบบหนี่งท่ีไมไดทําใหใครเขาเดือดรอน เพราะเราก็เท่ียวอยูในขอบเขตของเรา” 

เล็ก บอกวา “เร่ืองเท่ียวผูชายนะเหรอครับ เปนเร่ืองปกติอยางมากในปจจุบัน เพราะสมัยนี้
เขาเปดเผยกันออกจะตายไป ไมเห็นตองแครใครเลย แตในกลุมของผมเวลาเท่ียวจะเตือนกัน
ตลอดเวลาในเร่ืองของความปลอดภัย” 
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กมล เลาวา “ผมชอบออกลาผูชายนะครับ สนุกดี จะไปกันเปนกลุม ๆ กร๊ีดกราด ตาม
อัธยาศัย ไมเห็นตองอายใครเลย จะมีความสุขมาก ออกเท่ียวกันแทบทุกคืนเลยครับ ชีวิตนี้ตองใชให
คุม แตเราก็ระมัดระวังตัวกันนะ”  

อวน บอกวา “ผมจะนั่งรวมกลุมกันกับเพื่อน ๆ ท่ีเปนแบบนี้ จะเมาทเร่ืองผูชายตลอด
เพราะวาเปนรสชาติอีกอยางหนึ่งของชีวิต ก็มีเท่ียวบางผูชาย บางทียังเจอดารา นักแสดงท่ีเคามาเท่ียว
กันแบบนี้”                      

 
ภาพท่ี 30  

แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการรวมกลุมเพื่อแสวงผูชาย 
 

กลุมตัวอยางชายท่ีเลียนแบบและแสดงออกโดยการแสวงหาผูชาย 

(จํานวนคน)

18

12
รวมกลุมเพื่อแสวงหาผูชาย

ไมรวมกลุมเพื่อแสวงหาผูชาย

 
 

อิทธิพลของละครโทรทัศนตอการแสดงละครบทบาทเพศหญิง  4.6 
กลุมตัวอยางชายเกินคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 73) ไมมีความคิดท่ีจะสวมบทบาททางดานการ

แสดงออกในลักษณะของตัวละครที่เปนเพศหญิงเลย เพราะไมชอบท่ีจะแสดงลักษณะกระตุงกระต้ิง
เหมือนผูหญิงเทาใดนัก (ดังภาพท่ี 31) เพราะเหตุผลท่ีเหมือนกันคือ 

1.พฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยางเปนแบบฝายกระทําและฝายถูกกระทํา ซ่ึง
ไมอยากท่ีจะออกมาแสดงอะไรท่ีเปดเผยตนเองมากนัก  
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2.กลุมตัวอยางสวนใหญไมอยากท่ีจะเปดเผยตนเองมากนักใหสังคมไดรับทราบ แตสําหรับ
ครอบครัวก็เปนอันรูกัน ดังนั้นคงจะแครครอบครัวอยูบางไมอยากใหทางบานตองเสียใจหรืออับอาย 

3.กลุมตัวอยางท่ีอยูในสถานศึกษาท่ีเปนชายลวนนั้น จะตองไมแสดงตนวาเปนชายรักรวม
เพศและแสดงออกมาอยางชัดเจนเพราะจะถูกลอเลียนจากเพ่ือน ๆ ดังนั้น ทําใหกลุมตัวอยางชายรัก
รวมเพศจะตองปกปดตนเองในระดับหนึ่งและไมอยากท่ีจะแสดงออกทางดานการแสดงใด ๆ ท้ังส้ิน   

อยางเชน โดง บอกวา “ผมเกลียดมากท่ีตองแสดงออกกระตุงกระติ้งเหมือนผูหญิง โดยเฉพาะ
เวลาแสดงละครหรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ของทางโรงเรียน จะถูกเสนอชื่อใหเลนเปนผูหญิงอยูเร่ือยเลย 
หรืออาจจะเปนเพราะวาผมมีนาตาท่ีขาวสะอาด เกล้ียงเกลา ผิวสวยเหมือนผูหญิงก็ไดนะ แตผมจะ
ปฏิเสธทุกคร้ัง” 

สวน ลักษณ บอกวา “อาจารยชอบใหเลนเปนตัวนางตลอด เพราะเพื่อน ๆ ในหองจะเสนอช่ือ
ใหเลน ผมจะขอตัวทุกคร้ังเพราะไมอยากใหใครรูวาผมเปนแบบนี้ บางคร้ังก็อายเขากลัวถูกลอวาเปน
ตุด เปนกะเทย” 

วิทย บอกวา “จะใหผมเลนละครที่แสดงออกเปนตุด เปนเกย ผมไมเอาเลยครับ เพราะกลัวทาง
บานจะรูและเกิดเร่ืองแน ๆ ท่ีบานคอนขางจะซีเรียสและรับไมไดกับเร่ืองประเภทนี้อยางแนนอน เคย
แตงตัวแบบท่ีเกยเขาแตงกันคร้ังหนึ่ง เชื่อไหมครับวาบานเกือบแตก พอรับไมได ถูกตีเกือบตาย เข็ด
ตั้งแตบัดนั้นเลย”                            

แตก็ยังมีกลุมตัวอยางชายหลายคน (รอยละ 27) ท่ีตองการแสดงละครในบทบาทของเพศหญิง 
เพราะตองการปลดปลอยความรูสึกที่เก็บกดไวภายในรางกายออกมาเพราะวา 

1.บุคคลภายในบานจะแวดลอมไปดวยเพศหญิง ไดแก มารดา พี่สาว นองสาว ซ่ึงตนเองเปน
ผูชายคนเดียว ทําใหเกิดการจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศแบบผูหญิงทุก ๆ อยาง 

2.จากการฝงใจในบทบาททางเพศท่ีตนเองเปนฝายถูกกระทํา จนทําใหเกิดความฝงใจในการมี
เพศสัมพันธวาตนเองตองเปนผูหญิงตลอดเวลา 

3.ไมมีตนแบบในการปลูกฝงท่ีเปนเพศชายเพราะบิดาไดเสียชีวิตตองอยูกับมารดามา
ตลอดเวลา 

4.การอบรมเล้ียงดูท่ีเขมงวดจากมารดาเพราะวาเปนคนท่ีมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดภายใน
ครอบครัว ซ่ึงบิดาจะอยูภายใตบังคับบัญชา                

อยางเชน กมล บอกวา “ท่ีมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมที่เปนเร่ืองราวกับรองรําทําเพลงบอยมาก 
ผมจะตองถูกเพื่อน ๆ ในคณะใหเลนบทท่ีกระตุงกระต้ิง ซ่ึงบางคร้ังก็ไมสามารถขัดได จํายอมตองเลน 
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ปอ บอกวา “อยากแตงหญิงมานานแลวครับ ถามีโอกาสก็จะไมปลอยใหหลุดมือไป 
โดยเฉพาะการแสดงของมหาวิทยาลัย จะขออาสาแสดงเปนผูหญิงตลอดเพราะอยากใสชุดสวย ๆ 
อยากแตงหนาทาปาก ไมอายนะครับ พอไดแตงเปนผูหญิงแลวรูสึกวาตัวเองมีความสุขมาก”       

 
ภาพท่ี 31 

แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการแสดงละครในบทบาทเพศหญิง 
 

กลุมตัวอยางชายท่ีเลียนแบบและแสดงออกในดานการแสดงละคร

ท่ีมีบทบาทเปนเพศหญิง (จํานวนคน)

8

22

แสดงละคร

ไมแสดงละคร

 
 

4.7 อิทธิพลของละครโทรทัศนตอการแสดงออกดานการเปนผูนําเชียรกีฬา 
จากภาพท่ี 32 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางชายไมคิดท่ีจะแสดงออกในดานการเปนผูนําการ

เชียรกีฬาเกินคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 70) เพราะไมชอบที่จะแสดงออกในลักษณะกระตุงกระต้ิงเหมือน
ผูหญิงท่ีเปนเชียรลีดเดอร ซ่ึงมีลักษณะรวมท่ีคลายกันกับเหตุผลจากขอ 4.6 คือ 

1.บทบาทพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธนั้นจะเปนท้ังฝายกระทําและฝายถูกกระทํา ซ่ึงไม
อยากท่ีจะแสดงออกอะไรใหเปดเผยตนเองมากนัก  

2.กลุมตัวอยางชายไมอยากท่ีจะเปดเผยตนเองใหสังคมไดรับทราบ แตสําหรับครอบครัวก็เปน
อันรูกัน ดังนั้นจึงตองแครครอบครัวอยูบางเพราะไมอยากใหทางบานตองเสียใจหรืออับอาย 
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3.กลุมตัวอยางชายบางคนท่ีอยูในสถานศึกษาชายลวน จะตองไมแสดงตนวาเปนชายรักรวม
เพศและแสดงออกมาอยางชัดเจน เพราะจะทําใหถูกลอเลียนจากเพ่ือน ๆ ดังนั้น ทําใหตองปกปด
ตนเองในระดับหนึ่ง และไมอยากท่ีจะแสดงออกทางดานการแสดงใด ๆ ท้ังนั้น   

อยางเชน หยก บอกวา “ผมไมชอบกระโดดโลดเตน เชียรกีฬาอะไรท้ังนั้น ผมไมเอาเลยครับ 
ชอบดูอยูหาง  ๆ มากกวา เพราะไมชอบแสดงออกเหมือนผูหญิงท่ีตองแตงหนาทาปาก ยกไมยกมือ 
ทําทาทางกรีดกราย เตนไปเตนมา” 

สวน อวน บอกวา “เคยลงไปเปนเชียรลีดเดอรใหโรงเรียนคร้ังหนึ่ง ตองแตงหนาทาปากดวย 
วันนั้นแมมาเห็นท่ีโรงเรียนพอกลับบานไปถูกสวดยกใหญ หามเด็ดขาดไมใหทําอยางนั้นเพราะทาง
บานรับไมไดกับพวกกะเทย เพราะแมผมฝงใจเร่ืองท่ีพอหนีไปอยูกับผูชายดวยกัน ตั้งแตนั้นมาผมก็
เลยไมคิดจะทําอะไรท่ีเปนแบบนี้อีก” 

วิทย บอกวา “ผมไมคิดเลยท่ีจะเปนเชียรลีดเดอรเพราะพี่ชายขูไว ถารูวาไปกระโดดโลดเตน 
แตงตัวเปนผูหญิง ทาทางไมเปนแมน จะถูกรังแกตลอด เพราะท่ีบานมีพี่นองเปนผูชายหมดก็เลยกลัว
เขามากและแมมักจะตามใจพี่ชายอีกดวย” 

เดน บอกวา “ผมรับไมไดเลยกับการท่ีตองไปกระโดดโลดเตนเปนเชียรลีดเดอร เพราะอายคน
เขา กลัวถูกวาเปนกะเทย เพราะทุกวันนี้คนรอบขางก็วาผมอยูแลววาหนาตากระเดียดไปทางผูหญิง
มาก ก็เลยกลัวคนเขาจะรูวาผมเปนเกย ไมอยากท่ีจะใหใครรูท้ังนั้น”                            

แตยังมีกลุมตัวอยางชายบางคน (รอยละ 30) ท่ียังตองการแสดงออกในการเชียรกีฬาใน
บทบาทของเพศหญิง เพราะตองการแสดงออกถึงความรูสึกแทจริงท่ีเก็บกดไวภายในรางกาย เหตุผล
เพราะวา  

1.สภาพแวดลอมภายในบานประกอบไปดวยเพศหญิง ไดแก มารดา พี่สาว นองสาว ซ่ึง
ตนเองเปนผูชายคนเดียว จึงทําใหเกิดการจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศแบบผูหญิงในทุก ๆ อยาง
ตามมา 

2.เกิดจากการท่ีฝงใจในบทบาททางเพศคร้ังแรกท่ีตนเองเปนฝายถูกกระทํา จนทําใหเกิดความ
ฝงใจในการมีเพศสัมพันธวาตนเองตองเปนเพศหญิงตลอดเวลา 

3.ตนแบบในการปลูกฝงท่ีเปนเพศชายไมมีเพราะบิดาไดเสียชีวิตตองอยูกับมารดามา
ตลอดเวลาหรือบิดาทํารายมารดาของตนเองจึงเกิดความฝงใจ 

4.ถูกอบรมและเล้ียงดูท่ีเขมงวดจากมารดาเพราะมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดภายในครอบครัว 
ซ่ึงบิดาจะอยูภายใตบังคับบัญชาหรือบิดาเสียชีวิตไปแลว               4  
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ภาพท่ี 32  
แสดงอิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอการแสดงออกดานการเปนผูนําเชียรกีฬา 

 

กลุมตัวอยางชายท่ีเลียนแบบและแสดงออกในดานการเปน

ผูนําเชียรกีฬา (จํานวนคน)

9

21

เชียรกีฬา

ไมเชียรกีฬา

 
 

ผลการศึกษาจําแนกลักษณะทางประชากรศาสตร ไดบงช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการแสดงออกของกลุมตัวอยางชายหลังจากชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมรัก
รวมเพศชาย ดังนี้   

 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกจําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมการแสดง ชวงอาย ุ พฤติกรรมการแสดง 
ออกท่ีเปล่ียนแปลง ออกท่ีไมเปล่ียนแปลง  (ป) 

(%) (%) 
15 – 16 
17 – 18 
19 – 20 
21 – 22 

69 
76 
87 
79 

31 
24 
13 
21 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออก 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
        ระดับการศึกษา พฤติกรรมการ

แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลายปลาย 
ปริญญาตรี 

49 
67 
89 

51 
33 
11 

 
 
ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออก 

จําแนกตามรูปแบบสถานศึกษา 
 

รูปแบบสถานศึกษา พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการแสดง 
ออกท่ีไมเปล่ียนแปลง 

(%) 

สถานศึกษาแบบชายลวน 
สถานศึกษาแบบสหศึกษา 

35 
88 

65 
12 

 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออก 

จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย 
 

ลักษณะท่ีพักอาศัยปจจุบัน พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
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บิดา – มารดา 
ญาติ 
หอพัก 

27 
35 
76 

73 
65 
24 

ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออก 
จําแนกตามลักษณะครอบครัว 

 
ลักษณะครอบครัว พฤติกรรมการ

แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ชายลวน 
หญิงลวน 

ท้ังชายและหญิง 

47 
94 
56 

53 
6 

44 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนรอยละกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤตกิรรมการแสดงออก 

จําแนกตามสถานภาพบิดามารดา 
 

สถานภาพของบิดา – มารดา พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
อยูดวยกนั 

มาย 
แยกทาง 
หยาราง 

38 
66 
75 
82 

62 
34 
25 
18 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนรอยละกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออก 

จําแนกตามระดับการศึกษาบิดา 
 

ระดับการศึกษาของบิดา พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

62 
59 
55 
57 
52 
47 

38 
41 
45 
43 
48 
53 

 
 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนรอยละกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤตกิรรมการแสดงออก 
จําแนกตามระดับการศึกษามารดา 

 
ระดับการศึกษาของมารดา พฤติกรรมการ

แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
37 
41 

63 
59 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

46 
45 
65 
78 

54 
55 
35 
22 

 
 
 
ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนรอยละกลุมตัวอยางชายท่ีมีพฤตกิรรมการแสดงออก 

จําแนกตามรายไดรวมบิดามารดา 
 

รายไดรวมเฉล่ียบิดามารดา  
(บาท) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

(%) 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีไม
เปล่ียนแปลง 

(%) 
7,000 –  8,000 
8,001 –  9,000 
9,001 – 10,000 
10,001 – 20,000 
20,001 – 30,000 
30,001 – 40,000 
40,001 – 50,000 

78 
72 
65 
63 
49 
47 
48 

22 
28 
35 
37 
51 
53 
52 

 
 
 จากทัศนะของ ดร.นรินทร กรินชัย นักจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน และคุณทาริกา 
ธิดาทิตย ผูจัดละครโทรทัศนทางชอง 3 ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมการเลียนแบบรัก
รวมเพศ ดังนี้ 
 1.การเล้ียงดูจากครอบครัวเปนสวนสําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบใน
ลักษณะรักรวมเพศได 
 2.ส่ือไมไดมีสวนทําใหกลุมตัวอยางชายเปนผูท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ แตส่ือจะ
กระตุนใหเกิดการเลียนแบบในลักษณะของการหาเอกลักษณทางเพศของบุคคลคนนั้นมากกวา 
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 3.การนําเสนอบทบาทของนักแสดงในละครโทรทัศน ข้ึนอยูกับรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอวาจะมีสวนในการชักจูงหรือโนมนาวใจในลักษณะใด     

DPU



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายของ

เยาวชนท่ีปรากฏในรายการละครโทรทัศน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการเลียนแบบและการ
แสดงออกของเยาวชนท่ีไดชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีบทบาทของนักแสดงท่ีมีการแสดงออก
ลักษณะพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย นอกจากนี้ยังตองการตอบคําถามการวิจัยคร้ัง
นี้วา หลังจากท่ีกลุมตัวอยางชายไดรับชมละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักรวมเพศแลวจะมีผล
ตอการเลียนแบบและการแสดงออกอยางเปดเผยตอสังคมหรือไมอยางไร เพื่อวิเคราะห หาขอสรุป
ตอไป 
โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนชายรักรวมเพศแตไมแสดงออกตอสังคม จะรับรูกันเองภายใน
ครอบครัวและเพ่ือนสนิทเทานั้น จํานวน 30 คน ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกจากกลุมเยาวชนชายท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ไดศึกษาจากการชมรายการละครโทรทัศน 8 เร่ือง 
ซ่ึงมีการแสดงบทบาทสมมติของตัวละครชายที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายอยาง
ชัดเจน ซ่ึงกลุมตัวอยางชายจะตองดูละครโทรทัศนอยางนอย 5 เร่ืองดวยกัน  
 จากการศึกษากลุมตัวอยางชายมีปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเลียนแบบและการแสดงออก
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายหลังจากชมรายการละครโทรทัศน ซ่ึงมีลักษณะท่ี
เหมือนกัน ดังผลสรุปและการอภิปรายผล ดังน้ี  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยใหขอสรุปในสาระสําคัญดังนี้ 
1.กลุมตัวอยางชายสวนใหญจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบชายรักรวมเพศหลังจากท่ีไดชม

รายการละครโทรทัศนแลว ดังนี้ 
กลุมตัวอยางชายดังกลาวมีมากถึงรอยละ 77 ท่ีมีแนวโนมจะเลียนแบบพฤติกรรมชายรัก

รวมเพศหลังจากตัวละครเม่ือไดชมละครโทรทัศนเร่ืองตาง ๆ  แลว ซ่ึงมีปจจัยและลักษณะบางอยางท่ี
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการที่จะเลียนแบบตามบทบาทของนักแสดงคือ 

1.ตนแบบหรือแมแบบจากนักแสดงหรือตัวละครชายมีเอกลักษณท่ีเหมือนและคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางชายอยูหลายประการ ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจเปนอยางมากในการเอาแบบอยาง
หรือลอกเลียนแบบได  
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2.บทบาทการแสดงออกของนักแสดงชายนั้นไมไดหวือหวาหรือโอเวอรจนเกินไป ดูแลว
เปนปกติ ซ่ึงคิดวาสังคมในปจจุบันจะรับไมไดเพราะภาพที่ปรากฏดังกลาวสามารถลอกเลียนแบบและ
สามารถเอาเปนแบบอยางได 

3.สถานภาพหรือบทบาทของตัวละครที่แสดงออกมามีความเหมือนจริงเปนอยางมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับชายรักรวมเพศท่ีปรากฏใหเห็นในสังคมปจจุบัน   

สวนกลุมตัวอยางชายบางคนรอยละ 23 ยังเฉย ๆ หรือไมคิดท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมชาย
รักรวมเพศหลังจากชมละครโทรทัศนเร่ืองตางๆ  แลว ซ่ึงกลุมตัวอยางชายเหลานี้มีเหตุผลท่ีเหมือนกัน
คือ 

1.ครอบครัวทางบานคงจะรับไมไดกับเร่ืองแบบน้ีเพราะคนในครอบครัวสวนใหญ
คอนขางจะคาดหวังไวมากกับตนเองท่ีเปนบุตรชายในครอบครัว  
 2.ลักษณะบทบาทพฤติกรรมทางเพศของกลุมตัวอยางชายจะเปนแบบทั้งฝายรุกและฝายรับ
และสวนใหญจะชอบเพศชายท่ีมีลักษณะเปนชายรักรวมเพศเหมือนกันท่ีไมแสดงออก ดังนั้น จึงไมคิด
ท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศของตัวละคร                       
 3.กลุมตัวอยางชายท่ีไมคิดเลียนแบบตัวละครนั้นเพราะวารูปแบบสถานศึกษาท่ีเปน
ลักษณะชายลวนเปนตัวกําหนดกรอบหรือการสะกัดกั้นพฤติกรรมดังกลาวไว เพราะจะตองไมแสดง
ตนวาเปนชายรักรวมเพศและแสดงออกมาอยางชัดเจน มิฉะนั้นจะถูกลอเลียนหรือโดนรังเกียจจาก
เพื่อน ๆ  กลุมตัวอยางชายรักรวมเพศจะตองปกปดตนเองในระดับหนึ่งและไมอยากท่ีจะแสดงออกใด 
ๆ ท้ังส้ิน   

 
2.กลุมตัวอยางชายสวนใหญมีการตัดสินใจท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมหลังจากท่ีไดชม

รายการละครโทรทัศน 
กลุมตัวอยางชายรอยละ 60 จะตัดสินใจที่จะเปดเผยตนเองตอสังคมหลังจากชมละคร

โทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักรวมเพศเพราะคิดวาพรอมท่ีจะเปดเผยตนเองใหสังคมไดรับรูทันที
วาตนเองมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ และแนใจวาเม่ือเปดเผยแลวตนเองจะสบายใจมากกวาท่ีจะตอง
ปดบังเอาไว อีกทั้งทางครอบครัวก็สามารถยอมรับไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงเร่ืองเหลานี้ไมนาจะเปนปญหา
ท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันภายในครอบครัว อีกท้ังไมทําใหใครเดือดรอน จากการท่ี
กลุมตัวอยางชายดูละครแลวคิดท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมเพราะวามีผลสืบเนื่องมาจาก 
 1.รูปแบบสถานศึกษาของกลุมตัวอยางเองเพราะสวนใหญจะศึกษาอยูในสถานศึกษาแบบ
สหศึกษา ทําใหกลุมตัวอยางสามารถคบหาสมาคมพูดคุยกับเพ่ือนไดท้ังชายและหญิง ตลอดจนเพ่ือน
ชายท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศไดอยางเปดเผยและสบายใจมากกวา ทําใหไมตองปดบังตัวเองท่ีจะ
เปดเผยตนเองเหมือนกับไดศึกษาในสถานศึกษาชายลวน 
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2.การพักอาศัยของกลุมตัวอยางชายสวนใหญจะอาศัยอยูรวมกันกับบิดา มารดา พี่ นอง ซ่ึง
เปนครอบครัวใหญ สามารถอยูรวมกันกับคนในครอบครัวเดียวกันไดเพราะไมไดปดบังวาตนเองเปน
ชายรักรวมเพศและสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมรักรวมเพศกับบุคคลภายใน
ครอบครัวไดอยางอิสระในระดับหนึ่ง 
 3.ลักษณะของครอบครัวในวัยเด็กของกลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีบุตรเปนชายลวนมี
ลักษณะท่ีคลายกันคือ ขาดแบบอยางของเพศชายท่ีจะเลียนแบบหรือเอาเปนอยาง เนื่องจากบิดาไมได
เปนตนแบบที่ดีในการปกครองคนในครอบครัวแตจะมีอํานาจที่สุดภายในบาน คอยกดข่ี หมเหง รังแก
มารดา ทําใหกลุมตัวอยางชายบางคนเกลียดบิดา ทําใหเกิดความสงสารมารดาแลวหันมาเลียนแบบ
มารดาแทน และกลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีบุตรเปนหญิงลวนโดยไมนับรวมกลุมตัวอยางชายเขาไป
ดวยพบลักษณะท่ีเหมือนกันคือ จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากเพศหญิง ซ่ึงไดแก มารดา พี่สาว 
นองสาว เพราะพวกเขาเหลานี้จะมีความใกลชิดและสนิทสนมมาก ทําใหเกิดการซึมซับถึงพฤติกรรม
การแสดงออกของเพศหญิง ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกลุมตัวอยางชายเปดเผยตนเองวามีพฤติกรรม
ชายรักรวมเพศได 

4.ตนแบบจากส่ือตาง ๆ มีลักษณะท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกับกลุมตัวอยางชายหลายอยาง
และการแสดงออกของตัวละครก็เหมือนจริงมากดูแลวไมนาเกียจเกินไป คิดวาทางบานและสังคมรอบ
ขางจะรับได ถาเปดเผยตนเองในลักษณะท่ีส่ือแสดงอยู  

สวนกลุมตัวอยางชายรอยละ 40 บางคนยังลังเลที่จะไมเปดเผยวาตนเองเปนชายรักรวมเพศ
ตอสังคมโดยเด็ดขาดเม่ือไดชมละครโทรทัศนแลวเพราะคิดวา 

1.กลุมตัวอยางชายเกรงวาทางครอบครัวจะรับไมไดท่ีตนเองไดแสดงออกและเปนแบบนี้ 
อีกทั้งกลัวบิดามารดาจะเสียใจเพราะถูกคาดหวังจากทางครอบครัวไวมาก 

2.กลุมตัวอยางชายจะติดกับบทบาทของนักแสดงหรือตัวละครบางคน ท่ีแสดงออกดูแลว
นาเกลียด ทําทากระตุงกระต้ิง โอเวอรมากจนเกินไป มีการแตงหนาทาปาก ออกสาวเหมือนกะเทย
อยางชัดเจน  เพราะคิดวาพฤติกรรมดังกลาวสังคมยังยอมรับไมไดและอาจถูกประนามไดเชนกัน 

 
3.การนําเสนอของส่ือมวลชน โดยเฉพาะรายการละครโทรทัศนท่ีมีบทบาทของนักแสดง

ชายมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายปรากฏอยางชัดเจนนั้น สงผลทําใหกลุมเยาวชน
ชายเกิดความพึงพอใจในหลาย ๆ ดานของตนแบบท่ีไดเห็น จึงเกิดมีการเลียนแบบในลักษณะตาง ๆ 
ดังนี้ 

1.การแสดงออกโดยการแตงกายใชสีสันของเสื้อผาเปนหลัก เพราะในปจจุบันจะมีแฟช่ัน
การแตงกายในรูปแบบนี้คอนขางมากท่ีบงบอกถึงลักษณะของชายรักรวมเพศหรือเกย หรือแมแตการ
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2.การแสดงออกลักษณะทาทางจากสีหนาและสายตาท่ีใชในการเมียงมองเปนสวนใหญ 
ซ่ึงจะบอกวาเลียนแบบมาจากการดูละครโทรทัศนและสามารถส่ือความหมายออกมาไดในระดับหนึ่ง
ท่ีสามารถรับรูกันไดในกลุมคนเพศท่ีสาม นอกจากนี้การแสดงออกในลักษณะกระตุงกระต้ิง การใช
น้ําเสียง เพื่อท่ีจะใหรูวาตนเองเปนชายรักรวมเพศ 

3.การรวมกลุมกันหรือสังสรรคเพื่อการสนทนากันเฉพาะกลุม เปนการสํารวจความจริงใน
ชีวิต หาทางออกในการปลดปลอย เพ่ือท่ีจะระบายและพูดคุยในเร่ืองเดียวกัน อยางสบายอกสบายใจ
บางคร้ังในการรวมกลุมกันเพื่อท่ีจะแสวงหาผูชายเพื่อความสุขของตนเอง เปนการชดเชยส่ิงตาง ๆ ใน
ชีวิตและถือวาเปนกําไรของชีวิต  

4.การแสดงออกในบทบาทของเพศหญิงไมวาการเลนละครหรือการเปนเชียรลีดเดอร 
เพราะตองการปลดปลอยความรูสึกที่เก็บกดไวภายในรางกายออกมา 
 

4.อิทธิพลของรายการละครโทรทัศนมีผลตอการเลียนแบบและการแสดงออกของกลุม
เยาวชนชายในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็มีกลุมตัวอยางชายบางคนยังไมกลาท่ีจะแสดงตัวตนท่ี
แทจริงหรือเปดเผยออกมาวาตนเองเปนชายรักรวมเพศ  เพราะมีสาเหตุมาจาก  

1.ถูกคาดหวังจากครอบครัวไวสูงเพราะวาตนเองเปนผูชายคนเดียวของบาน ดังนั้น ในการ
ท่ีจะกระทําอะไรลงไป โดยเฉพาะการเปดเผยตนเองตอสังคมวาเปนชายรักรวมเพศน้ัน ยังกลัวบุคคล
ภายในบานจะเสียใจ 

2.รูปแบบสถานศึกษาที่กลุมตัวอยางชายศึกษาอยูนั้นเปนลักษณะโรงเรียนชายลวน ซ่ึงไม
สามารถท่ีจะแสดงตนวาเปนชายรักรวมเพศออกมาอยางชัดเจน เพราะมิฉะนั้นจะถูกลอเลียนหรือโดน
รังเกียจจากเพื่อน ๆ  ดังนั้น จะถูกกรอบของสถานศึกษาในการสะกัดกั้นความรูสึกท่ีอยากจะเปดเผย
ตนเอง ทําใหกลุมตัวอยางชายรักรวมเพศบางคนจะตองปกปดตนเองในระดับหนึ่งและไมสามารถท่ีจะ
เปดเผยหรือแสดงออกใด ๆ ท้ังส้ิน  
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้จะเห็นวาสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัว
แบบ(Observational Learning) ของแบนดูรา (Bandura) ท่ีมีความเชื่อวาการเรียนรูสวนใหญของคนเรา
นั้นเกิดข้ึนจากการสังเกตจากตัวแบบหรือแมแบบ ซ่ึงจะแตกตางจากการเรียนรูจากประสบการณตรงท่ี
ตองอาศัยการลองผิดลองถูกเพราะนอกจากจะสูญเสียเวลาแลว ยังอาจจะเกิดอันตรายไดในบาง
พฤติกรรมในการเรียนรูโดยการผานตัวแบบนั้น ๆ ซ่ึงตัวแบบเพียงคนเดียว สามารถท่ีจะถายทอดท้ัง

DPU



 97

องคประกอบแรก เร่ิมจากกระบวนการใหความสนใจ (Attention Process) ในลักษณะของ
แมแบบและการแสดงออกของแมแบบท่ีจะชวยใหบุคคลเกิดความสนใจคือ มีความคลายคลึงกับผู
สังเกตในเร่ืองของเพศ เช้ือชาติ เจตคติ ช่ือเสียง ความสามารถ แตขณะเดียวกันก็ทําใหผูสังเกตเกิดการ
คิดวาตนเองจะไมสามารถกระทําพฤติกรรมเชนแมแบบได ซ่ึงก็แลวแตลักษณะเฉพาะตนของผูสังเกต 
  จากการศึกษาคร้ังนี้จะเห็นวา กลุมตัวอยางชายสวนใหญจะใหความสนใจในการดูบทบาท
ของตัวละครชายท่ีมีการแสดงออกแบบรักรวมเพศเพราะวาบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีแสดงออก
ดังกลาวตรงกับลักษณะหรือละมายคลายคลึงกับตนเองท่ีเปนอยูมากทีเดียว 

หลังจากนั้นจะเกิดองคประกอบท่ีสองคือ กระบวนการจดจํา (Retention Process) ในสวน
รายละเอียดตาง ๆ ของพฤติกรรมแมแบบไดก็จะทําใหสามารถลอกเลียนแบบได ดังนั้น การเสนอ
แมแบบโดยใหมีการใชคําพูดและการแสดงออกของแมแบบท่ีเปนเร่ืองราว จะเปนตัวช้ีแนะใหผู
สังเกตระลึกถึงพฤติกรรมของแมแบบไดงายข้ึน เม่ือไดรับส่ิงเราท่ีเหมือนหรือคลายกับท่ีแมแบบ
กระตุน หลังจากเกิดกระบวนการจดจํา 

จากการศึกษาในครั้งนี้ไดสอดคลองกับกระบวนการที่สองคือ กลุมตัวอยางชายจํานวนมาก
สามารถท่ีจะจดจํารายละเอียดการแสดงออกของตัวละครชาย ไมวาจะเปนลักษณะทาทาง บทบาทการ
แสดง สีหนาและแววตาของตัวละครชายที่แสดงบทบาทชายรักรวมเพศไดเปนอยางดี ซ่ึงมีปจจัยหลาย
อยาง เชน ตัวละครชายบางตัวมีบุคลิกลักษณะท่ีคลายคลึงและเหมือนกันกับกลุมตัวอยางมาก หรือการ
ท่ีจะตองจดจํารายละเอียดลักษณะของตัวละครชายรักรวมเพศเพื่อท่ีจะตองเขารวมกับกลุมเดียวกัน
หรือตองนําไปใชภายในกลุมเพื่อนท่ีเปนชายรักรวมเพศดวยกัน บางคร้ังตองนําไปเปนตนแบบและ
แบบอยางในการแสดงตาง ๆ   

ตอมาองคประกอบท่ีสามคือ กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) ซ่ึง
เปนการถายโยงจากความสนใจและการจดจําแมแบบออกมาเปนการแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบ
จากแมแบบแทน การใหขอมูลยอนกลับจากแมแบบหรือจากสังคม จะทําใหมีการแสดงออกอยาง
ถูกตอง กระบวนการแสดงออกน้ีข้ึนอยูกับสมรรถภาพทางดานสรีระของแตละบุคคลดวย  

จากการศึกษาคร้ังนี้จะเห็นไดวา หลังจากท่ีกลุมตัวอยางชายใหความสนใจกับบทบาทของ
ตัวละครชาย ตลอดจนสามารถจดจําการแสดงออกของตัวละครดังกลาวไดเปนอยางดีแลวนั้น จนทํา
ใหกลุมตัวอยางชายเกิดความพึงพอใจในหลาย ๆ ดานของตนแบบท่ีไดเห็น จึงเกิดการเลียนแบบใน
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แตพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมคอยจะไดพบเห็นเทาใดนักของกลุมตัวอยางชายคือ ความ
ตองการที่จะเปล่ียนแปลงรางกายของตนเองในลักษณะของการแปลงเพศ แมแตการฉีดฮอรโมนเขา
ไปในรางกายบางสวน เชน หนาอก ใบหนา สะโพก เปนตน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางชายขาด
แบบอยางท่ีดีจากเพศชายในการปลูกฝง อบรมเล้ียงดูในวัยเด็กคือตนแบบท่ีเปนบิดา อีกท้ัง กลุม
ตัวอยางชายบางคนยังเกลียดบิดาของตนเอง เกิดความฝงใจมาจากการที่ไดเห็นบิดาของตัวเองทุบตี ดา
วามารดาตนเอง นอกจากนี้ การที่ตนเองเปนบุตรชายเพียงคนเดียวภายในบาน ซ่ึงแวดลอมไปดวยเพศ
หญิง ไดแก มารดา พี่สาว นองสาว ทําใหเกิดจิตใจเอนเอียงท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศแบบ
ผูหญิงทุก ๆ อยาง รวมท้ัง บทบาททางเพศที่มีพฤติกรรมเปนฝายรับหรือฝายถูกกระทํา จนทําใหเกิด
ความฝงใจในการมีเพศสัมพันธทุกคร้ังวาตนเองตองเปนผูหญิงตลอดเวลา ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงขับท่ี
ทําใหเกิดการแสดงออกในลักษณะดังกลาว    

ทายสุดองคประกอบท่ีส่ีเปนกระบวนการจูงใจ (Motivational Process) ซ่ึงบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมการลอกเลียนแมแบบหรือไมก็เกิดจากการเรียนรู จากการสังเกตแมแบบ ถาพฤติกรรมของ
แมแบบไดรับผลที่พึงพอใจหรือสามารถหลีกหนีจากสิ่งเราท่ีไมพึงพอใจได แนวโนมท่ีบุคคลจะ
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบสูง เพราะคาดหวังวาจะไดรับผลดังเชนท่ีตัวแบบไดรับ  

จะเห็นวาองคประกอบสุดทายของกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ
(Observational Learning) ของแบนดูรา (Bandura) ไดสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้ โดยกลุม
ตัวอยางชายบางคนยังเฉย ๆ หรือไมคิดท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมชายรักรวมเพศหลังจากชมละคร
โทรทัศนเพราะเหตุผลท่ีวา ครอบครัวทางบานคงจะรับไมไดกับเร่ืองแบบนี้เพราะคนในครอบครัว
สวนใหญคอนขางจะคาดหวังไวมากกับตนเองท่ีเปนบุตรชายในครอบครัว และรูปแบบสถานศึกษาท่ี
กลุมตัวอยางอยูนั้นมีลักษณะเปนแบบชายลวน ซ่ึงเปนตัวกําหนดกรอบหรือการสะกัดกั้นพฤติกรรม
ดังกลาวไว เพราะจะตองไมแสดงตนวาเปนชายรักรวมเพศและแสดงออกมาอยางชัดเจน มิฉะนั้นจะ
ถูกลอเลียนหรือโดนรังเกียจจากเพื่อน ๆ  กลุมตัวอยางชายรักรวมเพศจะตองปกปดตนเองในระดับ
หนึ่ง และไมอยากท่ีจะแสดงออกใด ๆ ท้ังส้ิน 

จากองคประกอบนี้จะเห็นวา มีส่ิงท่ีมาสะกัดกั้นท่ีจะทําใหกลุมตัวอยางชายไมยอมท่ีจะ
เปดเผยตนเองวาเปนชายรักรวมเพศตอสังคม ถึงแมวาตนแบบจะสรางความพึงพอใจเปนอยางมากใน
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จะเห็นวาจากผลการศึกษาในครั้งนี้ กลุมตัวอยางชายมีความพึงพอใจท่ีจะมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายหลังจากชมละครโทรทัศนแลวถึง 23 คน จากกลุม
ตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท้ังส้ิน 30 คน และกลุมตัวอยางชายยังมีการตัดสินใจในการท่ีจะเปดเผย
ตนเองตอสังคมวามีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศทันที หลังจากที่ไดชมละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายแลวถึง 18 คน 

ในการวิจัยในคร้ังนี้ รายการละครโทรทัศนมีผลกระทบเปนอยางมากตอกลุมตัวอยางชายท่ี
จะเปดเผยตนเองตอสังคมวามีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศชายเพราะละครโทรทัศนแตละเร่ืองท่ีไดดูนัน้ 
นักแสดงหรือตนแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางมาก ทําใหรูสึกเหมือนกับ
วาตนเองไดสวมบทบาทน้ันจริง ๆ 

แตรายการละครโทรทัศนมีผลกระทบนอยมากตอกลุมตัวอยางชาย ในการท่ีจะออกมา
เปดเผยตนเองอยางชัดเจนวามีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศชาย เพราะยังมองวานักแสดงบางคนหรือ
ตนแบบท่ีไดเห็นนั้นมีพฤติกรรมท่ีนารังเกียจ ไมเหมาะสมกับตนเองเปนอยางมากและท่ีสําคัญจะเกิด
ปญหากับทางครอบครัวตามมามากเพราะทางบานจะรับไมไดกับพฤติกรรมท่ีผิดเพศแบบนี้            

สวนพฤติกรรมการแสดงออกโดยการเลียนแบบนั้นจะเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเกิด
การเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายมาจากการรับชมรายการละครโทรทัศน
นั้นเกิดข้ึนจริง จะเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึนในกรณีท่ีเยาวชนเช่ือวาส่ือกอใหเกิดการเลียนแบบไดจริง ก็จะ
ทําใหเห็นวาการเลียนแบบของเยาวชนท่ีเบ่ียงเบนทางเพศนั้นเกิดในลักษณะเทียบเคียง (Identification) 
เพราะถาวิเคราะหจากแนวความคิดของแบนดูรา (Bandura) ก็จะเห็นไดวาภาพของพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศในรายการละครโทรทัศนนั้น ส่ือไดกระทําหนาท่ีในลักษณะ Observation Learning การแสดง
พฤติกรรมจากการสังเกตของส่ือ และ Disinhibitory Effect การท่ีใชส่ือมวลชนเปนแมแบบในการ
แสดงออก จนประสบผลสําเร็จ 
 จากผลการวิจัยจะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญพรอมท่ีจะตัดสินใจเลียนแบบพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายทันที ซ่ึงสอดคลองกับ Disinhibitory Effect การท่ีส่ือมวลชนเปน
แมแบบในการแสดงออกจนประสบผลสําเร็จ 
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หยก บอกวา “ตอนแรกก็คิดอยูนานเหมือนกัน กลา ๆ กลัว ๆ ไมรูจะวางตัวอยางไรใน
สังคม แตพฤติกรรมของชายรักรวมเพศท่ีไดเห็นก็มีหลายแบบท่ีพอจะนํามาเปนแมแบบได ก็ไม
อยากจะปดบังตัวเองอีกแลว รูสึกวาอึดอัดมาก ชีวิตเปนของเรา ควรท่ีจะกําหนดเองได”  

สวนโก บอกอยางชัดเจนวา “หลังจากดูละครแลวคิดวาจะไมปดบังความรูสึกของตัวเอง
นะครับ เพราะเม่ือกอนจะอึดอัดมาก แตปจจุบันสังคมยอมรับกันมากข้ึน ไมเห็นตองกลัวอะไร ทาง
บานผมก็ยอมรับกันไดแลวในระดับหนึ่ง เปนเร่ืองท่ีดีเสียอีก ไมตองมานั่งกังวลใหกลุมใจเปลา ๆ” 

ดานลักษณ กลาววา “ท่ีบานบอกวาจะเปนอะไรก็เปนไปเถอะ แตอยาทําใหสังคมรอบขาง
หรือใคร ๆ ตองเดือดรอน ตอนแรกก็กลัว ๆ และลังเลอยูมากเหมือนกันวาจะทําอยางไรดี แตเม่ือไดดู
ละครโทรทัศนหลายเร่ืองท่ีมีเร่ืองราวของคนประเภทปรากฏอยู ก็คิดวาไมเห็นจะแปลกอะไรที่เราจะ
เปดเผยตัวเองตอสังคมวาเราเปนอะไร เพราะสังคมสมัยนี้เขาเปดกวางกันมากข้ึนและยอมรับเร่ือง
เหลานี้กันเยอะแยะ” 

เล็ก บอกวา “ตัดสินใจทันทีเลยครับเพราะชีวิตเราเอง ไมอยากใหใครมาขีดเสนหรือตี
กรอบ บทบาทของตัวละครก็เปนประเด็นหนึ่งท่ีทําใหผมรูจักตนเองมากขึ้น ละครท่ีเราดู ๆ อยูทุกวัน 
สวนใหญก็นํามาจากชีวิตจริงกันท้ังนั้น ผมวาดีเสียอีกท่ีทําละครประเภทนี้กันมากข้ึน เพราะจะทําให
พวกท่ีหลบ ๆ ซอน ๆ เขาใจตัวเองในระดับหนึ่ง จะไดไมตองเก็บกดอีกตอไป” 

 
ผลการวิจัยคร้ังนี้ สามารถวิเคราะหความแตกตางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ชายหลังจากชมละครโทรทัศนวามีผลกระทบตอการเลียนแบบและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังนี้ 
ปจจัยรวมท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกแบบรักรวมเพศชาย

คอนขางมากหลังจากชมรายการละครโทรทัศนคือ 
1.ชวงอายุระหวาง 19 – 22 ป จะมีพฤติกรรมในการแสดงออกอยางชัดเจนคอนขางมากคิด

เปนรอยละ83 ซ่ึงเปนชวงท่ีกลุมตัวอยางเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินชีวิต การเลือกรูปแบบทาง
เพศของตนเองและท่ีสําคัญเปดรับส่ืออยางกวางขวางดวยตนเองไดอยางดีอีกดวย 

2.การศึกษาในระดับปริญญาตรี แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการตัดสินใจท่ีจะเปดเผย
ตนเองมากข้ึนถึงรอยละ 89 ไดมีการเรียนรูจากสังคมภายนอกมากข้ึน อีกท้ังอยูในชวงตนของวัย
ทํางานหลังจากจบการศึกษาแลว 

3.สถานศึกษาแบบสหศึกษา มีผลตอการเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศมากถึงรอย
ละ 88 เพราะกลุมตัวอยางชายสามารถคบหาสมาคมกับเพื่อนและพูดคุยกันไดท้ังชายและหญิง 
ตลอดจนทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางปกติ ไมตองปดบังซอนเรน 

4.กลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูหอพัก อพารตเมนท จะมีแนวโนมในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศอยางเปดเผยถึงรอยละ 76 เพราะกลุมตัวอยางไมตองอยูในความดูแลของครอบครัว

DPU



 101

5.ครอบครัวท่ีตนเองเปนบุตรชายคนเดียวแตแวดลอมไปดวยพ่ีสาว นองสาว เปนปจจัย
หนึ่งของการท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายไดถึงรอยละ 94 เพราะบาง
ครอบครัวตองการบุตรสาว จึงพยายามเล้ียงดูบุตรชายคนใดคนหนึ่งใหเปนเพศหญิงตามท่ีตนเอง
ตองการ สวนบางครอบครัวท่ีมีบุตรเปนหญิงลวน โดยไมไดนับรวมกลุมตัวอยางเขาไปดวยจะพบวา
กลุมตัวอยางไดแมแบบท่ีเปนเพศหญิงทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากเพศหญิงท่ีไมสามารถ
หลีกเล่ียงไดจากมารดา พี่สาว นองสาว ท่ีไดใกลชิดมากกวาบิดา จนเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกลายเปน
ชายรักรวมเพศและแสดงพฤติกรรมอยางเปดเผยในท่ีสุด 

6.ครอบครัวท่ีบิดาและมารดาไมไดอยูดวยกันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ มากถึงรอยละ 74 
จะมีผลตอกลุมตัวอยางท่ีจะทําใหขาดแบบอยางจากบิดาและเลียนแบบมารดาแทน ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่ง
ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบเพศหญิง จนทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศได  

7.การศึกษาของบิดาและมารดาท่ีแตกตางกัน ทําใหบางคร้ังเกิดความแตกตางในดาน
ความรูสึก นึกคิด การวางสถานะและบทบาทของตนเองท่ีมีตอครอบครัว  อาทิ บิดาท่ีมีการศึกษานอย 
จะมีผลทําใหบุตรชายมีการแสดงออกพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศถึงรอยละ 59 เพราะบิดาไมมีบทบาท
ของการเปนผูนําครอบครัวหรือเปนตนแบบ เพราะตองอยูภายใตคําส่ังและโอวาทของมารดาซ่ึงมี
การศึกษาสูงกวา ท่ีมีถึงรอยละ 78     

8.รายไดรวมเฉลี่ยของบิดาและมารดาท่ีมีจํานวนนอย ทําใหกลุมตัวอยางชายหลายคนตอง
ออกไปหารายไดพิเศษเพ่ือมาเล้ียงดูตนเองและเจือจุนครอบครัว ซ่ึงรายไดเสริมมาจากการขายบริการ
ทางเพศใหกับบรรดาผูชายและผูหญิงท่ีมาซ้ือบริการ ในชวงแรก ๆ ท่ีทําเพราะความขัดสน ตอมาเกิด
การติดใจ ก็เลยทําใหเปล่ียนไปมีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศ   

นอกจากนี้ ผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงวา มีปจจัยรวมบางอยางท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกแบบรักรวมเพศชายหลังจากชมละครโทรทัศนแลว เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมคอนขางนอยมากหรือจนบางคร้ังไมมีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมเลยคือ 

1.สถานศึกษาท่ีเปนลักษณะชายลวนรอยละ 65 ท่ีกลุมตัวอยางชายจะไมมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการแสดงออกเทาใดนัก อาจเปนเพราะสังคมโดยรอบของสถานศึกษาไมเอ้ืออํานวย ตอง
ปดบังซอนเรน การคบเพ่ือนท่ีเปนชายรักรวมเพศตองกระทําอยางไมเปดเผย ตองรวมกันเปนกลุมเล็ก 
ๆ เพราะถาแสดงออกถึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศอยางชัดเจนเพื่อน ๆ ท่ีเปนชายปกติจะไมคบหา
สมาคมดวย จะถูกมองวาเปนแกะดํา   
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2.ครอบครัวที่ตนเองเปนบุตรชายผูเดียวและถูกคาดหวังจากครอบครัวคอนขางมากวา
ตนเองตองเปนผูสืบสกุล ทําใหตองเก็บความรูสึกภายในเอาไวและไมสามารถเปดเผยหรือแสดงตัวตน
อยางแทจริงออกมาได มีถึงรอยละ 49  

 
อิทธิพลของละครโทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจในการเลียนแบบและแสดงออกพฤติกรรม

เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย ดังตอไปนี้ 
1.กลุมตัวอยางจะไมมีการเปล่ียนแปลงใด ๆท้ังส้ิน โดยไมแสดงออกในดานใด ๆ เลย ไมวาจะ

เปน การแตงกาย, การใชทาทาง, การแสดงละคร, การเชียรกีฬา, การรวมกลุมกัน, การเปล่ียนแปลง
รางกาย 

2.กลุมตัวอยางจะมีการเปล่ียนแปลงตนเองในระดับนอย จะมีการแสดงออกในลักษณะการ
แตงกายหรือการรวมเฉพาะกลุมเพื่อสังสรรคกัน 

3.กลุมตัวอยางท่ีมีการเปล่ียนแปลงตนเองในระดับปานกลาง จะแสดงออกในลักษณะการแตง
กาย, การใชเคร่ืองสําอาง, การออกทาทางกระตุงกระติ้ง, การใชน้ําเสียงในการสนทนา, การใชสีหนา 
แววตาในการส่ือสาร, การแสดงละครในบทบาทเพศหญิง, การเปนเชียรลีดเดอร 

4.กลุมตัวอยางบางคนท่ีคิดจะเปล่ียนแปลงตนเองในระดับมาก คือ มีการตัดสินใจในลักษณะ
การแปลงเพศ, การฉีดฮอรโมน, การเปล่ียแปลงรางกายบางสวนหรือแมแตการรวมกลุมกันอยาง
เปดเผยเพื่อแสวงหาผูชาย 

 
ทางดานความคิดเห็นของนักวิชาการ นักจิตวิทยา ท่ีมีตอรายการละครโทรทัศนท่ีนําเสนอ

เร่ืองราวของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายน้ัน ดร.นรินทร กรินชัย นักจิตวิทยา 
สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน ไดใหทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองนี้วา “ละครโทรทัศนไมไดทําใหคน ๆ นั้นมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ แตควรมาจากพื้นฐานเดิมท่ีอยูในตัวเองหรือวามีความชอบเปนทุนเดิมอยู
แลวมากกวา แตส่ือจะเปนสวนท่ีมากระตุนมากกวาในลักษณะของการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง 
เพื่อท่ีจะแสวงหาความพึงพอใจในข้ันตนหรือตนแบบ 

สวนรายการละครท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศปรากฏอยูดวยนั้น วิธีการนําเสนอของผูจัด
ละครหรือผูกํากับละครนาจะมีผลตอการรับรูของผูดูละครมากกวา เพราะการวางตัวละครเปนส่ิงท่ี
สําคัญวาจะใหบทบาทของพวกเขาเหลานั้นเปนไปในทิศทางใด ในดานบวกหรือดานลบ เชน คุณชาต
โยดม หิรัณยัษฐิติ ในบทบาทของ “กองทัพ” จากละครเร่ือง “รักเลหเพทุบาย” นั้น จะเห็นวาตัวละคร
ดังกลาวมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบชายรักชาย ท่ีไมมีพิษมีภัยกับใคร ไมไดทําใหคนอ่ืน
เดือดรอนและสามารถท่ีจะยอมรับกันไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจากละครบางเร่ืองท่ีมีกะเทยเที่ยว

DPU



 103

นอกจากนี้ ดร.นรินทร ยังไดใหทัศนะท่ีนาสนใจเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤตกิรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบชายรักชาย กลาวคือ “ปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศนั้น การ
อบรมเล้ียงดู การปลูกฝงจากสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะพอและแมเองซ่ึงมีสวนสําคัญมากทีเดียว 
สภาพแวดลอมจากสถานศึกษา เพื่อนฝูง ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศไดเชนกัน เพราะวัยรุน
ปจจุบันจะเรียนรู เพศกันเร็วมาก  การท่ีจะมีเพศสัมพันธกับผูหญิงคอนขางยากในบางสังคม 
เพราะฉะน้ันการท่ีจะสําเร็จความใครกับชายดวยกัน จึงเปนเร่ืองท่ีไมนาจะเสียหายอะไร เหลานี้ทําให
เกิดความประทับใจไดเม่ือมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน นอกจากน้ี ดานสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมก็เปนอีกทางหน่ึงท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมแบบนี้กันมาก เพราะชีวิตของคนเราตองทํามาหาเล้ียง
ชีพกัน อาชีพบางอาชีพทําใหตองเขาไปเกี่ยวของกับพฤติกรรมรักรวมเพศ จนบางคร้ังทําใหเกิดความ
ประทับใจและติดใจ จนกลายเปนรักรวมเพศถาวรตอมาก็มีมาก” 
 นอกจากนี้ คุณทาริกา ธิดาทิตย ผูจัดละครชื่อดังทางชอง 3 จากละครเร่ือง “ไมแปลกปา” 
ไดใหทัศนะท่ีนาสนใจมากเกี่ยวกับการนําเสนอละครในแนวนี้วา “จริง ๆ แลวละครเร่ืองไมแปลกปานี้
เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับพอแงแมงอนธรรมดาเร่ืองหนึ่งเทานั้น จุดประสงคหลักตองการจะสอดแทรก
และช้ีใหเห็นถึงการเล้ียงดู อบรมส่ังสอนลูกท่ัว ๆ ไปมากกวา ซ่ึงไมจําเปนเลยท่ีลูกผูชายเกิดมา
เรียบรอยและอยูทามกลางส่ิงแวดลอมท่ีมีแตผูหญิง ไมวาจะเปนพี่สาวหรือนองสาว ซ่ึงตรงนี้ไมไดบง
บอกวา ผูชายคนนั้นจะตองมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศเสมอไป หรือแมแตลูกผูหญิงก็ตามท่ี
บุคลิกลักษณะจะออกหาว ๆ เหมือนผูชาย แตก็ไมไดหมายความถึงการเปนคนรักรวมเพศเชนกัน 
 สําหรับตัวละครบางคน ท่ีมีบุคลิกลักษณะส่ือวาเปนรักรวมเพศในละครนั้น ท่ีจริงแลว
ตองการใหละครมีความบันเทิง อรรถรสและสีสันมากกวา เพื่อใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน แตไมไดมี
จุดประสงคท่ีจะนําเร่ืองพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศมานําเสนอเปนแกนหลักและไมไดโปรโมทละคร
เร่ืองดังกลาวตรงจุดนี้ดวย”                                  
 
ปญหาและอุปสรรคในการวิจัย 
 1.การคนหากลุมตัวอยาง เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนบุคคลท่ีหายาก เพราะเปนกลุมท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย แตไมเปดเผยใหสังคมรับทราบ จะรูกันภายใน
ครอบครัวและเพื่อนสนิทเทานั้น ในการคนหาจึงทําไดยากมากเพราะไมตองการท่ีจะเปดเผยตนเองตอ
สังคม ดังนั้น จึงตองใชวิธีแบบการแนะนําจากเพ่ือนท่ีสนิทกันจริง ๆ และคอนขางไวเนื้อเช่ือใจกัน
พอสมควร การที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายนั้นจะตองสรางความคุนเคยเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกับบุคคล
ภายในครอบครัว  ซ่ึงก็ไดผลดีในระดับหนึ่ง แตบางคร้ังผูวิจัยตองไปสัมภาษณในสถานท่ีท่ี
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 2.ปญหาระหวางการสัมภาษณเชิงลึก จะพบกับปญหาที่บางครั้งทําใหเกิดการทอแทเปน
อยางมากเพราะนอกจากจะคนหากลุมตัวอยางท่ียากแลว การพูดคุยกันก็เปนประเด็นปญหาหนึ่ง
เชนกันกลาวคือ 

- ระยะเวลาในการสัมภาษณคอนขางตองใชเวลานานประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมง ทําใหเกิดการ
เบ่ือหนาย เพราะกลุมตัวอยางเปนเยาวชนท่ีมีอายุระหวา 15 – 22 ป เปนชวงอายุท่ีมีความอดทน
คอนขางนอยในเร่ืองเวลา 

- คําถามบางคําถามท่ีผูวิจัยใชถาม ผูตอบไมคอยอยากตอบเทาใดนักเพราะอายท่ีจะเปดเผย
ความจริงใหทราบ เชน การเร่ิมมีความสัมพันธทางเพศแบบรักรวมเพศชายหรือบทบาทพฤติกรรมทาง
เพศในทางปฏิบัติ เปนตน บางคร้ังตองสรางความเขาใจกันนานกวาจะไดคําตอบท่ีตองการ 

- กลุมตัวอยางบางคนตอบประเด็นคําถามไมตรงกับจุดประสงคท่ีผูวิจัยตองการ เพราะ
ตองการปดบังขอมูลบางสวน ดังนั้นผูวิจัยตองใชความพยายามในการถามและอธิบายจนเขาใจใน
ท่ีสุด     

- กลุมตัวอยางบางคนหลังจากการสัมภาษณแลว เร่ิมท่ีจะสรางความสนิทสนมคุนเคยกับ
ตัวผูวิจัยเอง โดยการนัดแนะไปเที่ยว ไปรับประทานอาหาร หรือไปรวมหลับนอน ซ่ึงผูวิจัยตองหา
ทางออกท่ีคอนขางจะทะนุถนอมน้ําใจเปนอยางมาก เพ่ือใหกลุมตัวอยางมีความรูสึกท่ีดีและไมโกรธ
เม่ือถูกปฏิเสธ 
 3.การทําวิจัยในคร้ังนี้กลุมตัวอยางคอนขางหายากมากทีเดียว ดังนั้นในการอางอิงขอมูล
หรือแบบอยางของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ตองอาศัยคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งผูท่ีมีความรู ความเขาใจและเขาถึงกลุมเปาหมายเปน
อยางดี ในการชวยประเมินแบบสอบถาม ช้ีแนะแนวทางการสรางความสัมพันธเบ้ืองตนกับกลุม
ตัวอยาง การวิเคราะหและการสรุปผล ใหสําเร็จลุลวงอยางดี        
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยภายใตขอบเขตอันจํากัดเปนอยางมาก ซ่ึง

การไดขอมูลบางคร้ังไมไดดังท่ีผูวิจัยตองการเทาใดนัก หากไดมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้หรือ
เร่ืองท่ีใกลเคียงกัน จึงขอเสนอแนะแนวทางในการทําวิจัยท่ีสมบูรณมากข้ึนในคร้ังตอไป คือ 

1.ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการสัมภาษณอยางเจาะลึก กลุมเปาหมายแตเพียงฝายเดียว ในคร้ัง
ตอไปควรท่ีจะสัมภาษณบุคคลในครอบครัวไมวาจะเปน บิดา มารดา พี่ นอง เพื่อจะไดรับทราบขอมูล
ท่ีหลากหลายมาประกอบ จะทําใหการสรุปและอภิปรายผลมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

2.กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในคร้ังนี้เปนเยาวชนชายท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวม
เพศชายท่ีไมแสดงออกทางสังคม แตจะรับรูกันภายในครอบครัวและเพื่อนสนิทเทานั้น ในการศึกษา
คร้ังตอไปควรท่ีจะศึกษากลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายท่ีแสดงออก
อยางเปดเผยตอสังคมใหรับรูวาพวกเขามีความคิดเห็นอยางไรตอการเลียนแบบตัวละครทางโทรทัศน 
จะทําใหไดรับทราบมุมมองของกลุมตัวอยางอีกดานหน่ึง 

3.การวิจัยคร้ังนี้สัมภาษณเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15 – 22 ป ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายท่ีไมแสดงออกทางสังคม แตจะรับรูกันภายในครอบครัวและเพื่อนสนิท
เทานั้น เพื่อใหไดขอมูลที่กวางข้ึน ในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ควรจะศึกษากลุมเปาหมายท่ีเปนชาย
รักรวมเพศอายุตั้งแต 35 ป ข้ึนไป ท่ีปดบังตนเองตอครอบครัว สังคม แตจะรับรูกันภายในกลุมเพื่อนท่ี
มีพฤติกรรมรักรวมเพศท่ีสนิทกันเทานั้น เพราะปจจุบันกลุมนี้คอนขางจะมีมากในสังคม    

4.สําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ควรจะศึกษาอยางเจาะลึกถึงผูเขียนบทละคร ผูกํากับละคร
โทรทัศน ตลอดจนผูจัดละครโทรทัศนวามีความคิดเห็นอยางไรบางในการนําเสนอละครที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศวาจะสงผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชนบางหรือไม 
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ธันวาคม 2527 98 
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วิทยานิพนธ 
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นิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

มนตชัย นินนานนท. “อิทธิพลของละครโทรทัศนท่ีมีตอเยาวชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526. 
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ภาพยนตรชุดโทรทัศนไทย, จีน และญ่ีปุน” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2531. 
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ปริญญานิพนธ 
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แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 

แบบสัมภาษณวิทยานิพนธเร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ แบบรักรวม
เพศชายของเยาวชนท่ีปรากฏในรายการละครโทรทัศน (THE IMITATION BY YOUTHS OF 
SEXUALLY DEVIANT BEHAVIOR OF HOMOSEXUALITY  PORTRAYED IN 
TELEVISION DRAMA) 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลประชากรศาสตร 
 1.1 นามสมมติ  
 1.2 ภูมิลําเนา (เขต)  
 1.3 อายุ  
 1.4 การศึกษา  
 1.5 รูปแบบสถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู  
 1.6 บุคคลท่ีรวมพักอาศัยในปจจุบัน  
 1.7 ลักษณะครอบครัวในวัยเด็ก  
  1.8 จํานวนพี่นองชาย - หญิง  
 1.9 ขอมูลของบิดา - มารดา  
                  - สถานภาพ (อยูดวยกัน – หมายเนื่องจากเสียชีวิต - แยกทางกันอยู – หยาราง)  

- อายุ  
- อาชีพ  

                  - รายได  
                  - การศึกษา   
    
สวนท่ี 2 ขอมูลจิตวิทยา 
 2.1 ทานเร่ิมรูสึกชอบเพศเดียวกันต้ังแตอายุ 

2.2 ทานเคยมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันหรือไม  
- ถาเคยทานเร่ิมมีเม่ืออายุเทาไร หลังจากทานมีเพศสัมพันธแลวทานเปดเผยหรือไม เพราะ

อะไร 
 2.3 ทานมีพัฒนาการแบบรักรวมเพศอยางไร   

- ตั้งแตทานเร่ิมรูสึกชอบเพศเดียวกัน   
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2.4 พฤติกรรมทางเพศต้ังแตเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน  
 2.5 ทานคิดวาลักษณะของเพศชายที่ทานพึงพอใจ  
 2.6 ทานคิดวาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศของทานมาจากสาเหตุใด เพราะอะไร 
 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการชมรายการละครโทรทัศน 
 3.1 ทานเปดรับขาวสารและติดตามเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรัก
รวมเพศชายจากส่ือมวลชนใดบาง เพราะอะไร 
 3.2 ทานคิดวารายการทางโทรทัศนมีบทบาทอยางไรในการปลูกฝงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชาย   

3.3 ทานชมรายการโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
แบบรักรวมเพศชายรายการประเภทไหนบาง เพราะอะไร  
 3.4 ทานคิดวารายการตาง ๆ ทางโทรทัศนนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศแบบรักรวมเพศชายมากนอยแคไหน เพราะอะไร   

3.5 ทานคิดวารายการตาง ๆ ทางโทรทัศนท่ีเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายจะทําใหทานเลียนแบบมากนอยเพียงใด เพราะอะไร   
 3.6 ทานชมรายการละครโทรทัศนบอยแคไหน เพราะอะไร  
 3.7 ทานชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาและเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายบางหรือไม เพราะอะไร  
 3.8 ทานชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย
หรือไมเพราะอะไร 

- ชายไมจริง หญิงแท              ออกอากาศทางชอง 3  
 - ทานชายกํามะลอ    ออกอากาศทางชอง 3 
 - ปญญาชนกนครัว   ออกอากาศทางชอง 3 
 - รักเลหเพทุบาย    ออกอากาศทางชอง 3 
 - ไมแปลกปา   ออกอากาศทางชอง 3 
 - เมืองมายา   ออกอากาศทางชอง 5 
 - สะพานดาว      ออกอากาศทางชอง 7 
 - กามเทพเลนกล   ออกอากาศทางชอง 7  

3.9 ถาทานชมรายการละครโทรทัศนดังกลาว (ขอ 3.8) ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ
การนําเสนอเร่ืองราวพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย  
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3.10 ทานใหความสนใจในตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย
มากนอยเพียงใด เพราะอะไร  

3.11 ทานคิดวาตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายมีความ
คลายคลึงหรือเหมือนกับทานบางหรือไม เพราะอะไร  
 3.12 ทานคิดวาทานจะเลียนแบบลักษณะการแสดงออกของตัวละครที่มีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายหรือไม เพราะอะไร  

3.13 ทานสามารถจดจํารายละเอียดการแสดงออกของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายไดมากนอยเพียงใด  
 - ทาทาง  

- การแตงตัว  
- การสนทนา  
- การแสดงสีหนาและแววตา  
- เร่ืองราวในละคร  
3.14 ทานสามารถระลึกถึงการแสดงออกของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบ

รักรวมเพศชายไดหรือไม อยางไร  
3.15 ถาทานจดจํารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบ

รักรวมเพศชายได ทานพรอมท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมหรือไม เพราะอะไร  
3.16 ถาทานจะเลียนแบบตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายทาน

จะเลียนแบบบุคลิกลักษณะของตัวละครเร่ืองใด เพราะอะไร  
3.17 ทานพึงพอใจในบุคลิกลักษณะของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรัก

รวมเพศชายเร่ืองใด เพราะอะไร  
3.18 ทานรูสึกพึงพอใจหรือไม ถาคิดวาทานจะเลียนแบบตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน

ทางเพศแบบรักรวมเพศชาย เพราะอะไร  
3.19 เม่ือทานชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย

เร่ืองดังกลาว ทานสามารถตัดสินใจไดทันทีในการที่จะเปดเผยตนเองตอสังคมมากนอยเพียงใด เพราะ
อะไร  
 
สวนท่ี 4  อิทธิพลของรายการละครโทรทัศนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของการเบี่ยงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชาย 

4.1 การแตงตัว 
- การใชเคร่ืองสําอาง 
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- การใชลิปสติก 
- การเขียนค้ิว 
- การทําผมทรงแปลก ๆ ใหเปนจุดเดน 
- การใชน้ําหอม 
- การใชเส้ือผา 
- การแปลงโฉม 
4.2 การออกลักษณะทาทาง 
- ลักษณะกระตุงกระต้ิง 
- การแสดงออกทางสีหนา 
- การใชน้ําเสียงท่ีบงบอก 
- การใชสายตาเมียงมอง 

 4.3 การตัดสินใจในการแปลงเพศและการใชวัตถุแปลกปลอมตอรางกาย 
 - การฉีดฮอรโมนหรือฉีดสารเคมี 
 4.4 การรวมกลุมหรือสังสรรคกันเพ่ือเรียกรองความสนใจโดยทําทาทาง การเท่ียวบารหรือ
แสดงอะไรออกมาใหบุคคลภายนอกทราบ  
 4.5 การนินทา พูดคุยเร่ืองเพศเดียวกัน 
 4.6 การจับกลุมหาผูชาย 
 4.7 การแสดงละครในบทบาทของเพศหญิง  

4.8 การแสดงออกทางดานการเปนผูนําในการเชียรกีฬา 
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ประวัติผูเขียน 
 
 นายณัฐพงษ   กระจาง เกิดวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2513 อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ คณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม เม่ือปการศึกษา 2534 และเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป พ.ศ. 2540 
 
ประวัติการทํางาน 
 1.พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร ตําแหนงหัวหนาหนวยประชาสัมพันธ 

2.สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ตําแหนงหัวหนาส่ือมวลชนสัมพันธ ตั้งแตมีนาคม 2542 ถึง 
มีนาคม 2543 
 3.บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด ตําแหนงผูจัดการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ  
 4.บริษัท กลุมตึกชาง จํากัด ตําแหนงผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  
 5.บริษัท  ไทยประกันชีวิต  จํ ากัด  ตํ าแหนง เจ าหน า ท่ีสวนกิจกรรมพิ เศษ  ศูนย
ประชาสัมพันธ  
 6.โรงพยาบาลชางเผือก  จ .เ ชียงใหม  ตําแหนงเจาหนา ท่ีสวนเวชระเบียน  แผนก
ประชาสัมพันธ 
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แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 
แบบสัมภาษณวิทยานิพนธเร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวม

เพศชายของเยาวชนท่ีปรากฏในรายการละครโทรทัศน (THE IMITATION BY YOUTHS OF 
SEXUALLY DEVIANT BEHAVIOR OF HOMOSEXUALITY  PORTRAYED IN 
TELEVISION DRAMA) 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลประชากรศาสตร 
 1.1 นามสมมติ  
 1.2 ภูมิลําเนา (เขต)  
 1.3 อายุ  
 1.4 การศึกษา  
 1.5 รูปแบบสถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู  
 1.6 บุคคลท่ีรวมพักอาศัยในปจจุบัน  
 1.7 ลักษณะครอบครัวในวัยเด็ก  
  1.8 จํานวนพี่นองชาย - หญิง  
 1.9 ขอมูลของบิดา - มารดา  
                  - สถานภาพ (อยูดวยกัน – หมายเนื่องจากเสียชีวิต - แยกทางกันอยู – หยาราง)  

- อายุ  
- อาชีพ  

                  - รายได  
                  - การศึกษา   
    
สวนท่ี 2 ขอมูลจิตวิทยา 
 2.1 ทานเร่ิมรูสึกชอบเพศเดียวกันต้ังแตอายุ 

2.2 ทานเคยมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันหรือไม  
- ถาเคยทานเร่ิมมีเพศสัมพันธเม่ืออายุเทาไร หลังจากทานมีเพศสัมพันธแลวทานเปดเผย

หรือไม เพราะอะไร 
 2.3 ทานมีพัฒนาการแบบรักรวมเพศอยางไร   

- ตั้งแตทานเร่ิมรูสึกชอบเพศเดียวกัน   
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2.4 พฤติกรรมทางเพศต้ังแตเร่ิมมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน  
 2.5 ทานคิดวาลักษณะของเพศชายที่ทานพึงพอใจ  
 2.6 ทานคิดวาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศของทานมาจากสาเหตุใด เพราะอะไร 
 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการชมรายการละครโทรทัศน 
 3.1 ทานเปดรับขาวสารและติดตามเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรัก
รวมเพศชายจากส่ือมวลชนใดบาง เพราะอะไร 
 3.2 ทานคิดวารายการทางโทรทัศนมีบทบาทอยางไรในการปลูกฝงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชาย   

3.3 ทานชมรายการโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
แบบรักรวมเพศชายรายการประเภทไหนบาง เพราะอะไร  
 3.4 ทานคิดวารายการตาง ๆ ทางโทรทัศนนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศแบบรักรวมเพศชายมากนอยแคไหน เพราะอะไร   

3.5 ทานคิดวารายการตาง ๆ ทางโทรทัศนท่ีเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายจะทําใหทานเลียนแบบมากนอยเพียงใด เพราะอะไร   
 3.6 ทานชมรายการละครโทรทัศนบอยแคไหน เพราะอะไร  
 3.7 ทานชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาและเร่ืองราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายบางหรือไม เพราะอะไร  
 3.8 ทานชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย
หรือไมเพราะอะไร 

- ชายไมจริง หญิงแท              ออกอากาศทางชอง 3  
 - ทานชายกํามะลอ    ออกอากาศทางชอง 3 
 - ปญญาชนกนครัว   ออกอากาศทางชอง 3 
 - รักเลหเพทุบาย    ออกอากาศทางชอง 3 
 - ไมแปลกปา   ออกอากาศทางชอง 3 
 - เมืองมายา   ออกอากาศทางชอง 5 
 - สะพานดาว      ออกอากาศทางชอง 7 
 - กามเทพเลนกล   ออกอากาศทางชอง 7  

3.9 ถาทานชมรายการละครโทรทัศนดังกลาว (ขอ 3.8) ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ
การนําเสนอเร่ืองราวพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย  
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3.10 ทานใหความสนใจในตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย
มากนอยเพียงใด เพราะอะไร  

3.11 ทานคิดวาตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายมีความ
คลายคลึงหรือเหมือนกับทานบางหรือไม เพราะอะไร  
 3.12 ทานคิดวาทานจะเลียนแบบลักษณะการแสดงออกของตัวละครที่มีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายหรือไม เพราะอะไร  

3.13 ทานสามารถจดจํารายละเอียดการแสดงออกของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชายไดมากนอยเพียงใด  
 - ทาทาง  

- การแตงตัว  
- การสนทนา  
- การแสดงสีหนาและแววตา  
- เร่ืองราวในละคร  
3.14 ทานสามารถระลึกถึงการแสดงออกของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบ

รักรวมเพศชายไดหรือไม อยางไร  
3.15 ถาทานจดจํารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบ

รักรวมเพศชายได ทานพรอมท่ีจะเปดเผยตนเองตอสังคมหรือไม เพราะอะไร  
3.16 ถาทานจะเลียนแบบตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชายทาน

จะเลียนแบบบุคลิกลักษณะของตัวละครเร่ืองใด เพราะอะไร  
3.17 ทานพึงพอใจในบุคลิกลักษณะของตัวละครที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรัก

รวมเพศชายเร่ืองใด เพราะอะไร  
3.18 ทานรูสึกพึงพอใจหรือไม ถาคิดวาทานจะเลียนแบบตัวละครท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน

ทางเพศแบบรักรวมเพศชาย เพราะอะไร  
3.19 เม่ือทานชมรายการละครโทรทัศนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศชาย

เร่ืองดังกลาว ทานสามารถตัดสินใจไดทันทีในการที่จะเปดเผยตนเองตอสังคมมากนอยเพียงใด เพราะ
อะไร  
 
สวนท่ี 4  อิทธิพลของรายการละครโทรทัศนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของการเบี่ยงเบนทาง
เพศแบบรักรวมเพศชาย 

4.1 การแตงตัว 
- การใชเคร่ืองสําอาง 
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- การใชลิปสติก 
- การเขียนค้ิว 
- การทําผมทรงแปลก ๆ ใหเปนจุดเดน 
- การใชน้ําหอม 
- การใชเส้ือผา 
- การแปลงโฉม 
4.2 การออกลักษณะทาทาง 
- ลักษณะกระตุงกระต้ิง 
- การแสดงออกทางสีหนา 
- การใชน้ําเสียงท่ีบงบอก 
- การใชสายตาเมียงมอง 

 4.3 การตัดสินใจในการแปลงเพศและการใชวัตถุแปลกปลอมตอรางกาย 
 - การฉีดฮอรโมนหรือฉีดสารเคมี 
 4.4 การรวมกลุมหรือสังสรรคกันเพ่ือเรียกรองความสนใจโดยทําทาทาง การเท่ียวบารหรือ
แสดงอะไรออกมาใหบุคคลภายนอกทราบ  
 4.5 การนินทา พูดคุยเร่ืองเพศเดียวกัน 
 4.6 การจับกลุมหาผูชาย 
 4.7 การแสดงละครในบทบาทของเพศหญิง  

4.8 การแสดงออกทางดานการเปนผูนําในการเชียรกีฬา 
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ประวัติผูเขียน 
 
 นายณัฐพงษ กระจาง เกิดวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2513 อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ คณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม เม่ือปการศึกษา 2534 และเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป พ.ศ. 2540 
 
ประวัติการทํางาน 
 1.พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร ตําแหนงหัวหนาหนวยประชาสัมพันธ  

2.สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ตําแหนงหัวหนาส่ือมวลชนสัมพันธ ตั้งแตมีนาคม 2542 ถึง 
มีนาคม 2543 
 3.บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด ตําแหนงผูจัดการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ  
 4.บริษัท กลุมตึกชาง จํากัด ตําแหนงผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  
 5.บริษัท  ไทยประกันชีวิต  จํ ากัด  ตํ าแหนง เจ าหน า ท่ีสวนกิจกรรมพิ เศษ  ศูนย
ประชาสัมพันธ  
 6.โรงพยาบาลชางเผือก  จ .เ ชียงใหม  ตําแหนงเจาหนา ท่ีสวนเวชระเบียน  แผนก
ประชาสัมพันธ 
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