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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางสังคมกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นชายรักชาย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 198 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า (1) วัยรุ่นชายรั กชาย มี พฤติกรรมทางสั งคม
ด้วยการมีความสัมพั นธ์กับเพื่อนที่ เป็ นชายรักชาย อี กทั้งวัยรุ่นชายรักชายมีพฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่ ายชายรั กชาย
โดยมีพฤติกรรมทางสังคมด้วยการมีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชายกับเพื่อนที่เป็นชายรักชาย เพื่อนผู้ชาย รุ่นพี่ รุ่นน้อง
ครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่ที่ นับถือ ชายแปลกหน้า และแฟนหรือคนรัก (2) พฤติกรรมทางสังคม ส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาพจิ ต
ของชายรักชาย โดยหากว่าวัยรุ่นชายรักชายมีการเปิดตัวและกล้าแสดงออกทางสังคมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี
ตามไปด้วย
คาสาคัญ: พฤติกรรมทางสังคม, สุขภาพจิต, วันรุ่นชายรักชาย

Abstract
The object of this research were to study the relationships of these child social behavior of
homosexual male adolescents. This study a quantitative. Regarding of the quantitative method, a
questionnaire was employed for collecting quantitative data from 198 samples. The collected
data was analyzed by statistical tools. The statistics used included frequency, percentage, mean,
standard deviation and path analysis. The research findings revealed that: (1) homosexual male
adolescents were sociable with homosexual male friends, female and male friends, junior and
senior friends, teachers, respected persons, and people in general. In addition, homosexual male
adolescents formed their social networks in terms of having sexual affairs with homosexual male
friends, male friends, junior and senior friends, teachers, respected persons, strangers, and
boyfriends. (2) Social behavior Positive effects on male mental health. By the way, if male
adolescent boys are introduced and more courageous social expression. It will result in good
mental health as well.
Keywords: social behavior, mental health, homosexual male adolescents
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บทนา

ในสภาพคนไร้บ้าน หรืVol.6
อตกอยู
นความเครียดจน
No.2 ่ใ(July–December
2016)
หั น เหเข้ า สู่ ก ารดื่ ม สุ ร าและเสพยาเสพติ ด
การต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อหลบเลี่ยง
การเป็นเหยื่อ ถูกคุกคาม ความรุนแรง ความแปลกแยก
ในโรงเรียน อีก ทั้ง การพยายามฆ่าตัวตายและ
ฆ่าตัวตายจนสาเร็จ
สังคมทุกสังคมจะสรรหาวิธีการที่จะทาให้
สมาชิกได้เรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมการประพฤติปฏิบตั ิ
และการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น โดยเฉพาะ
ครอบครัวจะมี วิธีก ารเลี้ยงดูส มาชิก ซึ่ง วิธีก าร
ต่างๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมการพั ฒนาทางสังคม
และพัฒ นาการของเด็ก (จุม พล หนิ ม พานิช ,
2548) หากลู กมี แนวโน้ มเป็ นชายรั กชาย พ่ อแม่
จะคอยเฝ้าติดตามและระแวดระวังในด้านความเป็นอยู่
รวมทั้ ง พฤติก รรมแสดงออกของลูก พยายาม
แสวงหาทางจัดการให้เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
ซึ่งพ่อแม่จะรู้สึกวิตกกังวล ไม่สบายใจ จนถึงกับ
เจ็บป่วยก็มี (ทศวร มณีศรีขา, 2545) โดยส่วนใหญ่
แล้วผู้ที่ เป็นพ่อแม่ ก็ มัก จะคาดหวังที่ จ ะเห็นลูก
เติ บโตขึ้ นมาด้ วยการมี วุฒิ ภาวะสมบู รณ์ ทางสั งคม
(Santrock, 1998)
ทั้ ง นี้ การมี เ พศสัม พันธ์กั บ เพศเดียวกั น
จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับกระบวนการค้นหาทางเพศ
ของวัยรุ่นที่มีวัยอยู่ระหว่าง 7-13 ปี การทดลอง
กับ เพื ่อ นที ่ส นิท ที ่ส ุด ซึ ่ง ท าให้ก ล้า ที ่จ ะริล อง
การผูกสมัครรักใคร่จนเกิดเป็นความรู้สึกพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงที่มีอายุ 10-12 ปี และกาลังเข้าสู่
การเจริ ญ เติ บ โตทางเพศ ดั ง นั้ น คนรั ก เพศ
เดียวกันหรือ Homosexual ก็หมายถึงบุคคลที่
เลือกจะมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศ มีความรักใคร่และ
ความผูกพันกั บผู้ที่เพศเพศเดียวกัน และมั กจะ

จากการศึกษาทฤษฎีการเกิดเป็นชายรักชาย
พบว่า ไม่ มี ทฤษฎีใดเพี ยงทฤษฎีเดียวที่ เป็นสาเหตุ
แต่การเป็นชายรักชายต่างมีที่มาหรือปัจจัยสาเหตุ
ที่เป็นอิท ธิพลร่วมกันต่อ การก าหนดพฤติกรรม
ทางเพศของบุคคล ซึ่งในที่นี้ ประกอบด้วยด้านชีวภาพ
ซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม โครงสร้างทางสมอง
ฮอร์ โมน หรื ออาจจะเป็ นปั จจั ยทางจิ ตวิ ท ยา
การเรียนรู้ทางสังคม และวัฒนธรรม (รัจรี นพเกตุ,
2542)
สังคมไทยส่วนใหญ่ยังมีทั ศนคติแง่ลบกั บ
ความเป็นชายรักชาย ซึ่งมีทั้งการไม่ยอมรับ รู้สึ กรังเกียจ
นอกจากนั้นยังเชื่อว่าชายรักชายเป็นคนไม่น่าคบ
มีอารมณ์รุนแรง หากผิดหวังจะตัดสินด้วยการแลก
ด้วยชีวิต ยิ่งในช่วงวัยรุ่น การที่เติบโตมาในสังคม
ที่ผู้คนส่วนใหญ่รังเกียจ ความเป็นคนรักเพศเดียวกั น
หรือ Homophobia ก็มีส่วนทาให้วัยรุ่นรู้สึกว่า
ตนเองแตกต่างจากผู้อื่น และกลัวว่าสังคมรอบข้าง
จะไม่ ยอมรับจึงแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น
การมี คนรัก เป็นผู้ห ญิ ง พยายามพั ฒ นาตนเอง
ให้ เ ป็ น คนเก่ ง ปล่ อ ยตั ว ท าตนเองให้ ไ ร้ ค่ า
ไม่สนใจการเรียน มีเพศสัมพันธ์อย่างเสรี มีชีวิต
ปิดกั้นจากผู้อื่ น ท าตนลึก ลับ ปิดบัง โดดเดี่ยว
เดี ย วดาย พึ่ ง พาของมึ น เมาและสิ่ ง เสพติ ด
อีกทั้ งมีสุขภาพจิตย่าแย่จนมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
มากกว่ า คนทั่ ว ไป (สุ พ ร เกิ ด สว่ า ง, 2546)
โดยเฉพาะความยุ่งยากใจกับการเปิดเผยตนเอง
ต่อครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และชุมชน เพราะ
กลัวผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง และยัง รู้สึกโดดเดี่ยว
กับ การเผชิ ญ ปัญ หาตามล าพั งทั้ ง ความรุนแรง
ที่มาจากความเกลียดชัง การถูกล้อเลียน การอยู่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

Vol.5 No.2 (July–December 2015) ISSN 1905-2219
2

แสดงออกอย่างเด่นชัดในช่วงวัยรุ่น (Dacey &
Kenny, 1997)
ผู้ที่เป็นชายรักชายในขณะที่การมีความสัมพันธ์
กั บ เพื่อนในกลุ่ม วัยรุ่นชายรัก ชายนั้นจะพบว่า
วัยรุ่นชายรักชายเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวที่สุด และได้รับ
การกระทาที่เลวร้ายจากกลุ่มเพื่อน อาทิ การคุกคาม
ทางเพศ สู ญ เสียเพื่ อ น การล้อ เลียนหยาบคาย
ทุ ก ข์ท รมานจากการท าร้าย ได้รับ การต่อ ต้าน
วิธีการที่ ช่วยตนเองของกลุ่มวัยรุ่นชายรักชายก็คือ
การนิ่ ง เงี ย บ วิ่ ง หนี พยายามฆ่ า ตั ว ตายและ
แสดงออกทางเพศ การมีความสัมพั นธ์ท างเพศ
ด้ ว ยการขายบริ ก าร หลายคนจึ ง ต้ อ งปกปิ ด
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันและเพื่อรักษาความเป็นเพื่อน
กับกลุ่มเพื่อนต่างเพศ และนาไปสู่การมีความสัมพันธ์
กั บ ต่ า งเพศและการแต่ ง งานในที่ สุ ด (SavinWilliams, 1994) ซึ่ ง สภาพการณ์ อ ย่างนี้ เ องที่
วัยรุ่นชายรัก ชายจะต้องเผชิญ ก็คื อ ต้องตกอยู่
ในสถานการณ์ที่ได้รับความรังเกียจจากการเป็น
คนรักเพศเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Homophobia
(Coleman & Hendry, 1999) ด้วยความรู้สึ กว่ า
มีความแตกต่างจากกลุ่ม เพื่ อนนี้เอง พวกวัยรุ่น
ชายรักชายจึงรู้สึกว่าตนเองเหมือนเป็นคนผิดแปลก
และรู้สึกอ้างว้าง
การมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกครอบครัว
ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งในรูปของการรวมตัว
เป็นชุมชนทาให้ได้รับข่าวสาร องค์กรทางสังคม
คลั บ บาร์ และเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารต่ างๆ ที่
อานวยให้กั บ กลุ่ม คนรัก เพศเดียวกั น (Haag &
Chang, 1997) ขณะเดียวกันการพบปะกับผู้อื่น
นอกครอบครัวนั้นจะพบว่า มีความส าคัญ และ
เป็นสัญ ลัก ษณ์ ที่ ต้องการเลียนแบบจากผู้ที่ ตน

รู้ สึ ก ชอบและศรั ท ธาVol.6
ซึ่ งNo.2
โดยมากจะเลี
ยนแบบ
(July–December
2016)
จากผู้ ใหญ่ ที่ ม องแล้ ว ว่ า มี ค วามสามารถและ
มีความเหนือกว่าตนเอง (Darling, Hamilton &
Niego, 1994)
จากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชายรักชาย
ที่มีหลากหลายสถานภาพและวัย โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่นชายรักชายที่ กาลังเติบโตและดาเนินชีวิต อยู่ใน
สังคม ทั้งสังคมครอบครัวและสังคมนอกครอบครัวเป็น
กลุ่มที่ น่าเห็นใจและต้องท าความเข้าใจกั บพวกเขาให้
มากที่ สุด ทั้ ง จากปั ญ หาด้ านความสั ม พั นธ์กั บ
ครอบครัว เพื่อน บุคคลอื่น ๆ หรือสาธารณชน
เพียงเพราะการมีอัตลัก ษณ์ ที่แตกต่างและการ
มี ค วามรู้ สึ ก ดึ ง ดู ด ทางเพศกั บ เพศเดี ย วกั น
จึ ง ท าให้ ย ากที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
หลายคนหาทางออกไม่ได้ก็ประชดชีวิต ทาร้ายตนเอง
ทอดทิ้ งชี วิ ต และอน าคตอย่ า งน่ า เสี ย ดาย
ซึ่ง การวิจัย เรื่อ งนี้ จ ะเป็ น แนวทางด าเนิ น ชีวิ ต
ของกลุ่ม วัยรุ่นชายรักชาย ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชน
ที่เป็นอนาคตของชาติ รวมทั้ งเป็นแหล่งข้อมู ล
สาหรับทุ กคนที่ พึงตระหนัก และให้ความเข้าใจ
ช่วยกันชี้แนะแนวทางให้กลุ่มวัยรุ่นชายรัก ชาย
สามารถดาเนินชีวิตตามวิถีท างเพศที่ เขาเลือก
โดยอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับความแตกต่าง
และยั ง สามารถท าประโยชน์ แ ละมี คุ ณ ค่ าต่ อ
สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ทางสัง คมกั บ สุ ขภาพจิตของวัย รุ่นชายรัก ชาย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีชายรักชาย
ความรักของชายรักชายเป็ นสิ่งที่ สามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน ซึ่ง Kinsey, Pomeroy &
Martin (1948) ได้ อธิ บายว่ า ความรั กเพศเดี ยวกั น
เป็นสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในมนุษย์แต่ละคน เพียงแต่ว่า
ผู้ ใ ดจะมี ม ากหรื อ น้ อ ยกว่ า กั น ทั้ ง ในรู ป แบบ
ของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวย
หรือแบบที่ สามารถสลับสับเปลี่ ยนไปมาได้ทั้ งสองเพศ
คือ ชายก็ได้หญิงก็ดี และในรูปแบบของความรัก
เพศเดียวกั นอย่างต่ อ เนื่อ งยาวนานตลอดชี วิต
ไม่ อาจเปลี่ยนเป็นแบบรัก ต่างเพศได้ ที่เรียกว่า
เป็นชายรักชายหรือเกย์ถาวร
ขณะเดี ยวกั น ประเภทของชายรั กชายมี
หลายรูปแบบและมีความสลับซับซ้อนของพฤติกรรม
ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ ชายรักชายนั้นมีความ
หลากหลาย และมีความยากมากต่อการแยกแยะ
ออกเป็นประเภทต่างๆ เนื่องจากว่า ชายรักชาย
มี ค วามหลากหลายของการเปลี่ ย นแปลง
ทั้งด้านบุคลิก ภาพที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
การแต่ง กายและการมี พ ฤติ ก รรมเพศสัม พั น ธ์
(นที ธีระโรจนพงษ์, 2548)
ทั้งนี้ความเป็นชายรักชายมีที่มาอย่าง
หลากหลายไม่ ส ามารถจ ากั ด ได้ ว่ า มี ส าเหตุ
มาจากปั จ จั ย ใดปั จ จั ย หนึ่ ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
ซึ่งสาเหตุของการเป็นชายรักชาย ได้แก่ (1) ปัจจัยทาง
ชีวภาพ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายจนมีผล
ต่ อ สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจ และเป็ น สาเหตุ
เบื้องแรกที่ทาให้ผู้ชายมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
และรสนิ ย มทางเพศแตกต่า งจากผู้ ช ายทั่ วไป
(2) ปัจจัยจากการเลี้ยงดู เด็กจะซึมซับและพั ฒนา

ความรู้ สึ กนึ กคิ ดแบบชายรั
กชายตั
้ งแต่ อายุ 6-82016)
ปี
Vol.6 No.2
(July–December
ซึ่ ง เด็ ก ที่ ได้ รั บ การเลี้ ย งดู จ ากแม่ ห รื อ ผู้ ห ญิ ง
โดยไม่ได้รับความใกล้ชิดจากพ่อเท่าที่ควรจะทา
ให้พัฒ นาความรู้สึก นึก คิดไปเป็นชายรักชายได้
(3) ปัจจัยที่มาจากการได้รับประสบการณ์ทางเพศกับ
เพศเดียวกัน ซึ่งทาให้เกิดความพึงพอใจและมีส่วน
ในการปรับเปลี่ยนรสนิยมความชอบทางเพศกั บ
ผู้ชายด้วยกัน (นที ธีระโรจนพงษ์, 2548)
พฤติ กรรมแบบชายรั กชายจะมี ความ
เกี่ ยวเนื่ องทั้ งใน ป ระเด็ น ของสุ ขภาพ จิ ต
การมีลักษณะเฉพาะทางด้านสรีระหรือบุคลิกภาพ
การแบ่งแยก ความเป็นชายรักชายเป็นประเภทต่างๆ
รวมทั้ งพฤติกรรมทางเพศ (สมภพ เรืองตระกู ล ,
2550)
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
Freud (1930) อธิ บ ายว่ า กระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม หรือ Socialization จะครอบคลุม
กระบวนการเติบโตของเด็กในสังคม จนเกิดการเรียนรู้
ภาษาในการสื่อสาร เรียนรู้บทบาทตามเพศ และเซ็กส์
และอีกประการจะครอบคลุมเรื่องของค่านิยมศาสนา
วัฒนธรรม ทั้ งกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และ
เรื่ องของค่ านิ ยม ศาสนา และวั ฒนธรรมจะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากว่าระบบของ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมทางสังคมล้วน
แล้ว แต่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อการเรี ยนรู้ท างสัง คมของ
มนุษย์ทั้งสิ้น (ยศ สันติสมบัติ, 2542)
แนวคิดและทฤษฎีของซัลลิแวน
Sullivan (1953) ได้อธิบายว่ าบุ ค ลิ ก ภาพ
ของมนุษย์ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยมนุษย์จะตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จวนจนช่ ว งสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต
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เนื่องจากความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่ไม่อาจ
หลี ก หนี จ ากการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ได้
ซึ่ ง ความ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ คคล อื่ น นั้ น เป็ น ได้
ทั้งประสบการณ์ตรงที่กาลังเป็นอยู่ และเป็นไปได้ทั้ ง
ประสบการณ์ท างอ้ อมที่ ม าจากบุคคลในความ
นึกคิดจินตนาการ และบุคคลที่มีอยู่ในนิยายหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งบุคลิกภาพของมนุษย์เป็น
สิ่งที่ถูกหล่อหลอมมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคลทั้ ง นั้ น โดยเฉพาะลั ก ษณะของอารมณ์
ความต้องการและความปรารถนาต่างๆ ค่านิยม
ทัศนคติ เป็นต้น
พฤติกรรมทางสังคม (social behavior)
1. พฤติ กรรมทางสั งคมแบบเครื อข่ าย
สัมพันธ์ คนเรานั้นจะไม่ส ามารถสร้างมิ ตรภาพ
หรือการยืนขึ้นเพื่อปะทะกับฝ่ายตรงข้ามได้เลย
หากเราไม่สามารถสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ และ
ขั้นตอนในการสื่อสารนั้นประกอบด้วยการส่ งสาร
การส่ ง ผ่ านข้ อ มู ล ผ่านทางสื่ อ และการรับ สาร
โดยเฉพาะภาษาท่ า ทางจะมี ค วามส าคั ญ กั บ
การสื่อสารระหว่างบุคคลมาก (Dubrin, 1996)
ทั้ ง นี้ การสื่ อสารระห ว่ า งบุ ค คลท าให้ เกิ ด
การพูดคุยที่เป็นกันเอง มีความเป็ นส่วนตัวและ
สร้างความคุ้นเคย ทั้งยังเชื่อมโยงผ่านการไตร่ตรอง
และมีการกาหนดกฎหมายขึ้นมาทาให้เราค้นพบ
ตนเองค้นพบโลกภายนอก (ภริดา โกเชก, 2548)
ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล จึ ง มาจาก
สถานการณ์ ก าหนดและสามารถเลื อ กได้
โดยมี อ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความไว้ ว างใจ
ความรั ก และอ านาจระหว่ า งกั น โดยเฉพาะ
ความไว้วางใจ เป็นพื้นฐานที่ทาให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ รวมทั้งการยอมรับ

ในตั วตนที่ แ ท้ จ ริ ง และความยิ
น ยอมพร้อ มใจ
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ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย (มลินี สมภพเจริญ, 2549)
ซึ่งความสัม พันธ์เป็นกุ ญ แจไขสู่พัฒ นาการรับ รู้
และสังคม สร้างเอกลักษณ์ ความสาเร็จในอาชีพ
ค้นพบความหมายของชีวิต ดารงรักษาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใจ พร้อมกั บเผชิญ ความเครียด
และมีความเป็นมนุษย์ (Johnson, 1990) รวมถึงมิตรภาพ
ซึ่งถือเป็นการสะท้อนความต้องการมีปฏิสัมพันธ์
ของวัยรุ่น โดยกลุ่ม สังคมจะวางรูป แบบจัดหา
พื้นฐานของอานาจ และขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออก
จากโลกภายนอก บ่อยครั้งที่มิตรภาพของปัจเจก
บุคคลกับการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม นาความ
สาราญใจมาให้ แต่บ างครั้งก็ ส ามารถนาความ
เจ็บปวดมาให้ได้เช่นกัน (Knapp & Vangelisti,
2005)
2. พฤติ กรรมทางสั งคมแบบเครื อข่ าย
ชายรั กชาย Queer Theory หรื อ ทฤษฎี เ พ ศ
แปลกแยก ได้ระบุถึง เรื่องของการแสดงบทบาท
ทางเพศว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถจะจั ด ให้ เ ป็ น
หมวดหมู่ได้ อีกทั้งยังเป็นเรื่องของกระบวนการ และ
ยั งชี้ ให้ เห็ นว่ าการแสดงออกทางเพศเป็ น สิ่ ง
ประกอบสร้ าง และไม่ ใช่ สิ่ งที่ มี หรื อเกิ ดขึ้ นด้ วย
ตั วเอง Queer Theory ให้ ค วามสนใจเรื่ อ งของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศ โดยใส่ใจ
ว่าคนเรามีการแสวงหาตัวตนทางเพศได้ด้วยวิธีใด
พฤติกรรมทางเพศ มีลักษณะเป็นอย่างไร แม้แต่
การแสดงอารมณ์ และความรู้ สึ ก ทางเพศว่ า
ต้องแสดงออกอย่ างไร ดั งนั้ นจึ งไม่ ใช่ เรื่องของ
การเบี่ ยงเบน แต่ถื อเป็ นกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคคลที่มี ความเปลี่ยนแปลง และพลิกผันในฐานะ
ของผู้ก ระท าหรือผู้แสดง ซึ่งจะช่วยสร้างความ
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เข้ าใจว่ าเพศมี ก ารแสดงออกด้ วยวิ ธี ใด (Butler,
1990) จากงานวิ จั ยในบางเรื่ อง มี บ างคนพบว่ า
Homosexual หรื อ การมี แนวโน้ ม แบบรั ก เพศ
เดียวกั นนั้น หมายถึง การที่บุคคลจะมีแรงดึงดูด
ทางเพศกั บเพศเดียวกัน ซึ่งบางคนอาศัยเพี ยงแค่
จินตนาการเท่ านั้น ในทางปฏิบัติจริงอาจจะไม่มีการ
ปฏิ บัติกิ จกรรมทางเพศก็ มี ให้พบเห็นก็ เป็นไปได้
ขณะเดี ย วกั น การสร้ างความสั ม พั น ธ์ ก็ ไม่ ได้
แตกต่ า งจากคู่ ข องหนุ่ ม สาวทั่ วๆ ไปแต่ ก็ มี
รายละเอียดบางอย่างที่ อาจจะดูแตกต่ างจากคู่
ความสัมพันธ์ชายหญิง (พจนา ธูปแก้ว, 2547)

อย่ า งมากจากปั จ จั ยVol.6
ที่ ตNo.2
้ อ งศึ(July–December
ก ษาเล่ าเรี ย นใน
2016)
สถาบั น ก ารศึ กษ าที่ ยาวน าน ขึ้ น ก ว่ า เดิ ม
ยั ง ไม่ ส ามารถพึ่ ง ตนเองทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ประกอบกับวุฒิภาวะทางจิตใจที่ช้ากว่าเด็กในอดีต
ดังนั้นช่วงเป็นวัยรุ่นจึงอยู่ที่อายุประมาณ 12-25 ปี
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2549)
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็ นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ (1) ลักษณะด้านประชากร
และสังคมวัยรุ่นชายรักชาย (2) ลักษณะพฤติกรรม
ทางสังคม และ (3) สุขภาพจิตของชายรักชาย
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ ว ย
การหาค่ าความเที่ ยงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถาม
ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า นท าการตรวจ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content validity)
หลังจากนั้นนามาหาดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC) โดย
เลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อที่น้อยกว่า 0.5
ผู้วิจัยนามาปรับปรุงแก้ ไข ตามข้อแนะนาของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั ง นั้ น ข้ อ ค าถามทุ ก ข้ อ จึ ง ผ่ า น
ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ตรวจสอบ
และเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ครอบคลุม
ในแต่ ล ะด้ านและครอบคลุ ม วัตถุ ป ระสงค์ ของ
การวิจัยแล้ว
การห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
จานวน 30 ชุด หลังจากนั้นมาหาค่าความเชื่อมัน่
โดยการวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
(Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีการของ Cronbach’s
วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาเร็จรูป โดยใช้ (1) สถิติพรรณนา (descriptive
statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ย ล ะ (percentage)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ น ก ารวิ จั ยเชิ งป ริ ม าณ
(quantitative research) เนื่ องด้ วยกลุ่ มเป้ าหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะ
พิเศษ การเก็ บข้อมู ลจึงเป็นไปด้ วยความยากล าบาก
ซึ่งการเก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็นชายรักชาย
ได้ตัวอย่างผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์
จากแบบสอบถาม 198 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึก ษาได้แก่ วัยรุ่นชายรัก ชายที่ ส ามารถ
พบได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานและอุ ด มศึ ก ษาในจั ง หวัด จั น ทบุ รี
เครือข่ายศิษย์เก่า ทั้งที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีและ
กรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ ง สมาชิ ก ของสมาคม
ฟ้าสีรุ้งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัยรุ่นชายรักชาย
ที่มีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา และพร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ดาเนินการ
เก็ บรวบรวมข้อมู ล พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
จะมี อายุอยู่ในช่วง 12-25 ปี เนื่องจากปัจ จุบัน
ชี้ ช่ วงของความเป็ น วั ย รุ่ น มี ก ารขยายออกไป
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การแจกแจงความถี่ (frequencies) ค่าเฉลี่ย (mean)
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
(2) สถิ ติ อ้ า งอิ ง (inferential statistics) ด้ ว ย
การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)

สามารถสร้างความสัมพัVol.6
นธ์ฉNo.2
ันเพื(July–December
่อนอย่างสนิทสนม
2016)
โดยวัย รุ่น ชายรั ก ชายไม่ รู้สึ ก ถึง ความแตกต่า ง
ในอีกด้านหนึ่งเพื่อนชายล้อเลียน มีการทะเลาะวิวาท
ถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนผู้ชาย ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
กลุ่มผู้ชายได้
4. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือ ข่าย
สัมพั นธ์กั บรุ่นพี่ จะมี ลักษณะของความเคารพรุ่นพี่
ต้องการแบบอย่ าง หากเข้ ากั นได้ ก็ จะสนิ ทสนมกั น
ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง จะมี ค วามรู้ สึ ก ไม่ ดี กั บ รุ่ น พี่
เนื่องจากได้รับการกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรุ่น พี่
รุ่นพี่มีการแบ่งแยกกีดกันไม่ให้ผู้อื่นมาค้นหา
5. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
สัมพันธ์กับรุ่นน้อง จะมีลักษณะคบหาเป็นเพื่อน
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ และมีการแนะนาในด้านต่าง ๆ
ในอี ก ด้ านหนึ่ งจะมี ความรู้ สึก เกลีย ดชั ง ต่ อ กั น
มี การนิ นทาว่าร้าย ไม่ ยอมรับให้ เข้ากลุ่ม ได้รับการ
กีดกัน
6. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
สั มพั นธ์ กั บครู บาอาจารย์ จะมี ลั กษณะของการ
เลี ยนแบบพฤติ กรรมของครูอาจารย์ ชอบให้ ค วาม
ช่วยเหลือครูอาจารย์ เพราะต้ องการความรักความ
เอ็ นดูจากครูอาจารย์ ในอีกด้านหนึ่งครูจะไม่ เข้าใจ
จึงท าร้ายจิตใจ ถูกครูด่ า ต าหนิ และถูกครูท าโทษ
และครูไม่เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
7. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
สัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่นับถือ จะมีลักษณะของการแสดง
ความเอื้ ออาทรจริ งใจ มี การแนะน า คอยให้ ความ
ช่วยเหลือ และมีความเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ
ในอี กด้ านหนึ่ งผู้ ใหญ่ ที่ นั บถื อจะวิ พากษ์ วิ จ ารณ์
พฤติกรรมด้วยความรู้สึกไม่ชื่นชม

ผลการวิจัย
พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่ายสัมพันธ์
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พฤติ กรรมทางสั งคมแบบเครื อข่ าย
สัมพันธ์กั บเพื่อนที่เป็นชายรักชายจะมีลักษณะ
ของการคบหากั นเป็ นกลุ่ม และท ากิ จกรรมด้วยกั น
จะใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันไม่คบหากับ
บุคคลอื่นที่ ไม่ ได้เป็นแบบเดียวกั น มี การรวมกลุ่ ม
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกับบุคคลอื่น คบหากับเพื่อนที่
เป็ นชายรั กชายอย่ างสนิ ทสนม และมี ความจริ ง ใจ
ต่ อ กั น ปรับ ตั วเข้ าหากั น ได้ ในอี กด้ านหนึ่ งจะมี
ลักษณะเป็นศัตรู มี การนิ นทาว่าร้าย ชิง ดี ชิง เด่ น
ไม่มีความจริงใจ ไม่มีการคลุกคลี มีการดูหมิ่นดู
แคลนด้วยวาจา
2. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
สัมพันธ์กับเพื่อนผูห้ ญิง จะมีลกั ษณะของการคบหากัน
อย่ างสนิ ทสนิ ม มี ความส าคั ญในกลุ่ มเพื่ อนหญิ ง
มีการทากิจกรรมที่เป็นแบบผู้หญิง สามารถดูดคุยต่อ
กัน และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนหญิง คบหากั น
และไปไหนด้วยกั น อย่างจริงใจ ในอีกด้านหนึ่ง
วัยรุ่นชายรักชาย จะคบหาอย่างผิวเผินกับเพื่อน
ห ญิ ง ไม่ มี ค ว า ม จ ริ ง ใจ ค บ ห า กั น ด้ ว ย
ผลประโยชน์
3. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
สัมพันธ์กับเพื่อนผูช้ าย จะมีลักษณะของการทากิจกรรม
ร่ วมกั นได้ ไม่ มี ความรั งเกี ยจหรื อมี การล้ อ เลี ย น
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8. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
สัมพันธ์กั บบุคคลทั่ วไป จะมี ลั กษณะของการสร้าง
มนุษย์สั มพั นธ์กั บบุ คคลทั่ วไปในชุ มชนของตนเอง
ซึ่ง วัยรุ่น ชายรัก ชายก็ จ ะได้ รับ ค าชื่ นชม เอ็ น ดู
เป็นการสนองตอบในอี กด้านหนึ่ง มั ก จะได้รับ
อคติทางเพศ และการดูถูกเหยียดหยามจากกลุ่ม
วัยรุ่นชายที่ไม่ได้คบหากัน
พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่ายชาย
รักชาย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พฤติก รรทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับเพื่อนที่เป็นชายรักชาย จากการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้เกิดความสนิทสนม
คุ้ น เคย และชอบพอในอั ธ ยาศั ย จนสามารถ
พัฒนากลายเป็นความชอบพอรักใคร่ในลักษณะ
ของชายรัก ชาย ขณะที่ บางส่วนคบหากันอย่าง
สนิ ท สนม ในลัก ษณะของการเป็ น เพื่ อ นสนิ ท
โดยปราศจากความรู้สึกชอบพอในทางเพศ
2. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับเพื่อนผู้ชาย จากการมีความสัมพันธ์
ที่ดีมีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน และร่วมกิจกรรม
ด้วยกัน ทาให้มีโอกาสศึกษานิสัยใจคอ จนพัฒนา
ความสั ม พั นธ์แบบชายรัก ชาย ขณะที่ บ างส่วน
มีการคบหากันในฐานะเพื่ อนที่ ร่วมกลุ่มด้วยกั น
รั ก กั น ในฐานะเพื่ อ นที่ ได้ ท ากิ จ กรรมด้ วยกั น
นอกจากนี้บ้างก็มีความรู้สึกเกลียดชังต่อกัน รักกั น
ในฐานะเพื่อนที่ได้ทากิจกรรมด้วยกัน นอกจากนี้
บ้างก็ มี ความรู้สึกเกลียดชังต่อกั น และแสวงหา
โอกาสแก้แค้นโดยการล่วงละเมิดทางเพศ
3. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับรุ่นพี่ จากการที่รุ่นพี่มีความรู้สึกที่ ดี
และให้ ความช่ ว ยเหลื อ จึ ง พั ฒ นาไปสู่ ก าร

มี ความสัม พั นธ์แบบชายรั
ก ชาย
โดยมี พื้ นฐาน
Vol.6 No.2
(July–December
2016)
มาจากความศรัทธา ขณะที่บางส่วนให้ความเคารพ
นั บ ถื อ รุ่ น พี่ โ ดยไม่ มี ค วามรู้ สึ ก ทางเพศเข้ ามา
เกี่ ย วข้ อ ง น อ ก จ า ก นี้ มี ก า ร เริ่ ม ต้ น จ า ก
ความเกลีย ดชัง ของรุ่น พี่ แต่ วัยรุ่นชายรัก ชาย
พยายามท าดี ตอบจนรุ่ นพี่ ยอมรั บ และพั ฒนา
ความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
4. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับรุ่นน้อง จะพัฒนาจากการดูแลเอาใจใส่
และการให้โอกาส ทาให้รุ่นน้องยินยอมพร้อมใจ
รับ ไหมตรี ขณะที่ บ างส่วนมี ก ารคบหากั นจาก
ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ เ ข้ า กั น ได้ และชอบกิ จ กรรม
เหมื อ นกั น โดยไม่ มี เรื่ อ งทางเพศมาเกี่ ย วข้อ ง
นอกจากนี้ก ารมี ความสัม พั นธ์ ไม่ ดี กั บ รุ่นน้อ ง
ทาให้เกิดความรู้สึกต้องการเอาชนะจึงแสวงหา
โอกาสที่ รุ่นน้องครองสติไม่ ได้จ ากความมึ นเมา
สร้างความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
5. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกั บครูอาจารย์จะมี ลักษณะที่ ครู อาจารย์
ให้ความช่วยเหลือ และความเห็นอกเห็นใจจนก่อให้เกิด
ความสนิ ทสนม และการได้ ม าท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
อย่างสม่าเสมอ จนพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแบบ
ชายรักชาย
6. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับ ผู้ใหญ่ที่นับถือ จะมีลัก ษณะของ
การให้ความช่วยเหลือ จนวัยรุ่นชายรักชายเกิ ด
ความส านึกในบุญ คุณ มีก ารตอบแทนด้วยการ
มีความสัมพันธ์แบบชายรักชาย ขณะที่บางส่วน
มีค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น แบบผู้ ใ หญ่ ใ จดี กั บ เด็ ก
ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อกับลูก
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7. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับบุคคลทั่วไป จากความรู้สึกชื่นชม
และประทับใจของบุคคลอื่น ที่มีต่อวัยรุ่นชายรักชาย
จึ ง มี โอ ก าส ได้ ส าน ความ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ด้ วย
การพู ด คุ ย และพั ฒ นาความสนิ ท สนม และ
คบหากันแบบชายรักชาย ขณะที่บางส่วนมาจาก
การที่บุคคลอื่นมีอคติ และรังเกียจจึงมีการกลั่นแกล้ง
และสร้างความสัมพันธ์อย่างรุนแรงด้วยการฉุด
ไปข่มขืน
8. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับ คนแปลกหน้า วัยรุ่นชายรัก ชาย
จะมีความสัมพันธ์แบบชายรัก ชายกับคนแปลก
หน้า เพื่อตอบสนองอารมณ์ทางเพศ มีลักษณะ
ของการสะสมแต้มเพื่ อ สร้างคุณค่าของตนเอง
และเป็นการสร้างเครือข่ายหมุนเวียน ไม่มีการเลิกรา
กั บ ผู้ใดอย่ างเด็ดขาด นอกจากนี้ ยัง มี ลัก ษณะ
ตอบสนองความอยากรู้อ ยากเห็ นในเรื่อ งเพศ
ต้องการทดลอง และสร้างประสบการณ์ทางเพศ
และมี ลัก ษณะความสัมพั นธ์แบบไม่ เผชิญ หน้า
โดยอาศัยเสียงเป็นสื่อ สร้างจินตนาการทางเพศ
จนสาเร็จความใคร่
9. พฤติกรรมทางสังคมแบบเครือข่าย
ชายรักชายกับแฟนหรือคนรัก วัยรุ่นชายรักชาย
จะมีความสัมพันธ์แบบชายรักชายในลักษณะรัก
ฝ่ายเดียว นอกจากนี้ค วามสัม พั นธ์แ บบลึก ซึ้ ง
ยังมีองค์ประกอบที่มาจากต้องการความเติมเต็ม
ในความรู้ สึ ก ที่ วั ย รุ่ น ชายรั ก ชายขาดหายไป
มาจากความประทับใจแรกพบ ความเห็นอกเห็นใจ
ความชอบพอซึ่งกันและกัน การล่วงละเมิดทางเพศ
ที่ก่อให้เกิดเป็นความสนิท แนบแน่นในภายหลั ง
และยังมาจากการดูแลทุ่มเทเลี้ยงดู

นอกจากนีVol.6
้พบว่าNo.2พฤติ
กรรมทางสังคม
(July–December
2016)
ของวัยรุ่นชายรักชาย มีผลต่อสุขภาพจิตทั้งในทางที่ดี
และไม่ดี หากความสัมพันธ์กับผู้อนื่ มีลกั ษณะเป็นมิตร
วัยรุ่นชายรักชายก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีในระดับที่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการมีความสัมพันธ์กั บผู้อื่น
ในลักษณะเป็นศัตรู ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ในลักษณะเลวร้ายในระดับต่างๆ
อภิปรายผล
พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นชายรักชาย
จะครอบคลุมตั้งแต่เพื่อนที่เป็นชายรักชาย เพื่อน
ผู้ชาย รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่ที่ นับถือ
บุคคลทั่วไป ชายแปลกหน้า และแฟนหรือคนรัก
ซึ่งข้อค้นพบนี้อภิปรายผลได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์
แบบชายรัก ชายเป็ นเรื่อ งธรรมชาติ ของคนรัก
เพศเดียวกัน ย่อมต้องการความรัก และความปรารถนา
ทางเพศ อีกทั้งมีความรู้สึกรัก และต้องการความ
รักตอบสนองเช่นเดียวกั น ดัง นั้นการคบหากั น
จึงมีทั้งความสัมพันธ์เพียงทางกายอย่างเดียว และ
หลายคนก็ ต้ องการทั้ งความสั มพั นธ์ทางกายและ
ทางจิตใจด้วย จึงทาให้ความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
มีทั้งแบบการคบหากั นในระยะสั้นและความสัมพันธ์
ที่ ยั่ งยื น ขึ้ นอยู่ กั บความเข้ าใจ ความเอาใจใส่ และ
ความต้องการของกันและกันว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด
อีกทั้งปัจจัยจากการสนับสนุนของครอบครัวและ
สั งคม สภาพแวดล้ อม ที่ จ ะเอื้ อ ต่ อ การรั ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ว่ า เป็ น อย่ างไร นอกจากนี้ แล้ ว
ความสัมพันธ์แบบชายรักชาย และเครือข่ายทางเพศ
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
นอกจากนี้ ยัง สอดคล้ องกั บ แนวคิด ของ
วิภา ด่านธารงกูล และคณะ (2547) ที่อธิบายว่า
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ความสัม พั นธ์ร ะหว่างบุ คคลที่ เป็ นชายรัก ชาย
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง
คือความสั มพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะมาจากความรู้สึ ก
คุ้นเคย ความใกล้ชิดผูกพัน รวมเรียกว่า เครือข่ายทาง
สังคม ประเภทที่สอง คือ ความสัมพันธ์ทางเพศ
ซึ่ง จะมาจากการที่ บุ คคลสองคนมี เพศสัม พั นธ์
จนส าเร็จ ความใคร่เ รีย กว่า เครือ ข่ ายทางเพศ
ลักษณะความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามปัจจัยของเวลา พฤติกรรมที่สัม พันธ์กัน และ
ความรู้สึกผูกพันทางใจ ความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบนี้
จะเกิ ด ควบคู่ห รือ เพี ยงอย่า งใดอย่ างหนึ่ง ก็ ไ ด้
ซึ่งการมีความสัมพันธ์ทางสังคม เกิดขึ้นตั้งแต่รู้จักกัน
และมี ความสั มพั นธ์กั บคนแปลกหน้ า โดยไม่ มี ความ
ผูกพันทางใจ แต่ต้องการตอบสนองทางเพศในลักษณะ
ของคู่ขา
พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นชายรักชาย
มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ จิ ต ทั้ งใน ท างที่ ดี แล ะไม่ ดี
หากความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ อื่ น มี ลัก ษณะเป็ น มิ ต ร
วัย รุ่ น ชายรักชายก็ จะมี สุ ขภาพจิ ตที่ ดี ในระดั บที่
แตกต่างกั น เช่นเดียวกั บ การมีความสัมพั นธ์กั บ
ผู้อื่นในลักษณะเป็นศัตรู ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ในลักษณะเลวร้ายในระดับต่างๆ
ข้ อค้ นพบดั งกล่ าวอภิ ปรายผลได้ ว่ า การมี
พฤติก รรมทางสังคม นอกจากจะเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม ที่มีผลทาให้วัยรุ่นชายรักชาย
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข มี ความสบายใจแล้ว
ในทางตรงข้าม อาจจะก่อผลกระทบต่อสุขภาพจิต
จนเสื่อมโทรม ในระดับที่เลวร้ายแตกต่างกัน และ
มีผลต่อเนื่องให้มีบุคลิกภาพที่แปรปรวน สภาพจิตใจ
ที่สั่นไหวได้ในรูปแบบต่าง ๆ จนไม่อาจจะดาเนิน
ชีวิตให้เป็นปกติสุขได้

จากการอภิป รายผลดั
กล่าว สอดคล้2016)
อง
Vol.6 No.2ง(July–December
กั บ แนวคิ ดของ Sullivan (1953) ที่ อ ธิบ ายว่ า
ในขั้นตอนพัฒ นาการของมนุษย์ขั้นที่ 4 ซึ่งเป็น
ช่วงวัยรุ่นที่ กาลังเริ่มต้น เด็กจะรู้สึกให้ความสนใจ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อ น
ที่ เป็น เพศเดียวกั น ซึ่งจะเป็ นรากฐานที่ ส าคั ญ
มากต่ อการเป็ น คน ที่ มี สุ ข ภาพ จิ ต ดี แล ะ
มี ค วามสุ ข ในชี วิ ต และยั ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งกั บ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่ อนต่างเพศและ
บุคคลอื่น ๆ หากเด็ก คนใดไม่ สามารถพัฒ นาใน
ขั้นตอนนี้ได้จะกลายเป็นคนเหงา ไม่สามารถคบ
หากับใครๆ อย่างสนิทใจและในขั้นที่ 5 เป็นช่วง
วัยรุ่นตอนต้น ซึ่งบุคคลจะให้ความสนใจกับเรื่องเพศ
และความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม แต่การให้ความสนใจ
ในเรื่ องนี้ จะสร้ างความขั ดแย้ งกั บ พ่ อแม่ เพื่ อ น
ในวัยเดียวกั น เพื่อนเพศเดียวกั น และเพื่อนต่างเพศ
รวมทั้งบรรทัดฐานทางสังคม หากเด็กที่มีพัฒนาการ
ในขั้นนี้สมบูรณ์ ก็จะมี ความสัมพันธ์กั บเพศตรงข้าม
ได้อย่างดี มิฉะนั้นก็จะทาให้วัยรุ่นรู้สึกวิตกกังวล
กลุ่มใจ สับ สน นอกจากนี้ Sullivan ยังอธิบายให้
เห็นอีกว่า การมี ความสัมพันธ์ระหว่างกั นของบุคคล
จะพั ฒ นาไปสู่ บุ ค ลิ ก ภาพของความเป็ นผู้ ใหญ่
ในทางตรงข้ามผู้ที่มีความบกพร่อง กับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลจะแสดงให้เห็นบุคลิกของการเป็น
โรคจิต โรคประสาทได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. พ่ อ แม่ / ผู้ ป กครอง ที่ เ ลี้ ย งดู ลู ก ที่ มี
พฤติก รรมชายรัก ชาย ต้องท าความเข้าใจและ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างมีเหตุมีผล
ควรชี้แนะถึงหลักในการดาเนินชีวิตทางสายกลาง
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โดยเฉพาะช่วงที่ บุตรหลานก าลังมี ความรัก ต้องรู้จัก
สื่อ สารพู ด คุย ให้ ข้ อ คิด ข้อ แนะน า สามารถให้
คาปรึกษาจนบุตรหลานรู้สึกไว้วางใจ ดูแลบุตรหลาน
ด้วยความรู้สึกยอมรับตัวตนที่แท้จริงที่บุตรหลานเป็น
ให้ ความเอาใจใส่อ ย่างสม่ าเสมอด้วยความรั ก
ความห่วงใยอย่างแท้จริง ไม่ควรทุบ ดี ดุด่าหรือ
ตาหนิติเตียนเหมือนเป็นการกระทาผิดอย่างร้ายแรง
เพราะวัยรุ่นชายรักชายมี ความรู้สึกที่ ล ะเอี ยดอ่ อ น
มีความอ่อนไหว มี ความเปราะบางทางอารมณ์
ควรที่ จ ะยกย่ อ งชมเชยในส่ ว นที่ บุ ต รหลาน
มีความโดดเด่น เป็ นการทดแทนการเลี้ยงดูของ
พ่ อแม่ /ผู้ ปกครอง ที่ ให้ ทั้ งความรั ก ความเอาใจใส่
ความเข้าใจ และยอมรับในตัวตนที่แท้จริงที่เป็น
ชายรักชาย จะเป็นแรงเสริมให้วัยรุ่นชายรักชาย
มี ค วามมั่ น ใจในการดาเนิ น ชีวิ ต และสามารถ
สร้ างสรรค์ ป ระโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ให้ แก่ ต นเอง
และสังคมได้
2. รัฐบาลควรบรรจุนโยบาย สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคเกี่ ย วกั บ เพศที่ ส าม หรื อ

เพศทางเลือกด้วยข้อความที
ชัดเจน(July–December
ลงในรัฐธรรมนู2016)
ญ
Vol.6 ่No.2
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทาตาราเรียนที่ครอบคลุมเรื่องราวของเพศที่สาม
หรือเพศทางเลือกตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบ าลจนถึง
ระดั บ อุด มศึ ก ษา เพื่ อ สร้ างการยอมรั บ ความ
แตกต่างระหว่างบุ คคลด้วยการมี ความรู้ และ
ความเข้าใจอย่างทั่วถึง มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม
พิจารณาการใช้ข้อความในการไม่ให้บุคคลที่เป็น
ชายรักชายเข้าเป็นทหารเกณฑ์ ในลักษณะของ
ความเป็น คนวิก ลจริต เพื่ อไม่ ให้ บุคคลเหล่ านี้
ต้องเสียสิ ทธิ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
และควรส่ ง เสริ ม ให้ วั ย รุ่น ชายรั ก ชายได้ เ รี ย น
รักษาดินแดน เพื่อฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง และ
เรียนรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันชาติบ้านเมือง
ควรเร่งรัดให้ก ระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าสื่อ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ โดยเฉพาะให้ความรู้
ความเข้าในในเรื่องโรคเอดส์อย่างสม่าเสมอ
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