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 สมพิศ ปนตบแตง : วิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ศึกษากรณีเรือนจํากลาง
นครปฐม.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ :  อ. ดร. ธีรพงษ บัวหลา.  92 หนา. 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบวิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
2) เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสมพันธฉันทชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 3) เพื่อศึกษา
สภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ซ่ึงมีขอบเขตในการศึกษา
เฉพาะกลุมชายรักชายในเรือนจํา ศึกษากรณี เรือนจํากลางนครปฐม โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ดวยวิธีการวิจัยเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกในกลุมตัวอยางผูตองขังจํานวน 5 คน 
 ผลการวิจัยพบวา ในกลุมตัวอยาง  5 คน ประกอบไปดวยอายุ 25 ป 27 ป 30 ป 33 ป และ 
43 ป โดย มีจํานวน 2 คนท่ีตองโทษจําคุกตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ระวางโทษจําคุก 2 ป 6 
เดือน สวนอีก 3 คน ตองโทษจําคุกตามคดีความผิดตอทรัพย โดย ถูกระวางโทษจําคุก 3 ป 4 ป 6 
เดือน และ 5 ป ตามลําดับ  ท้ังนี้ กลุมตัวอยางท้ัง 5 คน มีภูมิลําเนาอยูภายในจังหวัดนครปฐม  
ท้ังหมดมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 คน จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 คน จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 คน 
            วิถีชีวิตของกลุมตัวอยางท้ัง 5 คน โดยสวนใหญเปนไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ 
ดานกระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของกลุมตัวอยาง พบวาเกิดจากการชักชวนของกลุม
ชายรักชายในเรือนจํา เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมกันเอง และเกิดจากความชอบท่ีติดตัวมา
เพราะเคยมีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันมากอน  
 ดานปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกลุมตัวอยาง ไดแก ปญหาทะเลาะวิวาทแยงชิงคนรัก 
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ปญหาการปกครองดูแล  ซ่ึงปญหาท้ังหมดเกิดจากการที่เรือนจํา
ไมสามารถจัดสรรท่ีอยูเปนสวนตัวใหแกกลุมตัวอยางได และไมสามารถจําแนกไดวาผูใดมี
พฤติกรรมชายรักชายชนิดแอบแฝงได 
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 This research aims to study: 1) the way of life of male homosexuals in prison,   
2) the process of creating male sexual relationships in prison, and 3) problems stemming from 
sexual male homosexual relationships in prison. For this qualitative study, data were gathered 
from relevant documents and in-depth interviews with a sample group consisting of five male 
homosexual inmates at the Nakhon Pathom Central Prison. 
 The five inmates were aged 25, 27, 30, 33, and 43. Two were sentenced to two 
years and six months in prison for drug offenses, while three were sentenced to three years, 
four years and six months, and five years, respectively, for offences against property. The five 
participant inmates, all of whom come from Nakhon Pathom, were educated to a standard 
lower than the Bachelor's Degree: one had completed primary school, three had completed 
junior high school, and one had been awarded a vocational certificate. 
 Their daily routines were in accordance with the established rules and 
regulations of the Department of Corrections. Sexual relationships were found to have been 
created by way of persuasion, imitation, innate preferences, and previous experience prior to 
prosecution. 
 Many problems were identified among the participating inmates. These included 
love-related quarrels, sexually transmitted diseases, and problems with administration. All the 
difficulties were due to that fact that the sample group did not have separate rooms and their 
hidden homosexual orientation had not been properly identified. 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร. ธีรพงษ บัวหลา          
ท่ีรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  และกรุณาใหคําแนะนําในการดําเนินการการคนควา
อิสระอยางเปนระบบตลอดจนแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
คนควาอิสระในคร้ังนี้ และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. สวรรยา ช่ือเล่ือม และอาจารย ดร. วิโรจน 
เจษฎาลักษณ   ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีคุณคาใหเกียรติ เปนประธานกรรมการ และกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ตลอดจนใหคําช้ีแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครปฐม และขาราชการเรือนจํากลาง
นครปฐม ท่ีเกี่ยวของ ใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูล และขอขอบใจผูตองขังชายเรือนจํากลาง
นครปฐม  ท่ีสละเวลาและใหความรวมมือใหสัมภาษณ ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สามารถสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ พี่ชาย และพ่ีสาว ท่ีคอยหวงใยเปนกําลังใจพรอมกับสนับสนุน ใหกับ
ผูวิจัยตลอดมา   
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