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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสังคมไทย พฤติกรรมรักรวมเพศไดรับความสนใจจากคนในสังคมท่ัวไปอยาง
กวางขวาง     ไมวาจะเปนประชาชนหรือนักวิชาการสาขาตางๆ ก็ตาม นักวิชาการท้ังหลายตาง
พยายามท่ีจะศึกษาพฤติกรรมรักรวมเพศและผูรักรวมเพศ โดยวิธีการท่ีคาดวาจะไดขอมูลท่ีเปนจริง
มากท่ีสุด แตอยางไรก็ตามนับวาเปนการยากอยางยิ่ง ท่ีจะศึกษาใหเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตนเองและลักษณะตางๆ ของบุคคลรักรวมเพศตามความเปนจริง เนื่องจากผูรักรวมเพศไมกลา
แสดงตัวและไมใหความรวมมืออยางเต็มท่ี  ภายใตแบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล
แตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมยอยท่ีสังกัดอยู กลุมรักเพศ
เดียวกัน ก็เปนกลุมวัฒนธรรมยอยกลุมหนึ่งในสังคมซ่ึงมีบรรทัดฐาน ความเช่ือ คานิยม ตลอดจนวิถี
ชีวิตอันเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมและการมีความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Preference) แตกตางจาก
คนสวนใหญในสังคมภายใตโครงสรางการแบงแยกเพศออกเปน 2 เพศ คือ เพศชายกับเพศหญิงนั้น 
ไดทําใหคนกลุมนี้เปนผูเบ่ียงเบน พวกเขาเหลานี้จึงตองถูกประณามและตอตานในหลายลักษณะ 
เชน ถูกรังเกียจเหยียดหยาม การเล่ียงการสมาคม ถูกวางเฉยหรือไดรับการเวทนาสงสารวาผิดปกติ 
เปนตน (บงกชมาศ เอกเอ่ียม 2532 : 8) แมวากลุมคนรักรวมเพศจะถือวาเปนเร่ืองปกติท่ีแตละคนจะ
เลือกวิถีชีวิตทางเพศ ใชความพยายามมากขึ้นในการสรางความมีตัวตนหรือเปดพื้นท่ีทางสังคม ไม
วาจะเปนผานทางส่ือตางๆ เชน ภาพยนตร ละครทีวี หนังสือพิมพ หนังสือการตูนของกลุมรักรวม
เพศ แตภาพของกลุมชายรักรวมเพศที่ถูกนําเสนอในส่ือตางๆ สวนใหญไดรับการยอมรับจากทาง
สังคมเพียงบางแงมุมเทานั้น เชน มักมีบุคลิกท่ีนาขบขัน เปนตัวตลก สําสอน ใชความรุนแรงให
ไดมาซ่ึงความรักของตน และจากการศึกษาของคินเซย ไดศึกษาเด็กผูชายวัยรุนในวัยศึกษาเลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาพบวาเด็กชายในชวงอายุไมเกิน 19 ป     มีประสบการณเปนพวกรักรวมเพศ
ประมาณรอยละ 30 ในช้ันมัธยมตน และรอยละ 45 ในช้ันมัธยมปลาย อยางไรก็ตาม พฤติกรรมแบบ
รักรวมเพศนี้อาจเปนแบบชั่วคราว เชน เกิดในชวงท่ีมีการพัฒนาทางบุคลิกภาพตามปกติ คือเม่ือยาง
เขาสูวัยรุน และเม่ือเขาสูวัยรุนแลวระยะเวลาหนึ่งพฤติกรรมดังกลาว ก็คอยๆ หายไป หรือบางทีอาจ
เกิดในบางสภาวะ เชนเม่ืออยูในหอพักโรงเรียนประจํา คายทหาร เรือนจํา เปนตน (Kinsey and 
others, อางถึงในนงลักษณ เอมประดิษฐ 2535 : 20) 
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สังคมของผูตองขังในเรือนจําก็เปนอีกสังคมหนึ่งท่ีมีความซับซอน มีความแตกตางจาก
สังคมโดยท่ัวไปมีลักษณะเฉพาะท้ังวัฒนธรรม ความเปนอยู หรือพฤติกรรม  สังคมของผูตองขัง
ประกอบดวย ผูตองขังจํานวนเปนรอยเปนพันมาอยูรวมกันในสถานที่เดียวกัน กินดวยกันทํางาน
ดวยกัน อาศัยอยูสถานท่ีเดียวกันเปนเวลานาน วัฒนธรรมของผูตองขังจะมีอิทธิพลตอการปรับตัว
ของผูตองขังต้ังแตแรกเขาเรือนจําไปจนถึงเม่ือพนโทษกลับเขาสูสังคมภายนอก การท่ีผูตองขังอยู
รวมกันเปนเวลานานทําใหมีการถายทอดวัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติท่ีตอตานสังคม
ใหแกกันได ซ่ึงเปนหนาท่ีของกรมราชทัณฑท่ีจะตองใหการอบรมแกไขผูตองขังเหลานี้ใหกลับสู
สังคมโดยไมเกิดปญหาแกชุมชนตอไป  พฤติกรรมซ่ึงมักจะสรางปญหาความวุนวายในเรือนจํา
เสมอ โดยเฉพาะผูท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศกลุมผูถูกกระทําท่ีภายในเรือนจํามีศัพทเฉพาะ
เรียกวา "นอง" จะมีอิทธิพลดานจิตใจตอผูตองขังชายอ่ืน เกิดคานิยมท่ีขัดตอระเบียบวินัยเรือนจํา 
เชน การสัก การตกแตงอวัยวะเพศ ปญหาการทะเลาะวิวาทท่ีเกิดจากความหึง ปญหาการลักขโมย
ของผูตองขังอ่ืน การพึ่งพาญาติท่ีอยูภายนอกเกินกวาความจําเปน ปญหาดานหนี้สิน พอคาเถ่ือน 
และท่ีสําคัญคือปญหาการแพรระบาดของโรค ซ่ึงจากสถิติท่ีไดมาจากการรายงานประจําเดือน
พฤศจิกายน 2553 ของสถานพยาบาล เรือนจํากลางนครปฐมมีจํานวนถึง 24  คน และจากขอมูลฝาย
ทัณฑะปฏิบัติ เรือนจํากลางนครปฐม ในเร่ืองปญหาผูตองขังกระทําผิดวินัยเรือนจํา โดยเฉพาะ
ขอหาทํารายรางกายมีจํานวนถึง 55 คร้ัง ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงผูตองขังเม่ือ
ไดรับการตัดสินจากศาลใหตองรับโทษตามความผิดแลว ในกระบวนการราชทัณฑจะตองจัด
จําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อประโยชนในดานความม่ันคง ดานการฝกอาชีพ ดานการอบรมแกไขซ่ึง
การมีรักรวมเพศก็เปนขอมูลท่ีใชในการจําแนกลักษณะผูตองขังดวยประการหน่ึง   

 
ตารางท่ี 1 แสดงสถิติขอมูลการจําแนกลักษณะผูตองขังเรือนจํากลางนครปฐม 
 

ป จํานวนผูตองขังทัง้หมด (ชาย) จํานวนผูตองขังทีมี่พฤติกรรมรักรวมเพศ 
พ.ศ. 2548 1907 18 
พ.ศ. 2549 1815 21 
พ.ศ. 2550 2285 24 
พ.ศ. 2551 1844 26 
พ.ศ. 2552 2589 80 

 
ท่ีมา : เรือนจํากลางนครปฐม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการจําแนกผูตองขังเรือนจํากลาง
นครปฐม,”  2548-2552. (อัดสําเนา) 
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ซ่ึงจากสถิติขอมูลการจําแนกลักษณะผูตองขังของคณะกรรมการจําแนกลักษณะ
ผูตองขังของเรือนจํากลางนครปฐม แสดงใหเห็นวา สังคมของผูตองขังนั้น มีผูตองขังท่ีมีพฤติกรรม
รักรวมเพศ รวมอยูดวย จึงเปนเร่ืองท่ีนาศึกษา เพราะวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูตองขังในเมืองไทย 
สวนใหญเปนการศึกษาทางดานจิตวิทยาหรือสังคมวิทยา โดยทําการเก็บขอมูลแบบเชิงปริมาณใช
แบบสอบถามกับผูตองขัง แลวนํามาทําการวิเคราะห สวนการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการทาง
มานุษยวิทยาในการศึกษาสังคมของผูตองขัง ยังไมคอยมีการทําศึกษามากนัก ทามกลางความ
หลากหลายและความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองพฤติกรรม
ของผูตองขัง โดยเฉพาะในเร่ืองรูปแบบการใชชีวิต ของกลุมชายรักชายกระบวนการสราง
ความสัมพันธฉันทชูสาว ตลอดจนสภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมดังกลาว เชน ปญหาการทะเลาะ
วิวาทในเรือนจํา ปญหาโรคติดตอท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังชายดวยกัน และ
ปญหาความเปนอยู การใชชีวิตของผูตองขังภายในเรือนจํา เปนตน ซ่ึงจากปญหาดังกลาวทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชในการแกไขปญหา อันจะเปนประโยชนตอ
องคกรท่ีเกี่ยวของในเร่ืองของการนําไปใชในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนมากข้ึน  

  
2.   วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษารูปแบบการใชชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
2.  เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
3.  เพื่อศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 

 
3.   ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาถึงวิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ศึกษากรณี เรือนจํากลาง
นครปฐม ศึกษารูปแบบการใชชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจําและสภาพปญหาท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ภายใตหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ โดยศึกษากลุมตัวอยางผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ  และ
มีความสมัครใจในการใหขอมูล  จํานวน  5 คน จากแบบสอบถามความสมัครใจของผูตองขัง ตาม
หนังสือส่ังการกรมราชทัณฑ เร่ืองความสมัครใจในการใหสัมภาษณ ถายภาพ เขารวมกิจกรรม จาก
จํานวนผูตองขังตามมติคณะกรรมการการจําแนกลักษณะผูตองขังเรือนจํากลางนครปฐมจํานวน 80 
คน ท่ีถูกควบคุมตัวอยูภายในเรือนจํากลางนครปฐม 
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4.   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  เปดเผยใหเห็นรูปแบบการใชชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
2.  ทําใหทราบถึงกระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของกลุมชายรักชายใน

เรือนจํา 
3.  นําไปสูแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางชายรักชายใน

เรือนจํา 
4.  เปนประโยชนตอเรือนจําและกรมราชทัณฑในการหาโปรแกรมในการแกไขฟนฟู

ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายโดยเฉพาะ 
5.  เปนประโยชนตอเรือนจําและกรมราชทัณฑ ในดานการบริหารจัดการ ในการวาง

มาตราการการควบคุมและการจัดระดับการควบคุมผูตองขัง เพื่อใหผูตองขังอยูในระเบียบวินัยของ
เรือนจํา 
 6.  เปนประโยชนตอเรือนจําและกรมราชทัณฑ ในการจัดหาสถานท่ีและรูปแบบการ
ควบคุมผูตองขังกลุมนี้ ใหเปนการเฉพาะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในการปกครองของเรือนจํา 

 
5.   นิยามศัพทเฉพาะ 
 วิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต กิจวัตรประจําวัน กิจกรรมเพศสัมพันธ การใช
ชีวิตของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํากลางนครปฐม 
 กลุมชายรักชาย หมายถึง กลุมผูตองขังที่มีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํากลาง
นครปฐม 
 เรือนจํา  หมายถึง ท่ีซ่ึงใชควบคุมกักขัง กับท้ังส่ิงท่ีใชตอเนื่องกัน และใหหมายความ
รวมตลอดถึงท่ีอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไวชัดเจน  
ในท่ีนี้หมายถึง  เรือนจํากลางนครปฐม  ตั้งอยูท่ี ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงมีอํานาจการควบคุมผูตองขังตามคําพิพากษาของศาลโดยมีกําหนดโทษไมเกิน 20 ป  
 ผูตองขัง หมายถึง บุคคลซ่ึงกระทําความผิดไดถูกศาลพิพากษาลงโทษใหจําคุกและใน
ท่ีนี้ใหรวมถึงนักโทษเด็ดขาด ผูตองกักกัน คนตองขังและคนฝากขัง ท่ีถูกควบคุมตัวไวในเรือนจํา
กลางนครปฐม ตามคําส่ังศาลและตามหมายขัง 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิถีชีวิตของกลุมชายรักชาย ท่ีมีสภาพส่ิงแวดลอมความเปนอยูภายใต
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ตลอดจนมีบริเวณขอบเขตพื้นท่ีจํากัดนั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางฐานความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจ และ
สามารถเขาถึงตัวตนของชายรักชาย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของไดครอบคลุม ตั้งแตความเปนมาของชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทยจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน ไปถึงการนิยามกลุมชายรักเพศเดียวกัน และปรัชญาแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาวิถีชีวิต
ความสัมพันธของกลุมชายรักชาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ความเปนมาและนิยามชายรักชาย 
 2. คําศัพทตางๆ เกี่ยวกับชายรักเพศเดียวกัน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับรักรวมเพศและการเบ่ียงเบนทางเพศ 
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลท่ีเปนสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ 
 5.  แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเบ่ียงเบนทางเพศโดยใชเรือนจํา   
 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1.   ความเปนมาและนิยามชายรักชาย 
             บุคคลท่ีมีรสนิยมทางเพศรักในเพศเดียวกัน มีปรากฏการณอยูท่ัวทุกพื้นท่ีในโลกนี้ 
ความเปนมาและมีวิวัฒนาการมาอยางไรไมมีหลักฐานปรากฏท่ีชัดเจน เพราะพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกัน เปนส่ิงท่ีตองปดบังซอนเรนไว เนื่องจากถูกสังคมของผูชายและผูหญิงรักตางเพศตีตราวา
เปนพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดไปจากลักษณะท่ีคนท่ัวไปประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงรสนิยมรักเพศเดียวกัน
อาจเกิด ข้ึนไดท้ังผูชายและผูหญิง แตพบในผูชายมากกวาผูหญิง สัดสวนประมาณ 3 ตอ 1 แมแตใน
สัตวเกือบทุกชนิดพบพฤติกรรมทางเพศระหวางเพศเดียวกัน เชน ลิง โดยลิงตัวผูลูบไลขนใหกัน
และกัน การสํารวจอวัยวะเพศ การข้ึนข่ีครอมกัน การสําเร็จความใครใหกันและกันการใชนิ้วสอด
เขาไปในทวารหนัก การโลมเลาใหเกิดความรูสึกทางเพศและการใชปากกับอวัยวะเพศ (สุวัทนา 
อารีพรรค 2537 : 56) ซ่ึงในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยขอกลาวถึงประวัติความเปนมาของชายรักชาย 
ท้ังในสังคมตางประเทศและสังคมไทย ดังนี้ 
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                  1.1  เร่ืองของชายรักชายในสังคมตางประเทศ 
                      บุคคลรักเพศเดียวกันมีมาต้ังแตสมัยโบราณกอนประวัติศาสตรพฤติกรรมทางเพศ
ระหวางชายสมสูกับชายท่ีปรากฏหลักฐานเปนภาพเขียนตามผนังถํ้าตางๆ หรือภาพแกะสลักแผน
โลหะในยุคอียิปต กรีกและโรมัน ความประพฤติของผูชายรักเพศเดียวกันทํากันอยางเปดเผย เปน
ตน ความเช่ือและทัศนคติของสังคมในแตละยุคสมัยตอพฤติกรรมรักเพศเดียว (สุวัทนา อารีพรรค
2524 : 381) “ในยุคกรีกและโรมันไมเพียงแตถือวาเปนของธรรมชาติเทานั้นยังถือเปนการแสดง
ความรักท่ีสูงสงกวาธรรมดา บุคคลช้ันปญญาชนหรือชนช้ันสูงในสังคมเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิหรือจะมี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันไดและยังเช่ือวาเปนความประเทืองปญญาอีกดวย” ชาวโรมันยกยองบุคคล
ท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันวาเปนบุคคลท่ีกลาหาญและเขมแข็ง เพลโตไดกลาวสนับสนุน
ความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกันวาเปนเคร่ืองหมายที่แสดงถึงความเขมแข็งของลูกผูชาย    
(อุดมศิลป แสงศรีนาม 2528 : 98) สมัยโรมันผูชายรักผูชายเปนเร่ืองปกติธรรมดาถือกันวารัก
ระหวางผูชายดวยกันเปนรักท่ีบริสุทธ์ิและอมตะ   ไมถือวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน  เปนเร่ืองนา
อับอายสมัยกรีกมีเร่ืองเลาเกี่ยวกับผูชายรักเพศเดียวกันวา ความรักของเอเดรียนท่ีมีตอแอนตินุส ซ่ึง
เปนชายท้ังคูท่ีไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางของความรักท่ีม่ันคง (จุฑามาศ ศรีพิชิต 2539 : 63) 
                สมัยตอมายุคเฟองฟูของศาสนาคริสต ในยุคนี้ผูคนมีทัศนคติตอกลุมคนรักเพศ
เดียวกันเปล่ียนไปโดยถือวาการรักเพศเดียวกันเปนเร่ืองผิดปกติ และเปนความชั่วบาปทําลาย
ศีลธรรมอันดี เปนเร่ืองตองหามและประณามการสมสูระหวางผูชายวาเปนความผิดมหันตท่ีฝน
ธรรมชาติ ในกลางศตวรรษท่ี 4 จักรพรรดิคอนสแตนตินแหงกรุงโรม รับคริสตศาสนามาเปน
ศาสนาของรัฐ การยอมรับศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําจักรวรรดิ เปนการสืบทอดความคิดท่ีวา
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนความเส่ือมเสียและถือวาผิดอาญารายแรง ชายใดประพฤติตองถูกลงโทษ
ดวยการเผาไฟท้ังเปน ตอมาพระเจาวาเลนติเนีย ทรงประกาศเกี่ยวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันวา 
“We cannot tolerate that our scared Rome, mother of all virtues, is any longer sailed by the sin of 
homosexuality” หมายถึง กรุงโรมอันศักดิ์สิทธ์ิจะยอยยับดวยบาปของผูมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
ท่ีเปนอยูนี้ ในคัมภีรพันธะสัญญาใหมตอนท่ีวาดวยจดหมายของอาจารยเปาโล ไดกลาววาการสมสู
กับคนเพศเดียวกันเปนการกระทําเพื่อความสําเร็จความใครระหวางผูชายกับผูชายดวยกันเปนความ
ช่ัวและนาอาย บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเชนนั้นจึงตองรับโทษแหงการกระทํานั้น (พจนา ธูปแกว 2547 : 
54) 
             ในอดีตสังคมตะวันตกแถบยุโรป อังกฤษ ไดมีการตรากฎหมายการสมสูระหวาง
ผูชายใหเปนความผิดตองโทษ ซ่ึงกอใหเกิดความกดดันของกลุมคนรักเพศเดียวกันสงผลใหมีการ
เรียกรองวาเปนสิทธิสวนตัว ดวยเหตุผลนี้ไมควรหามความพอใจและความสุขสวนตัว ในปจจุบัน
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ทัศนะของสังคมตอกลุมคนรักเพศเดียวกันมีความแตกตางกันไป ซ่ึงสาขาวิชาชีพจิตแพทยมีความ
โนมเอียง จะคิดวาความประพฤติเชนนี้เปนความพอใจสวนตัวของแตละคน ไมใชความผิดปกติทาง
เพศ ดังประกาศขององคการอนามัยโลก ไดกลาวถึงการเปนรักเพศเดียวกันไวในการจําแนกโรค
สากลครั้งท่ี 9 วา รักเพศเดียวกัน หมายถึง การที่บุคคลมีความพึงพอใจทางเพศกับคนท่ีมีเพศ
เดียวกับตนอยางเดียวหรือสวนใหญ โดยท่ีอาจจะมีหรือมีความสัมพันธทางกายตอกัน และการจะ
วินิจฉัยวาบุคคลใดเปนรักเพศเดียวกันนั้นไมจําเปนตองพิจารณาวาเปนความผิดปกติทางจิต 
                นอกจากนี้มีการศึกษาที่เกี่ยวของกับบุคคลรักเพศเดียวกันของ Ford และBeach 
ศึกษาสังคม 76 แหง พบวารอยละ 64 ยอมรับบุคคลท่ีมีรสนิยมเพศเดียวกันวาเปนเร่ืองปกติ สวนอีก
รอยละ 36 แมจะไมยอมรับ แตก็มีผูนิยมกระทํากัน Hoch and Zubin ศึกษาวัฒนธรรมของชนชาติ
ตางๆ 195 แหง พบวามีเพียงรอยละ 14 ท่ีไมยอมรับผูชายรักเพศเดียวกัน และ รอยละ 11 ไมยอมรับ
ผูหญิงรักเพศเดียวกัน นักมานุษยวิทยา George Devereux และ Ruth Benedict พบวา มีการปฏิบัติรัก
เพศเดียวกันในพิธีทางศาสนาของชนเผาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือหลายเผา (สุวัทนา      
อารีพรรค2524 : 43 ) ระหวาง ค.ศ. 1860 – 1934  เปนเวลากวาคร่ึงศตวรรษ ท่ีประเทศเยอรมันเปน
ศูนยกลางของการรณรงคตอสูเพ่ือสิทธิของกลุมคนรักเพศเดียวกัน นายแพทย Bankert ชาวฮังการี 
เปนผูบัญญัติศัพท Homosexual ซ่ึงหมายถึง “เพศที่สาม” คือ มีจิตใจของผูหญิงอยูในรางกายผูชาย
หรือมีจิตใจของผูชายอยูในรางกายผูหญิง และ Hirschfeld เปนผูกอตั้งองคกรเพื่อเรียกรองสิทธิของ
กลุมคนรักเพศเดียวกันข้ึนในป ค.ศ.1897 รวมท้ังกอต้ังสถาบันวิทยาศาสตรทางเพศข้ึนในป ค.ศ. 
1919 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองเพศทางดานชีววิทยามานุษยวิทยา สถิติ และชาติพันธ 
           การวิจัยของ Kinsey ในสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1948 พบวาประชากรเพียงคร่ึงเดียว
เทานั้นท่ีมีเพศสัมพันธเฉพาะกับเพศตรงกันขาม ผูชายจํานวนรอยละ 37 และผูหญิงอยางนอยรอย
ละ 13 มีประสบการณทางเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันถึงขนาดมีความสุขสุดยอด ในระหวางวัยรุน
ถึงวัยชรา นอกจากนี้ยังมีผูชายอีกรอยละ 13 และผูหญิงอีกรอยละ 8 ท่ีความรูสึกเราใจเม่ือเห็นบุคคล
เพศเดียวกัน ถึงแมวาจะไมไดมีเพศสัมพันธดวยก็ตาม กลุมคนรักเพศเดียวกันมิไดมีพฤติกรรม
เหมือนกันหมด แตมีลักษณะแตกตางกันมาก ตั้งแตแยกตัวเดนอยูคนเดียวจนกระท่ังอยูรวมกันเปน
กลุมม่ันคงอยูกับคูของตนเปนระยะเวลานานจนกระท่ังเปล่ียนคูไปเร่ือยๆ และมีความสัมพันธอยาง
ฉาบฉวย จนกระท่ังมีความสัมพันธกันอยางลึกซ้ึง สังคมมักคาดเดาวาผูชายรักเพศเดียวกันจะตองมี
ลักษณะกระเดียดมาทางผูหญิง หรือผูหญิงก็มีลักษณะคลายผูชาย แตความจริงแลวไมมีลักษณะ
ภายนอกใดๆ ท่ีจะบองบอกวา ใครนิยมเร่ืองเพศแบบนี้ 
  จะเห็นวาขอมูลเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะผูชายกับผูชายในสังคม
ตะวันตก ถูกกลาวถึงท้ังในดานบวกและดานลบ เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย โดยมีอิทธิพลของผูนํา
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และศาสนาความเช่ือไดสรางความแปลกแยกและความผิดปกติใหกับชายรักเพศเดียวกันมาตลอด 
จนถึงยุคประชาธิปไตยเฟองฟูและเร่ืองสิทธิมนุษยชนเปนกระแสหลักในสังคม จึงมีกลุมคนรักเพศ
เดียวกันเรียกรองสิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียมใหกับตนเอง 
  กลาวโดยสรุปวาเร่ืองชายรักชายในสังคมตางประเทศ พบวาพฤติกรรมชายรักชาย 
มีอยูทุกที่ในโลกนี้ และท่ีสําคัญไดเกิดพฤติกรรมแบบนี้ข้ึนมาชานาน ซ่ึงยังไมปรากฏหลักฐานท่ีแน
ชัดวาพฤติกรรมชายรักชายเกิดข้ึนมาเม่ือใด แตท่ีพบในสังคมตางประเทศวาพฤติกรรมชายรักชาย มี
มาตั้งแตสมัยโบราณกอนประวัติศาสตร มีหลักฐานเปนภาพเขียนตามผนังถํ้า ภาพแกะสลักแผน
โลหะ ตอมาในยุคอียิปต กรีก และโรมัน ผูชายท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย ถือวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา 
และเปนความรักท่ีบริสุทธ์ิ อมตะ ซ่ึงตอมายุคของศาสนาคริสตเฟอฟู ความคิดในเร่ืองพฤติกรรม
ชายรักชายไดเปล่ียนแปลงไป จากรักท่ีบริสุทธ์ิ เปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย เปนเร่ือง
ผิดปกติ เปนส่ิงช่ัวบาป ทําลายศีลธรรม  ในอดีตสังคมตะวันตก ไดมีการออกกฎหมาย การสมสู
ระหวางชายรักชาย วาเปนความผิด ทําใหบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายมีความไมพอใจ จึง
เกิดการเรียกรองสิทธิสวนตัว และในปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชายรักชาย โดยเฉพาะใน
สังคมตะวันตก จะพบวามีการกลาวถึง พฤติกรรมชายรักชาย เปนท้ังดานบวกและดานลบ การวิจัย
พบวามีการเปล่ียนแนวความคิดพฤติกรรมรักรวมเพศจะเปนดานบวกหรือลบนั้น เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยนิยม และอิทธิพลของผูนํา และศาสนาความเช่ือในแตยุคสมัย ท่ีกลุม
บุคคลมีความเช่ือศรัทธาสูงสุด จนถึงยุคประชาธิปไตยเฟองฟู  บุคคลจึงมีแนวความคิดเร่ืองของ
สิทธิมนุษยชน เปนกะแสหลักของสังคม ทําใหมีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และความเทาเทียม
ใหกับตน 
 1.2  เร่ืองของชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทย 
 ชายรักเพศเดียวกันเกิด ข้ึนต้ังแต เ ม่ือใด  ในสังคมไทยไม มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรบันทึกไวแนนอน แตมีบันทึกถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันปรากฏอยูในพุทธชาดก
และในพระไตรปฏกไทย ไดเรียก “กะเทย” วา “บันเดาะ” หรือ “บัณเฑาะก” หมายถึงชายท่ีมีราคะ
จัด ชอบประพฤตินอกรีตในการเสพกามและย่ัวยวนชายดวยกัน ชายท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวถือเปน
ขอหามไมยินยอมใหบวช (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 2539 : 101) คําวา “กะเทย” ยังพบใน
กฎหมายตราสามดวง ในยุคตนกรุงรัตนโกสินทรมีการระบุบถึงบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีไมใชเพศ
ชายและเพศหญิงวาเปน “กะเทย” หรือ “บัณเฑาะก” ไมสามารถนํามาเปนพยานในศาลได  กระเทย
ในหนังสือ “พะจะนะพาสาไทย” เขียนโดยบาทหลวงปาลเลอรกัวร ในป พ.ศ. 2397 เขียนวา 
“กะเทย”     แปลมาจากภาษาอังกฤษวา    “Hermaphrodite”       และหมอบลัดเลยไดเขียนหนังสือ 
“อักขราภิธานศัพท” ในป พ.ศ. 2416 วา “กะเทย” หมายถึง “คนท่ีไมเปนเพศชาย ไมเปนเพศหญิง มี
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แตทางปสสาวะ” (ปาลเลอกัวร 2397; แดนบีชบลัดเล 2514, อางถึงใน พจนา ธูปแกว 2547 : 46) 
สะทอนใหเห็นถึงสังคมไทยรูจักชายรักเพศเดียวกันในนัยของความผิดปกติและตองหามผานนิยาม
คําศัพท “กะเทย” หมายถึงลักษณะท่ีกํากวมของอวัยวะเพศ หรือลักษณะส่ิงท่ีไมปรากฏเพศหรือ
ลักษณะกลางๆ ไมเปนเพศใดเพศหนึ่ง 
 การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน หรือมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันโดยท่ีมีรางกาย
และเพศกําเนิดเหมือนกันเรียกวา “เลนสวาท” ในชวงตนรัตนโกสินทรไดมีบันทึกเปนหลักฐานจาก
การประชุมประกาศในรัชกาลท่ี 4 ท่ีไดบันทึกถึงความประพฤติของพระภิกษุวา บางจําพวกเปน
เกียจครานกลัวจะเกณฑใหรับราชการ หลบล้ีหนีเขาบวชเปนภิกษุ สามเณรอาศัยพึ่งพระศาสนาเล้ียง
ชีวิตและประพฤติอนาจารทุจริตตางๆ จนถึงเลนสวาทเปนปราชิกก็มีอยูโดยมาก (พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว 2400, อางถึงใน พจนา ธูปแกว 2547 : 47) สวนพฤติกรรมผูหญิงรักเพศ
เดียวกันใชคําวา “เลนเพื่อน” อยางไรก็ตามปรากฏการณชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทยปรากฏ
อยางตอเนื่อง สถานการณชายรักเพศเดียวกันอยางเปนระบบและแบงออกเปนแตละยุคสมัย ซ่ึงเปน
สถานการณท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยนําเสนอต้ังแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน จนมาถึงสมัยปจจุบัน 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเร่ืองราวของชายรักรักเพศเดียวกันถูกกลาวอางถึง
คณะโขนละครอยูในวัง ในคณะละครนอกท่ีนักแสดงผูเลนเปนผูชายลวน บางคนตองแตงกายเปน
หญิงเพื่อแสดงบทบาทของผูหญิง และมีความสัมพันธระหวางผูชายในวังกับนักแสดงละครนอก 
พฤติกรรมชายรักเพศเดียวกันเกิดข้ึนในสังคมชั้นสูงหรือในพระบรมราชวังหรือวังเจานาย จะพบ
เห็นเร่ืองเหลานี้อยูเสมอ แตจะถูกปกปดเพราะถือวาเปนเร่ืองเส่ือมเสียอยางยิ่ง ดังนั้นเร่ืองของชาย
รักเพศเดียวกันในอดีตจึงเปนเร่ืองท่ีมีการบอกเลาสืบทอดตอกันมา โดยไมมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานอยางจริงจัง สงผลใหการศึกษาเร่ืองนี้จึงไมมีหลักฐานชัดเจน แตจะแอบแฝงอยูตามบันทึก
ทางประวัติศาสตรตางๆ อยางเชนในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการบันทึกวาบานเมืองมีความทันสมัยข้ึนได
มีการออกกฎหมายที่พาดพิงถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน  ดังประมวลกฎหมายลักษณะ ร.ศ. 127 ใน
สวนท่ี 6 ท่ีวาดวยความผิดท่ีกระทําอนาจาร หมวดท่ี 1 ความผิดฐานกระทําอนาจารเกี่ยวกับท่ี
สาธารณะ มาตรา 124 ท่ีกลาววา “ผูใดกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดีหรือ
กระทําชําเราดวยสัตวเดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษติดคุกต้ังแต  3 เดือน ข้ึนไป
จนถึง 3 ป แลใหปรับต้ังแต 50 บาทข้ึนไปถึง 500 บาท ดวยอิกโสด 1” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 
อางถึงใน พจนา ธูปแกว 2547 : 48) สะทอนใหเห็นวามีพฤติกรรมชายรักเพศเดียวกันเกิดข้ึนจริง แต
ไมเปนท่ียอมรับและตองมีกฎหมายออกมาเพ่ือหามความประพฤติดังกลาว 
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 สมัยรัชกาลท่ี 6 พระองคทรงพระราชนิพนธบทความในหนังสือพิมพดุสิตสมิต
เร่ือง “กะเทย” และ “ทําไมกะเทยจึงรูมากในทางผัวๆ เมียๆ” เนื่องจากพระองครับรูวาสังคมไทยมี
เร่ืองลักษณะนี้เกิดข้ึน ซ่ึงตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 7 มีคําวา “Homosexual” เพิ่มข้ึนมา เนื่องจากมีองค
ความรูทางการแพทยจากตางประเทศเขามา และมองวาคนกลุมนี้มีอาการปวยทางจิตตองไดรับการ
รักษาอยางไรก็ตามคําวา “กะเทย” ยังคงถูกใชเรียกผูชายท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมาตลอด จน
ยางเขาสูสมัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา ชาวตะวันตกไดนําวัฒนธรรมรักรวมเพศแบบ
ตะวันตกเขามาเผยแพรในสังคมไทย โดยใชพื้นท่ีของสวนสาธารณะตางๆ เชน บริเวณสนามหลวง 
สะพานพุทธสวนลุมพินี  และวังสราญรมยเปนท่ีนัดพบ เพ่ือแสดงความรักตอกัน ทําใหสังคมไทย
เร่ิมรูจักคําวา “เกย” นับจากนั้นเปนตนมา  
  ในสังคมปจจุบันชายรักเพศเดียวกันมีความชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะคนท่ีตองการ
มีตัวตนขามเพศจากผูชายไปสูผูหญิงและเปนท่ีรูจักในนามของ “กะเทย” “สาวประเภทสอง” ตาม
ส่ือตางๆ โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพและส่ือโทรทัศน จะพบเห็นนักแสดงท่ีตองสวมบทบาทกะเทย เพื่อ
สรางสีสันใหกับละครที่รับบทบาทเปนตัวตลกและตัวราย นอกจากนี้เวลาท่ีเกิดเหตุการณท่ีกลุมชาย
รักเพศเดียวกันเขาไปเกี่ยวของมักจะไดรับการพาดหัวขาวบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพอยูเสมอ 
ซ่ึงสะทอนเห็นวาคนกลุมชายรักเพศเดียวกันมีความพิเศษหรือผิดแปลกไปจากคนท่ัวไปของสังคม 
จึงสามารถชวยเรียกรองใหสังคมหันมาใหความสนใจได 

 กลาวโดยสรุป เร่ืองของชายรักชายในสังคมไทย  เกิดข้ึนมีมาต้ังแตเม่ือใดนั้นไมมี
หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีแนชัด แตพบวาสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดมี การระบุถึงบุคคลท่ี
ไมใชเพศชายและเพศหญิงวาเปน กะเทย ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 4  ไดบันทึกถึงความประพฤติของ
พระภิกษุวา บางจําพวกเปนเกียจครานกลัวจะเกณฑใหรับราชการ หลบล้ีหนีเขาบวชเปนภิกษุ 
สามเณรอาศัยพึ่งพระศาสนาเล้ียงชีวิตและประพฤติอนาจารทุจริตตางๆ จนถึงเลนสวาทเปนปราชิกก็
มีอยูโดยมาก และสมัยรัชกาลท่ี 6 พระองคทรงพระราชนิพนธบทความในหนังสือพิมพดุสิตสมิตเร่ือง 
กะเทย และปจจุบันนี้ พฤติกรรมแบบชายรักชาย มีความชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงสามารถพบไดตามส่ือ 
ส่ิงพิมพตางๆ ส่ือโทรทัศน บทละคร บทภาพยนตร ตางๆ จะเห็นวาเห็นนักแสดงตองสวมบทบาท
กะเทย เพื่อสรางสีสันของบทละคร ทําใหบุคคลท่ัวไปมองวากลุมคนชายรักชาย มีความพิเศษหรือ
ผิดปกติไปจากคนท่ัวไป แตในสังคมประชาธิปไตยของไทย คนกลุมนี้ยังไมไดถูกยอมรับเทาท่ีควร 
จึงทําใหพวกเขาไดมีการเรียกรองสิทธิ เสรีภาพความเสมอภาพใหกับตนเองมากข้ึน 
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 2.  คําศัพทตางๆ เก่ียวกับชายรักเพศเดียวกัน 
 คําศัพทท่ีใชเพื่อส่ือสารถึงชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทย มีอยูหลากหลายคําศัพทตาม
ยุคสมัยของสังคม  ซ่ึงมีท้ังคําศัพทท่ีถูกสรางข้ึนในบริบทสังคมไทย  และคําศัพทท่ีมาจาก
ตางประเทศ แตคําศัพทท่ีนํามาจากตางประเทศอาจถูกใชใหส่ือความหมายที่แตกตางไปจากเดิม 
ผูวิจัยไดเสนอคําศัพทท่ีใชส่ือถึงกลุมชายรักเพศเดียวกัน ดังนี้ 

 2.1 คําศัพทจากตางประเทศ 
 ชายรักเพศเดียวกันเปนนิยามท่ีสะทอนไดจากพฤติกรรมทางเพศท่ีรักใครหรือมี
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกับตน คํานิยามของชายรักเพศเดียวกันสวนใหญจึงมาจากพฤติกรรมการ
แสดงออกหรือรูปลักษณท่ีปรากฏอยูในสังคม  ดังนั้นผูวิจัยจึงขอแบงคํานิยามชายรักเพศเดียว
ออกเปนกลุมตามมิติดังนี้ 
 1. มิติการแสดงออกตามพฤติกรรม หมายถึง บุคคลผูชายท่ีเกิดมาพรอมกับเพศ
กําเนิดชาย แตมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน (Homoeroticism) และรูปแบบพฤติกรรมทางเพศตอเพศ
เดียวกัน (Same – Sex Desire and Eroticism) ตามคําศัพทตางๆ ตอไปน้ี 
 1.1  Homosexual หมายถึงความเปนคนรักเพศเดียวกันซ่ึงเปนคํามาจากภาษา
กรีก มาจากคําวา “Momo” หรือ “Homoios” มีความหมายวา “เหมือนกัน” นายแพทยแบงเคิรท 
(Bankert) ชาวฮังการี เปนผูบัญญัติศัพท “Homosexual” ข้ึนในป ค.ศ. 1869 ใชเปนคนแรก หมายถึง 
การมีเพศสัมพันธระหวางสองคนท่ีเปนเพศเดียวกันไมวาคูนั้นจะเพศชายหรือเพศหญิงดวยกัน โดย
ไมมีความปกติดานรางกาย ซ่ึงคนรักเพศเดียวกันไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชายท่ีมีความพึงพอใจรัก
ใครในเพศเดียวกันกับตน โดยท่ีจะไมมีเพศสัมพันธและมีจินตนาการถึงเพศเดียวกันหรือมี
เพศสัมพันธรวมกันดวยไมวารูปแบบใด ความรักเพศเดียวกันเปนภาวะท่ีเกิดข้ึนกับบุคลิกภาพของ
บุคคล มิใชเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานสรีระหรือรางกายของบุคคล มีแบบแผนการไดรับการ
กระตุนอารมณและความตองการทางเพศจากเพศเดียวกันเทานั้นไมใชตางเพศ และยึดม่ันผูกพันกับ
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันตลอดชีวิต ไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมใดๆ ก็ตาม (Spitzer1981; Kaplan 
and Sadock 1981, อางถึงใน ชวนีย จันทรนอย 2533 : 53) 
 1.2  MSM หรือผูชายท่ีมีเพศสัมพันธกับผูชาย (Man Who Have Sex with Men 
; MSM) ในชวง ค.ศ. 1990 เปนตนมา การศึกษาทางดานสุขภาพเกี่ยวการแพรระบาดของโรคเอดส
และกลุมเส่ียงทางซีกโลกตะวันตก ไดมีการกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศของผูชายท่ีมีเพศสัมพันธกับ
ผูชาย โดยที่ผูชายไมมีเพศนึกวาตนคือบุคคลรักเพศเดียวกัน เชน ชายขายบริการทางเพศ ผูชายท่ีอยู
ในเรือนจํา ดังนั้นเพื่อเปนการเรียกพฤติกรรมทางเพศของผูชายท่ีเพศสัมพันธกับผูชาย จึงใชคําวา 
“MSM” แทนคําวา”Gay” หรือ “Homosexual” อยางไรก็ตามงานวิจัยหลายงานวิจัยไดกลาวถึงกลุม 
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“MSM” เชนกันสําหรับในเมืองไทยไดใชคําศัพทท่ีส่ือถึง “MSM” หลากหลายออกไป เชน “ชายรัก
ชาย” “ชายชอบชาย” “เอ็ม” ดังนั้นกลุม “MSM” จะส่ือถึงผูชายท่ัวไปและผูชายรักเพศเดียวกัน ท่ี
สะทอนถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกันเทานั้น โดยไมไดรวมถึงบทบาทหรืออัต
ลักษณเพศภาวะในสังคม (วิภา ดานธํารงกุล 2546 : 63) 
 1.3 GLBTI หรือบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) 
หมายถึงกลุมคนท่ีไมถูกจัดเขาพวกระหวางเพศหญิงและเพศชาย และไดใชกลุมคําศัพทวา 
“GLBTI”  ยอมาจากกลุมคําดังนี้ Gay (G), Lesbian (L), Bisexual (B), Transsexual (T) and Interesx 
(I) คนกลุมนี้มีความหลากหลายทางเพศในสังคม ดวยอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมในแตละ
สังคม สงผลใหการแสดงตัวตนในสังคมมีความหลากหลายภายในบุคคลคนเดียวกันภายในกลุมนี้ 
เชน สังคมไมยอมรับการแสดงออกขามเพศจากเพศชายสูเพศหญิง ผูชายท่ีมีความรูสึกวาตนเปน
ผูหญิงแตตองแสดงออกขามเพศจากเพศชายสูเพศหญิง ผูชายที่มีความรูสึกวาตนเปนผูหญิงแตตอง
แสดงพฤติกรรมอยางผูชาย เพราะสังคมไมยอมรับในความเปนเพศของตน แตเม่ืออยูในกลุมหรือ
พื้นท่ีเสรีภาพของการแสดงตนจะแสดงบทบาทและแตงกายดวยรูปลักษณผูหญิง ซ่ึงจะแสดง
บทบาทผูชายและผูหญิงสลับไปมาระหวางสังคมท่ัวไปและสังคมของคนรักเพศเดียวกัน 
นักวิชาการบางคนไดนิยามลักษณะการแสดงออกแบบนี้วา “Double Identity” หรือ “Two Circle 
Life” บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศสะทอนถึงเพศชายและเพศหญิงเทานั้น แตยังคงมีบุคคลท่ี
มีความเปนเพศแตกตางไปจากเพศชายและเพศหญิง คือ กลุมคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และ
คนท่ีมีอวัยวะเพศในคนเดียวกัน ดํารงอยูในสังคมเดียวกัน (ณัฐยา บุญภักดี 2548 : 58) 
 1.4  เควียร (Queer) รากศัพทเดิมแปลวา “ ประหลาดพิกล พิลึก” ซ่ึงคํานี้ถูก
นํามาใชในสังคมตะวันตกเพื่อการรวมตัวของกลุมคนรักเพศเดียวกัน และถูกใชเพื่อเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนความเทาเทียม ซ่ึงการทําความเขาใจตอกลุมคนรักเพศเดียวกันไมควรอิงกรอบของความ
เปนเพศตองใชฐานคิดกระบวนทัศนยุคหลังทันสมัย (Postmodem Paradigm) ท่ีไมมีระบบคิดของ
คนรักตางเพศ ผานทฤษฏีเควียร (Queer Theory) ซ่ึงถูกสรางข้ึนมาจากฐานคิดดังกลาว ในยุคชวง 
1950 จนถึงกลาง 1970 ท่ีวิพากษระบบความเช่ือความหมายเร่ืองเพศท่ีวางบนฐานแหงความ
สอดคลองของตัวตนคนรักเพศเดียวกัน และขยายกวางไปต้ังคําถามกับโครงสรางอํานาจท่ีสราง
ความชอบธรรมใหกับความปกติและความเปนธรรมชาติของรักตางเพศ เควียรเร่ิมถูกใชเปนคําเรียก
แทนกลุมคนรักเพศเดียวกันบางกลุม ในชวงประมาณตนยุค 1980 เพื่อตอบโตแนวคิดของกลุมคน
รักเพศเดียวกันท่ีวางอยูบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงการเคล่ือนไหวไดรับอิทธิพลจากความคิดแบบ
ฝายซายใหม และสตรีนิยม ( Feminism) ท่ีเคล่ือนไหวเรียกรองการเปนสวนหนึ่งของสังคมผาน
ตัวตนคนรัก เพศเดียวกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 13 

 

 ในความเปนเควียรเช่ือวาคนรักเพศเดียวกัน มีส่ิงท่ีรวมกันอยูคือสถานภาพ
ของความเปนชนกลุมนอย ซ่ึงคนรักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธอิสระเสรีภาพและโอกาสในการ
ตระหนักรูถึงตัวตนของตัวเอง ดังนั้นการสรางความชัดเจนใหสอดคลองกันเปนหนึ่งเดียวจึงเปน
ส่ิงจําเปนเพื่อนําไปสูการตอตาน และการไดมาซ่ึงผลประโยชนทางการเมืองท่ีควรจะไดรับ ประเด็น
ท่ีคนกลุมนี้ เนนย้ําคือคนรักเพศเดียวกันเปนส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ และมีความเปนสากลขาม
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม คนกลุมนี้จึงรณรงคใหสังคมมองวาการเปนบุคคลรักเพศเดียวกันมี
ความเปนเพศทางธรรมชาติอยางหนึ่ง เปนส่ิงปกติและเปนส่ิงท่ีดี  
 เควียรเปนคํานิยามใหมในสังคมไทย แตยังไมถูกใชแพรหลาย อยางไรก็
ตามมีกลุมคนรักเพศเดียวกันในสังคมไทยไดเร่ิมรวมตัวกัน และปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม ไดแก
การจัดต้ังองคกรฟาสีรุงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 เพื่อรณรงคการปองกันโรคเอดสในกลุมชายรัก
เพศเดียวกัน เรียกรองสิทธิตางๆ และความเทาเทียมในสังคมสรางความเขาใจอันดีของกลุมชายรัก
ชายรวบรวมกลุมชายรักชายเปนอาสาสมัครในการปองกันโรคเอดสและ องคกรบางกอกเรนโบว
กอตั้งในป พ.ศ. 2545 เปนการรวมตัวของนักวิชาการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักศึกษาและกลุม
ผูรักเพศเดียวกัน เพื่อใหคําปรึกษาชวยเหลือ ครอบครัว สถานศึกษา คูสมรสและกลุมผูรักเพศ
เดียวกันในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 2.  มิติการแสดงออกทางเพศ หรือรูปลักษณท่ีปรากฏในสังคม ชายรักเพศเดียวกัน
มีการแสดงบทบาทในสังคมท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับอิทธิพลจากเพศสํานึก และส่ิงแวดลอม การ
แสดงออกทางเพศมีองคประกอบ ไดแก บทบาททางเพศ (Sex Role) หมายถึงการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีอยูในกรอบลักษณะทางกายภาพทางเพศ ความเปนผูชาย (Being a Man) คือการท่ีบุคคล
หนึ่งมีความเปนชาย หรือความเปนหญิง (Being a Woman) คือการท่ีบุคคลหน่ึงมีความเปนหญิง อัน
เปนเพียงเสรีระรางกายตามธรรมชาติและบทบาทของผูชายและผูหญิงจะถูกแบงและกําหนดตาม
สรีระของรางกาย เชน ผูหญิงมีหนาท่ีตั้งครรภ เล้ียงดูบุตร ผูชายมีความแข็งแกรงและเปนผูนําออก
ลาสัตว มีหนาท่ีปกปองผูหญิงท่ีออนแอกวา เปนตน บทบาทเหลานี้ถูกสังคมและวัฒนธรรมเปน
ตัวกําหนดจนกลายเปนอัตลักษณของชายรักเพศเดียวกัน ซ่ึงอาจมีอัตลักษณทางเพศสอดคลองหรือ
ตรงขามกับเพศกําเนิดได โดยมีพฤติกรรมพึงพอใจทางเพศ แตละบุคคลท่ีเรียกวาวิถีทางเพศหรือ
รูปแบบการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ดังนั้นนิยามการแสดงออกทางเพศท่ีมาจากสังคมตะวันตก 
มีท้ังท่ีใชเรียกบุคคลท่ีเกิดมามีสองเพศในคนเดียวกันและละครท่ีมีเพศกําเนิดเดียวแตมีพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกัน ดังนี้ 
 2.1 บุคคลที่มีสองเพศ หรือ Hermaphrodite หรือคําศัพททางราชการคือ “กระ
เทย” หมายถึงบุคคลท่ีเกิดมามีอวัยวะเพศไมชัดเจนก่ํากึ่งระหวางอวัยวะเพศชายและเพศหญิง ซ่ึง
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เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และความหมายทางวิทยาศาสตรหมายถึงบุคคลมีสองเพศในคนเดียวกัน 
โดยเปนความผิดปกติของธรรมชาติทางรางกายมีผลทําใหจิตใจสับสนวาเปนผูชายหรือผูหญิง โดย
แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก  
 กะเทยแท (True Hermaphrodites) เปนผูท่ีมีตอมเพศของชายและของหญิง
อยูในบุคคลเดียวกัน คือมีท้ังรังไขและอัณฑะอยูในบุคคลเดียวกันซ่ึงมีโอกาสนอยมาก นอกจากนี้
อวัยวะภายนอกจะพบวามีความคลายของเพศหญิง 
 กะเทยเทียม (Pseudo – Hermaphrodites) เปนผูท่ีมีตอมของเพศชายเพศ
หญิง แตอวัยวะเพศขางนอกจะไปคลายกับเพศท่ีตรงกันขาม หรือไมมีลักษณะของเพศท่ีเปนของ
ตนเองอยางสมบูรณ โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  กะเทยเทียมชาย (Male Pseudo – Hermaphrodites) เปนผูท่ีมีตอมเพศ
ชาย (อัณฑะ) แตอวัยวะเพศภายนอกกับไปคลายของเพศหญิง หรืออวัยวะเพศชายไมสมบูรณ 
สําหรับผูชายมีอวัยวะเพศภายนอกเปนเพศหญิงเรียกวา “Testicular Feminization Syndrome” พวก
นี้จะมีอวัยวะเพศภายนอกเปนหญิง แตชองคลอดตื้นมาก ไมมีรังไข ไมมีมดลูก ลูกอัณฑะจะอยูใน
ชองทองหรือบริเวณขาหนีบ นอกจากนี้ลักษณะอาการจะเปนพันธุกรรมอีก 
 2. กะเทยหญิงเทียม (Female Pseudo – Hermaphrodites) เปนผูท่ีมีตอม
เพศหญิง (รังไข) สวนอวัยวะเพศภายนอกกลับไปคลายของผูชายหรือเปนผูหญิงท่ีไมสมบูรณ 
 2.2  บุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน คนกลุมนี้เกิดมาพรอมเพศกําเนิดเพศ
เดียวชัดเจน แตมีพฤติกรรมและบทบาทแสดงออกสอดคลองหรือไมสอดคลองกับเพศกําเนิดของ
ตนโดยมีวิธีทางเพศตอเพศเดียวกัน มีนิยามดังนี้ 

 เกยคิง (King) คือ ชายรักเพศเดียวกันท่ีมีบทบาทแสดงในสังคมอยางผูชาย
หรือแสดงความเปนผูชายมากกวาปกติ ท่ีเรียกกันภายในกลุมวัฒนธรรมยอยวา “ชายเหนือชาย” ซ่ึง
ภาพลักษณของผูชายมีรูปรางบึกบึนมีกลามเนื้อเปนมัดๆไวหนวดเครา แสดงถึงความแข็งแกรงแหง
ความเปนชาย เวลามีเพศสัมพันธจะเปนฝายกระทํา หรือภาษาในวัฒนธรรมยอยเรียกวา “ฝายรุก” 
(Active) ซ่ึงมีบทบาททางเพศเปนฝายท่ีสอดใสอวัยวะเพศเขาไปในทวารหนักของอีกฝายหนึ่ง 

 เกยควีน (Queen) คือชายรักเพศเดียวกันท่ีมีรูปลักษณผูชายในสังคม แต
บางคนอาจมีกริยากระตุงกระต้ิงท่ีพอสังเกตไดวาเขาคือชายรักเพศเดียวกัน แตอยางไรก็ตามบางคน
ก็ไมแสดงออกเลยดูเปนชายธรรมดา เวลามีเพศสัมพันธมีบทบาททางเพศเปน “ฝายรับ” (Passive) 
คือฝายท่ีรับการสอดใสอวัยวะเพศจากฝายรุก 
 เกยโบท (Versatile or Both) คือชายรักเพศเดียวกันท่ีสามารถมีบทบาทท้ัง
รุกและรับ ไดท้ัง 2 บทบาท เวลามีเพศสัมพันธ และการแสดงบทบาทและรูปลักษณในสังคม ท้ัง
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แบบผูชายหรือบางคนกระตุงกระต้ิง นที ธีระโรจพงษ  นิยามเกยกลุมนี้วา “เกยควิง” ซ่ึงเปนการ
ผสมคําระหวางคิงและ ควีนเขาดวยกัน 
 ไบเช็กชวล  (Biseexual)  คือ  ผูชายท่ี มีรสนิยมทางเพศท่ีสามารถมี
เพศสัมพันธไดท้ังผูหญิงและผูชาย ผูชายกลุมนี้อาจถูกจัดไวในกลุมชายรักเพศเดียวกัน ใน
วัฒนธรรมยอยเรียกกันวา “พวกคร่ึงบกคร่ึงน้ํา” “สะเท้ินน้ําสะเท้ินบก” มีการแสดงบทบาทและ
รูปลักษณผูชายในสังคม ซ่ึงไมอาจคาดเดาไดวาเขาจะเปนฝายรับหรือฝายรุกข้ึนอยูกับความพึง
พอใจขณะท่ีมีเพศสัมพันธ 
 2.2 คําศัพทเฉพาะในสังคมไทย 
 สังคมไทยรูจักชายรักเพศเดียวกันภายใตคําศัพทวา “กระเทย” ซ่ึงจะหมายถึงบุคคล
ท่ีเกิดมามีสองเพศในคนเดียวกัน และบุคคลท่ีมีลักษณะทาทางตรงขามกับเพศกําเนิด การศึกษาคร้ัง
นี้ผูวิจัยขอเสนอคําศัพทท่ีส่ือถึงชายรักชายในสังคมไทยดังนี้ (พรเทพ แพรขาว 2551 : 23-25) 
 1. มิติการแสดงออกตามพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ หมายถึงการเพศสัมพันธกับ
เพศชายดวยกัน ดังนี้ 
 1.1  “ถ่ัวดํา” เปนคําศัพทท่ีส่ือถึงการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักของเพศชาย
ดวยกัน  ไดศึกษาเร่ือง “วาทกรรมเกี่ยวกับเกย ในสังคมไทย พ.ศ. 2540 - 2542” ไดศึกษาและ
สะทอนถึงคําศัพท “ถ่ัวดํา” วาเปนช่ือของผูชายท่ีแสดงพฤติกรรมทางเพศของชายรักเพศเดียวกัน
โดยชอบชักชวนเด็กผูชายมาสําเร็จความใครใหแกกัน จนกลายเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพศรีกรุง 
ฉบับประจําวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 มีขาวตั้งชองโสเภณีเด็กชายพาดหัวขาววา “ตั้งซองโสเภณี
เถ่ือนอยางวิตถาร โดยใชเด็กชายเปนผูรับจางกระทําชําเรา” ถ่ัวดําจึงกลายเปนเปนคําศัพทสแลงท่ีใช
เรียกพฤติกรรมชายรักเพศเดียวกันในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงวาคํานี้มีความรวมสมัยและยังคง
ใชภายในกลุมชายรักเพศเดียวกันท่ีสะทอนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 
  1.2  “ตุย” ท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2541 เพื่อสะทอนพฤติกรรมดังกลาวคลายกับ
สถานการณการเกิดคําศัพทวาถ่ัวดํา ซ่ึงเกิดจากขาววามีการบังคับใหเด็กผูชายคา ประเวณี และเด็ก
ไดใหคําใหการวามีขาราชการระดับสูงคนหนึ่งมีช่ือเลนวา “ตุย” ซ้ือบริการทางเพศ ตอจากนั้นคํา
วาตุยกลายมาเปนคํากิริยาท่ีมักใชเรียกชายวัยกลางคนข้ึนไปท่ีเพศสัมพันธตอเด็กชายทางทวารหนัก 
และคําวา “ตุย” กลายเปนท่ีรูจักยิ่งข้ึนกับขาวการเสียชีวิตของ ดร.ไฮโซ ท่ีพัวพันกับนายทหาร  
 ดังนั้นคําศัพทคําวาถ่ัวดําและตุยเปนอาจเปนช่ือเลนของผูชายท่ีมีอยูจริง 
แตบางคร้ังอาจเรียกคําดังกลาวเพื่อส่ือสารถึงพฤติกรรมของชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทย  ซ่ึงเม่ือ
กลาวถึงคําวาถ่ัวดําส่ือความหมายวาชายรักเพศเดียวกันมากกวาคําวาตุย  
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 2.  มิติการแสดงออกทางเพศ หมายถึง การแสดงบทบาทและรูปลักษณท่ีปรากฏอยู
ในสังคมของชายรักเพศเดียวกัน ดังนี้ 
 2.1 กะเทย ในระยะเร่ิมแรกคํานี้เปนศัพททางวิชาการทางการแพทย เพ่ือส่ือถึง
กะเทยแทหรือกระเทยเทียมดังท่ีกลาวไวแลว แตตอมาคําวากะเทยถูกใชเพื่ออธิบายผูชายท่ีรับเอา
บทบาทของผูหญิง (Male Transgender) หมายถึง บุคคลท่ีมีลักษณะของรางกายทางกาย ภาพแสดง
วาเปนเพศหนึ่งเพศใด (ชายหรือหญิง) โดยสมบูรณ ซ่ึงบุคคลนั้นมีอวัยวะเพศท้ังภายนอกและ
ภายในเปนเพศชายหรือหญิง ตลอดจนโครโมโซมเพศมีความสมบูรณเปนเพศชายหรือหญิงดวย แต
ในขณะท่ีรางกายมีลักษณะตามธรรมชาติของเพศกําเนิดแตจิตใจกลับมีความรูสึกวาตนเปนเพศตรง
ขามโดยส้ินเชิง ซ่ึงความรูสึกนี้เปนความรูสึกท่ีฝงแนนอยูในจิตใจ และเช่ือวาเพศดั้งเดิมนั้นตนได
รับมาอยางผิดพลาดและธรรมชาติไดสรางความผิดอยางโหดรายใหกับตน ในกลุมกะเทยนี้ก็มีกลุม
ยอย เชน สาวประเภทสอง หรือภาษาท่ีใชท่ัวไปในสังคม เชน “กะเทยผมยาว” “กะเทยแตงหญิง” 
หรือ “Ladyboy” ซ่ึงเปนคําภาษาอังกฤษที่ไมเปนทางการ อยางไรก็ตามกะเทยตามความเขาใจของ
คนในสังคมโดยท่ัวๆไป ก็ คือผูชายท่ีชอบแตงตัวเปนหญิง เขียนค้ิวทาปากมีนม ไวผมยาว และชอบ
แตงตัวสวยๆงามอยางผูหญิง  
 2.2  ลักเพศ (Transvestite) หมายถึง ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับความ
ตื่นเตนหรือความสุขทางอารมณหรือทางเพศ โดยการแตงตัวดวยเส้ือผาของเพศตรงขาม คนพวกน้ี
สวนใหญจะพอใจเฉพาะการแตงตัวเปนเพศตรงขามและไมตองการแปลงเพศ เขาสามารถมี
กิจกรรมทางเพศกับเพศตรงขามไดตามปกติ  มีความสุขทางเพศและความสุขในครอบครัวไดโดย
ปกติ โดยปกติลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏตั้งแตวัยเด็กคนเหลานี้มีลักษณะทางเพศของเพศชาย
สมบูรณมีความผิดปกติของโครโมโซมและฮอรโมนแตชายรักเพศเดียวกันท่ีตองการมีรูปลักษณ
แบบหญิง จึงแตงกายดวยเสื้อผูหญิงและมีบทบาทผูหญิง ซ่ึงหมายถึงการลักเอาเอกลักษณเพศหญิง
ไวกับตนเอง ดังนั้นผูชายท้ังไมมีความโนมเอียงในการรักผูชายดวยกันและผูชายรักเพศเดียวกัน เม่ือ
ดํารงบทบาทในสังคมและแตงกายเลียนแบบผูหญิงจึงถูกเรียกกวา “ลักเพศ” ในสังคมตะวันตกเรียก
ผูชายท่ัวไปที่ชอบแตงตัวดวยเสื้อผาผูหญิงวา “Cross dressing” (CD) ลักเพศยังมีความหมาย
เทียบเคียงไดกับคําวา “Queer” มีความตรงตามตัววาประหลาด แลวกลุมคนรักเพศเดียวกันนําใช
เรียกแทนกลุมตนเองในตางประเทศ  
 2.3  ตุด คําวาตุดมาจากคําวา “ตุดซ่ี” ซ่ึงเปนช่ือของตัวละครเอกในภาพยนตร
ฝร่ังเร่ือง “Tootsis”  ท่ีนักแสดงชายเลนบทบาทเปนผูหญิง วัยรุนไทยจึงใชคํานี้เรียกผูชายที่มีกิริยา
ทาทางกระตุงกระติ้ง ไมวาจะเปนท้ังน้ําเสียง การแตงหนา แตงตัวท่ีไปทางผูหญิง ซ่ึงมักแสดง
ออกมามากกวาผูหญิงจริงๆ เสียอีก เพื่อตองการเปนจุดเดนในการเรียกรองความสนใจ ตุด จึงจัดอยู
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ในกลุมกะเทยหรือเกยควีนเพียงแตแสดงตัวเปดเผย แจมแจงวาเหมือนกลุมลักเพศ บทบาท
พฤติกรรมทางเพศจึงเปนฝายรับอยางเดียว ชอบเปนฝายถูกกะทําและไมสามารถหรือแมจะลอง
พยายามมีเพศสัมพันธกับผูหญิง (ธารทิพย   ดัณศลารักษ 2533 : 56) 
 2.4  กลุมคํานิยามใหมท่ีถูกสรางข้ึนภายในกลุมชายรักเพศเดียวกันและ
นําเสนอใหสังคมรับรู ซ่ึงเปนการแบงกลุมตามพฤติกรรมแสดงออกหรือการเปดเผยตัวในสังคม 
เชน สวางจิต สลัวจิต และแอบจิตหรืออีแอบ “สวางจิต” คือชายรักเพศเดียวกันท่ีมีพฤติกรรม
แสดงออกในสังคมอยางชัดเจน ทาทางกระตุงกระติ้งและแตงตัวดวยเสื้อผาคลายผูหญิง มี
ความหมายเทียบเทากับ “กะเทย” ท่ีแตงกายและมีบทบาทผูหญิง “สลัวจิต” คือ คนท่ีไมแสดงออก
ชัดเจนในสังคม แตถาสังเกตดีจะพบเห็นความแตกตางจากผูชายคนอ่ืน เชน แตงตัวดูดีตั้งแตศรีษะ
จรดปลายทาย เส้ือจัดสีไดอยางลงตัว พยายามซอนพฤติกรรมแสดงออกแตไมสามารถซอนไดหมด 
อาจเผลอกรีดนิ้วตอนหยิบของตางๆ หรือมีหลุดทาทางกระตุงกระต้ิงออกมาบาง “แอบจิต” คือ คน
ไมแสดงพฤติกรรมหรือเผยใหเห็นไดเลยวาเขาคือชายรักเพศเดียวกัน ยังคงมีบทบาทและรูปลักษณ
เปนผูชาย  
 2.5  สาวเสียบ การแบงกลุมกันเองภายในกลุมชายรักเพศเดียวกัน ไดแบง
ออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กะเทยและเกย เพื่อบอกอัตลักษณทางเพศของชายรักเพศเดียวกันท่ีมี
ความหลากหลาย กะเทย หมายถึงกลุมผูชายมีเพศสํานึกใกลเคียงกับเพศหญิงมากท่ีสุด อาจจะมี
บุคลิกภาพแบบผูหญิง ลักษณะกิริยาทาทางรวมท้ังการแตงกาย รักสวยรักงามแสดงออกคอนขางไป
ทางเพศหญิงชัดเจน บุคคลประเภทนี้สวนใหญจะมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธดวยการสอดใส
ทางทวารหนักโดยเปนผูถูกกระทําคือเปนฝายรับ แตยังมีบางคนท่ีแมจะแสดงออกคลายกับผูหญิง 
บทบาทขณะมีเพศสัมพันธจะเปนฝายกระทําหรือฝายรุกและผูชายกลับกลายเปนฝายรับ ภายในกลุม
ใหนิยามวา “ส.ส. (สาวเสียบ)” (เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา 2546 : 86) เกย หมายถึง ผูชายท่ีดู
จากลักษณะภายนอกแลวมิไดแสดงออกอยางเดนชัดวาเปนเหมือนผูหญิง จะมีบุคลิกภาพ
หลากหลาย ตั้งแตดูแข็งกราวไปจนถึงกระตุงกระต้ิงไปจนถึงหงิมๆเรียบรอย แตท่ีสําคัญจะไมนิยม
แตงตัวแบบผูหญิงเปนกิจวัตรประจําวัน (นที ธีระโรจนพงษ 2548 : 63) 
 2.6  นังกอ หมายถึง กะเทย เพศที่สาม ผูชายท่ีมีจิตใจและจริตเปนหญิง อาจ
แตงกายแบบผูชายท่ัวไป หรือแตงกายแบบผูหญิงก็ได ซ่ึงเปนคําท่ีถูกสรางข้ึนใชเรียกภายในกลุม
กะเทยดวยกัน เชน “เห็นหลอๆ เกกๆ อยางนั้น ท่ีจริงก็เปนนังกออยางพวกเรานี่ละ” 
 2.7  ผีขนุนและชายขายน้ํา ตามท่ีพจนานุกรมคําใหม  2550  ไดระบุวาผีขนุน 
คือหญิงขายบริการทางเพศ ท่ียืนขายบริการอยูตามใตตนขนุน แตในความจริงนั้นมีกะเทยแตงตัว
เลียนแบบผูหญิงแฝงตัวขายบริการทางเพศรวมอยูดวย สวนชายขายน้ําคือผูชายท่ีขายบริการทางเพศ
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เชนเดียวกัน มีท้ังชายรักตางเพศและชายรักเพศเดียวกันท่ีมีรูปลักษณผูชายปะปนขายบริการรวมอยู
ดวย ซ่ึงเม่ือใดท่ีกลาวถึงผีขนุนหรือผูชายขายน้ําจะหมายถึงชายรักเพศเดียวกัน    
 กลาวโดยสรุป การส่ือสารถึงชายรักชาย ไดมีกําหนดคําศัพทเรียกบุคคลดังกลาว 
เพ่ือส่ือความหมายใหบุคคลทั่วไปเขาใจวา เปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย มีคําศัทพท่ีใช
เรียกกันมาจากสังคมตางประเทศ และสังคมไทย มีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงขอกลาวถึง
คําศัพท ท่ีใชเรียกบุคคลท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายดังนี้ Homosexual, MSM ,GLBTI, เควียร, กระเทย
แท, กระเทียม, เกยคิง,เ กยควีน, เกยโบท, ไบเช็กชวล, ถ่ัวดํา, ตุย, ลักเพศ, ตุด, สาวเสียบ,  นังกอ และ
ผีขนุน เปนตน         
                                                                                                                                                                                         
3.  แนวความคิดเก่ียวกับรักรวมเพศและการเบี่ยงเบนทางเพศ (Homosexualit  and  Sexual  
Deviant  Behavior  Concept) 
 ในปจจุบันมีคํากลาวถึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศในลักษณะรักรวมเพศหลายอยาง  
เชน  พวกรักรวมเพศ  (Homosexual)  เกย  (Gay)  โฮโม  (Homo)  ทอม (Tom)  ดี้  (Dy)  เหลานี้จะ
ถือวาเปนพฤติกรรมท่ีมีความรูสึกทางเพศกับเพศเดียวกันกับของตนแตกตางกันคือพวกรักรวมเพศ
ชาย  จะหมายถึง  เกย  (Gay)  ซ่ึงเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  เกย  คือ  มนุษยชายท่ีมีจิตใจเบ่ียงเบน
ไปจากเพศของตน  คือมีความรูสึกใกลชิดสนิทเสนหาและฝกใฝในผูชายดวยกันแทนท่ีจะเปนหญิง  
รักรวมเพศจะมีบทบาททางเพศ  3  อยาง  คือ  เปนฝายกระทํา  เปนฝายถูกกระทํา  หรือแบบผสม  
แตการรวมเพศทางทวารหนักคอนขางจะมีลักษณะแนนอนวาฝายใดจะเปนฝายกระทําหรือฝายถูก
กระทํา  อยางไรก็ตามรักรวมเพศชายสวนใหญจะชอบมีบทบาทเพศผสม  คือ  จะเปนแบบใดก็ได
ตามท่ีคูของตนแตละคนพอใจ     และมีสวนนอยเทานั้นท่ีมีบทบาทเปนหญิงหรือชายแนนอน  
(สุวัทนา อารีพรรค  2524 :  382) 
 สุวัทนา  อารีพรรค  (2524 : 38)  กลาววา  “เกย  สามารถจําแนกออกไปไดตาม
ความรูสึกและพฤติกรรมทางเพศ  คือเกยคิงจะมีรูปรางใหญ  อกหนาและเปนนักเพาะกาย  รูปราง
ของพวกเกยคิงนี้จะชวยกระตุนอารมณเพศของคูท่ีตองการลักษณะของความเปนชายหรือความเปน
พอ  ซ่ึงเขาไมมีโอกาสไดใกลชิดวัยเด็ก”  จึงกลาวไดวาเกยคิงจะมีพฤติกรรมแสดงออกตอคูรวมเพศ
ในรูปแบบธรรมชาติของเพศชาย  เกยควีนจะมีทาทางกระตุงกระต้ิงกระชดกระชอย  ซ่ึงมักจะ
มากกวาของหญิงท่ัวไป  พวกเกยควีนจะมีพฤติกรรมตอบสนองเพศชายดวยกันตามครรลองของ
เพศหญิง  ปจจุบันกลุมบุคคลนี้เรียกวาตุดและอ่ืนๆ ซ่ึงอุดมศิลป  ศรีแสงนาม  (2528 :  85 -  86)  
แบงกะเทยออกเปน  3  ประเภท  คือ 
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 1.  กระเทยจริง  (Hermaphrodite)  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอวัยวะเพศ  (Sex  Rrgan)  ท้ัง  2  
เพศอยูในรางกายมาแตกําเนิด  แบงออกเปน  2  พวก คือ 
 1.1  กะเทยเทียม  (Pseudo  Hermaphrodite)  หมายถึง บุคคลท่ีมีอวัยวะเพศ  2  เพศ  
อยูในรางกาย  และมีลักษณะเดนทางเพศและฮอรโมนไมตรงกัน 
 1.2   กะเทยแท  (True   Hermaphrodite)  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอวัยวะเพศ  2  เพศ  อยู
ในรางกาย  และมีลักษณะเดนทางเพศตรงกับฮอรโมนในรางกาย 
 2.  ลักเพศ  (Transvestitism)  หมายถึงบุคคลท่ีชอบหรือพอใจท่ีจะแตงกายเปนเพศตรง
ขามซ่ึงไมจําเปนวาตองมีพฤติกรรมรักรวมเพศเสมอไป 
 3.   แปลงเพศ  (Transsexuals)  หมายถึง  บุคคลที่ มีลักษณะทางเพศภายนอกและ
ฮอรโมนเปนเพศเดียวกันครบถวน  แตจิตใจตองการเปนเพศตรงขาม  และมีความตองการที่จะ
เปล่ียนเพศของตนเปนเพศท่ีตนพอใจ 
 พวกรักรวมเพศหญิง  จะหมายถึง  เลสเบ้ียน  (Lesbian)  กลาวถึง  กลุมรักรวมเพศหญิง  
คือ  เรียกทอม  -  ดี้  โดยมีศัพทเฉพาะสําหรับเพศสัมพันธระหวางผูหญิงกับผูหญิงดวยกันคือ  “เลน
เพื่อน” 
 ทอม  เปนคํายอของทอมบอย  (Tomboy)  มีความหมายถึงผูหญิงท่ีมีบุคคลิภาพคลาย
ผูชาย  ฉะน้ันหญิงท่ีเปนทอม  คือ  สตรีท่ีมีความรูสึกทางเพศแบบผูชาย  ฝกใฝและมีพฤติกรรมทาง
เพศหญิงดวยกันในลักษณะรุกแบบชาย 
 ดี้  เปนคํายอของเลดี้  (Lady)  มีความหมายถึงผูหญิงท่ีมีบุคลิกภาพเปนเพศหญิงเต็มตัว       
ฝายหญิงท่ีเปนดี้จะรักใครสนิทเสนหากับผูหญิงดวยกันในบทบาทตอบสนองคือเปนฝายรับ 
 ซ่ี  เปนคํายอของ  ซิซซ่ี  (sissy)  มีความหมายถึงผูชายท่ีมีบุคลิกภาพคลายผูหญิง 
 สุวัทนา  อารีพรรค  (2524 : 382)  กลาววา  รักรวมเพศหญิงจะมีการปฏิบัติทางเพศกับ
เพศหญิงดวยกัน  แตบทบาททางเพศของเขามักจะแนนอน  คือ  เปนชายหรือหญิงมักจะมีคูท่ีถาวร
กวาพวกรักรวมเพศชายและไมคอยสําสอนทางเพศ  แตถาฝายหนึ่งฝายใดแยกไปหาคูใหมหรือ
แตงงานอีกฝายอาจเกิดความอิจฉาริษยาคูแขงหรือเกิดความโกรธแคนอยางรุนแรงได 
 สุวัทนา  อารีพรรค  (2524:  382)  จําแนกพวกรักรวมเพศทางพฤติกรรมการแสดงออก
ทางสังคมได 2  กลุม  คือ 
 กลุมแรก  คือ  กลุมท่ีมีบุคลิกภาพเปนผูหญิงเต็มตัว  และไมแสดงกิริยาฝกใฝในเพศ
หญิงดวยกันใหสังคมผิดสังเกต  กลุมนี้ไดแกพวกดี้ท่ีมีจิตใจตอบสนองแบบผูหญิงท่ัวไป 
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 กลุมท่ีสอง  คือ  รักรวมเพศหญิงท่ีแสดงออกใหสังคมประจักษ  มักจะเปนพวกทอมซ่ึง
มีทีทาหรือทาทางเปนชาย  กลุมนี้จะไมนิยมลักษณะของเพศหญิง  พอใจท่ีจะรัดหนาอกใหแบนราบ
ชอบใหรางกายของตนผอม  ชอบสวมกางเกง 
 3.1  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในลักษณะรักรวมเพศ 
 สุวันทนา  อารีพรรค  (2524 :  380-413) กลาววา การเบ่ียงเบนทางเพศมี 4  
ลักษณะ  คือ 

  1. พวกท่ีเบ่ียงเบนทางเพศ  (Sexual  Orientaion)  แบงกลุมคนประเภทนี้ออกเปน  
3  กลุม  ไดแก 
 1.1  Homosexuality  หมายถึง  พวกท่ีมีความรักใครกับเพศเดียวกัน 

 1.2  Transsexuals  เปนความผิดปกติทางเพศ  เนื่องจากมีความเช่ือวาเพศท่ี
ปรากฏทางรางกายของตนไมถูกตอง  ทําใหเกิดความตองการท่ีจะผาตัดเปล่ียนเพศ  หรือไมก็
พยายามซอนเพศทางรางกายของตนไมถูกตอง  ทําใหเกิดความตองการที่จะผาตัดเปล่ียนเพศ  
หรือไมก็พยามซอนเพศทางรางกายของตนไว  โดยการแตงกายหรือประพฤติแบบเพศตรงขาม  
สวนใหญของคนท่ีมีปญหานี้คือ  ผูชาย 

  2.  พวกที่เบ่ียงเบนในการเลือกคูรวมเพศ  เชน  เลือกวัตถุ  สวนของรางกาย  หรือ
บุคคลโดยแบงกลุมคนประเภทนี้ออกเปน  7  กลุม  คือ 

 2.1 Homosexuality คือ ภาวะท่ีคนมีความสุขกับเพศเดียวกันกับตนเอง 
 2.2   Pedophilia แปลตามตัวหนังสือวา การรักเด็ก แตโดยท่ัวไป หมายถึง การ

ท่ีผูใหญมีความสุขทางเพศจากการมีสัมพันธทางเพศกับเด็กเพศเดียวกันหรือเพศตรงขามท่ียังไมถึง
วัยแตกหนุมแตกสาว 

 2.3   Bestiality บางคร้ังเรียกวา  Zoophilia  เปนความพอใจในทางเพศจากการมี
สัมพันธกับสัตว  ซ่ึงอาจเปนการรวมเพศตามปกติ  (Penovaginal  Intercourse)  การรวมเพศทาง
ทวารหนัก 

 2.4   Gerontophilia  เปนความผิดปกติทางเพศซ่ึงคนอายุนอยมีความสนใจทาง
เพศกับคนแก  ความผิดปกตินี้อาจเปนผลมาจากความผูกพันทางอารมณ  กับ  ปู  ยา  ตา  ยาย  
กลาวคือ  คนท่ีมีแนวโนมจะเปน  Gerontophilia  มักจะมีความรักตอคนแกเปนพิเศษ  อันอาจเกิด
จากการมี  บิดา  มารดา  เปนคนสูงอายุ 

 2.5  Necrophilia  ความสุขทางเพศเกิดจากการดูศพหรือรักรวมเพศกับศพ  
บางคร้ังจะมีการตัดศพเปนช้ินดวย  เปนความผิดทางเพศท่ีพบไดนอยมาก  แตแสดงถึงความผิดปกติ
ทางจิตอยางรุนแรงถึงขนาดโรคจิต 
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  2.6  Felishism  เปนความผิดปกติทางเพศซ่ึงส่ิงท่ีเปนความตองการทางเพศ
ของคนผูนั้น  กลายเปนวัตถุหรือสวนของรางกาย  ซ่ึงเปนสัญลักษณทางเพศแทนท่ีจะเปนคน  เชน  
เปนชุดช้ันใน  หมวก  รองเทา  (โดยเฉพาะรองเทาสนสูง)  หรือถุงมือ  ผม  มือ  ตนขา  เทา  หู  หรือ
ตา  วัตถุหรือสวนของรางกายเหลานี้จะใหความสุขโดยการ  จับ  จอง  มอง 

 2.7   Incest  คือ  การรวมเพศระหวางบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันทางสายเลือด  
ซ่ึงกฎหมายหามไว  สถาบันทางกฎหมายหลายแหงยังรวมไปถึงการรักรวมเพศกับเด็ก  ซ่ึงตนขอมา
เล้ียงเปนลูกบุญธรรม 

   3.  พวกที่เบ่ียงเบนในวิธีปฏิบัติทางเพศ  แบงกลุมนี้ออกเปน  6  กลุม  ไดแก 
 3.1  Sadomasochism แยกออกมาเปน 2 ชนิด 

 3.1.1 Sadism หมายถึง การมีความสุขหรือมีความพอใจทางเพศจากการ
ทําใหผูรวมเพศเจ็บปวดทางรางกายหรือจิตใจ 
 3.1.2 Masochism หมายถึง การมีความสุขหรือความพอใจทางเพศจาก
การถูกคูรวมเพศทําใหเจ็บปวด จะโดยทางรางกายหรือจิตใจก็ได 
 3.2   Exhibitionism  คือ  การมีความสุขทางเพศจากการโออวดอวัยวะเพศของ
ตนตอผูอ่ืนซ่ึงเปนคนแปลกหนา  และไมเต็มใจจะดู 
 3.3  Voyeurism  คือ  การมีความสุขทางเพศจากการไดแอบดูคนอ่ืนเปลือยหรือ
รวมเพศกัน 
 3.4   Scopophilia  หมายถึงการมีความสุขทางเพศจากการดูอวัยวะเพศของผูอ่ืน
หรือดูการรวมเพศของผูอ่ืน 

 3.5   Sodomy  หมายถึงความสุขทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน 
 3.6   Frottage  หมายถึง  การมีความสุขทางเพศจากการถูกหรือกดอวัยวะเพศ
กับสวนของรางกายของเพศตรงขามซ่ึงมีเส้ือผาปกปดอยู  การกระทํานี้อาจไมเปนท่ีสังเกต  เพราะ
มักทําในท่ีมีหนาแนน  เชน  ในรถประจําทางหรือในงานท่ีคนเบียดเสียดยัดเยียดกัน 
 4.  พวกท่ีเบ่ียงเบนในปริมาณและความรุนแรงของความตองการเพศ  แบงกลุม
ประเภทนี้ออกเปน  3  กลุม  ไดแก 
 4.1  Hypersexuality  คือ  สภาวะท่ีมีความตองการรวมเพศมากผิดปกติใน
ผูหญิงเรียกวา  Nympomania  และผูชายเรียกวา  Sytyriasis  ผูผิดปกติมักสําเร็จความใครดวยตนเอง
บอยๆ  อยางยับยั้งใจไมได 

 4.2  Promiscuity  หมายถึง  การรวมเพศแบบไมเลือกบุคคล 
 4.3   Rape  การขมขืน 
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 3.2  ระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักรวมเพศ 
  บุปผา  คุณพิโน  (2530 :  16)  กลาววา  พฤติกรรมแบบรักรวมเพศปรากฏได  2  
ระดับ  คือ  พฤติกรรมในระดับความคิดและความรูสึก  แตไมไดมีการกลาวถึงอยางชัดเจน  
นอกจากจะเปนท่ีทราบโดยทั่วไปวา  บุคคลเหลานี้มีความออนไหวในเร่ืองความรูสึกสูงมาก  
กลาวคือ  ถารักจะรักมาก  ถาเกลียดก็จะเกลียดมาก  การหึงหวงจะรุนแรงมากกวาบุคคลปกติ  
นอกจากนี้จะเปนผูท่ีไวตอความรูสึกท่ีจะรักใครชอบพอกับบุคคลเพศเดียวกันกับท่ีตนพึงพอใจ  
สําหรับพวกรักรวมเพศชายจะมีความคิดถึงขนาดท่ีจะมีความสัมพันธทางเพศกับผูนั้นอยูเสมอ  และ
มีการเปล่ียนคูนอนมากกวาพวกรักรวมเพศหญิง  พวกรักรวมเพศชายสวนใหญสนใจบุคคลท่ีมี
หนาตาดี  บุคลิกดี  แตงกายดี  สะอาด 
 Alfred  Kinsey  (อางถึงในนงลักษณ เอมประดิษฐ 2535 : 20) นักจิตวิทยาวิเคราะห
ไดวางเกณฑการแบงระดับคะแนน  7  ระดับ  เพื่อวัดพฤติกรรมทางเพศของบุคคลพื้นฐานทาง
จิตวิทยา  และประสบการณท่ีไดรับการเปดเผยจากบุคคล   มีเกณฑการวดัตอไปนี้ 
  0 หมายถึง การมีเพศสัมพันธเฉพาะแตกับตางเทานั้น (Exclusively Heterosexual) 

1 หมายถึง สวนใหญมีเพศสัมพันธกับตางเพศและมีประสบการณรักรวมเพศบาง 
(Predominantly Heterosexual-Fex  and  Incidental  Homosexual  Experiences) 

2 หมายถึง โดยเนื้อแทแลวเปนคนรักรวมเพศ แตมีประสบการณรักรวมเพศหลาย
คร้ัง (Primarily Heterosexual-Several Homosexual Contacts) 

3 หมายถึง ท้ังรักตางเพศและรักรวมเพศเกือบจะพอๆกัน (Almost  Equally  
Heterosexual  and  Homosexual) 

4 หมายถึง โดยเนื้อแทแลวเปนคนรักรวมเพศ แตมีประสบการณรักรวมเพศหลาย
คร้ัง (Primarily Homosexual-Several Heterosexual Experience 

5 หมายถึง สวนใหญแลวรักรวมเพศแตมีประสบการณรักตางเพศดวย 
(Predominantly Homosexual-Sex and Incidental Heterosexual Contacts) 

6 หมายถึง รักรวมเพศโดยแท (Exclusively Homosexual) 
  Kinsey อธิบายวาเกณฑขางตนเปนเกณฑการวัดพฤติกรรมรักรวมเพศและ
พฤติกรรมรักตางเพศ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคคลจะถูกกําหนดใหอยูในตําแหนงใด ในแตละชวงอายุ
ของตนตามระดับคะแนนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแตละคะแนนมีรายละเอียดและความหมายดังนี้ 
  บุคคลท่ีจัดอยูในระดับคะแนน  0  มีความหมายวา  บุคคลเหลานี้ไมเคยมีการ
สัมผัสทางรางกายท่ีจะสงผลใหเกิดการกระตุน  หรือใหความรูสึกทางเพศ  หรือมีการตอบสนอง
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ทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน  บุคคลท่ีมีลักษณะเชนนี้ถือวาเปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางเพศแบบ
รักตางเพศ  100% กลาวคือ บุคคลประเภทน้ีไมอาจมีความสัมพันธทางเพศแบบรักรวมเพศ 
  บุคคลท่ีจัดอยูในระดับคะแนน  1  มีความหมายวา  บุคคลเหลานี้เคยมีสัมพันธทาง
เพศแบบรักรวมเพศเพียงการตอบสนองทางรางกายและจิตใจเทานั้น  หรืออาจมีการตอบสนอง
ความรูสึกทางจิตใจ  แตไมมีการสัมพันธทางกาย  ประสบการณและการตอบสนองทางเพศของ
บุคคลกลุมนี้มี  ใหบุคคลตางเพศมากกวา  สําหรับประสบการณรักรวมเพศนั้นบุคคลกลุมนี้เคยมี
เพียงครั้งหรือสองครั้ง   หรืออาจกลาววานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนคร้ังท่ีตนมี
ความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขามและไมมีการตอบสนองทางจิตใจตอการกระตุนทางเพศ
เทากับเพศตรงขาม  การเขาไปมีกิจกรรมทางเพศแบบรักรวมเพศนั้นเปนไปเพราะความอยากรูอยาก
เห็น  หรือถูกบังคับจากบุคคลอ่ืนโดยท่ีตัวเองขาดสติ  เชน  ขณะกําลังหลับนอน  หรือเม่ือเมาสุรา
หรืออยูภายใตสถานการณพิเศษอ่ืนใดเทานั้น 
  บุคคลที่จัดอยู ในระดับคะแนนท่ี   2  มีความหมายวา   บุคคลเหลานี้ เคยมี
ประสบการณรักรวมเพศและหรือ  อาจมีการตอบสนองพฤติกรรมรักรวมเพศไดอยางชัดเจน  แต
สําหรับประสบการณทางเพศและ  หรือ  การตอบสนองแบบรักตางเพศมีมากกวาประสบการณและ
การตอบสนองทางเพศแบบรักรวมเพศ  บุคคลกลุมนี้อาจเคยมีประสบการณทางเพศแบบรักรวมเพศ
มาบางเล็กนอยหรือพอสมควร  แตเม่ือทําการเปรียบเทียบของชวงระยะเวลาเดียวกับบุคคลกลุมนี้มี
ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลตางเพศมากกวา  อยางไรก็ตาม  บุคคลกลุมนี้ยอมรับการปลุกเรา
อารมณแบบรักรวมเพศ  แตมีการตอบสนองกับบุคคลตางเพศมากกวา  และแมวาบุคคลกลุมนี้บาง
คนจะเคยมีประสบการณรักรวมเพศอยางเปดเผย  ตรงกันขามกันกับมีการตอบสนองจิตใจตอบุคคล
รักตางเพศมากกวา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคคลกลุมนี้ยังมีความพอใจในความสัมพันธทางเพศของรัก
รวมเพศพฤติการณเชนนี้โดยมากพบกับวัยรุนชายซ่ึงไมเคยสัมพันธทางเพศกับผูหญิงมากอน  แมวา
แทจริงวัยรุนชายนี้มีความโนมเอียงไปในลักษณะบุคคลรักตางเพศก็ตาม  ตรงกันขามกับผูชายบาง
คนที่ควรจัดอยูในเกณฑคะแนนระดับ  2  เพราะมีการตอบสนองทางเพศตอบุคคลเพศเดียวกันได
อยางรุนแรงแมวาจะไมมีการเปดเผยความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันก็ตาม 
  บุคคลที่จัดอยูในระดับคะแนน  3  ซ่ึงมีคะแนนอยูตรงกลางของบุคคลซ่ึงมี
พฤติกรรมแบบรักตางเพศกับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศ  บุคคลกลุมนี้มีประสบการณทาง
เพศและมีการตอบสนองทางจิตใจตอบุคคลเพศเดียวกันและตางเพศอยางเปดเผย  โดยท่ัวไปบุคคล
กลุมนี้จะยอมรับความสัมพันธท้ังสองรูปแบบ  กลาวคือ  ท้ังแบบตางเพศและรักรวมเพศ  แตไม
บอกถึงแนวโนมทางใดที่ มีมากกวา  บุคคลท่ีไดเกณฑคะแนนระดับ  3  อาจมีจํานวนของ
ประสบการณรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากกวาเพราะในความรูสึกทางจิตใจบุคคลกลุมนี้สามารถ
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ตอบสนองทางเพศใหกับคูรักเพศเดียวกันหรือคูรักตางเพศ  ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยและสถานการณท่ีทํา
ใหเกิดความสัมพันธจากเพศใดเพศหนึ่งมากกวา  พฤติกรรมเชนนี้จะเกิดกับผูชายท่ียังไมไดแตงงาน
มากกวาผูชายท่ีแตงงานแลว  เพราะความสัมพันธท่ีมีตอผูชายนั้นเกิดข้ึนไดงายกวาความสัมพันธ
ทางเพศท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับผูหญิง  ตรงกันขามกับผูชายท่ีสมรสแลวท่ีสามารถหาทางออกทางเพศ
กับภรรยาอยางงายได  ขณะท่ีตนอาจใหความสนใจผูชายเทาๆ กับผูหญิง 
  บุคคลท่ีจัดอยูในระดับคะแนน  4  หมายถึง  บุคคลท่ีมีกิจกรรมทางเพศโดยเปดเผย
และหรือมีการตอบสนองทางจิตใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศ  ขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมทางเพศกับ
บุคคลตางเพศและหรืออาจมีการตอบสนองตอการกระตุนทางเพศของเพศตรงกันขามบาง 
  บุคคลท่ีจัดอยูในระดับคะแนน  5  หมายถึง  บุคคลท่ีมีกิจกรรมทางเพศและการ
ตอบสนองทางเพศเกือบท้ังหมดเปนรักรวมเพศ  บุคคลกลุมนี้มีประสบการณแบบรักตางเพศมาบาง
และบางคร้ังก็มีการตอบสนองทางจิตใจดวยแตคอนขางนอยมาก 
  บุคคลท่ีจัดอยูในระดับคะแนน  6  หมายถึง  บุคคลที่มีกิจกรรมทางเพศแบบรัก
รวมเพศ  100% ไมวาจะเปนประสบการณทางเพศท่ีเปดเผยและการตอบสนองทางจิตใจ 
  Kinsey  ใหเหตุผลเพื่อสรางเกณฑกําหนดพฤติกรรมทางเพศของมนุษยแต  
Boswell  กลับเห็นวาแยงวา  ไมมีประโยชนอะไรท่ีจะทําการกําหนดพฤติกรรมทางเพศของมนุษย
จากบุคคลซ่ึง  ไมมีประวัติท่ีจะยืนยันไดตามเกณฑการวัดพฤติกรรมทางเพศตามแบบของ  Kinsey  
Boswell  ตั้งขอสังเกตวากอนที่บุคคลจะจําแนกพฤติกรรมทางเพศวาใครเปนรักรวมเพศเราตองมี
คําตอบใหกับคําถามท่ีวารักรวมเพศคืออะไร  เสียกอน  แมวาคนสวนใหญจะคิดเพียงวารักรวมเพศ
คือพฤติกรรมทางเพศของบุคคลท่ีมีตอบุคคลเพศเดียวกันก็ตาม  แตถาจะถือวาใครเปนบุคคลรักรวม
เพศ  พฤติกรรมรักรวมเพศของบุคคลดังกลาวจะตองเกิดข้ึนกี่คร้ังยังไมมีทฤษฎีใดสามารถบอกได  
หรือบุคคลท่ีมีจิตนาการทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันแตไมเคยบรรลุวัตถุประสงคทางเพศ  บุคคล
ดังกลาวท้ังชายและหญิงคือบุคคลรักรวมเพศหรือไม   
 จากขอสงสัยดังกลาว  Boswell  มีความเห็นวามีความจําเปนท่ีเราจะตองหาคําตอบ
จากคําถามดังกลาวเสียกอน  มากกวาท่ีจะวัดพฤติกรรมทางเพศของคนตามลําดับข้ันลดหล่ันจาก
คะแนนตามความเห็นของ  Kinsey  อยางเดียว  และจากเกณฑการวัดของ  Kinsey  ท่ีมีความลดหล่ัน
ระหวางจุดปลายสุดของผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศไดยากมาก  เพราะคนสวนใหญมีพฤติกรรมทาง
เพศอยูในเกณฑระหวางกลางเพราะโดยธรรมชาติมนุษยมีความสามารถตอบสนองทางเพศกับเพศ
ใดเพศหนึ่งอยูแลว  Boswell  ตั้งขอสังเกตวา  หากแนวความคิดของ  Kinsey  ถูกตองคนท่ีคิดวา
ตนเองเปนรักรวมเพศก็จะตองมีคะแนนตนสุดปลายสุดตามเกณฑของ  Kinsey  ขณะท่ียังมีบุคคล
อีกหลายคนท่ีไมเคยพฤติกรรมรักรวมเพศของตนใหใครทราบหรือในความเปนจริง  อาจมีอีกหลาย
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คนท่ีไมแนใจวาตนเปนรักรวมเพศหรืออาจปฏิเสธวาตนเปนรักรวมเพศหรือรักตางเพศ  กลาวคือ
บุคคลจะมีลักษณะของ  Continuum  กลาวคือท่ีปลายขางหนึ่งคือความพอใจในเพศตรงขามแลวจะ
ลดลงเร่ือยๆ  จนถึงปลายอีกขางหน่ึงคือความรักรวมเพศซ่ึงถือเปนจุดท่ีเรียกวา  Extreme  ซ่ึงคน
สวนใหญจะอยูระหวางปลายสุดซ่ึงถือวาเปนคนสวนใหญ  (ชลิตา  สงสัมพันธ  2541 : 70-85)  
 Wardell  B.  Pomeroy  นักจิตวิทยาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองเพศวา  ความจริงคนทุก
คนมีความสามารถท่ีแฝงเรนท่ีจะทําการตางๆ  ท่ีเราจิตนาการไดท้ังส้ินซ่ึงรวมไปถึงการมี
เพศสัมพันธแบบรักรวมเพศ  คนทุกคนมีความโนมเอียงในทางรักรวมเพศแบบแฝงเรนไมมากก็
นอย  แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาเราจะตองเกี่ยวของกับรักรวมเพศ  หรือแมแตตระหนักถึงความ
แฝงเรนดังกลาว  ซ่ึงนี้คือความจริงท่ีนอยคนจะยอมรับเกี่ยวกับตัวเอง   
 นอกจากนี้  Pomeroy  ยังอธิบายตอไปวา  รักรวมเพศและรักตางเพศ  ไมใชส่ิงท่ี
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด  เปรียบไดกับเสนตรงท่ีมีปลายขางหนึ่งเปนรักรวมเพศผูหญิงท่ีมีแต
ความสัมพันธแบบรักตางเพศและไมมีความแฝงเรนในทางรักรวมเพศอยูเลยจะอยูท่ีปลายข้ัวสุดทาง
รักตางเพศ  สวนผูหญิงท่ีมีรักรวมเพศเพียงอยางเดียวและไมสนใจตางเพศเลยก็อยูปลายอีกขางหน่ึง  
จากการศึกษาพบวาผูหญิงท่ีจัดอยูปลายสองขางรวมกันเพียง 2-3  เปอรเซ็นตเทานั้น  ฉะนี้คนสวน
ใหญจะกระจายอยูระหวางความเปนรักรวมเพศแทและรักตางเพศแท  (อัญชนา  สุวรรณานนท 
2527: 33)    
 Kinsey เช่ือวานอกจากมนุษยเกิดมาพรอมกับความสามารถท่ีจะตอบสนองตอเพศ
หนึ่งอยูแลวปจจัยในทางสังคมมีสวนผลักดันใหบุคคลมีความพอใจซ่ึงกันและกัน 
  กลาวโดยสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับรักรวมเพศและการเบ่ียงเบนทางเพศ เห็นวา
การท่ีมีพวกเขามีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันนั้น  มีระดับของความตองการของแตละบุคคลไม
เทาเทียมกัน ซ่ึงจึงมีนักจิตวิทยาวิเคราะห  ไดกําหนดเกณฑการวัดพฤติกรรมทางเพศ ออกเปน 7 
ระดับ และบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการรักรวมเพศ คํานึงถึงความพึงพอใจ ความสุขของตนท่ีมี
เพศสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกันเปนหลัก แตก็พบวาบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศและตางเพศก็
เปนส่ิงท่ียังแยกออกจากกัน 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลท่ีเปนสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ (Influencial  Causes  for  
Homosexual  Behavior  Concept) 
 สาเหตุท่ีมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศ  มีอยูดวยกัน  5  ประการ คือ  อิทธิพล
ทางรางกายหรือปจจัยทางชีววิทยา  อิทธิพลทางดานจิตวิทยา  อิทธิพลทางสภาพแวดลอมครอบครัว  
อิทธิพลสภาพแวดลอมในโรงเรียน  และอิทธิพลทางสภาพแวดลอมสังคม  ดังนี้ 
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 4.1   อิทธิพลทางรางกายหรือปจจัยทางชีววิทยา 
  บุคคลรักรวมเพศบางคนมีสภาวการณเปนรักรวมเพศมาต้ังแตเกิดและสภาพการ
เปนรักรวมเพศของบุคคลกลุมนี้เปนไปตามธรรมชาติ เม่ือประมาณ  70  กวาปมานี้ผูเช่ียวชาญ
สวนมากเช่ือวาการเปนรักรวมเพศมีรากฐานอันถาวรจากกรรมพันธุ ท่ีไดรับการถายทอดมา  
ผูสนับสนุนแนวความคิดนี้อยางแข็งขัน  คือ  Kallman  ซ่ึงไดตีพิมพในรายงานของตนในป  1953  
จากการศึกษาฝาแฝด  95  คู  ซ่ึง  44  คูเปนแฝดเหมือน  (กลาวคือแฝดท่ีมีกรรมพันธุเหมือนกันโดย
แท)  อีก  51  คู  เปนแฝดธรรมดา  (คือฝาแฝดท่ีมีกรรมพันธุเหมือนกันบางตางกันบางพอๆ  กับพี่นอง
ทองเดียวกัน)  จากการศึกษานี้  ฝาแฝด  95  คู คร้ังน้ีพบวาอยางนอยก็มีแฝดที่ทราบไดแนชัดวาเปนรัก
รวมเพศจากฝาแฝดเหมือน  44  คู  ซ่ึงปรากฏวาท้ังคูเปนรักรวมเพศ  ท้ังนี้ฝาแฝดแตละคนกลาววาตาง
คนตางมีพัฒนาการเปนรักรวมเพศข้ึนมาเอง  และส่ิงหนึ่งท่ีนาสนใจ  คือ  ฝาแฝดทุกคูปฏิเสธวาตน
มิไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศกับคูแฝดของตนเลย  ในทางกลับกันคูแฝดธรรมดา  51  คูมีเพียง  40%  
เทานั้นท่ีเปนคนรักรวมเพศท้ังคู  ดังนั้นทําใหคาดไดวาความผิดปกติของฮอรโมนอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการเปนรักรวมเพศ  เนื่องจากสัดสวนท่ีผิดปกติระหวางฮอรโมนเพศชาย  (Androgen)  และ
ฮอรโมนเพศเกิดข้ึนจากตัวการท่ีถาวรทางกรรมพันธุ  เพราะปรากฏวาบางรายท่ีเกิดมีการขาดสมดุล
ของฮอรโมน  บุคคลนั้นก็ไมไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศ  และคนท่ีไมใชรักรวมเพศบางรายอาจจะมี
สภาพฮอรโมนท่ีมิไดดุลเหมือนกันก็มี  คนอาจจะเปล่ียนจากรักตางเพศมาเปนรักรวมเพศหรือจากรัก
รวมเพศมาเปนรักตางเพศ  ไมเกี่ยวของกับสภาพสมดุลของฮอรโมน  ดังนั้นการปฏิบัติรักษาของ
แพทยดวยฮอรโมนเพศจะเปล่ียนของฮอรโมนก็ไมเปล่ียนพฤติกรรมทางเพศของบุคคลได  (ประนอม                      
สโรชมาน  2524 : 166) 

  บุคคลท่ีมีพฤติกรรมความเปนรวมเพศมาตั้งแตเกิด และเปนไปตามธรรมชาติ โดย
มีรากฐานมาจากกรรมพันธุท่ีไดรับการถายทอดมา และ Kallman เปนผูสนับสนุนแนวความคิดนี้ 
 4.2  อิทธิพลทางดานจิตวิทยา 

จากทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic  Theorise)  ของซิกมันด  ฟรอยด  
(Singmand  Freud)  ไดใหทัศนะวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนผลของการทดถอย  (Repression)  
หรือการตรึงแนน  (Fixation)  ของพัฒนาการทางจิตใจและเพศหลังจากท่ีมีความคิดของใจเปน
เวลานานดวยการลอกเลียนแบบส่ิงท่ีกอใหเกิดความไมสมหวัง  (Frustrating  Object)  กลาวคือ  
ในชวงท่ีเด็กมีพัฒนาการทางเพศ  สวนมากจะอยูในชวง  4  ขวบ  เด็กชายรักแม  เด็กหญิงรักพอ  ท้ัง
เด็กหญิงและเด็กชายอิจฉาพอหรือแมท่ีมีเพศเดียวกับตน  และเม่ือเด็กผานพัฒนาการชวงนี้ไปได
ขณะท่ียังมีพฤติกรรมของพอแมติดฝงตรึงอยูจึงทําใหเด็กเกิดความสับสนทางเพศ  ฟรอยอธิบายวา
ในชวงเด็ก  ผูชายและผูหญิงจะมีประสบการณตางกัน  (ประนอม  สโรชมาน  2524:  167) คือ
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เด็กผูชายพยายามเลียนแบบแมมองของรักของแม  (Love  Object)  (สมโภชน  สุขวัฒนา 2520 :  
545)  เชนเดียวกับแมท่ีมองเพศตรงขาม  คือ  เด็กผูชายมองเพศเดียวกับตนเองแมวาอาจจะมี
ความรูสึกชอบผูหญิงแตก็ปฏิเสธจะมีความสัมพันธทางเพศ  ผลจากการเลียนแบบแมอาจทําใหเด็ก
เกิดความรูสึกรักพอและมีความปรารถนาที่จะได รับความพึงพอใจทางเพศกับพอ  ผูชายกลุมนี้
อาจจะมีลักษณะแบบผูหญิงและการเลือกคูรักก็มักจะเลือกผูชายที่มีอายุมากกวา  หรือในบางกรณี
เด็กผูชายท่ีไดรับการเล้ียงดูจากพอโดยลําพังอาจจะมีปฏิกิริยาตอความคับของใจแบบทอถอย  คือ
ความรูสึกที่ไมสนใจตอผูหญิงและกลับไปชอบผูชายในฐานะคูรักคร้ังแรก 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic  Theorise)  ของซิกมันด  ฟรอยด  (Singmand  
Freud)  ใหทัศนะวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนผลของการทดถอย หรือการตรึงแนน และพยายาม
เลียนแบบพฤติกรรม 
 4.3 อิทธิพลทางสภาพแวดลอมครอบครัว 

ครอบครัวถือวาเปนสถาบันแหงแรกท่ีจะอบรมทางดานจิตใจ  และปลูกฝง
พฤติกรรมสุขภาพใหแกเด็กครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ รวมท้ังพฤติกรรมทางเพศ
ดวย  และตัวกระตุนท่ีเปนสาเหตุทําใหเด็กมีแนวโนมมีพฤติกรรมรักรวมเพศ  คือ 
 1.  ความไมสมดุลในครอบครัว  ในวัย 2-4 ขวบ  ตามหลักทางจิตวิทยาถือวาเด็กจะ
เกิดปมความรูสึกทางเพศ  (Oedipus  Complex)  โดยเด็กชายจะรักแม  เด็กหญิงจะรักพอ  จะแสดง
ออกมาเปนแบบหวงแหนพอหรือแม  ลักษณะเชนนี้จะเปนช่ัวคราวแลวเด็กจะคอยๆ  เร่ิมรูวาไมเปน
ท่ียอมรับของสังคม  แตถาครอบครัวไมเปนปกติ  เชน  พอออนแอ  แมแข็งกราวกวา  หรือพอ
เขมแข็ง  แมออนแอ  หรือกรณีท่ีครอบครัวแตกแยก  ขาดพอหรือแม  ทําใหเด็กไมมีแบบอยางของ
บทบาทในฐานะท่ีเปนเพศหญิงหรือชายท่ีแทจริง  การท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพของตนเองเปนคน
ออนแอก็จะกลายเปนรักรวมเพศ 
  2.  อคติของคนในครอบครัวท่ีมีตอเพศของเด็ก บางครอบครัวตองการไดลูกผูหญิง
มากบางครอบครัวตองการไดลูกผูชาย แตตองผิดหวังไมไดตามที่ตองการ ทําใหพยายามสนอง
ความตองการนี้โดยการแตงตัวลูกชายใหเหมือนผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาลูกชายคนนั้นเปนคน
หนาตาดี อาจยิ่งแตงใหเหมือนผูหญิงมากข้ึน พยายามใชวิธีอบรมหรือดูแลไปในแนวทางสําหรับ
เพศหญิงตามท่ีตนตองการ เด็กชายอาจรูสึกภูมิใจบทบาทความเปนหญิงมากกวาความเปนชาย 
 3.  บุคลิกภาพของบิดา  บิดามักเปนคนมีนิสัยแข็งแกรง  เผด็จการ  หรือเดนเกินไป
จนเด็กชายไมสามารถเลียนแบบตาม  หรือในทางตรงกันขามเปนบิดาท่ีมีนิสัยออนแอบทบาท เงียบ
เฉยจนเด็กเกิดความรูสึกละอายใจไมยอมเลียนแบบ 
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  4.  การรักลูกแบบลําเอียง  เชน  รักตามใจลูกสาวมากกวา  จึงอาจทําใหเด็กชายเกิด
ความรูสึกอิจฉา  หลงคิดวาถาตนเปนผูหญิง  บิดามารดาคงจะรักมากวาเปนชาย  จึงประพฤติตน
แตงตัวเปนหญิง  เพื่อเรียกรองความสนใจ หรือใหบิดามารดารักตน และอาจเปนการตอตานบิดา
มารดาในสังคมปจจุบันเพื่อใหบิดามารดารูสึกเดือดรอนในการกระทําของตน 
 5. ความสัมพันธระหวางมารดากับบุตร  มารดามักรักใหความใกลชิดกับลูกชาย
มากเกินไป โดยจะพาไปไหนมาไหนดวยกันตลอด  สนใจเอาใสมากเกินไป  จนทําใหเกิดเจตคติ  
คานิยม  ความคิด  ความรูสึกและลักษณะทาทางของความเปนผูหญิงซึมซับเขาไปในบุคลิกภาพของ
เด็กชาย  มีเอกลักษณทางจิตใจคลายผูหญิงไป   โดยเฉพาะอยางยิ่งถาครอบครัวนั้น  มีท้ัง ยา  ยาย อา 
หนา  หรือคนเล้ียงรับใชเปนผูหญิงอยูรวมกันเปนจํานวนมาก จะทําใหเกิดพฤติกรรมเล่ียนแบบ 
 6. ความสัมพันธระหวางบิดากับบุตร  สวนใหญแลวจะเปนลักษณะคอนขางหาง
เหินไมไดใกลชิดกัน  เปนเพราะบิดามีเวลาอยูกับบานนอยและ มักคิดวาการอบรมเล้ียงดูลูกเปน
หนาท่ีของมารดา  จึงปลีกตัวออกหาง และอีกสาเหตุหนึ่งบิดาอาจเสียชีวิตไปแลว หรือการแยกกัน
อยู  หรืออีกทางหนึ่งบิดาเปนคนเจาอารมณ  ดุราย  โมโหงายจนเด็กมองภาพพจนของบิดาคอนขาง
นากลัวจึงไมอาจเลียนแบบได 
 7. ความสัมพันธระหวางพีน่อง  เปนการพัฒนาเอกลักษณดานหนึ่ง  คือ การไม
อยากเหมือนอีกคนหนึ่ง เชน ถาพี่เปนคนสนใจแตเรียน ไมมีเพื่อน นองก็จะปฏิบัติตนในทางตรงกนั
ขาม คือไมสนใจเรียน แตมีเพื่อนมาก  หรือพี่สาวทําตัวมีนิสัยเหมือนผูชายและพี่ชายทําตัวแข็งแกรง
เกินไป เด็กชายท่ีเปนนองกจ็ะทําพฤติกรรมตรงกันขามกนั คืออาจทําตัวเปนหญิงเพราะวามีความ
ตองการไมใหเหมือนพี ่
  8.  ครอบครัวเครงครัดในขนบธรรมประเพณีมากเกินไป  คือมีการใหคบแตเฉพาะ
เพื่อนท่ีมีเพศเดียวกัน ไมใหมีการคบกับเพศตรงขาม  จะทําใหเกิดการรักรวมเพศระหวางกันข้ึน  
โดยจากการเริ่มลองแลวไดรับความสุขทางเพศ จึงทําใหเกิดความตองการและกระทําบอยๆซํ้าซาก 
จนในสุดก็กลายเปนนิสัย 
  สภาวะทางครอบครัวก็เปนตัวกระตุนและเปนสาเหตุทําใหเด็กมีพฤติกรรมรักรวม
เพศ คือ ความไมสมดุลในครอบครัว ความอคติของคนในครอบครัวท่ีมีตอเพศของเด็ก บุคลิกภาพ
ของบิดา ความรักลูกแบบลําเอียง ความสัมพันธระหวางมาราดากับบุตร และบิดากับบุตร ระหวางพี่
นอง ครอบครัวท่ีเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี 
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 4.4   อิทธิพลทางสภาพแวดลอมสังคม 
 สภาพแวดลอมทางสังคมเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูมีพฤติกรรมรัก
รวมเพศ และเกิดการรับรูในพฤติกรรมท่ีเล่ียนแบบ  จนกลายเปนรักรวมเพศในท่ีสุด  ซ่ึงสาเหตุทาง
สังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศ  คือ 

วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับแผนลักษณะของ  ความเปนชาย  ท่ีมีลักษณะเขมงวด  คือมี
คานิยมการเปนผูชายน้ันตองเปนคนแข็งแรง  ตองชอบเลนกีฬา  พูดจาโผงผางตองชกตอยกันไป
จนถึงตองสูบบุหร่ี  ดื่มเหลา  เท่ียวผูหญิงเปน  เด็กชายท่ีไมสามารถมีลักษณะนิสัยดังกลาวไดจะรูสึก
สับสนในเอกลักษณของตนเอง  รูสึกวาตนเองเปนชายไมพอ  ทําตามความคาดหวังของสังคมไมได 
(วัลลภ   ปยะมโธรรม  2531 :  76)  

การขาดประสบการณกับตางเพศ  เพราะสภาพแวดลอมบังคับ  ซ่ึงในบางคร้ังการ
ขาดประสบการณกับตางเพศมิไดเกิดจากความรูสึกดอยในตนเองแตเกิดจากสภาพแวดลอมบังคับ  
เชน  เด็กหญิงท่ีอยูในครอบครัวท่ีเครงครัดในการคบเพ่ือน ใหคบแตเฉพาะเพ่ือนผูหญิงดวยกัน  
จากความใกลชิด  การดูหนังสือท่ียั่วยุทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองเพศ    หรือบางสถาบัน
ท่ีมีการแบงแยกชายหญิงออกจากกัน  เชน  โรงเรียนประจํา  เรือนจํา  หรือกองทัพ  ทําใหบางคน
หาทางออกดวยการมีเพศสัมพันธทางรักรวมเพศ  (ประนอม  สโรชมาน  2524 : 176) ซ่ึงเม่ือพนจาก
สภาพแวดลอมดังกลาวแลว บางคนก็กลับเขาสูการมีสัมพันธกับเพศตางเพศตามปกติ แตก็มีบางคน
ท่ีกลายเปนรักรวมเพศอยางถาวร 
 สภาพแวดทางสังคมท่ีทําใหบุคคลเกิดมีพฤติกรรมรักรวมเพศ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับแผนลักษณะของความเปนชายที่เขมงวด ขาดประสบการณทางเพศ เพราะ
สภาพแวดลอมบังคับ 

4.5  อิทธิพลสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
การขาดแบบอยางของบุคลิกภาพผูชายในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถม

สวนใหญแลวครูจะเปนผูหญิง  ทําใหเด็กชายหาแบบอยางความเปนชายจากท่ีบานไมไดและเม่ือมา
โรงเรียนก็ไมมีแบบอยางความเปนชายจากครูอีก  จึงทําใหเด็กจดจําแตบุคลิกลักษณะของความเปน
หญิงมากข้ึน ฉะนั้นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาควรมีครูผูชายอยางนอย  25% เพ่ือใหเด็กได
เลียนแบบไดอยางถูกตอง (วัลลภ ปยะมโธรรม 2531 : 13) 
  ระบบการศึกษาของโรงเรียน  บางโรงเรียนเปนแบบชายลวน  หญิงลวน จะทําให
เด็กมีโอกาสกระตุนอยากเปนหญิงหรือชาย  เพราะในแนวคิดของนักจิตวิทยา เม่ือมีคนสองคนอยู
รวมกันคนหนึ่งจะพยายามทําตัวเปนผูนํา  และอีกฝายหน่ึงก็เปนผูตามโดยไมรูตัว  ในโรงเรียนชาย
ลวนเด็กชายท่ีออนแอกวา  หนาตาละเมียดไปทางผูหญิงมากกวา  จึงอาจตองทําทาทางเปนหญิง 
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เพ่ือใหฝายท่ีแข็งแรงกวาคอยปกปองดูแล  แตถาโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนหญิงซ่ึงแสดงตัวเปน
ฝายเรียบรอย  ออนแอกวา  ก็จะผลักดันใหเด็กชายออนแอท้ังทางใจและทางกายตองเขมแข็ง  ทําตัว
เปนผูชาย 
  สภาพแวดลอมในโรงเรียน เปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลมีพฤติกรรมรักรวมเพศ มา
จากระบบการจัดการศึกษา ซ่ึงบางโรงเรียนเปนแบบชายลวน หญิงลวน และครูท่ีสอนในโรงเรียน
สวนใหญเปนหญิง 
  กลาวโดยสรุปจากท่ีศึกษาแนวคิดท่ีทําใหบุคคลเกิดมีพฤติกรรมรักรวมเพศ  มี
สาเหตุท่ีเร่ิมตนมาจากเด็กจนโต แลวสะสมประสบการณตางๆ  ทําใหเกิดข้ึนมาจากการเรียนรูและ
การรับรู  ทําให เกิดทัศนคติและเจนคติ ท่ี เปล่ียนแปลงไป   นอกจากน้ียังมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดลอมตางๆที่เปนกระตุนใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยบุคคลไดรับอิทธิพลมาจาก 
สภาพแวดลอมทางดานจิตใจรางกาย ดานจิตวิทยา ครอบครัว สังคม และโรงเรียน 
 
5.  แนวความคิดเก่ียวกับการปฎิบัติตอผูกระทําผิดเบ่ียงเบนทางเพศโดยใชเรือนจํา  (Sexual  
Devinat Behavior  Related  to  Institutional  Treatment  Concept)   
 การใชเรือนจําเพื่อเปนมาตรการในการปฏิบัติตอคนท่ีกระทําผิด  ไดมีวิวัฒนาการมาเปน
เวลาเกือบสองศตวรรษ  โดยไดมีการนํามาใชแทนการลงโทษตอเนื้อตอตัว  เชน  การทรมานหรือ
เฆ่ียนตี  การใชเรือนจําในยุคแรกๆ  เนนการลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนทดแทนและขมขูยับยั้ง  แต
ตอมาในระยะหลังไดหันมาเนนในเร่ืองการแกไขอบรมใหกลับเขาสูสังคมรูปแบบและกิจกรรมใน
การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําจึงไดเปล่ียนแปลงไป  จากการเนนการควบคุมอยางเครงครัดมาสู
การจัดกิจกรรมในเชิงแกไข  เชน  การใหการศึกษา  การฝกวิชาชีพและการจัดสวัสดิการตางๆ  
(นัทธี  จิตสวาง  2541 : 43) การปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยใชเรือนจํานั้น อาจแยกพิจารณาเปนขอ
ตางๆ ดังนี้ 
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5.1 กระบวนการในปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา 
 
 

 
 
การจัดประเภทเรือนจําและ    การควบคุมมิใหหลบหนี        การปลดปลอย 
การจําแนกลักษณะผูตองขัง   การอบรมแกไข                       เขาสูสังคม 
 
 
                                                                        สังคมของผูตองขัง 
                                   

ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการในการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา  
ท่ีมา : นัทธี    จิตสวาง,  หลักทัณฑวิทยา  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพราชทัณฑ, 2541), 43. 

   
 กระบวนการในการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําดังนี้  เร่ิมจากการจัดประเภทเรือนจํา  
การจําแนกลักษณะผูตองขัง  การควบคุมมิใหหลบหนี   การอบรมแกไข ไปจนถึงการปลดปลอย  
ซ่ึงอาจแยกพิจาณาตามหัวขอดังนี้ 

5.2  การจัดประเภทเรือนจําและการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
การท่ีจะควบคุมผูตองขัง  จําเปนจะตองมีการจัดประเภทเรือนจําเพื่อแยกปฏิบัติให

เหมาะสมกับผูตองขังประเภทตางๆ  ซ่ึงมีเกณฑท่ีจะนํามาใชในการจัดประเภทเรือนจําท่ีสําคัญ  
ไดแก  เกณฑเกี่ยวกับความม่ันคงของเรือนจํา  และเกณฑการจัดประเภทเรือนจําตามวัตถุประสงค
ของงานเรือนจํา ซ่ึงแยกไดดังนี้ 

5.3 การจัดประเภทเรือนจําตามระดับความม่ันคง   
    การจัดเรือนจําในลักษณะนี้เปนรูปแบบของการจัดประเภทเรือนจํา  ท่ียึดถือเกณฑ
ดานความม่ันคงแข็งแรงในการควบคุมท่ีลดหล่ันไปตามความม่ันคงแข็งแรงของเรือนจําและความ
รายแรงของการกระทําผิดและระยะเวลาท่ีถูกลงโทษ  การจัดเรือนจําตามระดับความมั่นคง จัด  3  
ระดับ คือ 
 1. เรือนจําระดับความม่ันคงสูง  (Maximum  Security  Prison)  เปนเรือนจําท่ีเนน
การควบคุมเปนหลัก  ใชสําหรับคุมขังผูกระทําผิดท่ีมีลักษณะราย  มีโทษสูงหรือกระทําผิดโดย
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สันดาน  เรือนจําประเภทนี้จะประกอบดวยกําแพงสูง  มีเรือนนอนท่ีเขมแข็ง  จัดหองขังเปนสัดสวน  
มีอุปกรณแจงเหตุรายและเครื่องมือสังเกตความเคล่ือนไหวของผูกระทําผิดภายในเรือนจําอยาง
ท่ัวถึง  รวมทั้งเจาหนาท่ีถืออาวุธบนปอมยาม  และเจาหนาท่ีตรวจตราดูแลการเขาออกและควบคุม
ผูกระทําผิดอยางใกลชิด 

  2.  เรือนจําระดับความม่ันคงปานกลาง  (Medium  Security  Prison)  เปนเรือนจํา
ท่ีมีความม่ันคงรองลงมา  เนนการควบคุมพอสมควร  แตยังไมเปนเรือนจําเปด  ใชควบคุมผูกระทํา
ผิดที่มีความรายแรงนอยกวาประเภทแรก  หรือเปนผูกระทําผิดท่ีผานเรือนจําท่ีมีความม่ันคงสูง 
 3.  เรือนจําระดับความมั่นคงต่ํา  (Minimum  Security  Prison)  เปนเรือนจําท่ี
ไมไดเนนหนักดานการควบคุม  ใชคุมขังผูตองขังท่ีใกลพนโทษโดยโดยใหอิสระเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหวแกผูตองขัง  โดยการใชระบบใหผูตองขังรักษาระเบียบวินัย  และรับผิดชอบตอหมูคณะ
ท่ีอยูรวมกันดวยกันตนเอง  ซ่ึงเปนการตอบแทนคุณความดีของนักโทษ  โดยจะคัดเลือกผูกระทําผิด
ท่ีมีความประพฤติและวางใจได  ไปควบคุมไวเพื่อเปนการเตรียมการปลดปลอยในเรือนจําท่ีมีความ
ม่ันคงตํ่าสุด  ซ่ึงไดแกเรือนจําเปดหรือเรือนจําช่ัวคราว  เรือนจําประเภทนี้ไมมีร้ัวไมมีกําแพงกรงขัง 
ไมมีผูคุมถืออาวุธ  มีแตร้ัวลวดหนาม การฝกวิชาชีพเนนดานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบา 
  การจัดประเภทเรือนจําและทัณฑสถานตามระดับความม่ันคงแข็งแรง  เปนการ
จัดรูปแบบเรือนจํายึดม่ันในหลักการควบคุมผูกระทําผิดแบบดั้งเดิม  คือมุงคํานึงถึงการควบคุม
ผูตองขังไวอยางม่ันคงแข็งแรงเพื่อปองกันการหลบหนี  ทําใหไมไดเนนในดานการอบรมแกไขเปน
ผลใหมีการคุมขังผูตองขังใหอยูรวมกันภายใตระบบการควบคุมท่ีเขมงวดกวดขันมากเกินไปจนเปน
อุปสรรคตอการปรุงแตงแกไขจิตใจผูกระทําผิด 
 5.4  การจัดประเภทเรือนจําตามประเภทของผูกระทําผิด   
 การจัดประเภทเรือนจําตามประเภทของผูกระทําผิดนี้  เปนการจัดประเภทเรือนจํา
โดยมุงท่ีจะอบรมแกไขผูตองขังเปนหลัก  ยิ่งไปกวาความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุมโดยมุง
ควบคุมผูตองขังประเภทตางๆ  ไวดวยกัน  เพื่อใหการอบรมแกไขสอดคลองและเหมาะสมกับ
ผูตองขังแตละประเภท การจัดประเภทเรือนจําตามประเภทผูกระทําผิดนี้  อาจแยกได  ดังนี้   
เรือนจําชาย  เรือนจําหญิงหรือทัณฑสถานหญิง  ทัณฑสถานวัยหนุม  ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ  
ทัณฑสถานเปด  เรือนจําช่ัวคราว  เรือนจําพิเศษ 

 5.5  การจําแนกลักษณะผูตองขัง 
  การจําแนกลักษณะผูตองขังเปนกระบวนการในการปฏิบัติตอผูตองขังเปน
รายบุคคล  โดยการศึกษาวิเคราะหประวัติภูมิหลัง  บุคลิกลักษณะและสภาพท่ัวไปของผูตองขัง  
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รวมท้ังประวัติการกระทําความผิด  และสาเหตุแหงการกระทําผิด  เพื่อใหสามารถกําหนดแผนการ
บําบัดรักษา  อบรม  แกไข  และฟนฟูจิตใจผูตองขังไดอยางถูกตอง  เหมาะสมตามสภาพของ
ผูตองขังแตละคน  (Individual  Treatment)  ซ่ึงการจําแนกลักษณะผูตองขังจะมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 1. ดําเนินการศึกษาหรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของผูตองขัง
แตละคน (Fact Finding) 
 2. วางแผนการปฏิบัติตอผูตองขังตามความเหมาะสมของแตละคน (Individual  
Treatment  Planning) 
 3. การนําแผนท่ีไดมีการดําเนินการตามขอ 2 ไปปฏิบัติ 

4. การติดตามผลการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
5. การจําแนกลักษณะผูตองขังซํ้า  (Re – Classification  of  Prisoners) 
6. การวางแผนหรือโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอย 
การจําแนกลักษณะผูตองขังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสุด  เพื่อใชในการกล่ันกรอง

ผูตองขังทําใหทราบถึงสถานภาพและขอมูลพื้นฐานของผูตองขัง  ซ่ึงการจําแนกลักษณะผูตองขัง
ข้ันพื้นฐาน  จะดําเนินการต้ังแตวาระแรกท่ีรับตัวตามข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ของผูตองขัง  เพื่อแบงระดับการควบคุมเปน  4  ระดับ  เพื่อประโยชน  คือ  การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  วามีผูตองขังกลุมใดท่ีจัดอยูในขายตองควบคุมดูแลเขมงวดสวนการแกไข  ใหแบง
ออกเปน  4  กลุม  เพื่อจะไดนําแตละกลุมไปดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขัง  เพื่อการแกไข  และ
จัดโปรแกรมปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอไป 

5.6  การควบคุมมิใหผูตองขังหลบหนี 
 การหลบหนีของผูตองขังนั้นนับวาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตองานราชทัณฑเปน
อยายิ่งเพราะหากมีการหลบหนีเกิดข้ึนเม่ือใดก็จะใหเกิดผลเสียหายตอหลายฝาย  ท้ังในดานความ
สงบสุขและสวัสดิภาพของสังคมท่ีจะไดรับความกระทบกระเทือนจากภัยอันอาจจะเกิดข้ึนจาก
หลบหนีของผูตองขัง  นอกจากน้ียังเปนการทําลายรากฐานความยุติธรรมของบานเมือง  เนื่องจาก
ผูกระทําผิดมิไดมีการถูกลงโทษครบตามคําพิพากษาของศาล  และทางฝายบานเมืองจะตองเสีย
คาใชจายในการดําเนินการจับกุมตามตัวผูตองขังท่ีหลบหนี  และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ  การหลบหนี
ของผูตองขังเปนการทําลายศรัทธาของประชาชนตองานราชทัณฑ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความไร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝายราชทัณฑในการควบคุมผูตองขัง 
  เรือนจําจึงมีระบบควบคุมมาใชในการดําเนินงาน  ซ่ึงระบบควบคุม  หมายถึง  
ความสัมพันธของมาตรการตางๆ  ของทางเรือนจําท่ีใชในการปองกันการหลบหนีของผูตองขัง  
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และทําใหกิจกรรมตางๆ  ในเรือนจําดําเนินไปดวยดี  ระบบควบคุมจึงมีขอบเขตท่ีกวางขวาง  
ครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ  ภายในเรือนจําและภายนอก เรือนจําท่ีเจาพนักงานของเรือนจําจะตอง
ปฏิบัติ  นับต้ังแตเร่ิมนําผูตองขังออกจากเรือนนอนในตอนเชา  การตรวจนับ  การจัดหมวดหมู
ผูตองขัง  การตรวจคน  การตรวจตราอยูเวรยามไปจนกระท่ังนําผูตองขังเขาเรือนนอนในเวลาเย็น  
และนําผูตองขังออกในวันใหม  ดังนั้น  การควบคุมผูตองขังจึงนับวาเปนงานท่ีตองทํา  24  ช่ัวโมง  
และกระทําติดตอกันโดยไมมีวันหยุด  ท้ังนี้เพื่อเปนการปฏิบัติตามเปาหมายของงานราชทัณฑใน
ดานการควบคุมผูตองขังไวมิใหหลบหนีระบบควบคุมจึงจัดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการเพ่ิมหรือลด
โอกาสในการหลบหนีของผูตองขังซ่ึงมาตรการในการควบคุมท่ีสําคัญอาจแยกพิจาณาดังนี้ 

1. การจัดระบบการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
2. การเก็บรักษาและตรวจตราอุปกรณเคร่ืองมือเพ่ือความม่ันคง 
3. การตรวจอาคารสถานท่ีและส่ิงของตองหาม 
4. การตรวจตราการอยูเวรยามและการจัดระบบการอยูเวรยาม 
5. การตรวจนับผูตองขัง 
6. การวางมาตรการควบคุมและปองกันเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
7. มาตรการในการควบคุมผูตองขังกองนอก 
8. การควบคุมการเยี่ยมและการติดตอจากบุคคลภายนอก 

  5.7  การอบรมแกไขผูตองขัง 
  การอบรมแกไขผูตองขังเปนกิจกรรมท่ีมุงท่ีจะทําใหผูตองขังสามารถกลับเขาสู
สังคมไดโดยไมกระทําผิดซํ้าข้ึนอีก  โดยการแกไขปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีเสียไปของผูตองขัง  ให
สามารถปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑและเง่ือนไขของสังคมเม่ือพนโทษ  และโดยการใหทักษะท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิตในสังคม  เชน  การฝกวิชาชีพ  การใหการศึกษาและการอบรมทางศีลธรรม  
ดังนั้นในการอบรมแกไขผูตองขังจึงมีลักษณะท่ีสําคัญ  2  ลักษณะ  คือ 
  1.  การเสริมทักษะในดานอาชีพ  การศึกษา  และการอบรมทางศีลธรรม  ซ่ึงเปน
กิจกรรมหลักในการอบรมแกไขผูตองขังท่ีปฎิบัติอยูในทุกเรือนจํา 
  2.  การปรับปรุงบุคลิกภาพใหสามารถมีภูมิตานทานตอส่ิงยั่วยุในการกระทําผิด  

และการปรุงแตงจิตใจท่ีดีงาม  ไมคิดท่ีจะกระทําผิดอีก  ซ่ึงจะตองอาศัยเทคนิคหลายทาง  เชน  การ
ใชกระบวนการกลุม  การใชความสัมพันธกับครอบครัว  และการใชวิธีการทางสังคมเคราะห 
 5.8  สังคมของผูตองขัง 
  วัตถุประสงคของงานเรือนจําก็คือ  การปองกันสังคมใหปลอดภัยโดยการควบคุม
ผูตองขังไวตามคําพิพากษาของศาล  เพื่อใหการอบรมฟนฟูและแกไขใหผูตองขังสามารถปรับตัวให
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เขากับกฎเกณฑและเง่ือนไขของสังคมภายนอกได  ดังนั้น  ในการดําเนินการอบรมแกไขผูตองขัง
นั้น  เรือนจําตางๆ  ไดจัดใหมีการฝกวิชาชีพ  การจัดการศึกษา  การอบรมทางศีลธรรมตลอดจนการ
จัดสวัสดิการและบริการทางสังคมสงเคราะหอีกหลายประการ  เพื่อชวยใหการแกไขอบรมให
ผูตองขังกลับเขาสูสังคมโดยไมกระทําความผิดข้ึนอีก  อยางไรก็ตาม  ความสําเร็จของการแกไข
อบรมมิไดข้ึนอยูท่ีการดําเนินการฝายของเรือนจําเทานั้น  แตข้ึนอยูกับฝายผูตองขังดวยเพราะ
เรือนจํามิไดประกอบดวยการจัดแบงสวนราชการของทางราชการ  หรือการจัดกิจกรรมตางๆ  ของ
ทางฝายเจาหนาท่ีเทานั้น  แตยังมีผูตองขังจํานวนเปนรอยเปนพันมาอยูรวมกันในสถานท่ีเดียวกัน  

กินดวยกัน   ทํางานดวยกัน   อาศัยอยูในสถานท่ีเดียวกันเปนเวลานาน   จนกอใหเกิดระบบ
ความสัมพันธ  ซ่ึงเรียกวาไดวา เปน  สังคมยอยๆ  ของผูตองขัง  ซ่ึงเปนสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ
แตกตางไปจากสังคมภายนอก  เพราะสังคมในเรือนจําประกอบไปดวยวัฒนธรรมและระบบคานิยม
ของผูตองขังดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูตองขังในเรือนจํา  ตลอดจนการกลับเขาสู
สังคมของผูตองขังภายหลังพนโทษ  ท้ังนี้เพราะมีวัฒนธรรมและคานิยมของผูตองขังในบางลักษณะ
ท่ีตอตานเจาหนาท่ีเรือนจํา  ในขณะท่ีการท่ีผูตองขังอยูรวมกันนานๆ  ทําใหมีการถายทอดคานิยม
และแบบแผนความประพฤติท่ีตอตานสังคมและนิสัยอาชญากรใหแกกัน  รวมตลอดถึงการทําให
ผูตองขังเกิดความเคยชินตอสภาพภายในเรือนจํา  ดังนั้น  ความพยายามในการอบรมสั่งสอนหรือ
กิจกรรมในทางท่ีสังคมพึงปรารถนาไดนอยมาก  หากเจาหนาท่ีของทางเรือนจําไมเขาใจสภาพ
สังคมของผูตองขัง  ตลอดจนวัฒนธรรมและคานิยมของเขาเหลานั้นเพราะการดําเนินการในการ
อบรมแกไขและสงเคราะหผูตองขังจะไมสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงและ
เหมาะสมกับผูตองขังได  ในทางตรงกันขาม  หากทางฝายเรือนจํา  ก็จะเปนประโยชนตอการวาง
แนวทางในการแกไขอบรมใหสอดคลองกับความตองการของผูตองขังได 
  ในการศึกษาสังคมของผูตองขังนั้น   วิธีการที่ดี ท่ีสุดก็คือการศึกษาถึงแบบ
พฤติกรรมของผูตองขังในเรือนจํา  ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม  คานิยม  และแบบแผนความ
ประพฤติของผูตองขังในเรือนจําของแตละประเทศไดเปนอยางดี 
  พฤติกรรมของผูตองขังแตละแบบแตละประเภทเปนเร่ืองท่ีนาสนใจและสมควรท่ี
จะมีการศึกษาเปนอยางยิ่ง  เพราะการกําหนดแบบพฤติกรรมของผูตองขังแบบตางๆ  นั้นทําให
สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมประเภทตางๆ  และเขาใจพฤติกรรมแตละประเภทดียิ่งข้ึน  ซ่ึงก็จะ
เปนประโยชนตอการควบคุมหรือแกไขอบรมผูตองขังใหสอดคลองกับผูตองขังแตละประเภทได
อยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  แตการจะแบงผูตองขังออกเปนกี่ประเภทและประเภทใดบางนั้น  ก็ข้ึนอยูกันเกณฑ
ท่ีนํามาใชในการแบง  เชน  หากนําเกณฑดานกฎหมายหรือประเภทคดีมาเปนเกณฑในการแบงก็
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มักจะนิยมแบงผูตองขังออกเปน  2  ประเภท  คือ  ผูตองขังคดีประทุษรายตอรางกาย  และผูตองขังคดี
ประทุษรายตอทรัพยหรืออาจแบงตามสถานภาพทางกฎหมาย  เชน  ผูตองขังระหวางพิจาณาคดี  

นักโทษเด็ดขาด  คนฝากหรือนักโทษพิเศษ  เปนตน  อยางไรก็ตาม  การแบงประเภทของผูตองขัง
โดยอาศัยเกณฑดานกฎหมายดังกลาวจะมีขอจํากัดในการทําความเขาใจพฤติกรรมของผูตองขัง  

เพราะวิธีการดังกลาวไมสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูตองขังไดเชนผูตองขังคดี
ลักทรัพย  อาจจะมาจากผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปนผูรายโดนสันดานหรืออาจทําไปเพราะการบีบ
ค้ันทางสังคม  นอกจากน้ีการแบงประเภทโดยอาศัยเกณฑดานกฎหมายยังจํากัดของเขตเฉพาะ
ผูตองขังในคดีท่ีตนถูกพิพากษาลงโทษเทานั้น   เชน  ผูตองขังในคดีลักทรัพยก็มิไดหมายความวาจะ
มีพฤติกรรมในการลักทรัพยเทานั้น  มีหลายกรณีท่ีมีผูตองขังติดยาเสพติดแลวจึงไปลักทรัพยและถูก
จับในคดีลักทรัพย  เปนตน 
  ดังนั้น  เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูตองขังให
ชัดเจนยิ่งข้ึน  นักทัณฑวิทยาจึงนิยมใช  แบบพฤติกรรม  มาเปนเกณฑในการแบงประเภทของ
ผูตองขัง  ท้ังนี้โดยพิจารณาจากวิถีชีวิต  การปฏิบัติตนในเรือนจํา  ความสัมพันธกับผูตองขังอ่ืนและ
เจาหนาท่ี  ตลอดจนโลกทัศนและคานิยมของผูตองขังแตละประเภท  
 5.9  ประเภทของผูตองขัง 
  สําหรับผูตองขังในประเทศไทย  หากจะยึดเอาแบบพฤติกรรมดังกลาวมาเปน
เกณฑในการแบงประเภทของผูตองขังแลว  นาจะแบงออกเปนประเภทใหญๆ  ได  11  ประเภท  คือ 

(นัทธี  จิตสวาง  2541 :  43-112) 
1. พวกเกาคุก 
2. พวกขาใหญ 
3. พวกเบาปญญา 
4. พวกเพี้ยน 
5. พวกหัวหมอ 
6. พวกอิทธิพล 
7. พวกแท็กซ่ี  
8. พวกข้ียา 
9. พวกพอคา 

 10. พวกนอง 
 11. พวกเสือเดียว 
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 ดังนั้นพฤติกรรมของผูตองขังท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้น  จะเปนผูตองขังประเภท
พวกนองซ่ึงผูตองขังประเภทนี ้ คือ  ผูตองขังท่ีเปนกระเทยโดยเพศเปนชายแตทําตัวเปนหญิง  และมี
เพศสัมพันธกับชายดวยกัน  ในเรือนจํามีกระเทยอยู  2  ประเภท  คือ  พวกท่ีเปนกระเทยอยูกอนแลว
กับพวกเด็กหนุมหนาดีท่ีมาพบกับพฤติกรรมรักรวมเพศในเรือนจํา  แตไมวาจะเปนประเภทใด  พวก
นี้จะถูกเรียกวา  นอง  พวกนี้จะไดรับการเอาอกใจและไดรับฝากส่ิงของจากผูตองขังอ่ืนท่ีมีรสนิยม
ทางดานนี้  ในบางคร้ังอาจมีเร่ืองทะเลาะแยงชิงกัน  คนท่ีชนะก็จะเขาครอบครองและทําการ  เล้ียง
นอง  ตอไปจนผูตองขังอ่ืนเรียกวา  ติดเหลือง  พวกท่ีเล้ียงนองอาจมาไดจากผูตองขังแทนทุก
ประเภท  เชน  ขาใหญ  อิทธิพล  เกาคุก  พอคาหรือข้ียา  แตพวกท่ีเปนกระเทยจะมีแบบพฤติกรรม
พิเศษแยกมาจากพวกอ่ืนๆ  ท่ีสามารถพิจารณาแยกแยะไดอยางไมยากนักโดยอาศัยกริยาทาทาง  

พวกนองอาจจะตองคดีท้ังในคดียาเสพ  คดีลักทรัพย  และคดีทํารายรางกายอันเนื่องมาจากเหตุชูสาว 
  ดังนั้นผูตองขัง  พวกนองไมประสบกับความยากลําบากมากมายนักเม่ือมาอยูใน
เรือนจําเพราะหัวออนเขากับเจาหนาท่ีไดและปรับตัวเขากับชีวิตในเรือนจําได  การเขามาอยูใน
เรือนจําพวกนองถือวาเปนการดีท่ีไดมารูจักเพื่อนใหมหรือหาคูรักใหมได  อยางไรก็ตาม  พวกนอง
จะรูสึกอึดอัดเม่ือถูกทางเรือนจําพยายามแยกไปจากคูของตน  พวกนองบางคนอาจหารายไดจากการ
มีพฤติกรรม  เชนนี ้ บางคนมีความเปนอยูท่ีดีเพราะมีแตคนเอาใจ  ไดรับของกินของใชมากมายและ
ยังมีคนเอาใจ  ดังนั้น  ผูตองขังคนใดท่ีคิดจะเล้ียงนองจึงตองทํางานหนักเพ่ือจะตองหาเงินมาเล้ียง
นองดวย   และพวกนี้ไมเปนภัยตอเจาหนาท่ีและเรือนจํา  ยกเวนจะเปนตนเหตุใหมีการทะเลาะกัน  

พวกนี้จงรักภักดีตอเจาหนาท่ีและไวใจได  ถาจะมีขอเสียก็ตรงไมขยันทํางาน  ไมเอาการเอางาน  ไม
ชอบทํางานหนัก  ชอบลอยไปลอยมาน่ันเอง  (นัทธี  จิตสวาง  2541 :  43-112) 
  กลาวโดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเบ่ียงเบนทางเพศโดยใช
เรือนจํา  ซ่ึงจะเห็นวาเรือนจําเปนสถานท่ีใชควบคุมผูท่ีกระทําผิด ในอดีตเปนการลงโทษเพ่ือเปน
การแกแคน ในระบบการลงโทษแบบตาตอตาฟนตอฟน มาเปนการลงโทษเพื่อการแกไข ฟนฟู
ผูกระทําผิด ใหกลับตนเปนพลเมืองดีกลับเขาสูสังคม ดังนั้นการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา จึงได
มีการแบงแยกประเภทของผูตองขัง เปนเพื่อการควบคุม ดังนี้ ระดับการควบคุมม่ันคงสูงสุด 

ลักษณะผูตองขังท่ีกําหนดโทษสูง มีพฤติการณกระทําผิดรายแรง คดีสะเทือนขวัญประชาชน คดี
อุกฉกรรจ พฤติกรรมไมนาไววางใจ ระหวางการควบคุมในเรือนจํากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใน
เรือนจํา ระดับความม่ันคงสูง ลักษณะผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษสูง พฤติการณกระทําผิดไมรายแรง
ระหวางการควบคุมในเรือนจํา ไมเคยกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ระดับการควบคุมปานกลาง 

ลักษณะผูตองขังกําหนดโทษสูงเหลือจําตอไปไมมาก มีความพฤติดี ไมเคยกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ระดับการควบคุมต่ํา ลักษณะผูตองขังมีกําหนดโทษเหลือนอย มีความประพฤติดี ใกลพน
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โทษ และการจัดประเภทผูตองขังเพื่อการแกไข เปนกลุมดังนี้ กลุมท่ี 1 มีแนวโนมไมกระทําผิดซํ้า 

ลักษณะผูตองขังท่ีกระทําผิดคร้ังแรก  กระทําผิดโดยประมาทหรือพล้ังพลาดกระทําผิดเนื่องจาก
บันดาลโทสะ กระทําผิดเนื่องจากสภาพแวดลอมมีความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว ไมใชอาชญากร
โดยสันดาน กลุมท่ี 2 แกไขได ลักษณะผูตองขังกระทําผิดคร้ังแรกหรือไมเกิน 3 คร้ัง กระทําผิดและ
มีความสํานึกผิดพฤติการณกระทําผิดไมใชอาชญากรอาชีพ กระทําผิดในหนาท่ีการงาน กลุมท่ี 3 

ยากตอการแกไข ลักษณะผูตองขังกระทําผิดติดนิสัย (มากกวา 3 คร้ัง) อาชญากรโดยสันดาน กระทํา
ผิดและไมสํานึกผิด มีลักษณะราย กลุมท่ี 4 กลุมพิเศษ ลักษณะผูตองขังตางชาติ ผูตองขังปวย 

ผูตองขังท่ีมีความบกพรองทางจิต ผูตองขังสูงอายุ ผูตองขังเบ่ียงเบนทางเพศ ซ่ึงการแบงประเภท
ผูตองขังนั้นมีเกณฑในการแบงประเภทผูตองขัง  โดยนําเกณฑดานกฎหมาย ประเภทคดี ระดับ
กําหนดโทษมาใชในพิจารณาแบงประเภทผูตองขัง และยังมีการใชพฤติกรรมผูตองขัง มาเปนเกณฑ
ในการแบงประเภทผูตองขัง ซ่ึงในงานราชทัณฑไดแบงพฤติกรรมผูตองขังออกเปน  11  ประเภท   

เพื่อเปนประโยชนในการควบคุมและการอบรมแกไข ฟนฟูผูตองขัง ใหกลับตนคนดีของสังคม 

ดังนั้นพฤติกรรมผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมการเบ่ียงเบนทางเพศ หรือท่ีทางเรือนจํา เรียกวานอง ก็เปน
พฤติกรรมท่ีควรจะศึกษา เพื่อนําขอมูลไปเปนประโยชนในดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัย การ
ควบคุม และทําใหทราบถึงวิถีชีวิตของผูตองขังกลุมดังกลาว มีความเขาใจถึงชีวิตสภาพความเปนอยู
ของพวกเขาเหลานั้น 

 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ทัณฑกานต ดวงรัตน (2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบจากกลุมตัวอยาง ชายรักเพศเดียวกัน
ท่ีแปลงเพศจํานวน 15 คน กลุมชายรักเพศเดียวกันท่ีไมแสดงออกหรือเปดเผยการเปนผูรักเพศ
เดียวกันของตน จํานวน 15 คน เพื่อทราบความสัมพันธระหวางบทบาทการส่ือสารในครอบครัวกับ
พฤติกรรมการแปลงเพศ พบวากลุมชายรักชายท่ีแปลงเพศมีลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรม
เปนผูหญิงมากกวา แตมีโอกาส ท่ีจะนําความรูจากการเรียนจากสถาบันการศึกษามาใชในการ
ทํางานนอยกวาหรือประกอบอาชีพท่ีม่ันคงนอยกวา สวนในดานความสัมพันธในครอบครัวพบวา 
กลุมชายรักเพศเดียวกันท่ีแปลงเพศกับชายรักเพศเดียวกันท่ีปกปด มีความสัมพันธใกลชิดกับมารดา
และพ่ีสาวนองสาวมากกวาทางบิดาและพ่ีชายนองชาย 
 บงกชมาศ  เอกเอ่ียม (2532) ไดทําการศึกษาเร่ือง เกย กระบวนการพัฒนา และการ
ธํารงคเอกลักษณรักรวมเพศ เพื่อตองการทราบถึงแบบแผนท่ีบุคคลดําเนินไปสูการยอมรับเอา
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ความหมายของการเปนรักรวมเพศใหกับเอกลักษณของตน ตลอดจนการรักษาเอกลักษณนั้นใหมี
ความคงทนโดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 
 1.  ศึกษาวากระบวนการท่ีนําไปสูการบงช้ีลักษณะและนิยามความหมายใหแก
เอกลักษณ บุคคลจะตองผานข้ันตอนอยางตอเนื่องอยางไรบาง 
 2.  ศึกษาวาภาวะเง่ือนไขทางสังคมและประสบการณสําคัญใดบาง ท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ข้ันตอนของกระบวนการท่ีมีตออิทธิพลของการไดมาและธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ “เกย” โดยกลุม
ประชากรที่ศึกษามีจํานวน 10 คน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกประกอบการสังเกตอยางมีสวน
รวม ผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณ รักรวมเพศมีข้ันตอนอยางตอเนื่อง
และผานเงื่อนไขสําคัญของการยอมรับความหมายประเภททางสังคมแบบรักรวมเพศมาใหกับ
ตนเอง 4 ข้ันตอน คือ 
 2.1 ข้ันตอนการเกิดความรูสึกวาตนเองแตกตางจากบุคคลอ่ืน เปนจุดเร่ิมการรับคํา
นิยามรักรวมเพศ โดยบุคคลจะรับรูวาลักษณะพฤติกรรมบางประการแตกตางจากชายท่ัวไปใน
สังคมอันทําใหเขาไดรับการตอบสนองจากผูรวมปฏิสังสรรคในลักษณะ ท่ีผิดแผกไปจากคนอื่นๆ 
ซ่ึงรวมถึงการท่ีบุคคลถูกระบุวาเปนบุคคลรักรวมเพศจากคํานิยามใดนิยามหนึ่งดวย 
 2.2  ข้ันตอนของการแยกความรูสึกและการกระทําออกจากเอกลักษณซ่ึงเปน
ข้ันตอนของบุคคลท่ีเขาสูภาวะของการสงสัยตนเองวาจะเปน “เกย” แตเขาไมสามารถท่ีจะรับคํา
นิยามรักรวมเพศ มาใหกับตนเองได ท้ังนี้เพราะคํานิยามดังกลาวไดถูกประทับรอยมลทินจากสา
ธารณวาเปนความผิดปกติหรือความเบ่ียงเบนทางสังคม ดังนั้นผูรักรวมเพศจึงตองพยายามหา 
เหตุผลตางๆ เพ่ือมาอางตนเอง ถึงการแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศของเขาเพื่อปฏิเสธเอกลักษณหรือ
รอยมลทินทางสังคม 
 2.3  ข้ันตอนการเปดเผยตัวบุคคลจะยอมรับกับตนเองวาเขาคือผูรักรวมเพศซ่ึงจะ
สัมพันธกับการเขาสูโลกของเกย ท่ีทําใหผูรักรวมเพศไดพบกับบุคคลนัยสําคัญหรือบุคคลอางอิง
ของเขาไดทดสอบความเปนผูรักรวมเพศของตนเอง และเรียนรูถึงความหมายตลอดจนแบบ
แผนการดํารงชีวิตเกย อันถือไดวาเปนเง่ือนไขสําคัญของการกอตัวของเอกลักษณของรักรวมเพศ 
 2.4  ข้ันตอนการยึดม่ันผูกพันตอเอกลักษณ เปนการตัดสินใจเลือกเอาวิถีชีวิตแบบ
เกย มาเปนสวนหนึ่งของแบบแผนในการดําเนินชีวิตโดยไมอาจจะละท้ิงความรักความผูกพันตอ
ความสัมพันธและเอกลักษณรักรวมเพศ จนตองธํารงรักษาไว เง่ือนไขสําคัญคือผูรักรวมเพศขาด
แนวโนมนําทางเพศตอเพศตรงกันขาม โดยไมสามารถสรางความรักความใครตอเพศหญิงได 
ดังนั้นการท่ีจะยึดถือเอกลักษณสองเพศหรือรักตางเพศจึงเปนไปไดยาก นอกจากนั้นการที่ผูรักรวม
เพศสามารถปรับตัวใหเขากับโลกทางสังคม โดยปรับพฤติกรรมเพ่ือผสมผสานใหเขากับโลกของ
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รักตางเพศ อันเปนการลดรอยมลทินทางสังคม ประกอบกับการเขาสูโลกของเกย ซ่ึงเปนวัฒนธรรม
ยอยของกลุมสมาชิกชาวเกย คอยสนับสนุนความรูสึกและพฤติกรรม ยอมจะทําใหเอกลักษณรักรวม
เพศเกิดความม่ันคง 
 ปุรินทร  นาคสิงห (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง เกย กระบวนการพัฒนาเอกลักษณและ
วิถีทางเพศ พบวา จุดเร่ิมตนของการพัฒนาเอกลักษณเกยเร่ิมจากการแสดงพฤติกรรมขามเพศท่ี
แตกตางจากเด็กผูชายอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน ไมวาจะเปนลักษณะการละเลน ไมชอบคลุกคลีหรืออยู
รวมกับกลุมเด็กชายอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน แตชอบรวมกลุมกับเด็กผูหญิง ตลอดจนกิริยามารยาทท่ี
เรียบรอยมีลักษณะคลายเด็กผูหญิง ซ่ึงลักษณะขามเพศท่ีปรากฏนี้ทําใหผูชมทางสังคมใชสิทธานุมัติ
ตอผูแสดงพฤติกรรมดังกลาวดวยการประทับตราผูมีพฤติกรรมเหลานั้นวา  “กะเทย” และ “ตุด”    
 ประภาพรรณ  วงศาโรจน (2532) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาเอกลักษณรักรวม
เพศในหมูวัยรุน พบวา ทัศนคติของคนรอบขางท่ีมีตอคนกลุมนี้คือเปนผูมีความชอบในบทบาทขาม
เพศ มีการกระทําบทบาทของเพศหญิง และมีความพอใจในบุคคลเพศเดียวกับตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับความหมายและประเภทท่ีเขามีตอตนเอง สวนแบบแผนการพัฒนาเอกลักษณของวัยรุนท่ีนิยาม
ตนเองวาคือกะเทย มีการพัฒนาตอเนื่องเปนกระบวนการ 3 ข้ันตอนดวยกัน เร่ิมตนจากมีความชอบ
ในบทบาทขามเพศ การกระทําบทบาทขามเพศ การมีรูปลักษณคลายหญิงและความพึงพอใจใน
บุคคลเพศเดียวกัน โดยการปฏิสังสรรคทางสังคมเขาจะรูสึกตนเองวาแตกตางจากผูชายท่ัวไป  
 พรรุง วงศจรัสกุล (2532) ไดศึกษาปญหาของนักศึกษาชายท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 
พบวานักศึกษาชายที่รักเพศเดียวกัน ประสบปญหามากที่สุดในดานคนรักหรือคูครอง รองลงมาคือ
ปญหาความสัมพันธกับบิดา สําหรับปญหาดานเพื่อนเปนปญหาท่ีประสบนอยท่ีสุด 
 วรพล ชุมชวย (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมทางเพศของผูตองขังชายรัก
รวมเพศ ศึกษากรณีเรือนจํากลางคลองเปรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศของ
ผูตองขังชายรักรวมเพศ โดยศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูและรับรูกอนเขามาอยูในเรือนจํา และ
ระหวางอยูภายในเรือนจําของผูตองขังชายรักรวมเพศ ท่ีมีผลตอความสัมพันธทางเพศกับเพื่อน
ผูตองขัง โดยนําระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยามาใชในการเก็บขอมูล โดยการเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก พบวา พฤติกรรมการเรียนรูและรับรูกอนเขามาในเรือนจําและระหวางอยูใน
เรือนจําของผูตองขังชายรักรวมเพศ มีผลตอการมีพฤติกรรมรักรวมเพศในเรือนจํา  
 สมฤดี สงวนแกว (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการพัฒนาและธํารง
เอกลักษณ กะเทยในสังคมมุสลิม พบวา จากการรับรูความหมายและปฏิกิริยาในเชิงลบภายในสังคม
ของคนรักตางเพศ และการคาดการณถึงการยอมรับของสังคมอีกท้ังการควบคุมทางสังคมไมวาเปน
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บุคคลรอบขางหรือบุคคลนัยสําคัญ ทําใหกะเทยพบกับขอจํากัดมากมายในการแสดงออกความคับ
ของใจจากการประทับตราวาเปนผูเบ่ียงเบนทางเพศ และเปนผูท่ีมีความผิดบาปจากการละเมิด
บรรทัดฐานทางสังคมและบทบัญญัติทางศาสนาในเร่ืองเพศ ทําใหกะเทยหาวิธีการในการปรับลด
พฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับสังคมเทาท่ีจะทําได  
 จากการไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุปไดวา สวนใหญจะเปนการอธิบายสาเหตุและ
ธรรมชาติของชายรักเพศเดียวกัน ทัศนคติการยอมรับตนเอง พัฒนาการและการธํารงเอกลักษณ วิถี
หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตตางๆ ความคิดเกี่ยวกับกลุมของตน การดําเนินชีวิตท่ีตองเกี่ยวของกับ
สังคมหรือองคกรตางๆ การดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ   เพื่อการบอกกลาววากลุมของตนน้ันเปนกลุมของ
สังคมอีกสังคมหนึ่งท่ีตองการมองจากสังคมใหเปนเร่ืองปกติและตองการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข
ในสังคม  ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในบทนี้เปนการอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยในประเด็นเร่ือง วิถีชีวิตของกลุมชายรักชายใน
เรือนจํา กรณีศึกษาเรือนจํากลางนครปฐม ดังนั้นเพื่อใหการไดมาซ่ึงขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เปนไปดวยความถูกตองและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธี
วิจัยไวดังตอไปนี้ 

 
1.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ือง วิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา กรณีศึกษา เรือนจํากลาง
นครปฐม  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงแบงการวิจัยออกเปน 2 วิธี คือ 
 1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Research) ศึกษาจากหนังสือ วารสาร และจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ  
 1.2  การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยใชวิธีการวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth  Interview) 

 
2.   ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปาหมายท่ีทําการศึกษาผูตองขังเรือนจํา
กลางนครปฐม จากมติคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขัง เรือนจํากลางนครปฐม ตั้งแตป 2548-
2552 โดยมีมติการจําแนกลักษณะผูตองขังท่ีเปนกลุมชายรักรวมเพศ มีจํานวน 80 คน (มีแฟนท่ีเปน
ตัวตนจํานวน 5 คูเทานั้น) ซ่ึงในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจัดเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ผูตองขังชายใน
เรือนจํากลางนครปฐมท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ และจากการสัมภาษณเชิงลึกผูตองขังท่ีมีพฤติกรรม
รักรวมเพศ ท่ีมีความสมัครใจและยินยอมใหขอมูล จํานวน 5 คน เทานั้น 

 
3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดออกแบบคําถามในการสัมภาษณผูตองขังท่ีเปนกลุมรัก
รวมเพศชาย ภายในเรือนจํากลางนครปฐม ในประเด็นเร่ือง  รูปแบบการใชชีวิตของผูตองขังกลุม
ชายรักชาย  กระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจําและ สภาพ
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ปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ตลอดจนขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
โดยประเด็นคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดเอาไว ดังนั้นในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการสัมภาษณทุกคร้ังจะมีอุปกรณในการชวยเหลือการเก็บขอมูล คือสมุดบันทึกและเคร่ือง
บันทึกเสียง ชวยเก็บรายละเอียดในการสัมภาษณ  เม่ือไดขอมูลมาครบถวน จะทําการถอดเทปเพื่อ
วิเคราะหตอไป 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตลักษณะพื้นท่ีและการทํากิจกรรมท่ีกลุมชายรักชายท่ี
พวกเขาทํารวมกันเปนประจํา โดยผูวิจัยตองการสังเกตพฤติกรรมของกลุมชายรักชาย โดยไม
ตองการใหกลุมเปาหมายรูตัวเพ่ือใหไดขอมูลที่เปนจริง และกลับมาบันทึกขอมูลเพื่อวิเคราะหตอไป 

 
4.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูศึกษาจําเปนตองเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก 
 4.1  การสํารวจขอมูลจากหนังสือ และเอกสารตางๆ (Document Survey) โดยการ
คนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการตางๆ ขอมูลเอกสารทางราชการ และจากการศึกษาจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.2  การสํารวจขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมรักรวมเพศ ในเรือนจํากลางนครปฐม จํานวน 5 คน 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูบัญชาการเรือนจํากลางนครปฐมและกรมราชทัณฑ เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการสัมภาษณ ซ่ึงจะใชการสนทนา การซักประวัติ แลวจด
บันทึกตามแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้น  
 2.  ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมงานจําแนกลักษณะผูตองขัง เพื่อขอ
ขอมูลเบ้ืองตนของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ  
 3.  รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน ของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ และนําไปวางแผนใน
การเก็บขอมูล 

 
5.   การนําเสนอผลการศึกษา 
 การนําเสนอผลการศึกษานั้น จะนําเสนอโดยอธิบายขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดมาจากการ
รวบรวมเอกสาร การสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจะนํามาวิเคราะห เพ่ือตอบประเด็นท่ี
กําหนดไวในวัตถุประสงค 3 ขอและนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความ คือ  
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 5.1  เพื่อศึกษารูปแบบการใชชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
 5.2  เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของกลุมชายรักชายใน
เรือนจํา 
 5.3  เพื่อศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  วิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ศึกษากรณี : เรือนจํากลาง
นครปฐม ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา 
 2. วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชีวิตของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา 
 3.  กระบวนการเขาสูการสรางความสัมพันธฉันชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรัก
ชายในเรือนจํา 
 4.  สภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายใน
เรือนจํา 
 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา 
 จากแบบสัมภาษณผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํากลางนครปฐม จํานวน 5 
คนนํามาศึกษาขอมูลท่ัวไปดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี  2  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํากลางนครปฐม 

 
ชื่อ-สกุล 

(นามสมมติ) 
อายุ 
(ป) 

การศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพกอนเขาเรือนจํา 

จักร 43 ประถมศึกษา นครปฐม คาขาย 
กาญ 33 ปวช. นครปฐม เสริมสวย 
ยุทธ 30 มัธยมศึกษาตอนตน นครปฐม คาขาย 
กอบ 27 มัธยมศึกษาตอนตน นครปฐม คาขาย 
พล 25 มัธยมศึกษาตอนตน นครปฐม รับจาง 
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ตารางท่ี  3  แสดงขอมูลเกี่ยวกับคดีของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํากลางนครปฐม 
 

คด ี คูคด ี กําหนดโทษ ตองโทษคร้ังท่ี เคยตองโทษคร้ัง
สุดทาย 

ลักทรัพย 1 คน 5 ป 2 ลักทรัพย 
พรบ.ยาเสพตดิ ไมมี 4 ป 6 เดือน 1 - 

ลักทรัพย ไมมี 3 ป 1 - 
วิ่งราวทรัพย 1 คน 2 ป 6 เดือน 1 - 
พรบ.ยาเสพตดิ ไมมี 2 ป 6 เดือน 1 - 

 
ตารางท่ี 4   แสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา
 กลางนครปฐม 
 
จํานวน
พี่นอง 

กอนเขาสูเรือนจําอาศัยอยูกับ คนในครอบครัวมี
พฤติกรรมชายรักชาย 

ความรูความเขาใจพฤติกรรมชาย      
รักชาย 

3 เพื่อน ไมมี เพื่อน 
3 พี่สาว ไมมี เพื่อน 
2 อยูคนเดยีว ไมมี จิตใตสํานึก 
2 แม มี(นาชาย) เพื่อน 
1 พอแม มี(นาชาย) เพื่อน 

 
2. วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชีวิตในเรือนจําของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํากลาง
นครปฐม 
 2.1  ขอมูลสวนตัว 
  ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 1 : ผูตองขังชาย     

  ปจจุบันกอบ อายุ 27 ป เปนคนนครปฐม จบการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนถูก
จับเขามาในเรือนจําประกอบอาชีพคาขาย มีพี่นอง 3 คน กอบเปนลูกคนกลาง ยังไมเคยมี
ประวัติถูกจําคุกมากอน ตองโทษในคดี พรบ. ยาเสพติด ถูกตัดสินจําคุก 2 ป 6 เดือน (กอบ 
นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554)  
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  ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 2 : ผูตองขังชาย   
 ปจจุบันพลอายุ 25 ป เปนคนนครปฐม จบการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนถูกจับ
เขามาในเรือนจําประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป  มีพี่นอง  3 คน พลเปนลูกคนกลาง ยังไมเคยมี
ประวัติถูกจําคุกมากอน ตองโทษในคดีรวมกันวิ่งราวทรัพย  ถูกตัดสินจําคุก 2 ป 6 เดือน (พล 
นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554) 

  ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 3  : ผูตองขังชาย   
 ปจจุบันจัก อายุ 43  ป เปนคนนครปฐม จบการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 6 กอนถูก
จับเขามาในเรือนจําประกอบอาชีพคาขาย(ขายเส้ือผามือสอง)  มีพี่นอง  2 คน จักเปนลูกคน
โต  เคยมีประวัติถูกจําคุกมากอนแลว   ในคดี ลักทรัพย  ตองโทษในคดีลักทรัพย  ถูกตัดสิน
จําคุก 5 ป  (จัก นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554)  

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 4  : ผูตองขังชาย   
 ปจจุบันยุทธ อายุ 30  ป เปนคนนครปฐม จบการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนถูก
จับเขามาในเรือนจําประกอบอาชีพคาขาย มีพี่นอง  3 คน ยุทธเปนลูกคนกลาง ยังไมเคยมี
ประวัติถูกจําคุกมากอน ตองโทษในคดีพรบ.ยาเสพติด ถูกตัดสินจําคุก 4 ป 6 เดือน (ยุทธ 
นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554)  

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 5 : ผูตองขังชาย   
 ปจจุบันกาญ อายุ 33 ป เปนคนนครปฐม จบการศึกษา ปวช. กอนถูกจับเขามาใน
เรือนจําประกอบอาชีพเสริมสวย  มีพี่นอง  2  คน กาญเปนลูกคนโต ยังไมเคยมีประวัติถูก
จําคุกมากอน ตองโทษในคดีลักทรัพย ถูกตัดสินจําคุก 3 ป (กาญ นามสมมติ, สัมภาษณ 17 
มกราคม 2554) 

 2.2   ชีวิตประจําวัน  
 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 1 : ผูตองขังชาย   

  กอบใหสัมภาษณวา วันแรกท่ีเขามาสูเรือนจํากลางนครปฐม แดน 2 ซึ่งเปนแดน
แรกรับ มีความเครียดและกังวลมาก โดยเฉพาะกลัวผูตองขังอื่นขมขืน เพราะกอบแตกตาง
จากผูตองขังอื่นในการแสดงออกเปนผูหญิง จึงเปนท่ีสนใจของผูตองขังชาย ในชวง 1-2  
สัปดาหแรก มีความกลัว ไมกลาพูดคุยกับผูตองขังคนอื่นๆ จนมีผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชาย
รักชายดวยกันเขามาทําความรูจักและพูดคุยจึงทําใหสบายใจข้ึนและลดความเครียดลงไดบาง 
และไมตองนอนกับผูตองขังชายอื่นๆ วิถีชีวิตของกอบ บอกวา “ต่ืนนอนหกโมงเชา ลางหนา 
แปรงฟน อาบน้ํา รับประทานอาหาร หลังจากทานขาวเสร็จ กอบบอกวา ในชวง 1-2 สัปดาห
แรก ของการเขามาอยูในเรือนจําจะตองฝกระเบียบวินัยและระเบียบแถว และทํางานโยธา
แดน ตามท่ีเรือนจําเปนผูกําหนด หลังจากน้ันจะถูกจําแนกเขากองงานตางๆเชน ชางไม ชาง
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ปูน ชางเช่ือม รอยหุง ซองไปรษณีย เปนตน นอกจากนี้บางคนอาจถูกจําแนกใหไปเรียน
หนังสือ ต้ังแตระดับไมรูหนังสือจนถึงปริญญาตรีและใหฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหรือ
โปรแกรมแกไขการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง  ตามมติของคณะกรรมการจําแนกลักษณะ
ผูตองขัง เมื่อเราไดไปทํางานก็มีโอกาสนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆ บางหรือในเวลาวาง หลังจาก
ทํางานเสร็จ กิจกรรมท่ีทําในแตละวัน สวนในวันหยุด ก็มีการเลนกีฬาท่ีทางเรือนจําจัดให
เลน เชน ปงปอง เปนตน และกอบบอกวา จะตองข้ึนเรือนนอน (หองขัง เวลา 16.30 น.) เปน
เวลาพักผอนจะน่ังดูหนังและฟงเพลงแลวแตเจาหนาท่ีจะเปดใหดู เมื่อถึงเวลา 3 ทุม ก็จะตอง
นอน ถึงแมจะอึดอัดไปบางแตก็ตองทนอยู ในแตละคืนจะตองเขาเวรยามคนละ 1 ช่ังโมง 
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกับเพื่อนในหองขัง เมื่อผูตองขังคนใดเขาเวรในผลัดของตัวเองน้ัน
จะตองคอยดูแลผูตองขังดวยกัน”  (กอบ นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554)  

ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 2 : ผูตองขังชาย   
  พล ใหสัมภาษณวา แรกเขามาในชวงเดือนแรก มีความกลัว ไมกลาพูดคุยกับ
ผูตองขังคนอื่นๆ จนมีผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายดวยกันเขามาพูดคุยดวยจึงทําใหรูสึก
สบายใจข้ึน และไมตองนอนกับผูตองขังชายอื่นๆ วิถีชีวิตของพล บอกวา “ต่ืนนอนหกโมง
เชา ลางหนา แปรงฟน อาบนํ้า รับประทานอาหาร หลังจากทานขาวเสร็จ ก็จะเขาทํางาน
ตามท่ีเรือนจํามอบหมายใหทํา โดยตนเองมีความรับผิดชอบในการทําความสะอาดหอง
ทํางานเจาหนาท่ีเรือนจํา มีการน่ังพูดคุยกับเพ่ือนๆ บางในบางเวลา แตสวนใหญอยูกับสามี
หรือคูนอนของตน หลังจากทํางานเสร็จ กิจกรรมท่ีทําในแตละวัน สวนในวันหยุดก็ทํา
กิจวัตรประจําวันตามปกติ และพลบอกวาในแตละวันจะตอง จะตองข้ึนเรือนนอน (หองขัง 
เวลา 16.30 น) จะดูหนังและฟงเพลงแลวแตเจาหนาท่ีจะเปดใหดู อานหนังสือหรือเขียน
จดหมาย”  (พล นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554)  

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 3  :  ผูตองขังชาย   
จัก ใหสัมภาษณวา “ชีวิตของตนในเรือนจําน้ัน ต่ืนนอนต้ังแต หกโมงเชา ลงจากหองขัง ลาง
หนา แปรงฟน อาบนํ้า รับประทานอาหาร หลังจากทานขาวเสร็จ ก็จะเขาทํางานตามท่ี
เรือนจํามอบหมายใหทํา โดยตนไดมอบหมายใหเปนผูชวยเหลือเจาหนาท่ี  หรือเสมียนแดน 
มีหนาท่ีประกาศรายช่ือผูตองขังออกศาล และชวยเจาหนาท่ีทําสถิติแรงงานผูตองขัง  จะ
รับประทานอาหารเวลา 09.30 น. เพราะมีหนาท่ีรับผิดชอบจึงทานขาวหลังผูตองขังคนอื่นๆ 
ถามีเวลาวางก็จะเขามาสอบถามพูดคุยกับสมาชิกภายในกลุม ใหคําแนะนําและชวยเหลือใน
บางเรื่องท่ีตนสามารถชวยเหลือผูตองขังอื่นได เชน ใหคําแนะนําในการถุงยางอนามัยในการ
มีเพศสัมพันธกับคูนอน เพราะตนรับผิดชอบในเรื่องการดูแลผูตองขังปวยคนอื่นๆ ภายใน
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แดนดวย เนื่องจากตนไดรับการคัดเลือกใหเขาฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ตามท่ี
เรือนจําเปนผูจัดการฝกอบรมใหกับผูตองขัง ”  (จัก นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554)  

ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 4  : ผูตองขังชาย   
 ยุทธ ใหสัมภาษณวา ตนเองเขามาสูเรือนจําดวยการตองโทษคดี พรบ. ยาเสพติด 
โดยกอนเขาสูเรือนจําน้ันเคยมีแฟนมากอนแลว ติดคุกเพราะแฟนซุกยาเสพติดให วันแรกเขา
มาในเรือนจํา มีความรูสึกหวาดกลัว เพราะวาชีวิตประจําวันของตนขางนอกกับในเรือนจํา
ไมเหมือนกัน ไมคุนเคย ผูตองขังอื่นๆ และถูกมองเหมือนกับวาจะตองตอนรับนองใหม แต
เมื่อเขามาสูแดนแรกรับ (แดน 2) ตนเริ่มรูสึกดีข้ึน เพราะมีเพื่อนผูตองขังท่ีเปนชายรักชาย
หลายคน เขามาพูดคุยและใหการชวยเหลือในหลายๆ เรื่อง  “เริ่มตนชีวิตประจํา ต้ังแต ต่ืน
นอนต้ังแตหกโมงเชา อาบน้ํา รับประทานอาหาร ท่ีทางเรือนจําจัดให ถาหากเราไมอยากกิน
อาหารท่ีทางเรือนจําจัดให เราก็สั่งซ้ืออาหารจากรานสงเคราะหผูตองขัง  ยุทธยังบอกวา การ
ซื้ออาหารนั้น ทางรานสงเคราะหผูตองขัง (รานใน) จะมีรายการอาหารและของใชตางๆมา
ปดประกาศ โดยเราสามารถส่ังซ้ืออะไรก็ไดตามรายการ ซึ่งเราจะตองส่ังซ้ือของกอนหนึ่งวัน 
ถึงจะไดสิ่งของท่ีสั่งซ้ือ โดยจะตัดเงินจากในบุคจายคาสินคา  (สามารถใชเงินไดวันละ 300 
บาท) และถาเรามีญาติมาเยี่ยม ญาติก็สามารถซ้ือของกินของใช จากรานสงเคราะหผูตองขัง 
(รานนอก)สงใหกับเราได  ตอจากนั้นก็ทํางานตามท่ีทางแดนและเรือนจํากําหนดใหทํา 
ในชวงวางก็ไมไดทําอะไร สวนใหญก็จะอยูกับเพื่อนๆ จับกลุมพูดคุยกับเพ่ือน และอยูกับ
แฟน ถาทํางานท่ีตนรับผิดชอบเสร็จก็จะมีเวลาอยูกับแฟนมากหนอย ยุทธบอกวา จะตองข้ึน
เรือนนอน (หองขัง เวลา 16.30 น) เปนเวลาพักผอนจะน่ังดูหนังและฟงเพลงแลวแต
เจาหนาท่ีจะเปดใหดู  (ยุทธ นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 5 : ผูตองขังชาย   
 กาญ ไดใหสัมภาษณวา กอนท่ีจะเขามาอยูในเรือนจํา นั้นไดประกอบอาชีพเสริม
สวย อาศัยอยูคนเดียว ครั้งแรกเม่ือเขามาสูเรือนจํา มีความรูสึกกลัว วาเม่ือเขามาแลวจะมี
เพ่ือนผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายหรือเปลา แตเมื่อเขาสูแดนแรกรับ (แดน2) นั้น 
ในชวงสัปดาหแรกๆ นั้น ตนไมสามารถปรับตัวไดเลย แตตอมามีเพื่อนผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมชายรักชายเขามาทําความรูจักพูดคุยและใหกําลังใจ จึงมีความรูสึกดีข้ึน มีกลุม
เพ่ือนผูตองขังท่ีมีความสนใจ มีความรูสึกเดียวกันหลายคน จึงไดเขากับกลุมเพ่ือนๆ ในการ
ทํากิจกรรม พูดคุยสนทนา บางครั้งก็จับกลุมคุยเรื่องผูตองขังชายคนอื่นๆ  กาญไดพูดถึง การ
ใชชีวิตในเรือนจําของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายวา ต่ืนนอนเวลา 06.00 น. เก็บกวาดท่ี
นอนใหเรียบรอย ลงมาจากหองขังแลว มาอาบนํ้า รับประทานอาหารท่ีทางเรือนจําจัดให 
ตอจากนั้นเขาแถวเคารพธงชาติ และเตรียมตัวเขาทํางานท่ีทางเรือนจําจัดใหทํา โดยตนเอง
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ไดรับมอบหมายใหทําความสะอาดบริเวณโรงเล้ียง ถามีเวลาวางก็จะจับกลุมกับเพ่ือนๆ 
แตงหนา ท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายดวยกันแตงตัวบาง และใชเวลากับแฟน นวดใหแฟนบาง 
เพื่อใหแฟนรักเรานะ”   กาญบอกวา จะตองข้ึนเรือนนอน (หองขัง เวลา 16.30 น) เปนเวลา
พักผอนจะน่ังดูหนังและฟงเพลงแลวแตเจาหนาท่ีจะเปดใหดู เมื่อถึงเวลา 3 ทุม  ในแตละคืน
พวกเราจะตองเขาเวรยามคนละช่ังโมง เมื่อผูตองขังคนใดเขาเวรในผลัดของตัวเองน้ันจะตอง
คอยดูแลเพื่อนผูตองขังดวยกัน (กาญ นามสมมติ, สัมภาษณ 17 มกราคม 2554) 

2.3 การมีเพศสัมพันธ  
 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 1 : ผูตองขังชาย   

 เมื่อพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ กอบใหสัมภาษณวา เรื่องเพศสัมพันธก็เปนไปตาม
ความพอใจของท้ังสองฝาย ไมมีเรื่องการบีบบังคับ และเวลาจะมีเพศสัมพันธนั้น สวนใหญ
จะเปนวันหยุด แตเวลามีเพศสัมพันธก็ตองใชถุงยางอนามัย แตตนเองมีคูนอนประจําอยูหรือ
ท่ีเรียกวา สามี นั่นเอง  และยังบอกอีกดวยวา ตนเองนั้นมีความรูสึกชอบผูชายมาต้ังแตตอน
อยูช้ันประถมศึกษา แตไมแสดงออก จนไดเขามาอยูในเรือนจํา ความรูสึกของกอบบอกวา 
เมื่อเขามาอยูในเรือนจําเหมือนเปนโลกสวนตัวของเรา ท่ีเราจะบอกรักใครก็ได ทําอะไรก็ได
ท่ีอยากจะทํา ความรูสึกท่ีเราชอบผูชายดวยกันนั้นเรียกวา ความรัก (กอบ นามสมมติ, 
สัมภาษณ 20 มกราคม 2554) 

  ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 2 : ผูตองขังชาย   
 เม่ือพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ  พลใหสัมภาษณวา เรื่องเพศสมพันธก็เปนไปตาม
ความพอใจของท้ังสองฝาย ไมมีเรื่องการบีบบังคับ และเวลาจะมีเพศสัมพันธนั้น สวนใหญ
จะเปนตอนกลางคืนมากกวา เพราะวาคูนอนน้ันเปรียบเหมือนสามีกินนอนกันมานาน แต
เวลามีเพศสัมพันธก็ไมเคยใชถุงยางอนามัย  (พล นามสมมติ, สัมภาษณ 20 มกราคม 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 3  : ผูตองขังชาย   
 เม่ือพูดถึง เรื่องเพศสัมพันธ จัก ใหสัมภาษณวา ตนมีความสมัครใจและเต็มใจ
เฉพาะคูนอนของตน ซึ่งตนจะมีเพศสัมพันธในชวงเวลาลางคืนเวลา 01.30น. โดยใชถุงยาง
อนามัยทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ (จัก นามสมมติ, สัมภาษณ 20 มกราคม 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 4  : ผูตองขังชาย   
  ยุทธไดใหสัมภาษณถึงการมีเพศสัมพันธในเรือนจําวา  ตนเองตองหลบๆซอนๆ 
ในการมีเพศสัมพันธ แตมีกับแฟนของตนเอง ไมเคยเปลี่ยนคูนอน สวนมากจะมีเพศสัมพันธ
ในวันหยุดเปนสวนใหญสวนใชเวลาในชวงใดไมเปนท่ีแนนอนและสถานท่ีแลวแตโอกาส
จะอํานวย แตตนเองไมเคยใชถุงยางอนามัย แตไมเคยมีปญหาการเจ็บปวยจากการมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 51 

 

เพศสัมพันธ มีความรูสึกหึงหวงอยางมาก เมื่อแฟนของตนไปพูดคุยหรือไปจีบผูตองขังคน
อื่นๆ (ยุทธ นามสมมติ, สัมภาษณ 20 มกราคม 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 5 : ผูตองขังชาย   
 เมื่อถามถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ กาญไดใหสัมภาษณวา ตนเองมีคูขาประจํา
(แฟน) อยูแลว จึงมีเพศสัมพันธกับแฟนคนเดียว ไมเคยเปลี่ยนคูนอน เวลามีเพศสัมพันธก็จะ
ไมใชถุงยางอนามัย เพราะตนเองมีความม่ันใจในตัวแฟน  มีความเต็มใจทุกครั้งเวลามี
เพศสัมพันธ เวลาและสถานท่ีท่ีมีเพศสัมพันธนั้น กาญบอกวาแลวแตจังหวะโอกาส สวนมาก
จะเปนเวลาชวงบายๆ ของวันหยุด แตบางคนนะก็ไดสิ่งตอบแทนคือไดรับเงิน(การตัดบุค) 
คือ การใหเงินโดยฝากกับบัญชีของเรือนจําใหแกคูนอน” หรือของกินของใชตางๆ ตลอดจน
ทํางานแทนคูของตน และไดบอกวาในเรือนจําน้ี สวนมากมีแฟนเปนของตนเองท้ังน้ัน จะไม
ไปยุงเก่ียวกับผูตองขังชายอื่นๆ เรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องแฟนก็มีในบางครั้ง เพราะวาไม
อยากใหแฟนไปยุงเก่ียวกับผูตองขังคนอื่นๆ “เราไมอยากใหคูนอนไปมีอะไรกับผูตองขังคน
อื่นๆ” และไดบอกถึงการเจ็บปวยจากการมีเพศสัมพันธวา มีการฉีกขาดของทวารหนักใน
บางครั้ง เพราะการสอดใสไมดี (ไมมีสารหลอลื่น) เมื่อถามถึงการใชชีวิตในเรือนจําน้ัน กาญ
ตอบวา ไมมีปญหาเทาใดเพราะ กลุมของตนเองน้ันสามารถเขากับผูตองขังคนอื่น รวมท้ังไม
คอยกอปญหาใหกับเจาหนาท่ี     (กาญ นามสมมติ, สัมภาษณ 20 มกราคม 2554) 

 สรุปไดวา วิถีชีวิตของผูตองขังในเรือนจําท้ังกลางวันและกลางคืน คือตื่นนอนต้ังแต
เวลา 06.00 น.  แลวนับยอด (จํานวนผูตองขัง) กอนปลอยใหลงมาออกกําลังกาย แลวใหไปอาบน้ํา
ทํากิจกรรมสวนตัว หลังจากนั้นก็มีเวลาไปพูดคุยกับเพื่อนกอนถึงเวลา 7.30 น ท่ีจะถูกเรียกไปเขา
โรงเล้ียงอาหาร เพื่อรับประทานอาหารเชาหลังจากกินอาหารเชาก็มีเวลาวางไปหาเพ่ือนพูดคุยกัน
กอนท่ีจะถึงเวลา 08.00 น. ท่ีจะตองเขาแถวเคารพธงชาติ  ก็แยกยายกันไปเขากองงาน เชน ชางไม 
ชางเช่ือม ชางปูน รอยหูถุง หรือไปเรียนหนังสือและฝกอบรมวิชาชีพอิสระ ซ่ึงการใหผูตองขังท่ีแต
ละคนไปเขากองงานอะไร หรือไปเรียนหนังสือหรือการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันอะไร โดย
คณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขังของเรือนจําจะเปนผูจําแนกผูตองขังดังกลาว ถึงเวลา 12.00 น. 
ก็ถูกเรียกมารวมตัวกันบริเวณกลางสนามเพ่ือตรวจนับยอด (จํานวนผูตองขัง) แลวจะตองไปเขาโรง
เล้ียงอาหาร 

 หลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จแลว ก็มีเวลาไปพบเพื่อนไดพูดคุยเลนกับเพื่อนหรือบาง
ทีก็ไปเลนปงปอง จนกระท้ังถึงเวลา 13.00 น. ก็ตองกับเขาไปกองงานทํางานจนกระท่ังเวลา 15.00 
น. ก็จะถูกปลอยใหไปอาบน้ํา ทํางานสวนตัว และเขาโรงเล้ียงอาหารเพื่อรับประทานอาหารมื้อเย็น 
จนถึงเวลา 16.00 น.  ก็จะเรียกตัวมารวมกันเพื่อท่ีจะตรวจนับยอด (จํานวนผูตองขัง) และตรวจคน
ตัวกอนท่ีจะใหข้ึนบนเรือนนอน(หองขัง) หลังจากท่ีเขาหองขังแลว ก็จะเขียนจดหมายถึงเพื่อนและ
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ญาติ อานหนังสือ  ดูทีวี ฟงเพลง ตามรายการท่ีเจาหนาท่ีจะเปดใหดู พอถึงเวลา 21.00 น. เจาหนาท่ีก็
จะปดทีวีและไฟสําหรับใหอานหนังสือ และต้ังแต เวลา 21.00 น. ถึง 06.00 น. จะตองอยูเวรยาม คน
ละช่ัวโมงโดยใชระบบหมุนเวียนกันไปกับเพื่อนรวมหองขัง เพื่อคอยดูแลเพื่อนผูตองขังดวนกัน จะ
เห็นไดวาชีวิตของพวกเราจะวนเวียนเปนแบบนี้ทุกวัน 

เม่ือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศเขามาอยูในเรือนจําจะมีความรูสึกเครียดและเปน
กังวลมากเพราะเกิดจากความกลัวในส่ิงตางๆ ในเรือนจํา เชน กฎระเบียบ สภาพแวดลอม และ
โดยเฉพาะเพื่อนผูตองขังชาย ซ่ึงกลัววาจะถูกเพื่อนขมเหง แตก็ยังรูสึกอุนใจไดบาง เม่ือมีเพื่อน
ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายดวยกันคอยใหความชวยเหลือและถายทอดประสบการณตางๆ ใน
การใชชีวิตในเรือนจํา วาควรใชชีวิตอยางไร ซ่ึงส่ิงนี้เปนส่ิงสําคัญตอพฤติกรรมการเรียนรูและรับรู
ระหวางอยูภายในเรือนจํา ของผูตองขังชายรักชายดวยกัน ถึงแมแตเพ่ือนผูตองขังท่ีเปนชายรักชาย
ดวยกันคอยใหคําแนะนํา แตก็มีปญหาทะเลาะเบอะแวงกันบาง โดยเฉพาะปญหาการอิจฉา หึงหวงคู
นอนของตน ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาดังกลาว 

 วิถีชีวิตของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา เปนไปในรูปแบบเดียวกัน ท้ัง
การใชชีวิตประจําวัน ภายใตระเบียบขอบังคับของทางเรือนจํา การทํากิจกรรมตางๆ เชน การเลน
กีฬา การจับกลุมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับผูตองขังชายอ่ืนๆ การมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังดวยกัน 
โดยเร่ิมตนจากการเขามาพูดคุยเพื่อทําความสนิทสนม เพ่ือพัฒนาเขาสูการมีเพศสัมพันธและคบหา
เปนสามีภรรยาตอไป   
 
3.  กระบวนการเขาสูการสรางความสัมพันธฉันชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายใน
เรือนจํากลางนครปฐม 
 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 1 : ผูตองขังชาย   

 กอบ ใหสัมภาษณถึงกระบวนการเขาสูการสรางความสัมพันธฉันชูสาววา  แรกเขามาสู
เรือนจําก็มีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย เขามาพูดคุยและใหคําแนะนํารวมท้ังการใชชีวิต
ในเรือนจํา การทํากิจกรรม เพราะรูวาตนเองน้ัน มีพฤติกรรมชายรักชายอยูแลว จึงไมเปน
เรื่องยากท่ีจะเขากลุมสมาชิก แตสมาชิกในกลุมไมคอยมีกฎเกณฑท่ีแนนอน กิจกรรม
สวนมากท่ีทํา คือจับกลุมคุยกันถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัย และวิธีการทํา
ใหแฟนมีความสุขและไมคิดนอกใจ ไปมีผูตองขังคนอื่น  กอบเองมีความเต็มใจไมมีใคร
บังคับ แตไมเคยเปลี่ยนคูนอน เพราะอยูในเรือนจําคูใครคูมัน เพราะตนเปนฝายรับ ไมเคย
ชวนใครเขากลุม”   สวนสมาชิกในกลุมแตละคนน้ันใชชีวิตไมเหมือนกันเทาไหร แตมีการ
จับกลุมพูดคุยกันภายในกลุมเทาน้ัน เพราะในแดน 2 นั้น มีกลุมผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 53 

 

ชายอยูแลว มีการจัดใหนอนในหองขังเดียวกันท้ังหมด ซึ่งในตอนแรก ก็จะมีเพื่อนผูตองขังท่ี
มีพฤติกรรมชายรักชาย เขามาจีบ เขามาพูดคุย รวมท้ังการชักชวนมีเพศสัมพันธ จนพัฒนา
กลายเปนแฟน (คูขาประจํา) และอีกอยางหน่ึงก็คือมีการสงขาวสงนํ้า โดยสงเปนส่ิงของ
เครื่องใช อาหาร เพ่ือใหเปนการแสดงความจริงใจเพ่ือสืบตอความสัมพันธในการพัฒนาตอ
การมีเพศสัมพันธตอไป   (กอบ นามสมมติ, สัมภาษณ 29 มกราคม 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 2 : ผูตองขังชาย   
 พล ไดใหสัมภาษณวา สวนมากมาจากการแนะนําของเพ่ือนผูตองขังดวยกัน เพราะ
เรื่องแบบนี้ไมสามารถบังคับใครได  พลบอกวา ตนเองมีพฤติกรรมชายรักชายจากขางนอก
กอนเขาสูเรือนจําแลว มีเพื่อนชวนเขาเปนสมาชิกกลุม แตไมเคยเปลี่ยนคูนอน เพราะมีแฟน
ซึ่งเปรียบเหมือนสามีอยูแลว และตนเปนฝายรับ ไมเคยชักชวนใครเขากลุม สมาชิกภายใน
กลุมมีขอบังคับท่ีไมแนนอน กิจกรรมภายในกลุมสวนมากจะจับกลุมน่ังคุย และพลไดบอก
วา  มีเพ่ือนคนหน่ึงท่ีเปนสมาชิกในกลุม กอนเขาสูเรือนจํา มีพฤติกรรมเปนผูชาย แตเมื่อเขา
มาในเรือนจํามีพฤติกรรมชายรักชาย ก็เพราะวาสังคมขางนอกรอบตัวเราน้ัน ไมวาจะเปน
ครอบครัวหรือญาติพี่นอง ทําใหเขาไมสามารถท่ีจะกลาเปดเผยตัวเองออกมา เกรงวาสังคม
รอบตัวเขาน้ันรับไมได ก็เลยทําใหเพื่อนคนนั้นรูสึกอึดอัด แตพอเขามาในเรือนจําน่ี สังคม
รอบตัวเขา ยอมรับได มีเพื่อนๆ ผูตองขัง ท่ีมีพฤติกรรมเดียวกัน ก็ทําใหเพื่อนคนนั้นเปดเผย
ตัวตนท่ีแทจริงออกมา และบางคนจะสงเปนส่ิงของเครื่องใช อาหาร เพื่อใหเปนการแสดง
ความจริงใจซ่ึงตนเองจะเปนคนติดตอผูตองขังชายคนอื่น ใหกับเพื่อนคนนั้น จนมีการพัฒนา
กลายเปนแฟนกันในท่ีสุด (พล นามสมมติ, สัมภาษณ 29 มกราคม 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 3 : ผูตองขังชาย   
  จัก ใหสัมภาษณถึง กระบวนการเขาสูสมาชิกกลุมวาเปนไปโดยการชักชวนของเพ่ือน
ท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย ท่ีอยูในเรือนจํามากอนแลว ซึ่งพวกเขาจะอยูกันเปนกลุมโดยเหนียว
แนน มีการทํากิจกรรมท่ีคลายๆ กัน มีพฤติกรรมการแสดงที่ เห็นไดชัด มีการแตงตัว 
แตงหนา ผูตองขังอื่นมองก็รูวามีพฤติกรรมชายรักชาย เพื่อทําตัวใหเดนกับผูตองขังอื่น 
ดึงดูดความสนใจทางเพศแกผูตองขังท่ีชอบผูชายดวยกัน ตนเองเปนสมาชิกคนหน่ึงในกลุม 
มีคูนอนประจํา ในตอนแรกก็มีเพื่อนผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายเขามาตีสนิท โดยการ
พูดคุย ทําดีดวยไมวาจะซ้ือของใชสวนตัวให ซื้อของใหกิน จนพัฒนามาเปนแฟน (คูขา
ประจํา) (จัก นามสมมติ, สัมภาษณ 29 มกราคม 2554) 
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ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 4 : ผูตองขังชาย   
 ยุทธ ใหสัมภาษณถึงวา ตนเองมีพฤติกรรมชายรักชายกอนเขาในเรือนจําแลว ซึ่งได
ทํางานในรานเสริมสวย เมื่อไดเขามาในเรือนจํา ก็ไดเจอเพ่ือนผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรัก
ชาย แนะนําใหรูจักกับเพ่ือนๆ ท่ีอยูในกลุมเดียวกัน ไดพึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือกันในหลายๆ 
เรื่อง และไมจําเปนเรื่องของหนาตาดวย ไมตองสวย ไมตองรวยนะ เรียบงายแตดูดี โดยใน
กลุมมีกฎขอบังคับวา หามแยงสามีชาวบาน ถาสมาชิกภายในกลุมทําผิดกฎก็จะมีการลงโทษ
ดวยการตอวานิดหนอย ไมถึงกับทะเลาะตบตีกัน และยุทธไดบอกวา เวลาวางๆ ก็นั่งพูดคุย
กันเลนๆ ถึงเรื่องผูตองขังชายอื่นๆ ไปเรื่อยเปอย (ยุทธ นามสมมติ, สัมภาษณ 29 มกราคม 
2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 5 : ผูตองขังชาย   
 กาญ ใหสัมภาษณถึงเรื่อง กระบวนการเขาสูการสรางความสัมพันธฉันชูสาววา สมาชิก
ในกลุมเราน้ันไมมีการแบงช้ันวรรณะ คือคุยกันไดหมด สมาชิกในกลุมสวนมากจะทํา
กิจกรรมอยางเดียวกัน บางคูก็จะน่ังคุยกันตามประสาของผูตองขังท่ีมีนิสัยรักชายดวย กอนท่ี
จะเขามาในเรือนจําน้ันเคยทํางานอยูท่ีพัทยา ไมไดอาศัยอยูกับพอแมจึงทําเปนสาเหตุให
แสดงพฤติกรรมในส่ิงท่ีตนเองชอบตนเองรัก  แตเมื่อไดคุยถึงเรื่องกฎขอหามของกลุม กาญ
ไดตอบวา ในกลุมของเรานั้นจะไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑท่ีแนนอน สวนมากจะพูดถึงใน
เรื่องของ การหามแยงคูรักซึ่งกันและกันกิจกรรมในกลุมสวนใหญจะจับกลุมน่ังพูดคุยกัน 
หยอกลอกับผูตองขังคนอื่นๆ บาง นั่งถอนหนวดกันบาง แตงหนา แตงตัวบาง และบางคูก็มี
เพศสัมพันธกับคูนอนของตนเอง ซึ่งแลวแตเวลาและสถานท่ีอํานวย (ยุทธ นามสมมติ, 
สัมภาษณ 29 มกราคม 2554) 

 สรุปไดวา กระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรัก
ชายในเรือนจํา มีกระบวนการท่ีเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ การถูกชักชวนโดยเพ่ือนผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมชายรักชายดวยกัน การเลียนแบบพฤติกรรมโดยสังคมรอบขางคือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรม
ในลักษณะเดียวกัน การเรียนรูจากประสบการณ ท่ีเคยมีมาในอดีต คือการมีความสัมพันธทางเพศกับ
ชายรักเพศเดียวกันมากอน โดยกระบวนการเร่ิมต้ังแต การเขาไปพูดคุยเพื่อตีสนิท การใชความสนิท
สนมชักชวนในการมีกิจกรรมทางเพศ จนพัฒนาข้ึนไปสูการเปนคูขาประจํา (แฟน) ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับผลการวิจัยของบงกชมาศเอกเอ่ียม(2538) ผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาและ
ธํารงเอกลักษณ รักรวมเพศมีข้ันตอนอยางตอเนื่องและผานเง่ือนไขสําคัญของการยอมรับความหมาย
ประเภททางสังคมแบบรักรวมเพศมาใหกับตนเอง 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการเกิดความรูสึกวา
ตนเองแตกตางจากบุคคลอ่ืน  2) ข้ันตอนของการแยกความรูสึกและการกระทําออกจากเอกลักษณ
ซ่ึงเปนข้ันตอนของบุคคลท่ีเขาสูภาวะของการสงสัยตนเองวาจะเปน “เกย” แตเขาไมสามารถที่จะ
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รับคํานิยามรักรวมเพศ มาใหกับตนเองได ท้ังนี้เพราะคํานิยามดังกลาวไดถูกประทับรอยมลทินจาก
สาธารณะวาเปนความผิดปกติหรือความเบ่ียงเบนทางสังคม ดังนั้นผูรักรวมเพศจึงตองพยายามหา 
เหตุผลตางๆ เพื่อมาอางตนเอง ถึงการแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศของเขาเพ่ือปฏิเสธเอกลักษณหรือ
รอยมลทินทางสังคม 3) ข้ันตอนการเปดเผยตัวบุคคลจะยอมรับกับตนเองวาเขาคือผูรักรวมเพศซ่ึงจะ
สัมพันธกับการเขาสูโลกของเกย ท่ีทําใหผูรักรวมเพศไดพบกับบุคคลนัยสําคัญหรือบุคคลอางอิงของ
เขาไดทดสอบความเปนผูรักรวมเพศของตนเอง และเรียนรูถึงความหมายตลอดจนแบบแผนการ
ดํารงชีวิตเกย อันถือไดวาเปนเง่ือนไขสําคัญของการกอตัวของเอกลักษณของรักรวมเพศ 4) ข้ันตอน
การยึดม่ันผูกพันตอเอกลักษณ เปนการตัดสินใจเลือกเอาวิถีชีวิตแบบเกย มาเปนสวนหนึ่งของแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตโดยไมอาจจะละท้ิงความรักความผูกพันตอความสัมพันธและเอกลักษณรัก
รวมเพศ จนตองธํารงรักษาไว 
            แตหลังจากผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายสามารถปรับตัว เรียนรูและรับรู ส่ิงตางๆ
เร่ืองราวตางๆและประสบการณใหมๆเกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะเร่ืองการมีเพศสัมพันธกันในเรือนจํา 
ถือวาเปนเร่ืองปกติของสังคมในเรือนจํานั้น ผูตองขังชายที่มีพฤติกรรมชายรักชายจึงเร่ิมมีการ
เปดเผยตัวและยอมรับตนเองในเร่ืองนี้มากข้ึน โดยเร่ิมท่ีจะมองหาเพื่อนผูตองขังท่ีจะเริ่มคบหาเปน
สามีภรรยากันโดยมีปจจัยสําคัญในการตัดสินใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ เชน ตองการความเปนอยูท่ีดี
สะดวกสบาย เพราะผูตองขังชายรักชายจะไดรับการดูแลเปนพิเศษจากคูนอน ไมวาจะเปนเร่ือง
อาหารการกิน หรือส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ และในบางกรณีก็มีส่ิงตอบแทนคือไดรับเงิน(การตัดบุค) 
คือ การใหเงินโดยฝากกับบัญชีของเรือนจํา ในเร่ืองการมีเพศสัมพันธกันแบบสามีภรรยาน้ันกอนที่
จะถึงข้ันการพัฒนาสูการคบหากันอยางเปดเผยนั้นจะมีการกระทําบางอยางท่ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
คือการจีบ ถือวาเปนการสงสัญญาณใหผูตองขังชายรักชายดวยกัน รับรูถึงความสนใจการเอาใจใส
ดูแลของเพื่อนผูตองขัง สวนวิธีการจีบมีหลากหลายวิธี เชน การใชแมส่ือโดยใชเพื่อนผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมชายรักชายดวยกันเปนคนติดตอใหหรือคนสงขาวให เรียกวา “สงขาวสงน้ํา” โดยการสง
ส่ิงของอาหาร เคร่ืองใชตางๆใหเพื่อแสดงความจริงใจ  

การพัฒนาความสัมพันธฉันทชูสาวของผูตองขัง โดยมีปจจัยท่ีทําใหเกิดการเลือกคูของ
ตน มีดังนี้   1) ความเห็นอกเห็นใจเขาใจซ่ึงกันและกัน 2) อยากมีเพื่อนหรือคนท่ีคอยชวยดูแล เพราะ
จะทําใหเปนอยูสุขสบาย 3) มีคนคอยชวยเหลือปกปองคุมครอง 4) ตองการมีความสุขทางเพศกับ
คนท่ีมีพฤติกรรมเดียวกัน  

หลังจากนั้นเม่ือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายตัดสินใจคบกัน ก็เร่ิมมีเพศสัมพันธกัน
เพราะจุดมุงหมายขังผูตองขังชายรักชายสวนใหญก็ตองการมีเพศสัมพันธกัน ภายหลังจึงมี
ความรูสึกวามันไมเปนเร่ืองเสียหายอะไร เม่ือตัดสินใจคบเปนสามีภรรยาแลว ผูตองขังชายรักชาย
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จะคบผูตองขังเพียงคนเดียว เพราะเปนการปองกันการเกิดปญหา โดยเฉพาะปญหาทะเลาะวิวาท แต
เม่ือมีการยายแดน หรือยายหองนอน (การท่ีผูตองขังมีการยายแดน และหองนอน มีสาเหตุมาจาก 1) 
ความแออัดของหองขัง 2) เปนไปตามการแบงอาเขตของการควบคุมของเรือนจํา 3) และอํานาจของ
การควบคุมท่ีไดรับในแตแดนมีไมเทากัน) ความสัมพันธนั้นก็จะถูกตัดไป และพยายามหาคูใหม
ตอไป  
 
4.  สภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา 

ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 1 : ผูตองขังชาย   
 กอบ ไดใหสัมภาษณถึงการดําเนินชีวิตในเรือนจํา วามีปญหาก็คือไมคอยเขาใจกันพอ
คบกันแลวเกิดความระแวงกลัววาคูของเราจะนอกใจไป มีอะไรกับคนอื่น และก็ไมมีท่ีจะมี
อะไรกันเพราะวาไมไดนอนหองเดียวกัน พอจะมีอะไรกันก็ไมคอยกลาเพราะผูชายอายท่ีจะ
มีอะไรตอหนาคนเยอะ  ในสังคมผูตองขังดวยกันมองกลุมชายรักชายรวมเพศ แลวแตคน
มอง ความรูสึกของคนมันไมเหมือนกัน เพราะคนอื่นมองวาการมีคูเปนกระเทยสบายไมตอง
ทําอะไรมีคนคอยทําใหและสามารถสําเร็จความใครโดยการมีคูโดยไมตองชวยตัวเองและ
เวลามีปญหาอะไรก็มีคนคอยชวยแกปญหาดวยความจริงใจ เมื่อพูดถึงวา เคยมีปญหาเรื่องหึง
หวงหรือทะเลาะวิวาทบางหรือเปลา กอบตอบวา “สวนมากมาจากสาเหตุการท่ีแฟนไป
พูดคุยหรือหยอกลอกับผูตองขังอื่น เคยมีปากเสียงกันและทะเลาะกัน แตโกรธกันไมนาน 
บางครั้งเรามีคูก็ไมสามารถไปเลนกับผูตองขังคนอื่นได และใหความสําคัญกับคนอื่นได
เพราะในนี้เปนสังคมวงแคบ ก็เลยกลัวคนอื่นจะวา วามีคูแลวไปยุงกับคนอื่นนอกจากคูของ
ตนเองจึงทําใหเกิดปญหาทะเลาะกัน  มีความรูสึกไมพอใจ เพราะในนี้ขาดอิสระและตองอยู
ในกฎเกณฑไมมีความเปนสวนตัวและไมสามารถทําตามใจพอใจตนเองได เมื่อเขามาอยูใน
เรือนจํา แตก็ตองทําใจ เพราะเขามาอยูแลว สังคม สภาพแวดลอมยอมแตกตางจากสังคม
ภายนอกแนนอน (กอบ นามสมมติ, สัมภาษณ 4 กุมภาพันธ 2554) 

ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 2 : ผูตองขังชาย   
 พล ไดใหสัมภาษณถึง การดําเนินชีวิตในเรือนจํา มีปญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมาย 
พอเราเจอคนท่ีเรารัก และคิดวาจะไดอยูดวยกัน แตก็ไมไดเปนอยางท่ีคิดไว คนท่ีเรารักก็ตอง
มายายแดนจากเราไป ก็เลยทําใหเราเสียใจ และอีกอยางท่ีเปนอุปสรรคอยางมากก็คือ ไมมีท่ี
ใหเอากัน อันนี้ปญหาใหญมากๆ ในสังคมผูตองขังดวยกันมองกลุมชายรักชายรวมเพศ แบบ
ดูถูก เหยียดหยาม ถาไมใชกลุมผูตองขังชายรักชายดวยกัน เพราะกลุมเรามีความเขาใจ
ความรูสึกซึ่งกันและกัน  เราไมสนใจ เพราะเราไมไดขอใครกิน ใครจะมองอยางไรก็ชาง เรา
ไมแครสายตาอื่น ใครจะวาอะไรก็อยาไดแคร และเมื่อถามถึงเรื่องวา เคยมีปญหาการหึงหวง
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หรือทะเลาะวิวาทบางไหม พลตอบวา สวนใหญมาจากสาเหตุการท่ีแฟนของเรามีผูตองขัง
คนอื่นมาพูดคุย หยอกลอ และจากมีผูตองขังชายคนอื่นเขามาคุยเยอะมาก จึงทําใหคนรักของ
เราเกิดอาการไมพอใจข้ึนมา จนมีปากเสียงกันอยูเปนประจํา  และเมื่อถามถึงเรื่องความรูสึก
พอใจหรือเปนสุขกับสภาพท่ีเปนอยูทุกวันนี้เมื่อเขามาอยูในเรือนจําหรือไม พลตอบวา ไม
คอยพอใจชักเทาไร เพราะวาเราไมไดนอนรวมกับคนท่ีเรารัก เวลากอนข้ึนหองก็จะมีเวลาอยู
ดวยกันนอยมาก เปนใครใครก็อยากนอนอยูกับคนท่ีเรารัก เวลาไดนอนดวยกันมีความสุข
มากมาย แตนี้นอนก็นอนคนละหอง ตะโกนคุยกันก็โดนดา โดนวา จึงทําใหไมคอยพอใจสัก
เทาไร  (พล นามสมมติ, สัมภาษณ 4 กุมภาพันธ 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 3 : ผูตองขังชาย   
 จักไดใหสัมภาษณถึง การดําเนินชีวิตในเรือนจําวา มีปญหาเรื่องมีคูนอนแตไมไดนอน
ดวยกัน มีปญหาการมีเพศสัมพันธ ไมมีสถานท่ีท่ีมิดชิด และไมมีเวลาท่ีจะทํากิจกรรม
รวมกัน คิดวาในสังคมผูตองขังดวยกันมองกลุมชายรักชายรวมเพศ ดวยความเหยียดหยามใน
บางครั้ง เรื่องสําคัญชายรักชายในเรือนจําน้ี คูนอนของเราหรือท่ีเรียกวาผัวใหความสําคัญ
มากหรือใกลชิดผูกพันธุกันมากกวา ความสามารถความเห็นใจกันจึงกลายเปนความรักเคย
เห็นหลายคูท่ีตองจากกันในเรอืนจํา น้ําตาไหลทุกคู นั่นเปนเพราะอะไรไมมีใครตอบได 
นอกจากความรูสึกของคนคนนั้น ชายรักชายในน้ีจึงถูกยกใหวาสําคัญมากถาไดอยูดวยกัน 
เคยมีปญหาเรื่องหึงหวงหรือทะเลาะวิวาท คือมาจากสาเหตุ สวนใหญท่ีทะเลาะกันก็เปนเรื่อง
แฟนเกาขอฝายชาย (เมียเกา) บางคู ฝายชายติดคุกเมียก็ มีแลว ก็มาอยูกับกระเทยพอไมนาน
เมียฝายชายก็มาเยี่ยมจึงทําใหทะเลาะกันถึงข้ันเลิกกันก็มี และเรื่องจดหมายจะตองไมมีจดหมาย 
ชูสาว เมื่อถามถึงวามีความรูสึกพอใจหรอืเปนสุขกับสภาพท่ีเปนอยูทุกวันนี้เมื่อเขามาอยูใน
เรือนจําหรือไม จักตอบวา บอกไดเลยวาไมพอใจ เพราะมีคูนอนแตไมไดนอนดวยกันถูกปด
กันหลายเรือ่ง สรุปคือไมพอใจมากๆ (จัก นามสมมติ, สัมภาษณ 4 กุมภาพันธ 2554) 

 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 4 : ผูตองขังชาย   
 ยุทธไดใหสัมภาษณถึง การดําเนินชีวิตในเรือนจํา มีปญหาอุปสรรค สวนใหญอาจมี
สาเหตุการหึงหวงกันบางทะเลาะกันบางแตอาจจะเกิดข้ึนบอยกวาคูสามีกับภรรยาขางนอก 
เพราะวาอยูในนี้มันแคบ คนมันเยอะปญหาก็เลยก็แยะและงายกวา คิดวาในสังคมผูตองขัง
ดวยกันมองกลุมชายรักชายรวมเพศนั้น ก็คงจะเปนเรื่องเฉยๆ นะแตก็ตองมองออกจากพวก
คนท่ัวไปอยูดี เพราะมันคนสวนนอยและผิดธรรมชาติ เมื่อถามถึงวาเคยมีปญหาเรื่องหึงหวง
หรือทะเลาะวิวาทบางไหม ยุทธตอบวา สําหรับตัวขาพเจาเองก็มีบางแตก็ไมรุนแรงก็ไมเปน
เหมือนกันทุกคนหรอกแตก็ตองมีกันทุกคูนั่นแหละแตความรุนแรงตางกันสาเหตุก็นาจะเปน
เรื่องกลัวเสียคูขาไป และมีความรูสึกไมคอยพอใจกับสภาพท่ีเปนอยูในเรือนจําและขอบอก
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วาอยูขางนอกสขุกวาเยอะแตอยูในน้ีก็พออยูได (ยุทธ นามสมมติ, สัมภาษณ 4 กุมภาพันธ 
2554) 
 ผูใหการสัมภาษณคนท่ี 5 : ผูตองขังชาย   
 กาญ ไดใหสัมภาษณถึงการดําเนินชีวิตในเรือนจําวา  มีปญหาอุปสรรคในเรื่องการอยู
ในนี้ทุกวันนี้มีอุปสรรคหลายอยางดวยกันสําหรับในกลุมสาวประเภทสองโดยเฉพาะการใช
ชีวิตคูขางในเรือนจํา ทุกคูตางมีปญหาของแตละบุคคลแตตางกันออกไป แตความรูสึกแลว 
เรามีสามีอยูกินดวยกันแลว ก็อยากนอนกับสามีแตก็เปนไปไมไดเพราะตองแยกกันนอน 
เพราะสาวประเภทสองสวนใหญ ตองการนอนกับคูรัก ตองการการดูแลและความใกลชิดส่ิง
ท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดคือ ไดรวมมีเพศสัมพันธกับคนรักของตน แตในน้ีบางคูเทาน้ันจะไดรวม
เพศกัน ก็คือ เสาร – อาทิตย ตองข้ึนอยูกับ เวลาและสถานท่ีและเจาหนาท่ี แลวแตละคูก็
สามารถท่ีจะรวมเพศกันได และคิดวาในสังคมผูตองขังดวยกันมองกลุมชายรักชายรวมเพศ 
เฉยๆ เพราะความเคยชินของตนเอง และผูตองขังคนอื่นดวยกันนะ สังคมสวนใหญในสมัยน้ี
สวนใหญจะเขาใจ สาวประเภทสองและเกยมากข้ึน แตสังคมในนี้ (เรือนจํา) มองเปนเรือ่ง
ปกติแตบางคนท่ีมองอีกอยางหน่ึงก็คือวาเหมาะสมกันหรือเปลาและจะอยูกันไดนานหรือไม
บางครั้งก็ถูกนินทาบาง ก็ไมสนใจสักเทาไร แตบางคนคุยเลนกับเราไดแตจะใหมีอะไรกันเรา
ก็ปฏิเสธเคยมีปญหาเรื่องหึงหวง  สวนมากมาจากสาเหตุ ก็คือเรื่องหึงหวงซะมากกวาบางคู
นั้นมีการลงไมลงมือ แตสุดทายก็กับมาอยูดวยกันเหมือนเดมิ เพราะวาอยากคุยเลนกับคนอื่น 
แตบางครั้งสามีไมเขาใจนึกวาคนอื่นจะมาจีบบางหรือจะชวนกันไปมีอะไรบางแตก็เปนเรื่อง
จริงท่ี ผูตองขังชายรักชายไมรูจักพอแตการท่ีจะมีสามีขางในนี้แลว ผูชายบางคนตองการท่ีจะ
เลี้ยงเรา ดี โอ เค มีคนเลี้ยงจะไดลดคาใชจายของเรานั้น แตความรักหรอืเปลา ขอตอบเลยวา 
มีบางยังไมถูกใจ ผูตองขังชายรักชายสวนใหญจะมองท่ีถูกใจมากกวา  มีความรูสึกพอใจกับ
ความเปนอยูในเรือนจําบางและไมพอใจบางกับสภาพความเปนอยูขางในน้ี ผูตองขังชายรัก
ชายพอใจในส่ิงท่ีกระทําอยู แตก็อยูในกฎระเบียบของทางเรือนจํา แตบางครั้งความไมพอใจ
ก็มีอยู เพราะวาบางครั้งเราตองการการเปนสวนตัวท่ีจะมีอะไรกับคูรักของตนในน้ีแลวแต
โอกาสและเวลาท่ีเราตองการ อยากท่ีจะใหจัดระเบียบและสถานท่ี เพราะบางครั้งเวลาท่ี 
ผูตองขังชายรักชายตองการจูจีก้ับคูรักก็ไมอยากท่ีจะใหคนอื่นมาวุนวายแตพูดถึงส่ิงแวดลอม
ก็ดีไมปญหาอะไร (กาญ นามสมมติ, สัมภาษณ 4 กุมภาพันธ 2554) 

สรุปไดวา ปญหาและอุปสรรคของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา มีดังนี้ 
คือ  

1. ปญหาการทะเลาะวิวาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากการหึงหวงผูตองขังชายรักชาย
ดวยกัน 
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2. ปญหาโรคติดตอท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังชายรักชายดวยซ่ึงจาก
การสัมภาษณพบวา บางคูถึงกับไมเคยใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธดวยกันกับคูของตน  

3. ปญหาทางดานการปกครองของเจาหนาท่ี ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการทะเลาะวิวาทถึงข้ัน
ลงมือชกตอยกันในเร่ืองการท่ีคูนอนของตนไปมีผูตองขังคนอ่ืน ทําใหเกิดปญหาในทางการ
ปกครองของเจาหนาท่ี  

4. ปญหาความเปนอยูของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย คือไมสามารถท่ีจะแยกขัง
ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายไวดวยกัน เนื่องจากจํานวนผูตองมีมากเกินท่ีจะแยกขังรวมท้ังไม
สามารถจําแนกผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมแอบแฝงได 

 ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของบุปผา  คุณพิโน  (2530 :  16)  กลาววา  
พฤติกรรมแบบรักรวมเพศปรากฏได 2 ระดับ  คือ  พฤติกรรมในระดับความคิดและความรูสึก  แต
ไมไดมีการกลาวถึงอยางชัดเจน  นอกจากจะเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปวา  บุคคลเหลานี้มีความออนไหว
ในเร่ืองความรูสึกสูงมาก  กลาวคือ  ถารักจะรักมาก  ถาเกลียดก็จะเกลียดมาก  การหึงหวงจะรุนแรง
มากกวาบุคคลปกติ  นอกจากน้ีจะเปนผูท่ีไวตอความรูสึกท่ีจะรักใครชอบพอกับบุคคลเพศเดียวกัน
กับท่ีตนพึงพอใจ  สําหรับพวกรักรวมเพศชายจะมีความคิดถึงขนาดท่ีจะมีความสัมพันธทางเพศกับ
ผูนั้นอยูเสมอ  และมีการเปล่ียนคูนอนมากกวาพวกรักรวมเพศหญิง  พวกรักรวมเพศชายสวนใหญ
สนใจบุคคลท่ีมีหนาตาดี  บุคลิกดี  แตงกายดี  สะอาด 
 แตดวยสภาพความเปนอยูภายใตกฎระเบียบของทางเรือนจําจึงทําใหปญหาตางๆ 
เปนไปตามปกติของการใชชีวิตอยูภายในเรือนจําของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย เร่ือง
รองเรียนในปญหาดังกลาวไมไดเกิดข้ึน แตบางคร้ังบางปญหาอาจสรางความหนักใจใหกับ
เจาหนาท่ีเรือนจําลงไปแกไขปญหาและนําไปสูการแกไขปรับปรุงพฤติกรรมผูตองขังดังกลาวตอไป 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา ศึกษากรณี : เรือนจํากลาง

นครปฐม มีวตัถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบวิถีชีวติของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
2) เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพนัธฉันทชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 3)เพื่อศึกษา
สภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา โดยผูวจิัยจดัเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยาง  ผูตองขังชายท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศในเรือนจํากลางนครปฐม และจากการสัมภาษณตอง
ขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ มีความสมัครใจและยินยอม แลวนํามาวเิคราะหขอมูล จํานวน 5 คน 
การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาเปน 4 ตอน ดังนี้ จากการรวบรวมและวเิคราะหขอมูล 
สามารถสรุปและอภิปรายผลเปนประเด็นสําคัญได ดังนี ้

 
1.  สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย 

ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย สวนใหญอายุระหวาง 25-43 ปจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพคาขายเปนหลัก มีภูมิลําเนาในจังหวัดนครปฐม สวนใหญตองโทษ 
พรบ. คดียาเสพติดและลักทรัพย  ตองโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
 1.2 วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชีวิตในเรือนจําของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายใน
เรือนจํากลางนครปฐม 

เม่ือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศเขามาอยูในเรือนจําจะมีความรูสึกเครียดและ
เปนกังวลมากเพราะเกิดจากความกลัวในส่ิงตางๆ ในเรือนจํา เชน กฎระเบียบ สภาพแวดลอม และ
โดยเฉพาะเพื่อนผูตองขังชาย ซ่ึงกลัววาจะถูกเพื่อนขมเหง แตก็ยังรูสึกอุนใจไดบาง เม่ือมีเพื่อน
ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายดวยกันคอยใหความชวยเหลือและถายทอดประสบการณตางๆ ใน
การใชชีวิตในเรือนจํา วาควรใชชีวิตอยางไร ซ่ึงส่ิงนี้เปนส่ิงสําคัญตอพฤติกรรมการเรียนรูและรับรู
ระหวางอยูภายในเรือนจํา ของผูตองขังชายรักชายดวยกัน ถึงแมแตเพ่ือนผูตองขังท่ีเปนชายรักชาย
ดวยกันคอยใหคําแนะนํา แตก็มีปญหาทะเลาะเบอะแวงกันบาง โดยเฉพาะปญหาการอิจฉา หึงหวงคู
นอนของตน ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาดังกลาวขางตน  
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วิถีชีวิตของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา เปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
ท้ังการใชชีวิตประจําวัน ภายใตระเบียบขอบังคับของทางเรือนจํา การทํากิจกรรมตางๆ เชน การเลน
กีฬา การจับกลุมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับผูตองขังชายอ่ืนๆ การมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังดวยกัน 
โดยเริ่มตนจากการเขามาพูดคุยเพื่อทําความสนิทสนม เพ่ือพัฒนาเขาสูการมีเพศสัมพันธและคบหา
เปนสามีภรรยาตอไป   
 1.3  กระบวนการเขาสูการสรางความสัมพันธฉันชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชาย
รักชายในเรือนจํากลางนครปฐม 

 กระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย
ในเรือนจํา มีกระบวนการที่เปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ การถูกชักชวนโดยเพื่อนผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมชายรักชายดวยกัน การเลียนแบบพฤติกรรมโดยสังคมรอบขางคือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรม
ในลักษณะเดียวกัน การเรียนรูจากประสบการณ ท่ีเคยมีมาในอดีต คือการมีความสัมพันธทางเพศ
กับชายรักเพศเดียวกันมากอน โดยกระบวนการเร่ิมตั้งแต การเขาไปพูดคุยเพื่อตีสนิท การใชความ
สนิทสนมชักชวนในการมีกิจกรรมทางเพศ จนพัฒนาข้ึนไปสูการเปนคูขาประจํา (แฟน) แต
หลังจากผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายสามารถปรับตัว เรียนรูและรับรู ส่ิงตางๆเร่ืองราวตางๆ
และประสบการณใหมๆเกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะเร่ืองการมีเพศสัมพันธกันในเรือนจํา ถือวาเปนเร่ือง
ปกติของสังคมในเรือนจํานั้น ผูตองขังชายท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายจึงเร่ิมมีการเปดเผยตัวและ
ยอมรับตนเองในเร่ืองนี้มากข้ึน โดยเร่ิมท่ีจะมองหาเพ่ือนผูตองขังท่ีจะเริ่มคบหาเปนสามีภรรยากัน
โดยมีปจจัยสําคัญในการตัดสินใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ เชน ตองการความเปนอยูท่ีดีสะดวกสบาย 
เพราะผูตองขังชายรักชายจะไดรับการดูแลเปนพิเศษจากคูนอน ไมวาจะเปนเร่ืองอาหารการกิน 
หรือส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ และในบางกรณีก็มีส่ิงตอบแทนคือไดรับเงิน (การตัดบุค) คือ การใหเงิน
โดยฝากกับบัญชีของเรือนจํา ในเร่ืองการมีเพศสัมพันธกันแบบสามีภรรยานั้นกอนท่ีจะถึงข้ันการ
พัฒนาสูการคบหากันอยางเปดเผยนั้นจะมีการกระทําบางอยางท่ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติคือการจีบ ถือ
วาเปนการสงสัญญาณใหผูตองขังชายรักชายดวยกัน รับรูถึงความสนใจการเอาใจใสดูแลของเพื่อน
ผูตองขัง สวนวิธีการจีบมีหลากหลายวิธี เชน การใชแมส่ือโดยใชเพื่อนผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชาย
รักชายดวยกันเปนคนติดตอใหหรือคนสงขาวให เรียกวา “สงขาวสงน้ํา” โดยการสงส่ิงของอาหาร 
เคร่ืองใชตางๆใหเพ่ือแสดงความจริงใจ หลังจากนั้นเม่ือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายตัดสินใจ
คบกัน ก็เร่ิมมีเพศสัมพันธกันเพราะจุดมุงหมายของผูตองขังชายรักชายสวนใหญก็ตองการมี
เพศสัมพันธกัน ภายหลังจึงมีความรูสึกวามันไมเปนเร่ืองเสียหายอะไร เม่ือตัดสินใจคบเปนสามี
ภรรยาแลว ผูตองขังชายรักชายจะคบผูตองขังเพียงคนเดียว เพราะเปนการปองกันการเกิดปญหา 
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โดยเฉพาะปญหาทะเลาะวิวาท แตเม่ือมีการยายแดน หรือยายหองนอน ความสัมพันธนั้นก็จะถูกตัด
ไป และพยายามหาคูใหมตอไป  
 1.4  สภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย
ในเรือนจํา 
 ปญหาและอุปสรรคของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา มีดังนี้ คือ     
1) ปญหาการทะเลาะวิวาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากการหึงหวงผูตองขังชายรักชายดวยกัน              
2) ปญหาโรคติดตอท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังชายรักชายดวยซ่ึงจากการสัมภาษณ
พบวา บางคูถึงกับไมเคยใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธดวยกันกับคูของตน 3) ปญหาทางดาน
การปกครองของเจาหนาท่ี ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการทะเลาะวิวาทถึงข้ันลงมือชกตอยกันในเร่ืองการท่ีคู
นอนของตนไปมีผูตองขังคนอ่ืน ทําใหเกิดปญหาในทางการปกครองของเจาหนาท่ี 4) ปญหาความ
เปนอยูของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย คือไมสามารถที่จะแยกขังผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชาย
รักชายไวดวยกัน เนื่องจากจํานวนผูตองขังมีมากเกินท่ีจะแยกขังรวมท้ังไมสามารถจําแนกผูตองขัง
ท่ีมีพฤติกรรมแอบแฝงได  
 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 

2.1  วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชีวิตในเรือนจํา ของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายใน
เรือนจํากลางนครปฐม 

 วิถีชีวิตของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา เปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
ท้ังการใชชีวิตประจําวัน ภายใตระเบียบขอบังคับของทางเรือนจํา การทํากิจกรรมตางๆ เชน การเลน
กีฬา การจับกลุมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับผูตองขังชายอ่ืนๆ การมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังดวยกัน 
โดยเร่ิมตนจากการเขามาพูดคุยเพื่อทําความสนิทสนม เพ่ือพัฒนาเขาสูการมีเพศสัมพันธและคบหา
เปนสามีภรรยานั้น นาจะมีผลมาจากพฤติกรรมการเรียนรูและรับรูระหวางอยูภายในเรือนจํา ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัย ของวรพล  ชุมชวย (2548) ซ่ึงทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมทางเพศ
ของผูตองขังชายรักรวมเพศ: ศึกษากรณีเรือนจํากลางคลองเปรม โดยมองวา เรือนจําหรือคุกเปน
สังคมหนึ่งท่ีเหมือนกับสังคมภายนอก ซ่ึงจะมีจุดท่ีแตกตางกันบางในเร่ืองของการถูกจํากัด
อิสระภาพ ตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีแออัด การอยูภายใตกฎระเบียบที่เครงครัด ดังนั้น พฤติกรรม
การเรียนรูและรับรูจึงเปนกระบวนการท่ีผูตองขังชายรักชายตองเรียนรูและฝกฝน การเปนสมาชิก
ของสังคมในเรือนจําเพื่อใหสามารถปรับตัวตอการใชชีวิตในเรือนจําได โดยผานองคประกอบของ
การเรียนรูและรับรู ดังนี้ 
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 1. องคประกอบเร่ืองความรูและประสบการณใหมๆในสังคมเรือนจํา เชน ความรู
เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับตางๆ คานิยม ความเชื่อของคนในสังคมเรือนจํา เพื่อนําไปปรับตัวตอการ
ใชชีวิตประจําวันและปฏิบัติตอคนอ่ืนๆ อีกท้ังถายทอดและฝกฝนใหกับผูอ่ืนท่ีเขามาใหมในสังคม
เรือนจํา โดยเนนถึงการเรียนรูและรับรูถึงบทบาทหนาท่ีของตนในเรือนจํา  

 2. องคประกอบการกระทําระหวางกันในสังคมเรือนจํา เปนการท่ีผูใหขัดเกลาและ
ผูรับการขัดเกลา มีการติดตอสัมพันธกันกอน เพื่อเปนการถายทอดความรูตางๆ เชน กฎระเบียบ 
ขอบังคับของทางเรือนจํา ประสบการณทางเพศในทางเรือนจํา เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาทาง
อารมณและจิตใจ ทําใหมีการเรียนรูและรับรูแบบแผนของทางเรือนจําจนเปนสมาชิก โดยเปนกลุม
เพื่อนเปนแหลงท่ีมีการติดตอตัวตอตัวและมีอิทธิพลมาก 

 3. องคประกอบเร่ืองภาษา ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําหรับการถายทอดความรูตางๆใน
สังคมเรือนจํา อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีส่ือใหสังคมเรือนจํามีการรับรูและเขาใจในส่ิงท่ีส่ือสารกันออกไป 
เชน การมีศัพทเฉพาะในการเรียกแทนส่ิงตางๆของกลุมชายรักชายในเรือนจํา และทําใหสามารถ
แลกเปล่ียนความรูเรียนรูและคานิยมของตนกับผูอ่ืนได 

 4. องคประกอบเร่ืองความรักและความชอบพอ ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่งในพฤติกรรมการรับรูในเรือนจํา ซ่ึงปจจัยนี้เองท่ีทําใหพฤติกรรมการเรียนรูในเรือนจํามีการ
ติดตอสัมพันธระหวางผูใหการขัดเกลากับผูรับการขัดเกลาเปนแบบตัวตอตัว 

 5. องคประกอบเร่ืองสภาพแวดลอมในการมีพฤติกรรมการเรียนรูและรับรูใน
สังคมเรือนจําซ่ึงประกอบดวยส่ิงมีชีวิตรวมท้ังผูใหการขัดเกลา ผูรับการขัดเกลาและผูอ่ืน และ
ส่ิงไมมีชีวิต เชน เหตุการณแตละวัน สภาพการณตางๆ ในเรือนจํา รวมท้ังวัฒนธรรมตางๆของทาง
เรือนจํานั้นดวย  
 2.2 กระบวนการเขาสูการสรางความสัมพันธฉันชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชาย
รักชายในเรือนจํากลางนครปฐม 

กระบวนการสรางความสัมพันธฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย
ในเรือนจํา มีกระบวนท่ีเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ การถูกชักชวนโดยเพื่อนผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมชายรักชายดวยกัน การเลียนแบบพฤติกรรมโดยสังคมรอบขางคือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรม
ในลักษณะเดียวกัน การเรียนรูจากประสบการณ ท่ีเคยมีมาในอดีต คือการมีความสัมพันธทางเพศ
กับชายรักเพศเดียวกันมากอน โดยกระบวนการเร่ิมตั้งแต การเขาไปพูดคุยเพื่อตีสนิท การใชความ
สนิทสนมชักชวนในการมีกิจกรรมทางเพศ จนพัฒนาข้ึนไปสูการเปนคูขาประจํา(แฟน) แตหลังจาก
ผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายสามารถปรับตัว เรียนรูและรับรู ส่ิงตางๆเร่ืองราวตางๆและ
ประสบการณใหมๆเกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะเร่ืองการมีเพศสัมพันธกันในเรือนจํา ถือวาเปนเร่ืองปกติ
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ของสังคมในเรือนจํานั้น ผูตองขังชายท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายจึงเร่ิมมีการเปดเผยตัวและยอมรับ
ตนเองในเร่ืองนี้มากข้ึน โดยเร่ิมท่ีจะมองหาเพื่อนผูตองขังท่ีจะเร่ิมคบหาเปนสามีภรรยากันโดยมี
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ เชน ตองการความเปนอยูท่ีดีสะดวกสบาย เพราะ
ผูตองขังชายรักชายจะไดรับการดูแลเปนพิเศษจากคูนอน ไมวาจะเปนเร่ืองอาหารการกิน หรือ
ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ และในบางกรณีก็มีส่ิงตอบแทนคือไดรับเงิน(การตัดบุค) คือ การใหเงินโดย
ฝากกับบัญชีของเรือนจํา ในเร่ืองการมเีพศสัมพันธกันแบบสามีภรรยานั้นกอนท่ีจะถึงข้ันการพัฒนา
สูการคบหากันอยางเปดเผยนั้นจะมีการกระทําบางอยางท่ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติคือการจีบ ถือวาเปน
การสงสัญญาณใหผูตองขังชายรักชายดวยกัน รับรูถึงความสนใจการเอาใจใสดูแลของเพ่ือน
ผูตองขัง สวนวิธีการจีบมีหลากหลายวิธี เชน การใชแมส่ือโดยใชเพื่อนผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชาย
รักชายดวยกันเปนคนติดตอใหหรือคนสงขาวให เรียกวา “สงขาวสงน้ํา” โดยการสงส่ิงของอาหาร 
เคร่ืองใชตางๆใหเพื่อแสดงความจริงใจ มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของบงกชมาศเอกเอี่ยม
(2538)ผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณ รักรวมเพศมีข้ันตอนอยาง
ตอเนื่องและผานเง่ือนไขสําคัญของการยอมรับความหมายประเภททางสังคมแบบรักรวมเพศมา
ใหกับตนเอง 4 ข้ันตอน คือ 2.1 ข้ันตอนการเกิดความรูสึกวาตนเองแตกตางจากบุคคลอื่น2.2 
ข้ันตอนของการแยกความรูสึกและการกระทําออกจากเอกลักษณซ่ึงเปนข้ันตอนของบุคคลที่เขาสู
ภาวะของการสงสัยตนเองวาจะเปน “เกย” แตเขาไมสามารถท่ีจะรับคํานิยามรักรวมเพศ มาใหกับ
ตนเองได ท้ังนี้เพราะคํานิยามดังกลาวไดถูกประทับรอยมลทินจากสาธารณะวาเปนความผิดปกติ
หรือความเบ่ียงเบนทางสังคม ดังนั้นผูรักรวมเพศจึงตองพยายามหา เหตุผลตางๆ เพ่ือมาอางตนเอง 
ถึงการแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศของเขาเพ่ือปฏิเสธเอกลักษณหรือรอยมลทินทางสังคม2.3 
ข้ันตอนการเปดเผยตัวบุคคลจะยอมรับกับตนเองวาเขาคือผูรักรวมเพศซ่ึงจะสัมพันธกับการเขาสู
โลกของเกย ท่ีทําใหผูรักรวมเพศไดพบกับบุคคลนัยสําคัญหรือบุคคลอางอิงของเขาไดทดสอบ
ความเปนผูรักรวมเพศของตนเอง และเรียนรูถึงความหมายตลอดจนแบบแผนการดํารงชีวิตเกย อัน
ถือไดวาเปนเง่ือนไขสําคัญของการกอตัวของเอกลักษณของรักรวมเพศ 2.4 ข้ันตอนการยึดม่ัน
ผูกพันตอเอกลักษณ เปนการตัดสินใจเลือกเอาวิถีชีวิตแบบเกย มาเปนสวนหนึ่งของแบบแผนใน
การดําเนินชีวิตโดยไมอาจจะละท้ิงความรักความผูกพันตอความสัมพันธและเอกลักษณรักรวมเพศ 
จนตองธํารงรักษาไว ซ่ึงจะเห็นไดวาผูตองขังแตละคนนั้นยึดถือแบบการมีความสัมพันธกันไปใน
แนวทางเดียวกันโดยเลือกรับเอาวิถีชีวิตการใชชีวิตของผูตองขังคนอ่ืนๆมาเปนของตนและพัฒนา
มาสูความสมพันธฉันทชูสาวตอไป 

 หลังจากนั้นเ ม่ือผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายตัดสินใจคบกัน  ก็ เ ร่ิมมี
เพศสัมพันธกันเพราะจุดมุงหมายขงผูตองขังชายรักชายสวนใหญก็ตองการมีเพศสัมพันธกัน 
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ภายหลังจึงมีความรูสึกวามันไมเปนเร่ืองเสียหายอะไร เม่ือตัดสินใจคบเปนสามีภรรยาแลว ผูตองขัง
ชายรักชายจะคบผูตองขังเพียงคนเดียว เพราะเปนการปองกันการเกิดปญหา โดยเฉพาะปญหา
ทะเลาะวิวาท แตเม่ือมีการยายแดน หรือยายหองนอน ความสัมพันธนั้นก็จะถูกตัดไป และพยายาม
หาคูใหมตอไป 
 2.3  สภาพปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมฉันทชูสาวของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย
ในเรือนจํา 

 ปญหาและอุปสรรคของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา มีดังนี้ คือ     
1) ปญหาการทะเลาะวิวาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากการหึงหวงผูตองขังชายรักชายดวยกัน 2)ปญหา
โรคติดตอท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธระหวางผูตองขังชายรักชายดวยซ่ึงจากการสัมภาษณพบวา 
บางคูถึงกับไมเคยใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธดวยกันกับคูของตน 3)ปญหาทางดานการ
ปกครองของเจาหนาท่ี ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการทะเลาะวิวาทถึงข้ันลงมือชกตอยกันในเร่ืองการที่คูนอน
ของตนไปมีผูตองขังคนอ่ืน ทําใหเกิดปญหาในทางการปกครองของเจาหนาท่ี 4)ปญหาความเปนอยู
ของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย คือไมสามารถท่ีจะแยกขังผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรักชาย
ไวดวยกัน เนื่องจากจํานวนผูตองขังมีมากเกินท่ีจะแยกขังรวมท้ังไมสามารถจําแนกผูตองขังท่ีมี
พฤติกรรมแอบแฝงได  ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของบุปผา  คุณพิโน  (2530:   16)  กลาว
วา  พฤติกรรมแบบรักรวมเพศปรากฏได  2  ระดับ  คือ  พฤติกรรมในระดับความคิดและความรูสึก  
แตไมไดมีการกลาวถึงอยางชัดเจน  นอกจากจะเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปวา  บุคคลเหลานี้มีความ
ออนไหวในเร่ืองความรูสึกสูงมาก  กลาวคือ  ถารักจะรักมาก  ถาเกลียดก็จะเกลียดมาก  การหึงหวง
จะรุนแรงมากกวาบุคคลปกติ  นอกจากนี้จะเปนผูท่ีไวตอความรูสึกท่ีจะรักใครชอบพอกับบุคคล
เพศเดียวกันกับท่ีตนพึงพอใจ  สําหรับพวกรักรวมเพศชายจะมีความคิดถึงขนาดท่ีจะมีความสัมพันธ
ทางเพศกับผูนั้นอยูเสมอ  และมีการเปล่ียนคูนอนมากกวาพวกรักรวมเพศหญิง  พวกรักรวมเพศชาย
สวนใหญสนใจบุคคลท่ีมีหนาตาดี  บุคลิกดี  แตงกายดี  สะอาด 
 ดังนั้นเห็นวาปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนจําของผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมชายรัก
ชายนั้นสวนใหญก็มีเร่ืองปญหาทะเลาะวิวาทในเร่ืองการแยงคูนอนหรือแฟนโดยเกิดการหึงหวง
เพราะเหตุผลท่ีสนับสนุนในเร่ืองท่ีวาบุคคลท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายจะมีพฤติกรรมการหึงหวงท่ี
รุนแรงไวตอความรูสึกมีความออนไหวตอความรูสึกและถารักก็รักเลยเกลียดก็เกลียดไปเลยจงึทําให
เกิดปญหาดังกลาวข้ึน 
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3.  ขอเสนอแนะ 
 3.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 3.1.1 จากการศึกษาผูวิจัยเสนอแนะเกี่ยวกับผูตองขังชายรักชายเหลานี้วาควรมีการ
ควบคุมปองกันการมีเพศสัมพันธในเรือนจําใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม ซ่ึงไมควรปองกันโดย
ไมใหมีเพศสัมพันธกัน แตควรมีวิธีการ คําแนะนําตางๆในการมีเพศสัมพันธอยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

  3.1.2 ผูวิจัยเสนอแนะใหเรือนจํากลางนครปฐม กรมราชทัณฑทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมการฝกอาชีพดานตางๆท่ีเหมาะกับผูตองขังชายรักชาย เชน การสอนการแตงหนา  การทํา
ผม เปนตน เพื่อผูตองขังเหลานั้นสามารถนําไปประกอบอาชีพไดหลังจากพนโทษไปแลว 

 3.1.3 ผูวิจัยเสนอแนะใหเรือนจํากลางนครปฐม กรมราชทัณฑ จัดใหผูตองขังเขา
ใหมทุกคน ไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือ  HIV  เพื่อหาวิธีปองกันการแพรระบาดของโรค และให
การดูแลรักษาไดอยางถูกวิธี 

 3.1.4 เ ม่ือเรือนจํา  จําแนกลักษณะผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ  ผูวิจัย
เสนอแนะใหเรือนจํา จัดหาสถานท่ีและหองขังเปนการเฉพาะกลุม เพ่ือใหงายตอการดูแลปกครอง
ของเจาหนาท่ี 
 3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 3.2.1 ควรศึกษาวิจัยผูตองขังหญิงท่ีมีพฤติกรรมหญิงรักหญิงในเรือนจํา นําขอมูล
ท่ีไดมาเปรียบเทียบกับผูตองขังชายท่ีมีพฤติกรรมชายรักชายในเรือนจํา 

 3.2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชายรักชายของผูตองขังในเรือนจําท่ัว
ประเทศ เพราะจะทําใหไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบตอไปในระดับประเทศ 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
เร่ือง วิถีชีวิตของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 

ศึกษากรณี : เรือนจํากลางนครปฐม 
คําชี้แจง การสัมภาษณคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูมีพฤติกรรมชาย

รักชายในเรือนจํา เพื่อนําเสนอ  เปนสวนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาโทของผูสัมภาษณ และ
เปนขอมูลสําหรับบุคคลท่ัวไป เขาใจพฤติกรรมของกลุมชายรักชายไดชัดเจนตรงกับความเปนจริง
มากข้ึน การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจะเปนไปในลักษณะภาพรวม ไมระบุช่ือหรือ
ความลับเฉพาะของผูใดผูหนึ่ง จึงขอใหผูใหสัมภาษณตอบตามความเปนจริงและครบถวน                    
ผูสัมภาษณจึงขอบันทึกเร่ืองราวลงในแบบสัมภาษณดวย 

 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือ ……………………………….นามสกุล……………………………………….                                     
2. อายุ ………………ป 
3. จบการศึกษาช้ันอะไร………………………………. 
4. กอนเขาเรือนจํามีอาชีพอะไร……………………………… 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับคดี 
5. ตองโทษคดีอะไร…………………... 
6. มีคูคดีกี่คน....................................... 
7. มีกําหนดโทษ...........ป...........เดือน.........วัน............... 
8. ตองโทษจําคุกคร้ังท่ี................... 
9. เคยตองโทษคร้ังสุดทายคดี.........................กําหนดโทษ...........ป...........เดือน..........ป 
   พนโทษเม่ือ..................................  

ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะครอบครัว  
10. มีพี่นองกี่คน ………..คน มีพี่นองท่ีเปนกระเทยหรือทอมหรือไม………………… 
คนท่ี  เพศ      อายุ    อาชีพ  สภานภาพสมรส 
1 ………………….  ……………. ……………    …………………… 
2 ………………….  ……………. ……………    …………………… 
3 ………………….  ……………. ……………    …………………… 
4 ………………….  ……………. ……………    …………………… 
11. อาชีพกอนอยูเรือนจํา……………………….. 
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12. กอนเขาเรือนจํา อาศัยอยูกับใคร………………………………… 
(ถาไมไดอยูกับพอแมใหบอกเหตุดวย)……………………………. 

13. มีคนในครอบครัวเปนเปนชายรักรวมเพศหรือไม………………………… 
14.ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัชายรักรวมเพศสวนใหญไดมาจากไหน………………… 

ตอนท่ี 4  วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชีวิตในเรือนจํา       
15.  วิถีชีวิตดําเนินไปอยางไร เม่ือเขามาสูเรือนจํา 

  ตื่นนอน…………………………….. 
  รับประทานอาหาร…………………….. 
  ตอจากนั้นทําอะไร……………………………………………………… 
  ทานไปเขากลุมสมาชิกเม่ือเวลาประมาณ………………….ถึง…………………. 
  ทํากิจกรรมอะไรกันบาง เชน ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
  ……………………………………………………………………… 

16. เคยมีเพศสัมพันธหรือไม ……………….. 
  สมัครใจหรือถูกบังคับ………………………………… 
  ชวงเวลาไหน………………………… 
  มีการใชถุงยางอนามัยปองกันหรือไม………………………… 

เปล่ียนคูนอนไดอะไรตอบแทนหรือเปลา……………………………. 
  มีปญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาทหรือไม…………………………………. 
  เคยเจ็บปวยจากการมีเพศสัมพันธหรือไม………………………………. 
  มีปญหาดานชีวิตความเปนอยูหรือไม ………………………………. 
  รูสึกอยางไร (พอใจ เสียใจ มีปมดอยฯ)…………………………… 

17.มีคูเพศสัมพันธท่ีจัดวาเปนคูประจําหรือไม……………… 
  รูสึกหึงหวงคูประจําหรือไม……………………… 
ตอนท่ี 5 กระบวนการเขาสูความสัมพันธกลุม  

18. เลาข้ันตอนการเปนสมาชิกของกลุม 
มีวิธีการอยางไร ใครชักนํา………………………… 

  เปล่ียนคูนอนบอยหรือเปลา…………………. 
  ตนเปนฝายรุกหรือฝายรับ…………………… 
  เคยชักชวนเพื่อนเขากลุมหรือเปนคูนอนเราไหม…………………………. 
  สมาชิกในกลุมทําอยางเดียวกันหรือไม …………………………………… 
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19. กลุมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑของกลุมหรือไม 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

20. ถาสมาชิกในกลุมทําผิดกฎ มีขอลงโทษหรือไม 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

21. กิจกรมในกลุมมีอะไรบาง 
  ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

22 . มีความรูสึกวาตนเองเปนชายรักรวมเพศตั้งแตอายุเทาไร……………………ป 
 ในตอนนั้นมีความรูสึกอยางไร(เกลียดผูชาย  กลัวผูชายฯ)………………………………… 

23. มีความรูสึกอยางไรที่เปนชายรักรวมเพศ/……………………………………… 
24. มีความรูสึกวาตนเองแตกตางจากคนท่ัวไปหรือไม……………………………… 
25. เคยคิดเสียใจหรือไมท่ีกลายเปนชายรักรวมเพศ……………………………… 
26. คิดวาสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหตนเองเปนชายรักรวมเพศคืออะไร…………………… 

ตอนท่ี  6  สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมชูสาวของกลุมชายรักชายในเรือนจํา 
27. การดําเนินชีวิตในเรือนจํา มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

28. คิดวาในสังคมผูตองขังดวยกันมองกลุมชายรักรวมเพศอยางไร(ไมสนใจ ดูถูก รังเกลียด 
เฉยๆ ) ……………………………………….. 

29. เคยมีปญหาเร่ืองหึงหวงหรือทะเลาะวิวาทบางไหม ……………………….. 
  มาจากสาเหตุอะไร……………………………………………………… 

30. มีความรูสึกพอใจหรือเปนสุขกับสภาพท่ีเปนอยูทุกวันนี้เม่ือเขามาอยูในเรือนจํา
เพียงใด…………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณอยางยิ่งสําหรับการใหสัมภาษณผูวิจยั 
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ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พทุธศักราช 2479 
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช 2479 

------- 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหดิล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร) 
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2478 

อาทิตย ทิพอาภาเจาพระยายมราช 
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2479 
เปนปท่ี 3 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายการราชทัณฑเพื่อใหเหมาะ

แกกาลสมัยจึงมีพระบม ราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479" 
 มาตรา 2* ใหใชพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง 4 เดือนนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา*[รก.2479/46/775/29 พฤศจิกายน 2479] 

มาตรา 3  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ
เรือนจํา ร.ศ.120 กับท้ังบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ๆในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงมีขอความขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
(1) "เรือนจํา" หมายความวา ท่ีซ่ึงใชควบคุมกักขังผูตองขังกับท้ังส่ิงท่ีใช

ตอเนื่องกัน และใหหมายความรวมตลอดถึงท่ีอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวางอาณาเขตไวโดยชัดเจน 

(2)  "ผูตองขัง" หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก 
(3)* "นักโทษเด็ดขาด" หมายความวา บุคคลซ่ึงถูกขังไวตามหมายจําคุกภายหลังคํา

พิพากษาถึง ท่ีสุด และมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษ
ดวย 
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(4)  "คนตองขัง" หมายความวา บุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายขัง 
(5)  "คนฝาก" หมายความวา บุคคลท่ีถูกฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนโดยไมมีหมายอาญา 
(6)  "นักโทษพิเศษ" หมายความวา นักโทษเด็ดขาดซ่ึงสงไปอยูทัณฑนิคมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(7)  "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาการ

ราชทัณฑ 
(8)  "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมราชทัณฑ 
*[ความใน (3) ของมาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2522] 

มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับถึงเรือนจําทหาร 
 

ลักษณะ 1 
เรือนจํา 
------- 
หมวด 1 

ขอความท่ัวไป 
------ 

 
มาตรา 6  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจําหรือส่ังใหจัดอาณาเขต

ภายในเรือนจําออกเปนสวน ๆ  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศของผูตองขังหรือความประสงคใน
การอบรมผูตองขังดวย 

มาตรา 7  บุคคลภายนอกซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขาไปในเรือนจําเพ่ือกิจธุระก็ดี เยี่ยม
ผูตองขังก็ดี เพื่อประโยชนอยางอ่ืนก็ดี จักตองปฏิบัติตามขอบังคับซ่ึงอธิบดีไดตั้งและประกาศไว
โดยเปดเผย 
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หมวด 2 
การรับตัวผูตองขัง 

------ 
 

มาตรา 8  เจาพนักงานเรือนจําจะไมรับบุคคลใดๆไวเปนผูตองขังในเรือนจํา เวนแตจะ
ไดรับหมายอาญาหรือเอกสารอันเปนคําส่ังของเจาพนักงานผูมีอํานาจ 

มาตรา 9  ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปอยูในความดูแลของตนติดมายังเรือนจํา 
และปรากฏวาไมมีผูใดจะเล้ียงดูเด็กนั้น จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําภายใตบังคับเง่ือนไขดัง
ระบุไวในขอบังคับท่ีอธิบดีตั้งข้ึนหรือจะสงไปยังสถานท่ีอ่ืนใดอันไดจัดต้ังข้ึนเปนพิเศษเพื่อการนี้ก็
ไดบทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกเด็กท่ีเกิดในเรือนจําดวย 

มาตรา 10 ใหแพทยตรวจอนามัยของผูท่ีถูกรับตัวเขาไวใหมอนึ่ง ใหเจาพนักงานเรือนจํา
ตรวจและบันทึกขอความเกี่ยวแกลักษณะแหงความผิดท่ีผูนั้นไดกระทํา ตําหนิรูปพรรณ ความ
แข็งแรงแหงรางกายและความสามารถทางสติปญญากับขอความอื่น ๆ ตามขอบังคับท่ีอธิบดีได
ตั้งข้ึนไวเม่ือเจาพนักงานเรือนจํารองขอ ใหเจาพนักงานฝายปกครองผูมีอํานาจทําการสอบสวนหรือ
สืบสวนการกระทําผิดอาญาสงรายงานแสดงประวัติของผูตองขังใหแกเจาพนักงานเรือนจํา 
 

หมวด 3 
การแยกและยายผูตองขัง 

------ 
 

มาตรา 11 รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือช้ันของผูตองขังและวางเง่ือนไขในการ
ยายจากประเภทหรือช้ันหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือช้ันหนึ่งโดยวิธีเล่ือนข้ึนหรือลดลงตลอดจน
ปฏิบัติการตาง ๆ สําหรับผูตองขังคนตองขังและคนฝากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาด
เทาท่ีจะกระทําได 

มาตรา 12 การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่งนั้นใหเปนไปตามคําส่ัง
ของอธิบดี 
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หมวด 4 
อํานาจและหนาท่ีของเจาพนกังานเรือนจํา 

------ 
 

มาตรา 13 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจําในสวนท่ี
เกี่ยวแกการงานและความรับผิดชอบตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีนั้น 

มาตรา 14 หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังเวนแต 
(1)  เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
(2)  เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน 
(3)  เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
(4)  เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการ

สมควรท่ีจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
(5)  เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการเนื่องแตสภาพ

ของเรือนจําหรือสภาพการณของทองถ่ินภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แหงมาตรานี้ ใหพัศดี
เปนเจาหนาท่ีมีอํานาจที่จะส่ังใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังและท่ีจะเพิกถอนคําส่ังนั้น 

มาตรา 15 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดชนิดอาวุธท่ีเจาพนักงานเรือนจําจะพึงใช และวาง
เง่ือนไขในการถือหรือมีอาวุธนั้น ๆ 

มาตรา 16 เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณี
ตอไปนี้ 

(1) เม่ือปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี และไมมีทางจะ
ปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ 

(2) เม่ือผูตองขังหลายคนกอความวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลาย
ประตู ร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา 

(3) เม่ือปรากฏวาผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน 
มาตรา 17 เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปนี้ 

(1) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เม่ือเจาพนักงานส่ังใหวาง 
(2) ผูตองขังท่ีกําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานส่ังใหหยุดและไมมี

ทางอ่ืนท่ีจะจับกุมได 
(3) ผูตองขังต้ังแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือ

ทําลายประตู ร้ัว หรือกําแพงเรือนจําหรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน และไมยอมหยุด
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ในเม่ือเจาพนักงานส่ังใหหยุดถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในท่ีนั้นดวย จะใชอาวุธ
ปนไดก็ตอเม่ือไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานั้น 

มาตรา 18 ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
ผูตองขัง  ถาเจาพนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ท่ีอ่ืนไดทันทวงที จะ
ปลอยผูตองขังไปช่ัวคราวก็ไดแตผูตองขังท่ีถูกปลอยไปนั้นตองกลับมาเรือนจํา หรือรายงานตนยัง
สถานีตํารวจ หรือท่ีวาการอําเภอภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับต้ังแตเวลาท่ีปลอยไป และปฏิบัติตามคําส่ัง
ของเจาหนาท่ีนั้น ๆ  ถาผูตองขังท่ีปลอยไปละเลยไมปฏิบัติดังกลาวนี้ ใหถือวามีความผิดฐาน
หลบหนีการควบคุม เวนแตจะมีขอแกตัวอันควร 

มาตรา 19 ในการจับกุมผูหลบหนีภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับต้ังแตเวลาท่ีหนีไป เจา
พนักงานเรือนจําอาจใชอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 15 ถึง 17แหงพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
เม่ือส้ินกําหนดเวลานี้แลว จะใชอํานาจเชนวานั้นตอไปมิได แตท้ังนี้ไมเปนการตัดอํานาจของเจา
พนักงานเรือนจําในอันท่ีจะจัดการจับกุมผูหลบหนีโดยประการอ่ืน 

มาตรา 20 ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะชวยเหลือเจาพนักงาน
เรือนจําทําการตามหนาท่ีดังกลาวไวในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัตินี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 21 เจาพนักงานเรือนจําผูใชอํานาจท่ีไดใหไวในหมวดน้ีโดยสุจริตและตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว ไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรืออาญาในผลแหงการกระทําของตน 
 

หมวด 5 
การงาน 

------ 
 

มาตรา 22 นักโทษเด็ดขาดตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา 
มาตรา 22 ทวิ*  ในกรณีท่ีเจาพนักงานเรือนจําส่ังใหนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางาน

สาธารณะนอกเรือนจํา ใหอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณา
คัดเลือกนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือโทษจําคุกไมเกินสองป เพ่ือทํางานสาธารณะตามมาตรานี้นักโทษ
เด็ดขาดซ่ึงตองโทษในลักษณะความผิดดังตอไปนี้ไมอยูในขายไดรับการพิจารณาคัดเลือกตามวรรค
หนึ่ง 

(1) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค 
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(2)  ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 
(3)  ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
(4)  ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
ลักษณะของงานสาธารณะ การแตงตั้งกรรมการ การสงและการงดสงนักโทษ

เด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 22 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2523] 
มาตรา 23 คนตองขังและคนฝากตองทํางานแตเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความสะอาดหรืออนามัย

ของตน หรือการสุขาภิบาลในสวนใดสวนหนึ่งแหงเรือนจําคนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกาอาจ
ตองทํางานเพื่อยังการบํารุงรักษาเรือนจําใหดียิ่งข้ึนผูตองขังคนใดสมัครเขาทํางานอยางอ่ืน ก็อาจ
อนุญาตใหทําได 

มาตรา 24 การงานที่ผูตองขังไดทําไปแลวนั้นอาจคํานวณเปนราคาเงินตามท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 25 ผูตองขังไมมีสิทธิจะไดคาจาง แตกฎกระทรวงท่ีกลาวไวในมาตรากอนอาจ
กําหนดใหแบงรายไดอันเกิดจากการงานของผูตองขังโดยหักคาใชจายออกเสียกอนใหเปนรางวัลแก
ผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจํา 

มาตรา 26 ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะทําการตามหนาท่ีอันอาจ
เปนอันตรายตอความปลอดภัย หรือชีวิตของผูตองขังดังระบุไวในกฎกระทรวงก็ใหไดรับรางวัล
เปนจํานวนตามแตเจากระทรวง 
จะวินิจฉัย โดยพิเคราะหถึงพฤติการณแหงกรณี รางวัลเชนวานี้ถาผูตองขังตายใหจายแกผูรับมรดก 
 

หมวด 6 
การศึกษาและการอบรม 

------ 
 
 มาตรา 27 อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและการอบรมผูตองขัง 
 มาตรา 28 บรรดาเครื่องอุปกรณในการศึกษาและการอบรม เชนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
สมุดหนังสือนั้น รัฐบาลจะเปนผูจัดหาให แตผูตองขังจะนําของตนเองมาใชก็ไดเม่ือไดรับอนุญาต
แลว 
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หมวด 7 
อนามัยและสุขาภิบาล 

------ 
 

มาตรา 29 ใหผูตองขังท่ีปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาลตามควร
 มาตรา 30 เม่ือแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังยื่นรายงานแสดงความเห็นวา
ผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะอนุญาตให
ผูตองขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควร
ก็ไดในกรณีดังกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากการคุมขังและถาผูตองขังไปเสีย
จากสถานท่ีซ่ึงไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวา 
มีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม 

 
หมวด 8 
วินัย 
------ 

 
มาตรา 31 ผูตองขังจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของเรือนจํา 
มาตรา 32 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 

ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจ
ไดรับประโยชนอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(1) ใหความสะดวกในเรือนจําตามท่ีอธิบดีกําหนดไวในขอบังคับ 
(2) เล่ือนช้ัน 
(3) ตั้งใหมีตําแหนงหนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา 
(4)  ลาไมเกินส่ีวันในคราวหนึ่ง โดยไมรวมเวลาท่ีตองใชในการเดินทางเขาดวย 

เม่ือมีความจําเปนเห็นประจักษเกี่ยวดวยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไป
นอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีไดกําหนดไว ระยะเวลาท่ีอนุญาต
ใหลานี้มิใหหักออกจากการคํานวณกําหนดโทษ 

(5)  พักการลงโทษภายใตบังคับเง่ือนไขตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว แตการพัก
ลงโทษน้ีจะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ันหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีท่ีตองโทษจําคุกตลอดชีวิต และ
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ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นใหกําหนดไมนอยกวาหนึ่งปแตไมเกินกวากําหนดโทษท่ี
ยังเหลืออยู 

(6)* ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกินหาวันตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษ
เด็ดขาดไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดมาแลวไมนอยกวาหกเดือนหรือไมนอยกวาสิบปใน
กรณีท่ีตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา 

(7)* ในการลดวันตองโทษตาม (6) ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนของ
กรมราชทัณฑ กรมตํารวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห และจิตแพทยจากกรมการแพทยเปนผู
พิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก 

(8)* นักโทษเด็ดขาดท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําตามมาตรา 22 ทวิ 
ใหไดลดวันตองโทษจําคุกลงอีกไมเกินจํานวนวันท่ีทํางานสาธารณะน้ันและอาจไดรับรางวัลดวยก็
ได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

*[ความใน (6) และ (7) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2520 และความใน 
(8) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2523 

มาตรา 33 ใหผูตองขังไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจากทนายตามความท่ีบัญญัติไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้
ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีวางไว 

มาตรา 34 ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค 7 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาวาดวยอภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปนเบา และลดโทษผูตองขังยังมีสิทธิในอันท่ีจะยื่นคํารอง
ทุกข หรือเร่ืองราวใด ๆ ตอเจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาตอ
พระมหากษัตริยไดตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว 

มาตรา 35 เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาท่ีพิจารณา
โดยถองแท แลวลงโทษสถานหน่ึงสถานใดหรือหลายสถาน ดังตอไปนี้ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) งดการเล่ือนช้ันโดยมีกําหนดเวลา 
(3) ลดช้ัน 
(4) ตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอไมเกินสามเดือน เวนไวแต

ในกรณีท่ีระบุไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(5) ลดหรืองดประโยชนและรางวัลท้ังหมดหรือแตบางสวนบางอยาง 
(6) ขังเดี่ยวไมเกินสามเดือน 
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 (7) ขังหองมืดไมมีเคร่ืองหลับนอนไมเกินสองวันในสัปดาหหนึ่งโดยความ
เห็นชอบของแพทย 

(8)  เฆ่ียนคราวหนึ่งไมเกินยี่สิบทีในความควบคุมของแพทย แตหามเฆ่ียนคราว
ตอไป เวนแตจะลวงพนเวลาสามสิบวันจากวันเฆ่ียนคราวท่ีแลวถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆ่ียน 

(9)* ตัดจํานวนวันท่ีไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6)ในกรณีและ
เง่ือนไขอยางใดจะลงโทษดังระบุไวขางตนใหกําหนดไวในกฎกระทรวง 

 *[ความใน (9) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2520] 
มาตรา 36 ถาปรากฏวาผูตองขังท่ีจะไดรับโทษดังวามาในมาตรากอนนั้นปวยเจ็บ หรือมี

เหตุอันควรอยางอ่ืนใดซ่ึงจะตองยกข้ึนพิจารณา จะงดการลงโทษน้ันไวกอนก็ไดอนึ่ง พนักงาน
เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนการลงโทษอยางใด ๆ เสียไดเม่ือมีเหตุสมควร แตตองไดรับอนุญาตจากผู
บัญชาการเรือนจํา 

มาตรา 37 ในกรณีท่ีผูตองขังไดกระทําความผิดอาญาข้ึนภายในเรือนจํา และความผิด
นั้นเปนเพียงลหุโทษ หรือความผิดตอมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ความผิดฐานประทุษราย
แกทรัพยสินของเรือนจําก็ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนท่ีจะนําเร่ืองข้ึนเสนอตอพนักงาน
เจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการสอบสวนหรือฟองรองตามกฎหมาย ใหผูบัญชาการเรือนจํามีอํานาจวินิจฉัย
ลงโทษฐานผิดวินัยตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัตินี้ได 

ขอความตามมาตราน้ีไมตัดสิทธิของเอกชนที่จะเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาหรือคดีแพง
ดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด 9 
ทรัพยสินของผูตองขัง 

------ 
 

มาตรา 38 ใหกําหนดไวในกฎกระทรวงวา ทรัพยสินชนิดใดผูตองขังอาจ หรือไมอาจ
นําเขามา หรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา กับท้ังการเก็บรักษาใหความปลอดภัย และคืนทรัพยสินนั้น ๆ 

มาตรา 39 ทรัพยสินซ่ึงผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาต
เพื่อการนั้นโดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนส่ิงของตองหามตามมาตรากอนใหริบเปนของ
แผนดิน ถาเปนส่ิงมีสภาพเปนของสดเสียไดหรือเปนของอันตราย หรือโสโครก ใหเจาพนักงาน
เรือนจําทําลายเสียส่ิงของอันจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมไดเนื่องจากขนาด น้ําหนักหรือสภาพ และ
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ผูตองขังไมสามารถจะฝากไวแกบุคคลภายนอกไดนั้น อาจทําลายหรือขายทอดตลาดเสียได เงินท่ี
ขายไดนั้นใหเก็บไวใหแกผูตองขัง 

มาตรา 40 ทรัพยสินของผูตองขังท่ีตกคางอยูในเรือนจํา ใหริบเปนของแผนดินเสีย ใน
กรณีดังตอไปนี้ 

1. ผูตองขังหลบหนีพนกําหนดหนึ่งป นับจากวันหลบหนี 
2. ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไปภายในกําหนดสาม

เดือนนับจากวันปลอยตัว 
 
 

 
หมวด 10 

การปลอยและพักการลงโทษ 
------- 

 
มาตรา 41 ในกรณีท่ีผูตองขังถึงกําหนดปลอยปวยหนัก ไมสามารถไปจากเรือนจําได 

และขออนุญาตอยูรักษาตัวในเรือนจําตอไป ใหผูบัญชาการเรือนจําใชดุลพินิจอนุญาตตามคําขอนั้น
ได แตท้ังนี้ตองรายงานใหอธิบดีทราบ 

มาตรา 42 นักโทษเด็ดขาดท่ีถูกปลอยพนโทษไปนั้นมีสิทธิไดรับใบสําคัญในการปลอย 
มาตรา 43* นักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรับการพักการลงโทษตามมาตรา 32 

(5) หรือนักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6) หรือ 
(8) และถูกปลอยตัวไปกอนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ัน ตอง

ปฏิบัติตนโดยเครงครัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวสําหรับความประพฤติของตนถาไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขนั้นขอหนึ่งขอใดนักโทษเด็ดขาดผูนั้นอาจถูกจับมาอีกโดยมิตองมีหมายจับหรือหมายจําคุก
และนํากลับเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู และใหผูมีอํานาจส่ังการพักการลงโทษ
ตามมาตรา 32 (5)หรือการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6) หรือ (8) ส่ังถอนการพักการ
ลงโทษหรือถอนการลดวันตองโทษจําคุกท่ียังเหลืออยู และจะลงโทษทางวินัยอีกดวยก็ได 

*[มาตรา 43 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2523] 
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หมวด 11 
การตรวจเรือนจํา 

------- 
 

มาตรา 44 รัฐมนตรีมีอํานาจต้ังคณะกรรมการเรือนจํา และกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจการของเรือนจําและใหคําแนะนําแกเจาพนักงานเรือนจํา
คณะกรรมการนี้มีจํานวนไมเกินหานาย ซ่ึงจะไดแตงต้ังจาก 

(1) ขาราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(2) ขาราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ 
(3) ขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
(4) ขาราชการสังกัดกระทรวงการคลัง 
(5) ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
(6) เจาพนักงานแพทย 
(7) เจาพนักงานอัยการ และ 
(8) ขาราชการหรือบุคคลอ่ืน ตามแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควร 

 
 

หมวด 12 
ความผิดเกีย่วกับเรือนจํา 

------- 
 

มาตรา 45 ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีก็ดี หรือ
บังอาจรับจากหรือสงมอบแกผูตองขัง นําเขามาหรือเอาออกไปจากเรือนจําซ่ึงเงินหรือส่ิงของ
ตองหามโดยทางใด ๆ อันฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของเรือนจําก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือท้ังปรับท้ังจําถาผูกระทําผิดเปนเจา
พนักงานมีหนาท่ีเกี่ยวของกับเรือนจําหรือกรมราชทัณฑใหเพิ่มโทษเปนทวีคูณเงินและส่ิงของ
ตองหามท่ีนําเขามาในเรือนจําโดยฝาฝนบทมาตราน้ีใหริบเปนของแผนดิน 

มาตรา 46 บุคคลใดไดรับมอบหมายโดยขอสัญญาใหกระทําการงานของเรือนจําและ
ไดรับผูตองขังไวในความควบคุมเพ่ือทําการงานนั้น กระทําใหผูตองขังหลบหนีไปโดยเจตนาหรือ
ประมาท ใหถือวามีความผิดตามมาตรา 168และ 169 แหงกฎหมายลักษณะอาญา แลวแตกรณี 
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ลักษณะ 2 
ทัณฑนิคม 

------- 
 

มาตรา 47 รัฐมนตรีมีอํานาจต้ังทัณฑนิคม เพื่อควบคุมและดําเนินการฝกอบรมนักโทษ
เด็ดขาดในข้ันถัดจากเรือนจําตอไป และมีอํานาจท่ีจะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้นการต้ังและยุบทัณฑนิคม
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศตั้งใหกําหนดเขตของทัณฑนิคมไวโดยชัดเจน 

มาตรา 48 นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดังจะกลาวตอไปนี้ อาจถูกสงไปอยูทัณฑ
นิคม 

(1)  เปนผูประพฤติดี 
(2)  มีความอุตสาหะ 
(3)  มีความสามารถโดยแสดงใหเห็นผลดีในการศึกษาและการงานนักโทษ

เด็ดขาดเชนนี้ตองรับโทษในเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของกําหนดโทษ แตโทษท่ีเหลือ
ตองไมนอยกวา 2 ป หรือถาเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตตองรับโทษมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป 

มาตรา 49 นักโทษพิเศษอาจไดรับอนุญาตใหนําสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิตโดย
ทางตรงลงมา หรือตรงข้ึนไปอยูรวมดวยก็ไดบุคคลดังกลาวมาในวรรคกอน เม่ือขณะอยูในทัณฑ
นิคมตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของทัณฑนิคมน้ัน ๆ 

มาตรา 50 นักโทษพิเศษอาจไดรับอนุญาตใหหาประโยชนบนท่ีดินแปลงใดแปลงหนึ่ง
ซ่ึงไดจัดไว เพื่อการนั้นเปนการช่ัวคราวโดยเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร และอาจ
ไดรับเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองอุปกรณอยางอ่ืนตามท่ีเห็นวาจําเปน เพื่อทําการเพาะปลูกบน
ท่ีดินนั้น 

มาตรา 51 ครอบครัวของนักโทษพิเศษนั้นอาจไดรับเคร่ืองนุงหมและเคร่ืองยังชีพอยาง
อ่ืนท่ีจําเปนมีปริมาณโดยควร 

มาตรา 52 คาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองอุปกรณอยางอ่ืนตามมาตรา 50 กับคา
เคร่ืองนุงหมและเคร่ืองยังชีพตามมาตรา 51 ใหหักใชจากผลประโยชนท่ีนักโทษพิเศษหรือ
ครอบครัวของนักโทษผูนั้นทําไดจากการงานในทัณฑนิคม 

มาตรา 53 นักโทษพิเศษอาจไดรับสวนแบงจากราคาขายพืชผลที่ตนไดเพาะปลูกหรือ
ประกอบข้ึนโดยหัตถกรรมหรือกระทําข้ึนดวยประการอ่ืน 

มาตรา 54 นักโทษพิเศษผูไดกระทําหนาท่ีพิเศษดังกําหนดไวในกฎกระทรวงอาจไดรับ
เบ้ียเล้ียงรายเดือนเปนรางวัลตามจํานวนซ่ึงรัฐมนตรีจะไดกําหนดให 
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มาตรา 55 ทัณฑนิคมใดดําเนินไปถึงขนาดท่ีควรยกเปนนิติบุคคลใหตั้งข้ึนเปนคณาภิ
บาลโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมีสภาพเปนทบวงการเมืององคการ ขอบังคับ และการยุบ
เลิกคณาภิบาลใหตราออกเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในลักษณะนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยเรือนจํามาใช
บังคับแกทัณฑนิคมและคณาภิบาลดวยโดยอนุโลม แตให นักโทษพิเศษไดรับความยกเวนไมตอง
รับโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 35 อนุมาตรา (7) และ(8) 

มาตรา 57 นักโทษพิเศษกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจะสงตัวไปยังเรือนจําก็ได 
 

ลักษณะ 3 
การรักษาพระราชบัญญัติ 

------- 
 

มาตรา 58 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 
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กฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พุทธศักราช 2479 
------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  มาตรา 38 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบางประการเกี่ยวกับการจําสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 1 และขอ 2 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามในตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 (ฉบับท่ี 3) และใหใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ 1 เรือนจําแบงออกเปนประเภท ดังนี้ 
             (ก)  เรือนจํากลาง 
             (ข)  เรือนจําสวนภูมิภาค ซ่ึงประกอบดวยเรือนจําจังหวัด และเรือนอําเภอ  
             (ค)  เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน 
             (ง)  เรือนจําช่ัวคราว 
             ขอ 2 การคุมขังผูตองขัง 
             (ก)  เรือนจํากลาง ปกติรับคุมขังผูตองขังท่ีมีคําพิพากษาแลวและนักโทษเด็ดขาด 
            (ข)  เรือนจําสวนภูมิภาค ปกติรับคุมขังผูตองขังท่ีเปนคนฝากผูตองขังระหวางคดีและ
นักโทษเด็ดขาด 
             (ค)  เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน ปกติรับคุมขังผูตองขังเฉพาะแตละประเภท เชน 
หญิง คนวัยหนุม เด็ก คนชรา หรือพิการทุพพลภาค คนปวย หรือผูตองขังประเภทเดียวกับเรือนจํา
สวนภูมิภาค ซ่ึงในพื้นท่ีนั้นไมมีเรือนจําสวนภูมิภาคต้ังอยู 
             (ง)  เรือนจําช่ัวคราว ปกติจัดต้ังข้ึนและรับคุมขังผูตองขังเฉพาะกรณีตามท่ีรัฐมนตรี
กําหนด  อํานาจในการคุมขังผูตองขังเรือนจําแตละเรือนจําใหเปนไปตามประกาศของรัฐมนตรี” 
 ขอ 2 ใหยกเลิกขอ 3 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในตรา 58 แหง
พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 (ฉบับท่ี 3) 
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 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 127 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ 127 ส่ิงของตอไปนี้ หามมิใหนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา 

(1) ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท และสาระเหย 
(2) สุราหรือของเมาอยางอ่ืน 
(3) อุปกรณสําหรับเลนการพนัน 
(4) เคร่ืองมืออันเปนอุปกรณในการหลบหนี 
(5) อาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ

ปน 
(6) ของเนาเสียหรือของมีพิษตอรางกาย 
(7) น้ํามันเช้ือเพลิง 
(8) สัตวมีชีวิต 
(9) เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน รวมท้ัง

อุปกรณสําหรับส่ิงของดังกลาว 
(10)  วัตถุ เอกสาร หรือส่ิงพิมพ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

หรือเส่ือมเสียตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 เม่ือปรากฏวาผูตองขังคนใดนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําซ่ึงส่ิงของตองหาม ให
รายงานผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาส่ังการ” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 133 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 
แหงพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และใหใชความตอไปนี้ 
 ขอ 133 ส่ิงของตองหามซ่ึงระบุไวในสวนท่ี 8 นั้น บังคับถึงบุคคลอื่นนอกจากผูตองขัง
ดวย 

ความในวรรคหนึ่งไมบังคับถึงส่ิงของซ่ึงไวเพื่อใชในราชการ 
 ขอ 5 การคุมขังผูตองขังของแตละเรือนจําตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 (ฉบับท่ี 3)ใหยังคงใชบังคับไดตอไป
เพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ 

 
 *หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎกระทวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 (ฉบับท่ี 3) 
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ไดกําหนดประเภทเรือนจําและอํานาจการคุมขังของแตละเรือนจําไวอยางจํากัด ไมสามารถคุมขัง
ผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษสูงไวในเรือนจําบางแหงซ่ึงปจจุบันไดรับการพัฒนา หรือกอสรางใหมี
ความม่ันคงแข็งแรงสามารถคุมขังผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษสูงได อันเปนอุปสรรคตอการบริหารงาน
ราชทัณฑ สมควรกําหนดประเภทเรือนจําและอํานาจการคุมขังผูตองขังของเรือนจําแตละเรือนจํา
เสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ประกอบกับปจจุบันมีผูตองขังในเรือนจําบางแหงใช
คอมพิวเตอร โทศัพท หรือเคร่ืองมือส่ือสารอื่นเปนส่ิงของตองหามนําเขามาหรือเก็บรักษาไวใน
เรือนจําดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
     ----------------------------------------------------------------- 

ใหไว ณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2547 
พงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
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