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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการแสดงออกทางเพศของกลุํมชายรักชายสามารถกระทําได๎อยํางเสรีมากขึ้น ทั้งนี้
เป็นเพราะความหลากหลายทางเพศวิถีของผู๎คนในสังคม รวมถึงความเจริญทางการศึกษาซึ่งได๎รับ
อิทธิพลจากโลกตะวันตก สํงผลให๎คนในสังคมมีแนวโน๎มที่จะเปิดรับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ
ของกลุํมรักรํวมเพศมากขึ้น และเมื่อรสนิยมทางเพศของกลุํมรักรํวมเพศ (Homosexual) ซึ่งได๎รับการ
จํากัดความมาโดยตลอดวําเป็น ‘เพศที่สาม’ ทวีมิติความแตกตํางมากขึ้น จึงเกิดการสะท๎อนภาพผําน
สื่อมวลชน ไมํวําจะเป็นสื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) อาทิ สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ ฯลฯ
รวมถึงสื่อทางเลือกใหมํ (Alternative Media) อยํางสื่อออนไลน๑ ที่ให๎ความสนใจกับการประกอบสร๎าง
วัฒนธรรมเกย๑
โสภิดา วีรกุลเทวัญ และ วรวรรณ วรรณลักษณ๑ เรียบเรียงบทความเรื่อง ‘พื้นที่ของโฮโม
เซ็กชํวลในสังคมไทย: สื่อ พิธีกรรมและชีวิตประจํา’ ไว๎ในประชาไท (หนังสือพิมพ๑อิสระบนเว็บ) เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยอ๎างอิงถึงคําพูดของ ปีเตอร๑ แจ็คสัน รองศาสตราจารย๑แหํง
มหาวิทยาลัยแหํงชาติออสเตรเลียที่กลําวไว๎วํา
‚ในปัจจุบันเกย๑จะมีพื้นที่ทางสื่อ ผับ บาร๑ ในอดีตถ๎าไมํมีใครเรียกตัวเองวําเป็นเกย๑ ก็จะไมํมี
ใครมีพื้นที่ของเกย๑ได๎ กํอนที่จะมีพื้นที่ของเขาต๎องมีอัตลักษณ๑กํอน ถึงจะมีกลุํมหรือวัฒนธรรมเข๎ามาได๎
กระทั่งในสมัยนี้ ในหมูํบ๎านตํางๆ ก็อาจจะมีชายรักชายที่ไมํได๎เรียกตัวเองวําเป็นเกย๑ อาจจะเรียก
ตัวเองวําชายรักชาย หรือแคํการหลงรักเทํานั้นก็ได๎ หรืออาจจะมีหญิงรักหญิง ซึ่งถ๎าถามเขาวําเป็นทอม
ไหม เขาอาจจะไมํรู๎วําทอมคืออะไร แคํรักผู๎หญิงด๎วยกัน การถามวํา มีพื้นที่ของคนรักเพศเดียวกันไหม
ต๎องมีความชัดเจนในอัตลักษณ๑วําเป็นแบบไหน‛
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นิตยสารสาหรับชายรักชาย
เป็นสื่อกลางที่มีความชัดเจนตํอการแสดงออกด๎านพฤติกรรมของกลุํมชายรักชายในสังคมไทย
จะเห็นได๎นิตยสารลักษณะนี้ได๎เกิดขึ้นหลากหลายฉบับ และผลิตด๎วยชํองทางที่แตกตํางในชํวงปีที่ผําน
มา ไมํวําจะเป็นในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ๑ที่วางแผงตามท๎องตลาด สื่อสิ่งพิมพ๑ที่วางแผงเฉพาะแหลํงชุมนุม
เกย๑ นิตยสารเกย๑แจกฟรี หรือนิตยสารเกย๑ออนไลน๑หรือ E-Magazine จากปรากฏการณ๑ดังกลําว จึง
เกิดข๎อสังเกตที่วําผู๎บริโภคชายรักชายนิยมอํานนิตยสารมากขึ้น อีกทั้งยังดําเนินวิถีชีวิตที่สอดคล๎องไป
ในแนวทางเดียวกับเนื้อหาในนิตยสารดังกลําว โดยได๎เกิดผู๎นํากลุํม การเชื่อมแนํนกลุํม และสร๎างภาพ
ตัวแทนหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุํมขึ้น เชํน พาเหรดเกย๑ ปาร๑ตี้เกย๑ การเสวนาของเพศทางเลือก และการ
รวมกลุํมเพื่อเรียกร๎องสิทธิมนุษยชน อาทิ กลุํมเกย๑การเมืองไทยและเครือขํายองค๑กรอัตลักษณ๑ทางเพศ
กลุํมสตรีข๎ามเพศ กลุํมกุลเกย๑ กลุํมเกย๑พีเพิลไลค๑อัส (สิงคโปร๑) รวมไปถึงกลุํมเกย๑นักศึกษาที่อาจไมํได๎
มีการรวมกลุํมที่ชัดเจน
แตํเป็นกลุํมเกย๑ที่ได๎รับอิทธิพลจากการประกอบสร๎างวัฒนธรรมเกย๑ผําน
ชํองทางของสื่อในหลากหลายประเภท และเป็นกลุํมที่ได๎รับความสนใจจากผู๎นํากลุํมเกย๑ เนื่องจากตก
เป็นเหยื่อของความเชื่อผิดๆ ในวัฒนธรรมเกย๑ ยกตัวอยํางเชํน การขายบริการทางเพศผํานเว็ปไซต๑ การ
มีเพศสัมพันธ๑แบบฉาบฉวยและไมํป้องกันในสถานบันเทิง ฟิตเนส ซาวนํา ฯลฯ
กลุํมเกย๑นักศึกษาถือเป็นกลุํมคนจํานวนมากและมีหลายประเภท โดยเป็นกลุํมผู๎บริโภคหลัก
ของนิตยสารเกย๑ หนึ่งในคณะผู๎จัดทํานิตยสารเกย๑ฉบับหนึ่ง (ไมํเปิดเผยชื่อ) กลําววําในการผลิต
นิตยสารแตํละฉบับ
ผู๎จัดทําได๎มุํงเน๎นไปที่ความต๎องการของกลุํมผู๎อํานนักศึกษาเกย๑เป็นสําคัญ
เนื่องจากมีกําลังซื้อและนิยมเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมทางการตลาด เชํน การจัดปาร๑ตี้เกย๑ ซึ่งถือเป็น
ชํองทางการหารายได๎จํานวนมหาศาลของธุรกิจสิ่งพิมพ๑ และเมื่อกิจกรรมทางการตลาดกลายเป็นกล
ยุทธ๑หลักของการกอบโกยรายได๎สําหรับการผลิตนิตยสารเกย๑ จุดยืนของนิตยสารสําหรับชายรักชายจึง
เปลี่ยนไปจากในอดีต ซึ่งนิตยสารเกย๑นั้นเต็มไปด๎วยนวนิยายและเรื่องเลํา
นิตยสารเกย๑สมัยนี้ให๎ความสําคัญกับภาพลักษณ๑ภายนอกของกลุํมชายรักชายมากขึ้น โดย
สอดแทรกไปด๎วยการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ดูแลบุคลิกภาพและรักษารูปรําง เชํน เสื้อผ๎า ผลิตภัณฑ๑แตํง
ผม ผงโปรตีน น้ําหอม ฯลฯ ด๎วยการนําเสนอชํองทางการบริโภคสินค๎าลักษณะเฉพาะดังกลําว ได๎
นําไปสูํความเชื่อ ผลิตซ้ํา และตอกย้ําจนเกิดเป็นวัฒนธรรมยํอย (Subculture) จนในปัจจุบันได๎
กลายเป็นชํองทางการหารายได๎ขนาดใหญํของกลุํมนายทุนไปเสียแล๎ว
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กลําวโดยสรุป นิตยสารสําหรับชายรักชายเป็นพื้นที่ประกอบสร๎างวัฒนธรรม ซึ่งทําหน๎าที่เป็น
ทั้งผู๎กําหนดประเด็นสําหรับชาวสีรุ๎ง (Agenda Setter) และเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อขนาด
ใหญํ (Propaganda) ภายใต๎การนําเสนอตัวตนความเป็นชายรักชาย ผํานมุมมองที่เปิดกว๎างด๎าน
คํานิยมทางเพศ
นิตยสารเกย์กับเยาวชน
อีริค เอช อีริคสัน (1968 อ๎างถึงใน จิตตินันท๑ เดชะคุปต๑, 2543: 41; กุลภา วจนสาระ, 2544:
58) กลําววํา วัยรุํนเป็นวัยวิกฤติแหํงการแสวงหาเอกลักษณ๑ของตนเอง (Identity crisis) เป็นชํวงวัยที่
มนุษย๑มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุดยิ่งกวําวัยอื่นๆ
การปรับตัวของวัยรุํนเป็นพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพตํอจากวัยเด็ก วัยรุํนต๎องทําความเข๎าใจและตระหนักในตนเอง มองตนเองและเห็นตนเอง
ตามที่ผู๎อื่นเห็น เรียนรู๎และยอมรับความสามารถของตน หากวัยรุํนใช๎เหตุผล สติปัญญาพิจารณา ก็จะ
เข๎าใจตนเองตามความเป็นจริง (Realistic self) ถ๎าใช๎อารมณ๑ตัดสิน จะมองเห็นตนตามที่ตนอยากเป็น
(Ideal self) ในการพิจารณาตนเองดังกลําว หากวัยรุํนได๎รับการสนับสนุนจากพํอแมํและเพื่อน จะเกิด
ความมั่นใจในคุณคําของตนเอง (Self esteem) และพัฒนาความเป็นตัวตน (Identity) ขึ้นมาได๎
วัยรุํนยังมีแนวโน๎มของการเกิดสภาวะทางอารมณ๑ที่สูงมาก การตอบสนองตํอสิ่งตํางๆ จึงมักมี
ความรุนแรงกวําวัยอื่น ดังนั้น การถูกกระตุ๎นหรือชี้นําเพียงเล็กน๎อย ก็สามารถนําไปสูํการกระทําหรือ
พฤติกรรมที่รุนแรงได๎
แบนดูรา กลําววํา สื่อมวลชน (Mass Media) นั้นมีอิทธิพลอยํางมากตํอวัยรุํน เพราะเป็นสื่อที่
มีศักยภาพในการสํงผํานข๎อมูลที่กํอให๎เกิดความคิด และความเชื่อในการกระทําพฤติกรรมตํางๆ โดย
จะให๎ภาพและสอนเกี่ยวกับโลกของการเป็นผู๎ใหญํให๎แกํเขากํอนที่เขาจะเริ่มสัมผัสมันด๎วยตนเอง ซึ่ง
ความนําดึงดูดใจของสื่อจะแรกเข๎าไปมีอิทธิพลทีละเล็กละน๎อย รวมทั้งกระตุ๎นให๎เกิดการเลียนแบบ
และจูงใจให๎เกิดการกระทําเหลํานั้น (ปนีตา นิตยาพร, 2543: 4)
ในปัจจุบัน
ไมํได๎มีเพียงนิตยสารกระแสหลักหรือสิ่งพิมพ๑ที่มีการคัดกรองความรุนแรงของ
เนื้อหาและภาพ งานวิจัยในครั้งนี้เล็งเห็นวํา นิตยสารสําหรับชายรักชายมีความหลากหลายของชํอง
ทางการสื่อสาร ผู๎วิจัยจึงแบํงเกณฑ๑ชํองทางของนิตยสารตามปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่
คาดวํามีอิทธิพลตํอทัศนคติและพฤติกรรม ของนักศึกษาชายรักชาย ไมํวําจะเป็นนิตยสารเกย๑กระแส
หลักที่มีการคัดกรองภาพ เนื้อหา และความรุนแรงทางเพศ สามารถวางแผงจําหนํายทั่วประเทศ อัน
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ได๎แกํ Attitude Magazine นิตยสารเกย๑กระแสรองและนิตยสารเกย๑แจกฟรี ที่อาจไมํมีการคัดกรอง
เนื้อหาและความรุนแรงทางเพศ วางแผงจําหนํายเฉพาะแหลํง ได๎แกํ Hey! Magazine และ Max
Magazine รวมไปถึงนิตยสารเกย๑ออนไลน๑ GCONNEX Magazine ที่ไมํมีการคัดกรอง เนื้อหาหรือ
ความรุนแรงทางเพศ และไมํมีการวางแผงตามร๎านค๎าทั่วไปเชํนกัน แตํให๎ผู๎บริโภคเสพรับผํานระบบ
ลงทะเบียนในเว็ปไซต๑
ทั้งนี้ยังศึกษาด๎วยวิธีการสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant Observation) โดยการลงพื้นที่
เพื่อเก็บข๎อมูลและทําความเข๎าใจถึงการใช๎ชีวิต ความรู๎สึกนึกคิด และความหมายที่กลุํมตัวอยํางให๎ตํอ
ปรากฎการณ๑ที่ผู๎วิจัยต๎องการศึกษา
ผู๎วิจัยได๎ตั้งคําถามสําหรับการศึกษาในครั้งนี้วํา นิตยสารเกย๑อาจเป็นปัจจัยอันทําให๎เกิดการ
กระตุ๎นเสรีภาพการแสดงออกทางเพศ
รวมถึงยังทําให๎กลุํมชายรักชายในวัยนักศึกษาชํวงหัวเลี้ยว
หัวตํอซึ่งอาจยังไมํสามารถเข๎าใจในความซับซ๎อนของรสนิยมทางเพศอยํางลึกซึ้ง ได๎รับผลจากการรับ
สารอันจะกํอให๎เกิดความเชื่อหรือคํานิยมที่ผิด นําไปสูํปัญหาฝังรากที่ยากเกินกวําจะแก๎ไข ผลงานการ
วิจัยครั้งนี้อาจชํวยให๎ผู๎บริโภคและผู๎ผลิตนิตยสารสําหรับชายรักชายมีความเข๎าใจที่ตรงกัน ทั้งในระบบ
แนวคิดและวิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมชาวสีรุ๎ง เนื่องด๎วยนิตยสารเป็นภาพสะท๎อนสําคัญในการประกอบ
สร๎างความเป็นตัวตนของกลุํมชายรักชาย โดยเฉพาะกลุํมวัยนักศึกษา เพราะความเข๎าใจที่ผิดเพี้ยนนี้
อาจนําไปสูํการสูญเสียสิทธิหรือความไมํเทําเทียมทางเพศในที่สุด และหวังเป็นอยํางยิ่งวําจะชํวยให๎
เกิดการปรับปรุงการคัดกรองข๎อมูลขําวสารที่มีประโยชน๑ตํอบุคคลเพศที่สาม รวมถึงสังคมมากขึ้น ทั้ง
ยังหวังวําจะเป็นภาพสะท๎อนให๎เกิดการพัฒนาคุณคําในนิตยสารสําหรับชายรักชาย เพราะถือเป็นพลัง
ผลักดันให๎เกิดจุดยืนสําหรับเยาวชนกลุํมอุดมปัญญา
ให๎มีความเชื่อมั่นในการดําเนินวิถีชีวิตใน
แนวทางของตนเองอยํางถูกทิศทางและสร๎างคุณประโยชน๑แกํสังคมในอนาคต
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ปัญหานาวิจัย
1. การมีสํวนรํวมในการลดปริมาณการใช๎ถุงพลาสติกของผู๎ใช๎บริการท็อปส๑ มาร๑เก็ตเป็นอยํางไร
2. การนําเสนอเนื้อหาและภาพของกลุํมชายรักชายผํานนิตยสารทั้ง 4 ประเภท มีความแตกตําง
กันอยํางไร
3. ผู๎อํานชายรักชายในกลุํมนักศึกษา มีการประกอบสร๎างวัฒนธรรมยํอยทั้งตํอตนเองและกลุํม
อยํางไร หลังจากการบริโภคนิตยสารสําหรับชายรักชายในแตํละประเภท
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประเภทนิตยสารสําหรับชายรักชาย รวมถึงทัศนคติ และพฤติกรรม
ทางสังคมของกลุํมชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ ศึกษากลุํมชายรักชายที่บริโภคนิตยสารสําหรับชายรักชายระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
อายุระหวําง 18 – 22 ปี โดยเป็นผู๎ที่ติดตามและสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารในแตํละประเภท ทั้งยังเป็นผู๎
ที่เข๎ารํวมกิจกรรมนอกสถานที่ จํานวนทั้งสิ้น 16 คน
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
วัยรุ่น วัยรุํนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํวุฒิภาวะทั้งรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และสังคม
จึงนับวําเป็นวิกฤติชํวงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นชํวงตํอของวัยเด็กและผู๎ใหญํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ระยะต๎นของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลําว จะมีผลตํอ
ความสัมพันธ๑ระหวํางวัยรุํนด๎วยกันเอง และบุคคลรอบข๎าง หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลําว
เป็นไปอยํางเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใสํใกล๎ชิด จะชํวยให๎วัยรุํนสามารถปรับตัว ได๎อยํางเหมาะสม
บรรเทาปัญหาตํางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุ๎นให๎พัฒนาการด๎านอื่นๆ
เป็นไปด๎วยดี
วัฒนธรรมกลุ่ม เกิดจากความต๎องการหรือความพึงพอใจโดยยึดกลุํมหรือสังคมเป็นหลัก
วัยรุํนมีแนวโน๎มตระหนักถึง ‘ตนเอง’ เป็นสําคัญ ไมํวําจะเป็นคนต๎องการ เป้าหมายและความสนใจ
เมื่อต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องกับสังคม พวกปัจเจกชนนิยมจะถูกคาดหวังจากคนในครอบครัววําจะต๎องดูแล
ตนเองและคนใกล๎ชิดในครอบครัวเทํานั้น
พื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) หมายถึง พื้นที่ๆ เชื่อมโยงสังคมกับรัฐ เป็นพื้นที่ที่ผู๎คนใน
สังคมมารํวมกันทําหน๎าที่วิพากษ๑ วิจารณ๑ และควบคุมการทํางานของอํานาจรัฐ ลักษณะเดํนของพื้นที่
สาธารณะ คือการสนทนา/ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลประโยชน๑สํวนรวมเกิดขึ้นโดยไมํมี
การบังคับขํมขูํ ชักจูง คุกคาม หรือออกคําสั่ง
ผู้กาหนดประเด็นหรือวาระให้กับสังคม (Agenda Setter) เป็นสํวนหนึ่งของทฤษฎีการดํา
หนดระเบียบและวาระ โดยให๎ความสําคัญกับประเด็นด๎านจริยธรรมในการนําเสนอขําวสารและการ
แสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสื่อมวลชน
การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หมายถึง การโฆษณาที่มุํงประโยชน๑ของตนแตํเพียง
ฝ่ายเดียว โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อที่จะโน๎มน๎าวความคิดและจูงใจคนด๎วยวิธีการตํางๆ ให๎เห็นดีเห็นงาม
ไปกับตนเอง หรือทําให๎เห็นวําผู๎ถูกชักจูงนั้นเป็นปฏิปักษ๑ตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นิตยสารเกย์ หมายถึง นิตยสารที่นําเสนอเรื่องราวของรักรํวมเพศ และตอกย้ําความหมาย
ของ ๓เกย๑๔ ด๎วยคอลัมน๑ และเรื่องแตํง เชํน การแนะนําวําควรจะปฏิบัติตัวอยํางไรสําหรับการเลือก
คูํครอง การสารภาพกับครอบครัว การวางตัวในสังคม การทํากิจกรรมรํวมกันสําหรับผู๎ที่เป็นเกย๑ มีการ
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นัดพบกันในงานเลี้ยงบ๎าง หรือรํวมเดินทางทํองเที่ยวด๎วยกัน มีเรื่องสั้นเกี่ยวกับชีวิตของเกย๑ เรื่องราว
จากประสบการณ๑ที่เป็นความรัก ความสมหวัง ความผิดหวังและเรื่องเกี่ยวกับเซ็กซ๑ มีคอลัมน๑แนะนํา
สถานที่พบปะของเกย๑ เชํน ซาวนํา บาร๑เกย๑ ร๎านอาหาร สถานอาบอบนวด ดิสโก๎เธค เป็นต๎น
นอกจากนั้น ยังมีเรื่องซุบซิบนินทาในแวดวงสังคม วงการบันเทิง เชํน การพูดถึงนักแสดงบางคนที่อาจ
มีพฤติกรรมรักรํวมเพศ หรือ การแหน็บแนม หยอกล๎อ คนในธุรกิจของเกย๑ เป็นต๎น
ชายรักชาย (Male Homosexual) หมายถึง ผู๎ชายที่มีความรัก ปรารถนาทางเพศชายด๎วยกัน
นอกจากคําวํา Male Homosexual แล๎ว ยังสามารถใช๎คําวํา MSM หรือ Men who have sex with
men ทั้งนี้ยังใช๎คําวํา ‘เกย๑’ รวมถึงคําอื่นๆ ตามบริบทสังคมได๎อีกมากมาย อาทิ ชายที่แตํงตัวและแสดง
กริยาเป็นหญิงมักเรียก ‘กระเทย’ เป็นต๎น ชายรักชายนั้นเป็นผู๎ชายที่มีใจฝักใฝ่ นิยมชมชอบ หรือรักใครํ
ในเพศเดียวกัน รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ๑กับผู๎ชายด๎วยกัน ซึ่งอาจมีความรู๎สึกวําตนเป็นชาย หรือ
หญิงก็ได๎ และอาจมีการแสดงออกแบบเปิดเผยและปกปิด ทั้งยังสามารถแบํงได๎เป็น 3 กลุํม ตามความ
พึงพอใจในเพศตนและจากการแสดงออก ได๎แกํ
1. Gay หมายถึง ผู๎ชายที่มีพฤติกรรมทางเพศชอบเพศชายด๎วยกัน แตํยังคงพึงพอใจในเพศ
ชายของตนเอง การแตํงตัวเป็นผู๎ชาย บุคลิกภายนอกอาจบํงชี้วําเป็นเกย๑ได๎ลําบาก เพราะ
มีทั้งสุภาพเรียบร๎อย จนถึงเหมือนผู๎ชายทั่วไป
2. Transvestitism หมายถึง ผู๎ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบผู๎ชายด๎วยกัน แตํยังคงพึงพอใจที่
จะเลียนแบบเพศหญิงด๎วยการแตํงตัวเลียนแบบ บุคลิกภายนอกบํงชี้ได๎งําย เชํน มีจริต
เหมือนผู๎หญิง แตํงหน๎า หรืออาจมีหน๎าอก ผมยาว ฉีดฮอร๑โมน แตํไมํได๎แปลงเพศ
3. Transsexualism หรือ Transgender หมายถึง ผู๎ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชาย
ด๎วยกัน มีความต๎องการเป็นเพศหญิง และแปลงเพศเป็นผู๎หญิงแล๎ว หรือที่เรียกวํา ‘สาว
ประเภทสอง’
นอกจากบทบาทดังกลําวแล๎ว ในสังคมเฉพาะกลุํมยังมีความซับซ๎อนมากขึ้น เพราะบทบาทอัก
หลากหลายมิติ อาทิเชํน ‘ไบรุก’ หมายถึงคนที่มีเพศสัมพันธ๑ได๎ทั้งชายและหญิง แสดงบทบาทเป็นฝ่าย
รุก หรือที่รู๎จักกันในรูปแบบของหญิงก็ได๎ชายก็ดี ‘ไบรับ’ หมายถึงชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายด๎วยการ
เป็นฝ่ายรับ ไบโบท หมายถึงชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับหญิงได๎ และแสดงบทบาทในการมีเพศสัมพันธ๑กับ
ชายด๎วยการเป็นฝ่ายรุกและรัก ‘โบทรุก’ หมายถึงกลุํมชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายทั้งการรุกและการรับ
แตํถนัดรุกมากกวํา ‘โบทรับ’ หมายถึงกลุํมชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายทั้งการรุกและการรับแตํถนัดรับ
มากกวํา
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อนําผลการศึกษาไปใช๎เป็นแนวทางการป้องกันปัญหาทางเพศที่คุกคามสังคมไทย
2. เพื่อใช๎เป็นประโยชน๑สําหรับการวางบรรทัดฐานของการผลิตนิตยสารประเภทชายรักชาย
ที่ยังผลให๎เกิดประโยชน๑ตํอผู๎อํานกลุํมเยาวชน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง ๕ทัศนคติทางเพศผํานการบริโภคนิตยสารชายรักชายของผู๎อํานชายรักชาย
กลุํมนักศึกษา๖ ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
วิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเพศสภาพ เพศวิถี ชายรักชาย และเกย๑ไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีเควียร๑
3. แนวคิดเรื่องการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม
4. แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารและทฤษฎีด๎านการบริหารจัดการนิตยสารเกย๑
5. แนวคิดและทฤษฎีภาพตัวแทน
6. แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมยํอย
7. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
8. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
9. แนวคิดการเปิดรับสื่อมวลชน
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเพศสภาพ เพศวิถี ชายรักชาย และเกย์ไทย
ลอร๑เบอร๑และฟาเรล (1991) กลําววํา เพศ (Sex) หมายถึง เพศที่กําหนดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่ง
เป็นการบํงบอกความเป็นชายหรือหญิงตามลักษณะทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมํสามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎ บุคคลที่เกิดมามีเพศชายหรือหญิง จะมีบุคลิกภาพที่แตกตํางกัน โดยมีหน๎าที่ในการให๎
กําเนิด (Reproductive function) และทุกคนที่เกิดมาได๎ถูกสร๎างขึ้นให๎มีลักษณะเหมาะสมกับแตํละ
เพศที่ตัวเองเป็น เชํน การมีประจําเดือน การตั้งครรภ๑ การมีหน๎าอกของผู๎หญิง และการผลิตเชื้ออสุจิใน
ผู๎ชาย เป็นต๎น
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สํวนความเป็นเพศหรือเพศสภาพ (Gender) หมายถึง เพศที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคม
หรือวัฒนธรรม ให๎ชายหรือหญิงแสดงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสม ดังนั้นเพศที่ถูกกําหนด
โดยสังคมนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามสถานการณ๑และเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (แบรนนอน
, 1999) ซึ่งสามารถอธิบายได๎วําการที่บุคคลจะเป็นผู๎หญิงหรือผู๎ชายเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรม
หมายความวํา วัฒนธรรมสร๎างความเป็นชายและหญิงขึ้นในสังคม วัฒนธรรมจะเป็นตัวกําหนดวํา
ผู๎หญิงและผู๎ชายควรต๎องปฏิบัติตัวอยํางไร หรือคิดอยํางไร เชํน ผู๎หญิงไทยต๎องเป็นคนเรียบร๎อย ไมํพูด
เสียงดัง ไมํสบถ และให๎ความสําคัญกับหน๎าที่ของภรรยาและแมํมากกวําการประสบความสําเร็จใน
หน๎าที่การงาน ในขณะที่ผู๎ชายต๎องทํางานเพื่อประสบความสําเร็จ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด หรือ
ผู๎ชายต๎องเป็นผู๎เกี้ยวพาราสี ถ๎าผู๎หญิงคนใดเป็นผู๎เกี้ยวพาราสีผู๎ชายกํอน ผู๎หญิงคนนั้นจะถูกตําหนิจาก
สังคม จะเห็นวําสิ่งเหลํานี้เป็นสิ่งที่คาดหวังของสังคมมีตํอความเป็นชายและหญิง (ปรานี วงษ๑เทศ,
2549)
เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ หรือที่เรียกไว๎ใน
กฎหมายล๎านนาดั้งเดิมวํา ‘ตัณหาอาลัย’ ในแตํละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศของปัจเจก
บุคคลเป็นมากกวําพฤติกรรมตามธรรมชาติ วําใครนอนกับใคร ที่ไหน อยํางไร แตํหมายรวมถึงความ
ปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนนึกเกี่ยวกับนางและชายในอุดมคติ ฯลฯ ความ
ปรารถนาทางเพศเป็นเรื่องของการสร๎างความหมายทางสังคม
เป็นเป้าหมายของการควบคุมทาง
สังคมและการเมือง และเป็นพื้นที่ของการยอมจํานวนของการตํอสู๎ในระดับปัจเจก ฉะนั้น เพศวิถีจึง
เป็นสิ่งที่สลับซับซ๎อน
วิถีทางเพศของปัจเจกแตํละคน เป็นเป้าหมายแหํงการควบคุมโดยวิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยูํ
กับกาลเทศะ
ที่ต๎องควบคุมก็โดยข๎อเท็จจริงที่วําความสัมพันธ๑ทางเพศบางรูปแบบเทํานั้นที่จะ
กํอให๎เกิดการสืบพันธุ๑ ความสัมพันธ๑แบบนั้นก็คือระหวํางหญิงและชาย ที่เรียกกันวํา ‘รักตํางเพศ’
(heterosexuality) และแม๎แตํ ‘รักตํางเพศ’ เองก็ยังมีหลากหลายรูปแบบ เชํน รักตํางวัย รักนอกสมรส
รักเลํน รักข๎ามชั้น ฯลฯ สังคมแตํละสังคมตํางกําหนดวําในบริบทและความนิยมของสังคมรักตํางเพศ
แบบใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมดีงาม ควรเชิดชูให๎เป็นสถาบันที่รัฐจะให๎การรับรอง และให๎รางวัลเป็น
สวัสดิการและสิทธิประโยชน๑ทางสังคมและการเมืองแกํผลผลิตของรักตํางเพศที่เหมาะสม
รางวัล
เหลํานี้ก็เชํนกัน เงินชํวยเหลือเลี้ยงดูบุตร การศึกษาฟรี บริการสาธารณสุขที่ไมํต๎องเสียคําใช๎จําย คํา
ลดหยํอนภาษี เป็นต๎น
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นายแพทย๑ไพรัตน๑ พฤกษาชาติ คุณากร ได๎สรุปความหมายของคําวํา ‘รักรํวมเพศ’ ไว๎วํา
ประกอบด๎วยลักษณะดังนี้ (ไพรัตน๑ พฤกษชาติ คุณากร, 2534 : 307)
1. มีจินตนาการวํามีเพศสัมพันธ๑กับเพศเดียวกัน
2. มีเพศสัมพันธ๑กับเพศเดียวกันจริง
3. รู๎สึกวําเอกลักษณ๑ภายในของตนเป็นรักรํวมเพศ
4. อยูํในสังคมอยํางเปิดเผยในบทบาทของรักรํวมเพศ
ในปัจจุบันเราจะได๎ยินคําวํา ‘ชายรักชาย’ โดยทั่วไปวํา ‘เกย๑’ (Gay) ซึ่งเป็นคําที่นายแพทย๑แบง
เกิร๑ต (Benkert) นํามาใช๎ และยังมีศัพท๑ที่ใช๎เรียกเกย๑ตามพฤติกรรมการแสดงออกวํา แอบจิต สลัวจิต
และสวํางจิต ด๎วย โดยผู๎ที่เป็นแกนนําในการบัญญัติศัพท๑เหลํานี้ก็คือ ดร.เสรี วงษ๑มณฑา อาจารย๑ชื่อ
ดัง ผู๎กล๎าเปิดเผยตัววําเป็นเกย๑ (คมฉัตร วุฒิโรจน๑, 2534 : 24)
ศัพท๑บัญญัติดังกลําว มีความหมายตรงกับที่ นที ธีรโรจนพงษ๑ ได๎เคยนําเสนอตํอที่ประชุมแหํง
หนึ่งในปี 2532 โดยจัดแบํงกลุํมเกย๑ออกเป็น 3 กลุํม ตามพฤติกรรมที่มองเห็นจากภายนอก (Physical
Appearance) ดังนี้
A = คูํเกย๑ที่ภายนอกเป็นผู๎ชายแท๎
B = เกย๑ที่ดูภายนอกสาว
C = เกย๑ที่ลักษณะภายนอกก้ํากึ่ง
และแบํงกลุํมเกย๑ออกเป็น 3 กลุํม ตามพฤติกรรมทางเพศ (Sex Behavior) ดังนี้
a = เกย๑ที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรุก
b = เกย๑ที่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับ
c = เกย๑ที่เป็นได๎ทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ
แนวคิดเกี่ยวกับเกย๑ไทยนั้นเกิดขึ้นตั้งแตํสมัยโบราณ แม๎ไมํมีหลักฐานระบุไว๎ชัดเจนเหมือนฝรั่ง
เราไมํพบหลักฐานในประวัติศาสตร๑วํา ใครหรือผู๎ใดที่เป็นเกย๑ แตํเป็นที่แนํชัดวํามีเกย๑ในสังคมไทย
โบราณ จากหลักฐานบางประการ เชํน ภาพจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพวิจิตรกามา เป็นต๎น
นอกจากนี้เรายังได๎ทราบวํา เกย๑หรือพฤติกรรมรักรํวมเพศในภิกษุสามเณรนําจะไมํเพียงผิดวินัยสงฆ๑
เทํานั้น แตํผิดกฎหมายบ๎านเมืองด๎วย เชํน ระบุไว๎ในกฎหมายตราสามดวง และประกาศในรัชกาลที่ 4
ห๎ามพระสงฆ๑กระทํากริยารักรํวมเพศกับสามเณรหรือเด็ก (วัด) อยํางไรก็ดี แม๎จะไมํมีกฎหมายระบุโทษ
เกย๑ในสังคมไทย แตํเกย๑ในไทยก็ไมํเป็นที่ยอมรับ เชํนเดียวกัน มักถูกรังเกียจในเชิงบัดสีบัดเถลิง เป็น
บ๎า (บ๎ารัก) หรืออาเพศ เชํน เชื่อวําชายสมสูํกับชายฟ้าจะผํา หรืออยํางน๎อยๆ ก็มักถูกเยอะเย๎ย หมิ่น
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แคนวําลามกหรือเป็นตัวตลก ดังเชํน พฤติกรรมตอนหนึ่งของขุนช๎างจากวรรณคดีขุนช๎างขุนแผน ที่
กลําววําขุนช๎างเข๎ากอดจูบลูบเครื่องในขุนแผน
ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันของรักรํวมเพศชนิดแฝงเร๎น
(Latent homosexual) ก็เป็นได๎ (กิติกร มีทรัพย๑, 2531 : 43 – 44)
กิติกร มีทรัพย๑ ได๎ศึกษาเกย๑ไทยจากนิตยสาร พบวําในเมื่อสังคมเห็นเกย๑วําบัดสีบัดเถลิง (ซึ่งมี
ความหมายวําต่ํา ไมํมีคําอยูํด๎วย) เกย๑ก็ต๎องพยายามทําให๎สังคมเห็นคําและยอมรับ เกย๑ที่ได๎รับ
การศึกษาสํวนหนึ่ง จึงมีความแนํวแนํอยํางยิ่งที่จะสร๎างสรรค๑งานใหมํ ครีเอทสิ่งที่ชอบสนใจ และทําให๎
สําเร็จให๎ได๎ ไมํวําพวกเกย๑จะพอใจหรือไมํพอใจ
พิมพ๑พร ยิ่งยง (2529) กลําววํา ‘เพศ’ นั้นสามารถเป็นไปได๎ในหลายความหมาย แตํในการ
สื่อมวลชนแล๎วนั้น จะเป็นการศึกษาเรื่องเพศในลักษณะของการมีเพศสัมพันธ๑ พฤติกรรมทางเพศที่
ผิดปกติและการลามกอนาจาร ซึ่งเมื่อพูดถึงพฤติกรรมลามกอนาจารนั้น เนื้อหาที่จัดได๎วําเป็น
พฤติกรรมที่ลามกอนาจารหรือมีลักษณะยั่วยุกามารมณ๑ สามารถสังเกตได๎จากลักษณะดังตํอไปนี้
1. สิ่งลามกอนาจาร ได๎แกํ ภาพ หนังสือ หรือวัตถุอันมีลักษณะที่ทําให๎ผู๎พบเห็นมีความรู๎สึก
ทางอารมณ๑ และความกําหนัด วําโดยยํอ คือ ภาพ หนังสือ หรือวัตถุนั้นได๎จัดทําขึ้นให๎มี
ลักษณะอนาจารเพื่อการอนาจารโดยเฉพาะ
2. ความหมายสามัญในเรื่องลามกอนาจารโดยทั่วไปดังกลําวในข๎อ 1 ก็อยูํที่อวัยวะลับ
บางอยําง หรือกิจในกามารมณ๑หรือประเวณี ซึ่งได๎เขียนหรือทําขึ้นเพื่อปลุกปั่นจูงใจให๎
รู๎สึกไปในทางกําหนัดและมักมากในกาม ทั้งนี้โดยมิได๎แฝงความเป็นศิลป์ไว๎แตํอยํางใด
3. ตามหลักดังกลําวแล๎ว วัตถุหรือภาพศิลป์ยํอมไมํอยูํในเครือขํายจะเป็นลามกอนาจาร
ทั้งนี้ก็เป็นที่นิยมกันมานานแล๎ววํา รํางกายมนุษย๑เป็นสื่อทําให๎ชํางสลัก ชํางปั้น ชํางเขียน
เกิดความคิดในทางประดิษฐ๑ให๎งดงามอยูํเสมอมา ด๎วยเหตุนี้ รูปปั้น รูปสลัก ภาพเขียนที่
มีชื่อเสียงโดํงดังจึงมักเป็นรูปเปลือยโดยมาก
4. อวัยวะลับบางอยํางไมํเป็นลามกอนาจารในเมื่อเขียน
หรือได๎จัดทําขึ้นเพื่อวิทยาการ
โดยเฉพาะ เชํน ตําราแพทย๑ อธิบายถึงชีววิทยา ฯลฯ และมีภาพอวัยวะเหลํานี้ประกอบ
คําอธิบาย
5. วัตถุหรือภาพศิลป์ตํางๆ ดังกลําวในข๎อ 3 ได๎ถูกจําลองหรือพิมพ๑คัดขึ้นใหมํเฉยๆ แล๎วนํา
ออกขายหรือแสดง ยํอมไมํเป็นภาพลามกอนาจาร แตํถ๎าพิมพ๑ขึ้นใหมํแล๎วนําไปแทรกใน
บทความที่เขียนเพื่อกามารมณ๑ ภาพประกอบเหลํานี้กลายเป็นภาพประกอบข๎อความให๎
เป็นจริงเป็นจังขึ้นและกลายเป็นข๎อความที่ลามกอนาจารทันที
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6. หนังสือที่เป็นวิทยาการแตํเพียงในนามและมีภาพเปลือยให๎เห็นอวัยวะลับยํอมเป็นลามก
อนาจาร ทั้งนี้เพราะผู๎เขียนอ๎างเอววิทยาการเป็นเครื่องบัง เพื่อจุดประสงค๑อยํางอื่นอัน
เป็นไปในทางยั่วยุอารมณ๑ (จุฑา เทียนไทย, กฎหมาย ระเบียบคําสั่งวําด๎วยการโฆษณา,
2533 : 164 – 165)
ทั้งนี้ คมฉัตร วุฒิโรจน๑ ยังได๎กลําวถึงลักษณะนิสัยของเกย๑ไทยในหัวข๎อ ‘ทัศนะในการเปลี่ยนคูํ’
วําจากประวัติศาสตร๑ของเกย๑ไทย ที่มักจบลงด๎วยความเศร๎าสลด ทําให๎เกิดทัศนะในหมูํเกย๑ไทยวํา ๕ไมํ
มีรักแท๎ให๎กับเกย๑๖ ดังนั้น เกย๑ไทยจึงไมํจริงจัวกับความรักนัก จนทําให๎สังคมเกย๑ไมํจริงจังกีบใคร และ
เป็นพวกสําสํอนทางเพศ ทําให๎เกย๑รุํนหลังๆ เกิดลัทธิเอาอยํางเพราะกลัวผิดหวังจนกลายเป็นลักษณะ
ของเกย๑ไทย (คมฉัตร วุฒิโรจน๑, 2534)
2. แนวคิดและทฤษฎีเควียร์ (Queer Theory)
ต๎องยอมรับวําปัจจุบันนี้ กลุํมรักรํวมเพศมีความหลากหลายทางด๎านกลุํมอัตลักษณ๑ (Identity)
การศึกษาในครั้งนี้จึงต๎องหยิบยกเอาทฤษฎี Queer Theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เสนอทางเลือกใหมํด๎าน
เพศสภาพ (Gender) โดยอธิบายได๎วําโลกยุคนี้ไมํจําเป็นต๎องมีเพียงชาย หญิง เกย๑ หรือเลสเบี้ยน การ
ระบุอัตลักษณ๑ทางเพศ อาจไมํสามารถชี้ชัดได๎อยํางครอบคลุมถึงความหลากหลายของเพศทางเลือก
ในปัจจุบัน เชํน เกย๑คิงแตํงหญิงไมํแสดงออก สาวเสียบ (เกย๑ที่แสดงออกเป็นหญิง แตํพฤติกรรมทาง
เพศเป็นชาย) อดัม (ชายแท๎แตํชอบทอม) เชอร๑รี่ (หญิงแท๎แตํชอบเกย๑) ฯลฯ
ปีเตอร๑ แจ็คสัน (2550) กลําววํา Queer Theory เป็นแนวคิดที่เพิ่งเริ่มเมื่อ 10-15 ปีมานี้เองที่
อเมริกา กํอนหน๎านั้นมีการศึกษาวิเคราะห๑เรื่องเกย๑ เลสเบี้ยน ไบ และทรานสเจนเดอร๑มาอยูํแล๎ว ซึ่ง
อาจเรียกได๎วําเป็นคลื่นลูกแรก คลื่นลูกนี้เริ่มสักประมาณทศวรรษที่ 70 แนวคิดหลักคือ ถือวําอัต
ลักษณ๑ (Identity) เป็นสิ่งที่ตายตัวตลอดกาลไมํมีเปลี่ยนแปลง (Essentialism) เป้าหมายการวิจัยคือ
ค๎นหาหลักฐานที่ถูกปกปิดอยูํทั้งหลาย มาสนับสนุนวําความเป็นเกย๑นั้นมีมาตลอดประวัติศาสตร๑ เชํน
มีเกย๑ในยุคกรีก ยุคโรมัน แตํวิธีการเชํนนี้ก็ใช๎ไมํคํอยได๎นักในบางสาขาวิชา เชํน ในมานุษยวิทยา
ตัวอยํางหนึ่งก็เชํน ในงานวิจัยของ Gilbert Herdt ซึ่งทําการศึกษาชนเผําแซมเบีย บนเกาะนิวกีนี เมื่อ
30 ปี ที่แล๎ว ในชนเผํานี้เด็กผู๎ชายทุกคนกํอนที่จะเป็นผู๎ชายเต็มตัวได๎ ต๎องมีเพศสัมพันธ๑กับผู๎ชายและ
กินน้ําอสุจิของผู๎ชายกํอนที่จะเป็นผู๎ชายแท๎ๆ ดังนั้นผู๎ชายทุกคนจึงมีพฤติกรรมรักรํวมเพศ แตํผู๎ชายเผํา
นี้ไมํได๎ถือวําตัวเองเป็นเกย๑ อัตลักษณ๑ของพวกเขานั้นเป็นสามี เป็นนักลํา แตํไมํได๎มีอัตลักษณ๑เป็นเกย๑
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ดังนั้นแล๎วความคิดที่วําเกย๑เป็นอัตลักษณ๑ที่มีอยูํตลอดประวัติศาสตร๑ ในทุกสังคมทั่วโลก จึงไมํมี
หลักฐานมาพิสูจน๑วําเป็นจริง เลยมีการปรับปรุงแนวคิดเรื่องอัตลักษณ๑ แนวคิดใหมํถือวําอัตลักษณ๑
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนตามเวลา แล๎วแตํสังคม วัฒนธรรมภายนอก หรือพูดได๎วําอัตลักษณ๑เป็นสิ่งประกอบ
สร๎าง (Constructionism) Queer Theory ซึ่งถือวําเป็นคลื่นลูกที่ 2 ได๎ยึดเอาแนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลัก
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ขัดแย๎งกับแนวคิดของคลื่นลูกแรก
อีกสิ่งหนึ่งที่คลื่นลูกที่ 2 ปรับปรุงจากคลื่นลูกแรกก็คือ คนรุํนใหมํในชํวงทศวรรษที่ 90 รู๎สึกวํา
Gay/Lesbian Studies ของคลื่นแรก เน๎นที่กลุํมเฉพาะคือ คนขาว ชนชั้นกลาง อเมริกัน เกย๑ผู๎ชาย
โดยเฉพาะในนิวยอร๑ค ซานฟรานซิสโก และมองข๎ามกลุํมคนอื่นๆ คลื่นลูกที่สองจึงมีการปรับปรุงให๎
รวมคนกลุมํ อื่น ๆ มากขึ้น เชํน คนผิวสี คนชั้นกรรมาชีพ คนที่ไมํใชํอเมริกัน และหญิงรักหญิง การวิจัย
ของคลื่นลูกที่สองจึงเน๎นวํา อัตลักษณ๑เป็นสิ่งประกอบสร๎าง ไมํตายตัว และขยายขอบเขตการวิจัยให๎
ครอบคลุมคนที่ไมํใชํคนขาวเทํานั้น คนรุํนนี้เห็นวํา Gay/Lesbian Studies เชยแล๎ว เป็นความคิดของ
คนรุํนเกํา คนรุํนใหมํก็หาอัตลักษณ๑ใหมํๆ โดยเลือกใช๎คําวํา Queer
เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา เลขานุการศูนย๑ข๎อมูลความหลากหลายทางเพศแหํงประเทศ
ไทย เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องเพศวิถีและการปรับใช๎ในงานสํงเสริมสุขภาพทางเพศ จัดโดยโครงการ
โรคเอดส๑แหํงสหประชาชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2548 วําด๎วยเรื่องเควียร๑ศึกษา "เควียร๑เป็นรากศัพท๑ที่มาจาก
อเมริกา แปลวํา แปลก เป็นคําที่ใช๎กับคนผิวดํา และตํอมาได๎ใช๎กับ คนรักเพศเดียวกัน ด๎วย
ชาวตะวันตกนิยมใช๎มากพอสมควร ในขณะที่ไทยยังไมํคํอยมี นักวิชาการจึงเห็นวํา การนําคําที่รู๎จักกัน
อยํางแพรํหลายนี้มาใช๎ จะชํวยสร๎างพลังในการปรับเปลี่ยนความคิดของคน และเปิดพื้นที่ให๎กับคนที่
แตกตํางมากขึ้น โดยศัพท๑คํานี้จะใช๎ในลักษณะของคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน แตํไมํต๎องการ
ประกาศตัวตนออกมาชัดเจนวํา เป็นเกย๑ หรือเลสเบี้ยน บอกเพียงวําตนเองเป็นเควียร๑ เพราะตระหนัก
ถึงความลื่นไหลทางเพศ ซึ่งตอนนี้อาจมีพฤติกรรมเป็นเกย๑ แตํตํอไปอาจกลับมาเป็นผู๎ชายแตํงงานมีลูก
ก็ได๎‛
อัญชลี ไชวราพร (2548: 286 – 287) ได๎กลําวถึงทฤษฎีความเป็นอื่นเปิดมุมมองใหมํตํอการ
มองรักรํวมเพศ วําไมํใชํสิ่งที่เป็นตราบาป ไมํใชํการทําผิดธรรมชาติและหลักศาสนา ไมํใชํโรคจิต ไมํใชํ
โรคร๎าย ทฤษฎีความเป็นอื่นเสนอวําข๎อกลําวหาตํางๆ เหลํานั้น เกิดขึ้นเพราะอคติทางวัฒนธรรมของ
วาทกรรมกระแสสังคม รวมไปถึงอํานาจของภาษาที่กํอให๎เกิดข๎อจํากัดในการเข๎าใจธรรมชาติ สิ่งที่
ทฤษฎีความเป็นอื่นพยายามอธิบายก็คือ ๕ถ๎าเราพิจารณาวําเพศและเพศสภาพนั้นแยกสํวนกัน ดังนั้น
จึงไมํจําเป็นที่เพศจะต๎องมีความสัมพันธ๑กับเพศสภาพ
กลําวคือความเป็นหญิงไมํจําเป็นจะต๎อง
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ประกอบสร๎างขึ้นในรํางกายของผู๎หญิง และความเป็นชายก็มิใชํการให๎ความหมายของเพศชาย การ
ผลัดกระบวนทัศน๑เรื่องการแบํงแยกเพศและเพศสภาพเสนอวําเพศ (ทางรํางกาย) สามารถมีเพศสภาพ
ได๎อยํางหลากหลาย ยิ่งไปกวํานั้นเพศสภาพเองก็ไมํจําเป็นที่จะต๎องจํากัดอยูํเพียงแตํ 2 เทํานั้น๖
ทฤษฎีเควียร๑มีพัฒนาการมาจากทฤษฎีเกย๑และเลสเบี้ยน ในพจนานุกรม Random House:
Webster กลําววํา Queer เป็นศัพท๑แสลง มีความหมายถึงผู๎อยูํในกลุํมรักรํวมเพศ โดยเฉพาะชาย
ขณะที่ คริส โจนส๑กลําววํา ศัพท๑คํานี้ แตํเดิมนั้นมีความหมายถึงกลุํมรักรํวมเพศในเชิงลบ สํวนใหญํจะ
เป็นเพศชาย ปัจจุบัน คําวํา Queer ถูกนําไปใช๎โดยกลุํมนักวิจารณ๑ ศิลปิน หรือแม๎กระทั่งผู๎ชมอยําง
พร่ําเพรื่อ ทังในการอธิบายงานทางวัฒนธรรมของกลุํมเลสเบี้ยน เกย๑ หรือผู๎ที่แปลงเพศแล๎ว
(Transgender) โดยอาจเน๎นความหลากหลายในเรื่องสีผิว เชื้อชาติ หรือประสบการณ๑ทางวัฒนธรรมที่
แตกตํางกันไปด๎วย แตํในขณะที่ แอนนีเก๎ แซลีก กลับเห็นวํา Queer เป็นคําศัพท๑ที่นํามาใช๎แทนคําวํา
Camp ซึ่งเป็นมุมมองในการอํานวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) กลําวคือ งานวัฒนธรรม
ของรักรํวมเพศที่สวนทางกับวัฒนธรรมครอบงํา ยกตัวอยําง เชํน Camp ในชํวง 1950 จะเชื่อมโยงกับ
งานของกลุํมรักรํวมเพศที่ต๎องหลบซํอน กํอนจะมาเปิดเผยในชํวงสองทศวรรษที่ผํานมา แตํปัจจุบันนี้
กลุํมเกย๑และเลสเบี้ยนจะอิงตัวตนและงานของตัวเองกับเควียร๑เสียมากกวํา (อัญชลี ไชวราพร, 2548:
286 – 287)
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได๎หยิบยกแนวคิดความลื่นไหลทางเพศของ Queer มาใช๎ประกอบการ
ศึกษา โดยเล็งเห็นถึงความหลากหลายและพฤติกรรมทางเพศที่ไมํสามารถระบุชี้ชัดของกลุํมนักศึกษา
ชายรักชาย
ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากการบริโภคนิตยสารในชํองทางการสื่อสารที่แตกตํางเป็นสําคัญ
เชํนเดียวกับ สุภัทรา นาคะผิว ผู๎อํานวยการมูลนิธิคุ๎มครองสิทธิด๎านเอดส๑ ได๎กลําวทิ้งท๎ายในการเสวนา
ประเด็นเรื่องเพศที่เปลี่ยนไปในสื่อและสิทธิทางเพศ ในการประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2554 ๕จริงๆ แล๎วมิติในเรื่องสิทธิทางเพศเป็นเรื่องที่ยากลําบากมาก มันคือการแสดงอัตลักษณ๑หรือการ
เป็นตัวตนของตัวเอง วําเราเลือกที่จะมีรสนิยมทางเพศแบบใดโดยไมํถูกตําหนิติติง โดยไมํถูกกระทํา
ความรุนแรง และโดยมีความปลอดภัย ประเด็นที่สําคัญซึ่งเกี่ยวข๎องกับเรื่องสิทธิทางเพศคือการที่
ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิที่จะเรียนรู๎การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารในสํวนของเรื่องเพศ โดยเฉพาะเรื่อง
เพศศึกษา เราเห็นกันอยูํแล๎วเด็กรุํนใหมํมีเพศสัมพันธ๑กันในอายุที่น๎อยลง ผู๎ใหญํที่แตํงงานแล๎วก็ยังมี
เพศสัมพันธ๑ ก็เหมือนกันกับเด็ก แตํเราชอบโทษเด็ก เราไมํเคยเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กวําเขาจะมี
ความสามารถในการคิดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเขาเอง เรื่องเพศเองเป็นเรื่องสําคัญที่ผู๎ใหญํ
ต๎องเข๎าไปควบคุมดูแล ไมํเถียงที่ผู๎ใหญํจะต๎องสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ดีสําหรับเด็ก โดยการกลั่นกรอง
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สื่อและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ แตํสุดท๎ายมันก็ยังมีชํองทางเยอะแยะในการที่จะเข๎าไป
ให๎ถึงข๎อมูลขําวสาร๖

2.3 แนวคิดเรื่องการเปิดเผยความเป็นรักร่วมเพศต่อสังคม (Disclosure)
การเปิดตัวตํอสังคมเป็นขั้นตอนสุดท๎ายในรูปแบบการยอมรับความเป็นรักรํวมเพศตํอตนเอง
(Coming Out) และถือเป็นขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาอัตลักษณ๑รักรํวมเพศ และเพื่อไมํให๎เกิดความ
สับสนกับกระบวนการยอมรับความเป็นรักรํวมเพศตํอตนเอง จึงมีการใช๎คําวํา ‘Disclosure’ หมายถึง
การเปิดเผยความรักรํวมเพศตํอผู๎อื่นแทน (สีตลา ประดิพัทธ๑กุลชัย, 2551 : 28 - 33)
สกี ฮันเตอร๑ได๎ประมวลถึงผลดีและผลเสียของการเปิดตัวตํอสังคมของกลุํมรักรํวมเพศ ดังนี้
1. ผลเสียของการเปิดตัว
1.1 ปฏิกิริยาของครอบครัว
ปฏิกิริยาของครอบครัวจะมีพื้นฐานมาจากตราประทับกลุํมรักรํวมเพศของ
สังคม เมื่อพํอแมํรู๎วําลูกมีพฤติกรรมรักรํวมเพศ แทบจะไมํมีพํอแมํคนไหนที่ไมํรู๎สึก
เสียใจ แม๎แตํพํอแมํที่มีการศึกษาสูงและมีความคิดแบบเสรีนิยม ก็จะมีปฏิกิริยาแงํลบ
ในชํวงแรก โดยพํอแมํสํวนใหญํจะมีความรู๎สึกช็อค ผิดหวัง ขายหน๎า ไมํยอมรับ และ
บางรายอาจจะเศร๎าโศกเสียใจราวกับวําลูกของตนเสียชีวิต
หากปฏิริยาของพํอแมํเป็นไปอยํางเครํงเครียด พํอแมํอาจจะทําร๎ายรํางกาย
ลูกหรือไลํออกจากบ๎าน และเมื่อพํอแมํรู๎ความจริงแล๎ว พวกเขาจะรู๎สึกหํางเหินเหมือน
มีกําแพงมากั้นระหวํางพวกเขากับลูก พํอแมํบางรายเชื่อวํา ลูกของเขาจะรู๎สึกไมํ
สบายใจแม๎วําจะอยูํกับคนในครอบครัว
1.2 ปฏิกิริยาของกลุํมเพื่อนสนิท
ชายรักรํวมเพศมักจะเปิดเผยตัวตํอเพื่อนเป็นกลุํมแรก แตํก็ยังนับวําเป็นเรื่อง
ยากสําหรับชายรักรํวมเพศ พวกเขาจะพยายามหลบเลี่ยงไมํพูดถึงเรื่องนี้ แม๎วํา
อาจจะทําให๎เพื่อนๆ รู๎สึกวําถูกทรยศเมื่อได๎ทราบจากผู๎อื่นวําเพื่อนมีพฤติกรรมรักรํวม
เพศ อยํางไรก็ดี ปฏิริยาของเพื่อนสนิทตํอการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศนั้นเป็นไป
อยํางไมํรุนแรงนัก
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1.3 ปฏิกิริยาของกลุํมเพื่อนในโรงเรียน
พวกรักรํวมเพศมักไมํอยากเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศของตนในโรงเรียน
เนื่องจากความไมํแนํใจถึงปฏิริยาของเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ และกลัวการถูกรังควาน
ทั้งทางคําพูดและรํางกาย ซึ่งพบวํา ภายหลังจากการเปิดตัวตํอเพื่อนๆ ในโรงเรียน
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดผลร๎ายตามมาไมํหยุดหยํอน เชํน การถูกทําร๎าย การถูกรัง
ควาน และการถูกแบํงแยก โดยโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมากในการดํารงไว๎ซึ่ง
ความรู๎สึกวํา พฤติกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากรักตํางเพศเป็นสิ่งผิดปกติ ผิดธรรมชาติ
1.4 ปฏิกิริยาของเพื่อนรํวมงานและผู๎บังคับบัญชา
คูปแมน (1991) แลนด๑ดอร๑ (1994) และ เจ ลี แอนด๑ บราวน๑ (1993) ตําง
กลําววํา พวกลูกจ๎างที่เป็นรํกรํวมเพศอาจพบกับคําขูํตํางๆ นานา หรืออาจจะถึงกับ
ลูกไลํออกจากงาน หากเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศ ก๎วยเหตุนี้เอง จึงพบวํา มากกวํา
สองในสามของกลุํมชายและหญิงรักรํวมเพศเชื่อวําการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศ
ในที่ทํางานจะกํอให๎เกิดปัญหาแกํพวกเขา และไมํวํานโยบายใดๆ ที่ป้องกันการ
แบํงแยกกีดกันจะนํามาใช๎ในสถานที่ทํางาน หรือไมํวําพวกเขาจะมีความสามารถมาก
เพียงใด พวกรักรํวมเพศจะรู๎สึกวําเพื่อนรํวมงานและเจ๎านายจะประเมินความสามารถ
ของพวกเขาต่ําลง หากพวกเขาเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศ ยิ่งกวํานั้น ความ
นําเชื่อถือและอํานาจของพวกเขาก็จะลดลงไปด๎วย
2. ผลดีของการเปิดตัว
2.1 ผลดีตํอตนเองในระดับปัจเจกบุคคล
2.1.1 ความรู๎สึกเป็นอิสระจากการหลบๆ ซํอนๆ และไมํต๎องหวาดระแวงกับการ
ไมํได๎รับการยอมรับ
2.1.2 มีความรู๎สึกเคารพตัวเองมากขึ้น
2.1.3 มีอัตมโนทัศน๑เพิ่มสูงขึ้น
2.1.4 มีการสร๎างเอกลักษณ๑ของตนเองในด๎านบวก
2.1.5 เกิดการกํอตัวด๎านเอกลักษณ๑ของตนเอง
2.1.6 เกิดความมั่นใจ แนํใจในความเป็นรักรํวมเพศของตนเอง
2.1.7 ลดความวิตกกังวลและความซึมเศร๎า
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2.2 ผลดีตํอตนเองในระดับสังคม
2.2.1 มีโอกาสในการติดตํอพบปะกับผู๎ที่มีความวิตกกังวลเหมือนๆ กัน
2.2.2 เกิดการรํวมกลุํม และพัฒนาเพื่อจัดเป็นระบบชํวยเหลือให๎คําปรึกษาซึ่ง
กันและกัน
2.2.3 ลดความรู๎สึกอ๎างว๎างโดดเดี่ยว
2.2.4 ได๎รู๎จักและเพิ่มความสนิทสนมในกลุํมเพื่อนและคูํรัก ๕เพศเดียวกัน๖
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยตัวต่อสังคมของกลุ่มรักร่วมเพศในสังคมไทย
1.
เกิดจากการพัฒนาการทางวิชาการและด๎านวัตถุ
โดยเฉพาะการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเข๎ามาเป็นแบบอยําง ดร.ไพฑูรย๑ เรือแก๎ว แสดงทัศนคติถึงการรับอิทธิพลตะวันตกใน
สังคมไทยวําหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต๎นมา ไทยรับเอาความเจริญของฝรั่งมาเป็นแบบฉบับ
เป็นแฟชั่นในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกรุงเทพ และความเจริญดังกลําว ได๎เปลี่ยนวิถีชีวิต
ของคนในสังคม โดยเฉพาะความเจริญด๎านสื่อสารมวลชน ไมํวําจะเป็นในรูปสื่อสิ่งพิมพ๑ การกระจาย
เสียง หรือการกระจายภาพทางโทรทัศน๑ ภาพยนตร๑ ลํวนแตํมีอิทธิพลตํอกลุํมคนรักรํวมเพศในแงํที่ทํา
ให๎คนสํวนหนึ่งมีความกล๎าในการเปิดเผยตนเอง เพราะมีตัวอยํางให๎เห็นและทราบวํามีคนอีกจํานวนไมํ
น๎อยที่มีพฤติกรรมรักรํวมเพศเหมือนตน ความอับอายที่จะเปิดเผยตัวจึงลดน๎อยลง
2.
คํานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นตัวใครตัวมัน จากเดิมที่สังคมมีขนาดเล็ก ตํอมาก็
ขยายตัวกลายเป็นสังคมขนาดใหญํ ทุกคนตํางต๎องดิ้นรนตํอสู๎เพื่อตนเอง ความสนใจตํอกันจึงมีน๎อยลง
3.
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางครอบครัว จากเดิมที่นิยมอยูํรํวมกันเป็นครอบครัว
ใหญํ ก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว ขนาดเล็ก สมาชิกมีความเป็นอิสระเสรีภาพ ความเป็นตัวของตัวเอง
ไมํต๎องกระทําตามญาติพี่น๎อง จึงสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได๎อยํางอิสระ (อริน พินิจวรา
รักษ๑, 2527)
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการนิตยสารเกย์
ในบรรดาสื่อตํางๆ ‘นิตยสาร’ จัดเป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ๑กับสังคม
อยํางแยกไมํออกในฐานะที่เป็นกระจกเงาคอยสะท๎อน และบันทึกภาพของสังคม รวมทั้งเป็นสื่อที่มี
เนื้อหาปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมอยูํตลอดเวลา จึงทําให๎มิอาจพ๎นไปจากวงจรของระบบธุรกิจ
ในสังคมทุนนิยมสมัยใหมํนี้ได๎ กลําวคือนิตยสารต๎องเข๎าสูํความเป็น ‘ธุรกิจสิ่งพิมพ๑’ เชํนนี้ ก็
เนื่องมาจากบริบทที่เปลี่ยนไปตามสังคม ซึ่งมีผลตํอเป้าหมาย กระบวนการผลิตและหน๎าที่ของ
นิตยสารอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตทางวัฒนธรรมให๎เปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย
ความหมายของคาว่า ‘นิตยสาร’
อี ดับบิล ฮิลดิกส๑ ได๎ให๎ความหมายของนิตยสารไว๎วํา เป็นแหลํงรวมของบทความ เรื่องราว
ตํางๆ ซึ่งเขียนโดยผู๎เขียนหลายคน มีกําหนดออกตามวาระ (สมิทธินันท๑ ไทยรุํงโรจน๑, 2541: 7)
ดรุณี หิรัญรักษ๑ (2530) ได๎ให๎ความหมายของนิตยสาร ซึ่งตรงกับคําวํา ‘Magazine’ ซึ่งมีราก
ศัพท๑มาจากภาษาอารบิก หมายถึง ร๎าน คลังสินค๎า หรือห๎างสรรพสินค๎า โดยที่ความหมายดังกลําวได๎
ให๎ความหมายของนิตยสารในด๎านของการเป็นที่รวมของแหลํงขําวสารหลายๆ
ประเภทที่มีความ
แตกตํางกันออกไป
รวีวรรณ ประกอบผล (2530) ให๎นิยาม ‘นิตยสาร’ หมายถึงสิ่งพิมพ๑ซึ่งตามปกติมีปกอํอน ระบุ
กําหนดที่แนํนอน ประกอบด๎วยเนื้อหาสาระที่ให๎ทั้งความรู๎ และความบันเทิง เชํน บทความ โดยผู๎เขียน
หลายคน บทสัมภาษณ๑ เรื่องสั้น นวนิยาย บทวิจารณ๑ ขําวตํางๆ และโฆษณา มีภาพประกอบ
คํอนข๎างมาก เป็นต๎น
นิตยสารมีความแตกตํางจากหนังสือพิมพ๑โดยทั่วไป
คือนิตยสารเน๎นการนําเสนอเนื้อหา
ประเภทบทความ สารคดี ข๎อเขียนตํางๆ ที่ให๎ความรู๎แกํผู๎อําน มากกวําการโฆษณาสินค๎า นิตยสารมี
ภาพประกอบ การจัดหน๎า สีสัน และรูปเลํมที่สวยงาม รูปเลํมมีความกะทัดรัดและสะดุดตากวํา
หนังสือพิมพ๑ โดยปกตินิตยสารจะมีขนาด 8.5 นิ้ว คูณ 11.5 นิ้ว บางฉบับมีขนาดเล็ก (Tabloid) แตํ
บางเลํมก็มีขนาดเล็กพอๆ กับพ็อกเก็ตบุ๏ค นิตยสารสํวนใหญํจะมีปกที่พิมพ๑ด๎วยกระดาษที่หนากวําข๎าง
ใน ปกมีสีสัน และรูปภาพที่สวยงาม สะดุดตา นิตยสารนั้นจะเย็บเลํมรวมกับเนื้อใน สํวนความหนา
หรือจํานวนหน๎าของนิตยสารนั้นจะไมํแนํนอน (พีระ จิรโสภณ, 2528: 207)
จากคํานิยามข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา ‘นิตยสาร’ หมายถึง สิ่งพิมพ๑ ซึ่งมีปกอํอน มีการระบุ
กําหนดออกที่แนํนอน ประกอบด๎วยเนื้อหาสาระที่ให๎ความรู๎ ขําวสาร และความบันเทิง เชํน บทความ
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ตํางๆ โดยผู๎เขียนหลายคน บทสัมภาษณ๑ เรื่องสั้น บทวิจารณ๑ ขําวตํางๆ และโฆษณา มีภาพประกอบ
คํอนข๎างมาก มีการจัดหน๎าที่สวยงามและพิถีพิถัน มีรูปเลํมที่กะทัดรัด และมุํงกลุํมเป้าหมายเฉพาะ
นิตยสารเกย์
เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา เลขานุการศูนย๑ข๎อมูลความหลากหลายทางเพศแหํงประเทศ
ไทยเป็นผู๎หนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมประวัติศาสตร๑ของประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ แจก
แจงวํา เริ่มตั้งแตํปี ค.ศ.1970 เรื่องเกย๑ กระเทย มีปรากฏเฉพาะบนหน๎าหนังสือพิมพ๑ สํวนมากเป็นเรื่อง
เกี่ยวข๎องกับคดีฆาตกรรมที่อาชญากรเป็นเกย๑ กระเทย จากนั้นปี ค.ศ. 1975 – 1980 เรื่องราวของกลุํม
รักเพศเดียวกันก็เริ่มถูกนํามาเขียนคอลัมน๑ในนิตยสารแปลก ฉงน และมหัศจรรย๑ จนกระทั่งปี ค.ศ.
1984 นิตยสารเกย๑ฉบับแรก ‘มิถุนาจูเนียร๑’ ก็เกลื่อนตามแผงหนังสือ และได๎รับการตอบรับอยําง
งดงาม
จากการรวบรวมข๎อมูล นิตยสารเกย๑หรือนิตยสารสําหรับชายรักชายนั้นไมํใชํเรื่องใหมํ เพราะ
ถือกําเนิดมาตั้งแตํ ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) โดยเริ่มต๎นครั้งแรกด๎วยนิตยสารที่มีชื่อวํา ‘มิถุนา’ เน๎นการ
นําเสนอเนื้อหาวําด๎วยบทความและการสนทนาเรื่องกามารมณ๑เฉพาะกลุํมชายรักชาย หน๎าปกมีความ
โดดเดํนด๎วยภาพนายแบบเปลือยรํางทํอนบน ทั้งนี้ด๎วยขนาดหนังสือที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับจํานวน
กระดาษเพียง 15 – 30 หน๎า สามารถพกพาและเปิดอํานอยํางสะดวกสบาย ทําให๎นิตยสารเกย๑ที่รู๎จัก
เป็นการเฉพาะบุคคลได๎รับความนิยมแบบปากตํอปาก จนเป็นผลให๎เกิดนิตยสารทํานองเดียวกันนี้อีก
มากมาย ไมํวําจะเป็นมิถุนาจูเนียร๑, นีออน, มรกต, มิดเวย๑ ฯลฯ
เมื่อระยะเวลาผํานไป นิตยสารเกย๑มีทิศทางชัดเจนขึ้น แตํยังคงเน๎นการนําเสนอปกนอกและ
เนื้อหาด๎านในด๎วยภาพชายหนุํมเปลือยกาย โดยการนําเสนอในรูปแบบดังกลําว ทําให๎ผู๎บริโภคตําง
เพศประทับตรานิตยสารสําหรับกลุํมรักรํวมเพศวําเป็นนิตยสารอนาจาร ไมํได๎รับการยอมรับ แตํก็ไมํได๎
ทําให๎วงการนิตยสารเกย๑ปรับภาพลักษณ๑การนําเสนอแม๎แตํน๎อย ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 เป็นต๎นมา
ผู๎ประกอบการยังคงใช๎กลยุทธ๑กระตุ๎นยอดขายด๎วยภาพลับเฉพาะเชํนเคย
แตํพัฒนาไปสูํ
ภาพเคลื่อนไหวอีโรติกในรูปแบบวีซีดี โดยจัดจําหนํายในราคา 150 – 300 บาท ขณะที่ปริมาณ
หน๎ากระดาษอยูํที่ 15 – 30 หน๎าเทํานั้น ทั้งนี้ยังปราศจากบทความหรือเนื้อหา สํงเสริมเพียงภาพซึ่ง
ทวีคูณเรื่องจินตนาการทางเพศอยํางโจํงแจ๎งยิ่งขึ้น
และด๎วยเหตุนี้จึงสามารถจัดจําหนํายในตลาด
เฉพาะแหลํงที่มีการชุมนุมของกลุํมเกย๑ เชํน ยํานสีลมหรือยํานสุรวงศ๑
ทุกวันนี้ การผลิตนิตยสารเกย๑ได๎ก๎าวข๎ามไปสูํการผลิต ‘นิตยสารแจกฟรี’ ซึ่งเต็มไปด๎วยหน๎า
โฆษณาสถานเริงรมย๑เฉพาะกลุํมชายรักชาย เชํน ซาวนําเกย๑ คาราโอเกะเกย๑ ผับเกย๑ ฯลฯ แสดงให๎เห็น
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การสร๎างวัฒนธรรมชาวเกย๑ที่ให๎ความสําคัญกับวงเวียนโลกียเพศ เชํนเดียวกับ ‘นิตยสารออนไลน๑’ ที่
ใครก็สามารถคลิกเข๎าชมฟรี
แตํได๎สร๎างจุดเปลี่ยนตรงเนื้อหาที่หยิบเอารูปแบบไลฟ์สไตล๑หรือการ
ดําเนินชีวิตมานําเสนอ รวมทั้งเปิดชํองทางให๎มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยํางเปิดเผยผํานเว็บล็อก
เชํน นิตยสารออนไลน๑ระบบลงทะเบียนที่ชื่อ GCONNEX ซึ่งเป็นคอมมิวนิตี้ออนไลน๑ที่เปิดให๎กลุํม
ผู๎บริโภคสามารถพบปะสังสรรค๑เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไมํวําจะเป็น GCOMMUNICATION
(เว็บบอร๑ดสําหรับทําความรู๎จักเพื่อนใหมํ) วิทยุสําหรับชาวสีรุ๎ง (Bangkok Radio For Men) เป็นต๎น
ตํอมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สํานักพิมพ๑ยักษ๑ใหญํอยํางบริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร๑ พับลิชชิ่ง
จํากัด ก็ได๎เปิดตัวนิตยสารเกย๑หัวนอกทางเลือกใหมํสําหรับผู๎อํานกลุํมเกย๑ที่ชื่อ ATTITUDE ซึ่งมีเนื้อหา
และภาพที่ไมํอื้อฉาวนัก แตํเน๎นการนําเสนอในเชิงแลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเพศและการใช๎ชีวิตของกลุํม
เกย๑ภายใต๎บริบทเมือง โดยเป็นนิตยสารวางบนแผงซึ่งถูกผลิตขึ้นทํามกลางกรอบแหํงบรรทัดฐานทาง
สังคม และสร๎างความตื่นตัวให๎กับแวดวงนิตยสารเกย๑ได๎ไมํน๎อย อีกทั้งยังจัดสร๎างเนื้อหาและรูปแบบ
เพื่อสนองกลุํมเกย๑ผู๎ต๎องการเสพรับวิถีการใช๎ชีวิตภายใต๎บริบทเมืองอยํางแท๎จริง
2.5 ทฤษฎีภาพตัวแทน (Representation)
ในยุคสังคมบริโภค
ธุรกิจสิ่งพิมพ๑ได๎เลื่อนความสําคัญของการแสวงหาเม็ดเงินจากการ
โฆษณาแฝงและกิจกรรมทางการตลาดมาเป็นอันดับต๎น นิตยสารหลายฉบับจึงกลายเป็นผู๎ผลิตที่แปร
สภาพวัฒนธรรมให๎กลายเป็นสินค๎า
ผู๎ผลิตจํานวนมากได๎สร๎างสรรค๑นิตยสารเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎สนับสนุนหรือเอเจนซี่ภายใต๎การบริโภคข๎อมูลของผู๎อําน และด๎วยความหลากหลายของ
ผู๎สนับสนุน นิตยสารจึงพยายามสร๎างรสนิยมที่บํงบอกตัวตนของผู๎อํานให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อ
ต๎องการเข๎าถึงผู๎สนับสนุนสินค๎าได๎ใกล๎เคียงที่สุด โดยหารู๎ไมํวําเป็นการลดขนาดทางเลือกให๎กับผู๎อําน
ด๎วยวิธีการสร๎างภาพตัวแทนให๎กับกลุํมผู๎บริโภค
‘ภาพตัวแทน’ จากการให๎ความหมายโดย The Oxford English Dictionary หมายถึง
1.
การเรียกแทนถึงสิ่งหนึ่งเพื่ออธิบายหรือบรรยายถึง
เพื่อให๎เกิดมโนภาพในใจด๎วย
วิธีการพรรณนา การวาดภาพ การถํายภาพ จินตนาการให๎ระลึกถึงในจิตใจของบุคคล
2.
การเรียกแทนโดยใช๎สัญลักษณ๑เพื่อเป็นสื่อแทนถึงสิ่งหนึ่งที่ต๎องการให๎ความหมาย
บ็อบ แฟรงคลิน (2005) กลําววํา ภาพตัวแทน คือ กระบวนการซึ่งประกอบไปด๎วยการใช๎ภาษา
และมโนภาพเพื่อใช๎แสดงถึงแนวคิด ปัจเจก กลุํมทางสังคมและอื่นๆ แล๎วแตํตามการจําแนก
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สจ็วต ฮอลล๑ (1997) ได๎อธิบายวํา ภาพตัวแทน คือ ความสัมพันธ๑ของความหมายและภาษาใน
ระบบของวัฒนธรรม หรือการให๎ความหมายผํานทางภาษาเพื่อใช๎อธิบายถึงความหมายของบางสิ่ง
หรือบางเหตุการณ๑ของสังคมเพื่อนําไปสูํการรับรู๎ของผู๎คน โดยเลือกสํวนสําคัญที่สุด (An Essential
Part) ของสิ่งที่จะนํามาให๎ความหมายผํานกระบวนการการผลิตและแลกเปลี่ยนการรับรู๎ความหมาย
ระหวํางสมาชิกของแตํละวัฒนธรรม ดังนั้น กระบวนการของภาพตัวแทนจึงเกี่ยวข๎องกับการใช๎ภาษา
(Language) สัญลักษณ๑ (Signs) และมโนภาพ (Images) เพื่อนํามาใช๎แสดงถึงบางสิ่ง
วิลาสินี พิพิธกุล (2544) กลําววํา ภาพตัวแทน (Representation) คือผลผลิตของความหมาย
ในกระบวนการคิด ความเชื่อ ความรู๎สึก อุดมการณ๑ของเราผํานการสื่อสาร โดยเป็นการเชื่อมโยง
ความคิดเข๎ากับโลกแหํงความเป็นจริงหรือโลกแหํงจินตนาการ การรํวมวัฒนธรรมเดียวกันทําให๎เรารับรู๎
ความหมายจากภาพตัวแทนเหมือนกัน นอกจากนั้น การที่ภาพตัวแทนมีความหมาย ก็เพราะมีความ
สอดคล๎องกับบรรทัดฐานและคุณคําที่คงอยูํแล๎วในวัฒนธรรมนั้น
ภาพตัวแทนจึงเป็นการสร๎างความหมายให๎กับสิ่งตํางๆ คือ การสร๎างจินตภาพ (Imagination)
ที่ไมํจําเป็นต๎องสอดคล๎องกับความเป็นจริง กระบวนการให๎ความหมายของภาพตัวแทน จะเป็น
ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งตํางๆ (Thing) กับแนวคิด (Concept) และสัญลักษณ๑ (Sign) ซึ่งถือเป็นหัวใจ
หลักของการให๎ความหมายในภาษา และมีรหัส (Code) เป็นตัวกํากับควบคุมความหมาย ภาพตัวแทน
จึงเป็นกระบวนการสร๎างความหมายของความคิดในจิตใจเราผํานทางภาษา เป็นการสร๎างตัวตนให๎กับ
พฤติกรรม คุณคําของผู๎หญิง ผู๎ชาย ชนชั้น สีผิว
Burton ให๎ทรรศนะเอาไว๎วํา สื่อเป็นสาเหตุที่กํอให๎เกิดภาพตัวแทนของกลุํมตํางๆ ในสังคม
โดยจะสร๎างลักษณะที่แนํนอนของบุคคล และองค๑ประกอบตํางๆ อาทิเชํน ทําทาง รูปโฉมหรือ
รูปลักษณ๑ภายนอก รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของกลุํมคน ซึ่งองค๑ประกอบตํางๆ เหลํานี้จะ
นําไปสูํความหมายและบุคลิกลักษณะ รูปแบบความสัมพันธ๑ รวมไปถึงการมอง การตีความและให๎
คุณคํากับลักษณะตํางๆ เหลํานั้น
Burton (2002 อ๎างถึงใน ไพลิน อนุเสถียร, 2551: 11-12) ได๎จําแนกลักษณะของภาพตัวแทน
ออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
1. ภาพแบบฉบับ (Types) เป็นภาพที่พบได๎ทั่วไปในสื่อละครโทรทัศน๑และสื่อภาพยนตร๑ ซึ่ง
เป็นลักษณะภาพตัวแทนที่ไมํขัดแย๎งกับความเป็นจริงและเราจะสามารถจดจํามันได๎บํอยๆ โดยตัว
ละครที่มีลักษณะของภาพแบบฉบบับจากสื่อทั้งสองรูปแบบนั้นมักจะไมํมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ
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หรือไมํก็มีความพิเศษมากจนกระทั่งกลายเป็นรายละเอียดเฉพาะที่ไมํสามารถนําไปประยุกต๑หรือ
อธิบายลักษณะของกลุํมอื่นๆ ที่มีอยูํในสังคมจริงๆ ได๎ชัดเจน
2. ภาพตายตัว (Stereotypes) เป็นภาพที่มีความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดกับการให๎ความหมาย
เกี่ยวกับภาพตัวแทน (Representation) เริ่มแรกนั้นภาพตายตัว (Stereotypes) หมายถึง แผํนแมํพิมพ๑
โลหะที่นํามาใช๎เป็นต๎นแบบเพื่อผลิตโลหะชิ้นอื่นๆ ให๎มีขนาดและรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แตํใน
ปัจจุบันนั้นภาพตายตัว (Stereotypes) หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับกลุํมคนที่สื่อได๎นําเสนอภาพซ้ําแล๎ว
ซ้ําเลําโดยเลือกเอาลักษณะที่เป็นจุดเดํนหรือลักษณะบางอยํางที่เฉพาะเจาะจงมาเป็นภาพตัวแทนของ
คนทั้งกลุํมโดยไมํสนใจวําบางสํวนในกลุํมนั้นจะมีลักษณะแยกยํอยแตกตําง หรือไมํเป็นไปตามภาพ
ตัวแทนนั้นๆ หรือไมํ ทั้งนี้ภาพตายตัว (Stereotypes) เสมือนทําให๎เราเข๎าใจหรืออ๎างอิงถึงลักษณะของ
คนกลุํมนั้นได๎ด๎วยผํานการเสนอซ้ําๆ ของสื่อโดยที่ไมํต๎องเข๎าไปสัมผัสกลุํมคนเหลํานั้นโดยตรงนั่นเอง
กลําวคือ คุณสมบัติที่สําคัญของภาพตายตัว (Stereotypes) ก็คือการทําให๎เราสามารถจดจําและระลึก
ได๎ทันทีผํานการเสนอซ้ําในรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปลักษณ๑ภายนอก กิริยาทําทาง ฯลฯ ที่สื่อได๎ให๎
ความหมายและตัดสินคนกลุํมนั้นๆ จนกลายเป็นความเข๎าใจและคํานิยมที่ซํอนเร๎นอยํางแนบเนียน
ของชุดความหมายในความคิดของคนทั่วไปสังคม
3. ภาพต๎นแบบ (Archetypes) ถือได๎วําเป็นภาพตัวแทนที่มีความเข๎มข๎นชัดเจนมากที่สุดจนฝัง
รากลึกเข๎าไปในความคิดและเสมือนถูกปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการให๎คุณคําและ
ความหมายตํอกลุํมหรือบุคคล เชํน ภาพต๎นแบบ (Archetypes) ของวีรบุรุษ วีรสตรี พระเอก นางเอก
และตัวร๎าย ที่ถูกสรุปและสร๎างกรอบด๎วยความเชื่อและคํานิยมของคนในสังคมที่ผํานการนําเสนอของ
สื่อ ซึ่งบางครั้งก็แสดงถึงอคติของสังคมที่มาจากมายาคติล๎วนๆ เชํน ลักษณะของพระเอก นางเอก
ที่มาจากภาพต๎นแบบที่ถูกกําหนดโดยสังคมโดยไมํจําแนกหรือสนใจในความแตกตํางตามประเภทหรือ
แนวเรื่องของละครโทรทัศน๑และภาพยนตร๑ เป็นต๎น
อนึ่ง สทาศัย พงศ๑หิรัญ ได๎แบํงประเภทของนิตยสารเกย๑ออกเป็นยุคตํางๆ โดยให๎ความสําคัญ
กับบริบททางสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและความสนใจของผู๎บริโภคนิตยสารเกย๑ จึงสามารถ
พบภาพตัวแทนที่ซํอนอยูํในยุคสมัยของวิถีชุมชนชาวเกย๑ที่เปลี่ยนแปลงไป
1. นิตยสารเกย๑ยุคที่ 1 เป็นนิตยสารที่มีกลุํมผู๎บริโภคหลักเป็นชายและหญิง แตํมีเนื้อหาสาระ
บางอยํางที่กลุํมเกย๑สนใจ อาทิ รูปถํายผู๎ชายเปลือยกาย คอลัมน๑เรื่องเพศ และการครองคูํ
เป็นต๎น ซึ่งได๎แกํ บี อาร๑, MAN, PG, หนุํมสาว, แปลก, มหัศจรรย๑
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2. นิตยสารเกย๑ยุคที่ 2 เป็นนิตยสารสําหรับเกย๑โดยตรงกลุํมแรก ที่ผลิตขึ้นมาเป็นแนวสําหรับ
อํานมากกวําสําหรับดู เพราะมีคอลัมน๑บทความตํางๆ คล๎ายคลึงกับนิตยสารชายหญิง
ประเภท Lifestyle นอกจากนั้นก็จะมีภาพถํายแฟชั่นกึ่งเปลือยของบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุค
นั้น ไมํวําจะเป็นดารา นายแบบ นักร๎อง เป็นต๎น นิตยสารยุคนี้ได๎แกํ GL, มิถุนา, มิถุนา
จูเนียร๑, นีออน ฯลฯ
3. นิตยสารเกย๑ยุคที่ 3 ยุคนี้ถือเป็นยุคหนึ่งที่นิตยสารเกย๑เฟื่องฟู เป็นนิตยสารสําหรับเกย๑ที่
ยังคงความเป็นนิตยสารแนว Lifestyle แตํการเลือกใช๎นายแบบจะเป็นนายแบบทั่วไป ไมํ
จําเป็นต๎องมีชื่อเสียง
รูปภาพของแฟชั่นของนายแบบจะมีความโป๊เปลือยมากยิ่งขึ้น
ภาพถํายจะมีการเน๎นสรีระและอวัยวะเพศชัดเจน
นอกจากนั้นยังมีการจําหนํายภาพ
เบื้องหลัง ที่เรียกกันวํา ‘ภาพลับเฉพาะ’ ของนายแบบ เป็นการสํงเสริมการตลาดอีกด๎วย
นิตยสารในยุคนี้ได๎แกํ มิดเวย๑, มรกต, เพื่อนเพทาย, HIM ฯลฯ
4. นิตยสารเกย๑ยุคที่ 4 ในชํวงยุคนี นิตยสารเกย๑มีจํานวนมาก แตํที่นําสังเกตคือ นิตยสาร
สําหรับเกย๑ในยุคนี้จะไมํมีวางบนแผงเหมือนนิตยสารทั่วไป จะมีพื้นที่ในการวางจําหนําย
อยํางหลบซํอน กลุํมลูกค๎าจะเป็นที่ทราบกันเองวําร๎านค๎านี้มีการจําหนําย เนื้อหาใน
นิตยสารยุคนี้ บางเลํม จะมีการใช๎ถ๎อยคําที่ไมํสุภาพ มีคอลัมน๑ที่สํอถึงความอนาจาร และ
ในสํวนของรูปภาพก็เป็นภาพที่ยั่วยุให๎เกิดอารมณ๑ทางเพศ เชํน ภาพโป๊เปลือยของ
นายแบบชาย ที่เห็นทั้งเรือนรํางแบบไมํปกปิด หรือภาพการรํวมรักของชายกับชายที่ไมํมี
การปกปิดเชํนกัน ในยุคนี้ นิตยสารสําหรับเกย๑เหลํานี้ ถูกรัฐบาลจัดวําเป็น ‘หนังสือโป๊’
เป็นนิตยสารห๎ามจําหนําย และมีการกวาดล๎าง นิตยสารในยุคนี้ ได๎แกํ MALE, G.R.,
HOT GUY, HEAT, DOOR, K-Mag, COCK, BODY, HIS, BOYS, H, Z-MEN
5. นิตยสารสําหรับเกย๑ยุคที่ 5 นิตยสารในยุคนี้เป็นนิตยสารที่เกิดขึ้นคาบเกี่ยวกับชํวงยุคที่ 4
แตํมีรูปแบบบางประการที่นําสนใจและแตกตํางจากนิตยสารสําหรับเกย๑ที่แล๎วมา
นิตยสารในยุคนี้ เป็นนิตยสารแบบแจกฟรี (Free Copy) คือไมํมีจําหนํายตามร๎านหนังสือ
ทั่วไป จะมีวางแผนเฉพาะสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุม เที่ยว พักผํอน ของกลุํมเกย๑
โดยเฉพาะ นิตยสารประเภทนี้ เนื้อหาจะเน๎นการประชาสัมพันธ๑โฆษณาสถานที่ทํองเที่ยว
แหลํงพักผํอนหยํอนใจ การสมัครงาน กิจกรรมการประกวดตํางๆ การลดราคาพิเศษของ
สินค๎าตามร๎านอาหาร ผับ ของกลุํมเกย๑เป็นหลัก นิตยสารในยุคนี้ ได๎แกํ ไทยเพื่อน, สาย
ฝนต๎นรุ๎ง, MAX, Gay Guide Bangkok, SPICE, Bangkok Variety ฯลฯ
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6. นิตยสารสําหรับเกย๑ยุคที่ 6 (ปัจจุบัน) นิตยสารกลุํมนี้พยายามสร๎างภาพลักษณ๑ใหมํให๎กับ
วงการนิตยสารสําหรับเกย๑ คือไมํขายอนาจาร เน๎นงานแฟชั่น และงานศิลปะเป็นหลักใน
การนําเสนอ คล๎ายคลึงกับนิตยสารในยุคที่ 2 นิตยสารในยุคนี้เพิ่งเกิดขึ้นในชํวง 3 – 4 ปีที่
ผํานมา ในสํวนของของเนื้อหานั้น จะมีเนื้อหาที่ทันสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุํน เพศ
แฟชั่น ฯลฯ ใช๎กระดาษและเทคนิคการพิมพ๑คุณภาพดี บางเลํมมีการแถม VCD เบื้องหลัง
การถํายทําของนายแบบอีกด๎วย ภาพแฟชั่นสํวนใหญํเป็นชุดวํายน้ําหรือกางเกงชั้นใน
บางฉบับก็ไมํเน๎นงานเขียน หรือคอลัมน๑ตํางๆ เป็นนิตยสารภาพเพื่อการสะสม เน๎นการ
นําเสนอภาพเชิงศิลปะ (Nude) ซึ่งนิตยสารในยุคนี้ถือเป็นกระแสใหมํของสังคมปัจจุบัน
เพราะนายแบบสํวนใหญํเป็นกลุํมเยาวชนวัยรุํนที่มีการศึกษา
หรือบ๎างก็เป็นนักแสดง
ศิลปินที่มีชื่อเสียงในสังคม แสดงให๎เห็นถึงการยอมรับของสินค๎าของกลุํมเพศที่สามที่มี
การตื่นตัวมากขึ้น นิตยสารในยุคนี้ ได๎แกํ AM GUY, PORTFOLIO, DUDE, VZMEN,
HEAD SHOT, STEP, STAGE, REAL, NEED+, D GUY, ZODA, HEY!, CONNEX,
ATTITUDE ฯลฯ
จะเห็นได๎วําสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีสํวนสําคัญในการหลํอหลอมและสร๎างสารสนเทศและ
ภาพตัวแทนของชายรักชาย เนื่องจากพฤติกรรมการแสดงออกตํางๆ ของชายรักชายเป็นไปเพื่อให๎คน
ในสังคมยอมรับพวกเขามากขึ้น (เจริญวิทย๑ ฐิติวรารักษ๑, 2544 : 31)
2.6 แนวคิดวัฒนธรรมย่อย (Subculture)
แนวคิดวัฒนธรรมยํอยเป็นการทําความเข๎าใจปฏิสัมพันธ๑ของมนุษย๑ในทางสังคมวิทยา ตํอ
ฉากหลังทางวัฒนธรรมและทางสัญลักษณ๑แนวคิดหนึ่ง
ซึ่งวัฒนธรรมยํอยในที่นี้หมายถึงระบบ
ความหมาย วิถีการแสดงออก หรือวิถีชีวิต (Lifestyle) ที่เกิดขึ้นจากกลุํมยํอยๆ ในแงํของการตอบโต๎/
ตํอรองระบบความหมายที่ครอบงํา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นความพยายามของพวกเขาที่จะแก๎ปัญหาความ
ขัดแย๎งเชิงโครงสร๎างที่เกิดขึ้นจากบริบททางสังคมโดยรวม วัฒนธรรมยํอยเชํนนี้พัฒนาไปเป็นกลุํม
ความหมายใหมํ พวกเขาอาจจะขบถ เฉลิมฉลอง และทําให๎แบบแผนและคํานิยมบางอยํางเป็นเรื่องนํา
ทึ่ง ประเด็นที่สําคัญของการปรากฏตัวดังกลําวคือ การทําให๎เกิดกลุํมพฤติกรรม กิจกรรม และคํานิยม
ซึ่งเป็นระบบสัญลักษณ๑ที่เต็มไปด๎วยความหมาย (อรญา หาญพัฒนนันท๑, 2550: 33)
รูปแบบที่โดดเดํนของวัฒนธรรมยํอยที่สําคัญประการหนึ่ง คือการใช๎ Style ในเชิงสัญลักษณ๑
เพื่อแสดงความหลากหลายของความหมาย แสดงระดับความผูกพันและความเป็นวัฒนธรรมยํอย
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แสดงความเป็นกลุํมทางสัญลักษณ๑แบบหนึ่งๆ และกําหนดขอบเขตของกลุํมจากกระแสหลัก ซึ่ง
ประกอบด๎วยปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ได๎แกํ
1. ภาพลักษณ๑ หรือภาพปรากฏของการแตํงกาย สํวนประกอบตํางๆ เชํน แบบทรงผม
เครื่องประดับตกแตํงรํางกายตํางๆ
2. ทําทางการวางตน การแสดงออก อากัปกิริยา และมาด
3. ศัพท๑สแลง หรือคําศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ภายในกลุํม
วัฒนธรรมยํอยของกลุํมชายรักชายนั้น สามารถอธิบายได๎โดยผํานคําวํา ‘ชุมชนเกย๑’ เพราะ
หมายถึงโลกที่ผู๎รักเพศเดียวกันได๎เรียนรู๎ถึงการใช๎ชีวิต
และก๎าวเข๎าสูํวัฒนธรรมของชาวเกย๑อยําง
แท๎จริง วิถีชีวิตสํวนหนึ่งของกลุํมชายรักชายนั้นจะเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตทางเพศ เนื่องจากเป็นการ
ตอบสนองตํอความต๎องการทางเพศที่มีตํอเพศเดียวกัน
นฤพนธ๑ ด๎วงวิเศษ ได๎อธิบายไว๎อยํางชัดเจนจากบทความ ‘Queering Anthropology’ วํา
วัฒนธรรมเกย๑ขยายตัวไปพร๎อมกับเครือขํายของชาวเกย๑ การทํองเที่ยว การอพยพ และสื่อ วัฒนธรรม
เกย๑โลกเป็นวัฒนธรรมแบบชาวเมือง สังคมเมืองยุคโพสต๑โมเดิร๑นคือสังคมที่เต็มไปด๎วยรูปแบบการ
แสดงออกทางเพศที่หลากหลาย ไมํเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแสดงออกทางเพศจะขึ้นอยูํกับรสนิยม
ความชอบ อารมณ๑สํวนตัว โลกของเวลาวํางและอารมณ๑ในเมืองทําให๎เกิดการแสดงความปรารถนา
มากขึ้นเรื่อยๆ การสํารวจเพศชาวอเมริกันสรุปวําเมืองได๎สร๎างผู๎ชายที่เกย๑ต๎องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ดู
เหมือนวําเมืองแบบโพสต๑โมเดิร๑นกําลังสร๎างกลุํมคนที่มีความปรารถนาทางเพศในแบบเฉพาะมากขึ้น
เชํนเดียวกับบทความบรรยายพิเศษเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ในหัวข๎อ ‘เกย๑กับเรือน
รําง’ นฤพนธ๑ ด๎วงวิเศษ ได๎ศึกษาวัฒนธรรมของกลุํมชายรักชายไว๎ดังนี้ ๕หลังยุคกรีก – โรมัน ไปจนถึง
ชํวงปลายศตวรรษที่ 18 รวมระยะเวลากวํา 1,500 ปี วัฒนธรรมรักรํวมเพศต๎องอยูํอยํางหลบๆ ซํอนๆ
เพราะเป็นพวกรักรํวมเพศหรือ Sodomy นั้นถือเป็นบาปใหญํร๎ายแรงในศาสนาคริสต๑ (ดังปรากฎใน
พระคัมภีร๑ไบเบิ้ลที่กลําวถึงเมืองโซดอม เมืองบาปที่ถูกพระเจ๎าทําลายล๎างจนพินาศ) แม๎แตํในยุคเรอ
เนสซองส๑ที่เรือนรํางของเพศชายแบบกรีกปรากฎ ให๎เห็นมากมายในงานศิลปะ (เชํน งานของไมเคิล
แองเจโล ดังกลําวแล๎ว) แตํคนที่เป็นพวกรักเพศเดียวกันก็ยังไมํสามารถเปิดเผยตัวเอง ยังต๎องแสดง
ตัวเองเป็นเพศชาย นักประวัติศาสตร๑เกย๑มักพูดถึงการปรับเปลี่ยนเรือนรํางของเพศชายในยุโรปชํวง
ศตวรรษที่ 17 – 18 อันเป็นํชวงที่ยุโปรกําลังปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ มีวิธีคิดแบบเหตุผลนิยม ซึ่งก็เข๎ามา
เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรือนรํางของเพศชาย เครื่องแตํงกายผู๎ชายในยุคแหํงเหตุผลก็คือ สูท ซึ่งก็มีนัย
ถึงความสวยงาม หรูหรา ที่ดูเป็นระเบียบเรียบร๎อย
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การเปิดเผยตัวเองตํอสาธารณะของผู๎ชายที่เป็นเกย๑นั้น
ปรากฎขึ้นบนดินอีกครั้งในชํวง
ศตวรรษที่ 19 มีการปฏิวัติแฟชั่นเครื่องแตํงกายของผู๎ชายในอังกฤษ ที่เรียกวํา Dandy ซึ่งหมายถึง
ผู๎ชายชนชั้นสูงที่ชอบออกงานสังคม ชอบแตํงกายหรูหรา ฟู่ฟ่า ใสํเครื่องประดับมากมาย ใสํวิกผมยาว
ใสํเสื้อหลายชั้น มีลูกไม๎ระบาย ดูอ๎อนแอ๎นหวานเหมือนผู๎หญิง นักประวัติศาสตร๑เกย๑ตีความวํา การ
แตํงกายแบบนี้เป็นจุดเริ่มต๎นของ Drag Queen รุํนแรกๆ ที่เปิดเผยตัวเองตํอสาธารณะ (ในชํวง
ศตวรรษที่ 18 ก็มีเกย๑ที่ชอบแตํงกายแบบผู๎หญิงเรียกวํา Molly แตํพวกนี้ยังคงต๎องหลบซํอนอยูํใต๎ดิน
ชํวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต๎นศตวรรษที่ 20 เริ่มมีเทคโนโลยีภาพถําย ชํางภาพที่เปิดผยตัวเอง
วําเป็นเกย๑ นิยมถํายภาพเรือนรํางของผู๎ชายเลียนแบบยุคกรีกคลาสสิก แฟชั่นการแตํงกายของเกย๑ใน
ยุคนี้ มักจะล๎อกับเครื่องแตํงกายของผู๎ชายปกติ เชํน ในขณะที่แฟชั่นของผู๎ชายเน๎นความภูมิฐาน เป็น
ระเบียบด๎วยชุดสูท แฟชั่นเกย๑ก็เป็นสูทเชํนกัน แตํมักมีอะไรบางอยํางที่แหวกขนบ ตํางจากบรรทัดฐาน
ของแฟชั่นผู๎ชายปกติ เชํน ใสํสูทตัวใหญํกวําปกติ นิยมทัดดอกไม๎ปักขนนกลงบนสูท เป็นต๎น แฟชั่นเกย๑
ยุคนี้มักมีสัมพันธภาพที่ดีกับพวกโบฮีเมียน หรือศิลปินนอกคอกทั้งหลาย (เชํน ออสการ๑ ไวลด๑) สไตล๑
แฟชั่นแบบโบฮีเมียนมีกลิ่นอายแบบผู๎หญิงอยูํมาก นับเป็นความตํอเนื่องกับพวกแดนดี้ในศตวรรษที่
19
ต๎นศตวรรษที่ 20 เรือนรํางผู๎ชายแบบมีกล๎ามเนื้อเริ่มพัฒนาขึ้นทํามกลางกระแสความคิดแบบ
วิทยาศาสตร๑ มีเครื่องไม๎เครื่องมือที่จะพัฒนากล๎ามเนื้อ เชํน ยา ฮอร๑โมนตํางๆ อยํางไรก็ตาม นัก
ประวัติศาสตร๑เกย๑มองวํา วัฒนธรรมเรือนรํางแบบกล๎ามใหญํในชํวงนี้ เป็นเพียงวัฒนธรรมยํอย เพราะ
ในขณะเดียวกับก็มีการย๎อนกลับไปหาเรือนรํางที่สมสํวนแบบรูปปั้นกรีก – โรมัน ด๎วยเรือนรํางหลายๆ
แบบของผู๎ชายยยุคนี้ ปรากฎในภาพถํายของชํางภาพชื่อดังของยุค เชํน กรีเดน (Gloeden) แคดมุส
(Cadmus) เฮอร๑เบิร๑ต ลิสต๑ (Herbert List) จอช แพลท ลินน๑ (Josh Platt Lynn)
ชํวงทศวรรษ 1930 – 1940 วัฒนธรรมเพาะกายเริ่มเฟื่องฟูขึ้น ผํานสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ๑
และโทรทัศน๑ วัฒนธรรมเพาะกายจึงเริ่มขยายตัวกลายเป็นแบบมวลชนมากขึ้น ในชํวงทศวรรษ 1940
มีการประกวดมิสเตอร๑อเมริกาเป็นครั้งแรก
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัฒนธรรมแบบทหารเริ่มเข๎ามา ภาพเกย๑เริ่มปรากฎในกลุํมทหาร
ที่มาอยูํรวมในที่แหํงเดียวกันในคํายทหาร ในสนามรบตํางๆ ทหารถูกมองวําเมื่อเกิดความต๎องการทาง
เพศ ก็ใช๎เพื่อนทหารด๎วยกันเป็นที่ระบาย นักประวัติศาสตร๑เกย๑พบวํา เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ทหารที่
เปิดเผยวําตัวเองเป็นเกย๑จะไมํกลับบ๎าน แตํจะไปชุมนุมกันที่เมืองซานฟรานซิสโก นิวยอร๑ค และสร๎าง
สังคมรักรํวมเพศอยํางเปิดเผยขึ้นมา สิ่งพิมพ๑ในยุคนี้ เชํน นิยาย หนังสือโป๊ หนังสือใต๎ดินของเกย๑ ฯลฯ
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มักเอาเครื่องแบบทหารมาล๎อเลียน โดยเฉพาะชุดกลาสีเรือ ที่กลายเป็นไอคอนอีกอยํางของกลุํมเกย๑ไป
ในที่สุด
ในํชวงเวลาเดียวกับนี้ สังคมของผู๎ชายปกติก็มีไอคอนของตัวเอง ซึ่งเกย๑ก็หยิบยืมมาใช๎ มีการ
ผสมผสานเรือนรํางที่มีกล๎ามเนื้อแบบเพศชาย
เข๎ากับรํางอ๎อนแอ๎นแบบผู๎หญิงของพวกมอลลี่และ
แดนดี้เข๎าด๎วยกัน จนเกิดเป็นลักษณะเข๎มแข็งแบบทหาร อํอนหวานแบบอิสตรี ดังที่ปรากฎในนักแสดง
ชายที่เป็นซูเปอร๑สตาร๑ของบุคทศวรรษ 1950 อยํางมาร๑ลอน แบรนโด, มอนท๑โกเมอรี่ คลิฟฟ์, เจมส๑ ดีน
ซึ่งมีภาพลักษณ๑เป็นขบถนิดๆ ปฏิเสธสังคมหนํอยๆ แตํมีอารมณ๑ความรู๎สึกอํอนไหว ร๎องไห๎ได๎
ยุคทศวรรษ 1950 วัฒนธรรมเพาะกายพัฒนาไปสูํฟิตเนส โดยการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ
สิ่งพิมพ๑ทั้งหลาย เกิดเทรนด๑ใหมํของการเปิดเผยเรือนรํางในที่สาธารณะ นักประวัติศาสตร๑เกย๑มองวํา
ยุคนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เรือนรํางของผู๎ชายถูกทําให๎กลายเป็นสินค๎า ถูกทําให๎กลายเป็นความเย๎า
ยวนทางเพศ กํอนหน๎าที่เรือนรํางของผู๎ชายไมํเคยถูกขายในฐานะความเซ็กซี่หรือเย๎ายวนทางเพศ กํอน
หน๎านี้เรือนรํางของผู๎ชายไมํเคยถูกขายในฐานะความเซ็กซี่หรือเย๎ายวนทางเพศ แตํพอหนังสือเพาะ
กาย ฟิตเนส ซึ่งมีเกย๑เป็นลูกค๎ากลุํมใหญํ เริ่มมีลักษณะเป็นมวลชนมากขึ้น เรือนรํางของผู๎ชายก็ถูก
ขายผํานสิ่งพิมพ๑เหลํานี้
ในขณะที่กระแสนิยมหลักของเรือนรํางเกย๑ยุค 1950 เป็นแบบผู๎ชายกล๎ามโต แตํเรือนรํางของ
เกย๑ที่นิยมแตํงกายแบบผู๎หญิงก็ไมํได๎หายไปไหน ยังคงเป็นวัฒนธรรมกลุํมยํอยในหมูํเกย๑ ที่เรียกกันวํา
Drag Queen ในชํวงทศวรรษ 1960 – 1970 คําวํา Drag เป็นที่รับรู๎อยํางแพรํหลายในวัฒนธรรมเกย๑วํา
หมายถึง พวกที่ชอบแตํงตัวเป็นผู๎หญิง ซึ่งมีการจัดชํวงชั้นเป็น 2 ประเภท คือ High Camp Drag ที่แตํง
กายสวยงามเหมือนผู๎หญิงจริงๆ กับ Low Camp Drag ซึง่ ชอบแตํงกายออกแนวตลก
ชํวงทศวรรษ 1960 หนังสือพิมพ๑เกย๑ในสหรัฐ ที่ชื่อ The Advocate พยายามนําเสนอมิติอื่น
ของเกย๑ที่ไมํใชํภาพเปลือยหรือภาพอนาจาร นั่นคือ มิติของวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล๑ของเกย๑ นัก
ประวัติศาสตร๑เกย๑มองวํา The Advocate (ซึ่งเป็นต๎นแบบที่ทําให๎เกิดสิ่งพิมพ๑แนวนี้ตามมาอีกหลาย
ฉบับ) เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่แสดงถึงลัทธิปัจเจกชนนิยม และการทําให๎เกย๑กลายเป็นสินค๎า ในชํวง
เวลาเดียวกันนี้ สิ่งที่ดูไมํนําจะไปด๎วยกันได๎กับการทําให๎เกย๑เป็นสินค๎าก็เกิดขึ้น นั่นคือ ขบวนการ
เรียกร๎องสิทธิของคนผิวสี ผู๎หญิง และเกย๑ การจลาจลที่สโตนวอลล๑ในปี 1969 นับจุดเริ่มต๎นของ
ขบวนการเคลื่อนไหวของเกย๑ (Gay Movement)
ยุคทศวรรษ 1970 เป็นยุคบุปผาชน ทุกคนออกมาเรียกร๎องความเป็นตัวของตัวเอง ปฏิเสธ
กฎเกณฑ๑ของสังคม มีคําขวัญ ‘Out of the closets and into the streets’ คนที่ไว๎ยาว ไว๎หนวดเครา
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รุงรังจะถูกมองวําเป็น ‘ซ๎าย’ ซึ่งมีนัยของการเป็นพวกรักรํวมเพศด๎วย ในยุคนี้ เรือนรํางเกย๑ถูกนําเสนอ
ในแฟชั่นเครื่องแตํงกายที่หลากหลาย ทั้งชุดแบบฮิปปี้ที่พบเห็นได๎ตามท๎องถนน (กางเกงยีนส๑ เสื้อ
ลายสก็อต รองเท๎าผ๎าใบ) ชุดหนัง ชุดทหาร ฯลฯ การแตํงกายของเกย๑เหมือนผู๎ชายทั่วๆ ไป จนดูไมํคํอย
ออกวําเป็นเกย๑เหมือนผู๎ชายทั่วๆ ไป จนดูไมํคํอยออกวําเป็นเกย๑หรือไมํ แตํก็จะมีบางสิ่งบางอยํางเป็น
สัญลักษณ๑ เชํน ตํางหู ห๎อยพวงกุญแจ ห๎อยผ๎าเช็ดหน๎าสีตํางๆ ที่เป็นสัญลักษณ๑บํงบอกวําเป็นเกย๑
ประเภทไหน มีรสนิยมทางเพศแบบใด
ยุค 1980 เกย๑ต๎องการใช๎ชีวิตแบบปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป ตัดผมสั้น แตํงกายเรียบร๎อย ดู
สะอาด
เกย๑ยุคนี้มองวําถ๎าอยากมีชีวิตปกติทางสังคมก็ต๎องทําตัวให๎ปกติที่สุด
เกย๑ยุคนี้มีการ
เคลื่อนไหวเรียกร๎องสิทธิทางกฎหมายเรื่องกายแตํงงาน สร๎างครอบครัว รับบุตรบุญธรรม ในยุคนี้
เชํนกันที่มีโฆษณาเสื้อผ๎าของคาลวิน ไคลน๑ ออกมาสร๎างภาพลักษณ๑ของผู๎ชายแบบใหมํ เน๎นสรีระของ
ผู๎ชายที่ดูงํายๆ สบายๆ
ปลายทศวรรษ 1980 นิทรรศการภาพถํายของแมพเพิลโทรฟ (Mappletrope) ในสหรัฐ สร๎าง
ความอื้อฉาวและจุดประเด็นที่ทําให๎เกย๑ถูกมองวําเป็นพวกสกปรกชั่วช๎า ผนวกกับเรื่องโรคเอดส๑เข๎ามา
ทําให๎เกย๑ถูกรังเกียจเหมือนเป็นตัวเชื้อโรค ยุค 1990 เรือนรํางเกย๑กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ถูก
ใช๎โจมตีกัน อยํางไรก็ตาม ยุคนี้ก็มากับเสรีภาพแบบใหมํของเกย๑เชํนกัน กลําวคือ ศิลปิน ดีไซเนอร๑ คน
ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง วงการแฟชั่น เริ่มเปิดเผยผํานสื่อมวลชนวําตัวเองเป็นเกย๑ อยํางไรก็ตาม
ยังคงมีคําถามวํา พวกรักรํวมเพศได๎รับการยอมรับแล๎วจริงๆ หรือยอมรับแคํเปลือก
ในทางเดียวกัน นิตยสารเกย๑ก็เป็นกุญแจที่ชํวยไขสถานภาพเกย๑ให๎กระจํางชัดตามกาลเวลาที่
แปรเปลี่ยนไป ในอดีต ‘แปลก’ เป็นนิตยสารที่กลุํมรักเพศเดียวนิยมอํานกันมากที่สุด โดยเฉพาะ
คอลัมน๑ของ ‘โก๐ ปากน้ํา’ ซึ่งเกย๑ใช๎เป็นเวทีเลําเรื่องระบายปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ๑การมี
เพศสัมพันธ๑แบบชายตํอชาย และวิถีชีวิตเกี่ยวกับกลุํมชายรักชาย ผู๎อํานนิตยสารแปลกในสมัยนั้นก็
เป็นกลุํมรักเพศเดียวกันและกลุํมทั่วไป ทําให๎ความรู๎ความเข๎าใจในเอกลักษณ๑แบบรักเพศเดียวกันเริ่ม
เป็นที่เปิดเผยและถํายทอดไปสูํสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ โก๐ ปากน้ํา นั้นได๎รับการชื่นชมและยกยํองให๎
เป็นปรมาจารย๑ด๎านเกย๑คนแรกๆ ยุคแรกๆ เพราะสามารถตอบปัญหาอันหลากหลายในชีวิตของเกย๑ได๎
อยํางตรงใจ
สําหรับสังคมไทย พบวําเริ่มปรากฎชัดเจนในชํวงตั้งแตํสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อชาวตํางชาติ
เข๎ามาอาศัยอยูํในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในจํานวนนี้สํวนหนึ่งมีพฤติกรรมรักรํวมเพศ โดยบรรดา
ชาวตํางชาติเหลํานี้ได๎นําเอาวัฒนธรรมรักรํวมเพศเข๎ามาในประเทศไทย ด๎วยการใช๎สวนสาธารณะ
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ตํางๆ เป็นทั้งที่นัดพบและจับคูํ เชํน บริเวณสนามหลวง สวนลุมพินี สะพานพุทธ และวังสราญรมย๑ ดัง
คํากลําวของ ๕ลุงหนวด๖ ฉบับเดือนมิถุนายน 2526 คอลัมน๑ ๕คุยเฟื่องเรื่องเซ็กส๑๖ วํา ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหมํๆ มีทหารสหประชาชาติเข๎ามาอยูํในเมืองไทยก็เริ่มมีกะเทยออกหา
กิน โดยทําการค๎าประเวณีกับทหารสหประชาชาติเหลํานี้ (อนุสรณ๑ บุญเชิด และ ถิรนันท๑ อนวัชระศิริ
วงศ๑, 2529 : 30) ประมาณปีพ.ศ. 2507 ธุรกิจการบริการทางเพศของผู๎ชายก็เริ่มกํอตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย คือ การเปิดบาร๑แหํงแรกชื่อ ๕เฟรมมิ่งเฮ๎าส๑๖ ซึ่งเป็นบาร๑ที่มีลักษณะเป็นสถานที่นัดพบของกลุํมเกย๑
ที่ยังไมํมีการขายบริการทางเพศโดยตรง ตํอมาประมาณปี พ.ศ. 2508 – 2509 ได๎เกิดมีสํานักโสเภณี
ชายเกิดขึ้น 2 แหํง คือ บริเวณวงเวียนใหญํและศรียําน แตํที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ บ๎านยศวดี ที่ตั้งใน
บริเวณวงเวียนใหญํ โดยในกลุํมนักเที่ยวหรือชายขายบริการเรียกกันติดปากวํา ๕บ๎านยศ๖ (เจริญวิทย๑
ฐิติวรารักษ๑, 2544: 14)
ในปัจจุบัน หากนึกถึงสถานที่รวมกลุํมเกย๑ ก็คงนําจะเป็นยํานประตูชัยหรือสีลม ซึ่งเป็นแหลํง
รวมของบาร๑หรือผับเกย๑จํานวนมาก ซึ่งสอดคล๎องกับเนื้อหาที่บรรจุภายในนิตยสารสําหรับชายรักชาย
ที่ระบุแหลํงชุมนุมชาวเกย๑แตกตํางกันไปตามกลุํมเป้าหมาย เชํนวํา นิตยสารเกย๑บางฉบับเลือกที่จะ
นําเสนอสถานที่รวมกลุํมเป็นโรงแรมหรือฟิตเนส บางฉบับเน๎นที่จะนําเสนอผับ บาร๑ ซาวนําเกย๑ หรือ
ยํานชุมนุมทางเลือกใหมํ อาทิ หลังสวน ลําสาลี อตก. รัชดาซอย 8 และ 10 รวมไปถึงจังหวัดอื่น เชํน
อําวไผํ (เกาะเสม็ด) ซอยบอยส๑ทาวน๑ (พัทยา) ยํานสันติธรรม (จ. เชียงใหมํ) ซอยพาราไดส๑หรือซอย
โลกีย๑ (จ. ภูเก็ต)
สเตฟานี โนริส (1995 : 66) ได๎กลําวถึงพวกรักรํวมเพศวํา การที่พวกเขาให๎ความสําคัญกับ
ความสัมพันธ๑มากเป็นพิเศษ แตํไมํสามารถติดตํอมีความสัมพันธ๑ได๎งํายเทํากับคนที่มีพฤติกรรมทาง
เพศแบบปกตินี้ สถานที่ที่พวกเขาจะพบคนที่เป็นเหมือนกับพวกเขาได๎ก็คือ ซาวนํา ผับ คลับหรือดิสโก๎
เธคของพวกเกย๑ ซึ่งพวกเขาก็ไมํสามารถที่จะสร๎างความสัมพันธ๑แบบยั่งยืนตลอดไปได๎ ทําให๎มีการ
เกิดขึ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับเกย๑มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต๎องการตํอกลุํมดังกลําวให๎มีแหลํง
พบปะกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ชํองทางในโลกไซเบอร๑และโซเชียลมีเดีย ก็เป็นสื่อกลางอีกประเภทที่ทําให๎กลุํมชาย
รักชายในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวและรวมตัวกันอยํางสม่ําเสมอ อาทิ www.facebook.com โดย
ประชาชาติธุรกิจออนไลน๑รายงาน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึงจํานวนนักทํองเฟซบุคผู๎เปิดเผย
สถานภาพเกย๑วําชอบเพศเดียวกันมีถึง 170,000 คน กํอให๎เกิดสังคมออนไลน๑ขึ้นอีกมากมายจาก
ชํองทางนี้ เชํน กลุํมเกย๑โลมา สโมสรเกย๑โสดฯ All For Men เราสนับสนุนให๎ชายไทยหันมารักกันเอง
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ฯลฯ Pink Mango ก็เป็นหนึ่งในผู๎ผลิตสื่อแบบครบวงจรเพื่อกลุํมชายรักชาย ซึ่งยึดผู๎ชมกลุํมนิยมทํอง
อินเทอร๑เน็ตเป็นหลัก ไมํวําจะเป็นรายการโทรทัศน๑ที่ออกอากาศผํานทีวีดาวเทียมอยําง Mango TV
หรือบริการสํงข๎อความสั้น (Pink Mango FRESH) ก็ยังสํารวจความต๎องการของผู๎บริโภคชํองทาง
โซเชียลมีเดียเป็นสําคัญ
เห็นได๎ชัดเจนวํา ‘การสํงเสริมการขาย’ หรือการสํงเสริมการตลาดในหมูํนิตยสารเกย๑ยังเสนอ
ทางเลือกทีห่ ลากหลายสําหรับการรวมกลุํมในเชิงพื้นที่สาธารณะ เชํน การจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิก
อยํางตํอเนื่อง อาทิ การออกบูธขายสินค๎า และสมัครสมาชิกในราคาพิเศษ การจัดกิจกรรมภายในเลํม
ลุ๎นของรางวัลตํางๆ การจําหนํายภาพลับเฉพาะของนายแบบในราคาพิเศษ การแจกบัตรเข๎าชมงาน
กิจกรรมตํางๆ การให๎บัตรสํวนลดในร๎านค๎า ร๎านอาหาร และผับตํางๆ ฯลฯ
นิตยสารเกย๑จึงเป็น ‘พื้นที่’ ที่ถูกผลิตขึ้นโดยเจตคติของบรรณาธิการทั้ง ‘ซํอนเร๎น’ และ
‘เปิดเผย’ เป็นปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นจากการสร๎างและกําหนดแนวรูปแบบและเนื้อหา รูปภาพอันอาจ
เรํงเร๎าให๎เกิดจินตภาพในเชิงสังวาสของผู๎ดูและผู๎ถูกดู โดยพื้นที่เหลํานั้นได๎ขึ้นมาเป็นตัวกระตุ๎นเร๎าให๎
คนดูเป็นผู๎กระทําเพื่อตอบสนองความรู๎สึกรํวมกับภาพที่ได๎ดู และด๎วยปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสของความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี จึงเกิดสื่อสมัยใหมํที่มีความรวดเร็วในการรับรู๎หรือ
ถํายทอดข๎อมูลขําวสารอยํางฉับไว ทันเหตุการณ๑ นิตยสารเกย๑ที่เคยหลบซํอนอยูํตามแผงหนังสือ จึง
ได๎รับพื้นที่ของโลกเสรีใบนี้มากขึ้น ไมํเพียงอิสรเสรีทางเพศที่ได๎รับการยอมรับเพิ่มขึ้น แตํยังเกิด ‘ชุมชน’
ทางเพศอันมีเสรีภาพ พร๎อมทั้งยังได๎รับการจับจองที่นั่งจากกลุํมเกย๑จํานวนมากในการแสวงหาหรือ
พบปะกับผู๎คนที่มีทัศนคติทางเพศตรงกัน
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ต๎องการศึกษาวํา กลุํมเป้าหมายหรือนักศึกษาชายรักชายมีทัศนคติ
ตํอการเปิดรับขําวสารหรือเนื้อหาอยํางไร และสํงผลให๎กลุํมเป้าหมายเกิดพฤติกรรมทางเพศอยํางไร
ไซรัส เมย๑ซาค และริชาร๑ดสัน (1968) ให๎ความหมาย ทัศนคติ (Attitude) วําหมายถึง
ความรู๎สึกที่เกี่ยวข๎องกับภาวะจิตใจของบุคคลที่มีตํอวัตถุ เป็นภาพของพฤติกรรมหรือสํวนที่กํอให๎เกิด
พฤติกรรมทางบวกหรือทางลบตํอสถานการณ๑ บุคคลหรือวัตถุ ทัศนคติเป็นแรงที่อยูํในภายใน วัดได๎
จากปฏิกิริยาตํอตัวกระตุ๎น ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอและจะแสดงออก
ทางกายภาพ (เริงฤดี ปราการะนันท๑, 2544: 24 – 25)
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ทัศนคติ (Attitude) เป็นดัชนีชี้วําบุคคลนั้นคิดและรู๎สึกอยํางไรกับคนรอบข๎าง วัตถุหรือ
สิ่งแวดล๎อม
ตลอดจนสถานการณ๑ตํางๆ
โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่สํงผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได๎ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร๎อมที่จะตอบสนองตํอสิ่งเร๎าและเป็นมิตรของการ
ประเมินเพื่อแสดงวําชอบตํอประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคลที่มีผลมาจากการรับสาร
อันจะมีผลตํอพฤติกรรม (สุรพงษ๑ โสธนะเสถียร, 2533)
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการให๎ความคิดเห็นวํา สิ่งที่จะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนทัศนคตินั้นเริ่มต๎น
ด๎วยองค๑ประกอบที่สําคัญหนึ่ง คือ แหลํง (Source) ของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อาจเป็นบุคคลเดียว
กลุํมบุคคล หนังสือพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ หรือสิ่งที่กํอให๎เกิดทัศนคติโดยตรง โดยทั่วไปแหลํงขําวสาร
ตํางๆ จะมีลักษณะแตกตํางกันในด๎านตํางๆ เชํน ความสามารถ ความเป็นที่ดึงดูดความสนใจ
ความคุ๎นเคย ความเป็นมิตร จากการศึกษาพบวํา ความสามารถเปนที่ดึงดูดความสนใจและมีอํานาจ
จะมีผลทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกวําแหลํงขําวสารที่ไมํมีคุณสมบัติเหลํานี้ นอกจากนี้
องค๑ประกอบอื่นๆ เชํน เนื้อหาของขําวสารและตัวผู๎รับ ก็เป็นองค๑ประกอบในการกํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (สุภาพงษ๑ ระรวยทรง, อ๎างถึงในสิริอร สังข๑ทอง, 2550)
เรนซิส ไลเคิร๑ท ได๎ศึกษามูลเหตุของการเกิดทัศนคติของคน ซึ่งนับได๎วําเป็นผลการศึกษาที่เน๎น
ถึงการเกิดทัศนคติตามหลักวิชาการสื่อสารโดยเฉพาะ โดยได๎สรุปข๎อศึกษาไว๎วํา ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิด
จากการเรียนรู๎ (Learning) จากแหลํงทัศนคติ (Source of Attitude) ตํางๆ ที่มีอยูํมากมาย และแหลํงที่
ทําให๎คนเกิดทัศนคติที่สําคัญ คือ
1. ประสบการณ๑เฉพาะอยําง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ๑เฉพาะ
อยํางตํอสิ่งใดในทางที่ดี หรือไมํดี จะทําให๎เขาเกิดทัศนคติตํอสิ่งนั้นไปในทางที่เคยมี
ประสบการณ๑มากํอน
2. การติดตํอสื่อสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) การได๎รับการติดตํอจาก
บุคคลอื่น จะทําให๎เกิดทัศนคติจากการรับรู๎ขําวสารตํางๆ จากผู๎อื่นได๎
3. สิ่งที่เป็นแบบอยําง (Models) การเลียนแบบผู๎อื่นทําให๎เกิดทัศนคติขึ้นได๎
4. ความเกี่ยวข๎องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยํางเกิดขึ้น
เนื่องจากความเกี่ยวข๎องกับสถาบัน
ลักษณะของทัศนคติ
1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู๎หรือประสบการณ๑ของแตํละคน มิใชํเป็นสิ่งที่ติดตัวมา
ตามกําเนิด
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2. ทัศนคติเป็นสภาพทางจิตใจที่มีอิทธิพลตํอความคิดและการกระทําของบุคคลป็นอันมาก
3. ทัศนคติเป็นสภาพทางจิตใจที่มีความถาวรพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากแตํละบุคคลก็ตําง
ได๎รับประสบการณ๑ และผํานการเรียนรู๎มามาก อยํางไรก็ตาม ทัศนคติก็อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได๎ อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมที่ตํางกัน
ทัศนคติหรือความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอสิ่งตํางๆ ยังแบํงออกได๎เป็น 3 ลักษณะ คือ (ศักรินทร๑
สุวรรณโรจน๑, 2540 อ๎างถึงใน เริงฤดี ปราการะนันท๑, 2544)
1. ความรู๎สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด๎วย ชอบ
หรือสนับสนุน
2. ความรู๎สึกทางลบ เป็นการแสดงออกในลักษณะของความไมํพึงพอใจ ไมํเห็นด๎วย ไมํชอบ
และไมํสนับสนุน
3. ความรู๎สึกที่เป็นกลาง เป็นการแสดงออกในลักษณะกลางๆ คือไมํมีความเห็นความพอใจ
หรือไมํพอใจ
ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทําให๎เปลี่ยนแปลงได๎หลายวิธี
อาจจะโดยวิธีที่บุคคลได๎รับ
ขําวสารตํางๆ ซึ่งขําวสารเหลํานี้ อาจจะมาจากบุคคลอื่น หรือมาจากอุปกรณ๑สื่อมวลชนตํางๆ ซึ่งทําให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงสํวนประกอบของทัศนคติด๎านความรู๎หรือการรับรู๎ (Cognitive Component) เป็น
ที่เชื่อกันวําถ๎าสํวนประกอบสํวนใดสํวนหนึ่งเปลี่ยนแปลง
สํวนประกอบด๎านอื่นก็จะมีแนวโน๎ม
เปลี่ยนแปลงด๎วยเชํนกัน เชํน ถ๎าสํวนประกอบของทัศนคติด๎านความรู๎เปลี่ยนแปลง ก็จะมีแนวโน๎มทํา
ให๎สํวนประกอบทางด๎านอารมณ๑ (Affective Component) และสํวนประกอบด๎านการปฏิบัติ
(Behavioral Component) เปลี่ยนแปลงด๎วย
ซิมบาโด และเอบบีเซน (1970) ได๎กลําวถึงองค๑ประกอบของทัศนคติไว๎วํามี 3 ประการคือ (เริง
ฤดี ปราการะนันท๑, 2544: 26 – 27)
1. องค๑ประกอบด๎านความรู๎ ความนึกคิด (The Cognitive Component) เป็นสํวนที่เป็นความ
เชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ทั่วไป ทั้งสิ่งที่ชอบและไมํชอบ หากบุคคลมีความรู๎หรือมี
ความคิดวําสิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีตํอสิ่งนั้น หากมีความรู๎มากํอนวําสิ่งใดไมํดี ก็จะมี
ทัศนคติที่ๆ ไมํดีตํอสิ่งนั้น
2. องค๑ประกอบด๎านความรู๎สึก (The Affective Component) เป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับอารมณ๑
ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตํางๆ ซึ่งมีผลแตกตํางกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะที่
เป็นคํานิยมของแตํละบุคคล เป็นตัวเร๎าความคิดอีกทอดหนึ่ง ถ๎าหากบุคคลมีภาวะ
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ความรู๎สึกที่ดีหรือไมํดี ก็จะแสดงออกมาในขณะคิดถึงสิ่งนั้นออกมาในลักษณะที่แตกตําง
กัน เชํน ความรู๎สึกในด๎านบวก เรียกวํา ‘Positive Affective Component’ ก็จะมีความรู๎สึก
ในด๎านบวกเป็นไปในทางที่ดี ในทางตรงข๎าม บุคคลที่มีความรู๎สึกในด๎านลบ เรียกวํา
‘Negative Affective Component’ ก็จะมีความรู๎สึกในด๎านลบ เป็นไปในทางที่ไมํดี
3. องค๑ประกอบด๎านพฤติกรรม (The Behavior Component) คือการแสดงออกของบุคคล
ตํอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก องค๑ประกอบด๎านความรู๎ ความคิด
และความรู๎สึก
นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังมีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) ของ
บุคคล เชํน การเลียนแบบพฤติกรรมหรือการดําเนินชีวิตจากในโทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ นิตยสาร หรือ
ภาพยนตร๑ ภาพที่เห็นได๎อยํางชัดเจน ยกตัวอยํางเชํน แฟชั่น ศัพท๑แสลง ฯลฯ
ทัศนคติทางเพศ
ไพรัตน๑ พฤกษชาติคุณากร (2534 : 313) ได๎เสนอแนวความคิดที่วํา กลุํมชายรักรํวมเพศมิได๎มี
พฤติกรรมเหมือนกันหมดอยํางที่คนทั่วไปคิดกัน ตรงกันข๎ามกลุํมนี้กลับมีลักษณะที่แตกตํางกันมาก
ตั้งแตํแยกตัวเดินอยูํคนเดียวหรืออยูํรวมกันเป็นกลุํม
มีความมั่นคงกับคูํของตนเป็นเวลานานหรือ
เปลี่ยนคูํไปเรื่อยๆ และมีความสัมพันธ๑กันอยํางฉาบฉวยหรือความสัมพันธ๑กันอยํางลึกซึ้ง
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Practice)
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกล๎ามเนื้อ ความคิดของบุคคลที่
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าภายในจิตใจและภายนอก อาจทําไปโดยรู๎ตัว ไมํรู๎ตัว อาจเป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค๑ และไมํพึงประสงค๑ ผู๎อื่นอาจสังเกตการกระทํานั้นได๎และสามารถใช๎เครื่องมือทอดสอบได๎ (วิธี
แจํมกระทึก, 2541)
องค์ประกอบของพฤติกรรม
1. พฤติกรรมด๎านพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมด๎านนี้เกี่ยวข๎องกับความรู๎
การจําข๎อเท็จจริงตํางๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปัญญา การใช๎
วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมด๎านพุทธิปัญญานี้ ประกอบด๎วย
ความสามารถระดับตํางๆ ซึ่งเริ่มต๎นจากการรู๎ในระดับงํายๆ และเพิ่มการใช๎ความคิดและ
พัฒนาสติปัญญามากขึ้นเรื่อยๆ
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2. พฤติกรรมด๎านทัศนคติ คํานิยม ความรู๎สึก ความชอบ (Affective Domain) พฤติกรรม
ด๎านนี้ หมายถึง ความสนใจ ความรู๎สึก ทําที ความชอบ ไมํชอบ การให๎คุณคํา การรับ
การเปลี่ยน หรือปรับปรุงคํานิยมที่ยึดถืออยูํ พฤติกรรมด๎านนี้ยากตํอการอธิบาย เพราะ
เกิดภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งต๎องใช๎เครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหลํานี้ เพราะ
ความรู๎สึกภายในของคนนั้นยากตํอการที่จะวัดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก
3. พฤติกรรมด๎านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) พฤติกรรมนี้เป็นการใช๎
ความสามารถที่แสดงออกทางรํางกาย ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออก
จะสังเกตได๎ในสถาการณ๑หนึ่งๆ หรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่ลําช๎า คือบุคคลไมํได๎ปฏิบัติ
ทันที แตํคาดคะแนวําอาจปฏิบัติในโอกาสตํอไป
เพรสคอท พบวํา พฤติกรรมการปฏิบัติหนึ่งๆ เป็นผลมาจากทัศนคติหลายอยําง ทัศนคติอยําง
หนึ่งอาจจะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการปฏิบัติหลายอยําง และทัศนคติที่มีตํอสิ่งหนึ่งจะมีความสัมพันธ๑
กับทัศนคติที่มีตํอสิ่งอื่นๆ ด๎วย
นักจิตวิทยาได๎นําพฤติกรรมที่สังเกตได๎ไปวิเคราะห๑ทัศนคติและความเชื่อ และมีความเห็นวํา
ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู๎ หรือจิตสํานึก (Cognition) อารมณ๑ความรู๎สึก (Affection) และพฤติกรรม
(Behavior) ตํางก็สัมพันธ๑กันไปในแนวเดียวกัน (Positive Relationship) อยํางไรก็ตาม ความสัมพันธ๑
ที่เกิดขึ้นมิได๎เกิดในลักษณะหนึ่งตํอหนึ่ง นั่นคือ ความชอบหนึ่งอยําง หรือความไมํชอบหนึ่งอยําง จะ
นําไปสูํพฤติกรรมหนึ่งอยําง ยกตัวอยํางเชํน เพื่อนของเราอาจจะมีบุตรเกินกวําหนึ่งหรือสองคน ถึงแม๎
เขาจะมีทัศนคติทางบวกตํอการคุมกําเนิด ทัศนคติ และความเชื่อของเราจะถูกควบคุมด๎วยตัวแปรอื่นๆ
เชํน กฎหมาย คําตําหนิจากสังคม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ทางจิตวิทยาอื่นๆ ซึ่งสอดแทรกอยูํระหวําง
ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา (ปริยดา วันไทย, 2552 : 45)
การจูงใจ หมายถึง การนําเอาปัจจัยตํางๆ เป็นแรงผลักดันให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอยํางมี
ทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุํงหมายที่ต๎องการ ดังนั้นผู๎ที่ทําหน๎าที่จูงใจ ในที่นี้ได๎แกํผู๎ผลิตนิตยสารสําหรับชาย
รักชาย จะต๎องค๎นหาวําบุคคลหรือกลุํมผู๎อํานที่เขาต๎องการจูงใจ มีความต๎องการหรือคาดหวังอยํางไร
รวมถึงมีประสบการณ๑ ความรู๎ และทัศนคติในเรื่องนั้นๆ อยํางไร ในขณะทําการศึกษา ผู๎วิจัยได๎พบ
มูลเหตุตํางๆ ที่เป็นแรงจูงใจ(Motive) ในการแสดงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตํางๆ ผําน
การกระทําของกลุํมตัวอยําง ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่จะชํวยให๎ผู๎วิจัยเข๎าใจถึงที่มาแหํงทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางเพศที่ถูกกระตุ๎นหรือถูกเร๎าให๎แสดงออกมา
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แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต๎องการในการ
ทํา การเรียนรู๎ หรือแสวงหาบางอยํางด๎วยตนเอง โดยมิต๎องให๎มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข๎อง การจูงใจ
ประเภทนี้ ได๎แกํ ความต๎องการ (Need) หรือแรงขับ ที่กํอให๎เกิดพฤติกรรมตํางๆ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย
และความพอใจ เจตคติ (Attitude) ความรู๎สึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีตํอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะชํวยเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎บุคคลทําในพฤติกรรมที่เหมาะสม ความสนใจพิเศษ (Special Interest) แรงจูงใจให๎เกิด
ความเอาใจใสํในสิ่งนั้นๆ มากกวําปกติ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ได๎รับแรงกระตุ๎นมา
จากภายนอกให๎มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล แรงจูงใจเหลํานี้ ได๎แกํ
1. เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเป้าหมายในการกระทําใดๆ ยํอมกระตุ๎นให๎
เกิดแรงจูงใจให๎มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม
2. ความรู๎เกี่ยวกับความก๎าวหน๎า คนที่มีโอกาสทราบวําตนจะได๎รับความก๎าวหน๎าอยํางไรจาก
การกระทํานั้น ยํอมจะเป็นแรงจูงใจให๎ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได๎
3. บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกํอให๎เกิดแรงจูงใจให๎เกิด พฤติกรรม
ขึ้นได๎
4. เครื่องลํอใจอื่นๆ มีสิ่งลํอใจหลายอยํางที่กํอให๎เกิดแรงกระตุ๎นให๎พฤติกรรมขึ้น เชํน การให๎
รางวัล (Rewards) อันเป็นเครื่องกระตุ๎นให๎อยากกระทํา หรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งจะกระตุ๎นมิ
ให๎กระทําในสิ่งที่ไมํถูกต๎อง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียน การประกวด การแขํงขัน หรือการทดสอบ
ก็จัดวําเป็นเครื่องมือที่กํอให๎เกิดพฤติกรรมได๎ทั้งสิ้น
2.9 แนวคิดการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
แบนดูรากลําววํา สถาบันสื่อมวลชน (Mass Communication) มีอิทธิพลสําคัญในการเรียนรู๎
ทางสังคมประการหนึ่ง และเป็นสิ่งที่นําเสนอผํานทางสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน๑ ภาพยนตร๑
และสื่อภาพ ทั้งหลายที่มีอยูํอยํางมากมาย ซึ่งมนุษย๑ตํางก็ได๎รับความนึกคิด และรูปแบบการกระทํา
ใหมํๆ อยูํเสมอ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญตํอการสร๎างพฤติกรรม และทัศนคติหรือความนึก
คิดของคนในสังคม (ธีระพร อุวรรณโณ, ๕จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)‛, หน๎า 157)
สื่อมวลชนนิยมนําเสนอเรื่องราวที่ประกอบด๎วยพฤติกรรมที่มีแรงดึงดูดความสนใจ กระตุ๎น
ผู๎รับสารให๎รู๎สึกตื่นเต๎น พึงพอใจและสนุกสนานได๎ในระดับสูง จะทําให๎ผู๎รับสารติดตามอํานอยําง
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ตํอเนื่อง โดยนิตยสารที่มีการให๎รายละเอียดและขั้นตอนของการกระทํา ได๎สร๎างทัศนคติให๎ยอมรับวํา
เป็นเพียงรูปแบบพฤติกรรมธรรมดาทั่วไปอันหนึ่งของมนุษย๑
พฤติกรรมที่ถูกนําเสนอเหลํานี้จึงได๎
กลายเป็นตัวแบบ (Model) ที่แทรกซึมเข๎าไปในกระบวนการเรียนรู๎ของมนุษย๑และเร๎าหรือจูงใจให๎เกิด
การเลียนแบบพฤติกรรมตํางๆ เนื่องจากสื่อมักจะละเลยในการให๎ความสําคัญกับผลของการกระทํา
พฤติกรรม โดยเฉพาะกับวัยรุํนซึ่งเป็นวัยแหํงการเรียนรู๎ มีความอํอนไหวทางสภาวะจิตใจ และมีการ
เปิดรับสื่อมวลชนคํอนข๎างมาก (ปนีตา นิตยาพร, 2543 : 20)
พฤติกรรมการเปิดรับขําวสารเป็นแรงผลักดันให๎บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกรับสื่อ
เมอร๑ริลล๑
และโลเวนสไตน๑ ได๎สรุปวํามีปัจจัยหลายประการที่เป็นแรงผลักดันให๎บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีการใช๎สื่อ
ดังนี้
1. ความเหงา ด๎วยเหตุผลที่วํา โดยปกติคนเราไมํชอบที่จะอยูํตามลําพัง เพราะจะเกิด
ความรู๎สึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว แลละการเมินเฉยจากสังคม คนเราจึงมีการ
รวมกลุํมกันอยูํ เพื่อสังสรรค๑กับผู๎อื่นเทําที่โอกาสจะเอื้อํานวยให๎ แตํถ๎าไมํสามารถจะ
ติดตํอสังสรรค๑กับบุคคลได๎โดยตรง คนเราก็จะอยูํกับสื่อตํางๆ ที่ใชในการสื่อสาร และ
แท๎จริงแล๎วคนบางคนพอใจที่จะอยูํกับสื่อมวลชนมากกวําสื่อบุคคลด๎วยซ้ํา
เพราะ
สื่อมวลชนเป็นเพื่อนแก๎เหงาได๎ดี ไมํสร๎างแรงกดดันในการสนทนาหรือทางสังคมแกํผู๎รับ
2. ความอยากรู๎อยากเห็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย๑ คนเราอยากรู๎อยากเห็น
ตั้งแตํสิ่งที่อยูํใกล๎ตัว จนกระทั่งสิ่งที่อยูํไกลตัวออกไปตามลําดับ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของ
ความคิดหรือการกระทําตํางๆ ของผู๎อื่น ซึ่งสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความ
ต๎องการในสิ่งเหลํานี้ได๎ดีที่สุด
3. ประโยชน๑ใช๎สอยของตนเอง (Self – Aggrandizement) เพราะมนุษย๑ต๎องการแสวงหา
และใช๎ขําวสารเพื่อเป็นประโยชน๑แกํตนเอง ทั้งเพื่อเสริมสร๎างบารมีของตนเอง เพื่อให๎
ได๎รับความสะดวกสบาย หรือเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ซึ่งขําวสารเหลํานี้ไมํวําจะเป็น
ประโยชน๑ทางด๎านไหน ก็ล๎วนแล๎วแตํจะสามารถหาได๎จากสื่อมวลชน วิลเบอร๑ แชรมม๑ ได๎
ให๎หลักทั่วไปอันเป็นเหตุผลของการเลือกวํา คนยํอมจะเลือกสื่อที่ใช๎ความพยายามน๎อย
ที่สุด (Least Effort) และได๎รับประโยชน๑ตอบแทนดีที่สุด (Preconceptions) แล๎ว รวมทั้ง
อคติของตนเองอยํางไมํรู๎ตัวเสมอ ดังนั้น ผู๎รับสารจึงแสวงหาขําวสารที่สอดคล๎องกับทําที
ทางจิตใจที่มีอยูํกํอนหน๎านั้นแล๎ว (Predispositions) ขําวสารที่แสวงหาจึงจะไมํเป็น
ขําวสารที่ขัดแย๎งกับความเชื่อของตน
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4. ‘ลักษณะเฉพาะ’ ของสื่อมวลชนโดยทั่วไป เนื่องจากสื่อมวลชนแตํละอยํางมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่ผู๎รับสารแตํละคนแสวงหา และที่ได๎ประโยชน๑ไมํเหมือนกัน ดังนั้นผู๎รับขําวสาร
แตํละคนยํอมหันเข๎าหาลักษณะเฉพาะบางอยํางจากสื่อที่สนองความต๎องการ และทําให๎
ตนเองเกิดความพึงพอใจ เชํน หนังสือพิมพ๑ มีลักษณะเฉพาะที่สําคัญคือ ให๎ขําวสาร
ละเอียด ราคาถูกและสามารถนําติดตัวได๎สะดวก เป็นสิ่งแสดงสถานภาพทางสังคมและ
เป็นการสัมผัสกับสังคมภายนอก
ในการเปิดรับสารจากสื่อมวลชน ผู๎รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวํา การบริโภค
ขําวสารจากสื่อมวลชนจะชํวยตอบสนองความต๎องการของเขาได๎ ซึ่งจะทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมบางอยํางได๎ โดยที่การเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้น จะ
ขึ้นอยูํกับความต๎องการหรือแรงจูงใจของผู๎รับสารเอง เพราะบุคคลแตํละคนยํอมมีวัตถุประสงค๑และ
ความตั้งใจในการใช๎ประโยชน๑จากสื่อมวลชนที่แตกตํางกันไป แคลปเปอร๑ได๎แบํงขั้นตอนการเปิดรับ
สาร (Selective Process) ดังนี้
1. การเลือกรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) ผู๎รับสารมี
แนวโน๎มที่จะเลือกสนใจขําวสารจากแหลํงใดแหลํงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น
ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูํ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมํสอดคล๎องกับ
ความรู๎ ความเข๎าใจ หรือทัศนคติที่มีอยูํเดิมแล๎ว เพื่อไมํให๎เกิดภาวะทางจิตใจที่ไมํสมดุล
หรือมีความไมํสบายใจที่เรียกวํา Cognitive Dissonance ฉะนั้น การลดหรือหลีกเลี่ยว
ภาวะดังกลําวได๎ก็ต๎องแสวงหาขําวสาร หรือเลือกสรรเฉพาะขําวที่สอดคล๎องกับความคิด
ของตน
2. การเลือกรับรู๎และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) หลังจาก
การเลือกเปิดรับขําวสารแล๎ว ผู๎รับสารจะเลือกรับรู๎ และตีความขําวสารที่ได๎รับแตกตํางกัน
ไปตามประสบการณ๑ ทัศนคติ ความต๎องการ แรงจูงใจ สภาวะรํางกาย หรือสภาวะ
อารมณ๑ ในขณะนั้น ฉะนั้นในบางครั้งผู๎รับสารอาจจะบิดเบือนขําวสาร เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับทัศนคติ และความเชื่อของตนเองด๎วย
3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เป็นแนวโน๎มในการเลือกจดจําขําวสารเฉพาะ
สํวนที่ตรงกับความสนใจ ความต๎องการ ทัศนคติของตนเอง และจะลืมในสํวนที่ตนเองไมํ
สนใจหรือเรื่องที่ขัดแย๎ง เรื่องที่ขัดกับความคิดเห็นของตนเองได๎งําย ดังนั้น การเลือก
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จดจําเนื้อหาของขําวสารที่ได๎รับ จึงเทํากับเป็นการชํวยเสริมให๎ทัศนคติ หรือความเชื่อของ
ผู๎รับสารมั่นคงยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงได๎ยากขึ้น (เริงฤดี ปราการะนันท๑, 2544: 20 – 22)
ปนีตา นิตยาพรได๎ศึกษาความสัมพันธ๑เชิงปฏิสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีเนื้อหา
รุนแรงและสภาพแวดล๎อมทางสังคมตํอพฤติกรรมก๎าวร๎าวของกลุํมวัยรุํนชายรักชาย
โดยใช๎กลุํม
ตัวอยํางในงานวิจัย คือ กลุํมนักเรียนอาชีวะชาย อายุระหวําง 16 – 18 ปี จํานวน 200 คน มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวในระดับปานกลางคํอนข๎างต่ํา จากนั้นได๎ทําการวิเคราะห๑ตาม
ตัวแปร อันได๎แกํ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และกลุํมเพื่อน พบวํา การเปิดรับสื่อมวลชนที่มี
เนื้อหารุนแรง ไมํสํงผลโดยตรงตํอพฤติกรรมก๎าวร๎าวของกลุํมตัวอยํางแตํอยํางใด ที่ระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนี้การเปิดรับสื่อมวลชนที่มีเนื้อหารุนแรงมีความสัมพันธ๑เชิงปฏิสัมพันธ๑กับ
สภาพแวดล๎อมทางสังคมตํอพฤติกรรมก๎าวราวของกลุํมตัวอยํางเพียงกรณีเดียว คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบปลํอยปละละเลยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ในขณะที่ สีตลา ประติพัทธ๑กุลชัย ได๎ทําการวิจัยเรื่องการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ทางสังคมของกลุํมชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร ด๎วยการวิจัยเชิงปริมาณ ผํานการสัมภาษณ๑
กลุํมชายรักชายที่มีการแสดงออกทางสังคมอยํางเปิดเผยชัดเจน พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับสื่อที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชายทางอินเทอร๑เน็ต อันได๎แกํ เว็ปไซต๑หรือเว็บบอร๑ด มากที่สุด รองลงมาคือสื่อ
บุคคล เชํน เพื่อน คนรู๎จัก นอกจากนี้ 3 ใน 4 ของกลุํมตัวอยํางยังมีทัศนคติในระดับเห็นด๎วยมาก ทั้งนี้
อาจกลําวได๎วํา กลุํมชายรักชายสํวนใหญํมีทัศนคติในทิศทางเห็นด๎วยมากกับการได๎รับการยอมรับจาก
สังคม และการแสดงพฤติกรรมทางสังคมของกลุํมชายรักชาย สําหรับผลการวิจัยในสํวนของพฤติกรรม
ทางสังคมของกลุํมชายรักชาย พบวํา มีการแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระดับปานกลางถึงคํอนข๎าง
น๎อย ซึ่งการแสดงพฤติกรรมดังกลําว จะแสดงออกผํานการพูดคุย การแตํงกาย และทําทางกริยาตํางๆ
มากที่สุดตามลําดับ โดยสถานที่ในการแสดงพฤติกรรมทางสังคมของกลุํมตัวอยํางสํวนมาก จะแสดง
พฤติกรรมทางสังคมในสถานบันเทิง ผับ บาร๑ และมองวําเป็นเรื่องปกติ ไมํเห็นต๎องปิดบังแตํอยํางใด
การเปิดรับนิตยสารออนไลน์เกย์
การสื่อสารผํานสื่อกลางคอมพิวเตอร๑เป็นสื่อที่สะท๎อนโลกแหํงความเป็นจริง เพราะไมํวําจะมี
เหตุการณ๑อะไรที่เกิดขึ้นในสังคม ก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฎในเวิลด๑ ไวด๑ เว็บแหํงนี้เชํนเดียวกัน เรียกวําเป็น
ลักษณะที่ปรากฎขึ้นขนานไปกับโลกแหํงความเป็นจริง (Para space) เมื่อการแสดงออกดังกลําวเป็น
สิ่งที่ไมํสามารถกระทําได๎ในสังคมปกติ บุคคลจึงต๎องแสวงหาพื้นที่ในการแสดงออกนั้น หากบุคคลได๎
เข๎าไปอยูํในโลกของไซเบอร๑ แล๎วสามารถแสดงออกถึงบทบาททางเพศและสิ่งต๎องห๎ามกันได๎อยํางเสรี
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โดยเฉพาะเรื่องราวทางเพศแล๎ว
ไมํได๎มีบทลงโทษหรือกฎเกณฑ๑ที่แนํนอนในการเอาผิดตํอการ
แสดงออกในเรื่องดังกลําว เพราะถือวําโลกแหํงนี้เป็นโลกเสมือนจริง เมื่อบุคคลได๎เข๎าไป ‚on-line‛ แล๎ว
อยากคิดอยากทําอะไรก็ได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องเพศด๎วยแล๎ว การ
แสดงออกในพื้นที่นี้สามารถแสดงออกได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งแตกตํางจากสังคมกายภาพ ที่ต๎องระมัดระวัง
ในการแสดงออกดังกลําวเป็นอยํางมาก เพราะสังคมยังมองเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับทางเพศเป็นเรื่องที่
พึงปกปิด (Taboo) การพูดคุย สื่อสารกันถึงเรื่องราวแนวนี้อยํางเปิดเผยโจํงแจ๎งนับเป็นกิริยาที่ไมํพึง
กระทํา
ในโลกของไซเบอร๑ที่อยูํในรูปของดิจิตัล เครื่องหมายแสดงทางเพศ เชํน น้ําเสียง รูปรําง
หน๎าตา ทําทาง การใช๎อวัจนภาษา การแตํงกาย และมารยาท ไมํอาจปรากฎได๎ในไซเบอร๑ ดังนั้น
ความคิดเรื่องมีอิสรภาพทางเพศ หรือการเลือกเพศอยํางเสรีจึงเป็นจริงได๎ ซึ่งเห็นได๎ชัดเจนในห๎อง
สนทนา (Chatroom) ในสัดสํวนที่เป็นผู๎ชายมากกวําเป็นผู๎หญิง ผู๎เลํนจะเลํนกับภาษาซอฟต๑แวร๑
เนื้อหาความเป็นวัฒนธรรมทุกชนิดรวมทั้งในแงํมุมตํางๆ เพราะบริบทของการเลํน คือ พื้นที่ที่เป็น
สํวนตัว เชํน ชายรักชายสามารถแสดงความเป็นรักรํวมเพศของตนได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งในสังคมปกติไมํ
สามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวได๎ (เจริญวิทย๑ ฐิติวรารักษ๑, 2544 : 44 – 50)
นิตยสารเกย๑ที่ได๎รับการตีพิมพ๑ก็ถือวําเป็นชํองทางการสื่อสารมวลชนที่มีข๎อจํากัด แม๎ผู๎รับสาร
จะสามารถเลือกเปิดรับเวลาใดก็ได๎ แตํก็ไมํสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ได๎
อยํางแท๎จริง นอกเสียจากมีการรวมกลุํมผู๎อํานเพื่อรํวมทํากิจกรรมบางประเภท ในทางกลับกันนิตยสาร
ออนไลน๑นั้น ผู๎อํานสามารถสร๎างปฏิสัมพันธ๑ตํอกันผํานบล็อก กระดานข๎อความ หรือชํองทางโซเชียล
เน็ตเวิร๑ค เชํน เฟซบุคและทวิตเตอร๑ ในปัจจุบันยังมีแอพลิเคชั่นยอดนิยมที่ใช๎สําหรับโทรศัพท๑ตระกูล
สมาร๑ทโฟนที่ชื่อ ‚Grindr‛ (กรินเดอร๑) ซึ่งสามารถแจ๎งพิกัดหรือตําแหนํงในบริเวณใกล๎เคียงของผู๎ใช๎ที่
ระบุสถานภาพทั้งทางกายภาพและพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงอายุ รูปถํายสํวนตัว และขนาดของ
อวัยวะเพศ เพียงใช๎แอพลิเคชั่นเดียวกัน ผู๎ใช๎ก็สามารถทําความรู๎จักผํานหน๎าจอสัมผัสบนโทรศัพท๑ และ
สนทนาระหวํางกันได๎แม๎ไมํเคยรู๎จักกันมากํอน
ด๎วยการแพรํกระจายอยํางลื่นไหลของวัฒนธรรมบริโภค ณ ที่นี้จึงต๎องทําการศึกษาที่มาที่ไป
ของปรากฏการณ๑ตํางๆ อันนําไปสูํการตีความและการรับรู๎ของผู๎บริโภค โดยศึกษาวําชํองทางนิตยสาร
ออนไลน๑หรือนิตยสารทั่วไปที่สร๎างทัศนคติอันนําไปสูํคํานิยม รวมไปถึงการสร๎างวัฒนธรรมยํอยเชํนนี้
ได๎อยํางไร
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เริงฤดี ปราการะนันท๑ (2544) ศึกษาการเปิดรับเนื้อหาทางเพศจากนิตยสารผู๎หญิงและ
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของสตรีวัยรุํนและวัยทํางาน โดยวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางสถานภาพ
การเป็นสตรีวัยรุํนหรือวัยเรียนที่ยังไมํทํางานและสตรีวัยทํางาน
กับการเปิดรับนิตยสารผู๎หญิงงที่มี
เนื้อหาเรื่องเพศ ทั้งนี้ยังศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับนิตยสารผู๎หญิงที่มีเนื้อหาเรื่องเพศกับ
ทัศนคติในเรื่องเพศ และเพศสัมพันธ๑ของสตรีทั้งสองวัย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได๎แกํ
สตรีวัยรุํนและวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 250 คน ดําเนินการเก็บข๎อมูลโดยใช๎
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา ผู๎หญิงวัยรุํนเปิดรับเรื่องเพศจากสื่อทั่วไปมากกวําผู๎หญิงวัยทํางาน
และนิตยสารเป็นสื่อที่ผู๎หญิงเปิดรับมากที่สุด
เทอดศักดิ์ รํมจําปา (2545) ศึกษาวิเคราะห๑รูปแบบของวาทกรรมที่เกี่ยวกับเกย๑ในสังคมไทย
ในชํวง พ.ศ. 2508 – 2542 จากการศึกษาพบวําในสมัยจารีตถึงสมัยสร๎างชาติ แม๎วาทกรรมกระแส
หลักของสังคม จะมีอคติตํอพฤติกรรมรักรํวมเพศในลักษณะที่ ‘เป็นความแปลกแยก’ มิใชํ ‘หญิง’ หรือ
‘ชาย’ แตํก็ไมํปรากฏความคิดวําพฤติกรรมรักรํวมเพศ เป็นอันตรายตํอสังคมและไมํมีบทลงโทษอยําง
รุนแรงดังเชํนในสังคมตะวันตก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง บริบททางด๎านเศรษฐกิจและสังคมได๎
เปลี่ยนไป กลําวคือการรับวัฒนธรรมอเมริกันทําให๎มีการรับความรู๎ทางการแพทย๑แบบตะวันตก ที่มอง
วําพฤติกรรมรักรํวมเพศเป็นโรคจิต ที่สามารถบําบัดรักษาให๎หายได๎ โดยศึกษาตั้งแตํชํวงปลาย
ทศวรรษ 2500 จนถึง ทศวรรษ 2530 พบวําวาทกรรมกระแสหลักผํอนคลายประเด็นเรื่องเกย๑เป็นโรค
จิตลดลง แตํอยํางไรก็ตามยังชูประเด็นเรื่องเกย๑เป็นภัยตํอสังคม ในขณะที่เกย๑เริ่มมีที่สาธารณะชั่วครั้ง
ชั่วคราว เห็นได๎จากงานบางกอกเกย๑เฟสติวัล กระนั้นก็ตามวาทกรรมกระแสหลักก็ยังไมํยอมรับเกย๑โดย
สมบูรณ๑
สิริอร สังข๑ทอง (2550) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับขําวสาร ความรู๎ ทัศนคติ และ
การมีสํวนรํวมในโครงการ ๕ยืดอก พกถุง๖ ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
จากกลุํมตัวอยํางจํานวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑
ข๎อมูลใช๎การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย t-test การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียวและ
การหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน ซึ่งประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดย
ผลการวิจัยพบวํา นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
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แตกตํางกัน มีการเปิดรับขําวสารและความรู๎เกี่ยวกับโครงการ ๕ยิดอก พกถุง๖ แตกตํางกัน นอกจากนี้
ยังมีทัศนคติและสํวนรํวมแตกตางกันออกไป
รชยา บุญภิบาล (2552) มุํงศึกษาวาทกรรมชายรักชายในละครเวทีไทยรํวมสมัย ตั้งแตํ พ.ศ.
2528 – 2551 โดยการวิเคราะห๑ตัวบท (Textual Analysis) ละครกรณีศึกษา 4 เรื่อง ผลการศึกษา
พบวํา ละครเวทีชายรักชายยุคปี พ.ศ. 2528 ตัวละครชายรักชายมีเพศสภาพเป็นผู๎ชาย ที่มีเพศวิถี
หลากหลายและเลื่อนไหลไปมา ตัวละครมักปดปิดอัตลักษณ๑ของตนเอง เนื่องจากถูกบีบคั้น กดดันจาก
สังคม และบุคคลในครอบครัว ด๎านความรักและการใช๎ชีวิตคูํก็ต๎องพบกับความผิดหวังและล๎มเหลว
เป็นสํวนใหญํ หากละครยุคหลังตั้งแตํปี พ.ศ. 2542 เป็นต๎นมานั้น ตัวละครชายรักชายมีอัตลักษณ๑ที่
เปิดเผยชัดเจนและมีความหลากหลายทางเพศสภาพภายนอก ตัวละครมีพื้นที่ทางสังคมมากขึ้น โดย
สามารถมีชีวิตครอบครัวและความรักที่ประสบความสําเร็จได๎ วาทกรรมที่ละครทั้ง 4 เรื่องพยายาม
สื่อสาร คือ ตัวละครชายรักชายก็เปรียบเสมือนปุถุชนทั่วไป แตํละคนก็เป็นปัจเจกบุคคลที่มีทางเลือก
ในการใช๎ชีวิตเฉพาะของตน ซึ่งตํางก็ต๎องการความรัก ความจริงใจ และความเข๎าใจจากบุคคลรอบข๎าง
เจริญวิทย๑ ฐิติวรารักษ๑ (2544) ศึกษาการสร๎างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชาย
ในเว็ปไซต๑ไทย ในด๎านของความหมาย รูปแบบการนําเสนอ และศึกษาถึงอุดมการณ๑ทางเพศของผู๎สํง
สารที่มีสํวนกําหนดกระบวนการสร๎างสารเกี่ยวกับชายรักชายในเว็ปไซต๑ไทย
รวมทั้งการศึกษาถึง
คุณลักษณะของการสื่อสารผํานสื่อกลางคอมพิวเตอร๑ที่มีสํวนตํอการสร๎างสารสนเทศและภาพตัวแทน
ของชายรักชาย โดยเลือกกลุํมตัวอยํางเป็นเว็ปไซต๑ของชายรักชายรวม 4 เว็ปไซต๑ เพื่อวิเคราะห๑
สารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชาย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ‘ทัศนคติทางเพศผํานการบริโภคนิตยสารชายรักชายของผู๎อํานชายรักชายใน
ระดับอุดมศึกษา’ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ศึกษาผํานการใช๎วิธีสังเกตแบบ
มีสํวนรํวม (Participant Observation) ซึ่งเป็นการสังเกตเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน กิจกรรมตํางๆ รวมถึง
พฤติกรรมอันเกิดจากการเปิดรับนิตยสารสําหรับชายรักชายของกลุํมตัวอยําง ซึ่งนําไปสูํผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคนิตยสารดังกลําว
โดยมุํงศึกษาการนําเสนอเนื้อหาและภาพของนิตยสารสําหรับชายรักชายที่หลากชํองทางนั้น
มีความสัมพันธ๑ตํอทัศนคติทางเพศ อันมีผลตํอพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษาชายรักชายแตกตําง
กันอยํางไร ทั้งนี้ยังศึกษาถึงพฤติกรรมการเข๎าถึงข๎อมูลของผู๎อํานชายรักชายในกลุํมเยาวชน วํามีการ
ประกอบสร๎างตัวตน รวมไปถึงวัฒนธรรมยํอยอยํางไร
ในบทนี้ ผู๎วิจัยขอกลําวถึงวิธีการดําเนินการวิจัยในแตํละขั้นตอน นับตั้งแตํขั้นตอนการค๎นคว๎า
หาแหลํงข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย การวิเคราะห๑
ข๎อมูล รวมถึงการนําเสนอข๎อมูล ดังนี้
แหล่งข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลประเภทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง อันได๎แกํ เว็ป
ไซต๑ สิ่งพิมพ๑ อาทิ นิตยสาร บทความ และหนังสือวิทยานิพนธ๑ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมตัวอยําง
หรือกลุํมชายรักชาย นอกจากนี้ยังทําการสํารวจจํานวนและราคาของนิตยสารสําหรับชายรักชายที่วาง
แผงบนท๎องตลาดทั้งจํากัดแหลํงและไมํจํากัดแหลํง จํานวน 18 ฉบับ (ข๎อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ๑
2555 จาก www.magazinedee.com) ดังนี้
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ชื่อนิตยสาร

ราคา
229 บาท
(แถมวีซีดี)

ฉบับที่ผลิต
10 ฉบับ

แหลํงจําหนําย
ทั่วไปและถนนสีลม

2

149 บาท
(แถมวีซีดี)

63 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

3

189 บาท
(แถมวีซีดี)

48 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

4

120 บาท

12 ฉบับ

ไมํจํากัด

5

189 บาท
(แถมวีซีดี)

18 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

6

449 บาท
(แถมวีซีดี)

1 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

1
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7

249 บาท
(แถมวีซีดี)

37 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

8

300 บาท
(แถมวีซีดี)

4 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

9

แจกฟรี

2 ฉบับ

ทั่วไปถนนสีลม
และเฟซบุค

10

ออนไลน๑

7 ฉบับ

-

11

90 บาท

1 ฉบับ

ทั่วไป

12

1,200 บาท

รายสะดวก

ทั่วไป

13

169 บาท
(แถมวีซีดี)

27 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

54

ชื่อนิตยสาร

ราคา
169 บาท

ฉบับที่ผลิต
62 ฉบับ

แหลํงจัดจําหนําย
ทั่วไปและถนนสีลม

15

189 บาท
(แถมวีซีดี)

50 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

16

100 บาท

2 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

17

แจกฟรี

113 ฉบับ

ถนนสีลม, พัทยา

18

แจกฟรี

7 ฉบับ

ทั่วไปและถนนสีลม

19

แจกฟรี

10 ฉบับ

ถนนสีลมและ
เว็ปไซต๑

14

ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกนิตยสาร 4 ฉบับจากทั้งหมด 18 ฉบับ ซึ่งมีความแตกตํางด๎านลักษณะการ
นําเสนอ สถานที่จัดจําหนําย และชํองทางการสื่อสาร มาใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อันได๎แกํ
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1. Attitude Magazine
ประเภท : นิตยสารรายเดือนหัวนอก เพื่อผู๎อํานทั่วไปและเฉพาะกลุํม วางจําหนํายทั่ว
ประเทศ ตามร๎านหนังสือทั่วไป ราคา 120 บาท รับลิขสิทธิ์และผลิตโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม
อินเตอร๑ พับลิชชิ่ง จํากัด ผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันตีพิมพ๑ทั้งสิ้น 13 ฉบับ
กลุํมเป้าหมาย : กลุํมชายรักชายวัยอุดมศึกษาและวัยทํางาน
กิจกรรมสํงเสริมการขาย : Attitude Party
ชํองทางสื่อสารลําดับรอง : เฟซบุค
2. Hey! Magazine
ประเภท : นิตยสารรายเดือนเพื่อผู๎อํานเฉพาะกลุํม วางจําหนํายทั่วประเทศ และแหลํง
ชุมนุมเฉพาะชายรักชาย อาทิ ยํานสีลม ราคา 159 บาท ผลิตโดยบริษัท รัฐธนินท๑ มีเดีย
จํากัด ผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันตีพิมพ๑ทั้งสิ้น 36 ฉบับ
กลุํมเป้าหมาย : กลุํมชายรักชายวัยอุดมศึกษาและวัยทํางาน
กิจกรรมสํงเสริมการขาย : จัดงานเดินแบบนายแบบ Hey!
ชํองทางสื่อสารลําดับรอง : เฟซบุคและ www. magazinehey.com
3. Max Magazine
ประเภท : นิตยสารรายสะดวกเพื่อผู๎อํานเฉพาะกลุํม แจกฟรีเฉพาะสถานบันเทิงเริงรมย๑
สําหรับชายรักชาย เชํน ผับหรือบาร๑เกย๑ยํานประตูชัย ถนนสุรวงศ๑ และซอยบอยส๑ทาวน๑
พัทยา ผลิตโดย บริษัท Maxima Presentation ผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน
ตีพิมพ๑ทั้งสิ้น 113 ฉบับ
กลุํมเป้าหมาย : กลุํมชายรักชายวัยอุดมศึกษาและวัยทํางาน
กิจกรรมสํงเสริมการขาย : ปฏิทินการจัดอีเวนต๑ของบาร๑และผับเกย๑ที่เข๎ารํวมซื้อหน๎า
โฆษณาภายในนิตยสาร สํวนลดพิเศษสําหรับคําเครื่องดื่มในสถานบันเทิง และโปรโมชั่น
คําบริการสําหรับอาบอบนวดเกย๑ ซาวนําเกย๑ ฯลฯ
ชํองทางสื่อสารลําดับรอง : เฟซบุค และ www. magazinehey.com
4. GCONNEX Magazine
ประเภท : นิตยสารออนไลน๑รายสะดวกเพื่อผู๎อํานเฉพาะกลุํม แจกฟรีผํานการดาวน๑โหลด
จาก www.gconnex.com ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน๑เกย๑ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผํานกระดานโพสต๑ข๎อความ ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิกประมาณ 5,000 คน ผลิตโดย
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บริษัท Prosperity Reveal Co., Ltd ผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 จัดทําและนําเสนอ
ทั้งสิ้น 7 ฉบับ
กลุํมเป้าหมาย : กลุํมชายรักชายวัยอุดมศึกษาและวัยทํางาน
กิจกรรมสํงเสริมการขาย : ชํองทางสื่อสารลําดับรอง : กระทู๎หาคูํใน www.gconnex.com
ข้อมูลประเภทบุคคล
บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ กลุํมวัยรุํนชายรักชายที่มีอายุระหวําง 18 – 22 ปี
หรืออยูํในชํวงวัยที่กําลังศึกษาอยูํในชั้นมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด 16 คน โดยใช๎เกณฑ๑คัดเลือกจาก
กลุํมตัวอยํางนักศึกษาชายรักชายที่สมัครสมาชิกนิตยสารทั้ง 4 ประเภท ทั้งนี้ ได๎นําเกณฑ๑คุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร๑มาใช๎ประกอบการคัดเลือกกลุํมตัวอยําง ไมํวําจะเป็นเพศ อายุ รายได๎ การศึกษา
ผู๎วิจัยได๎กําหนดให๎กลุํมตัวอยํางทั้ง 16 คนมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร๑ที่คล๎ายคลึงกัน ดังนี้
เพศ
ชายรักชาย
(เปิดเผย)

อายุ
18 – 22 ปี

รายได๎/เดือน
5,000 – 10,000 บ.

การศึกษา
กําลังศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ในการสังเกตพฤติกรรมอันนําไปสูํทัศนคติทางเพศของกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยในฐานะผู๎เข๎ารํวม
โดยสมบูรณ๑ (Complete Participant) จะเข๎าไปสังเกตบทบาทในชีวิตประจําวันของกลุํมตัวอยํางทั้ง 4
กลุํม จํานวนทั้งสิ้น 16 คน โดยสร๎างความสัมพันธ๑และแสดงตนที่แท๎จริงตํอกลุํมตัวอยําง การสังเกต
แบบมีสํวนรํวมนี้มีลักษณะของการประเมินปัญหาการวิจัยในแตํละปรากฏการณ๑เป็นข๎อๆ โดยเป็นการ
พูดคุยหรือสัมภาษณ๑ถึงเรื่องราวชีวิตสํวนตัว จากนั้นจึงคํอยๆ เข๎ารํวมสังเกตการกระทํา (Acts) อัน
ได๎แกํ การใช๎ชีวิตประจําวัน การกระทําพฤติกรรมตํางๆ อยํางละเอียด อาทิ เสื้อผ๎าที่ใสํ อาหารที่
รับประทาน สถานที่พักอาศัย ฯลฯ
เมื่อรู๎จักตัวตนของกลุํมตัวอยํางในระดับหนึ่งแล๎ว ผู๎วิจัยจะทําการสังเกตแบบแผนการกระทํา
(Activities) คือ การกระทําหรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนและลักษณะที่ตํอเนื่องจนเป็น
แบบแผน และเป็นเรื่องระดับกลุํมคน โดยจะทําให๎เข๎าใจถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุํม

57

ตัวอยําง ตลอดจนคํานิยมและบรรทัดฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งแบบแผนการกระทํานั้นบํงบอกถึงความเชื่อ และ
ทัศนคติของกลุํมตัวอยํางที่กําลังศึกษาด๎วย
สําหรับขั้นตอนนี้ จะใช๎วิธีการตีความสร๎างข๎อสรุปแบบอุปนัย (Induction) ซึ่งเป็นวิธีการ
วิเคราะห๑ที่สําคัญ ได๎แกํ การนําข๎อมูลเชิงรูปธรรมยํอยๆ หลายๆ กรณีมาสรุปเป็นข๎อสรุปเชิงนามธรรม
โดยพิจารณาจากลักษณะรํวมที่พบ
ซึ่งในกระบวนการนี้ต๎องให๎ความสําคัญกับตัวแปรด๎านจิตใจ
ความรู๎สึกนึกคิด และความหมายของพฤติกรรมที่กลุํมตัวอนํางกําหนดขึ้น จากนั้นจึงนํามายึดโยงกับ
ทฤษฎีที่ได๎นํามาศึกษาวิจัยข๎างต๎น
ทั้งนี้ยังใช๎การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากการอํานนิตยสารทั้ง 4
ประเภท เพื่อตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลที่เก็บจากวิธีเป็นผู๎สังเกตการณ๑แบบมีสํวนรํวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารหรือสิ่งพิมพ๑ ซึ่งนอกจากหนังสือ บทความ และวิทยานิพนธ๑
ที่เกี่ยวข๎องแล๎ว นิตยสารทั้ง 4 ประเภท ไมํวําจะเป็น Attitude Magazine, HEY!
Magazine, Max Magazine และ Connex Magazine ผู๎วิจัยได๎รวบรวมจากตํางสถานที่
ยกเว๎นเพียง Attitude Magazine ที่สามารถหาซื้อได๎ตามร๎านหนังสือทั่วไป สํวน HEY!
Magazine นั้น ผู๎วิจัยได๎พบวําจัดจําหนํายในยํานถนนสีลมเทํานั้น เชํนเดียวกับ Max
Magazine ที่ผู๎วิจัยได๎รับฟรีจากบาร๑เกย๑แหํงหนึ่งแถบถนนสุรวงษ๑ ยํานสีลม ด๎าน Connex
Magazine ผู๎วิจัยพบวําทีมผู๎จัดทําได๎วํางเว๎นการผลิตในฉบับที่ 8 ตั้งแตํชํวงกลางปี พ.ศ.
2554 ทําให๎ฉบับลําสุดที่รวบรวมได๎นั้นเป็นนิตยสารฉบับที่ 7 ประจําเดือนมิถุนายน
2. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลประเภทบุคคล
เมื่อได๎ข๎อมูลภายหลังการทําความ
เข๎าใจในระดับลึกซึ้งถึงความหมายของปรากฎการณ๑นั้นๆ ผํานการสังเกตอยํางมีสํวนรํวม
และการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกแล๎ว
จะนําข๎อมูลดังกลําวมาจัดกลุํมหรือประเภทของ
ทฤษฎี ซึ่งชํวยให๎งํายตํอการวิเคราะห๑พฤติกรรมตํางๆ อันเป็นที่มาของทัศนคติที่แตกตําง
กัน ในขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยคาดวําจะใช๎เวลาลงสนาม 1 – 2 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แนวคําถามที่ใช๎ในการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก โดย
กําหนดแนวคําถามแบบปลายเปิดและปิด โดยแนวคําถามจะเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศผํานการบริโภค
นิตยสารสําหรับชายรักชายของกลุํมวัยรุํนเกย๑

58

แนวคิดเควียร๑
1. มีความเข๎าใจอยํางไรตํอการระบุเพศของกลุํมเกย๑ในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย เชํน
เกย๑รุก เกย๑รับ โบ๎ท ฯลฯ (อัตลักษณ๑ทางเพศ)
2. มีความคิดเห็นอยํางไรตํอการนําเสนอภาพของเกย๑ภายในนิตยสารที่หลากหลายมากขึ้น
3. นิตยสารมีสํวนสําคัญตํอการแสดงออกของเกย๑อยํางไร
แนวคิดเรื่องการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม
1. นิตยสารเกย๑มีสํวนผลักดันตํอการเปิดเผยตัวตนหรือความเป็นเกย๑อยํางไร
2. ให๎ความสําคัญตํอปฏิกิริยาของครอบครัว เพื่อน และคนรอบข๎างอยํางไร
แนวคิดภาพตัวแทน
1. นิตยสารนิยามความหมายของกลุํมชายรักชายอยํางไร
2. สินค๎าประเภทใดภายในนิตยสารที่สามารถโน๎มน๎าวให๎เกิดความสนใจ
3. มองโฆษณาสินค๎าสําหรับกลุํมชายรักชายในหน๎านิตยสารอยํางไร
แนวคิดทัศนคติ
1. ความถี่ของการอํานนิตยสารชายรักชาย
2. ความคุ๎มคําหรือความสมเหตุสมผลของราคา
3. สาเหตุที่ชื่นชอบนิตยสารแตํละประเภท
4. เคยอํานนิตยสารในชํองทางอื่นๆ เชํน ทางโซเชียลมีเดียหรือเว็ปไซต๑หรือไมํ
แนวคิดพฤติกรรม
1. สนทนาแลกเปลี่ยนการบอกเลําถึงกิจวัตรประจําวัน
2. คอลัมน๑ที่สนใจที่สุด
3. การอํานนิตยสารชายรักชายมีผลให๎เกิดการลอกเลียนแบบอยํางไร
4. นิตยสารชายรักชายมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ
และการดําเนินชีวิต
อยํางไร
แนวคิดวัฒนธรรมยํอย
1. นิตยสารชายรักชายมีสํวนในการชํวยให๎เกิดการรวมกลุํมอยํางไร
2. กิจกรรมที่ทางนิตยสารชายรักชายได๎จัดให๎มีขึ้นประเภทใด เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด
3. รู๎สึกอยํางไรตํอกลุํมเพื่อนที่รู๎จักผํานการเป็นกลุํมผู๎อํานนิตยสารชายรักชาย
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การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการประกอบ
สร๎างคําถาม ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องที่สุดมาใช๎ประกอบการศึกษา ได๎แกํ แนวคิดเควียร๑
แนวคิดทัศนคติ แนวคิดเรื่องการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม แนวคิดพฤติกรรม และแนวคิด
วัฒนธรรมยํอย
สําหรับการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกบุคคลที่เป็นกลุํมนักศึกษาชายรักชาย ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการ
เปรียบเทียบคําสัมภาษณ๑จากทั้งหมดทุกทําน เพื่อข๎อมูลที่มีความแมํนยําและนําเชื่อถือที่สุด จากนั้นจึง
นําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ถึงปัจจัยตํางๆ วํากระบวนการสื่อสารในรูปแบบนิตยสารที่มีความแตกตํางกัน มี
อิทธิพลหรือแรงผลักดันให๎เกิดทัศนคติทางเพศอยํางไร
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิดตํางๆ ดังที่กลําวในข๎างต๎นเป็นกรอบในการวิเคราะห๑ข๎อมูลให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย เพื่อนําเสนอข๎อมูลด๎วย 2 รูปแบบ ทั้งในเชิงการวิเคราะห๑แบบอุปนัย
(Analytic Induction) หรือการตีความข๎อมูลจากรูปธรรมที่มองเห็น เชํน พฤติกรรมทางเพศ การดําเนิน
ชีวิต ฯลฯ ด๎วยความที่ต๎องใช๎ระยะเวลาพอสมควรในการสังเกตการณ๑ ผู๎วิจัยจึงต๎องทําการ
ตั้งสมมติฐานชั่วคราวทุกครั้งเมื่อได๎ข๎อมูล เนื่องจากต๎องเก็บข๎อมูลเป็นระยะ อาจต๎องใช๎ตารางในการ
ลงรหัสในแตํละเหตุการณ๑ ดังนี้
เหตุการณ๑…………………………………..
พฤติกรรม
..............................................................................................................
กิจกรรม
..............................................................................................................
ความหมาย
..............................................................................................................
การมีสํวนรํวม
..............................................................................................................
ความสัมพันธ๑
..............................................................................................................
หากเก็บข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางครบถ๎วนแล๎ว
จะเข๎าสูํการวิเคราะห๑ข๎อมูลในขั้นตอนการ
เปรียบเทียบข๎อมูล (Constant Comparison) โดยนําข๎อมูลหรือการสังเกตการณ๑หลายๆ เหตุการณ๑ของ
กลุํมตัวอยํางแตํละคนมาเปรียบเทียบเป็นปรากฎการณ๑ โดยจําแนกชนิดของข๎อมูลออกเป็นสัดสํวน
จากนั้นจึงนํามาพิจารณาและหาความสัมพันธ๑ที่สอดคล๎องกับแตํละแนวคิดทฤษฎี
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การนาเสนอผลการวิจัย
เมื่อเสร็จสิ้นสําหรับขั้นตอนการวิเคราะห๑ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ๑แบบมีสํวนรํวม
ประกอบกับการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎วิจัยจะนําเสนอข๎อมูลด๎วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห๑ (Descriptive
Analysis) โดยแบํงเป็นลักษณะและระดับของข๎อมูล
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานการวิจัยเรื่อง ๕ทัศนคติทางเพศผํานการบริโภคนิตยสารชายรักชายของผู๎อํานชายรักชายใน
ระดับอุดมศึกษา๖ แบํงการนําเสนอออกเป็น 4 สํวนคือ
สํวนที่ 1 รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาที่ปรากฎในนิตยสารกลุํมชายรักชาย 4 ประเภท ได๎แกํ
นิตยสารเกย๑กระแสหลัก (Attitude Magazine) นิตยสารเกย๑เฉพาะกลุํม (Hey! Magazine) นิตยสาร
เกย๑แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max Magazine) และนิตยสารเกย๑ออนไลน๑ (GCONNEX
Magazine)
สํวนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของกลุํมผู๎อํานนิตยสารกลุํมชายรักชาย 4 ประเภท
ได๎แกํ กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑กระแสหลัก (Attitude Magazine) กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑เฉพาะกลุํม
(Hey! Magazine) กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max Magazine) และกลุํม
ผู๎อํานนิตยสารเกย๑ออนไลน๑ (GCONNEX Magazine)
สํวนที่ 3 แรงจูงใจในการบริโภคนิตยสารชายรักชายของกลุํมผู๎อํานนิตยสารกลุํมชายรักชาย 4
ประเภท ได๎แกํ กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑กระแสหลัก (Attitude Magazine) กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑
เฉพาะกลุํม (Hey! Magazine) กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max
Magazine) และ กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑ออนไลน๑ (GCONNEX Magazine)
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ในขั้นตอนการศึกษานี้ ได๎มีการอ๎างถึงการเปิดเผยด๎านพฤติกรรมทางเพศ ผู๎วิจัยจึงขอหยิบยก
ความหมายและประเภทของอัตลักษณ๑ทางเพศในกลุํมชายรักชาย เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกัน
ความหมายและประเภทของเกย์
1. ‘ไบหรือไบเซ็กชวล’ กลุํมบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศทั้ง 2 แบบ คือชอบทั้งหญิงและชาย
2. ‘เกย๑คิง’ หรือ ‘เกย๑รุก’ (Active) กลุํมบุคคลที่มีรสนิยมชอบเพศชายเหมือนกันแตํไมํมี
ลักษณะการแสดงออก รวมทั้งมีบทบาททางเพศอยํางชาย
3. ‘เกย๑ควีน’ หรือ ‘เกย๑รับ’ (Passive) กลุํมบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศหญิง มีความรู๎สึกชอบ
ผู๎ชายด๎วยกันมีลักษณะการแสดงออกอยํางชัดเจน รสนิยมทั้งมีบทบาททางเพศแบบผู๎หญิง
4. ‘โบ๎ท’ (Versatile) กลุํมบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศก้ํากึ่งะรหวํางเกย๑คิงและเกย๑ควีน อาจจะมี
หรือไมํมีลักษณะการแสดงออก ถ๎ามีลักษณะการแสดงออกก็จะเป็น ‘แอบ’ อยํางที่หลายคนเรียกกัน
ส่วนที่ 1 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาที่ปรากฎในนิตยสารกลุ่มชายรักชาย 4 ประเภท ได้แก่
นิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine) นิตยสารเกย์เฉพาะกลุ่ม (Hey! Magazine)
นิตยสารเกย์แจกฟรีสาหรับสถานบันเทิงเกย์ (Max Magazine) และนิตยสารเกย์ออนไลน์
(GCONNEX Magazine)
นิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine)
ลักษณะทางกายภาพ
หัวหนังสือ

Attitude Magazine

ราคา

120 บาท

จํานวนหน๎า

ประมาณ 160 – 200 หน๎า

เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารรายเดือนหัวนอกที่เน๎นไลฟ์

สไตล๑ สุขภาพ และแฟชั่นซึ่งสะท๎อนภาพลักษณ๑ทางการตลาดที่
ชัดเจนของกลุํมเกย๑ รวมทั้งยังเป็นชํองทางในการชํวยเปิดทัศนคติ และมุมมองอันหลากหลายของกลุํม
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คนรอบข๎างที่มีตํอกลุํมชายรักชาย ผู๎หญิงหรือผู๎ชายสามารถอํานได๎ นอกจากนี้ยังนําเสนอบทความ
ด๎านสุขภาพที่รณรงค๑เรื่องการป้องกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑
สําหรับสัดสํวนของเนื้อหา แบํงเป็น
1. Front บทความโดดเดํนที่มาจากปก คอนเซ็ปต๑ประจําเดือน บทความสัมภาษณ๑บุคคลใน
กระแส บทความสัมภาษณ๑บุคคลชื่อดังที่แปลจากเจ๎าของลิขสิทธิ์
2. Context บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ ความรัก นวนิยายเกย๑ คอลัมน๑ทํองเที่ยว
โรงแรมและที่พักสําหรับเกย๑
3. Feature บทความสัมภาษณ๑บุคคลจากปก บทความสัมภาษณ๑เกย๑ที่ประสบความสําเร็จใน
หน๎าที่การงาน
4. Style บทความเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต (ไลฟ์สไตล๑)
5. Active บทความสุขภาพ การออกกําลังกาย การดูแลผิวพรรณ
นิตยสารเกย์เฉพาะกลุ่ม (Hey! Magazine)
ลักษณะทางกายภาพ
หัวหนังสือ

Hey! Magazine

ราคา

249 บาท

จํานวนหน๎า

40 – 50 หน๎า

เนื้อหาโดยสังเขป

นิต ยสารรายเดื อ นเพื่อ ผู๎อํ า นเฉพาะ

กลุํม วางจํ าหนํายทั่วประเทศและแหลํง ชุม นุมเฉพาะชายรัก
ชาย อาทิ ยํานสีลม เอกลักษณ๑ของนิตยสาร อยูํที่แฟชั่นชุดวําย
น้ําทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (เบื้องหลังการถํายทําแฟชั่น) โดยนําเสนอภาพของผู๎ชายที่
เต็มไปด๎วยความแข็งแรง ทั้งนี้ภาษาที่ใช๎ยังแฝงความวาบหวาม และมีการกําหนดธีมเลํมในแตํละเดือน
อยํางชัดเจน
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สําหรับสัดสํวนของเนื้อหาแบํงเป็น
1. แฟชั่นเซ็ต
2. ภาพเบื้องหลังการถํายทําแฟชั่น
3. คอลัมน๑แนะนํานายแบบจากปก
นิตยสารเกย์แจกฟรีสาหรับสถานบันเทิงเกย์ (Max Magazine)
ลักษณะทางกายภาพ
หัวหนังสือ

Max Magazine

ราคา

แจกฟรี

จํานวนหน๎า

70 – 80 หน๎า

เนื้อหาโดยสังเขป

นิ ต ยสารรายสะดวกเพื่ อ ผู๎ อํ า น

เฉพาะกลุํม แจกฟรีเฉพาะสถานบันเทิงเริงรมย๑สําหรับชายรัก
ชาย เน๎นไปที่การโฆษณาและประชาสัมพันธ๑กิจกรรมสํงเสริม
การขายของสถานบั น เทิ ง เฉพาะกลุํ ม ชายรั ก ชายในเขต
กรุงเทพและพัทยา นอกจากนี้ยังมีคอลัมน๑สัมภาษณ๑ ภาพแฟชั่น และเนื้อหาไลฟ์สไตล๑ เชํน คอลัมน๑ดูด
วง ประกอบกันภายในเลํม
สําหรับสัดสํวนของเนื้อหา แบํงเป็น
1.
2.
3.
4.

หน๎าโฆษณา
Max Report บทความขําวและงานสังสรรค๑ที่สถานบันเทิงจัดขึ้น
Calendar ปฏิทินการจัดงานสังสรรค๑และเทศกาลของสถานบันเทิง
Mouth2Mouth บทความซุบซิบที่พูดถึงผู๎มีชื่อเสียงและเรื่องทางเพศ
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นิตยสารเกย์ออนไลน์ (GCONNEX Magazine)
ลักษณะทางกายภาพ
หัวหนังสือ

Connex Magazine

ราคา

ดาวน๑โหลดไมํเสียคําใช๎จําย

จํานวนหน๎า

200 หน๎า

เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารออนไลน๑รายสะดวกเพื่อ

ผู๎ อํ า นเฉพาะกลุํ ม แจกฟรี ผํ า นการดาวน๑ โ หลดจาก
www.gconnex.com เป็นนิตยสารที่สะท๎อนการดําเนินชีวิต
และวิ ธี คิ ด เฉพาะกลุํ ม ผํ า นบทความที่ นํ า เสนอมุ ม มอง
หลากหลายของกลุํมชายรักชาย ไมํวําจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น ทํองเที่ยว สุขภาพ เทคโนโลยี
สําหรับสัดสํวนของเนื้อหา แบํงเป็น
1. บทความการดําเนินชีวิต (ไลฟ์สไตล๑) แฟชั่น ทํองเที่ยว โรงแรมที่พัก เทคโนโลยี แฟชั่น
2. บทความดูแลสุขภาพและภาพลักษณ๑
3. บทความสัมภาษณ๑บุคคล
ส่วนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารกลุ่มชายรักชาย 4 ประเภท
ได้แก่ กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine) กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์เฉพาะ
กลุ่ม (Hey! Magazine) กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์แจกฟรีสาหรับสถานบันเทิงเกย์ (Max
Magazine) และ กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์ออนไลน์ (GCONNEX Magazine)
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กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine)
จากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยแบํงข๎อมูลกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑กระแสหลัก ได๎
ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine)
กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑กระแสหลัก (Attitude Magazine)
ชื่อ
อ๎อยวี่ (นามสมมติ)

ข๎อมูลโดยสังเขป
นักศึกษาชายรักชาย อายุ 20 ปี

ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล
1 เดือนโดยประมาณ

คณะบริหาร ม.เอกชน
รายได๎ 5000 – 6000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : กรุงเทพ
สถานที่พักอาศัย : บ๎าน
หยินมี่ (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 20 ปี

2 สัปดาห๑โดยประมาณ

คณะศิลปศาสตร๑ ม.รัฐบาล
รายได๎ 4000 – 5000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : จ.ตรัง
สถานที่พักอาศัย : หอพัก
มะเฟือง (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 21 ปี
คณะนิเทศฯ ม.เอกชน
รายได๎ 7000 – 10000 บาท/เดือน

1 เดือนโดยประมาณ
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ภูมิลําเนา : จ.ระยอง
สถานที่พักอาศัย : บ๎าน
เอ็ดก๎า (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 19 ปี

1 เดือนโดยประมาณ

คณะสังคมศาสตร๑ ม.รัฐบาล
รายได๎ 5000 – 7000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่พักอาศัย : บ๎าน

ภูมิหลัง การก่อสร้างภาพตัวแทน และการเปิดเผยความเป็นรักร่วมเพศต่อสังคม
กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine) จากการศึกษาข๎อมูลผํานการ
สัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยพบวํานิตยสาร Attitude เต็มไปด๎วยภาพของวัฒนธรรมกลุํมชายรักชายตํางประเทศ
ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก รวมถึงการสร๎างตัวตนผํานการบริโภครสนิยมและสินค๎า นอกจากนี้ยัง
นําเสนอวิธีคิด การดําเนินชีวิต การแตํงกาย การดูแลภาพลักษณ๑และสุขภาพ รวมถึงความกล๎าที่จะ
เปิดเผยตัวตนทั้งอัตลักษณ๑ทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ ผํานการใช๎ภาษาเป็นทางการและถ๎อยคํา
สละสลวย ชํวยให๎ผู๎อํานกลุํมนี้เกิดความแนํใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น กลุํมตัวอยํางมองวํา
นิตยสารพยายามนําเสนอความเจริญของสังคมยุคใหมํที่ให๎อิสระเสรีภาพทั้งในด๎านการทํางาน
การอยูํรํวมกันของกลุํมรักรํวมเพศแบบเปิดเผยกวําในอดีต

และ

นอกจากนี้ยังพบการบริโภคข๎อมูลที่เป็น

ประโยชน๑ อาทิ บทสัมภาษณ๑เกย๑ที่มีชื่อเสียง นวนิยาย และขําวตํางๆ
โดยผู๎วิจัยสามารถแบํงข๎อมูลของผู๎สัมภาษณ๑เป็นรายบุคคลได๎ดังนี้
1. อ้อยวี่ มีลักษณะทางกายภาพเป็นชายแท๎ การแสดงออกและรสนิยมทางเพศเป็นเกย๑รับ ไมํ
เคยมีความสัมพันธ๑กับผู๎หญิง
อ๎อยวี่เติบโตในครอบครัวฐานะปานกลางด๎วยการเลี้ยงดูของแมํและ
พี่สาวที่อายุหํางกันถึง 7 ปี ครอบครัวประกอบธุรกิจ ได๎แกํ ร๎านซักรีด
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‚จําเป็นที่จะต๎องประกาศให๎ใครรู๎ด๎วยเหรอคะ อ้อยมองแค่ว่าแม่กับพี่สาวพยายามยอมรับ
ในสิ่งที่เราเป็น ก็ถือเป็นการทาร้ายเขาแล้ว คนอํานหนังสือเกย๑ก็ไมํได๎แปลวําเป็นเกย๑นะคะ แตํแคํ
อยากดูวําแฟชั่นไปถึงไหนกันแล๎ว เพราะ Attitude ก็ไมํได๎เสี้ยมให๎เราอํานแล๎วอยากมีอะไรกับผู๎ชาย‛
2. หยินมี่ มีความเข๎าใจตํอเพศทางเลือกตั้งแตํเด็ก เนื่องจากพี่สาวแท๎ๆ ที่มีพฤติกรรมและเป็น
รักรํวมเพศเชํนกัน หยินมี่นับถือศาสนาอิสลาม เกิดและเติบโตในจ.ตรัง ครอบครัวประกอบอาชีพ
รับเหมากํอสร๎าง ฐานะทางบ๎านคํอนข๎างดี เธอจึงได๎รับการสนับสนุนด๎านการศึกษาอยํางเต็มที่ หยินมี่
ไมํเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศ
‚เป็นแบบนี้ก็รู้สึกผิดตั้งแต่เกิดแล้ว พํอหยินมี่บอกวําจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะ ไมํได๎ไปฆํา
ใครก็พอ หยินมี่เป็นตุ๏ดนะคะ ไมํได๎ติดยาบ๎า ไมํได๎ทําใครท๎องแล๎วทิ้ง และถึงเป็นแบบนี้ ก็ป้องกันคํะ ไมํ
จั่วเอดส๑ เป็นตุ๏ดที่กลัวตาย หยินมี่ชอบอะไรที่ไมํต๎องโชว๑มาก ไมํได๎อยากเสพสมอารมณ๑หมาย‛
‚ชอบคอลัมน์คู่รัก อยากรู้ว่าเขาเจอกันยังไง แล้วมันจะมีหนทางบ้างมั้ยที่หยินมี่จะได้
พบเจอความรักแบบนั้นบ้าง เป็นคนบ๎านไกล ไมํคํอยได๎กลับบ๎าน กลางวันก็เรียนหนังสือ กลางคืนก็
เที่ยวบ๎าง ชอบไปอตก.1 คํะ‛
3. มะเฟือง สาวประเภทสอง (เกย๑ควีน) ที่เติบโตมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกร
ฐานะดีในจ.ระยอง โดยครอบครัวรับรู๎ตัวตนทางเพศที่แท๎จริงตั้งแตํเธอยังเล็ก และเมื่ออายุผํานเกณฑ๑ที่
จะสามารถเป็นสาวประเภทสองสมบูรณ๑แบบได๎ เธอจึงตัดสินใจผําตัดแปลงเพศ
‚Attitude เป็นนิตยสารที่วัดระดับคนอํานพอสมควร คนที่ลงมันก็มีแมนบ๎าง ไมํแมนบ๎าง ฝรั่ง
บ๎าง ไทยบ๎าง เกาหลีบ๎าง แตํทุกคนต๎องออกมาดูดี ผู๎หญิงก็อําน เดี๋ยวนี้ไมํมีใครแคร๑วําคุณจะเป็นเพศ
อะไร เกย๑ก็เป็นเพศที่คนหมูํมากเขาเป็นกัน และเป็นเพศที่เปลี่ยนแปลงได๎ มีลูกแล๎วยังเป็นเกย๑ได๎เลย
วันนึงหนูอาจจะแตํงงานกับผู๎หญิงก็ได๎ แตํวันนี้หนูชอบผู๎ชาย ก็แฮปปี้นะ มะเฟืองเป็นแบบนี้ ก็ต้อง
ทาใจว่าคงไม่มีใครจะอยู่กับเราไปจนตาย มีแต่พ่อแม่นี่แหละ เพราะฉะนั้นไม่ติดผู้ชาย
แน่นอนค่ะ เป็นกระเทยกตัญ๒ูรู๎คุณบุพการี‛
‚ราคาไมํแพงมากคํะ ชอบคอลัมน๑เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารการกิน ไมํได๎สร๎างภาพนะคะ เรา
เป็นผู้ชาย อ่านหนังสือผู้หญิง ข้อมูลมันก็เขียนเพื่อผู้หญิง ความจริงควรจะเขียนเพื่อกระเทย
แปลงเพศบ้างว่าควรกินอะไร รู้สึกดีที่มีการเคลื่อนไหวรวมตัว พวกเขาทาให้หนูรู้สึกว่าเราเป็น
เพศชั้นสูง ไมํรู๎ทําไมเหมือนกันคํะ แตํรู๎สึกได๎๖
1

อตก. ย่อมาจาก องค์การตลาดเพื่อการเกษตร ตั้งอยู่ ณ ถนนกาแพงเพชร มีการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงสาหรับชายรักชาย
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4. เอ็ดก้า เกย๑รุกที่เรียกตัวเองวํา ‘สาวเสียบ’2 เนื่องด๎วยมีพฤติกรรมภายนอกที่ตรงข๎ามกับ
รสนิยมทางเพศ
‚ไมํได๎เป็นเกย๑ตั้งแตํเกิด เพิ่งมาเป็นเพราะคิดวํามาถูกทาง แตํไมํรู๎วําคิดถูกคิดผิด ยังสับสนใน
ตัวเองเยอะ แตํเราก็แสดงตัวตํอสังคมวําฉันมั่น ฉันเป็นตัวของตัวเอง แต่การแสดงตัวตนต่อ
ครอบครัวคือแอ๊บแมน 3สุดๆ ก็ปวดหัวเหมือนกัน คือเราสุดโตํงทั้งสองอยําง มองวําเกย๑ใน Attitude
มีสิทธิและเสรีภาพสูง ไมํใชํแคํเรื่องการแสดงออกอยํางเดียว การพูดคุยเรื่องเซ็กส๑ก็เปิดเผย
๕เดี๋ยวนี้นิตยสารไมํได๎มีสํวนทําให๎ผู๎ชายกลายเป็นเกย๑นะคะ เกย๑มีมานานแล๎ว หนูว่ามัน
เหมือนสื่อกลางที่ช่วยให้เกย์อย่างเรารู้อะไรมากมายที่เราไม่เคยรู้ เชํน โฟมล๎างหน๎าสําหรับเกย๑
บัตรเครดิตเกย๑ ร๎านแว็กซ๑ขนสําหรับเกย๑ ชอบคอลัมน๑แปลด๎วยคํะ ชีวิตเกย๑ฝรั่งเขาหวือหวาดี๖
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กลุ่มที่
สามารถจําแนกข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศ แบํงตามตารางได๎ดังนี้
ตารางที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 1 อ้อยวี่
อ๎อยวี่, 20 ปี, ม.เอกชน, กรุงเทพฯ, รายได๎ 5,000 – 6,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ ชํวยงานที่บ๎าน
กิจกรรมรอง : สังสรรค๑กับเพื่อน ไมํเน๎นเที่ยวกลางคืน
ความหมาย
“Attitude ไม่ได้เสี้ยมให้เราอ่านแล้วคันหรืออยากมีอะไรกับผู้ชาย”
การมีสํวนรํวม
1. “อยากเป็นกระเทยที่ดูดี”
2. “อ่านบทความเก๋ๆ แล้วอยากเป็นแบบเขา”

2

สาวเสียบ คือ ชายรักชายที่มีลักษณะภายนอกเป็นชายแท้ แต่มีพฤติกรรมทางเพศเป็นฝ่ายรับ

3

แอ๊บแมน คือ ศัพท์เฉพาะกลุ่มที่หมายถึงอากัปกิริยาของกลุ่มชายรักชายทีพ่ ยายามปกปิดท่าทางตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิง

1

ผู๎วิจัย
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ความสัมพันธ๑

“อ่านอยู่แต่คอลัมน์ที่มีนายแบบ ไม่ค่อยได้
อ่านเนื้อหาสาระ”
“มากสุดคืออ่านบทความเกย์เก๋ๆ แล้ว
อยากเป็นแบบเขา ไม่เคยอ่านแล้วอยาก
เปลี่ยนไปเป็นเกย์คิง ของอย่างนี้มันไม่ได้
เปลี่ยนกันง่ายๆ”

แรงจูงใจ

จากบทสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยพบวําพฤติกรรมการอํานและการมีสํวนรํวมของกลุํม
ตัวอยําง อาทิ ความต๎องการมีภาพลักษณ๑ที่ดีมีผลกํอให๎เกิดทัศนคติทางเพศ
ที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะห๑ได๎จากการที่นิตยสารได๎สร๎างภาพตัวแทน อันได๎แกํ
ภาพและเรื่องราวของเกย๑ที่มีบุคลิกภาพดี แตํงกายดี สํงผลให๎ผู๎อํานเกิดความ
ชื่นชอบ ทั้งยังพบการแฝงไปด๎วยการบริโภคสัญญะ และกระบวนการทําให๎
วัฒนธรรมกลายเป็นสินค๎ามากมาย ผู๎วิจัยพบวํามีผลทําให๎ผู๎อํานเกิดทัศนคติ
ที่พึงพอใจกับรูปลักษณ๑และการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม
พฤติกรรมทางเพศ ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีสํวนทํา
ให๎มีความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น
ตารางที่ 3 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 2 หยินมี่
หยินมี่, 20 ปี, ม.รัฐบาล, ตรัง, รายได๎ 4,000 – 5,000 บาท
พฤติกรร ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
ม
พฤติกรรมทางเพศ : ไมํเปิดเผย
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : สังสรรค๑กับเพื่อน ไมํเน๎นเที่ยวกลางคืน
ความหม “ชอบอ่าน Attitude เพราะมันคลีนดี ชอบอะไรที่ไม่ต้องโชว์มาก”
าย
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การมี
สํวนรํวม
ความสัม
พันธ๑

1. “พอได้อ่านครั้งแรกก็แฮปปี้ที่เรามีพื้นที่ของเราแบบ Official สักที”
2. “Attitude เขาชอบชวนไปฟิตเนสค่ะ”
“ปกติจะไปเม้าต่อกันในเฟซบุคค่ะ”
“ชอบคอลัมน์คู่รัก... จะมีมั้ยที่จะได้พบเจอความรัก
แบบนั้นบ้าง”

แรงจูงใจ ผู๎วิจัยพบวําบุคคลและบทความได๎สร๎างพฤติกรรมต๎นแบบอันเป็นแรงจูงใจให๎กลุํมตัวอยําง
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ โดยเฉพาะความชื่นชอบในตัวผู๎มีชื่อเสียงที่สํงผลให๎
ผู๎อํานเกิดความประทับใจในบุคลิกภาพ
โดยผู๎อํานมีความรู๎สึกรํวมและต๎องการ
ลอกเลียนแบบเกย๑ที่ภาพลักษณ๑ดี มีแบบแผนในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้ผู๎อํานยังได๎รับอิทธิพล
ลอกเลียนแบบกับพฤติกรรมการเลือกคูํครอง การซื่อสัตย๑ตํอคูํรัก การเปิดเผยความเป็นรัก
รํวมเพศตํอสังคม และยังพบวําผู๎อํานเกิดทัศนคติพึงพอใจกับการเปิดเผยรสนิยมทางเพศ
เพราะนิตยสารนําเสนอเนื้อหาดังกลําวในเชิงบวก ทําให๎ผู๎อํานมองวําไมํถูกตําหนิติติงและ
ไมํถูกกระทําความรุนแรงจากสังคมและบุคคลรอบข๎าง
พฤติกรร ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ คาดหวังให๎สังคมเกิดความ
มทาง
เชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศ แตํยังไมํกล๎าเปิดเผย
เพศ
ตารางที่ 4 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 3 มะเฟือง
มะเฟือง, 21 ปี, ม.เอกชน, ระยอง, รายได๎ 7,000 – 10,000 บาท
พฤติกรร ลักษณะภายนอก : สาวประเภทสอง
ม
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
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กิจกรรม กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : เดินสายประกวดนางงามสาวประเภทสอง
ความหม
1. “Attitude เป็นนิตยสารที่วัดระดับคนอ่านพอสมควร”
2. “เกย์ก็เป็นเพศที่คนหมู่มากเขาเป็นกัน เป็นเพศที่เปลี่ยนแปลงได้”
าย
การมี
“รู้สึกดีที่มีการเคลื่อนไหวรวมตัว พวกเขาทาให้หนูรู้สึกว่าเราเป็นเพศชั้นสูง”
สํวนรํวม
ความสัม
“ชอบอ่านข่าวเกย์ประท้วง รอว่าเมื่อไหร่กฎหมาย
ไทยจะให้หนูเป็นนางสาว”
พันธ๑

ทัศนคติ จากการสัมภาษณ๑ผู๎อําน พบวําภาพและบทความในสํวนของการรวมกลุํมหรือเคลื่อนไหว
ทางเพศ เรียกร๎องเพือ่ เสรีภาพทางเพศเป็นพฤติกรรมที่มีอิทธิพลให๎ผู๎อํานเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางเพศ โดยนิตยสารได๎สร๎างภาพตัวแทนของกลุํมชายรักชายการศึกษาสูง เป็นที่
ยอมรับของสังคม และเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม นอกจากนี้กลุํมคนดังกลําวยัง
สามารถเรียกร๎องสิทธิทางเพศได๎ด๎วย วิเคราะห๑ได๎วําแรงจูงใจดังกลําวมีผลทําให๎ผู๎อําน
คาดหวังที่จะเปิดเผยความเป้นรักรํวมเพศตํอสังคม และเคารพในเพศของตน
พฤติกรร ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ แตํมีผลทําให๎เกิดความ
มทาง
เชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศ
เพศ
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ตารางที่ 5 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 4 เอ็ดก้า
เอ็ดก๎า, 19 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 5,000 – 7,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎ อารมณ๑เกินหญิง
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รุก
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : ออกกําลังกายฟิตหุํน สังสรรค๑กับเพื่อน
ความหมาย
“เกย์ใน Attitude มีสิทธิและเสรีภาพสูง การพูดคุยเรื่องเซ็กส์ก็เปิดเผย”
การมีสํวนรํวม
ความสัมพันธ๑

1. “ชอบเฟซบุคค่ะ ชอบอ่านคอมเม้นแล้วก็โพสต์ของคนอ่าน”
“ชอบคอลัมน์แปลค่ะ ชีวิตเกย์ฝรั่งเขาหวือ
หวาดี”
“เหมือนสื่อกลางที่ช่วยให้เกย์อย่างเรารู้
อะไรมากมายที่ไม่เคยรู้ เช่น โฟมล้างหน้า
สาหรับเกย์ บัตรเครดิตสาหรับเกย์...”

แรงจูงใจ

ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานเปิดรับภาพและบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการ
แตํงกายเป็นพฤติกรรมต๎นแบบที่เป็นแรงจูงใจให๎ผู๎อํานเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางเพศ
จากการสัมภาษณ๑ยังพบวําผู๎อํานให๎ความสนใจไปที่การ
สนทนาเรื่องเพศอยํางเปิดเผย วิเคราะห๑ได๎วํานิตยสารมีการสร๎างภาพตัวแทน
เรื่องประสบการณ๑ทางเพศของเกย๑ด๎วยการใช๎ภาษากึ่งทางการ ที่เข๎าใจงําย
และมีความเฉพาะกลุํม สํงผลให๎ผู๎อํานเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยเปิดเผยความ
เป็นรักรํวมเพศมากขึ้น นอกจากนี้บทความดูแลสุขภาพและแตํงกายที่แฝง
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ด๎วยการบริโภคสัญญะและกระบวนการทําให๎สินค๎ากลายเป็นวัฒนธรรม
มากมาย ยังสํงผลผู๎อํานตํอการเปิดรับสื่อในเชิงบวก โดยมีแนวโน๎มที่จะ
ลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมทางเพศ ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม แตํไมํเปิดเผยตํอ
ครอบครัว
กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์เฉพาะกลุ่ม (Hey! Magazine)
จากการสัมภาษณ๑

ผู๎วิจัยสามารถแบํงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑

เฉพาะกลุํม (Hey! Magazine) ได๎ดังตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์เฉพาะกลุ่ม (Hey! Magazine)
กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑เฉพาะกลุํม (Hey! Magazine)
ชื่อ
อารยา (นามสมมติ)

ข๎อมูลโดยสังเขป
นักศึกษาชายรักชาย อายุ 20 ปี

ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล
1 เดือนโดยประมาณ

คณะการจัดการฯ ม.เอกชน
รายได๎ 6000 – 8000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่พักอาศัย : คอนโดมิเนียม
โจ๎ (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 22 ปี

1 เดือนกับอีก 1 สัปดาห๑

คณะเภสัชศาสตร๑ ม.รัฐบาล

โดยประมาณ

รายได๎ 6000 – 8000 บาท/เดือน
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ภูมิลําเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่พักอาศัย : บ๎าน
ลูกท๎อ (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 22 ปี

1 เดือนโดยประมาณ

คณะอักษรศาสตร๑ ม.รัฐบาล
รายได๎ 5000 – 7000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : จ.สุรินทร๑
สถานที่พักอาศัย : หอพัก
อเล็กซ๑ (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 21 ปี

1 เดือนโดยประมาณ

คณะวิทยาศาสตร๑ ม.รัฐบาล
รายได๎ 7000 – 10000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่พักอาศัย : หอพัก
ภูมิหลัง การก่อสร้างภาพตัวแทน และการเปิดเผยความเป็นรักร่วมเพศต่อสังคม
จากการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจที่ทําให๎กลุํมกลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑เฉพาะกลุํม (Hey!
Magazine) บริโภคนิตยสารประเภทดังกลําว พบวําวิธีการนําเสนอภาพของผู๎ชายในนิตยสารทําให๎
พวกเขายอมรับในความเป็นรักรํวมเพศตํอตนเองมากขึ้น
และปฏิเสธความสัมพันธ๑แบบหลบซํอน
ปิดบัง และมีบางสํวนพยายามหลบเลี่ยงที่จะเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศ โดยมองวําเป็นสิทธิสํวน
บุคคล เชํนเดียวกับสิทธิที่จะเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารในเรื่องเพศ เพราะให๎ข๎อมูลที่ชี้ชัดวําข๎อความ วัตถุ
และภาพเปลือยทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เห็นอวัยวะลับหรืออิริยาบถการสําเร็จความใครํ เป็น
แรงจูงใจทําให๎ผู๎อํานเกิดความรู๎สึกทางอารมณ๑ ความกําหนัด และไมํได๎รู๎สึกวําเป็นเรื่องอนาจารแตํ
อยํางใด นอกจากนี้ยังเปิดเผยความเป็นรํวมรักเพศตํอสังคมโดยสังเกตได๎จากการพูดคุยเรื่องเพศซึ่ง
ปฏิเสธกฏเกณฑ๑ทางสังคมทุกประการ

76

1.
อารยา เป็นหนึ่งในกลุํมตัวอยํางที่ผู๎วิจัยทําความรู๎จักผํานเพื่อนสนิท อารยามี
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นเกย๑ควีน
‚พ่อแม่ก็ช็อคค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังช็อคอยูํ แตํชมก็ตั้งใจเรียน ดูแลบ๎าน เลี้ยงน๎อง ไมํติดยาบ๎า หนู
ก็ไมํรู๎วําเขาจะทําใจได๎หรือยัง หนูว่าคนซื้อไม่ได้อยากอ่านหรอก อยากดูแค่ภาพ‛
๕บอกยากนะคะวําคนกลุํมไหนที่อําน แตํนําจะเป็นกระเทยร๎อยละ 50 มันเป็นหนังสือที่เข๎าใจ
งําย ไมํปิด ไมํรีทัช มีภาพเคลื่อนไหวด๎วย นายแบบก็เข๎าถึงงําย เนี่ยเดินๆ เดี๋ยวก็เจอ เลํมนี้ไมํมีหน๎า
โฆษณาให๎ปวดใจคํะ เขาขายตัวเขาเองได๎๖
2. โจ้ เกย๑ควีนที่ผู๎วิจัยรู๎จักจากการเลํนเฟซบุค โจ๎ติดตามนิตยสาร Hey! มาโดยตลอด ไมํมี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตเชํนผู๎อํานนิตยสารกลุํมนี้ คือ ไมํนิยมเที่ยวสถานบันเทิงเกย๑ เธอเป็นนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร๑ที่อาศัยอยูํบ๎านกับแมํ แตํมีความสัมพันธ๑หํางเหินกับครอบครัว
‚ผมเตะบอลเล่นบาส ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย คบเพื่อนผู้ชาย ไม่คบเพื่อนที่เป็นเกย์ ไม่รู้
ทาไมเหมือนกัน พํอกับแมํไมํรู๎ เพื่อนสนิทก็ไมํรู๎ ผมไมํได๎เป็นเกย๑ที่เปิดเผย Hey! ไมํได๎เป็นแมกกาซีน
โป๊ แตํก็ไมํได๎มีเนื้อหาแนํนมาก ผมไมํได๎ซีเรียสกับการนิยามความหมาย มันก็เป็นแคํแมกกาซีน ผู๎หญิง
ก็อํานได๎นะ ไมํได๎จํากัดวําต๎องเกย๑เทํานั้น‛
๕เป็นรสนิยมสํวนตัว อยํางผมอํานแล๎วรู๎สึกดีกวําอํานแมกกาซีนผู๎หญิง ผมมองวํามันเป็นอะไร
ที่แปลกใหมํมากกวํา๖
3. ลูกท้อ เกย๑โบ๎ทที่แสดงออกเป็นชายจากจ.สุรินทร๑ เป็นลูกชายคนกลางของครอบครัว มี
พี่สาวและน๎องชาย
‚ครอบครัวเขาชินคํะ หรือจะเรียกเอือมก็ได๎ เพราะสนิทกัน คุยกันทุกเรื่อง พํอเคยบอกวําไมํ
เสียใจ แตํภูมิใจที่ลูกท๎อตั้งใจเรียน ไมํทําให๎เขาเป็นหํวง ดูแลเขาได๎ด๎วย พํอแมํยังวัยรุํนอยูํ เกย์เป็น
เพศที่เพ้อๆ นะคะชอบคิดไปเอง หนังสือเกย์ก็ยิ่งทาให้เกย์เพ้อมากขึ้น‛
4. อเล็กซ์ เป็นลูกชายคนโตในครอบครัวเชื้อสายจีนขนาดใหญํ พักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัยไกลบ๎าน เธอเลําวํามีความอึดอัดที่ต๎องเก็บงําตัวตนที่แท๎จริง รวมทั้งเพื่อนสํวนใหญํยัง
เป็นกลุํมชายรักชาย บํอยครั้งที่เธอแสวงหาความรักและมักคบหาดูใจกับคูํรักเกย๑
‚ที่บ้านคงทราบนะคะ เพราะหน้าเปลี่ยนทุกครั้งที่กลับบ้าน แต่ไม่ค่อยสนิทกับ
ครอบครัว เขาทางานกันเยอะ๖
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‚แรกๆ ไมํคํอยสนใจหรอกคํะ แตํไปเที่ยวผับแถวสีลมบํอย ชํวงเดินเลํนๆ ก็เลยซื้อ อํานเลํมแรก
แล๎วติดใจนะคะ เพื่อนฝูงก็ชอบ อํานมาปีกวําแล๎ว ใกล๎ตัวดีด๎วย นายแบบบางคนสามารถหาเจอแถวสี
ลมได๎‛
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กลุ่มที่ 2
ผู๎วิจัยสามารถจําแนกข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุํมผู๎อํานนิตยสาร
เกย๑กลุํมที่ 2 โดยแบํงตามตารางได๎ดังนี้
ตารางที่ 7 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 1 อารยา
อารยา, 20 ปี, ม.เอกชน, กรุงเทพฯ, รายได๎ 6,000 – 8,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎ อารมณ๑เกินหญิง
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : ขายของในอินเตอร๑เน็ต เที่ยวกลางคืน
ความหมาย
“เข้าใจง่าย ไม่ปิด ไม่รีทัช เนื้อหนังเต็มๆ มีภาพเคลื่อนไหวด้วย”
การมีสํวนรํวม
ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

1. “เขารวมตัวกันทุกคืนอยู่แล้วที่สีลมคะ มันเป็นเขตอภัยทาน”
2. “ชมอ่านทุกเล่มค่ะ แต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกเล่ม เพราะว่ามันแพง”
“ชอบคอลัมน์นานาเซ็กส์และนายแบบ”

ผู๎วิจัยพบวําภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบทความที่พูดถึงประสบการณ๑ทาง
เพศเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ ผู๎อํานมีความพึง
พอใจตํอวิธีการนําเสนอที่ปลุกเร๎าความต๎องการทางเพศ โดยผู๎อํานมีทัศนคติ
ตํอภาพดังกลําววําเป็นเครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มองการแสดงออกทางเพศ
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เป็นเรื่องปกติ และการเปิดเผยรสนิยมทางเพศเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล
นอกจากนี้ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น
เนื่องจากมีการวิพากษ๑วิจารณ๑ความเป็นชายในนิตยสารเกย๑ในหลากหลาย
ชํองทาง ไมํวําจะผํานการปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายใน
พื้นที่รวมตัวซึ่งมีการจําหนํายนิตยสารหรือผํานชํองทางโซเชียลเน็ตเวิร๑ค เชํน
เฟซบุค
พฤติกรรมทางเพศ ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานเปิดรับการตอกย้ําภาพตัวแทนของชายรักชายวําต๎องการ
แสวงหาความรักอยูํเสมอ
และมีผลทําให๎เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผย
พฤติกรรมทางเพศตํอสังคม
นอกจากนี้ยังพบวําพื้นที่จําหนํายเป็นแหลํง
รวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน
ผู๎อํานยังสามารถแสดง
พฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎อยํางเปิดเผย
ตารางที่ 8 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 2 โจ้
โจ๎, 22 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 6,000 – 8,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : เลํนเฟซบุค ไมํเที่ยวกลางคืน
ความหมาย
1. “Hey! ไม่ได้เป็นแมกกาซีนโป๊ แต่ก็ไม่ได้มีเนื้อหาแน่นมาก”
การมีสํวนรํวม

“ผมเป็นสมาชิก ไม่ได้ออกไปซื้อที่ร้านหรือที่สีลม แทบไม่รู้จักใครที่อ่านเลย”
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“ก็มีเล่นแอพ4บ้าง เป็นแอพที่คนอ่านพวก
Need+ หรือ Hey! มารวมกัน ก็แค่คอม
เม้นกันเรื่องปกบ้าง คอนเซ็ปต์เล่มบ้าง”

ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

จากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานไมํได๎ให๎ความสําคัญกับการปฏิสังสรรค๑
โต๎ตอบกับกลุํมผู๎อํานด๎วยกัน และพยายามปฏิเสธพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่
เป็นคํานิยมของกลุํมรักรํวมเพศ แตํผู๎วิจัยพบวําภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ ผู๎อํานมีความพึง
พอใจตํอการนําเสนอที่ปลุกเร๎าให๎เกิดความต๎องการทางเพศ สํงผลให๎ผู๎อําน
มองวําพฤติกรรมทางเพศเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล
พฤติกรรมทางเพศ ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และไมํมีผล
ทําให๎เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้
ยังพบวําไมํเห็นด๎วยกับการที่พื้นที่จําหนํายเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรม
ทางเพศแบบเดียวกัน หรือสามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎
อยํางเปิดเผย
ตารางที่ 9 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 3 ลูกท้อ
ลูกท๎อ, 22 ปี, ม.รัฐบาล, สุรินทร๑, รายได๎ 5,000 – 7,000 บาท
พฤติกรรม
กิจกรรม
4

ลักษณะภายนอก : ชายแท๎ อารมณ๑เกินหญิง
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑โบ๎ท
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ

แอพ เป็นศัพท์ที่เรียกสั้นๆ ของคาว่า แอพลิเคชั่น
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ความหมาย
การมีสํวนรํวม
ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

กิจกรรมรอง : สังสรรค๑กับเพื่อน เน๎นเที่ยวกลางคืน
“ชอบ Hey! เพราะเร้าใจและแมน... ชอบเพราะมีแต่ภาพ มันตอบโจทย์ดี”
1. “หนังสือเกย์ก็ยิ่งทาให้เกย์เพ้อมากขึ้น”
“ชอบนานาปัญหา Sex อ่านแล้วไม่
ค่อยได้ความรู้ แต่ตลกดี”

ผู๎วิจัยพบวําภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบทความที่พูดถึงประสบการณ๑ทาง
เพศเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ ผู๎อํานมีความพึง
พอใจตํอวิธีการนําเสนอที่ปลุกเร๎าความต๎องการทางเพศ โดยผู๎อํานมีทัศนคติ
ตํอภาพดังกลําววําเป็นเครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มองการแสดงออกทางเพศเป็น
เรื่องปกติ
และการเปิดเผยรสนิยมทางเพศเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล
นอกจากนี้ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น เนื่องจาก
มีการวิพากษ๑วิจารณ๑ความเป็นชายในนิตยสารเกย๑ในหลากหลายชํองทาง ไมํ
วําจะผํานการปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายในพื้นที่รวมตัวซึ่ง
มีการจําหนํายนิตยสารหรือผํานชํองทางโซเชียลเน็ตเวิร๑ค เชํน เฟซบุค
พฤติกรรม
สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม
นอกจากนี้ยัง
ทางเพศ
พบวําเห็นด๎วยกับการที่พื้นที่จําหนํายเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศ
แบบเดียวกัน หรือสามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎อยําง
เปิดเผย
ตารางที่ 10 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 4 อเล็กซ์
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อเล็กซ๑, 21 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 7,000 – 10,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : ไมํเปิดเผย
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : สังสรรค๑กับเพื่อน ใช๎เวลาอยูํกับแฟนหนุํม
ความหมาย
“ชอบ Hey! ที่สุด เพราะมันดูเป็นเก้ง5หนุ่มวัยคะนอง”
การมีสํวนรํวม

ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

5

1. “ไปสีลมทีก็ซื้อทีค่ะ”
2. “พี่จะให้หนูอ่านไรคะ มีอะไรให้อ่าน”
3. “ก็มีเพื่อนในแอ็พที่อ่าน Hey! ชอบชวนกันไปดูประกวดผู้ชายที่บาร์
เกย์ หนูก็เคยไป ก็โอเคแต่ไกลหอ”
“ชอบแฟชั่นเซ็ตค่ะ เล็งจนกระดาษจะ
บาดเยื่อหุ้มตาดาแล้วค่ะ”

ผู๎วิจัยพบวําวิธีการนําเสนอภาพนิ่งเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางเพศของผู๎อําน โดยผู๎อํานเกิดความพึงพอใจตํอการนําเสนอที่
ปลุกเร๎าให๎เกิดความต๎องการทางเพศ ทั้งยังเป็นเครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มอง
การแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล
นอกจากนี้ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น
เนื่องจากมีการวิพากษ๑วิจารณ๑ความเป็นชายในนิตยสารเกย๑ในหลากหลาย

เก้งหนุ่มวัยคะนอง เป็นการใช้สรรพนามแทนชายวัยหนุ่มที่อาจมีพฤติกรรมทางเพศชื่นชอบเพศเดียวกัน
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ชํองทาง ไมํวําจะผํานการรํวมกลุํมเพื่อทํากิจกรรมระหวํางกัน การปฏิสังสรรค๑
ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายในพื้นที่รวมตัวซึ่งมีการจําหนํายนิตยสาร
หรือผํานชํองทางโซเชียลเน็ตเวิร๑ค6 เชํน เฟซบุค
พฤติกรรมทางเพศ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานเกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผล
ทําให๎เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้
ยังพบวําผู๎อํานเห็นด๎วยกับการที่พื้นที่จําหนํายเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มี
พฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน ผู๎อํานสามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผําน
การพูดคุยได๎อยํางเปิดเผย และมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชายรักชาย
เป็นเรื่องงําย
กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์แจกฟรีสาหรับสถานบันเทิงเกย์ (Max Magazine)
จากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยสามารถแบํงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑
แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max Magazine) ได๎ดังตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 ตารางแสดงข้อมูลของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์แจกฟรีสาหรับ
สถานบันเทิงเกย์ (Max Magazine)
กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max Magazine)
ชื่อ
หวําหวา (นามสมมติ)

ข๎อมูลโดยสังเขป
นักศึกษาชายรักชาย อายุ 23 ปี

ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล
1 สัปดาห๑โดยประมาณ

คณะรัฐศาสตร๑ ม.รัฐบาล
รายได๎ 5000 – 7000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : อุบลราชธานี
6

โซเชียลเน็ตเวิร์ก คือ ชุมชนสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสังสรรค์ตอบโต้กันได้ทันที เช่น เฟซบุค ทวิตเตอร์
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สถานที่พักอาศัย : หอพัก
จูเลีย หวํอง

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 20 ปี

1 สัปดาห๑โดยประมาณ

คณะศิลปศาสตร๑ ม.เอกชน
รายได๎ 7000 – 9000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : นครปฐม
สถานที่พักอาศัย : คอนโดมิเนียม
มิดะซัง (นามสมมติ)

ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล :

2 สัปดาห๑โดยประมาณ

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 20 ปี
คณะบริหาร ม.เอกชน
รายได๎ 5000 – 7000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : กรุงเทพ
สถานที่พักอาศัย : บ๎าน
หนูพลอย (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 21 ปี

1 สัปดาห๑โดยประมาณ

คณะเศรษฐศาสตร๑ ม.เอกชน
รายได๎ 7000 – 10000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : แมํฮํองสอน
สถานที่พักอาศัย : หอพัก
ภูมิหลัง การก่อสร้างภาพตัวแทน และการเปิดเผยความเป็นรักร่วมเพศต่อสังคม
ผู๎วิจัยพบวํากลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max Magazine) มีการ
กํอสร๎างภาพตัวแทนที่ตํางจาก 2 กลุํมข๎างต๎น เนื่องจากพบการกํอตัวด๎านเอกลักษณ๑ที่แตกตําง ผําน
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การสัมภาษณ๑ อันได๎แกํ การรวมกลุํม พบวํากลุํมตัวอยํางมีความสนิทสนมในกลุํมเพื่อนชายรักชาย
มากที่สุด เพราะใช๎พื้นที่นัดพบเป็นศูนย๑กลางในการพบปะสังสรรค๑ผู๎ที่มีพฤติกรรมรักรํวมเพศเหมือนกัน
สังเกตได๎จากความเชื่อมแนํนกลุํมที่สูง และความสัมพันธ๑ที่หํางเหินกับครอบครัว ทําให๎พื้นที่ศูนย๑กลาง
นี้ชํวยลดความรู๎สึกอ๎างว๎างโดดเดี่ยว ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังสามารถแสดงตัวตนได๎อยํางเปิดเผย
นอกจากนี้ผู๎อํานยังเคารพในเพศสภาพของตน และมองวําภาพลักษณ๑ของผู๎ชายในสถานบันเทิงเกย๑ถูก
เปลี่ยนผลัดคุณคําให๎กลายเป็นสินค๎าซึ่งมีมูลคําที่สามารถซื้อหาได๎ไมํยากนัก
1. หว่าหวา เกย๑ควีน นักศึกษาภาคค่ําที่ผํานความล๎มเหลวของชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัย
มาแล๎ว 2 แหํง ปัจจุบันหวําหวายังคงเรียนหนังสือและทํางานพิเศษในบาร๑เกย๑แหํงหนึ่งยํานสีลม มี
ความสัมพันธ๑ที่หํางเหินกับครอบครัว
‚เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ พ่อรับไม่ได้ค่ะ แม่ขาๆ น้องๆ ใน Max ก็ขายในบาร์เกย์
ทั้งนั้นแหล่ะค่ะ ทําไมจะไมํรู๎ หนูเป็นคนวงใน Max มีสํวนทําให๎ผู๎ชายกลายเป็นเกย๑ได๎น๎อยมาก สํวน
ใหญํคนหยิบ Max จะเป็นกลุํมคนเที่ยว เป็นเกย๑อยูํแล๎ว เปิดดูเพื่ออัพเดตร๎านเที่ยว‛
‚นิยามวําทั้งนายแบบ คณะผู๎จัดทํา และคนอํานเป็นพวกเที่ยวบาร๑เกย๑หมดคํะ แตํจะมีเกย๑
ตํางชาติหยิบบ๎าง (สิ่งใดที่โน๎มน๎าวให๎เกิดความสนใจ) ก็ทุกอยํางเลยคํะ ตั้งแตํอาบอบนวด สปา ซาว
นํา บาร๑เกย๑ ผับเกย๑ สินค๎าใน Max ไมํมีนะคะ มีแตํโฆษณาร๎าน‛
2. จูเลีย หว่อง เกย๑รับนักเที่ยว จูเลียเป็นลูกชายคนเล็กในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนฐานะ
ดี มีความสัมพันธ๑ที่หํางเหินกับครอบครัว
‚เดี๋ยวนี้มันหลากหลาย มันไปไกลเกินกวําผู๎หญิงผู๎ชายธรรมดาจะเข๎าใจแล๎ว ต๎องปรับตัว
เปลี่ยนแปลงตามเรา เราตํางหากที่นําเทรนด๑ ภาพของเกย๑ใน Max เป็นภาพที่เลอเลิศคํะ‛
‚เรามีแหลํงซํองสุมโจรของเรา ไมํใชํพบเห็นได๎ทั่วไป เรามีอาณาจักรของเราที่คนทั่วไปไม่
สามารถเข้าถึงได้ เป็นคนให๎ความสําคัญตํอครอบครัวและคนรอบข๎าง รักแมํคํะ รักพํอด๎วย‛
3. มิดะซัง เกย๑ควีนที่เปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศ และยอมรับวํามีความสัมพันธ๑ทางเพศกับ
คนมากหน๎าหลายตา
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‚สับสนค่ะ บางวันก็อยากลุกขึ้นมาแต่งหญิง บางวันก็อยากไว้หนวดเครา (ภาพของเกย๑
ใน Max ชัดคํะวํามีสํวนตํอการแสดงออกของเกย๑ และมีสวํ นทําให๎เกย๑รู๎วําที่ไหนมีผู๎ชายขายบริการ แล๎ว
ถ๎าจะซื้อ ต๎องเสียเทําไหรํ กับครอบครัวยังแอ๏บแมนคํะ โชคดีที่เราเป็นคนหลายบุคลิก แสดงเกํง‛
‚Max นิยามวําเรามีไลฟ์สไตล๑ของเรา เรามีพื้นที่ของเรา เราไมํจําเป็นต๎องอายหรือหลบๆ
ซํอนๆ อีกตํอไป‛
4. หนูพลอย เกย๑ควีนที่เติบโตมาในจ.แมํฮํองสอน มีความสัมพันธ๑หํางเหินกับครอบครัว
๕ก็เป็นกันเยอะนะคะ จนการเป็นเกย๑มันไมํใชํเรื่องแปลกอะไรแล๎ว ภาพเกย๑ใน Max หมายถึง
ผู๎ชายที่ไมํได๎หลํอเหลาอะไร แตํเจอได๎ในบาร๑เกย๑ เป็นผู๎ชายที่ไมํรู๎วําเป็นเกย๑ทุกคนหรือเปลํา แตํเกย๑ทุก
คนเข๎าถึงพวกเขาได๎ กับครอบครัว คิดวําเขารู๎วําหนูเป็นตุ๏ดนะคะ แตํเขาไมํพูด ก็เคยพาไปหาหมอบ๎าง๖
๕ทีมงานเขานําจะเหมาเอาวําคนอํานทุกคนคือเกย๑ และคนเที่ยวบาร๑เกย๑ที่สีลมแหลํะคํะ แตํใน
เลํมก็ยังมีพัทยา อตก. และลําสาลีนะคะ สินค๎าใน Max ที่โน๎มน๎าวใจที่สุดคงจะเป็นที่เที่ยว อํานแล๎วอัน
ไหนชอบใจก็บอกเพื่อน เลํมนี้เขาชัดเจนอยูํแล๎ว อีกอยํางเป็นโฆษณาที่ลงเลํมอื่นไมํได๎ อยํางอะโกโก๎
บาร๑หรืออาบอบนวด ดูเป็นแมกกาซีนเฉพาะกลุํมเกย๑ที่แคบกวําเลํมที่สามารถวางแผงได๎ แบบวําต๎อง
เป็นเกย๑เที่ยวเทํานั้น๖
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กลุ่มที่ 3
ผู๎วิจัยสามารถจําแนกข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุํมผู๎อํานนิตยสาร
เกย๑กลุํมที่ 3 โดยแบํงตามตารางได๎ดังนี้
ตารางที่ 12 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 1 หว่าหว่า
หวําหวา, 21 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 5,000 – 7,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : ทํางานพิเศษ
กิจกรรมรอง : เรียนหนังสือ
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ความหมาย
การมีสํวนรํวม

ความสัมพันธ๑

“ส่วนใหญ่คนหยิบ Max จะเป็นกลุ่มคนเที่ยว เปิดดูเก๋ๆ อัพเดตร้านเที่ยว”
1. “เวลาประกวดนายแบบ กระเทยรวมตัวกันระเบิดระเบ้อ7ค่ะ”
2. “สนิทกันค่ะ กินผู้ชายกลุม่ เดียวกัน”
3. “มีบ้างที่เห็นโฆษณาร้านนัน้ โน้นนี้แล้วอยากไป”
“ชอบคอลัมน์เดินสายประกวดค่ะ จะได้รู้
ว่าเขามีเวทีไหน”

แรงจูงใจ

ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานเปิดรับเนื้อหาในสํวนของการรวมกลุํมและเวทีประกวดสาว
ประเภทสองเป็นหลัก โดยเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทางเพศ เนื่องจากผู๎อํานเกิดทัศนคติที่พึงพอใจตํอการนําเสนอเนื้อหาที่แฝง
เสรีภาพการแสดงออกทางเพศ ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานได๎มองวําการโฆษณา
สถานบันเทิงทางเพศสําหรับชายรักชายเป็นเครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มองการ
แสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล นอกจากนี้
ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น เนื่องจากมีการ
ปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายในพื้นที่รวมตัวซึ่งมีการแจก
นิตยสาร
พฤติกรรมทางเพศ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยัง
พบวําเห็นด๎วยกับการที่พื้นที่แจกนิตยสารเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรม
ทางเพศแบบเดียวกัน สามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎
7

ระเบิดระเบ้อ เป็นภาษาไม่เป็นทางการ หมายถึง การตอกย้าสถานการณ์หรือกิริยา เช่น ผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีระเบิดระเบ้อ
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อยํางเปิดเผย และมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชายรักชายเป็นเรื่องงําย
ตารางที่ 13 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 2 จูเลีย หว่อง
จูเลีย หวํอง, 20 ปี, ม.เอกชน, กรุงเทพฯ, รายได๎ 7,000 – 9,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เที่ยวกลางคืน
กิจกรรมรอง : เรียนหนังสือ
ความหมาย
“Max เป็นภาพที่เลอเลิศค่ะ Beautiful world เหมือนผีเสื้อโบยบิน”
การมีสํวนรํวม

ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

1. “ไปเที่ยวทีไรก็ต้องหยิบทุกครั้งค่ะ”
2. “พกพาง่ายเหมือนขายหัวเราะ”
3. “เจอกันบ่อยคะ สีลมนี่เกือบทุกวัน บางคนก็สนิทกันไปเลย”
“มีหลายอย่างที่ไม่ได้หาอ่านในเล่มทั่วๆ ไปได้
อย่างโฆษณาซาวน่า อาบอบนวด มันก็คือที่ๆ
เกย์ไปได้กันน่ะแหล่ะค่ะ”

ผู๎วิจัยพบวําหน๎าโฆษณาสถานบันเทิงทางเพศสําหรับชายรักชาย และรูปเลํม
ที่มีขนาดพกพาสะดวก เป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทาง
เพศ ผู๎อํานมีความพึงพอใจตํอการวิธีนําเสนอที่มีความเฉพาะกลุํม แตํ
กํอให๎เกิดเสรีภาพการแสดงออกทางเพศ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวําผู๎อําน
ต๎องการการแสวงหาความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมและคูํรัก
โดยมองวําเป็น
เครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มองการแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิ
ทางเพศสํวนบุคคล นอกจากนี้ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวม
เพศมากขึ้น เนื่องจากมีการปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชาย
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ในพื้นที่รวมตัวซึ่งมีการแจกนิตยสาร ทั้งนี้การโฆษณาที่ใช๎ภาษาและถ๎อยคําที่
สํอเสียดไปในทางเพศ จากความพึงพอใจดังกลําว ยังสํงผลให๎ผู๎อํานมองการ
ขายบริการทางเพศเป็นเรื่องปกติ
พฤติกรรมทางเพศ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยัง
พบวําเห็นด๎วยกับการที่พื้นที่แจกนิตยสารเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรม
ทางเพศแบบเดียวกัน สามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎
อยํางเปิดเผย และมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชายรักชายเป็นเรื่องงําย
ตารางที่ 14 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 3 มิดะซัง
มิดะซัง, 20 ปี, ม.เอกชน, กรุงเทพฯ, รายได๎ 5,000 – 7,000 บาท
พฤติกรร ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑โบ๎ท
ม
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : เที่ยวกลางคืน
กิจกรรมรอง : สังสรรค๑กับเพื่อน เรียนหนังสือ
ความห “Max นิยามว่าเรามีไลฟ์สไตล์ของเราค่ะ เรามีพื้นที่ของเรา เราไม่จาเป็นต้องอายหรือหลบๆ
ซ่อนๆ อีกต่อไป”
มาย
การมี
สํวนรํวม

1. “ชอบเพราะชัดทุกประเด็น ตอบทุกข้อสงสัย ไม่แบ๊ว
2. “ถ้าร้านไหนมีเด็กเก๋ๆ มาใหม่ ก็ไปเย็นวันนั้นเลย”
3. “สีลมเป็นแหล่งรวมพวกเราอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องมีแมกกาซีนมาชี้ช่อง”

89

ความสั
มพันธ๑

“ชอบเม้าธ์ทูเม้าธ์โดยมาดามโอคะ อารมณ์ซ้อเจ็ดเวอร์ชั่น
เกย์”

แรงจูงใ ผู๎วิจัยพบวําบทความซุบซิบที่มีการใช๎ภาษาแบบไมํเป็นทาง และเข๎าใจได๎เฉพาะกลุํม โดย
เน๎นการพูดถึงประเด็นด๎านเพศ เป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ
จ
ของผู๎อําน
เนื่องจากผู๎อํานมีความพึงพอใจตํอวิธีการนําเสนอที่เชื่อมโยงพื้นที่รวมกลุํม
เสรีภาพการแสดงออกทางเพศ และการแสวงหาความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมและคูํรักเข๎า
ด๎วยกัน ผู๎วิจัยยังพบวําเป็นเครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎ผู๎อํานมองการแสดงออกทางเพศเป็น
เรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล นอกจากนี้ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความ
เป็นรักรํวมเพศมากขึ้น เนื่องจากมีการปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายใน
พื้นที่รวมตัวซึ่งมีการแจกนิตยสาร
ทั้งนี้การโฆษณาที่ใช๎ภาษาและถ๎อยคําที่สํอเสียดไป
ในทางเพศ ยังมีผลทําให๎ผู๎อํานมองการขายบริการทางเพศเป็นเรื่องปกติ
พฤติกรร สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑
และมีผลทําให๎เกิดความ
มทาง เชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยังพบวําเห็นด๎วยกับการที่
พื้นที่แจกนิตยสารเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน สามารถแสดง
เพศ
พฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎อยํางเปิดเผย และมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชาย
รักชายเป็นเรื่องงําย
ตารางที่ 15 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 4 หนูพลอย
หนูพลอย, 21 ปี, ม.เอกชน, แมํฮํองสอน, รายได๎ 7,000 – 10,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : สาวประเภทสอง
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
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กิจกรรม
ความหมาย
การมีสํวนรํวม

ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

กิจกรรมหลัก : เที่ยวกลางคืน
กิจกรรมรอง : เรียนหนังสือ
“Max ทาให้เราไม่อายเรื่องการซื้อผู้ชายกิน”
1. “ผู้ชายใน Max ไม่ได้หล่ออะไรหรอกค่ะ ออกแนวภูธรๆ แต่พบเจอได้
ในบาร์เกย์ เป็นผู้ชายที่ไม่รู้ว่าเป็นเกย์ทุกคนหรือเปล่า แต่เกย์ทุกคน
เข้าถึงพวกเขาได้”
2. “ไปเที่ยวตามร้านที่เขาเอามาลง ซาวน่าบ้าง ผับบ้าง”
“ชอบประกวดคาบาเร่ต์ค่ะ Max เป็น
สื่อกลาง หนูไปชมตลอด”

ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานเปิดรับเนื้อหาในสํวนของการรวมกลุํมและเวทีประกวดสาว
ประเภทสองเป็นหลัก โดยเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทางเพศ เนื่องจากผู๎อํานเกิดทัศนคติที่พึงพอใจตํอการนําเสนอเนื้อหาที่แฝง
เสรีภาพการแสดงออกทางเพศ ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานได๎มองวําการโฆษณา
สถานบันเทิงทางเพศสําหรับชายรักชายเป็นเครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มองการ
แสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล นอกจากนี้
ยังผู๎อํานยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น เนื่องจากมีการ
ปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายในพื้นที่รวมตัวซึ่งมีการแจก
นิตยสาร
พฤติกรรมทางเพศ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยัง
พบวําเห็นด๎วยกับการที่พื้นที่แจกนิตยสารเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรม
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ทางเพศแบบเดียวกัน สามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎
อยํางเปิดเผย และมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชายรักชายเป็นเรื่องงําย

กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์ออนไลน์ (GCONNEX Magazine)
จากการสัมภาษณ๑

ผู๎วิจัยสามารถแบํงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑

ออนไลน๑ (GCONNEX Magazine) ได๎ดังตารางที่ 16 ดังนี้
ตารางที่ 16 ตารางแสดงข้อมูลของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์ออนไลน์
(GCONNEX Magazine)
กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑เฉพาะกลุํม (Hey! Magazine)
ชื่อ
โบตั๋น (นามสมมติ)

ข๎อมูลโดยสังเขป

ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 21 ปี

1 เดือนกับอีก 1 สัปดาห๑

คณะศึกษาศาสตร๑ ม.รัฐบาล

โดยประมาณ

รายได๎ 4000 – 5000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : ชลบุรี
สถานที่พักอาศัย : หอพัก
เก็ต (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 23 ปี
คณะแพทยศาสตร๑ ม.เอกชน
รายได๎ 7000 – 10000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่พักอาศัย : หอพัก

2 เดือนโดยประมาณ
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เมย๑ (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 21 ปี ปี 1 เดือนกับอีก 2 สัปดาห๑
4 คณะเศรษฐศาสตร๑ ม.เอกชน

โดยประมาณ

รายได๎ 7000 – 10000 บาท/เดือน
ภูมิลําเนา : แมํฮํองสอน สถานที่
พักอาศัย : หอพัก
จีจี้ (นามสมมติ)

นักศึกษาชายรักชาย อายุ 23 ปี

1 เดือนโดยประมาณ

คณะทันตแพทย๑ ม.รัฐบาล
รายได๎ 5000 บาท/เดือน ภูมิลําเนา
: กรุงเทพฯ
สถานที่พักอาศัย : บ๎าน
ภูมิหลัง การก่อสร้างภาพตัวแทน และการเปิดเผยความเป็นรักร่วมเพศต่อสังคม
จากการศึกษากลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑ออนไลน๑ (GCONNEX) ผู๎วิจัยพบวํากลุํมตัวอยํางมี
ทัศนคติที่โน๎มเอียงวํานิตยสารชํองทางใหมํนี้ พยายามสร๎างรสนิยมที่บํงบอกตัวตนของผู๎อํานได๎อยําง
ชัดเจน แม๎จะเป็นการสนับสนุนสินค๎า แตํก็นําเสนอด๎วยแนวคิดที่สื่อถึงการใช๎ชีวิตของกลุํมเกย๑ภายใต๎
บริบทเมืองได๎อยํางตรงใจ นอกจากนี้ผู๎อํานยังมองวําข๎อความและภาพเปลือยที่นําเสนอได๎แฝงรสนิยม
อันกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจตํอเพศสภาพ ในทางเดียวกันก็สํงผลให๎เกิดความยั่วยุทางอารมณ๑ โดยภูมิ
หลังของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํนั้นไมํได๎ให๎ความสําคัญกับการรวมกลุํมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

แตํให๎

ความสําคัญตํอสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นได๎ทุกที่ทุกเวลามากกวําการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑เรื่องเพศ
ทั้งยังมองวําการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอโลกไซเบอร๑นั้นเป็นการแสวงหาอัตลักษณ๑ทางเพศ
ใหมํๆ ที่ลื่นไหลได๎ตลอดเวลา โดยไมํจํากัดซึ่งบทบาทและสถานภาพ ทั้งนี้ยังพบการแบํงชนชั้นของเกย๑
อีกด๎วย
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1. โบตั๋น เกย๑ควีนที่มุํงมั่นในการเรียนอยํางสูง และเป็นนักทํองโลกไซเบอร๑ ปัจจุบันโบตั๋นพัก
อยูํกับเพื่อนชายในหอพักของมหาวิทยาลัย ไมํมีแฟนหรือความสัมพันธ๑ในแบบคูํรักกับใคร
๕ภาพของเกย๑ใน GCONNEX ดูดคี ํะ แสงสีครบ ยิ่งใหญํ ดูออกมาจากจิตวิญญาณ๖
๕สินค๎าที่โน๎มน๎าวใจที่สุดคือเสื้อผ๎าแฟชั่นคํะ ไมํรู๎เขาไปเอาข๎อมูลมาจากไหนนะ ดูเกย๑แตํเก๐
เหมือนมาจากเมืองนอก ข๎อมูลดี ถํายแฟชั่นก็ดูดี ตั้งใจเต็มร๎อย นายแบบดูดีเชียว สรุปวํางานประณีต
คํะ๖
2. เก็ต เกย๑คิงนักศึกษาแพทย๑ฯ ที่ปกปิดความเป็นเกย๑ได๎อยํางแนบเนียน เก็ตเป็นผู๎ให๎ข๎อมูล
ในกลุํมแรกๆ เนื่องจากความบังเอิญของผู๎วิจัยที่ได๎เข๎าไปลองแช็ตในห๎องสนทนาเกย๑ผํานห๎องเกย๑ห๎อง
หนึ่งในแคมฟร็อก และพบวําเก็ตเป็นหนึ่งในกลุํมผู๎ติดตามอําน GCONNEX เก็ตอาศัยอยูํกับเพื่อนที่
เป็นเกย๑ แตํไมํได๎มีความสัมพันธ๑เชิงชู๎รัก
๕ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเกย์ แตํผมก็ไมํได๎มองวํามันเป็นเรื่องผิดอะไร ที่ชอบอํานเพราะ
ผมก็ใช๎หรือซื้ออะไรหลายอยํางที่ลงในนั้น เหมือนอัพเดตขําวมากกวํา๖
๕เกย๑ใน GCONNEX ดูมีระดับ บางทีผมก็รู๎สึกวํามันไมํใชํนิตยสารเพื่อเกย๑ซะทีเดียว เหมือน
เกย๑ลุคบอยๆ มีความเป็นผู๎ชายมากกวําเกย๑ สินค๎าที่โน๎มน๎าวใจนําจะเป็นสกินแคร๑ น้ําหอม เสื้อผ๎า
อันเดอร๑แวร๑ โรงแรมหรือที่เที่ยวดีๆ ของตํางประเทศก็นําสนใจ ถึงแพงแตํมันเป็นสถานที่สําหรับเกย๑
เป็นความรู๎ใหมํ๖
3. เมย์ เกย๑ควีนที่เข๎ามาศึกษาในกรุงเทพฯตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา ยอมรับมีความสัมพันธ๑ที่หําง
เหินกับครอบครัว ประกอบธุรกิจผํานการขายเสื้อผ๎าทางอินเตอร๑เน็ต จึงทําให๎เธอเป็นหนึ่งในผู๎คร่ํา
หวอดอยูํในโลกไซเบอร๑
๕เป็นนิตยสารสําหรับเกย๑ทํางานคํะ แตํถ๎านักศึกษาเกย๑จะอํานได๎ ก็คงต๎องมีรสนิยม เพราะ
เป็นเว็ปที่รู๎จักกันปากตํอปาก เกย๑บางกลุํมอาจจะไมํรู๎จัก ความสัมพันธ๑กับครอบครัวคํอนข๎างหํางเหิน
คํะ ไมํคํอยคุยกันเรื่องสํวนตัว๖
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๕สํงเสริมให๎เกย๑เป็น Metrosexual คํะ เดี๋ยวนี้ไมํมีแฟชั่นผู๎ชายแล๎วมั้ง เพราะเกย๑ครองพื้นที่
บางคนแตํงแมนกวําผู๎ชายทั่วไปเยอะ สินค๎าที่โน๎มน๎าวใจเป็นแฟชั่นมั้งคะ เลํมนี้เขาเดํนเรื่องเสื้อ TShirt นะ๖
4. จีจี้ เกย๑ควีนที่ปกปิดสถานภาพและการแสดงออกทางเพศ ศึกษาอยูํในชั้นปีสูงของคณะ
ทันตแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่ง ผู๎วิจัยรู๎จักจีจี้ผํานการแนะนําของเพื่อน
สนิท ซึ่งเขาและเธอนั้นได๎รู๎จักผํานทางแอพลิเคชั่นหาคูํสําหรับชาวเกย๑ที่ชื่อ Grindr
๕เผอิญวําเป็นคนชอบอํานหนังสืออยูํแล๎ว อํานทุกอยําง แมกกาซีนเกย๑เมืองนอกเมืองไทย อําน
หมดคํะ แตํชอบ GCONNEX เพราะชอบนายแบบลงปกอยูํคนนึง เป็นรุํนน๎องที่มหาวิทยาลัย จากนั้นก็
คิดเอาเองวําชอบผู๎ชายที่ลง GCONNEX เลยติดตามมาตลอด กับครอบครัว มักจะเก็บความลับ ไม่
อยากให้พ่อแม่เสียใจไง

ความจริงเกย๑ในคณะเยอะนะคะ

พอเป็นกันเยอะเลยรู๎สึกวําเป็นเรื่อง

ธรรมดา๖
๕สินค๎าที่โน๎มน๎าวให๎เกิดความสนใจ นําจะเป็นสกินแคร๑มั้งคะ เพราะเป็นคนดูแลผิวพรรณ
แฟชั่น ฟิตเนส โรงแรม รีสอร๑ท ก็ชอบ เขามีวิธีขายของที่ไมํนํารําคาญ เพราะเป็น E-Magazine ด๎วย
เหมือนเราอํานแล๎วคอมเม๎นต๑โต๎ตอบได๎เลย ชอบคอลัมน๑ทําอาหารคํะ๖

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กลุ่มที่ 4
ผู๎วิจัยสามารถจําแนกข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของกลุํมผู๎อํานนิตยสาร
เกย๑กลุํมที่ 4 ได๎โดย แบํงตามตารางได๎ดังนี้
ตารางที่ 17 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 1 โบตั๋น
โบตั๋น, 21 ปี, ม.รัฐบาล, ชลบุรี, รายได๎ 4,000 – 5,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : สาวประเภทสอง
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
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กิจกรรม
ความหมาย
การมีสํวนรํวม
ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

8

กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : ทํองโลกไซเบอร๑ ไมํเน๎นเที่ยวกลางคืน
“GCONNEX แสงสีครบ โปรดักชั่นยิ่งใหญ่ ดูออกมาจากจิตวิญญาณ”
1. “เป็นสมาชิกค่ะ โหลดตลอดคะ”
2. “มีต้งั กระทู้ในเว็บบอร์ด8วิจารณ์หุ่นนายแบบบ้าง เพศนายแบบบ้าง”
๕ชอบคอลัมน์นักกีฬาต่างชาติค่ะ”

ผู๎วิจัยพบผู๎อํานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพและนายแบบชาวตํางชาติที่ดูแลภาพลักษณ๑ โดยเป็นแรงจูงใจที่
มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ กํอให๎เกิดเสรีภาพการแสดงออก
ทางเพศ จากบทสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานมองวําการดูแลภาพลักษณ๑
สํงผลให๎เกิดการเปิดเผยคุณคําในเพศของตนเองได๎ นอกจากนี้ยังมองการ
แสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล ผู๎อํานเกิด
ความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น
เนื่องจากมีการปฏิสังสรรค๑
ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายในพื้นที่ออนไลน๑
นอกจากนี้ผู๎วิจัยยัง
พบวําผู๎อํานเปิดรับเนื้อหาที่แฝงไปด๎วยการบริโภคสัญญะและกระบวนการ
ทําให๎สินค๎ากลายเป็นวัฒนธรรมมากมายในคอลัมน๑เพื่อสุขภาพ อาทิ ชุดกีฬา
ชาย ชุดชั้นในชาย ผลิตภัณฑ๑อาหารเสริมประเภทโปรตีน

เว็บบอร์ด คือ ชุมชนออนไลน์ที่ผู้ใช้ต้องละทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดได้
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พฤติกรรมทางเพศ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยัง
พบวําเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน สามารถแสดง
พฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุยได๎อยํางเปิดเผย
ตารางที่ 18 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 2 เก็ต
เก็ต, 21 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 7,000 – 10,000 บาท
พฤติกรร ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รุก
ม
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : เลํนฟิตเนส ทํองโลกไซเบอร๑
ความห “เกย์ใน GCONNEX ดูมีคลาส บางทีผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นิตยสารเพื่อเกย์ซะทีเดียว
เหมือนเกย์ลุคบอยๆ คือมีความเป็นผู้ชายมากกว่าเกย์”
มาย
การมี
สํวนรํวม
ความสั
มพันธ๑

1. “ที่ชอบเพราะผมก็ใช้หรือซื้ออะไรหลายอย่างที่ลงในนั้น”
2. “ผมว่าไลฟ์สไตล์โดดเด่นกว่าเรื่องเซ็กส์นะ”
“ชอบคอลัมน์เดินทาง Gadget แล้วก็ออกกาลัง
กาย มันใกล้ตัว”

แรงจูงใจ ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานเปิดรับเนื้อหาการดําเนินวิถีชีวิตในแบบชายรักชาย เนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ โดยเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ สํงผลให๎ผู๎อํานมี
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ความพึงพอใจตํอการดําเนินชีวิตภายใต๎วิถีเฉพาะกลุํม จากบทสัมภาษณ๑ยังพบวําผู๎อําน
เกิดความเคารพในเพศของตนเอง
และมองวํานิตยสารสํงเสริมให๎เกิดเสรีภาพการ
แสดงออกทางเพศ ผู๎อํานเลือกบริโภคเพราะเป็นสื่อกลางที่เปิดเผยคุณคําในเพศของตนเอง
ได๎ นอกจากนี้ยังมองการแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล
ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น เนื่องจากมีการปฏิสัง
สรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรักชายในพื้นที่ออนไลน๑ นอกจากนี้ยังพบวํามีการแฝงไป
ด๎วยการบริโภคสัญญะและกระบวนการทําให๎สินค๎ากลายเป็นวัฒนธรรมมากมายใน
คอลัมน๑ทํองเที่ยวและดูแลสุขภาพ อาทิ ชุดกีฬาชาย ชุดชั้นในชาย ผลิตภัณฑ๑อาหารเสริม
ประเภทโปรตีน (Whey Protein) แฟชั่นและอุปกรณ๑สําหรับการเดินทาง คํานิยมตะวันตก
และตะวันออก
พฤติกรร ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑
ไมํมีผลทําให๎เกิดความ
เชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานไมํให๎
มทาง
ความสนใจกับการเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน
เพศ
ตารางที่ 19 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 3 เมย์
เมย๑, 21 ปี, ม.เอกชน, แมํฮํองสอน, รายได๎ 7,000 – 10,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : ทํองโลกไซเบอร๑ ขายของผํานทางอินเทอร๑เน็ต
ความหมาย
“เป็นนิตยสารสาหรับเกย์ทางานค่ะ แต่ถ้านักศึกษาเกย์จะอ่านได้ ก็คงต้องมี
เทสนิดนึง”
การมีสํวนรํวม
1. “ส่งเสริมให้เกย์แอ๊บแมนค่ะ”
2. “โหลดอ่านทุกเล่มค่ะ... เขาเป็นแมกกาซีนออกไลน์ที่ตั้งใจทา ถูกใจ
กระเทยไซเบอร์ดีค่ะ”
3. “ก็เม้าท์แตกกันในเว็บบอร์ดบ้าง เฟซบุคบ้าง”
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ความสัมพันธ๑

“ชอบคอลัมน์ Personal Trainer ค่ะ
เล่มนี้เก๋เพราะเทรนเนอร์ใส่แค่กางเกง
ตัวเดียวค่ะ”

แรงจูงใจ

ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานพึงพอใจกับวิธีการนําเสนอและการใช๎ภาษากึ่งทางการที่มี
ความเฉพาะกลุํม รวมถึงการนําเสนอภาพตัวแทนของผู๎ชายผํานเนื้อหาการ
ดูแลสุขภาพและภาพลักษณ๑ โดยเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางเพศ วิเคราะห๑ได๎วําผู๎อํานเกิดทัศนคติด๎านเสรีภาพการแสดงออก
ทางเพศสูงขึ้น โดยมองวําการดูแลภาพลักษณ๑สํงผลให๎เปิดเผยคุณคําในเพศ
ของตนเองได๎ นอกจากนี้ยังมองการแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็น
สิทธิทางเพศสํวนบุคคล ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานเกิดความมั่นใจในความเป็นรัก
รํวมเพศมากขึ้น เนื่องจากมีการปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็นชายรัก
ชายในพื้นที่ออนไลน๑ นอกจากนี้ยังพบวํามีการแฝงไปด๎วยการบริโภคสัญญะ
และกระบวนการทําให๎สินค๎ากลายเป็นวัฒนธรรมมากมายในคอลัมน๑เพื่อ
สุขภาพ อาทิ ชุดกีฬาชาย ชุดชั้นในชาย ผลิตภัณฑ๑อาหารเสริมประเภท
โปรตีน (Whey Protein)
พฤติกรรมทางเพศ ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ มีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยังให๎
ความสนใจกับการเป็นแหลํงรวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน
ตารางที่ 20 พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศของผู้อ่านคนที่ 4 จีจี้
จีจี้, 23 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 5,000 บาท
พฤติกรรม
ลักษณะภายนอก : ชายแท๎
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กิจกรรม
ความหมาย
การมีสํวนรํวม

ความสัมพันธ๑

แรงจูงใจ

9

พฤติกรรมทางเพศ : เกย๑รับ
กิจกรรมหลัก : เรียนหนังสือ
กิจกรรมรอง : เลํนแอ็พลิเคชั่น9 ทํองโลกไซเบอร๑10
“ชอบนายแบบลงปกอยู่คนนึง... ก็คิดเอาเองว่าGCONNEX เขามาทางเรา”
1. “เคยซื้อครีมกันแดดกับน้าหอมตามเขา อย่างอื่นก็ว่าจะลองค่ะ เช่น
ไปสมัครฟิตเนสเดียวกับเทรนเนอร์สุดหล่อ”
2. “ถ้าเสียตังแล้วได้อ่านทุกเดือน หนูก็ยอมเสีย”
3. “ชอบ Personal Trainer กับท่องเที่ยวค่ะ สารคดีก็ชอบ”
4. “หาคู่ค่ะ วิทยุคลื่นเกย์ก็ชอบนะ”
“ชอบคอลัมน์ทาอาหารค่ะ มันเก๋ที่สุด
ของที่สุดแล้ว”

ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานพึงพอใจกับวิธีการนําเสนอและการใช๎ภาษากึ่งทางการที่มี
ความเฉพาะกลุํม บทความด๎านการดําเนินวิถีชีวิต รวมถึงการนําเสนอภาพ
ตัวแทนของผู๎ชายผํานเนื้อหาการดูแลสุขภาพและภาพลักษณ๑
โดยเป็น
แรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ วิเคราะห๑ได๎วําผู๎อํานเกิด
ทัศนคติด๎านเสรีภาพการแสดงออกทางเพศสูงขึ้น
โดยมองวําการดูแล
ภาพลักษณ๑หรือดําเนินชีวิตตามวิถีแบบชายรักชายสํงผลให๎เปิดเผยคุณคําใน
เพศของตนเองได๎ นอกจากนี้ยังมองการแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและ

แอพพลิเคชั่น คือ ช่องทางการสื่อสารใหม่คล้ายนิตยสาร ผู้ใช้สามารถใปฏิสังสรรค์ผ่านโทรศัพท์อัจฉริยะโดยใช้นิ้วสัมผัสได้

10

โลกไซเบอร์ คือ โลกเวิร์ล ไวด์ เว็บหรือการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแบบไร้ข้อจากัด
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เป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานเกิดความมั่นใจในความ
เป็นรักรํวมเพศมากขึ้น เนื่องจากมีการปฏิสังสรรค๑ระหวํางกลุํมผู๎อํานที่เป็น
ชายรักชายในพื้นที่ออนไลน๑ นอกจากนี้ยังพบวํามีการแฝงไปด๎วยการบริโภค
สัญญะและกระบวนการทําให๎สินค๎ากลายเป็นวัฒนธรรมมากมายในคอลัมน๑
เพื่อสุขภาพ อาทิ ชุดกีฬาชาย ชุดชั้นในชาย ผลิตภัณฑ๑อาหารเสริมประเภท
โปรตีน (Whey Protein)
พฤติกรรมทางเพศ สามารถโน๎มน๎าวใจให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ มีผลทําให๎เกิด
ความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคม นอกจากนี้ยังให๎
ความสนใจกับการเป็นแหลํงรวมกลุํมออนไลน๑ของผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศ
แบบเดียวกัน
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการบริโภคนิตยสารชายรักชายของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารกลุ่มชายรักชาย 4
ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์กระแสหลัก (Attitude Magazine) กลุ่มผู้อ่านนิตยสาร
เกย์เฉพาะกลุ่ม (Hey! Magazine) กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์แจกฟรีสาหรับสถานบันเทิงเกย์
(Max Magazine) และ กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเกย์ออนไลน์ (GCONNEX Magazine)
มูลเหตุจูงใจ
จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนการสังเกตการณ๑ พบวํากลุํมตัวอยํางได๎รับมูลเหตุจูงใจผํานการ
บริโภคนิตยสารสําหรับชายรักชายทั้ง 4 ประเภทที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ อันนําไปสูํ
การกระทําหรือพฤติกรรมทางเพศ โดยแรงจูงใจที่ผลักดันให๎กลุํมตัวอยํางเปิดรับสื่อและได๎รับการโน๎ม
น๎าวใจให๎เกิดพฤติกรรมนั้นมาจากหลายปัจจัย ดังนี้
ตารางที่ 21 ตารางแสดงผลของมูลเหตุจูงใจสู่พฤติกรรมการบริโภคนิตยสารชายรักชาย
มูลเหตุจูงใจในการบริโภคนิตยสารชายรักชาย  ทัศนคติทางเพศ  พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมการซื้อนิตยสารชายรักชาย : แรงจูงใจภายใน
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จากการศึกษา
ผู๎วิจัยพบวําปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจภายในมีผลกระตุ๎นให๎กลุํมตัวอยํางอายุ
ระหวําง 18 – 22 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความต๎องการใครํรู๎ในเรื่องเพศทั้ง 4 กลุมํ มีพฤติกรรมที่แตกตํางกัน
1. ผู๎อํานนิตยสารกลุํมที่ 1 พบวําซื้อนิตยสาร Attitude ผํานแผงขายนิตยสารทั่วไป โดยกลุํม
ตัวอยํางทั้งหมดเป็นผู๎ที่ติดตามอํานนิตยสารตั้งแตํฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน มีพฤติกรรมการซื้อที่ไมํ
พึ่งพิงกลุํมเพื่อน
และมองวําการซื้อนิตยสารชายรักชายเป็นเรื่องปกติ
ทั้งนี้ยังมีการโต๎ตอบ
วิพากษ๑วิจารณ๑ภายหลังจากที่บริโภคนิตยสาร ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นนิตยสาร
วางแผง ได๎แกํ
1.1 นายแบบขึ้นปก
1.2 การโปรยเนื้อหาเดํนบนปก
1.3 ของแถม
1.4 ธีม/คอนเซ็ปต๑เลํม
‚ซื้อแล๎วฉีกอํานมันตรงนั้นเลยคํะ จะให๎ยืนอํานบนบีทีเอสหรอ นํากลัวนิดนึง๖ อ๎อยวี่, 20
ปี, ม.เอกชน, กรุงเทพฯ, รายได๎ 5,000 – 6,000 บาท
ตารางที่ 22 ตารางแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิตยสารชายรักชายกลุ่มที่ 1
สถานที่การซื้อ
สถานที่การอําน
ความถี่ของการซื้อ
พฤติกรรมการอําน

การปฏิสัมพันธ๑ตอบโต๎

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

แผงหนังสือใกล๎บ๎านและสถานศึกษา
ร๎านหนังสือในห๎างสรรพสินค๎า
บ๎าน/หอพัก
มหาวิทยาลัย
ซื้อในชํวงวางแผง
สมัครเป็นสมาชิก
ซื้อแล๎วอํานเลย
ซื้อเพื่อเก็บสะสม
ซื้อเพราะความชื่นชอบในตัวศิลปินหรือนายแบบที่ขึ้นปก
ซื้อเพราะติดตามคอลัมน๑ประจํา
วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวํางกลุํมเพื่อนชายรักชาย
วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวํางกลุํมเพื่อนในโซเชียล
เน็ตเวิร๑ค เชํน เฟซบุค
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3. รํวมกิจกรรมที่นิตยสารจัดขึ้น เชํน เลํมเกมส๑ตอบปัญหาชิง
รางวัล ใช๎และพึงพอใจกับของแถม รํวมงานที่นิตยสารจัดขึ้น
จากการศึกษา ผู๎วิจัยพบวํามูลเหตุจูงใจภายในที่เกิดขึ้นในกลุํมผู๎บริโภคนิตยสารชายรักชาย
กระแสหลัก เกิดจากเจตคติที่ดีของกลุํมผู๎อํานเป็นสําคัญ โดยมองเห็นในคุณคําของนิตยสาร ดังพบวํา
กลุํมตัวอยํางมีความใสํใจในการติดตามการผลิตของนิตยสารทุกฉบับ ทั้งนี้ยังมีความพยายามหาซื้อ
นิตยสารให๎ทันตั้งแตํชํวงวางแผง และให๎ความสนใจกับการจัดทําหน๎าปก รวมถึงการจัดทําเนื้อหา
ภายใน โดยเฉพาะเนื้อหาและภาพจากตํางประเทศที่มีความเป็นวัฒนธรรมที่สามารถเข๎าถึงและสํงผล
ให๎เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได๎งําย ดังจะเห็นได๎วํา คําโปรยบนนิตยสาร Attitude มักเน๎นไปที่บทความ
สุขภาพที่มีการโฆษณาสินค๎าแฝงอยูํ และบทความเกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศ โดยเป็นบทความที่
ผู๎อํานติดตามเป็นประจํา รวมถึงการคัดเลือกบุคคลต๎นแบบ (Role model) ในสาขาและเชื้อชาติตํางๆ
ที่กล๎าเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม ทําให๎ผู๎อํานมีแรงจูงใจตั้งแตํกระบวนการซื้อ เพราะความ
ภาคภูมิใจและการเห็นคุณคําอยํางนิตยสารเป็นมูลเหตุจูงใจภายในมีอิทธิพลตํอการโน๎มน๎าวให๎ผู๎อําน
ชื่นชอบในนิตยสาร Attitude
2. ผู๎อํานนิตยสารกลุํมที่ 2 พบวําซื้อนิตยสาร Hey! ผํานแผงขายนิตยสารในถนนสีลม โดย
กลุํมตัวอยํางทั้งหมดเป็นผู๎ที่ติดตามอํานนิตยสารตั้งแตํฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบันเชํนกัน แตํกลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํมักชักชวนมาซื้อหากันเป็นกลุํม และมองวําการซื้อนิตยสารชายรักชายเป็นเรื่องปกติ
ทั้งนี้ยังมีการโต๎ตอบวิพากษ๑วิจารณ๑ภายหลังจากที่บริโภคนิตยสาร ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อ
ทันทีทเ่ี ห็นนิตยสารวางแผง ได๎แกํ
2.1 นายแบบขึ้นปก
2.2 วีซีดีเบื้องหลังการถํายทํา
2.3 ธีม/คอนเซ็ปต๑เลํม
2.4 ของแถม
๕ชอบคอนเซ็ปต๑มากกวํา บางเลํมเป็นคอนเซ็ปต๑ทหาร บางเลํมเป็นนินจา ไมํใชํเอะอะแก๎
ผ๎าถําย ที่มาที่ไปจัดดี‛ โจ๎, 22 ปี, ม.รัฐบาล, กรุงเทพฯ, รายได๎ 6,000 – 8,000 บาท
ตารางที่ 23 ตารางแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิตยสารชายรักชายกลุ่มที่ 2
สถานที่การซื้อ

1. แผงหนังสือสีลม
2. แผงหนังสือใกล๎บ๎าน
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สถานที่การอําน
ความถี่ของการซื้อ
พฤติกรรมการอําน

การปฏิสัมพันธ๑ตอบโต๎

1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

บ๎าน/หอพัก
ซื้อในชํวงวางแผง
สมัครเป็นสมาชิก
ซื้อเพราะต๎องการเห็นอิริยาบถและการโชว๑ของลับ
ซื้อเพราะความชื่นชอบในตัวนายแบบที่ขึ้นปก
ซื้อเพื่อเก็บสะสม
ซื้อเพราะติดตามวีซีดีเบื้องหลังการถํายทํา
วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวํางกลุํมเพื่อนชายรักชาย
วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวํางกลุํมเพื่อนในโซเชียล
เน็ตเวิร๑ค เชํน เฟซบุค
3. มีการรวมตัวระหวํางกลุํมในยํานจัดจําหนํายหลัก

ผู๎วิจัยพบวํามูลเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นในกลุํมผู๎บริโภคนิตยสารชายรักชายกระแสหลัก เกิดจาก
ความต๎องการของกลุํมผู๎อํานเป็นสําคัญ รองลงมาได๎แกํความสนใจพิเศษ อันได๎แกํ ความใครํรู๎ในเรื่อง
เพศที่มีการใช๎ภาษาตรงไปตรงมา เนื่องจากสังคมได๎ตีตราวํารักรํวมเพศเป็นเรื่องต๎องปกปิด นิตยสาร
Hey! จึงเป็นสื่อกลางที่แสดงถึงความต๎องการทางเพศที่สุดโตํงในแบบฉบับชาวเกย๑อยํางแท๎จริง แม๎
ผู๎อํานจะมีความใสํใจในการติดตามการผลิตของนิตยสารทุกฉบับอยํางกระตือรือร๎น
ทั้งยังมีความ
พยายามที่จะซื้อหานิตยสารให๎ทันตั้งแตํชํวงวางแผง และให๎ความสนใจกับนายแบบ ซึ่งไมํได๎เป็นผู๎มี
ชื่อเสียง แตํเป็นที่รู๎จักในหมูํผู๎อําน ทั้งยังให๎ความสนใจกับของแถม ได๎แกํ วีซีดีภาพเคลื่อนไหวเบื้องหลัง
การถํายทํา การจัดทําหน๎าปก รวมถึงการจัดทําเนื้อหาภายใน โดยพบวําผู๎อํานนิตยสาร Hey! มีปฏิสัง
สรรค๑ตํอกันอยํางตํอเนื่องในฐานะผู๎อํานชุมชนเกย๑ ทําให๎ฐานผู๎อํานมีจํานวนเพิ่มขึ้นและเกิดการรวมตัว
ในพื้นที่สีลมเป็นประจํา นอกจากนี้ยังมีการชักชวนแบบปากตํอปากของผู๎อํานถึงเพื่อนชายรักชาย จน
อาจเรียกได๎วําเป็นการแพรํจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)
3. ผู๎อํานนิตยสารกลุํมที่ 3 ผู๎วิจัยพบวําได๎รับนิตยสาร Max ผํานสถานบันเทิงที่ถนนสีลม
โดยกลุํมตัวอยํางอาจไมํได๎เป็นผู๎ที่ติดตามอํานนิตยสารตั้งแตํฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน เนื่องจาก
แจกฟรีเฉพาะแหลํง และไมํมีกําหนดการวันและเวลาในการแจกที่แนํนอน แตํจากการสังเกตการณ๑
พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมักหยิบอํานเมื่อมาทํองเที่ยวในสถานบันเทิงสําหรับชายรักชาย และมอง
วํานิตยสารชายรักชายแจกฟรีเป็นเรื่องปกติ เสมือนคูํมือนักเที่ยว แตํไมํได๎มีการโต๎ตอบวิพากษ๑วิจารณ๑
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อยํางจริงจังภายหลังจากที่บริโภคนิตยสาร ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางตัดสินใจหยิบทันทีที่เห็นนิตยสาร
วางแผง ได๎แกํ
3.1 การเป็นนิตยสารฉบับลําสุด
3.2 นายแบบขึ้นปก
3.3 บทความประชาสัมพันธ๑ของสถานบันเทิง
3.4 ขนาดพกพาสะดวก
๕มันมีหลายอยํางที่ไมํได๎หาอํานในเลํมทั่วๆ ไปได๎ อยํางโฆษณาซาวนํา อาบอบนวด มันก็
คือที่ๆ เกย๑ไปได๎๖ จูเลีย หวํอง, 20 ปี, ม.เอกชน, กรุงเทพฯ, รายได๎ 7,000 – 9,000 บาท

ตารางที่ 24 ตารางแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิตยสารชายรักชายกลุ่มที่ 3
สถานที่การรับ
สถานที่การอําน
ความถี่ของการรับ
พฤติกรรมการอําน

การปฏิสัมพันธ๑ตอบโต๎

แผงหนังสือสีลม
1. สถานบันเทิงในยํานที่มีการแจกนิตยสาร
2. ร๎านกาแฟ/ร๎านอาหารในยํานที่มีการแจกนิตยสาร
ไมํแนํนอน
1. ต๎องการติดตามขําวสารและการรวมกลุํมในพื้นที่
2. ต๎องการติดตามกิจกรรมสํงเสริมการตลาดผํานสถานบันเทิงใน
ยํานที่มีการแจกนิตยสาร
3. ต๎องการเห็นอิริยาบถและการโชว๑ของลับ
4. ต๎องการอํานบทความซุบซิบที่มีการใช๎ภาษาไมํเป็นทางการ
1. วิจารณ๑กิจกรรมสํงเสริมการตลาดของสถานบันเทิงระหวําง
กลุํมชายรักชาย
2. วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวํางกลุํมชายรักชาย
3. มีการรวมตัวระหวํางกลุํมในยํานที่มีการแจกนิตยสาร
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ผู๎วิจัยพบวํามูลเหตุจูงใจภายในที่เกิดขึ้นในกลุํมผู๎บริโภคนิตยสารชายรักชายกระแสหลัก เกิด
จากความสนใจพิเศษเป็นสําคัญ และแสดงให๎เห็นวําการอํานนิตยสารได๎ย๎ายพื้นที่มาอยูํในสถานที่ซึ่ง
เป็นศูนย๑กลางของผู๎ที่มีทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศคล๎ายคลึงกัน
แม๎ผู๎อํานจะไมํได๎ลําดับ
ความสําคัญของการอํานเป็นอันดับหนึ่ง แตํก็ให๎ความสนใจกับพื้นที่รวมกลุํมเพื่อแสดงออกซึ่งตัวตน
เป็นพิเศษ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของผู๎จัดทําที่ได๎ให๎สัดสํวนของการโปรดักชั่นน๎อยกวําการ
ประชาสัมพันธ๑สถานบันเทิงสําหรับชายรักชาย แรงจูงใจภายในที่สํงอิทธิพลตํอผู๎อํานนิตยสาร Max
ประการแรก ได๎แกํ การมองวําเป็นนิตยสารแจกฟรีที่มีประโยชน๑ตํอกลุํมนักทํองเที่ยวอยํางแท๎จริง จน
กํอให๎เกิดทัศนคติที่ชี้ให๎เห็นวํามีการเปิดรับธุรกิจบันเทิงสําหรับเกย๑ในกลุํมผู๎อํานระดับนักศึกษา ซึ่ง
นําไปสูํการอยากรู๎อยากลอง และลอกเลียนแบบในที่สุด แม๎จะมีการสอดแทรกกิจกรรมการกุศลที่จัด
ขึ้นโดยสมาคมที่ทํางานเพื่อกลุํมรักรํวมเพศ แตํกลับไมํพบแรงจูงใจที่กํอให๎เกิดการโน๎มน๎าวความสนใจ
ใดๆ
4. ผู๎อํานนิตยสารกลุํมที่ 4 พบวําดาวน๑โหลดได๎ฟรีผํานเว็ปไซต๑ โดยกลุํมตัวอยํางทั้งหมดเป็น
ผู๎ที่ติดตามอํานนิตยสารตั้งแตํฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน มีพฤติกรรมการดาวน๑โหลดที่ไมํพึ่งพิงกลุํม
เพื่อน และไมํได๎ให๎ความสําคัญกับการซื้อนิตยสารชายรักชายบนแผงหนังสือ ทั้งนี้ยังมีการโต๎ตอบ
วิพากษ๑วิจารณ๑ภายหลังจากที่บริโภคนิตยสาร ประเด็นที่กลุํมตัวอยํางตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นนิตยสาร
วางแผงออนไลน๑ ได๎แกํ
4.1 นายแบบขึ้นปก
4.2 การโปรยเนื้อหาเดํนบนปก
4.3 ธีม/คอนเซ็ปต๑เลํม
‚ข๎อดีของการเป็นแมกกาซีนออนไลน๑คือเราเป็นคนอํานที่อยากพูดอะไรก็ได๎ สื่อสารกับ
บก.ได๎ ทีมงานได๎๖ เมย๑, 21 ปี, ม.เอกชน, แมํฮํองสอน, รายได๎ 7,000 – 10,000 บาท
ตารางที่ 25 ตารางแสดงพฤติกรรมการบริโภคนิตยสารชายรักชายกลุ่มที่ 1
สถานที่การดาวน๑โหลด ไมํจํากัด
สถานที่การอําน
1. บ๎าน/หอพัก
2. มหาวิทยาลัย
ความถี่ของการ
1. ดาวน๑โหลดในชํวงวางแผง
ดาวน๑โหลด
2. สมัครเป็นสมาชิก
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พฤติกรรมการอําน

การปฏิสัมพันธ๑ตอบโต๎

1.
2.
3.
4.
1.

ดาวน๑โหลดแล๎วอํานเลย
ดาวน๑โหลดเพื่อติดตามคอลัมน๑ประจํา
ดาวน๑โหลดเพื่อเก็บสะสม
ดาวน๑โหลดเพราะความชื่นชอบในตัวนายแบบที่ขึ้นปก
วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวํางกลุํมเพื่อนในโซเชียล
เน็ตเวิร๑ค เชํน เฟซบุค
2. วิจารณ๑นายแบบและเนื้อหาระหวําง กลุํมเพื่อนชายรักชาย
3. รํวมกิจกรรมที่นิตยสารจัดขึ้น เชํน กระทู๎หาคูํ ฟังวิทยุเกย๑

ผู๎วิจัยพบวํามูลเหตุจูงใจภายในที่เกิดขึ้นในกลุํมผู๎บริโภคนิตยสารชายรักชายกระแสหลัก เกิด
จากความต๎องการของกลุํมผู๎อํานเป็นหลัก เจตคติที่ดีเป็นรอง โดยผู๎อํานมองเห็นในคุณคําของนิตยสาร
GCONNEX
ดังพบวํากลุํมตัวอยํางมีความใสํใจในการติดตามการผลิตของนิตยสารทุกฉบับอยําง
กระตือรือร๎น ทั้งนี้ยังมีความพยายามที่จะดาวน๑โหลดนิตยสารให๎ทันตั้งแตํชํวงวางแผง และให๎ความ
สนใจกับการจัดทําหน๎าปก รวมถึงการจัดทําเนื้อหาภายใน โดยเฉพาะเนื้อหาและภาพจากตํางประเทศ
ที่มีความเป็นวัฒนธรรมกลุํมเชํนเดียวกับนิตยสาร Attitude สามารถเข๎าถึงและสํงผลให๎เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบได๎งําย แม๎จะไมํมีการโปรยคําพูดบนปกนิตยสารแตํการจัดทําหน๎าปกจะแฝงไปด๎วยแฟชั่น
และการดูแลสุขภาพ โดยเป็นบทความที่ผู๎อํานติดตามเป็นประจํา รวมถึงยังสร๎างบาร๑โค๎ดสองมิติ (QR
Code) ที่ผู๎อํานสามารถสแกนเพื่ออํานไฮไลท๑บางสํวนของนิตยสารผํานโทรศัพท๑มือถือได๎อยํางสะดวก
และประหยัดเวลา ทําให๎ผู๎อํานทั้ง 4 นิยมใช๎คุณลักษณะเฉพาะนี้
การคัดเลือกบุคคลต๎นแบบ (Role model) ในสาขาและเชื้อชาติตํางๆ ที่กล๎าเปิดเผยความเป็น
รักรํวมเพศตํอสังคม ก็ทําให๎ผู๎อํานมีแรงจูงใจตั้งแตํกระบวนการดาวน๑โหลดเชํนกัน โดยนิตยสาร
GCONNEX นิยมเลือกชายหนุํมชาวตํางชาติที่ดูแลรูปลักษณ๑ รวมถึงคนหนุํมรุํนใหมํไฟแรงที่มี
การศึกษา หน๎าที่การงานเป็นหลักในการจัดทําหน๎าปก สํงผลให๎ผู๎อํานมีความภาคภูมิใจในภาพตัวแทน
ด๎านรูปแบบการดําเนินชีวิตที่โดดเดํน ไมํได๎หมกมุํนอยูํแตํเรื่องราวทางเพศ และเห็นคุณคําของนิตยสาร
ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นมูลเหตุจูงใจภายในที่มีอิทธิพลตํอการโน๎มน๎าวให๎ผู๎อํานชื่นชอบในนิตยสาร
GCONNEX
พฤติกรรมการรับสื่อ : แรงจูงใจภายนอก
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แรงจูงใจภายนอกสามารถวัดได๎จากพฤติกรรมและทัศนคติของกลุํมผู๎อําน ทันทีที่มีการเปิดรับ
สื่อ ผู๎วิจัยได๎สร๎างกรอบการสังเกตออกเป็น 8 ประเภท ได๎แกํ การกระทํา (Acts) แบบแผนการกระทํา
(Activities) ความหมาย (Meanings) ความสัมพันธ๑ (Relationship) การมีสํวนรํวมในกิจกรรม
(Participation) และสภาพสังคม (Setting) แล๎วเชื่อมโยงปรากฎการณ๑จากการบริโภคนิตยสารอันเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่มีผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ
ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎พบประเด็นตํางๆ อันเป็นมูลเหตุในการสร๎างแรงจูงใจภายนอกให๎กลุํมผู๎อําน
นิตยสารชายรักชายแตํละประเภท ดังนี้
1. นิตยสาร Attitude
1.1 การบริโภคคอลัมน๑เพื่อสุขภาพ
1.2 การบริโภคคอลัมน๑แปล อาทิ นวนิยาย บทสัมภาษณ๑บุคคลมีชื่อเสียง
1.3 การบริโภคคอลัมน๑สัมภาษณ๑เปิดใจคูํรักเกย๑
1.4 การบริโภคคอลัมน๑แฟชั่น
2. นิตยสาร Hey!
2.1 การให๎ความสนใจกับนายแบบปกและภาพแฟชั่นวาบหวาม
2.2 การให๎ความสนใจกับวีซีดีภาพเคลื่อนไหวเบื้องหลังการถํายทํา
2.3 การให๎ความสนใจกับภาษาและถ๎อยคําที่ใช๎เฉพาะกลุํม
2.4 การบริโภคคอลัมน๑ประสบการณ๑ทางเพศ
3. นิตยสาร Max
3.1 การบริโภคหน๎าโฆษณาประชาสัมพันธ๑สถานบันเทิงสําหรับชายรักชาย
3.2 การบริโภคคอลัมน๑ซุบซิบที่มีการใช๎ภาษาเฉพาะกลุํมและมุํงไปที่ประเด็นทางเพศ
3.3 การให๎ความสนใจกับนายแบบปกและภาพแฟชั่นวาบหวาม
3.4 การบริโภคคอลัมน๑ขําว การประกวดสาวประเภทสอง
4. นิตยสาร GCONNEX
4.1 การบริโภคคอลัมน๑แฟชั่น
4.2 การบริโภคคอลัมน๑ทํองเที่ยว
4.3 การบริโภคบทความในสํวนของสารคดีที่มีการรวบรวมข๎อมูลเชิงลึก
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4.4 การให๎ความสนใจกับนายแบบปกและบุคคลภายในเลํม
สรุปผลการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ๑และสังเกตการณ๑ของกลุํมตัวอยํางทั้ง 4 กลุํม ผู๎วิจัยได๎พบความแตกตําง
ของลักษณะ การให๎ความหมาย และรูปแบบของวิธีการนําเสนอในนิตยสารแตํละเลํมที่แตกตําง โดย
สามารถแบํงกรอบการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. แรงจูงใจที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศ
2. การสร๎างภาพตัวแทนชายรักชาย
3. การเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม
ตารางที่ 26 ตารางแสดงผลของแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
ประเภทของนิตยสาร
นิตยสารชายรักชาย
กลุํมที่ 1
(ผู๎อํานนิตยสาร Attitude)

บทสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง
อ๎อยวี่ :
“อ่านบทความเก๋ๆ แล้วอยากเป็น
แบบเขา”

การวิเคราะห๑
ผู๎วิจัยพบวําพฤติกรรมต๎นแบบ
เป็นแรงจูงใจให๎ผู๎อํานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ
อั น ได๎ แ กํ ภาพ บทความที่

หยินมี่ :

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การ

“ชอบคอลัมน์คู่รัก... จะมีมั้ยที่จะ
ได้พบเจอความรักแบบนั้นบ้าง”

แตํงกาย การมี คูํครอง รวมถึง
บ ท ค ว า ม แ ป ล ที่ มี เ นื้ อ ห า

สํงเสริมให๎เกิดเสรีภาพทางเพศ
มะเฟือง :
“ชอบอ่านข่าวเกย์ประท้วง รอว่า ในกลุํมชายรักชาย
เมื่อไหร่กฎหมายไทยจะให้หนูเป็น
นางสาว”
เอ็ดก๎า :
“เหมือนสื่อกลางที่ช่วยให้เกย์อย่าง
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นิตยสารชายรักชาย
กลุํมที่ 2
(ผู๎อํานนิตยสาร Hey!)

เรารู้อะไรมากมายที่ไม่เคยรู้ เช่น
โฟมล้างหน้าสาหรับเกย์ บัตร
เครดิตสาหรับเกย์...”
อารยา :
“ชอบคอลัมน์นานาเซ็กส์และ
นายแบบ”
โจ๎ :
“เป็นอะไรที่แปลกใหม่”

ผู๎ วิ จั ย พ บ วํ า ภ า พ นิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และบทความ
ที่พูดถึงประสบการณ๑ทางเพศ
เป็ น แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลตํ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ
ผู๎ อํ า นมี ค วามพึ ง พ อใจตํ อ

ลูกท๎อ :
วิธีการนําเสนอที่ปลุกเร๎าความ
“ชอบเพราะมี แ ต่ ภ าพ มั น ตอบ
ต๎องการทางเพศ โดยผู๎ อํานมี
โจทย์ด”ี
ทัศนคติตํอภาพดังกลําววําเป็น
อเล็กซ๑ :
เครื่องลํอใจที่กระตุ๎นให๎มองวํา
“ชอบแฟชั่นเซ็ตค่ะ เล็งจนกระดาษ
การมี เ พศสั ม พั น ธ๑ เ ป็ น เรื่ อ ง
จะบาดเยื่อหุ้มตาดาแล้วค่ะ”
ปกติ และการเปิดเผยรสนิยม
ทางเพศเป็นสิทธิทางเพศสํวน
บุคคล
นิตยสารชายรักชาย
กลุํมที่ 3
(ผู๎อํานนิตยสาร Max)

หวําหวา :
“ชอบคอลัมน์เดินสายประกวดค่ะ
จะได้รู้ว่าเขามีเวทีไหน”
จูเลีย หวํอง :
“มีหลายอย่างที่ไม่ได้หาอ่านใน
เล่มทั่วๆ ไปได้ อย่างโฆษณาซาว
น่า อาบอบนวด มันก็คือที่ๆ เกย์

ผู๎ วิ จั ย พ บ วํ า ผู๎ อํ า น เ ปิ ด รั บ
เนื้อหาในสํวนของการรวมกลุํม
และเวทีประกวดสาวประเภท
สองเป็นหลัก โดยเป็นแรงจูงใจ
ที่ มี ผ ลตํ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทั ศ นคติ ท างเพศ เนื่ อ งจาก
ผู๎ อํ า นเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ พึ ง พอใจ
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ไปได้”

ตํ อ การนํ า เสนอเนื้ อ หาที่ แ ฝง

เสรีภาพการแสดงออกทางเพศ
มิดะซัง :
“ชอบเม้าธ์ทูเม้าธ์โดยมาดามโอคะ ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานได๎มองวํา
อารมณ์ซ้อเจ็ดเวอร์ชั่นเกย์”
การโฆษณาสถานบันเทิง ทาง
หนูพลอย :
“ชอบประกวดคาบาเร่ต์ค่ะ Max
เป็นสื่อกลาง หนูไปชมตลอด”

เพศสํ า หรั บ ชายรั ก ชายเป็ น
เครื่ อ งลํ อ ใจที่ ก ระตุ๎ น ให๎ ม อง
การแสดงออกทางเพศเป็ น
เรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศ
สํวนบุคคล นอกจากนี้ยังผู๎อําน
ยังเกิดความมั่นใจในความเป็น
รักรํวมเพศมากขึ้น

นิตยสารชายรักชาย
กลุํมที่ 4
(ผู๎อํานนิตยสาร
GCONNEX)

โบตั๋น :
๕ชอบคอลัมน์นักกีฬาต่างชาติค่ะ”
เก็ต :

ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานพึงพอใจกับ
วิ ธี ก ารนํ า เสนอและการใช๎
ภาษากึ่ ง ทางการที่ มี ค วาม
เฉพาะกลุํม บทความด๎านการ

“ชอบคอลัมน์เดินทาง Gadget
แล้วก็ออกกาลังกาย มันใกล้ตัว”

ดํ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต รวมถึ ง การ

เมย๑ :
“ชอบคอลัมน์ Personal Trainer
ค่ะ เล่มนี้เก๋เพราะเทรนเนอร์ใส่แค่
กางเกงตัวเดียวค่ะ”

ผํ า นเนื้ อ หาการดู แ ลสุ ข ภาพ

จีจี้ :
“ชอบ Personal Trainer กับ
ท่องเที่ยวค่ะ สารคดีก็ชอบ”

วิ เ ค ร า ะ ห๑ ไ ด๎ วํ า ผู๎ อํ า น เ กิ ด

นําเสนอภาพตัวแทนของผู๎ชาย
แล ะภ าพ ลั ก ษ ณ๑ โด ยเ ป็ น
แ ร ง จู ง ใ จ ที่ มี ผ ล ตํ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ
ทั ศ น ค ติ ด๎ า น เ ส รี ภ า พ ก า ร
แสดงออกทางเพศสูง ขึ้น โดย
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มองวํ า การดู แ ลภาพลั ก ษณ๑
หรื อ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี แ บบ
ชายรั ก ชายสํ ง ผลให๎ เ ปิ ด เผย
คุ ณ คํ า ในเพศของตนเองได๎
นอกจ ากนี้ ผู๎ วิ จั ยยั ง พ บวํ า
ผู๎อํานเกิดความมั่นใจในความ
เป็นรักรํวมเพศมากขึ้น

บทวิเคราะห์ประกอบตาราง
ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานกลุํมที่ 1 ได๎รับพฤติกรรมต๎นแบบเป็นแรงจูงใจให๎ผู๎อํานเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางเพศ โดยแรงจูงใจดังกลําว ได๎แกํ การนําเสนอภาพและบทความที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
รวมถึงการดูแลภาพลักษณ๑ (แฟชั่น) คํานิยมการมีคูํครอง รวมถึงบทความแปลในสังคมตะวันตกและ
ตะวันออก ที่มีเนื้อหาสํงเสริมให๎เกิดเสรีภาพทางเพศในกลุํมชายรักชาย สําหรับผู๎อํานกลุํมที่ 2 ผู๎วิจัย
พบวําแรงจูงใจที่ทําให๎ผู๎อํานเกิดการเปลี่ยนทัศนคติทางเพศได๎แกํ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
บทความที่พูดถึงประสบการณ๑ทางเพศ
นําเสนอที่ปลุกเร๎าความต๎องการทางเพศ

จากการสัมภาษณ๑จะพบวําผู๎อํานมีความพึงพอใจตํอวิธีการ
โดยผู๎อํานมีทัศนคติตํอภาพดังกลําววําเป็นเครื่องลํอใจที่

กระตุ๎นให๎มองวําการมีเพศสัมพันธ๑เป็นเรื่องปกติ และการเปิดเผยรสนิยมทางเพศเป็นสิทธิทางเพศสํวน
บุคคล เชํนเดียวกับผู๎อํานกลุํมที่ 3 ซึ่งมีพฤติกรรมเปิดรับเนื้อหาในสํวนของการรวมกลุํมและเวที
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ประกวดสาวประเภทสองเป็นหลัก

โดยเป็นแรงจูงใจที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางเพศ

เนื่องจากผู๎อํานเกิดทัศนคติพึงพอใจตํอการนําเสนอเนื้อหาที่แฝงเสรีภาพการแสดงออกทางเพศ ผู๎วิจัย
ยังพบวําผู๎อํานมีทัศนคติตํอการโฆษณาสถานบันเทิงทางเพศสําหรับชายรักชายวําเป็นเครื่องลํอใจที่
กระตุ๎นให๎มองการแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิทางเพศสํวนบุคคล นอกจากนี้ยังผู๎อําน
ยังเกิดความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้นจากบทความที่สนับสนุนให๎เกิดการรวมกลุํมในพื้นที่
ถนนสีลม สําหรับผู๎อํานกลุํมที่ 4 ผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานพึงพอใจกับวิธีการนําเสนอและการใช๎ภาษากึ่ง
ทางการที่มีความเฉพาะกลุํม จากการสังเกตการดําเนินชีวิตของผู๎อํานกลุํมดังกลําว พบวําผู๎อํานมี
ทัศนคติที่สอดคล๎องกับการนําเสนอบทความด๎านการดําเนินวิถีชีวิต

รวมถึงการลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมด๎านการพิถพิถันดูแลสุขภาพและภาพลักษณ๑มากขึ้น

สามารถวิเคราะห๑ได๎วําผู๎อํานเกิด

ทัศนคติด๎านเสรีภาพการแสดงออกทางเพศสูงขึ้น และมองวําการดูแลภาพลักษณ๑หรือดําเนินชีวิตตาม
วิถีแบบชายรักชายสํงผลให๎เปิดเผยคุณคําในเพศของตนเองได๎

นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังพบวําผู๎อํานเกิด

ความมั่นใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น
โดยสรุปแล๎วผู๎วิจัยพบวําผู๎อํานทั้ง 4 กลุํมได๎รับอิทธิพลจากการเลือกบริโภคภาพ บทความ
และเนื้อหาในนิตยสารที่มีความแตกตํางตามวัตถุประสงค๑และกลุํมเป้าหมาย โดยผู๎อํานจะยึดความพึง
พอใจของตนเองเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อบริโภคแล๎วจึงกํอให๎เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ตารางที่ 27 ตารางแสดงผลของการสร้างภาพตัวแทนชายรักชาย
ประเภท

บท

ของ

สัมภาษ

นิตยสาร

ณ๑กลุํม

การวิเคราะห๑

ตัวอยําง
นิตยสาร อ๎อยวี่ :

ผู๎วิจัยพบวําการที่นิตยสาร นําเสนอความเจริญของสังคมยุคใหมํที่ให๎อิสระทั้ง

ชายรัก

ด๎านการทํางานและการอยูํรํวมกันของกลุํมรักรํ วมเพศแบบเปิดเผยเต็มไปด๎วย

“คนอ่าน

ภาพของวัฒนธรรมกลุํมชายรักชายตํางประเทศทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก
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ชาย
กลุํมที่ 1
(ผู๎อําน

หนั ง สื อ รวมถึงการสร๎างตัวตนผํานการบริโภครสนิยมและสินค๎า เป็นภาพตัวแทนที่
เ ก ย์ ก็ สํงผลให๎ผู๎อํานเกิดความแนํใจในความเป็นรักรํวมเพศมากขึ้น
ไ ม่ ไ ด้
แ ป ล ว่ า

นิตยสาร เป็ น เกย์
Attitude) น ะ ค ะ
แ ต่ แ ค่
อ ย า ก ดู
ว่าแฟชั่น
ไ ป ถึ ง
ไ ห น กั น
แล้ว”
หยินมี่ :
“พอได้
อ่านครั้ง
แรกก็
แฮปปี้ที่
เรามี
พื้นที่
ของเรา
แบบ
Official
สักที”
มะเฟือง
:

114

“ เ ป็ น
นิตยสาร
ที่ วั ด
ร ะ ดั บ
คนอ่ า น
พอสมค
วร คนที่
ล ง ก็ มี
แมนบ้าง
ไ ม่ แ ม น
บ้าง ฝรั่ง
บ้ า ง
ไทยบ้ า ง
เ ก า ห ลี
บ้ า ง แต่
ทุ ก ค น
ต้ อ ง
ออ ก ม า
ดูด”ี
เอ็ดก๎า :
“ชอบ
คอลัมน์
แปลค่ะ
ชีวิตเกย์
ฝรั่งเขา
หวือหวา
ดี”
นิตยสาร อารยา : ผู๎วิจัยพบวําวิธีการนําเสนอภาพของผู๎ชายในนิตยสารทําให๎ผู๎อํานยอมรับใน
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ชายรัก

“บอก
ชาย ย า ก น ะ
คะว่าคน
กลุํมที่ 2 กลุ่มไหน
ที่ อ่ า น
(ผู๎อําน
แต่น่าจะ
นิตยสาร
เป็ น กระ
Hey!) เทยร้ อ ย
ละ 50”
โจ๎ :
“ มั น ก็
เ ป็ น แ ค่
แมกกา
ซี
น
ผู้ ห ญิ ง ก็
อ่ า น ไ ด้
น
ะ
ไ ม่ ไ ด้
จากัดว่า
ต้ อ งเกย์
เท่านั้น”
ลูกท๎อ :
“ชอบ
Hey!
เพราะ
เร้าใจ
และ

ความเป็นรักรํวมเพศตํอตนเองมากขึ้น ผู๎วิจัยพบวําภาพของชายที่นําเสนอผําน
ข๎อความ วัตถุ และภาพเปลือยทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เห็นอวัยวะลับ
หรืออิริยาบถการสําเร็จความใครํ เป็นแรงจูงใจทําให๎ผู๎อํานเกิดความรู๎สึกทาง
อารมณ๑และไมํได๎รู๎สึกวําเป็นเรื่องอนาจารแตํอยํางใด
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แมน”
อเล็กซ๑ :
“นายแบ
บบาง
ค
น
สามารถ
หาเจอ
แถวสีลม
ได้”
นิตยสาร หวําหวา ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารมีการสร๎างภาพตัวแทนกลุํม กลุํมตัวอยํางมีความสนิท
ชายรัก

:

ชาย

“ ส่ ว น
กลุํมที่ 3 ใหญ่ ค น
ห ยิ บ
(ผู๎อําน Max จะ
นิตยสาร เป็นกลุ่ม
Max) คนเที่ย ว
เป็ น เกย์
อ ยู่ แ ล้ ว
เ ปิ ด ดู
เ พื่ อ
อั พ เ ด ต
ร้ า น
เที่ยว”
จูเลีย
หวํอง :
“ เ ร า มี

สนมในกลุํมชุมชนชายรักชาย เพราะใช๎พื้นที่นัดพบเป็นศูนย๑กลางในการพบปะ
สังสรรค๑ผู๎ที่มีพฤติกรรมรักรํวมเพศเหมือนกัน สังเกตได๎จากความเชื่อมแนํน
กลุํมที่สูง และความสัมพันธ๑ที่หํางเหินกับครอบครัว ทําให๎พื้นที่ศูนย๑กลางนี้ชํวย
ลดความรู๎สึกอ๎างว๎างโดดเดี่ยว ชํ วยเหลือซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ผู๎อํานยัง
เคารพในเพศสภาพของตน และมองวําภาพลักษณ๑ของผู๎ชายในสถานบันเทิง
เกย๑ถูกเปลี่ยนผลัดคุณคําให๎กลายเป็นสินค๎าซึ่งมีมูลคําที่หาซื้อได๎ไมํยากนัก
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อาณาจั
กรของ
เราที่ ค น
ทั่ ว ไปไม่
สามารถ
เ ข้ า ถึ ง
ได้”
มิดะซัง :
“ Max
นิยามว่า
เ ร า
มี ไ ล ฟ์
ส ไ ต ล์
ของเรา
ค่ะ เรามี
พื้ น ที่
ของเรา
เ ร า ไ ม่
จ าเป็น ต้
องอาย
ห รื อ
หลบๆ
ซ่ อ น ๆ
อี
ก
ต่อไป”
หนู
พลอย :
“ภ า พ
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เ ก ย์ ใ น
Max
หมายถึง
ผู้ ช า ย ที่
ไ ม่ ไ ด้
ห ล่ อ
เหลา
อะไร แต่
เจอได้ใน
บาร์ เ กย์
เ ป็ น
ผู้ ช า ย ที่
ไ ม่ รู้ ว่ า
เป็ น เกย์
ทุ ก ค น
ห รื อ
เ ป ล่ า
แ ต่ เ ก ย์
ทุ ก ค น
เ ข้ า ถึ ง
พวกเขา
ได้”
นิตยสาร โบตั๋น : ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารพยายามสร๎างรสนิยมที่บํงบอกตัวตนของผู๎อํานได๎อยําง
ชายรัก

“ดูเกย์
ชาย แต่เก๋
กลุํมที่ 3 เหมือน
มาจาก
(ผู๎อําน เมือง

ชัดเจน แม๎จะเป็นการสนับสนุนสินค๎า แตํก็นําเสนอด๎วยแนวคิดที่สื่อถึงการใช๎
ชีวิตของกลุํมเกย๑ภายใต๎บริบทเมืองได๎อยํางตรงใจ นอกจากนี้ยังพบวํากลุํม
ผู๎ อํ า นพึ ง พอใจกั บ ข๎ อ ความและภาพเปลื อ ยที่ นํ า เสนอได๎ แ ฝงรสนิ ย มอั น
กํอให๎เกิดความภาคภูมิใจตํอเพศสภาพ ในทางเดียวกันก็สํงผลให๎เกิดความยั่ว
ยุท างอารมณ๑ เป็ น ภาพตัว แทนที่ บํ ง บอกความเป็น ชายรั ก ชายในเมื อ งที่ มี
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นิตยสาร นอก”
GCONN เก็ต :
EX)
“เกย์ใน
GCON
NEX ดูมี
คลาส”
เมย๑ :
“เป็น
นิตยสาร
สาหรับ
เกย์
ทางาน
ค่ะ แต่
ถ้า
นักศึกษ
าเกย์จะ
อ่านได้
ก็คงต้อง
มีเทส
นิดนึง”
จีจี้ :
“ชอบ
นายแบ
บลงปก
อยู่คน
นึง... ก็
คิดเอา

รสนิยม
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เองว่า
GCON
NEX
เขามา
ทางเรา”

บทวิเคราะห์ประกอบตาราง
ในสํวนของการสร๎างภาพตัวแทนในกลุํมผู๎อํานนิตยสารสําหรับชายรักชาย

ผู๎วิจัยพบวําการ

สร๎างภาพตัวแทนของนิตยสาร Attitude สํงผลให๎ผู๎อํานเกิดความแนํใจในความเป็นรักรํวมเพศมาก
ที่สุด

วัดได๎จากการรับเอาอิทธิพลจากการประกอบสร๎างวัฒนธรรมของชายรักชายรูปแบบใหมํที่มี

ความทันสมัย มีเสรีภาพในทางแสดงตัวตนทางเพศ จะเห็นได๎วํากลุํมตัวอยํางพึงพอใจตํอการบริโภค
เนื้อหาที่นําเสนอความเจริญของสังคมยุคใหมํ ซึ่งให๎อิสระทั้งด๎านการทํางาน และการอยูํรํวมกันของ
กลุํมรักรํวมเพศแบบเปิดเผย

ผู๎อํานกลุํมนี้ยังพึงพอใจที่จะบริโภคเนื้อหาที่เต็มไปด๎วยภาพของ

วัฒนธรรมกลุํมชายรักชายตํางประเทศทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก

โดยวิเคราะห๑ได๎จากการมี

พฤติกรรมบริโภคสินค๎าราคาสูงที่เต็มไปด๎วยสัญญะและมีความเฉพาะกลุํม สําหรับผู๎อํานกลุํมที่ 2
ผู๎วิจัยพบวําวิธีการนําเสนอภาพของผู๎ชายในนิตยสารมีความแตกตํางอยํางเห็นได๎ชัด

โดยเป็นการ

นําเสนอภาพเปลือยของผู๎ชายผํานข๎อความ วัตถุ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่เห็นอวัยวะลับหรือ
อิริยาบถการสําเร็จความใครํ สํงผลให๎ผู๎อํานยอมรับในความเป็นรักรํวมเพศตํอตนเองมากขึ้น เนื่องจาก
วิธีการนําเสนอและกลุํมผู๎อํานด๎วยกันเป็นแรงจูงใจทําให๎ผู๎อํานเกิดทัศนคติที่มองวําภาพดังกลําวไมํได๎
เป็นเรื่องอนาจารแตํอยํางใด สําหรับผู๎อํานกลุํมที่ 3 ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารมีการสร๎างภาพตัวแทนกลุํม
วัดได๎จากการที่กลุํมตัวอยํางมีความสนิทสนมในกลุํมชุมชนชายรักชาย
ศูนย๑กลางในการพบปะสังสรรค๑ผู๎ที่มีพฤติกรรมรักรํวมเพศเหมือนกัน

เพราะใช๎พื้นที่นัดพบเป็น
สังเกตได๎จากความเชื่อมแนํน

กลุํมที่สูง และความสัมพันธ๑ที่หํางเหินกับครอบครัว ทําให๎พื้นที่ศูนย๑กลางนี้ชํวยลดความรู๎สึกอ๎างว๎าง
โดดเดี่ยว ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู๎อํานยังเคารพในเพศสภาพของตน และมีทัศนคติที่มอง
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วําภาพลักษณ๑ของผู๎ชายในสถานบันเทิงเกย๑ถูกเปลี่ยนผลัดคุณคําให๎กลายเป็นสินค๎าซึ่งมีมูลคําที่หาซื้อ
ได๎ไมํยากนัก สําหรับผู๎อํานกลุํมที่ 4 ผู๎วิจัยพบวําการพยายามสร๎างรสนิยมที่บํงบอกตัวตนของผู๎อําน
ของนิตยสารได๎อยํางชัดเจน แม๎จะเป็นการสนับสนุนสินค๎า แตํก็นําเสนอด๎วยแนวคิดที่สื่อถึงการใช๎ชีวิต
ของกลุํมเกย๑ภายใต๎บริบทเมืองได๎อยํางตรงใจ

ผู๎วิจัยพบวํากลุํมผู๎อํานพึงพอใจกับข๎อความและภาพ

เปลือยที่นําเสนอผํานการแฝงไว๎ซึ่งรสนิยมอันกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจตํอเพศสภาพ และเกิดทัศนคติ
ที่พึงพอใจตํอการนําเสนอที่บํงบอกความเป็นชายรักชายในเมืองที่มีรสนิยม

ไมํหมกมุํนเรื่องทางเพศ

มากจนเกินไป
ตารางที่ 28 ตารางแสดงผลของการเปิดเผยความเป็นรักร่วมเพศต่อสังคม
ประเภทของ

บทสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง

การวิเคราะห๑

นิตยสาร
นิตยสารชายรักชาย อ๎อยวี่ :
กลุํมที่ 1
(ผู๎อํานนิตยสาร
Attitude)

“Attitude ไม่ได้เสี้ยมให้เราอ่าน
แล้วคันหรืออยากมีอะไรกับผู้ชาย”
หยินมี่ :

ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารสามารถโน๎มน๎าวใจ
ให๎ผู๎อํานเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอ
สัง คม และไมํ มี ผ ลให๎เ กิด ความต๎อ งการ
อยากมี เพศสัม พันธ๑ ทั้ง นี้ยัง พบวําผู๎อํา น
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรม

“ชอบอะไรที่ไม่ต้องโชว์มาก ไม่ได้ ทางเพศตํอสัง คม แตํไ มํ มี ความต๎องการ
เปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอครอบครัว
อยากเสพสมอารมณ์หมาย”
มะเฟือง :
“พวกเขาทาให้หนูรู้สึกว่าเราเป็น
เพศชั้นสูง”
เอ็ดก๎า :
“เกย์ ใ น Attitude มี สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพสูง การพูดคุยเรื่องเซ็กส์ก็
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เปิดเผย”
นิตยสารชายรักชาย อารยา :
กลุํมที่ 2
(ผู๎อํานนิตยสาร
Hey!)

ผู๎ วิ จั ย พบวํ า นิ ต ยสารพยายามนํ า เสนอ

เนื้อหาที่โน๎ม น๎าวให๎ผู๎อํานเป็นผู๎แสวงหา
“พ่อแม่ก็ช็อคค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังช็อค
อยู่ แต่ ช มก็ ตั้ง ใจเรีย น ดู แ ลบ้ า น ความรักอยูํเสมอ จากการสัมภาษณ๑พบวํา
เลี้ยงน้อง ไม่ติดยาบ้า หนูก็ไม่รู้ว่า มีผลทําให๎ผู๎อํานเกิดความเชื่ อมั่นในการ
เขาจะทาใจได้หรือยัง”
เปิ ด เผยพฤติ ก รรมทางเพศตํ อ สั ง คม
โจ๎ :
“ผมไม่ได้เป็นเกย์ที่เปิดเผย”

มากกวํ า ครอบครั ว นอกจากนี้ ยั ง พบวํ า
พื้น ที่ จํ า หนํ า ย ซึ่ ง เป็ น แหลํ ง รวมตั ว ผู๎ ที่ มี

พฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน ผู๎อํานยัง
ลูกท๎อ :
“ครอบครัวเขาชินค่ะ หรือจะเรียก สามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการ
พูดคุยได๎อยํางเปิดเผย
เอือมก็ได้”
อเล็กซ๑ :
“อ่ า นเล่ ม แรกแล้ ว ติ ด ใจนะคะ
เพื่อนฝูงก็ชอบ”
นิตยสารชายรักชาย หวําหวา :
ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารสามารถโน๎มน๎าวใจ
กลุํมที่ 3
(ผู๎อํานนิตยสาร
Max)

“เวลาประกวดนายแบบ กระเทย
รวมตัวกันระเบิดระเบ้อค่ะ”

ให๎ผู๎อํานเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอ
สังคม รวมทั้งยังกระตุ๎นให๎เกิดการซื้อขาย
บริ การทางเพศผํ านการบริ โภคเนื้ อหาที่

จูเลีย หวํอง :
นําเสนอสถานบันเทิงทางเพศ โดยผู๎อําน
“เจอกันบ่อยคะ สีลมนี่เกือบทุกวัน เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรม
บางคนก็สนิทกันไปเลย”
ทา ง เ พ ศม า ก ขึ้ น แ ล ะ ม อ ง วํ า ก า ร มี
มิดะซัง :
เพศสัม พันธ๑ ในกลุํม ชายรักชายเป็นเรื่อ ง
“ชัดค่ะว่ามีส่วนต่อการแสดงออก
งํายหากกระทําในพื้นที่ที่มีการรวมกลุํม
ของเกย์ และมีส่วนทาให้เกย์รู้ว่าที่
ไหนมีผู้ชายขายบริการ แล้วถ้าจะ
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ซื้อ ต้องเสียเท่าไหร่”
หนูพลอย :
“Max ทาให้เราไม่อายเรื่องการซื้อ
ผู้ชายกิน”
นิตยสารชายรักชาย โบตั๋น :
ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารไมํสามารถโน๎มน๎าว
กลุํมที่ 4
(ผู๎อํานนิตยสาร
GCONNEX)

ใจให๎ ผู๎ อํ า นเกิ ด ความต๎ อ งการอยากมี
“มีตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดวิจารณ์หุ่น
นายแบบบ้าง เพศนายแบบบ้าง” เพศสัม พันธ๑ และไมํ มีผลทําให๎เกิดความ
เชื่อมั่นในการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศ
เก็ต :
ตํ อ สั ง คม นอกจากนี้ ยั ง พบวํ า ผู๎ อํ า นใช๎
“ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเกย์ แต่
พื้ น ที่ อ อนไลน๑ เ ป็ น แหลํ ง รวมกลุํ ม ผู๎ ที่ มี
ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิด พฤติกรรมทางเพศที่ไมํนิยมเปิดเผยความ
อะไร”
เป็นรักรํวมเพศตํอสังคม
เมย๑ :
“ส่งเสริมให้เกย์แอ๊บแมนค่ะ””
จีจี้ :
“กับครอบครัว มักจะเก็บความลับ
ไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจไง ความ
จริ ง เกย์ ใ นคณะเยอะนะคะ พอ
เป็นกันเยอะเลยรู้สึกว่าธรรมดา”

บทวิเคราะห์ประกอบตาราง
สําหรับบทวิเคราะห๑ด๎านการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคมผํานการบริโภคนิตยสาร
ชายรักชาย จากการสัมภาษณ๑และเก็บข๎อมูลด๎านพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต ผู๎วิจัยพบวํานิตยสาร
Attitude สามารถโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคมในระดับหนึ่ง และไมํมีผล
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ให๎เกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑

เนื่องจากผู๎อํานเกิดทัศนคติที่เชื่อมั่นวําสามารถเปิดเผย

พฤติกรรมทางเพศตํอสังคมได๎เชํนเดียวกับสังคมตะวันตกหรือตะวันออก

ดังเชํนการนําเสนอเนื้อหา

ของนิตยสาร แตํทั้งนี้กลุํมผู๎อํานก็ยังไมํต๎องการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอครอบครัว สําหรับผู๎อําน
กลุํมที่ 2 ผู๎วิจัยพบวํานิตยสาร Hey! พยายามนําเสนอเนื้อหาที่โน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานเปิดเผยความเป็นรัก
รํวมเพศ โดยมีวิธีการนําเสนอภาพและเนื้อหาที่ให๎ความสําคัญตํอการแสวงหาความรักของกลุํมชายรัก
ชายเสมอ จากการสัมภาษณ๑พบวําภาพและเนื้อหาดังกลําวมีผลทําให๎ผู๎อํานเกิดทัศนคติเชื่อมั่นในการ
เปิดเผยพฤติกรรมทางเพศตํอสังคมมากกวําครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวําพื้นที่จําหนําย ซึ่งเป็นแหลํง
รวมตัวผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบเดียวกัน ผู๎อํานยังสามารถแสดงพฤติกรรมดังกลําวผํานการพูดคุย
ได๎อยํางเปิดเผย ด๎านผู๎อํานกลุํมที่ 3 ผู๎วิจัยพบวํานิตยสารสามารถโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานเปิดเผยความ
เป็นรักรํวมเพศตํอสังคม

รวมทั้งยังกระตุ๎นให๎เกิดการซื้อขายบริการทางเพศผํานการบริโภคเนื้อหาที่

นําเสนอข๎อความเชิญชวนแนะนําให๎เข๎ามาใช๎บริการในสถานบันเทิงทางเพศ โดยผู๎อํานเกิดทัศนคติที่
เชื่อมั่นในการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น และมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชายรักชายเป็น
เรื่องงํายหากกระทําในพื้นที่ที่มีการรวมกลุํม สําหรับผู๎อํานกลุํมสุดท๎าย ผู๎วจิ ัยพบวําจากการรับสารของ
ผู๎อําน นิตยสารไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานเกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ และไมํมีผลทําให๎
เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม

เนื่องจากพบวําผู๎อํานกลับใช๎พื้นที่

ออนไลน๑เป็นแหลํงรวมกลุํมหรือหาคูํ สําหรับผู๎ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไมํนิยมเปิดเผยความเป็นรักรํวม
เพศตํอสังคมมากกวํา
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ในเรื่องทัศนคติทางเพศผํานการ
บริโภคนิตยสารชายรักชายของผู๎อํานชายรักชายในระดับอุดมศึกษา

โดยผู๎วิจัยได๎นําเสนอข๎อสรุป

ผลการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประเภทนิตยสารสําหรับชายรักชาย
พฤติกรรมทางสังคมของกลุํมชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร

รวมถึงทัศนคติและ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีสังเกตอยํางมีสํวนรํวมและสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก

(In-depth

Interview) จากนั้นจึงนําข๎อมูลที่ได๎มาจัดกลุํมหรือประเภทของทฤษฎีที่ตั้งไว๎ เพื่อวิเคราะห๑พฤติกรรม
ทางเพศตํางๆ อันเป็นที่มาของทัศนคติทางเพศของกลุํมตัวอยํางทั้ง 4 ประเภท อันได๎แกํ กลุํมผู๎อําน
นิตยสารเกย๑กระแสหลัก (Attitude Magazine) กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑เฉพาะกลุํม (Hey! Magazine)
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กลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑แจกฟรีสําหรับสถานบันเทิงเกย๑ (Max Magazine) และกลุํมผู๎อํานนิตยสารเกย๑
ออนไลน๑ (GCONNEX)
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห๑ข๎อมูลของผลการวิจัยทัศนคติทางเพศ ผํานการบริโภคนิตยสารชายรักชายของ
ผู๎อํานชายรักชายในระดับอุดมศึกษา สรุปได๎ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห๑มูลเหตุที่จูงใจให๎ผู๎อํานเกิดความสงสัยใครํรู๎ และเกิดความต๎องการบริโภค
นิตยสารชายรักชาย โดยสังเกตและเก็บข๎อมูลจากพฤติกรรมการซื้อและการติดตามบริโภคนิตยสารทั้ง
4 ประเภท พบวํา
1.1 กลุํมผู๎อํานนิตยสาร Attitude และ GCONNEX มีเจตคติที่ดีตํอนิตยสาร โดย
เล็งเห็นคุณคําของนิตยสารเป็นหลัก ทั้งยังใสํใจในการติดตามการผลิตและวางแผง โดยเฉพาะการให๎
ความสําคัญตํอปกนิตยสาร ซึ่งมีสํวนในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือติดตามนิตยสารฉบับนั้นๆ นอกจากนี้
ยังเป็นนักอํานที่ติดตามบทความให๎ความรู๎ บทความแปล รวมถึงบทความสัมภาษณ๑บุคคลต๎นแบบ
(Role Model) บทความคูํรักที่กล๎าเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม จะพบได๎วําผู๎อํานได๎ติดตาม
การผลิตทุกฉบับ รวมทั้งมีการวิพากษ๑วิจารณ๑ระหวํางกลุํมชายรักชายทั้งในกลุํมเพื่อนและบนสังคม
ออนไลน๑ โดยเนื้อหาสํวนใหญํมีผลตํอการลอกเลียนพฤติกรรม โดยเฉพาะคอลัมน๑ที่แฝงการทํา
วัฒนธรรมให๎กลายเป็นสินค๎า ซึ่งมีวิธีการนําเสนอที่สร๎างรสนิยมเฉพาะกลุํมจูงใจให๎ผู๎อํานเกิดทัศนคติ
เห็นด๎วยและพึงพอใจ อาทิ การรณรงค๑ให๎ออกกําลังกายผํานการโฆษณาฟิตเนสหรือผลิตภัณฑ๑เสริม
อาหารประเภทโปรตีน
1.2 กลุํมผู๎อํานนิตยสาร Hey! และ Max สนองความต๎องการใครํรู๎ในเรื่องเพศเป็นหลัก
และเป็นสื่อกลางที่ชํวยให๎เกิดการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคมในพื้นที่รวมกลุํม โดยการใช๎
ภาษาที่ตรงไปตรงมาถือเป็นสิ่งที่โน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานติดตาม นอกจากนี้การนําเสนอสถานบันเทิงและ
ภาพของผู๎ชายบนนิตยสารยังมีสํวนในการรับรู๎ในกลุํมผู๎อํานชายรักชายผํานการบอกตํอแบบปากตํอ
ปาก สามารถสร๎างฐานผู๎อํานได๎โดยไมํต๎องพึ่งผู๎สนับสนุนสินค๎า เนื่องจากเป็นบุคคลที่ผู๎จัดทําคัดเลือก
มานําเสนอ เป็นบุคคลที่กลุํมผู๎อํานรู๎จักเป็นอยํางดีผํานพื้นที่รวมกลุํม อธิบายโดยงํายได๎วําพื้นที่
รวมกลุํม ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนสีลมนั้น เป็นชุมชนเกย๑หรือศูนย๑กลางในการสร๎างและแพรํกระจาย
วัฒนธรรม เพราะเป็นทั้งแหลํงจําหนํายจํายแจกนิตยสารชายรักชายเฉพาะกลุํม ผู๎อํานสามารถมีปฏิสัง
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สรรค๑ทั้งระหวํางกลุํมและนายแบบ รวมถึงผู๎จัดทํา เมื่อมีการจัดกิจกรรม นิตยสารก็มักจะเลือกสถาน
บันเทิงบนถนนสีลมเป็นสถานที่จัดงาน การเปิดรับข๎อมูลขําวสารอาจไมํได๎รับการบริโภคอยํางตํอเนื่อง
เนื่องจากผู๎อํานมักสนใจเนื้อหาเป็นลําดับรอง โดยนิตยสารเฉพาะกลุํมยังดึงดูดความสนใจผู๎อํานด๎วย
การเครื่องลํอใจ อาทิ วีซีดีภาพเคลื่อนไหวเบื้องหลังการถํายทําที่ผู๎อํานมักนําพูดถึงและวิพากษ๑วิจารณ๑
ในสังคมออนไลน๑ เวทีประกวดสําหรับสาวประเภทสอง กิจกรรมสํงเสริมการตลาดของสถานบันเทิง
คอลัมน๑สมัครงาน ซึ่งมีอิทธิพลทําให๎นิตยสารยังคงเป็นที่นําติดตามจากผู๎อํานอยํางตํอเนื่อง
2. เพื่อวิเคราะห๑การนําเสนอเนื้อหาและภาพของนิตยสารชายรักชาย ผํานการบริโภคของ
กลุํมตัวอยําง พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในภาพและเนื้อหาของนิตยสารทั้ง 4 ประเภท แตํ
แตกตํางวัตถุประสงค๑ในการนําเสนอ ดังนี้
2.1 นิตยสาร Attitude นําเสนอไลฟ์สไตล๑หรือวัฒนธรรมเฉพาะของชายรักชายทุกรูปแบบ
ที่ได๎รับการยอมรับ ไมํวําจะเป็นบุคคลตัวอยํางตํางชาติตํางศาสนา วิธีคิด การดําเนินชีวิต การแตํงกาย
การดูแลภาพลักษณ๑และสุขภาพ

ทั้งนี้การแฝงบทความเรื่องเพศยังถูกนําเสนอผํานการใช๎ภาษาและ

ถ๎อยคําที่เป็นทางการ สละสลวย นอกจากนี้ยังนําเสนอผํานบทความวิชาการที่ผํานการคัดสรรจาก
ผู๎เชี่ยวชาญ อาทิ คอลัมน๑เพื่อสุขภาพ คอลัมน๑เรื่องเพศ สํงผลให๎กลุํมผู๎อํานมีความแนํใจในความเป็น
รักรํวมเพศมากขึ้น เสมือนเป็นเพื่อนคูํคิด นอกจากนี้ผู๎อํานยังให๎ความสนใจกับคอลัมน๑ที่นําเสนอการใช๎
ชีวิตคูํของชายรักชาย นวนิยาย และบทความแปล ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการครองคูํ กลุํมตัวอยํางที่
บริโภคนิตยสาร Attitude จึงไมํได๎บริโภคเพียงข๎อมูลและภาพที่เต็มไปด๎วยความบันเทิง แตํยังบริโภค
รสนิยมและสินค๎าเฉพาะกลุํมที่แฝงซํอนอยูํโดยไมํรู๎สึกวําเป็นการยัดเยียดเนื้อหาหน๎าโฆษณาที่สร๎าง
ความรําคาญใจใดๆ ตํอผู๎อําน
2.2 นิตยสาร Hey! นําเสนอข๎อความ วัตถุ ภาพเปลือย (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) ของ
นายแบบชายที่เน๎นให๎เห็นอวัยวะลับหรืออิริยาบถการสําเร็จความใครํ การนําเสนอในลักษณะนี้ ทําให๎
กลุํมผู๎อํานให๎ความสําคัญกับการยอมรับความเป็นรักรํวมเพศอยํางเปิดเผย

และเป็นสื่อกลางที่ชํวย

เปิดผนึกความสัมพันธ๑ของกลุํมรักรํวมเพศที่หลบซํอนปิดบัง ทั้งยังมองวํารสนิยมทางเพศเป็นสิทธิสํวน
บุคคล และแม๎จะมีสํวนทําให๎ผู๎อํานเกิดความรู๎สึกทางอารมณ๑และความกําหนัด แตํผู๎อํานสํวนใหญํก็
ไมํได๎รู๎สึกวําเป็นเรื่องอนาจารแตํประการใด แตํกลับรู๎สึกวําการบริโภคเรื่องเพศผํานภาพอยํางโจ๐งครึ่ม
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เป็นหนึ่งในวิธีแสดงออกซึ่งอัตลักษณ๑ที่ลื่นไหลได๎ตลอดเวลาของกลุํมรักรํวมเพศ ทั้งนี้ยังไมํต๎องการให๎
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอที่ลดความรุนแรงของภาพและเนื้อหาแตํอยํางใด
2.3 นิตยสาร Max เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางพื้นที่รวมกลุํมกับ
วัฒนธรรมยํอย โดยกลุํมผู๎ตัวอยํางจะมีความเชื่อมแนํนหรือสนิทสนมในกลุํมเพื่อนที่เป็นรักรํวมเพศสูง
ทั้งนี้เนื้อหาและภาพยังเต็มไปด๎วยการโฆษณาประชาสัมพันธ๑สถานบันเทิงเกย๑ที่แฝงการขายบริการ
ทางเพศมากมาย แม๎สื่อสิ่งพิมพ๑แจกฟรีประเภทนี้จะเป็นเสมือนคูํมือเกย๑นักเที่ยวสถานเริงรมย๑ที่พบเจอ
ได๎งํายในแหลํงรวมกลุํมชายรักชาย มีขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก และชํวยให๎กลุํมผู๎อํานชายรักชาย
ลดความรู๎สึกอ๎างว๎างโดดเดี่ยว สามารถแสดงตัวตนและรสนิยมทางเพศได๎อยํางเปิดเผย แตํก็เป็น
เครื่องมือที่ผู๎อํานมองวําแสดงให๎เห็นถึงการลดคุณคําของผู๎ชายขายบริการที่ถูกผลัดเปลี่ยนให๎
กลายเป็นมูลคําซึ่งสามารถซื้อหาได๎ไมํยาก นอกจากนี้ยังแสดงให๎เห็นวําผู๎อํานซึ่งเป็นกลุํมชายรักชาย
เป็นเพศชั้นสูงที่ไมํตกเป็นเหยื่อของผู๎ชาย
2.4 นิตยสาร GCONNEX เป็นนิตยสารชํองทางใหมํที่สามารถสร๎างความบันเทิงของการ
อํานผํานรสนิยมซึ่งบํงบอกตัวตนของผู๎อํานได๎อยํางเฉพาะกลุํมมากขึ้น
สินค๎าเฉพาะกลุํมที่มีราคาแพง

นิตยสารประเภทนี้สนับสนุน

โดยสอดแทรกเนื้อหาและภาพที่ผํานการคัดสรรออยํางประณีตทั้งใน

สํวนของการโปรดักชั่น การจัดวางหน๎า นายแบบ รวมถึงบทความแปลที่อ๎างอิงจากตํางประเทศเป็น
สํวนใหญํ ความโดดเดํนที่เป็นที่ชื่นชอบของผู๎อํานยังได๎แกํ การหยิบยกเนื้อหาและภาพเปลือยมาปรุง
แตํงให๎เต็มไปด๎วยรสนิยม อันชวนให๎ผู๎อํานเคลิบเคลิ้มไปกับศิลปะแฝงความยั่วยุทางกามารมณ๑ ผู๎อําน
จะใช๎วิธีบอกตํอ ประหนึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะกลุํม ทําให๎เป็นที่ติดตามของกลุํมชายรักชายที่ไมํต๎องการ
เปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํอสังคม แตํต๎องการแสวงหาอัตลักษณ๑ทางเพศใหมํๆ ที่ไมํตายตัว ผู๎อําน
ยังมีการปฏิสัมพันธ๑แกํกันผํานเว็ปไซต๑ อาทิ การหาคูํ เป็นต๎น
3. เพื่อวิเคราะห๑ทัศนคติทางเพศของกลุํมตัวอยําง 16 คนทั้ง 4 ประเภทที่เกิดจากการบริโภค
นิตยสารเกย๑ พบวํา มีความพึงพอใจตํอการบริโภคนิตยสารของตนเอง และกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติที่แตกตํางในบางประการ ดังนี้
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3.1 ผู๎อํานนิตยสาร Attitude ให๎ความสนใจตํอภาพลักษณ๑ตนเองเป็นหลัก เนื่องจากมี
ความพึงพอใจกับเนื้อหาด๎านการดูแลรักษาสุขภาพที่ใช๎ศิลปิน นักแสดง หรือนายแบบที่มีชื่อเสียงเป็นผู๎
นําเสนอ อันทําให๎เกิดทัศนคติเรื่องการเลือกคูํครองตามแบบฉบับของนิตยสารตามมา นอกจากนี้ยัง
เกิดทัศนคติทางเพศในทางบวก

ไมํต๎องการความสัมพันธ๑แบบข๎ามคืนหรือฉาบฉวย

ทั้งนี้ผู๎อํานยัง

คาดหวังในบทความที่นําเสนอเนื้อหาตํางประเทศ อันได๎แกํ การเรียกร๎องในสิทธิเสรีภาพทางเพศ โดย
หวังที่วําจะเกิดขึ้นจริงในสังคมบ๎านเกิดของตน
3.2 ผู๎อํานนิตยสาร Hey! เป็นผู๎อํานที่ไมํได๎ให๎ความสนใจด๎านเนื้อหาสาระ แตํมีความพึง
พอใจกับถ๎อยคําอับวาบหวาม ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเป็นหลัก โดยมองวําการนําเสนอที่ปลุกเร๎า
อารมณ๑ทางเพศที่กํอให๎เกิดความต๎องการอยากจะมีเพศสัมพันธ๑นั้น

เป็นเรื่องของสิทธิทางเพศสํวน

บุคคล นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุํมเฉพาะกิจในชํองทางสื่อสารอื่นๆ เชํน ยํานจําหนําย โซเชียลมีเดีย
เว็ปไซต๑ เพื่อวิจารณ๑การนําเสนอในแตํละฉบับ นอกจากนี้ผู๎อํานสํวนใหญํยังเป็นกลุํมชายแท๎ที่มีรสนิยม
ชอบผู๎ชายที่ไมํมีลักษณะเป็นเกย๑
3.3 ผู๎อํานนิตยสาร Max เป็นผู๎อํานที่ไมํได๎ติดตามอํานเนื้อหาสาระอยํางจริงจัง และเป็น
กลุํมผู๎อํานที่มองวํารสนิยมทางเพศเป็นสิทธิสํวนบุคคลเชํนเดียวกับผู๎อํานนิตยสาร

Hey!

แตํให๎

ความสําคัญตํอการรวมกลุํมอันเชื่อมโยงกับธุรกิจสถานบันเทิงเกย๑ ผู๎อํานกลุํมนี้เป็นนักเที่ยวที่มองวํา
การขายบริการทางเพศในกลุํมชายรักชายเป็นเรื่องปกติ พื้นที่ในนิตยสารอีกสํวนยังเป็นเนื้อหาของสาว
ประเภทสอง ซึ่งใช๎นิตยสารเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ๑เวทีประชันความงาม นอกจากนี้ผู๎อํานยัง
พึงพอใจกับการใช๎ภาษาและถ๎อยคําเฉพาะกลุํมของนิตยสารที่เข๎าใจตรงกัน
3.4 ผู๎อํานนิตยสาร GCONNEX เป็นกลุํมผู๎อํานที่ให๎ความสําคัญระหวํางการดําเนินชีวิต
และรสนิยมทางเพศเทํากัน โดยพึงพอใจกับการนําเสนอเนื้อหาที่เข๎าใจและใสํใจในรายละเอียดความ
ต๎องการของกลุํมรักรํวมเพศ

โดยมองวําเป็นสื่อออนไลน๑ที่นําเสนอความรักในกลุํมชายรักชายอยําง

ลึกซึ้ง แตํในทางกลับกันก็ไมํหมกมุํนกับเรื่องกามารมณ๑มากเกินไป ตลอดจนนําสินค๎าแฝงมาใช๎ในการ
โน๎มน๎าวใจผู๎อํานเกิดความรู๎สึกเชื่อและยอมรับอยํางชาญฉลาด
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4. เพื่อวิเคราะห๑พฤติกรรมทางเพศอันเกิดจากการบริโภคนิตยสารชายรักชาย พบวํา
4.1 เนื้อหาและภาพนิตยสาร Attitude และ GCONNEX ไมํสามารถโน๎มน๎าวใจให๎
กลุํมตัวอยํางเกิดความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑
แตํเป็นสื่อกลางที่ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศที่สามารถเชื่อถือได๎ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให๎ผู๎อํานได๎แสดงความคิดเห็นเรื่องเพศได๎
อยํางเปิดเผยมากกวําอดีต
4.2 เนื้อหาและภาพของนิตยสาร Hey! และ Max มีสํวนโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎อํานเกิด
ความต๎องการอยากมีเพศสัมพันธ๑ โดยเฉพาะความสัมพันธ๑แบบข๎ามคืนหรือฉาบฉวย นอกจากนี้ยัง
เป็นสื่อกลางสนับสนุนให๎เกิดการรวมกลุํมในพื้นที่เฉพาะกลุํม ซึ่งเป็นสถานบันเทิงสําหรับชายรักชายซึ่ง
เปิดเผยพฤติกรรมทางเพศอยํางชัดเจน นอกจากนี้ยังมองวําการขายบริการทางเพศในกลุํมชายรักชาย
เป็นเรื่องที่พบเจอได๎งํายในสถานบันเทิง ทั้งนี้ยังมองวําเป็นเรื่องปกติอีกด๎วย
อภิปรายผล
รสนิยมและการสร้างความยอมรับทางเพศ : ภาพตัวแทนของชายรักชายผ่านการบริโภค
นิตยสารสาหรับชายรักชาย

ผลการศึกษาผู๎อํานนิตยสารสําหรับชายรักชายในระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุํม พบวําทัศนคติ
ของกลุํมตัวอยํางทั้งหมดภายหลังจากการบริโภคนิตยสาร มีความรู๎สึกในทางบวก พึงพอใจ เห็นด๎วย
และสนับสนุน ทั้งนี้ยังมองวําการใช๎ภาษา สัญลักษณ๑ และมโนภาพภายในนิตยสารสําหรับชายรักชาย
มีความสอดคล๎องกับระบบวัฒนธรรมสําหรับกลุํมชายรักชาย เพียงแตํแตกตํางตามบริบทของผู๎ผลิต
โดยผู๎อํานนิตยสารชายรักชายกระแสหลักและนิตยสารชายรักชายทางเลือกใหมํ(ออนไลน๑) เป็นกลุํม
ผู๎อํานที่ไมํได๎หมกมุํนอยูํแตํเรื่องราวทางเพศ แตํแสวงหาในความรัก และปฏิเสธภาพเหมารวมของกลุํม
เกย๑ที่ตอกย้ําความเป็นเพศชายขอบ โดยพยายามสร๎างอัตลักษณ๑และวัฒนธรรมที่แฝงไปด๎วยรสนิยม
เฉพาะกลุํม มีวิธีคิด การดําเนินชีวิต การครองคูํ และไลฟ์สไตล๑ในฉบับของชาวรักรํวมเพศที่สมบูรณ๑
แบบ

สามารถเปิดเผยตัวตนตํอสังคมได๎

ทั้งยังเคารพในเพศสภาพของตน

แม๎จะไมํมีการสร๎าง

วัฒนธรรมกลุํมในพื้นที่ เป็นการหยิบยืมวัฒนธรรมตะวันตกที่ผํานกระบวนการปรับสภาพวัฒนธรรมให๎
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กลายเป็นสินค๎าอันทันสมัย เชํน การเข๎าฟิตเนส การทํองเที่ยวตํางประเทศ การใช๎สินค๎าแบรนด๑เนม
เฉพาะกลุํมที่ผลิตเพื่อชายรักชาย อาทิ กระเป๋า กางเกงในเกย๑ น้ําหอมเกย๑ ฯลฯ แตํกลุํมผู๎อํานชายรัก
ชายตํางก็พยายามบริโภครสนิยมดังกลําวอยํางฟุ้งเฟ้อเพื่อสร๎างตัวตนและสร๎างการยอมรับจากสังคม
ผํานบริบททางสังคมที่แตกตํางได๎อยํางกลมกลืน

โดยเฉพาะนิตยสารออนไลน๑ที่สร๎างวาทกรรมเกย๑

ออนไลน๑ได๎อยํางครบรูปแบบ ไมํวําจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวและเรื่องเลําในสํวนของประสบการณ๑
ทางเพศได๎อยํางมีรสนิยม การเปิดชํองทางให๎ผู๎อํานมีปฏิสัมพันธ๑โต๎ตอบได๎แบบทันที ด๎วยความที่พื้นที่
ออนไลน๑จัดวําเป็นพื้นที่สํวนตัว

ทําให๎กลุํมผู๎อํานสามารถกําหนดความเป็นสํวนตัวและแสดงตัวตนที่

ตรงข๎ามกับบทบาทแท๎จริงได๎

การสื่อสารผํานห๎องสนทนาและเว็บบอร๑ดจึงเสมือนการหาคูํในกลุํม

ผู๎อํานที่ไมํต๎องการแสดงตัวตนทางเพศตํอสังคม แตํต๎องการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศให๎กับบุคคลที่
ไมํเคยรู๎จักหรือเห็นหน๎าครําตามากํอน

ผู๎อํานกลุํมนี้จึงมักเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศตํองสังคม

คํอนข๎างน๎อย แตํต๎องการปลดปลํอยทัศนคติทางเพศ รวมทั้งยังปรารถนาที่จะหลบหนีจากโลกแหํง
ความจริง

ผู๎วิจัยพบวําภาพตัวแทนของกลุํมผู๎อํานชายรักชายที่บริโภคนิตยสารกระแสหลักและ

นิตยสารออนไลน๑มีความคล๎ายคลึงกันในด๎านของความต๎องการบริโภคสินค๎าเพื่อบํงบอกรสนิยมทาง
เพศ และพยายามที่จะเปิดเผยตัวตนทางเพศที่ไมํเปลือยหรืออนาจาร เพื่อสร๎างวัฒนธรรมเกย๑ให๎เป็นที่
ยอมรับของคนในสังคม

เปลือยหรืออนาจาร : ภาพตัวแทนของชายรักชายผ่านการบริโภคนิตยสารสาหรับชายรักชาย
ดร.นฤพนธ๑ ด๎วงวิเศษ อธิบายปรากฎการณ๑ดังกลําวในบทความ ‘เปลือยนายแบบ : หนังสือโป๊
และกามารมณ๑ในชีวิตเกย๑ไทย’ ไว๎วํา ๕ภาพเปลือยและภาพกิจกรรมทางเพศของนายแบบคือจุดขาย
ทางการตลาด ยิ่งมีการเปิดเผยมากเทําใดก็ยิ่งสํงเสริมการขายมากเทํานั้น จะพบวําหนังสือเกย๑ในชํวง
ปัจจุบัน ภาพนายแบบมักโจ๐งครึ่ม เปิดเผยอวัยวะเพศที่แข็งตัวอยํางชัดเจน และที่สําคัญหน๎าตาของ
นายแบบต๎องหลํอสะดุดตา๖
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เชํนเดียวกันนิตยสารเฉพาะกลุํมและนิตยสารแจกฟรี ซึ่งมีการใช๎ภาพนายแบบเปลือยแสดง
อิริยาบทการรํวมรักเป็นวิธีพรรณนามโนภาพในใจของผู๎อําน

ทําให๎กลุํมผู๎อํานชายรักชายสํวนใหญํ

ไมํได๎เคลิบเคลิ้มไปกับเนื้อหาที่พูดถึงสินค๎าหรือบทความ แตํมักสร๎างจินตภาพถึงการมีเพศสัมพันธ๑กับ
นายแบบเป็นหลัก

แสดงให๎เห็นภาพความเป็นชายแท๎ในมุมมองของกลุํมชายรักชายวํามีความเซ็กซี่

รํางกายกํายําแข็งแรง ชวนให๎เกิดความปรารถนาทางเพศ โดยเฉพาะนิตยสารแจกฟรีที่เน๎นการโฆษณา
สถานบริการทางเพศยิ่งมีสํวนทําให๎ผู๎ชายขายบริการสําหรับเกย๑ตกเป็นที่รองรับอารมณ๑ทางเพศ
โดยงําย แม๎จะเป็นข๎อถกเถียงด๎านศีลธรรม อันกํอให๎เกิดการแปรเปลี่ยนของคํานิยมทางเพศ และความ
เสี่ยงที่จะเผชิญกับโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ร๎ายแรง

ประเด็นนี้ยังมีสํวนทําให๎ธุรกิจเกย๑ซึ่งได๎รับการ

ประชาสัมพันธ๑ผํานการซื้อโฆษณาสามารถอยูํรอดผํานการบอกตํอ เกย๑จึงเป็นเพศที่ถูกประทับตราวํา
หมกมุํนในกามารมย๑
จากผลการวิจัย กลับพบวํากลุํมผู๎อํานนิตยสารเฉพาะกลุํมและนิตยสารแจกฟรีนั้นเคารพใน
สิทธิทางเพศสูงกวํากลุํมผู๎อํานนิตยสารกระแสหลักและนิตยสารออนไลน๑

เนื่องจากมีการสร๎าง

วัฒนธรรมยํอย การรวมกลุํม และการเปิดเผยความเป็นรักรํวมเพศ รวมถึงการเปิดเผยอัตลักษณ๑ทาง
เพศในปริมณฑลสาธารณะ ทั้งยังยอมรับวําชีวิตทางเพศเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตเกย๑ ไมํเพียงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ทางเพศผํานการสนทนาอยํางเปิดเผย กิจกรรมและพื้นที่ซึ่งกระตุ๎นให๎เกิดการ
กํอสร๎างภาพตัวแทนตํอสังคมและกลุํมนั้นยังมีความเชื่อมแนํนสูง เห็นได๎วําแม๎นิตยสารเฉพาะกลุํมจะมี
การจัดจําหนํายทั่วไป

แตํผู๎อํานสํวนใหญํตํางมุํงมั่นที่จะไปซื้อหายังถนนสีลม

นิตยสารเฉพาะกลุํมและนิตยสารแจกฟรีอาจไมํได๎รับการสนับสนุนจากนายทุน

แสดงให๎เห็นวําแม๎
หรือยึดมั่นใน

วัฒนธรรมตะวันตกเทียบเทํานิตยสารกระแสหลัก แตํกลุํมผู๎อํานก็พึงพอใจตํอวิธีการนําเสนอ รวมถึง
การใช๎ภาษา

สัญลักษณ๑

และศัพท๑สแลงเฉพาะกลุํมที่มีสํวนในการเพิ่มระดับความผูกพันของ

วัฒนธรรมยํอย
จุดร่วมของผู้อ่านนิตยสารสาหรับชายรักชาย
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หนึ่งในความคล๎ายคลึงของผู๎อํานนิตยสารสําหรับชายรักชายทั้ง 4 ประเภทซึ่งกําลังศึกษาอยูํ
ในระดับอุดมศึกษานั้น เชื่อวํานิตยสารเกย๑ทุกประเภทเป็นสื่อกลางที่ชํวยให๎อัตลักษณ๑ทางเพศลื่นไหล
ตลอดเวลา เพราะเป็นกระจกที่สะท๎อนวิธีคิดและตัวตนของชาวเกย๑ที่แปลงเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของ
วันเวลา เห็นได๎วํามีแนวโน๎มที่กลุํมเกย๑มองวํานิตยสารเกย๑ไมํใชํสิ่งผิดธรรมชาติมากขึ้น แม๎นิตยสารเกย๑
บางประเภทจะเน๎นหนักไปที่ภาพเปลือยหรืออิริยาบถรํวมรักของชายกับชาย

แตํนิตยสารเกย๑ก็ยังคง

เป็นพื้นที่สร๎างภาพตัวแทนของกลุํมชายรักชายตั้งแตํอดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ยังชํวยผํอนคลายด๎วย
เนื้อหาและภาษาเฉพาะกลุํมที่เข๎าใจในความเป็นเพศสภาพของพวกเขาได๎เป็นอยํางดี

ทั้งยังเป็น

สื่อกลางในการเป็นเวทีพบปะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยํางไรก็ตามกลุํมผู๎อํานยังมองวํานิตยสารเกย๑เป็นสิ่งตอกย้ําความหมายของการเป็นชายรัก
ชายได๎ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องจากผู๎อํานนิตยสารชายรักชายไมํได๎บริโภคเพียง
ข๎อมูล แตํบริโภคตัวตนและเรื่องราวทางเพศที่มีอิทธิพลตํอทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะ
ผู๎อํานกลุํมนักศึกษาที่เป็นทั้งกลุํมเป้าหมายของนายทุนและเป็นกลุํมที่อาจมีวิจารณญาณไมํเพียงพอ
ตํอการคัดกรองข๎อมูลขําวสาร ผู๎อํานนิตยสารเกย๑บางคนมองวําการมีเพศสัมพันธ๑ข๎ามคืนเป็นเรื่องปกติ
ผู๎อํานนิตยสารเกย๑อีกสํวนนิยมหาคูํทางอินเทอร๑เน็ต ในขณะที่อีกหลายให๎ความสําคัญกับการบริโภค
สินค๎าเฉพาะกลุํมเกย๑ที่มีราคาสูง ปัจจัยตํางๆ อาจเป็นผลสะท๎อนจากการที่สังคมแปรผันเป็นสังคมทุน
นิยมอยํางแท๎จริง การนําเสนอเนื้อหาและภาพของสื่อมวลชนจึงควรได๎รับการคัดกรองวําเป็นประโยชน๑
ตํอผู๎อํานทั้งในสํวนของรูปธรรมและนามธรรมอยํางแท๎จริง ไมํอิงกลุํมนายทุนหรือกลุํมผู๎อํานจนเกินไป
ท๎ายที่สุดแล๎วต๎องไมํเป็นการบดบังสิทธิและอิสรภาพทางการแสดงออกอันนําไปสูํความไมํเทําเทียม
ทางเพศ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
เนื่องด๎วยประเด็นเพศเป็นเรื่องละเอียดอํอน และมีผู๎ให๎ความสนใจในวงแคบ แตํผู๎วิจัยเชื่อวํา
เป็นเรื่องที่มีความนําสนใจ

โดยเฉพาะการทําความเข๎าใจในทัศนคติของเพศที่สามตํอการบริโภคสื่อ

เฉพาะกลุํม เพราะอาจชํวยให๎เกิดความเข๎าใจอันดีตํอคนทุกคนในสังคม
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรกําหนดขอบเขตในการศึกษาและกลุํมตัวอยํางให๎มีความครอบคลุมชํวงเวลาและเงื่อนไขที่
ชัดเจนและแนํนอน อีกทั้งหัวข๎องานวิจัยยังไมํเป็นที่นิยมนัก จึงนําจะเป็นการดีที่ในอนาคตอาจมีผู๎
ต๎องการตํอยอดงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน๑ตํอประเด็นเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของชายรัก
ชายในกลุํมเยาวชนตํอไป

