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The purpose of this thesis was to study factors influencing women to become
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research techniques of participant observation, key-informant interviews, ecological
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accepted. In conclusion, the factors influencing women in Bangkok metropolis to become
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is growing and it is expected that more lesbians will reveal themselves in Thai society in the
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
โดยทั่วไปแลว คนเราจะมีความรักและมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลที่เปนเพศตรงขาม
หรือที่เราเรียกวา “รักตางเพศ” (Heterosexual) แตกม็ ีคนจํานวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมดังกลาวแตกตาง
ออกไป คือ แทนที่จะรักบุคคลตางเพศแตกลับไปรักบุคคลที่มีเพศเดียวกับตน ซึ่งจะเปนผูชายหรือ
ผูหญิงก็ได หรือที่เราเรียกวา “รักรวมเพศ” (Homosexuality)
เมื่อเราพูดถึง “หญิงรักหญิง” หรือที่คนทัว่ ไปในสังคมเรียกกันวา “ทอม ดี้ หรือเลสเบี้ยน” ซึ่ง
หมายถึงพฤติกรรมรักรวมเพศหญิงนั้น ผูคนสวนใหญจะนึกถึงผูหญิงที่มีความผิดปกติทางจิต เปน
โรคประสาท หรือเปนพฤติกรรมที่สมควรจะไดรับการรักษา ปองกัน และกําจัดใหหมดไปจากสังคม
ทุกคนมองวาหญิงรักหญิงเปนผูทมี่ ีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากความถูกตองหรือสิ่งที่ถูกที่ควร เปนผูที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน หญิงรักหญิงมักจะถูกมองวาเปนบุคคลทีแ่ ปลกและเปนปญหาสังคมแบบหนึ่ง
คนทั่วไปในสังคมจึงมักจะมองหญิงรักหญิงในดานที่ไมคอ ยดีนัก หญิงรักหญิงจึงถูกมองวาเปนบุคคล
ที่มีความผิดปกติ
หญิงรักหญิงหรือพฤติกรรมรักรวมเพศหญิงนั้นมีมาตั้งแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตร (กิติศักดิ์
ปรกติ, 2526) จึงอาจกลาวไดวาหญิงรักหญิงนั้นเปนพฤติกรรมที่เกิดกับมนุษยไดทุกยุคทุกสมัย แตใน
อดีตไมคอยปรากฏหลักฐานมากนัก ในปจจุบัน พฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยกําลังเปนเรื่องที่ถูก
กลาวถึงกันอยูม าก โดยจะสามารถเห็นไดจากสิ่งตีพิมพตางๆ ทางโทรทัศน ทางอินเทอรเน็ต ทาง
สื่อมวลชนตางๆ จึงอาจกลาวไดวา ในปจจุบันนี้พฤติกรรมรักรวมเพศหญิงนั้นพอจะไดรับการยอมรับ
ในระดับหนึ่ง
อยางไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องหญิงรักหญิงโดยตรงนั้นมีใหเห็นอยูน อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานศึกษาเรื่องชายรักชายหรือเกย สันนิษฐานไดวาอาจมีสาเหตุมาจากการที่กลุม ชายรักชายเปดเผย
ตัวเองแกบุคคลภายนอกมากกวากลุมหญิงรักหญิง บุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงกลุมชายรักชายไดงาย
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กวาการเขาถึงกลุมหญิงรักหญิง งานวิจยั เรื่องชายรักชายสามารถพบเห็นไดทั่วๆไป ในระยะหลังนี้
ชายรักชายจํานวนหนึ่งแตงหนังสือเกี่ยวกับชายรักชายพิมพออกมาจําหนายอยูเชนกัน โดยจะเปนสิ่ง
ตีพิมพที่กลาวถึงชายรักชายในแงใหความบันเทิง ในแงที่พวกเขาเปนประชากรสวนหนึ่งของสังคมที่
คนทั่วไปยอมรับ ภาพยนตรหลายเรื่องก็มีตัวละครเอกเปนชายรักชาย เชน พลางชมพู (2546) ปลน
นะยะ (2546) ทั้งๆที่งานศึกษาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงในประเทศไทยสวนใหญนนั้ เปนงานที่ศึกษาใน
ดานทีว่ าหญิงรักหญิงเปนปญหาสังคมอยางหนึ่ง เสนอวิธีปองกันและการแกไขเรื่องหญิงรักหญิงใน
ฐานะที่เปนปญหาสังคมอยางหนึ่ง ดังนั้น ความคิดของคนทัว่ ไปเกี่ยวกับหญิงรักหญิงจึงคอนขาง
แตกตางไปจากความคิดเรื่องชายรักชาย
นอกจากนี้ กลุมชายรักชายจํานวนมากยังกลาเปดเผยตัวตอสาธารณชน มีสถานที่เฉพาะ
สําหรับชายรักชายซึ่งสามารถพบเห็นอยูไดเปนจํานวนมาก แตเมื่อเทียบกับหญิงรักหญิงแลว จะ
พบวาการรวมกลุมของหญิงรักหญิงที่เปดเผยตอสาธารณชนนัน้ มีอยูไ มมาก
สวนใหญจะเปนการ
พบปะกันตามผับหรือสถานที่เที่ยวกลางคืน ทั้งนี้ จากการที่คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให
ความสําคัญกับการรักนวลสงวนตัว และการเปนกุลสตรีที่ดีงามตามแบบหญิงไทย อาจเปนสวนหนึ่ง
ที่ทาํ ใหตัวหญิงรักหญิงเองไมคอยกลาเปดเผยตัวอยางเชนชายรักชาย เนื่องจากเมื่อดูจากสถานภาพ
ของผูชายในสังคมแลว การเปนชายรักชายจะไมคอยทําใหชายรักชายถูกตีตราจากคนในสังคมมาก
นัก วาเปนบุคคลที่กระทําความผิด หรือเปนคนที่ผิดปกติ อยางที่เคยมีคํากลาวกันทัว่ ไปวา “เปน
ผูชายทําอะไรก็ไมเสียหาย” แสดงใหเห็นวาสิทธิและสถานภาพของผูหญิงและผูชายในสังคมไมเทากัน
ซึ่งอาจเปนปจจัยหนึ่งตอการไมกลาเปดเผยตัวของหญิงรักหญิง และการมองหญิงรักหญิงในสายตา
ของบุคคลภายนอก จึงอาจจะกลาวไดวา หญิงรักหญิงเหลานี้ไดรับแรงบีบคั้นและความกดดันจาก
ผูคนในสังคมในการดํารงชีวติ ดวย
การหาจํานวนหญิงรักหญิงในประเทศไทยที่แนนอนนั้นยากทีจ่ ะหาได กลาวคือ การหา
จํานวนหญิงรักหญิงนั้นไมไดเหมือนกับการหาจํานวนผูป วยเปนโรคเอดสทั้งประเทศ
เปนตน
เนื่องจากการหาจํานวนผูเขารับการรักษาอาการเจ็บปวยนัน้ ยอมจะมีสถิติที่แนนอน แตหญิงรักหญิง
ไมจาํ เปนตองรายงานตัวหรือบอกใครวาตนเปนหญิงรักหญิง หญิงรักหญิงที่ไมเคยบอกเลาเรื่องราว
ของตนแกใครอยางเชน บอกเรื่องของตนแกครอบครัว ก็มีอยูเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม มี
กลุมหญิงรักหญิงกลุมหนึ่ง คือ กลุมอัญจารี ซึ่งเปนองคกรที่สนับสนุนและปกปองสิทธิคนรักเพศ
เดียวกัน จากการพูดคุยสอบถามกับกลุมอัญจารีทาํ ใหไดรับทราบขอมูลมาวา กลุมอัญจารีเคยรับ
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สมัครสมาชิก วารสารที่เปนหญิงรักหญิง ซึ่งมีชื่อวา “อัญจารีสาร” แตไดยกเลิกระบบสมาชิกวารสาร
นี้ไปในป พ.ศ. 2541 เนื่องจากงานที่กลุมอัญจารีทาํ หรือรณรงคนั้น เปนสิ่งที่หญิงรักหญิงหรือชาย
รักชายจะไดรบั ผลประโยชนรวมกันอยูแลว จึงไดยกเลิกระบบสมาชิกวารสารที่จะรับแตสมาชิกที่เปน
หญิงรักหญิงเทานั้นไป กลุมหญิงรักหญิงไดใหขอมูลจํานวนสมาชิกที่เปนหญิงรักหญิงซึ่งทางกลุมเคย
บันทึกไวจนถึงป พ.ศ. 2541 วามีสมาชิกวารสารที่เปนหญิงรักหญิงอยูถึงราว 600 คน จํานวนดังกลาว
เปนจํานวนสมาชิกที่ยอมรับตนเองวาเปนหญิงรักหญิงและสมัครสมาชิกวารสารเทานัน้
จึงอาจจะ
สันนิษฐานไดวาหญิงรักหญิงในปจจุบันนาจะมีจาํ นวนไมต่ํากวา 100,000 คน และอาจจะมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอีก สวนทางดานจํานวนสมาชิกหญิงรักหญิงของกลุมอัญจารีโดยละเอียดแต
ละปนนั้ ทางกลุมอัญจารีไมไดบันทึกไวอยางเปนทางการ เชน ยอดสมาชิกแตละปมีจํานวนกี่คน
เปนตน จึงไมอาจกลาวในทีน่ ี้ไดวาจํานวนหญิงรักหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึน้ หรือเปนไปอยางไร
ตารางที่ 1: จํานวนสมาชิกวารสารของกลุม อัญจารีโดยประมาณเทาที่มีการบันทึกไวอยางแนนอน
ป พ.ศ.
2537
2539
2541

จํานวนสมาชิก
ประมาณ 150 คน*
ประมาณ 400 คน**
ประมาณ 600 คน***

* อางอิงจาก อํานวย ยัสโยธา, 2541
** อางอิงจาก มัทนา เชตมี, 2539
*** อางอิงจากกลุมอัญจารี พ.ศ. 2545 (ไดขอมูลโดยการสอบถามทางโทรศัพท)
มาสเตอรส และจอหนสัน (Masters and Johnson, อางใน อํานวย ยัสโยธา, 2541) ได
ศึกษาพบวาผูท ี่มีพฤติกรรมรักรวมเพศมีอยูประมาณรอยละ 10 กลาวคือ ในจํานวนประชากร 100
คน จะมีผูที่มพี ฤติกรรมรักรวมเพศ 10 คน
คินซีย (Kinsey, อางใน อํานวย ยัสโยธา, 2541) ไดวจิ ยั พบวา ผูชายมากกวา 1 ใน 3 หรือ
ประมาณรอยละ 37 ของจํานวนประชากรชาย เคยมีประสบการณรักรวมเพศ โดยที่ประมาณรอย
ละ 4 มีพฤติกรรมรักรวมเพศถาวร และไดสรุปไววา อัตรารักรวมเพศหญิงและชายมีจาํ นวนพอๆกัน
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แตรักรวมเพศหญิงจะแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศนอยกวารักรวมเพศชาย ซึ่งอาจเปนเพราะผูหญิงจะ
แสดงออกทางอารมณและความรูสึกมากกวาการมีเพศสัมพันธแบบรักรวมเพศจริงๆ
ยังไมเคยมีการสํารวจอยางเปนทางการวาในประเทศไทยนัน้ มีจํานวนบุคคลที่เปนรักรวมเพศ
อยูเทาใด อยางไรก็ตาม นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม ซึ่งเปนอดีตรัฐมนตรีชวยวาการสาธารณสุข
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในหมูว ัยรุน ไววา รักรวมเพศชายมีอัตราสวนรอยละ 10 ซึ่ง
ถือวาเปนอัตราสวนเดียวกันทั่วโลก รักรวมเพศหญิงมีอัตราสวนรอยละ 12 (อํานวย ยัสโยธา, 2541)
นอกจากนี้ จากการวิจยั เรื่องพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 50
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครของนายแพทยชะฤทธิ์ พงศอนุทรี และคณะ พบวานักเรียนมัธยมชายเคย
มีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันถึงรอยละ 11.1 นักเรียนมัธยมหญิงเคยมีความสัมพันธทาง
เพศกับเพศเดียวกันถึงรอยละ 21.1 หรืออาจกลาวไดวาพบพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงในโรงเรียน
มัธยมมากกวา (อํานวย ยัสโยธา, 2541)
เมื่อหญิงรักหญิงมีอัตราสูงกวารักรวมเพศชาย และคาดวาจะมีอัตราสูงขึ้นในอนาคต ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของหญิงรักหญิง
ปญหาวิจัยของการวิจัยเรื่องหญิงรักหญิงคือมีปจจัย
อะไรบางทีท่ ําใหเปนหญิงรักหญิง เปนการหาวามีปจจัย สาเหตุ และอิทธิพลอะไรที่ทาํ ใหผูหญิงเปน
หญิงรักหญิง ทัศนคติของหญิงรักหญิงที่มีตอตนเองและตอสังคมนั้นเปนอยางไร วิถีชีวิตและการ
ดํารงชีวิตของหญิงรักหญิงในสังคมไทยเปนอยางไร เปนการทําความเขาใจหญิงรักหญิงในสังคมไทย
ในสมัยปจจุบนั และแนวโนมหญิงรักหญิงในประเทศไทยเปนอยางไร เนื่องจากการที่จะเปนหญิงรัก
หญิงนั้นไมนาจะเปนแคอยูๆ คิดจะเปนก็เปนได แตนาจะมีสาเหตุปจจัยภายนอกภายในหลายประการ
ที่มีสวนชักนําไปสูการเปนหญิงรักหญิง อีกทั้งหญิงรักหญิงในปจจุบันนัน้ ยังมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ผูคนในสังคมควรจะทําความเขาใจหญิงรักหญิงเหลานี้ เนื่องจากเรื่องนี้เปนสิทธิ
เสรีภาพของแตละบุคคล บุคคลเหลานี้ไมไดกระทําการผิดตอผูอื่นแตอยางใด การที่ผูคนทั่วไปมอง
หญิงรักหญิงวาเปนปญหานัน้ แสดงวาผูค นเหลานัน้ ไมไดเขาใจในตัวหญิงรักหญิง วิทยานิพนธฉบับ
นี้จึงตองการศึกษาวามีปจ จัยอะไรบางที่มอี ิทธิพลทําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัย สาเหตุและอิทธิพลที่ทําใหเปนหญิงรักหญิง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหญิงรักหญิงที่มีตอตนเองและตอสังคม
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครในสมัย
ปจจุบัน
5. เพื่อศึกษาแนวโนมเกี่ยวกับหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาปจจัยทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง ผูวิจัยจะศึกษาหญิง
รักหญิงที่ตระหนักในตนเองและยอมรับตัวเองวาเปนหญิงรักหญิง
โดยอยูในชวงการศึกษาระดับ
อนุปริญญาขึน้ ไปหรือวัยทํางาน หญิงรักหญิงเหลานีม้ ีอายุตั้งแต 20 –29 ป เพื่อจะไดเปนการทํา
ความเขาใจหญิงรักหญิงในชวงอายุที่แตกตางกันได เนื่องจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเราอาจแตกตางกัน
ไปเมื่อเราอยูในสถานที่แตกตางกัน
หรือการใชชีวิตทีน่ านกวาก็อาจจะมีอิทธิพลตอความคิดและ
พฤติกรรมของหญิงรักหญิง
โดยที่การศึกษาวิจัยเรื่องหญิงรักหญิงนี้จะศึกษาในกรุงเทพมหานคร
เทานั้น

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1.
2.
3.
4.

ทําใหเขาใจปจจัยที่ทําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ทําใหคนในสังคมไทยเขาใจวิถีชีวิตและพฤติกรรมของหญิงรักหญิงมากขึ้น
จะทําใหไดแนวทางในการศึกษา คนควา วิจัย แกบุคคลที่สนใจตอไป
ทําใหทราบแนวโนมเกี่ยวกับหญิงรักหญิงในประเทศไทย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกีย่ วของ
แนวคิดทฤษฎี
กรอบแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และแนวคิดเรื่องรักรวมเพศที่
ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก
1. แนวคิด “รักรวมเพศ”
2. แนวคิดเรื่อง “ครอบครัว”
3. แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
4. แนวคิดทัศนคติ
5. แนวคิดบทบาททางเพศ
6. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
7. แนวคิดอัตลักษณทางวัฒนธรรม
8. แนวคิดวัฒนธรรมยอย
9. ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตน
10. ทฤษฎีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
11. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน
12. ทฤษฎีการหนาทีน่ ิยม
13. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
14. ทฤษฎีตีตรา

1. แนวคิด “รักรวมเพศ”
ลักษณะพฤติกรรมทางเพศของมนุษยนนั้ (รัจรี นพเกตุ, 2542) แบงออกไดเปน 3 แบบ ไดแก
รักตางเพศ รักรวมเพศ และรักทั้งสองเพศ คําวารักรวมเพศ (Homosexual) มาจากคําในภาษากรีก
คือ “homo” (Anthony Storr, 1975) ซึ่งมีความหมายวา “เหมือนกัน” ดังนั้น คําดังกลาวจึงเปนคําที่
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เหมาะสมที่จะนํามาอธิบายความรักระหวางบุคคลสองคนที่มีเพศเดียวกัน
ผูชาย

ไมวา จะเปนผูหญิงหรือ

รักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดทั้งในเพศชายและเพศหญิง ถาเกิดในเพศชายจะเรียกวา
รักรวมเพศชาย หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “เกย” (Gay) ซึ่งมีความหมายวา ราเริง แจมใส ถาเกิด
ในผูหญิง จะเรียกวา “เลสเบี้ยน” (Lesbian) หรือที่กลุมรักรวมเพศหญิงในประเทศไทยนิยมเรียกกัน
วา “หญิงรักหญิง”
คําวาเลสเบี้ยนถูกนํามาใชแสดงความสัมพันธทางเพศระหวางผูหญิง โดยมีที่มาจากนักกวี
หญิงชาวกรีกชื่อ แซฟโฟ (Sappho) ที่เปนหญิงรักรวมเพศ ซึ่งอาศัยอยูบนเกาะเลสบอส (Lesbos) ชื่อ
เกาะดังกลาวจึงกลายมาเปนคําเรียกหญิงรักรวมเพศ (Anthony Storr, 1975)
คําวา พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexuality) นัน้ เปนศัพททแี่ พทยชาวฮังการีชื่อ เบงเกิรต
ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2412 ซึ่งหมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางคนที่มเี พศเดียวกัน ไมวา บุคคลคูนั้นจะ
เปนผูหญิงหรือผูชาย (ชุมศักดิ์ พฤกษาพร, 2529)
เดวิด เอ. เวิรด (David A. Ward, 1994) ไดใหความหมายคําวารักรวมเพศไววา หมายถึง
การติดตอทางเพศระหวางคนสองคนที่มีเพศเดียวกัน
โทมัส เจ. ซัลลิแวน และ เคนริค เอส. ทอมสัน (Thomas J. Sullivan and Kenrick S.
Thomson, 2000) ไดกลาววา รักรวมเพศ หมายถึง ความรูสึก จินตนาการ หรือการกระทําทางเพศ
ที่มีตอบุคคลทีม่ ีเพศเดียวกัน ในสถานทีบ่ างแหง เชน คุก หรือสถาบันที่มแี ตคนเพศเดียวกัน เชน
โรงเรียนชาย โรงเรียนหญิง คายทหาร เปนตน มักจะเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศขึ้น เนื่องจากสถานที่
ดังกลาวนัน้ จะไมมีบุคคลที่เปนเพศตรงขามอยูดวย พฤติกรรมรักรวมเพศจึงชวยใหบุคคลเหลานัน้ หาย
โดดเดี่ยวในสภาวะที่ขาดเพศตรงขาม เมื่อไดออกมาสูโลกภายนอก บุคคลเหลานี้ก็อาจจะสามารถ
กลับเปนคนรักตางเพศได อยางไรก็ตาม พวกรักรวมเพศบางคนอาจจะไมเคยยุงเกี่ยวกับพฤติกรรมรัก
รวมเพศมากอน จนเมื่อมีประสบการณรักรวมเพศครั้งหนึ่งจึงกลายเปนคนที่มีพฤติกรรมที่ชอบคูนอนที่
เปนเพศเดียวกับตน กลายเปนคนรักรวมเพศไป
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สําหรับทางการแพทยนั้น เราทราบกันมานานแลววาไมมีใครมีลักษณะของเพศใดเพศหนึ่งอยู
เต็มรอยเปอรเซ็นต ผูหญิงทุกคนจะมีลักษณะความเปนชายอยูดวย และผูชายทุกคนก็จะมีความเปน
ผูหญิงบางอยางอยูในตัวดวยเชนกัน (สรรค ศรีเพ็ญ, 2519) คนที่มจี ิตใจรักรวมเพศนั้น สวนใหญจะ
รูสึกตัวไดตั้งแตอายุยังนอย โดยจะเริ่มรูสึกถึงความแตกตางหรือความแปลกแยกจากคนอืน่ ๆ และ
บางครั้งก็อาจรูสึกวาคนเพศเดียวกันนัน้ ดึงดูดความสนใจของตนไดมากกวาบุคคลตางเพศ (สเตฟานี
นอริส และเอมมา รีด แปลโดย ชลลดา ทองทวี, 2532)
กลาวโดยสรุป รักรวมเพศ คือ การที่บุคคลมีความพึงพอใจ มีความรักใครชอบพอกับบุคคล
ที่มีเพศเดียวกัน การรักรวมเพศนั้น อาจจะรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธดวยหรือไมมีเพศสัมพันธก็
เปนได
ทอม – ดี้
สังคมไทยในปจจุบันนั้น พฤติกรรมรักรวมเพศมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึน้ และแพรหลายมาก
ขึ้น โดยปกติแลว คนสวนใหญในสังคมทั้งในประเทศแถบตะวันตกและประเทศแถบตะวันออกจะไม
ยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศนัก เนื่องจากมักจะมองกันวา พฤติกรรมรักรวมเพศเปนการแสดงออกที่
ผิดธรรมชาติและผิดปกติของมนุษย ในสังคมของเรานั้นจะแบงมนุษยออกเปน 2 เพศ ไดแก เพศชาย
และเพศหญิง เมื่อผูชายและผูห ญิงเติบโตขึ้น ก็จะมีความสัมพันธซึ่งนําไปสูก ารแตงงานอยูกินมี
ครอบครัวกันและผลิตทายาทเพื่อสืบทอดวงศตระกูล ดังนั้น พฤติกรรมรักรวมเพศจึงเปนสิ่งที่ผูคน
สวนใหญในสังคมไมยอมรับ และเห็นวาเปนสิ่งทีไ่ มถูกตอง
คําวาเลสเบี้ยนเปนคําตองหามในหมูห ญิงรักรวมเพศในสังคมไทย เนื่องจากคําวาเลสเบี้ยน
ในสังคมไทยมีความหมายไปในเชิงลบ คือ เปนพวกที่มคี วามผิดปกติทางจิต จึงทําใหเกิดคําวา “หญิง
รักหญิง” และคําวา “ทอม - ดี้” โดยทีห่ ญิงรักหญิงจะเปนคําเรียกหญิงรักรวมเพศโดยรวม คําวาทอม
จะเปนคําเรียกหญิงรักหญิงที่นยิ มแตงตัว แสดงกิริยานิสัยทาทางเหมือนกับผูชาย และคําวาดี้จะเปน
คําเรียกหญิงรักหญิงที่เปนฝายหญิงซึ่งเปนคูรักของทอม (ชลธิชา ศาลิคุปต, 2532) เนื่องดวยหญิงรัก
ผูใหขาวสําคัญในการวิจัยครั้งนี้จึงแบงออกเปนทอมและดี้
หญิงในสังคมไทยแบงเปนทอมและดี้
ไมไดเปนเลสเบี้ยนตามแบบภาษาตางประเทศ
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ประเภทของรักรวมเพศ
ไฮด (อางใน ชลธิชา ศาลิคปุ ต, 2532) แบงการรักรวมเพศออกเปน 3 ประเภท โดยจะแบง
ตามพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ประเภทแรก คือ รักรวมเพศที่เกิดจากการขาดโอกาสหรือเปนไป
ตามสถานการณ เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาแทนที่เมื่อบุคคลไมสามารถระบายความตองการทางเพศ
ไดดวยการมีความสัมพันธทางเพศ
ประเภทที่สอง รักรวมเพศแอบแฝง เปนแนวคิดของฟรอยดที่เชื่อวาบุคคลมีแนวโนมที่จะเปน
รักรวมเพศ แตก็เก็บกดความรูสึกนีไ้ วในระดับจิตไรสํานึก บางคนจะพยายามปองกันตัวโดยการทําสิ่ง
ที่ตรงกันขามกับความรูสกึ ที่แอบซอนไว เชน ในกรณีของผูชายก็จะพยายามทําตัวเปนชายชาตรีมาก
เกินไปและปฏิเสธการเปนรักรวมเพศ เปนตน
ประเภทที่สาม รักรวมเพศที่ปกปดหรือเปดเผยการเปนรักรวมเพศของตน บุคคลกลุมนี้จะ
ใชชีวิตทัว่ ไปเปนบุคคลที่รักเพศตรงขาม
จะมีก็แคบุคคลที่เปนคูรักรวมเพศดวยกันหรือเพื่อนสนิท
เทานั้นที่รูพฤติกรรมรักรวมเพศของบุคคลนั้น
สวนรักรวมเพศแบบเปดเผยการเปนรักรวมเพศนั้น
บุคคลเหลานีจ้ ะไมปกปดการเปนรักรวมเพศของตน และจะแสดงลักษณะของตนอยางเปดเผย
โคลแมน และโบรเอ็น (พจนา ศิริววิ ฒ
ั น, 2544) แบงรักรวมเพศออกตามรูปแบบพฤติกรรม
ได 6 ประเภท ประเภทแรก คือ ประเภทประกาศตัว เปนบุคคลที่เห็นไดชัด โดยจะแสดงลักษณะที่
ตรงขามกับเพศของตนในดานการแตงกายและกิริยาทาทาง กลาวคือ ผูหญิงก็มักจะแตงกายเหมือน
ผูชาย หรือแสดงทาทางแบบผูชาย
ประเภทที่สอง คือ ประเภทสิ้นหวังและรักทั้งสองเพศ เปนบุคคลที่แตงงานหรือใชชีวิตตาม
แบบคนทั่วไปในสังคม แตมีความตองการรักรวมเพศแอบแฝงอยู จึงตองตอบสนองความตองการ
แบบรักรวมเพศของตนตามสถานที่สาธารณะ และปกปดพฤติกรรมนี้กับคูแตงงานของตน
ประเภทที่สาม คือ ประเภทซอนตัว เปนบุคคลที่ซอนความเปนรักรวมเพศของตน เพื่อที่จะ
ดํารงสถานภาพในสังคมของตนไว เพราะกลัววาจะถูกคนพบและถูกกลั่นแกลง หรือตองเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของตนในสังคม
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ประเภทที่สี่ คือ ประเภทยอมรับ บุคคลเหลานี้สวนใหญแลวจะมีอายุมากขึน้ พยายามที่จะ
มีสัมพันธที่ยั่งยืนกับคูข าของตน อาจจะดํารงชีวิตแบบสามีภรรยากับคูข าของตน
ประเภทที่หา ประเภทสภาวะบีบบังคับ เปนพวกที่หาทางออกใหความตองการทางเพศดวย
การมีพฤติกรรมรักรวมเพศทั้งๆทีไ่ มมีรากฐานการเปนรักรวมเพศอยางล้ําลึก เพราะอยูในสถานการณ
บางอยาง เชน สถาบันที่แยกชายและหญิง ไดแก คุก โรงเรียนประจํา เปนตน พวกนี้เมื่อกลับคืนสู
สภาพปกติมักจะเลิกมีพฤติกรรมรักรวมเพศ
ประเภทที่หก รักรวมเพศโสเภณี เปนพวกที่ยอมมีเพศสัมพันธรักรวมเพศกับบุคคลที่เปน
ผูใหญกวาตน เพื่อเงิน คาจาง หรือรางวัลอื่นๆ
ภาพพจนของหญิงรักหญิง
ริชารดสัน (อางใน ชลธิชา ศาลิคุปต, 2532) ไดเสนอภาพพจนของหญิงรักหญิงที่จากการ
วิเคราะหทางทฤษฎีและจากสื่อมวลชนตางๆเปน 4 แบบ คือ เปนผูชายเทียม เปนผูนา สงสาร เปน
เรื่องทางเพศ และเปนสภาวะที่ถาวร
การมองหญิงรักหญิงวาเปนผูชายเทียมนัน้
มีอิทธิพลตอการตีความเรื่องความสัมพันธทาง
เพศระหวางผูหญิงดวยกันวาเปนการเลียนแบบความสัมพันธทางเพศระหวางหญิงกับชาย ซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงสถานภาพของหญิงและชายในสังคมที่ถือวาผูช ายเปนใหญ
เมื่อนํามาโยงกับเรื่อง
ความสัมพันธทางเพศจึงเนนความสําคัญที่ผูชายอีกเชนกัน เปนการตีความวาผูห ญิงประทวงความ
เปนชายนัน่ เอง
ประการที่สอง หญิงรักหญิงเปนผูนาสงสาร ทั้งทางสื่อมวลชน วรรณกรรม และคําอธิบาย
ทางทฤษฎีมักจะเปนไปในทางลบ และยังถูกมองวาเปนผูที่มีความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ
ประการที่สาม หญิงรักหญิงเปนเรื่องทางเพศ คําจํากัดความของคําวา “หญิงรักหญิง” มัก
ใหความหมายในเรื่องทางเพศมากกวาจะสนใจในความเปนหญิงรักหญิงและการดําเนินชีวิตดานอื่นๆ
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ประการสุดทาย หญิงรักหญิงเปนสภาวะที่ถาวร มาจากขอสันนิษฐานที่วา ลักษณะทางเพศ
เปนลักษณะถาวร
ลักษณะความเปนหญิงรักหญิงจึงถูกมองวาเปนลักษณะทีไ่ มมีวนั เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ทัศนคตินยี้ ังสงเสริมการแบงแยกโลกของหญิงรักหญิงออกจากโลกของผูรักตางเพศอยาง
เด็ดขาดอีกดวย
การเปดเผยตัว
การเปดเผยตัว คือ การกลาวถึงความเปนหญิงรักหญิงแกคนบางคน โดยเริ่มขึ้นเมื่อบุคคล
เริ่มตั้งปญหากับตนเองวาตนเปนใคร บุคคลนั้นอาจมองวา ความสนใจในเพศเดียวกันของตนเปน
เรื่องสวนตัวและก็จะจบลงที่จุดนี้ แตสําหรับบางคนแลว ในขั้นตอไปก็คือ การบอกกลาวความเปน
หญิงรักหญิงแกใครบางคน ไดแก เพื่อนสนิท หรือผูปกครอง ขึ้นอยูกับการพิจารณาถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะไดรับจากการเปดเผยตนเองกับบุคคลนั้นๆ ปฏิกิริยาตอบสนองที่ไดรบั จะมีสวนตอทิศทาง
ความเปนหญิงรักหญิงของบุคคลนั้น รวมทั้งเขาไปสูวฒ
ั นธรรมยอยของหญิงรักหญิง (กัทลี มโนวงศ,
2531)
ความสัมพันธ และวิถีชีวิตของคนรักรวมเพศ
ในอดีต การหาเพื่อนและคูน อนของบุคคลรักรวมเพศนั้นเปนสิ่งที่คอนขางยาก กอนป ค.ศ.
1970 (รัจรี นพเกตุ, 2542) พวกรักรวมเพศจะตองแอบพบกันตามบารที่ปกปด สถานอาบอบนวด
หรือหองน้ําสาธารณะ ในสามทศวรรษหลัง สังคมของพวกรักรวมเพศขยายขอบเขตกวางขวางขึ้นจน
เกิดเปนชุมชนเฉพาะ มีทั้งรานคา ภัตตาคาร รานกาแฟ และศูนยใหคําปรึกษา เปนตน สมาชิกเปน
คนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง และอยูอยางเปดเผยตัวเอง
เมื่อกลาวถึงรักรวมเพศ ผูคนมักจะมุงความสนใจเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางเพศ พวกรักรวม
เพศทั้งผูชาย และผูห ญิง ใชชีวิตดวยกันเหมือนพวกรักตางเพศ ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเพศนอยมาก
เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ โดยปกติแลว พวกรักรวมเพศชายและหญิงจะมีความแตกตางกันในดาน
การผูกมัดตัวเองและความรัก ผูหญิงไมวาจะเปนคนรักรวมเพศหรือรักตางเพศจะบูชาความรักและยึด
มั่นกับความรักมากกวาผูชาย นอกจากนี้ การทีบ่ ุคคลรักรวมเพศแตงงานก็อาจมีสาเหตุเพราะยังไม

12
รูตัววาตนเปนรักรวมเพศหรือเพราะความกดดันทางสังคม
ตองการความรัก เปนตน (รัจรี นพเกตุ, 2542)

ครอบครัว

หรือเพราะตองการมีลูก

การเปลี่ยนแปลง
พวกรักรวมเพศสวนใหญมีปญ
 หากดดันจากการทีส่ ังคมไมยอมรับ
มีรักรวมเพศบางคน
ตองการเปลี่ยนพฤติกรรม เชน จากการศึกษาของไบเบอร (อางใน รัจรี นพเกตุ, 2542) ประมาณ
2 ใน 3 แสดงความตองการนี้ แตจากการศึกษาของ เบลล และเวนเบิจก เบอร (อางใน รัจรี นพเกตุ,
2542) ความตองการเปลี่ยนมีเปอรเซ็นตต่ํามาก ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2: ตารางแสดงจํานวนเปอรเซ็นตของรักรวมเพศที่ตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูชาย

ความตองการเปลี่ยนแปลงตั้งแตเด็ก
ความตองการเปลี่ยนแปลงขณะนี้

ผูหญิง

คนขาว

คนดํา

คนขาว

คนดํา

28
14

23
13

16
5

11
6

การวิจยั ในครัง้ นี้ จึงนําแนวคิดรักรวมเพศมาใชอธิบายเพื่อใหเขาใจลักษณะภาพรวม ความ
เปนมา และพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศและหญิงรักหญิง ทั้งในตางประเทศและใน
ประเทศไทย

2. แนวคิดเรื่อง “ครอบครัว”
ครอบครัวเปนสิ่งที่มีอยูในทุกสังคม
ครอบครัวจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญมากที่สุด
(สุพัตรา สุภาพ, 2546) ครอบครัวเปนหนวยของสังคมที่มีความสัมพันธและมีความรวมมือกันอยาง
ใกลชิด สถาบันครอบครัวเปนสังคมกลุมแรกทีม่ นุษยจะตองเผชิญตั้งแตแรกเกิด มนุษยเติบโตขึ้นใน
ครอบครัว ครอบครัวจะใหตําแหนง ชื่อ และนามสกุล ซึ่งเปนเครื่องบอกสถานภาพและบทบาทใน
สังคมที่เราอาศัยอยูและมีสว นรวมดวย ครอบครัวเปนตัวกําหนดสิทธิและหนาที่ทสี่ มาชิกมีตอกันและ
ที่สมาชิกมีตอสังคม นอกจากนี้ ครอบครัวยังเปนตัวกําหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษยอีก
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ดวย ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษยจึงไมไดเปนไปโดยสัญชาตญาณ แตเปนไปอยางมีระเบียบแบบ
แผน
Burgess และ Locke (อางใน สุพัตรา สุภาพ, 2546) ไดใหคําจํากัดความของครอบครัววา
ครอบครัวจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ กลาวคือ ครอบครัวประกอบดวยบุคคลที่มาอยูรวมกัน
โดยการสมรส สมาชิกของครอบครัวจะอาศัยอยูรวมกันภายในครัวเรือนเดียวกัน หรืออาจแยกกันไป
อาศัยอยูตางหาก ครอบครัวเปนหนวยของการติดตอโตตอบระหวางบุคคล เชน สามีภรรยา พอแม
ลูก และพี่นอง นอกจากนี้ ครอบครัวยังชวยถายทอดรักษาวัฒนธรรม ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนหนวย
ทางสังคมที่ประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ ไป ที่มีความสัมพันธทางเพศดวยการเปนสามีภรรยา
โดยที่จะมีลูกหรือไมมีลูกก็ได
ริชารด ที. แชฟเฟอร (Richard T. Schaefer, 2003) กลาววา ครอบครัว หมายถึง กลุมของ
ผูคนที่มีความสัมพันธกนั ทางสายเลือด การแตงงาน หรือความสัมพันธแบบอื่นที่มีการตกลงกันไว
หรือการรับบุตรบุญธรรม ซึ่งมีความรับผิดชอบหลักรวมกันในการสืบทอดทายาทและการดูแลสมาชิก
ของสังคม
ประเภทของครอบครัว
งามพิศ สัตยสงวน (2545) อธิบายไววาครอบครัวมีอยู 4 ประเภท ไดแก
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)
ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวขนาดเล็กซึ่งประกอบไปดวยพอ แม และลูกซึ่งยังไมได
แตงงาน ครอบครัวเดี่ยวจะมีคนแค 2 ชั่วอายุคน หรือมีคนแค 2 รุนเทานั้น ไดแก รุนพอแมและรุนลูก
ลักษณะเดนของครอบครัวเดี่ยว คือ การเนนความสัมพันธระหวางคูสมรส ซึ่งมีความสําคัญมากกวา
ความสัมพันธทางสายเลือด เราจะพบเห็นครอบครัวเดี่ยวไดมากในสังคมสมัยใหม ในชุมชนเมือง
หรือในสังคมอุตสาหกรรม
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2. ครอบครัวขยาย (Extended Family)
ครอบครัวขยายเปนครอบครัวที่มีขนาดใหญ ซึ่งประกอบไปดวยกลุมคนใน 3 ชั่วอายุขึ้นไป
มาอาศัยอยูรวมกัน เชน รุนตนเอง รุนพอแมของตนเอง และรุนลูกของตนเอง เปนตน ครอบครัว
ขยายจะใหความสําคัญกับความสัมพันธทางสายเลือดเปนหลัก และเนนความสัมพันธระหวางพอแม
ลูกและพี่นอง เนื่องจากครอบครัวแบบนี้มองวาคูสมรสนั้นเปนแคบุคคลภายนอก
3. ครอบครัวแกน (Stem Family)
ครอบครัวแบบนี้เปนครอบครัวที่ประกอบไปดวยพอ แม ลูกชายหรือลูกสาว และครอบครัว
ของลูกชายหรือลูกสาว ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักจะเปนลูกคนสุดทอง หรืออาจจะเปนลูกคนใดก็ได
4. ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียว ( Single-parent Family)
ครอบครัวแบบนี้เปนครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยาเปนหัวหนาครอบครัวแตเพียงคนเดียว เรา
จะพบเห็นครอบครัวแบบนี้ไดมากในกลุมชนชั้นลางและชนชั้นสูง ในกรณีที่ครอบครัวมีแตแมลูกเปน
หนวยสําคัญ เราเรียกครอบครัวแบบนี้วา Matrifocal Family
การวิจยั ในครัง้ นี้นําแนวคิดเรื่องครอบครัวมาใชในการวิจัย
เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของ
ครอบครัวในสังคม และแสดงถึงลักษณะของครอบครัวของหญิงรักหญิง รวมถึงลักษณะครอบครัวใน
ทัศนคติทหี่ ญิงรักหญิงตองการ

3. แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสถาน ฉบับ พ.ศ. 2532 ไดใหความหมายของ
กระบวนการขัด เกลาทางสัง คมวา เปน กระบวนการทางสั งคมกั บ จิ ตวิ ท ยา ซึ่ง มีผ ลทํ า ให บุ คคลมี
บุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ เด็กที่เกิดมาจะตองไดรับการอบรมสั่งสอน สามารถอยูรวม
และมีความสัมพันธกับคนอื่นไดอยางราบรื่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเริ่มขึ้นตั้งแตบุคคลถือ
กําเนิดขึ้นมาในโลก ตัวแทนของสังคมตัวสําคัญที่ทําหนาที่ในเรื่องนี้ ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน
โรงเรียน ศาสนา โดยบุคคลจะไดรับทราบ เรียนรูคุณธรรม คุณคา และอุดมคติที่สังคมยึดมั่นผาน
ทางตัวแทนเหลานี้ บุคคลจะไดเรียนรูบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชอยูในสังคม จิตใจ
ของบุคคลจะไดรับการขัดเกลาใหยึดมั่นในหลักศีลธรรมของสังคม และพรอมที่จะทําตามแนวทางที่
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สังคมตองการ การขัดเกลาทางสังคมเกิดขึ้นทั้งแบบที่จงใจ เชน การอบรมสั่งสอนโดยพอแมและครู
อาจารย และแบบที่ไมจงใจ เชน การเลียนแบบการกระทําในกลุมเพื่อน หรือสื่อมวลชนตางๆ
สุพัตรา สุภาพ (2546) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการทั้งทางตรงและ
ทางอ อ มที่ม นุษ ยในสั งคมหนึ่งๆได เรีย นรู คุ ณคา กฎเกณฑ และระเบีย บแบบแผน ที่ กลุ ม หนึ่ งๆ
กําหนดหรือวางไวเพื่อเปนแบบแผนของการปฏิบัติตอกัน และใหบุคคลไดพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง
บรูซ เจ. โคเฮน และ เทอรรี แอล. ออรบุช (Bruce J. Cohen and Terri L. Orbuch, 1990)
ไดใหความหมายของการขัดเกลาทางสังคมไววา หมายถึง ขบวนการที่มนุษยเรียนรูวิถีชีวิตของสังคม
ของตน และพัฒนาความสามารถในการทําหนาที่ทั้งในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลและในฐานะที่เปน
สมาชิกของกลุม การขัดเกลาทางสังคมเปนขบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกชวงอายุ
และในทุกขั้นของชีวิต
ริชารด ที. แชฟเฟอร (Richard T. Schaefer, 2003) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมเปน
ขบวนการที่ผูคนเรียนรูทัศนคติ คานิยม และการกระทําที่เหมาะสมสําหรับสมาชิกของวัฒนธรรมนั้นๆ
ดังนั้น การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนสิ่งที่มนุษยตองประสบอยูตลอดชีวิต เพราะมนุษยเปน
สัตวสังคม แตมนุษ ยก็ไ มไดเปนสัตวสังคมโดยกําเนิดเพราะมนุษยยังไมมีพัฒนาการบางอยางที่
จําเปนตอการอยูรอด เชน การดํารงชีวิต การมีความสัมพันธกับผูอื่น เปนตน ดวยเหตุนี้ มนุษยจึง
จําเปนตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อใหมีความเปนมนุษยอยางแทจริง
ความสําคัญของการขัดเกลาทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคมเปนสิ่งที่ขาดไมไดตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญ เปนหลักการปฏิบัติที่มนุษย
จะต อ งเรี ย นรู คุ ณ ค า กฎเกณฑ หรื อ ระเบี ย บแบบแผนของกลุ ม หนึ่ ง ๆที่ กํ า หนดไว เพื่ อ ให มี
ความสัมพันธกันได ดังนั้น การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนวิธีการถายทอดวัฒนธรรม ทําใหบุคคล
สามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตของกลุมที่ตนเปนสมาชิก และทําใหมนุษยเกิดความรูสึกที่วาตนเปน
มนุษยตางจากคนอื่น
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สังคมจะกําหนดรูปแบบและหลอหลอมบุคลิกภาพของตนใหเปนไปตามตองการ โดยสังคม
จะหลอหลอมมนุษยโดยผานทางสถาบันพื้นฐาน คือ ครอบครัว เปนอันดับแรก เพื่อขัดเกลาใหเปน
มนุษยไดอยางสมบูรณ โดยสังคมจะมีสวนสรางความสํานึก ความประทับใจ คุณคาทางวัฒนธรรม
และแบบแผนพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกของสังคมอยางแทจริง การที่จะเปนสมาชิก
ของสังคมไดนั้นจะตองมีบุคลิกภาพหรือคุณคาลักษณะตางๆที่บุคคลมีอยู อันเปนผลิตผลที่ไดจากการ
อยูรวมกันในสังคม (สุพัตรา สุภาพ, 2546)
ประเภทของการขัดเกลาทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคมแบงออกเปน 2 ประเภท (สุพัตรา สุภาพ, 2546) ไดแก การขัดเกลา
ทางสังคมโดยตรง
และการขัดเกลาทางสังคมโดยออม
การขัดเกลาทางสังคมโดยตรงเปนการอบรมที่ตองการใหบุคคลทําตามระเบียบแบบแผนที่
กลุมสังคมนั้นกําหนดไว บอกใหรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรผิด อะไรถูก เรามักพบเห็น
การขัดเกลาแบบนี้ในครอบครัว
โรงเรียน
และวัด
การขัดเกลาทางสังคมโดยออมเปนการอบรมโดยทีไ่ มตองการจะใหเปนประโยชนแกบุคคล
โดยตรงเหมือนอยางแรก แตอาจจะอยูในรูปของการเลือกแบบในสถานการณบางอยางเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองในสถานการณนั้น ยกตัวอยางเชน เด็กอาจจะเลียนแบบพฤติกรรมของพอแมโดยไม
รูตัว
เชน
พอแมชอบใชคําหยาบ
เด็กก็จะใชคําหยาบดวย
เปนตน
ตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม
กลุมตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมเหลานี้มีสวนสําคัญในการอบรมบุคคลใหรูระเบียบของ
สังคมตางๆ ตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมแบงออกเปน 6 กลุม (สุพัตรา สุภาพ, 2546) ไดแก
1. ครอบครัว เปนสังคมแรกที่บุคคลเริ่มเปนสมาชิก โดยมีบิดามารดา หรือผูปกครองเปน
บุคคลกลุมแรกที่ใหการอบรมสั่งสอน นอกจากนี้ อาจจะมี พี่นอง ปูยา ตายาย ที่อยูรวมกันใน
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ครอบครัวเปนผูชวยฝกอบรม การขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลไดรับในวัยเด็กเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ
พัฒนาการทางอารมณและบุคลิกภาพมาก
2. กลุมเพื่อน คนเรามักจะไดรับการอบรมจากกลุมเพื่อนที่มีอายุเทาๆกันหรือมากกวา สวน
ใหญคนเราจะคบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอายุและสถานภาพทางสังคมเทาเทียมกัน กลุมเพื่อนเปน
กลุมที่มีความสําคัญมากที่สุดในกลุมตัวแทนที่อบรมสั่งสอนบุคคลใหรูระเบียบของสังคม โดยเฉพาะ
ในสังคมปจจุบัน คนสมัยใหมมักมีคานิยมชอบทําอะไรใหเปนที่ยอมรับของคนอื่น และคานิยมที่
สําคัญที่สุดคือ คานิยมของกลุมเพื่อน
3. โรงเรี ย น ครู ห รื อ อาจารย จ ะเป น บุ ค คลที่ จ ะช ว ยอบรมสั่ ง สอนและถ า ยทอดความเชื่ อ
คานิยม ทัศนคติ ซึ่งเปนตัวแทนที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งที่จะชวยปลูกฝงลักษณะนิสัย เปนตัวแทน
ของสั งคมที่จ ะให ก ารศึ ก ษาอบรมอย า งมี แ บบแผน เพื่ อ ให เด็ ก ไดเ รีย นวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆของสังคม ทั้งยังเปนสถานที่ที่เด็กไดมีโอกาสคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง
ในวัยเดียวกัน โรงเรียนจึงมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมาก โดยเฉพาะเด็กชนชั้นระดับกลาง
และชนชั้นระดับสูง
4. กลุมอาชีพ เมื่อบุคคลไดรับการอบรมขัดเกลาในระดับหนึ่งแลว บุคคลก็จะเริ่มพึ่งตนเอง
โดยการทํางานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ กลุมอาชีพหรือหนวยงานนั้น เชน ราชการ หรือหนวยงาน
เอกชน เปนตน ซึ่งแตละแหงก็จะมีกฎระเบียบที่กําหนดใหบุคคลในสังกัดปฏิบัติตาม
5. ตัวแทนทางศาสนา เชน วัด พระ นักบวช หรือผูสอนศาสนา เปนตน บุคคลเหลานี้จะ
ชวยขัดเกลาโดยใหหลักเกณฑเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม และความประพฤติที่ถูกที่ควร ศาสนาเปน
ตัวแทนที่มีบทบาทในการสรางความเชื่อ คานิยม หรือทัศนคติไดมาก เนื่องจากบุคคลยอมนับถือ
ศาสนา
6. สื่อมวลชน เปนตัวแทนที่ทําใหบุคคลรับทราบขอมูลความรูตางๆในทุกๆดาน สื่อมวลชนมี
หลายประเภท เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หนังสือรายสัปดาห วรรณกรรม วรรณคดี การตูน
อินเทอรเน็ต เปนตน สื่อมวลชนเหลานี้เปนเครื่องมือที่สําคัญซึ่งชวยขัดเกลาตั้งแตเรื่องคุณคา ความ
เชื่อ หรือแบบแผนของความประพฤติ เปนตน
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การวิจยั ในครัง้ นี้จึงนําแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมมาใช เพื่ออธิบายอิทธิพลของตัวแทนการ
ขัดเกลาทางสังคมที่มีตอหญิงรักหญิง ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่นาํ มาใชประกอบการวิจัยครั้งนี้
ไดแก ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และสื่อมวลชน

4. แนวคิดทัศนคติ
เดวิด จี. ไมเยอรส (David G. Myers, 1999) ไดใหความหมายทัศนคติไววา ทัศนคติเปน
การมีใจโนมเอียงตอเปาหมาย รวมถึงความเชื่อ ความรูสึก และแนวโนมทางพฤติกรรมของบุคคล
เกี่ยวกับเปาหมายนั้นดวย ทัศนคติของบุคคลมักจะถูกกําหนดขึ้นโดยการสอบถามความรูสึกของพวก
เขา
เดวิด โอ. เซียร (David O. Sears, 1991) และคณะ ไดอธิบายไววา ทัศนคติประกอบดวย
องคประกอบทางการรับรู (Cognitive component) องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective
component) และองคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral component) ดูเหมือนวาทัศนคติจะ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมากที่สุดเมื่อทัศนคตินั้นมีลักษณะรุนแรง มั่นคง เดน และชัดเจนซึ่งสัมพันธกับ
พฤติกรรม และเมื่อมีความกดดันในสถานการณที่มีความขัดแยง
แอนดรู โบม (Andrew Baum, 1985) และคณะ ไดกลาวถึงทัศนคติไววา ทัศนคติเปน
ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมทางสังคม ทัศนคติเปนความโนมนาวอันมั่นคงและยืนยาว เพื่อที่จะ
ประเมินคาเปาหมายหรือสิ่งที่มีอยู เชน บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ ทัศนคติทําหนาที่สราง
ความสัมพันธของเราดวยโลกของเราเอง และเรายังอาจเรียนรูทัศนคติไดจากประสบการณที่เรามี
สแตน แอล. อัลเบร็ชท (Stan L. Albrecht, 1980) อธิบายไววา ทัศนคติเปนระบบความ
รูสึก ความคิด และความมีใจโนมเอียงของบุคคล เพื่อตอบสนองเปาหมายทางสังคมที่มีปฏิกริ ิยาตอ
สถานการณและตัวแปรทางอารมณอื่นๆ เพื่อชี้นําและนําทางพฤติกรรมอันชัดเจนของบุคคล
เซียร พีแพลน และเทเลอร (Sear Peplan and Taylor, 1991 อางถึงใน จุฑารัตน
เอื้ออํานวย, 2543) ไดอธิบายไววาทัศนคติประกอบไปดวยองคประกอบ 3 อยาง ไดแก ประการแรก
องคประกอบดานความรู
ซึ่งเปนองคความรูหรือประสบการณเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่เปนเปาหมายของ
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ทัศนคติ รวมถึงความเชื่อตางๆ ประการที่สอง องคประกอบดานความรูสึก ซึ่งเปนความรูสึกหรือ
อารมณของบุคคลที่มีตอเปาหมายของทัศนคติ และยังเปนการประเมินคาความรูส ึกทั้งในเชิงบวกและ
ในเชิงลบ และประการทีส่ าม องคประกอบดานพฤติกรรม ซึ่งเปนความพรอมของบุคคลที่จะ
ตอบสนองหรือเปนแนวโนมที่จะแสดงออกตอเปาหมายของทัศนคติ
จึงอาจสรุปไดวา ทัศนคติเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ เปนการประเมินคา
สิ่งตางๆ
ซึ่งอาจเปนทั้งในแงดีหรือในแงราย ทัศนคติจะแตกตางกันไปตามแตละบุคคล เพราะ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของบุคคลนั้นแตกตางกัน
ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้นๆ
การวิจยั ในครัง้ นี้นําแนวคิดทัศนคติมาใช เพื่ออธิบายถึงความรูสึกนึกคิดและทัศนคติของหญิง
รักหญิงที่มีตอตนเองและตอสังคม ทั้งในดานทัศนคติทีม่ ตี อพฤติกรรมหญิงรักหญิง ทัศนคติตอตนเอง
ตอสังคม และตอชีวิตในอนาคต

5. แนวคิดบทบาททางเพศ
ริชารด ที. แชฟเฟอร (Richard T. Schaefer, 2003) กลาวถึงบทบาททางเพศวาหมายถึง
ความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และกิจกรรมที่เหมาะสม ของผูชายและผูหญิง
เครก เจ. คาลฮูน (Craig J. Calhoun, 1997) และคณะ อธิบายไววา บทบาททางเพศเปน
พฤติกรรม ทัศนคติ หนาที่ และสิทธิพิเศษที่สังคมคาดหวังไวในบุคคลแตละเพศ บทบาททางเพศจะ
อิงตามทัศนคติทั่วไปของสังคม วาผูชายและผูหญิงควรจะคิด รูสึก และประพฤติตนอยางไร
เดวิด โพเพโน (David Popenoe, 1991) กลาวไววา บทบาททางเพศเปนบทบาททางสังคมที่
สัมพันธกับการเปนผูชายหรือผูหญิง
ความคาดหวังในบทบาททางเพศมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
งามพิศ สัตยสงวน (2545) อธิบายไววา การแสดงบทบาททางเพศมีกระบวนการ 2 อยาง คือ
การเลียนแบบ
และการรับกฎเกณฑตางๆเขามายังตัวเรา
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ในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินนั้ พบวามีการแบงหนาทีข่ องชายและหญิงมาเปนเวลานาน
แลว แตยังไมปรากฎหลักฐานยืนยันอยางชัดเจนวาบทบาททางเพศนั้นเริ่มมีตั้งแตเมื่อใด แตจาก
การศึกษาทางมานุษยวิทยาและทางสังคมวิทยาที่ผานมานัน้
พบวาสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมได
แบงบทบาททางเพศของชายและหญิงไวแตกตางกัน โดยจะถือกันวาเพศชายเปนเพศที่แข็งแรง มี
หนาที่ปกปองดูแลและคุมครองสังคม ผูชายจึงเปนผูที่ถกู ยกยอง ในขณะที่เพศหญิงนั้นถูกมองวาเปน
เพศที่ออนแอกวาเพศชาย มีหนาที่ดูแลบาน ใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร สังคมจะเปนผูกําหนดบทบาท
ทางเพศ ดังนั้น บทบาททางเพศในแตละสังคมและวัฒนธรรมจึงอาจมีลักษณะที่แตกตางกัน (งาม
พิศ
สัตยสงวน,
2
5
4
5
)
การเรียนรูบทบาททางเพศเปนการที่บุคคลรับบุคลิกลักษณะบางอยางของบุคคลอื่นมาเปน
สวนหนึ่งของบุคลิกภาพของตน การเรียนรูบทบาททางเพศนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแตในวัยเด็ก โดยเด็กจะเริ่ม
เลียนแบบบทบาททางเพศจากพอ แม และบุคคลใกลชิด เมื่อโตขึ้นก็จะเรียนรูบทบาททางเพศโดย
การสังเกตจากบุคคลอื่นในสังคมเพื่อมาสรางใหเกิดเอกลักษณในตนเอง
ดังนั้น บทบาททางเพศจึงหมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่แสดงถึงความเปนชาย
หรือความเปนหญิง โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรม การแสดงความรูสึก อารมณ รวมทั้งมาตรฐาน
ตางๆที่สังคมไดกําหนดไว
การวิจัยในครั้งนี้นําแนวคิดบทบาททางเพศมาใช เพื่ออธิบายกระบวนการขัดเกลาซึ่งหญิงรัก
หญิงไดรับ ที่ทําใหหญิงรักหญิงเหลานี้มีความคิดเรื่องบทบาททางเพศตางไปจากของคนทั่วไปใน
สังคม

6. แนวคิดการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change) หมายถึง ความแตกตางในระบบ
วัฒนธรรม หรือการเปลี่ยนแปลงองคประกอบยอยของวัฒนธรรม เชน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
ครอบครัวและเครือญาติ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง การขัดเกลาทางสังคม
การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ระบบการสื่อสาร และนันทนาการ เปนตน (งามพิศ สัตยสงวน,
2545)
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นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมยังหมายความถึงความแตกตางขององคประกอบ
ยอยของระบบวัฒนธรรมเมื่ อนํา มาเปรีย บเที ยบกันในเวลาที่แ ตกต างกั นออกไป ยกตัวอยางเช น
ความแตกตางในคานิยม ความเชื่อ อุดมการณ ประเพณี พิธีกรรม สถานภาพ บทบาท โลกทัศน
และวัฒนธรรมทางวัตถุ เปนตน (นิเทศ ตินณะกุล, 2546)
วัฒนธรรมทางดานแนวคิดการมีคูครองสรางครอบครัวซึ่งมีมาแตโบราณนั้น เปนการเลือก
คูครองแบบตางเพศ ผูชายและผูหญิงจะแตงงานสรางครอบครัวกัน จนเมื่อเวลาผานไปจึงเริ่มมีการ
เปดเผยตัวของบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ดังนั้น พฤติกรรมหญิงรักหญิงจึงเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง เพราะเปนสิ่งที่แตกตางไปจากแบบแผนวัฒนธรรมที่มีมาแตเดิม
การวิจัยครั้งนี้จึงนําแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมาใช เพื่ออธิบายพฤติกรรมหญิง
รัก หญิ ง ซึ่ งเป น พฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งไปจากวั ฒ นธรรมการมี คู ครองแบบเดิม จึ งอาจกล า วได ว า
พฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง

7. แนวคิดอัตลักษณทางวัฒนธรรม
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ฉบั บ ป พ.ศ. 2525 ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความคํ า ว า
“อัตลักษณ” (Identity) ไววาหมายถึง ลักษณะที่มีเหมือนกันหรือมีสวนรวมกัน วัฒนธรรมแตละ
วัฒนธรรมก็มีลักษณะเฉพาะในตนเอง ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีลักษณะเดนเฉพาะที่อาจเรียกไดวา
เปนอัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) อัตลักษณทางวัฒนธรรมจึงหมายถึง คุณสมบัติที่
เกี่ยวของกันทางจิตใจของแตละบุคคลในกลุม หรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่มีความแตกตางกัน
ทางดานภูมิประเทศ ประวัติศาสตร และภาษาอยางชัดเจน (Corinne Kosmitzki, 1996)
ในปจจุบันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยูตลอดเวลาอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม
เปนตน ดังนั้น อัตลักษณทางวัฒนธรรมของแตละสังคมจึงอาจจะเปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะเปนผลให
อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมแตละแหงนั้นอาจจะคงอยูเหมือนเดิม หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็
เปนได
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การมีคูครองหรือการชอบพอกับบุคคลอื่นจึงเปนอัตลักษณอยางหนึ่ง ซึ่งมนุษยแตโบราณมา
นิยมยึดถือการเลือกคูครองกับบุคคลตางเพศ พฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรม
อยางหนึ่ง เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลกลุมนี้ การวิจัยครั้งนี้จึงนําแนวคิดอัตลักษณทางวัฒนธรรม
มาใช เพื่ออธิบายความมีลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมหญิงรักหญิง

8. แนวคิดวัฒนธรรมยอย
เมททา สเปนเซอร (Metta Spencer, 1992) อธิบายวัฒนธรรมยอย (Subculture) วา
หมายถึง กลุมที่มีสมาชิกผูซึ่งมีคานิยมและความคิดรวมกันที่แตกตางไปจากคานิยมและความคิดของ
สังคมสวนใหญ
งามพิศ สัตยสงวน (2545) ใหความหมายวัฒนธรรมยอยวาเปนวัฒนธรรมที่มีความแตกตาง
ไปจากวัฒนธรรมใหญหรือวัฒนธรรมทั่วไป ในขณะที่วัฒนธรรมใหญหมายถึงวัฒนธรรมที่เปนหลักใน
การดําเนินชีวิตของประชาชนจํานวนมากในสังคม หรือเปนวัฒนธรรมที่ผูคนจํานวนมากในสังคมมีอยู
รวมกัน เชน ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมใหญ คือ ศาสนาพุทธ ภาษาไทย ระบบการศึกษา เปนตน
แต วั ฒ นธรรมย อ ยจะหมายถึ ง วั ฒ นธรรมที่ ค นบางกลุ ม ใช กั น คนจํ า นวนมากในสั ง คมไม ไ ด ใ ช
วัฒนธรรมดังกลาวนี้
วัฒนธรรมยอยเหลานี้ เชน เพศ อายุ อาชีพ เชื้อชาติ หรือชนกลุมนอย เปนตน ผูคนที่
ยึดถือปฏิบัติวัฒนธรรมยอยเหลานี้จะปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมใหญดวยเชนกัน แตก็ยังปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมยอยที่มีเอกลักษณเฉพาะของกลุมตน
ดังนั้น หญิงรักหญิงจึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมยอย เนื่องจากหญิงรักหญิงมีวิถีชีวิต ความ
เชื่อที่แตกตางไปจากกลุมทางสังคมอื่น หญิงรักหญิงติดตอกับหญิงรักหญิงดวยกันบอยและสนิทสนม
กันมากกวาการติดตอกับสมาชิกกลุมอื่น หญิงรักหญิงจึงคิดวาตนเปนสมาชิกของกลุมหญิงรักหญิง
การวิจัยครั้งนี้จึงนําแนวคิดวัฒนธรรมยอยมาใช เพื่ออธิบายความเปนวัฒนธรรมยอยของพฤติกรรม
หญิงรักหญิง
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9. ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตน
มนุ ษ ย แ ต ล ะคนในสั ง คมได รั บ การขั ด เกลาทางสั ง คมตั้ ง แต แ รกเกิ ด จนตาย ภายใต
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้ มนุษยแตละคนจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ (Personality)
และ ตัวตน (Self) ของตนไปตามสภาวะการณตางๆ ดังนั้น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจึงทําให
เกิดความเปนตัวตนของมนุษยขึ้นมา
บุคลิกภาพ (Personality) นั้น หมายถึง ผลรวมขององคประกอบทุกอยางในตัวบุคคล ซึ่ง
สะทอนใหเห็นแบบแผนความคิด อารมณ ความรูสึก และภาพพจนเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกภาพเปน
ตัวบงบอกถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคล และบุคลิกภาพยังเปนผลของปจจัยทั้งดา นชีววิทยา
จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมดวย (สุพัตรา สุภาพ, 2546)
แนวความคิ ดเรื่ อ งตั ว ตนเป น เรื่ อ งหนึ่ งมี ความเกี่ ยวข องกั บการพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพ ตั ว ตน
(Self) หมายถึง ภาพพจนเกี่ยวกับสภาวะความเปนบุคคลซึ่งมีความเปนเอกลักษณ แตละบุคคลจะ
ตระหนักหรือมีความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง ดังนั้น ตัวตนจึงเปนสิ่งที่สะทอนถึงบุคลิกภาพและลักษณะ
ทางสังคมของแตละบุคคล การพัฒนาลักษณะเกี่ยวกับตัวตนนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมและการปฏิสังสรรคทางสังคม ความเปนตัวตนจึงเปนผลมาจากสังคม โดยที่ความมีตัวตนนี้จะ
เริ่มมีขึ้นตั้งแตในวัยเด็กจากการที่เริ่มใชคําสรรพนามเรียกชื่อ เชน ฉัน เธอ ของฉัน ของเธอ เปนตน
มีนักทฤษฎี 3 ทานที่ไดนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตน ไดแก ชารลส ฮอรตัน คูลี (Charles
Horton Cooley) จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Mead) และ ซิกมัน ฟรอยด (Sigmund
Freud) (สุพัตรา สุภาพ, 2546)
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนของคูลี
คูลี (สุพัตรา สุภาพ, 2546) ไดนําเสนอแนวคิดไววา ตัวตนและสังคมเปนสิ่งที่คูกัน ดังนั้น
การพัฒนาตัวตนของมนุษยจึงเปนไปไมไดถาปราศจากกระบวนการทางสังคม บุคคลจะทําความรูจัก
และเขาใจในตนเองโดยพิจารณาภาพพจนที่บุคคลอื่นในสังคมมองตน จึงอาจกลาวไดวา ตัวตนที่เรา
รูจักและเขาใจนั้น ก็คือภาพสะทอนจากความคิดเห็นหรือจากภาพพจนของผูอื่นที่มองเราอยู คูลีเรียก
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“ตัวตน” ดังกลาววาเปน “ตัวตนกระจกเงา” (Looking-Glass Self) เพราะบุคคลแตละคนในสังคม
ทําหนาที่เหมือนกระจกเงาสะทอนภาพผูอื่นที่ผานเขามาหนากระจกเงา
ดังนั้น แนวความคิดของคูลีเกี่ยวกับตนเองจึงอธิบายวาความสํานึกในการเปนตัวตนนั้นเปน
ผลสะท อ นจากการมี ความสัม พัน ธ กั บผู อื่ น และการที่ บุคคลอื่ นมองดู ซึ่ งจะมี ผ ลตอ การตั ดสิ น ใจ
เกี่ยวกับตนเอง เปนการมองดูตนเองโดยผานสายตาของบุคคลอื่น
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนของมี้ด
มี้ด (สุพัตรา สุภาพ, 2546) มีแนวคิดคลายกับของคูลีในประเด็นที่วา การพัฒนาตัวตนของ
บุคคลนั้นเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมในชีวิตประจําวัน บุคคลจะสามารถพัฒนาหรือมี
ภาพพจนเกี่ยวกับตนเองไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดฝกใช และเขาใจความหมายของสื่อเชิงสัญลักษณ
ตางๆของกลุมทางสังคมที่ตนเองมีสวนรวม
มี้ดไดนําเสนอการวิเคราะหเรื่อง “ตัวตน” โดยแยกองคประกอบของตัวตนมนุษยออกเปน 2
สวน ไดแก “I” และ “Me”
I หมายถึง สวนของบุคคลที่รวมเอาลักษณะเชิงชีววิทยาและจิตวิทยาตามธรรมชาติของแต
ละบุ ค คล เป น ที่ ร วมของสั ญ ชาตญาณและแรงกระตุ น ต า งๆตามธรรมชาติ ที่ ถ า ยทอดมาทาง
กระบวนการเชิงพันธุกรรมของมนุษย
Me หมายถึง สวนของบุคคลที่เปนผลมาจากการขัดเกลาทางสังคม โดยจะขึ้นอยูกับเงื่อนไข
สภาวการณของปจจัยและกระบวนการทางสังคมที่อยูลอมรอบแตละบุคคล ลักษณะของ Me นั้นจะ
อยูภายใตอิทธิพลกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของแตละบุคคล โดยทั่วไปแลวกระบวนการพัฒนา
Me ในแตละบุคคลจะเปนไปตามขั้นตอนตอเนื่อง 3 ขั้น ไดแก
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ขั้นที่หนึ่ง ขั้นการเลียนแบบ (The Imitative Stage) เกิดขึ้นในชวงปแรกๆของชีวิตมนุษย ซึ่ง
จะมีความใกลชิดกับแมเปนพิเศษ โดยจะใชเวลาสวนใหญในการพูดคุยดวยภาษาทาทาง เลียนแบบ
อากัปกิริยาและการเคลื่อนไหวของแม แตบุคคลก็จะคอยๆเรียนรูความแตกตางระหวางความตองการ
ของตนและความตองการของแม เมื่อความตองการของตนไมไดรับการตอบสนอง บุคคลก็จะเริ่มคิด
สวมบทบาทของผูอื่น คอยๆเรียนรูความตองการของผูอื่นโดยคิดวาถาตนเปนบุคคลนั้นแลวตนจะ
ตองการอะไร บุคคลที่มีอิทธิพลตอลักษณะทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมเหลานี้เรียกวา
บุคคลอื่นที่มีนัยสําคัญ (Significant Others)
ขั้นที่สอง ขั้นการละเลน (The Play Stage) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุประมาณ 2 – 4 ขวบ
บุคคลในขั้นนี้จะมีทักษะในการจินตนาการมากขึ้น วาถาตนเปนบุคคลอื่นแลวตนจะตองการหรือจะ
ทําพฤติกรรมอะไร บุคคลจะฝกเลนบทบาทตางๆในสังคมมากขึ้น และจะคอยๆมีภาพพจนเกี่ยวกับ
ตนเองในฐานะที่เปนวัตถุทางสังคม ลักษณะ Me จะคอยๆเกิดขึ้นภายใตกระบวนการฝกเลนบทบาท
ตางๆ
ขั้นที่สาม ขั้นเกมกีฬา (The Game Stage) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดสะสมทักษะและฝกฝนการ
สวมบทบาททางสังคมมาหลายบทบาทแลว ซึ่งมักจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุเลย 4 ขวบไปแลว บุคคล
จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมทางสังคมตางๆ ที่อยูลอมรอบครอบครัวของตน
และจะคิดวาครอบครัวของตนก็เปนสวนหนึ่งของเครือขายความสัมพันธทางสังคม บุคคลจึงขยาย
ขอบเขตความสามารถในการสวมบทบาทออกไปพิจารณาความคาดหวังตางๆ ของบุคคลอื่นในสังคม
ขนาดใหญบุคคลอื่นเหลานี้ เรียกวา บุคคลอื่นทั่วๆไป (Generalized Others)
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนของฟรอยด
ฟรอยด (สุพัตรา สุภาพ, 2546) เปนผูเริ่มตนการศึกษาแนวจิตวิเคราะห (Psychoanalysis)
แนวคิดเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนของฟรอยดตางไปจากของคูลีและมี้ด ซึ่งเนนความสําคัญของปจจัย
ทางสังคมและความสอดคลองระหวางบุคคลกับสังคม มองตัวตนวาเปนผลผลิตของสังคม แต
ฟรอยดเนนอิทธิพลของปจจัยทางจิตวิทยาและชีววิทยา ที่มีตอการพัฒนาลักษณะตัวตนของแตละ
บุคคล และเห็นวาปจจัยทางจิตวิทยาชีวภาพและแรงกระตุนทางอารมณมีอิทธิพลสําคัญตอการ
ปรุงแตงตัวตนและบุคลิกภาพของแตละบุคคล โดยที่มนุษยมักจะอยูภายใตอิทธิพลของ “จิตใตสํานึก”
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(The Unconscious) ซึ่งความตองการทางสัญชาตญาณดิบเปนสิ่งที่มีอํานาจเหนือเหตุผลใดๆของ
กฏเกณฑทางสังคม
ฟรอยดไดแยกตัวตนของมนุษยออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่หนึ่ง Id เปนที่รวมของแรงกระตุนทางอารมณหรือสัญชาตญาณและความตองการ
ทางจิตวิทยาชีวภาพ ที่สําคัญ ไดแก สัญชาตญาณและความตองการทางเพศ อีกทั้งยังเปนสวนที่
ครอบงําจิตใตสํานึกของมนุษย
สวนที่สอง Superego จะพัฒนาและผันแปรลักษณะไปตามอิทธิพลของปจจัยทางสังคม
และกระบวนการขัดเกลาทางสังคม จึงคลายกับ “Me” ของมี้ด คือ เปนสวนประกอบของตัวตนที่
ไดรับการปรุงแตงขัดเกลาใหเรียนรูพฤติกรรมที่ควรหรือไมควรทําเมื่อบุคคลอยูในสังคม
สวนที่สาม Ego
เปนสื่อกลางประนีประนอมความขัดแยงระหวางความตองการทาง
สัญชาตญาณดิบกับกฎเกณฑตางๆของสังคม ชวยใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตตามขอบังคับตางๆ
ของสังคมภายใตแรงกดดันของความตองการทางจิตวิทยาชีวภาพได บุคคลจะมีชีวิตสังคมเปนปกติ
สุขและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณไดก็ตอเมื่อ Ego สามารถประนีประนอม Id กับ Superego ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในพัฒนาการของมนุษยทุกขั้นตอน
ฟรอยดยังอธิบายอีกวา ชีวิตอันสมบูรณของมนุษยจะตองผานขั้นตอนการพัฒนารวมทั้งหมด
5 ขั้น ไดแก (ยศ สันตสมบัติ, 2532)
ตารางที่ 3: ขัน้ ตอนพัฒนาการของมนุษยตามแนวคิดของฟรอยด
ระยะ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5

คําอธิบาย
ระยะที่ปาก
คือ การรับประสบการณทางปาก
ระยะที่ทวาร
คือ ระยะที่แสดงพลังเชิงจิตออกทางทวารหนัก
ระยะที่อวัยวะเพศ คือ ระยะที่เริ่มเรียนรูลักษณะทางเพศ
ระยะแอบแฝง
คือ ระยะที่เก็บกดความตองการทางเพศ
ระยะสืบพันธุ
คือ ระยะที่สนใจเพศตรงขาม
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ระยะที่ปาก (Oral Stage) เปนระยะตั้งแตเกิดจนกระทั่งอายุประมาณ 1 ปครึ่ง ทารกที่เกิด
มาจะรับประสบการณตางๆทางปาก เชน การดูด การกินนมแมหรือนมขวด เปนตน จึงตอบสนอง
ความตองการทั้งในแงของอาหารและเพศ เด็กที่หยานมเร็วเกินไปจะเกิดความขัดของใจ ตองการยึด
ติดกับ พฤติ กรรมทางปากทั้งหลาย เช น ชอบสู บบุหรี่ ติ ดสุ ร า กั ดเล็บ เป นต น เหมื อ นทารกที่
ตองการดูดนมแมตลอดเวลา
ระยะที่ทวาร (Anal Stage) อายุตั้งแต 1 ปครึ่ง – 3 ป เปนระยะที่พลังเชิงจิตแสดงออกทาง
ทวารหนัก ความพึงพอใจอยูที่สามารถควบคุมกลามเนื้อในการขับถายได สามารถขับถายเปนที่เปน
ทางเปนเวลาตามที่พอแมพยายามฝกอบรม ซึ่งจะมีผลตอลักษณะดานความสะอาดหรือความสกปรก
ความสมบูรณหรือความบกพรอง ความหยาบ ความมักงาย ความเปนระเบียบหรือความสับสนยุง
เหยิง หรือแมแตการเปนบุคคลรักรวมเพศ
ระยะที่อวัยวะเพศ (Phallic Stage) อายุตั้งแต 3 – 5 ป เปนระยะที่เริ่มเรียนรูลักษณะทาง
เพศ มีความสุขกับการไดจับตองอวัยวะเพศของตนเองโดยเฉพาะเด็กผูชาย และเด็กผูชายจะติดแม
เกิดความรูสึกตองการเปนเจาของแขงกับพอ เด็กผูหญิงจะติดพอ เกิดความรูสึกตองการเปนเจาของ
แขงกับแม แตก็กลัววาจะถูกลงโทษ ในเด็กผูชายกลัววา พอจะลงโทษดวยการเอาองคชาตของตนไป
เรียกความกลัวนี้วา “การตอนวิตก” (Castration Anxiety) ในเด็กผูหญิงซึ่งไมมีองคชาตก็จะเกิด
ความเชื่ อ ว า องคชาตของตนถู ก เอาไปแล ว ลั ก ษณะทางเพศของผู ช ายในระยะนี้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ แก
ความรูสึกขัดแยงที่เรียกวา Male Oedipus Complex ซึ่งไดจากชื่อตัวละครกรีกที่ชื่อเอดิปส เปนผูที่
ฆากษัตริยแลวแตงงานกับพระราชินี แตตอมาปรากฏวาพระราชินีผูนั้นเปนแมของเอดิปสเอง เด็กที่
รูตัวดีวาไมสามารถเอาชนะพอหรือแมไดจึงเกิดการเลียนแบบ เด็กผูชายเลียนแบบพอ ทําใหเกิด
ความ มั่นใจวาในอนาคตจะสามารถตอบสนองความตองการทางเพศไดเชนเดียวกับพอของตน ใน
เด็ก ผูหญิงเกิด Female Oedipus Complex เมื่อรูตัววาไมมีองคชาตจะรูสึกโกรธและอิจฉาผูที่มี
จึงเรียกระยะนี้วาเปน “ระยะอิจฉาองคชาต” (Penis Envy) เด็กผูหญิงจะโทษแมของตน และ
ตองการเปนเจาของพอ แตเมื่อรูตัววาเปนไปไมได จึงเกิดการเลียนแบบแมดวยขบวนการเดียวกับ
เด็กผูชาย
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ระยะแอบแฝง (Latency Stage) เปนระยะที่เก็บกดความตองการเพศดวยการมุงเนนการ
เรียน และการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศของตน เปนระยะที่เด็กจะชอบเลนเฉพาะกับเพื่อนเพศ
เดียวกับตน
ระยะสืบพันธุ (Genital Stage) เกิดขึ้นในระยะแรกเขาวัยรุน ความเก็บกดเรื่องเพศกอน
ระยะนี้จะหายไป ระยะนี้จะสนใจเพศตรงขาม และจะมีความตองการรวมเพศมากกวาที่จะกระตุน
อวัยวะเพศตนเองเหมือนระยะกอน ความรูสึกถึงจุดสุดยอดมี 2 ชนิด คือ เกิดจากการรวมเพศ และ
เกิดจากการกระตุนอวัยวะเพศตนเอง
อยางไรก็ตาม นักจิตวิทยาสวนใหญไมเชื่อวาขั้นตอนพัฒนาการของฟรอยดจะถูกตอง หลาย
คนคิดวาทฤษฎีของฟรอยดเนนหนักไปในเรื่องเพศและไดรับอิทธิพลความคิดจากสมัยวิคตอเรีย แตก็
ยอมรับวาเขาเปนคนแรกของนักคิดสมัยใหมที่วิเคราะหวาเด็กมีความรูสึกทางเพศ และมีพัฒนาการ
ของลักษณะทางเพศ
ปมเอดิปส
แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง ในของฟรอยด ก็ คื อ แนวคิ ด เรื่ อ งปมเอดิ ป ส (Oedipus
Complex)
ซึ่งเปนคําที่ฟรอยดหยิบยืมมาจากบทละครเรื่อง “Oedipus Rex” ของโซเฟคลีส
(Sophocles) ในหนังสือ Interpretatoin of Dreams (ยศ สันตสมบัติ, 2532) เอดิปสซึ่งเปนตัวเอก
ของเรื่อง ถูกเนรเทศออกจากบานเกิดเมืองนอนของตนตั้งแตแรกเกิดเพราะโหรหลวงทํานายวาเอดิปส
จะฆาพอของตนเอง เมื่อโตเปนหนุม เอดิปสก็ไดยกทัพมาโจมตีบานเกิดของตน และไดฆาพอของ
ตนเอง คือ กษัตริยไลอัส (Laius) โดยที่ไมไดรูวาคนที่ตนฆานั้นคือพอที่ใหกําเนิด หลังจากนั้น
เอดิปสก็ไดแตงงานกับมารดาของตน คือ โจแคสตา (Jocasta) ตอมา เมื่อเอดิปสรูความจริงในสิ่งที่
ตนไดทํา ลงไป นั่นคื อ การฆ าพอของตนและแต งงานกับแม เอดิปสรู สึกสํ านึ กในความผิ ด และ
ทําลายดวงตาทั้งสองขางของตน
ฟรอยดเสนอวา บทละครเรื่อง “Oedipus Rex” ไดนําเอาความรูสึกที่เด็กทุกคนตองประสบ
ในชวงระยะองคชาต นั่นก็คือ ความรูสึกรักหวงแหน ตองการความใกลชิด และความอบอุนจากแม
เด็กจะเกลียดชังทุกคนที่มาแยงชิงความรักของแมไปจากตน โดยเฉพาะ “พอ” ซึ่งเปนคูรักของแม
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นอกจากนั้นในสังคมแทบทุกแหงทั่วโลก พอยังเปนตัวแทนของอํานาจและการควบคุมทางสังคม และ
เปนสัญลักษณของการลงโทษที่เด็กหวาดกลัว
กลาวโดยสรุป สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศนั้น เราสามารถใชแนวคิดของฟรอยด
มาใชอธิบายบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศไดวา ในเด็กวัย 3-5 ขวบนั้น เด็กผูชายมักจะรักแมและ
ปฏิเสธพอ เด็กผูหญิงมักจะรักพอและเกลียดแม ฟรอยดเรียกวัยนี้วา เอดิปส คอมเพล็กซ หรือปม
เอดิปส พออายุได 6 ขวบ เด็กผูชายจะหันมาสนใจพอ เลียนแบบพอ เด็กผูหญิงเริ่มเอาอยางแม
หากครอบครัวขาดพอหรือแม เชน ถาเด็กผูชายขาดพอ หรือผูที่เปนพอมีบุคลิกภาพแปรปรวน เด็ก
จะเห็น วา พอออ นแอ เด็ก ก็จะสนิท กับแม เด็ กจึ งมี ลัก ษณะไปทางผูหญิงและจะมี เพื่ อนชาย ใน
ทํานองเดียวกัน หากเด็กผูหญิงขาดแม เด็กก็จะโนมเอียงไปรักพอ สนใจพอ เด็กผูหญิงก็จะมีจิตใจ
เปนผูชาย เริ่มแตงตัวเปนผูชาย หรือที่เรียกกันวา “ทอมบอย” (กัณฑเทศ เทศแกว, 2543)
การวิ จั ย ครั้ งนี้ นํ า ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ตั ว ตนมาใช เพื่ อ อธิ บ ายการที่ ห ญิ ง รั ก หญิ ง มองตนเอง
แตกตางไปจากผูหญิงคนอื่นในสังคมซึ่งมีพฤติกรรมรักตางเพศ อันเปนพฤติกรรมของคนทั่วไปใน
สังคม เพราะตัวตนเปนสิ่งที่สะทอนถึงบุคลิกภาพและลักษณะทางสังคมของแตละบุคคล ความเปน
ตัวตนจึงเปนผลมาจากสังคม

10. ทฤษฎีความคิดเห็นเกีย่ วกับตนเอง
ทฤษฎีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ความคิดเห็นทางดานรางกาย เชน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปรางหนาตา เปนตน ความคิดเห็นทางดานจิตใจ เชน การรับรู ความรูสึกนึกคิด การ
ปรับตัว และความเชื่อมั่นในตัวเอง เปนตน (Elizabeth B. Hurlock, 1964 อางใน ประณีต วิสาละ,
2533)
คารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers, 1951 อางใน วิมล หาญตระกูล, 2529) อธิบายความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองไววา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองเปนโครงสรางการรับรูที่บุคคลมีตอตนเอง
เปนความรูสึกตอบสนองตอตนเอง เปนการประเมินคาการยอมรับตนเองของบุคคลในดานตางๆ เชน
รูปราง ลักษณะ ความสามารถ การรับรูคุณคาของตนเอง และการรับรูความสัมพันธระหวางตนเอง
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กับผูอื่น เปนตน โรเจอรสแบงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองออกเปน 4 แบบ (ปราณีต วิสาละ, 2533)
ไดแก คานิยมทางการศึกษา ความสัมพันธระหวางบุคคล การปรับตัวทางเพศ และการปรับตัว
ทางดานอารมณ ดังตอไปนี้
คานิยมทางการศึกษา เชน ความรูสึกทางดานสติปญญา แรงจูงใจ อุปนิสัยในการเรียน
ความกดดันจากทางบาน การแขงขัน และการเลือกอาชีพ เปนตน
ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน ความรูสึกทางดานความสัมพันธกบั บุคคลอื่น การรักษา
ความสัมพันธระหวางเพื่อน เปนตน
การปรับตัวทางเพศ เชน ความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ การสําเร็จความใครดวย
ตัวเอง ความมีเสนหทางเพศ และการเกี้ยวพาราสี เปนตน
การปรับตัวทางดานอารมณ เชน ความกดดันทางอารมณ ความกังวล ความเครียด ความ
แปรปรวนทางอารมณ และความเบื่อหนาย เปนตน
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจึงเปนผลมาจากความรูสึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เปน
ทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองนั้นขึน้ อยูกับ
ประสบการณและการเรียนรูของบุคคลดวย หญิงรักหญิงเองก็อาจจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหญิงรัก
หญิงแตกตางไปจากบุคคลอื่นในสังคม การวิจยั ในครัง้ นี้จึงนําทฤษฎีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองมาใช
เพื่ออธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของหญิงรักหญิง
ซึ่งความคิดเห็นเหลานี้จะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมที่แสดงออก

11. ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิรคิ สัน
อิริคสัน (Erik H. Erikson, อางใน พงษพันธ พงษโสภา, 2542) เปนนักจิตวิเคราะหที่มีชื่อเสียง
มากคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา อิริคสันอยูในกลุมฟรอยดรุนใหม เขาสนใจดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา
มาก อิริคสันเปนผูวิเคราะหเกี่ยวกับเด็กเปนคนแรกในนครบอสตันในป ค.ศ. 1933 อิริคสันคิดวาการ
ทําความเขาใจพฤติกรรมเด็กนั้นจะตองศึกษาจากการอบรมเลี้ยงดู สภาพสังคม และความเปนอยู
ของเด็ก
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อิริคสันเห็นวาพัฒนาการทางบุคลิกภาพจะเกิดขึ้นในทุกชวงของชีวิต กลาวคือพฤติกรรมใน
ชวงแรกของชีวิตนั้นไมใชชวงที่สําคัญเพียงแคชวงเดียว แตพัฒนาการของคนเราจะดําเนินไปเปน
ขั้นตอน ขั้นพัฒนาการแตละขั้นก็จะมีความสืบเนื่องติดตอกันอยูตลอดเวลาโดยมีพัฒนาการทางดาน
ร า งกายเป น ตั ว นํ า ไปสู พั ฒ นาการขั้ น ต อ ไป สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พั ฒ นาการ ได แ ก แรงขั บ ภายใน
อิทธิพลของวัฒ นธรรม และลักษณะเฉพาะของแตละบุ คคล ดังนั้น นักจิตวิทยาบางคนจึงเรีย ก
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสันวา ขั้นพัฒนาการจิตสังคม 8 ขั้น (Stage of Psychosocial
Development) (พงษพันธ พงษโสภา, 2542) ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 อายุ 0 – 1 ป ขั้นความไววางใจกับความไมไววางใจ (Sense of Trust VS. Sense of
Mistrust)
ความไววางใจของเด็กที่มีทั้งตอตนเองและตอผูอื่นนั้น จะมากหรือนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับ
ความคงเสนคงวาของพอแมในการตอบสนองความตองการพื้นฐานความไววางใจของเด็ก ความรัก
ใครของพอแมที่แสดงตอลูกนั้นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ถาเด็กไดรับความรักใครอยางเหมาะสม
เด็ ก ก็ จะรู สึ ก ว า โลกนี้ ป ลอดภั ย น า อยู และรู สึ กว า ไว วางใจได แต ถ า เด็ ก ได รับความรั กใคร ที่ ไ ม
เหมาะสม เด็ ก ก็ จ ะรู สึ ก ว า โลกนี้ เ ต็ ม ไปด ว ยความอั น ตรายและไม ป ลอดภั ย เด็ ก จะมี แ ต ค วาม
หวาดระแวงอยูตลอดเวลา
ขั้นที่ 2 อายุ 2 – 3 ป ขั้นความเปนตัวของตัวเองกับความคลางแคลงใจ (Sense of
Autonomy VS. Sense of Doubt)
เด็กที่มีอายุในวัยนี้จะเริ่มพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง เชน รูจักควบคุมการขับถาย เปน
ตน เนื่องจากวัยนี้เปนวัยที่กลามเนื้อของเด็กเริ่มมีความแข็งแรงขึ้น เด็กในวัยนี้มีความตองการอิสระที่
จะกระทําและแสดงพฤติกรรมตามที่พวกเขาตองการ เพื่อเปนการทดลองการใชกลามเนื้อสวนตางๆ
เด็ ก ในวั ย นี้ เ ริ่ ม เกิ ด ความรู สึ ก ว า ตนเองมี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามต อ งการที่ จ ะเอาชนะ
สิ่งแวดลอมหรืออํานาจที่มีอยู ดังนั้น พอแมจึงควรระวังในเรื่องความสมดุลในการเลี้ยงดู โดยเฉพาะ
วิธีการเลี้ยงดูแบบปกปองมากเกินไปและการเลี้ยงดูแบบขาดการชวยเหลือ กลาวคือ ถาหากพอแมให
กํ า ลั ง ใจและให โ อกาสเด็ ก เด็ ก ก็ จ ะสามารถพั ฒ นาความเป น ตั ว ของตั ว เอง มี ค วามมั่ น ใจ รู ถึ ง
อิสรภาพที่จะควบคุมตนเอง แตถาหากพอแมไมใหโอกาส หรือถาพอแมทําทุกอยางแทนเด็ก เด็กก็
จะเกิดความสงสัยและความคลางแคลงใจในความสามารถของตนเอง
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ขั้นที่ 3 อายุ 4 – 5 ป ขั้นความคิดริเริ่มกับความรูสึกผิด (Initiative VS. Guilt)
การมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดถึงการใชภาษานั้นจะชวยใหเด็กเกิดแงคิดในการวางแผนและ
ความคิดริเริ่มในการทํากิจกรรมตางๆ ถาเด็กในวัยนี้ไดรับการสงเสริมใหถูกทางก็จะเปนการเสริมสราง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชน ถาพอแมพยายามตอบคําถามเด็ก ไมพูดตัดบท หรือแสดงความเบื่อ
หนาย ก็จะเปนการสงเสริมเด็กใหเกิดความรูสึกตองการที่จะศึกษาคนควาตอไป เด็กจะมีความคิด
ริเ ริ่ ม ในทางตรงกั น ข า ม ถ า ผู ใ หญ มี แ ต ค วามเข ม งวด หรื อไม เป ดโอกาสใหเ ด็ ก ตํ า หนิ เด็ ก อยู
ตลอดเวลา และเห็นวาการกระทําของเด็กนั้นเปนสิ่งที่นารําคาญ เด็กก็จะเกิดความรูสึกผิดเมื่อเด็กคิด
จะกระทําสิ่งใดๆ นอกจากนี้ เด็กในวัยนี้จะเริ่มเรียนรูบทบาททางเพศ มาตรฐานทางศีลธรรม และ
การควบคุมอารมณอีกดวย
ขั้นที่ 4 อายุ 6 – 12 ป ขั้นความขยันหมั่นเพียรกับความรูสึกต่ําตอย (Sense of Industry
VS. Sense of Inferiority)
เด็ก ในวัย นี้จะเริ่ม เขา เรียนและเริ่ มต องการเปน ที่ยอมรับ จากผู อื่น เด็กจะเกิดพัฒ นาการ
ทางดานความขยันขันแข็ง โดยเด็กจะพยายามคิดที่จะทํา คิดผลิตสิ่งตางๆใหเหมือนผูใหญดวยการ
ทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจ ถาหากเด็กไดรับคําชมเชยก็จะเปนแรงกระตุนใหเกิดกําลังใจและมี
ความพยายามมากขึ้น แตถาหากเด็กไมไดรับความสนใจ หรือถาหากผูใหญแสดงออกมาใหเด็กเห็น
วาสิ่งนั้นเปนการกระทําที่นารําคาญ เด็กก็จะเกิดความรูสึกต่ําตอย
ขั้นที่ 5 อายุ 12 –17 ป ขั้นความเปนเอกลักษณกับความสับสนในบทบาท (Sense of
Identity VS. Role Confusion)
ชวงนี้เปนชวงที่เด็กกําลังเขาสูชวงวัยรุน และเริ่มพัฒนาเอกลักษณของตนเองวาตนคือใคร
ตองการอะไร มีทัศนคติอยางไร มีเปาหมายอยางไรในอนาคต ถาเด็กคนหาเอกลักษณของตนเองได
เด็กก็จะแสดงบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม แตถาเด็กคนหาเอกลักษณของตนไมพบ เด็กจะเกิด
ความสับสน และแสดงบทบาทที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับตนเอง
ขั้นที่ 6 อายุ 18 – 34 ป ขั้นความผูกพันกับการแยกตัว (Sense of Intimacy VS. Sense of
Isolation)
ขั้นนี้เปนขั้นการพัฒนาทางดานความรักและความผูกพัน กลาวคือ เมื่อบุคคลสามารถคนพบ
เอกลักษณของตนเองไดแลว โดยรูวาตนเองคือใคร ตองการอะไร มีจุดมุงหมาย และมีอุดมคติ
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อยางไร ก็จะเกิดความรูสึกตองการมีเพื่อนสนิทที่รูใจ สามารถปรับทุกขซึ่งกันและกันได รวมถึงการ
แสดงความยิ น ดี แ ละเสี ย สละให แ ก กั น แต ถ า หากพั ฒ นาการในช ว งนี้ ล ม เหลวไม ส ามารถสร า ง
ความรูสึกเชนนี้ได เขาก็จะขาดเพื่อนสนิท หรือเกิดความรูสึกตองการชิงดีชิงเดน ชอบทะเลาะเบาะ
แวงกับผูอื่น เขาก็จะรูสึกวาเหวเปลา เปลี่ยวเหมือนถูกทอดทิ้ง ซึ่งจะนําไปสูการแยกตัวเอง และ
ดําเนินชีวิตอยางโดดเดี่ยว
ขั้นที่ 7 อายุ 35 – 60 ป ขั้นการทําประโยชนใหสังคมกับการคิดถึงแตตนเอง (Sense of
Generativity VS. Sense of Self Absorption)
ขั้น นี้ เป น ช ว งของวั ย กลางคน ซึ่ งมี ความพร อ มที่ จ ะสร างประโยชน ให สัง คมไดเ ต็ม ที่ ถ า
พัฒนาการแตละขั้นตอนที่ผานมาดําเนินไปดวยดี มีการดูแลรับผิดชอบเอาใจใสตอบุตรหลานใหมี
ความสุข มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานใหเปนคนดีตอไปในอนาคต แตถาพัฒนาการขั้นตางๆที่ผาน
มาไมประสบความสําเร็จ เขาจะเกิดความรูสึกทอถอย เบื่อหนายชีวิต คิดถึงแตตนเองไมรับผิดชอบ
ตอสังคม
ขั้นที่ 8 อายุ 60 ปขึ้นไป ขั้นบูรณาการกับความสิ้นหวัง (Sense of Integrity VS. Despair)
ขั้นนี้เปนชวงของวัยชราซึ่งเปนวัยสุดทายของชีวิต เปนขั้นพัฒนาบูรณาการของตน ในชวงนี้
ถาบุคคลผานขั้นตอนพัฒนาการตางๆมาดวยดีก็จะมองอดีตวาเต็มไปดวยความสําเร็จ มีความสุขุม
รอบคอบ ฉลาด มีปรัชญาชีวิตของตนเอง ภูมิใจในการถายทอดประสบการณใหแกลูกหลาน มี
ความรูสึกพอใจในชีวิต และมีความสงบสุข แตถาพัฒนาการขั้นตางๆที่ผานมาไมเหมาะสม มีแต
ความลมเหลว ก็จะเกิดความรูสึกสิ้นหวังในชีวิต เสียดายเวลาที่ผานมา ไมพอใจกับชีวิตในอดีต ไม
ยอมรับสภาพตนเอง เกิดความคับของหมองใจตอสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขาดความ
สงบสุข
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง นํ า ทฤษฎี พั ฒ นาการทางบุ ค ลิ ก ภาพของอิ ริ ค สั น มาใช เพื่ อ อธิ บ าย
บุคลิกภาพของหญิงรักหญิง ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเปนบุคลิกภาพในปจจุบัน นั่นก็คือบุคลิกภาพ
แบบพฤติกรรมหญิงรักหญิง
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12. ทฤษฎีการหนาทีน่ ิยม
มาลีนอฟสกี (Malinowski) เปนผูพัฒนาทฤษฎีการหนาที่นยิ มขึ้นมา (งามพิศ สัตยสงวน,
2545) ทฤษฎีการหนาที่นยิ ม (Functionalism) เนนเรื่องหนาทีข่ องสถาบันทางสังคมที่มีตอการ
ตอบสนองความตองการของบุคคล หนึ่งในแนวคิดที่สาํ คัญที่สุดของทฤษฎีการหนาทีน่ ิยม คือ จะมี
การปรับปรุงและมีแนวโนมที่จะฟนฟูบํารุงรักษาความสมดุลในสังคม (Ruth A. Wallace and Alison
Wolf, 1999)
ริชารด ที. แชฟเฟอร (Richard T. Schaefer, 2003) อธิบายแนวคิดการหนาที่นยิ มไววา เปน
แนวคิดที่มองสังคมเปนระบบที่มีชวี ิต
โดยที่แตละระบบจะชวยเหลือกันเพื่อใหดําเนินชีวิตตอไปได
เปนแนวคิดที่เนนวิถที างทีแ่ ตละสวนของสังคมถูกวางโครงสรางใหรักษาความมัน่ คงของมันไว
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น (2545) อธิบายทฤษฎีการหนาที่นยิ มไววา องคประกอบตางๆของ
วัฒนธรรมจะทําหนาที่ตอบสนองความตองการจําเปนของมนุษยและวัฒนธรรม วัฒนธรรมทุกสวนจะ
ทําหนาที่ตอบสนองตอความตองการจําเปน หรือทําหนาที่ซึ่งมีความจําเปนและขาดไมไดในวัฒนธรรม
นั้น
มาลีนอฟสกี (งามพิศ สัตยสงวน, 2545) ไดกลาวไววา มนุษยมีความตองการจําเปน 3 อยาง
ไดแก ความตองการจําเปนขัน้ พื้นฐาน ความตองการทางดานสังคม และความตองการทางดาน
จิตใจ กลาวคือ
ความตองการจําเปนขัน้ พื้นฐาน เปนความตองการจําเปนขัน้ เบื้องตนซึ่งเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู
เชน ความตองการอาหาร ความตองการที่อยูอาศัย เปนตน
ความตองการทางสังคม เชน การแบงงานกันทํา การแจกจายอาหาร การผลิตสินคา การ
ควบคุมทางสังคม และการปองกันภัย เปนตน
ความตองการทางดานจิตใจ เชน ความตองการความสงบทางดานจิตใจ ความกลมกลืนกัน
ทางสังคม เปนตน ระบบทางสังคมที่เปนผูตอบสนองความตองการทางจิตใจนี้ เชน ศาสนา
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กฎหมาย ศิลปะ และเวทมนตรคาถา เปนตน การตอบสนองทางดานจิตใจจะชวยทําใหบุคคลเกิด
ความมัน่ ใจในตัวเองและชวยทําใหเกิดความอบอุนใจมากขึ้น
การวิจยั ในครัง้ นี้จึงนําทฤษฎีการหนาที่นยิ มมาใช เพื่ออธิบายวาหญิงรักหญิงก็เปนบุคคลหนึ่ง
ในสังคม การเปนหญิงรักหญิงนั้นจึงอาจจะมีสาเหตุมาจากความตองการทางดานจิตใจ โดยที่หญิง
รักหญิงอาจจะตองการความอบอุนหรือความมัน่ คงทางดานจิตใจ
แตเนื่องจากการทีไ่ ดรับการ
ตอบสนองทางดานจิตใจไมเพียงพอจึงอาจชักนําไปสูก ารเปนหญิงรักหญิง

13. ทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นยิ ม
ทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นยิ ม (Structural – Functional Theory) ไดรับการพัฒนาขึ้นมา
โดยแรดคลิฟฟ บราวน (งามพิศ สัตยสงวน, 2545) โดยนําเสนอแนวคิดที่วา ระบบสังคมนั้นประกอบ
ขึ้นดวยโครงสรางและกิจกรรมตางๆ
โครงสรางดังกลาวนีม้ าจากการกระทําระหวางกันทางสังคม
บรรทัดฐาน และกฎเกณฑของพฤติกรรมตางๆ โครงสรางทางสังคมนี้จึงเปนแบบแผนที่อยูไ ดนาน
โครงสรางนี้มีหนาที่สาํ คัญอยางหนึ่งคือ การทําใหเกิดเสถียรภาพทางสังคม และการทําใหระบบ
สังคมคงอยูตอไป
ทฤษฎีนี้มแี นวความคิดวา โครงสรางของสังคมสามารถจัดเปนระบบไดหลายระบบ ซึ่งแตละ
ระบบก็จะมีหนาที่แตกตางกันแลวรวมมโนภาพสมดุลเขามาดวย โดยอธิบายวาระบบตางๆของสังคม
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความสอดคลองกัน ทําใหเกิดดุลยภาพหรือความมัน่ คงของสังคมได สังคมเปน
เหมือนสิ่งมีชีวติ อยางหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยสวนประกอบหลายอยาง สวนประกอบแตละอยางนี้มี
หนาที่เฉพาะที่จะตองปฏิบัติเพื่อการดํารงอยูของสวนรวม
ทุกสวนของสังคมจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติ
สวนตางๆเหลานี้จะรวมตัวกันเปนโครงสรางของสังคม ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมจึงขึ้นอยู
กับหนาที่และโครงสรางนี้ (งามพิศ สัตยสงวน, 2545)
จึงกลาวไดวาทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นยิ มนี้อธิบายวา สังคมทุกสังคมตองมีโครงสราง ซึ่ง
ประกอบไปดวยหนวยตางๆ แตละหนวยจะทําหนาทีป่ ระสานสอดคลองกันเพื่อความคงอยูข องสังคม
โดยยึดระบบคานิยมเปนแนวในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคม สังคมจะเสีย
สมดุลได แตในเวลาไมนานสังคมก็จะสรางความสมดุลแบบใหมขนึ้ มา ดังนั้น สิ่งที่ถือวาเปนสิ่ง
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ถูกตองในสมัยหนึ่งหรือในสถานทีห่ นึ่ง จึงอาจเปนสิ่งผิดสําหรับสมัยตอมาหรือในสถานที่อนื่ (สัญญา
สัญญาวิวฒ
ั น, 2545)
การวิจยั ในครัง้ นี้จึงนําทฤษฎีโครงสรางการหนาทีน่ ิยมมาใช เพื่ออธิบายวาพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงเปนพฤติกรรมที่แตกตางไปจากพฤติกรรมรักตางเพศ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มใี นสังคมมาแตเดิม
และยังเปนพฤติกรรมที่ทาํ ใหเกิดความสมดุลในสังคม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือเกิดพฤติกรรม
หญิงรักหญิงขึน้ สังคมจึงเสียสมดุล

14. ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ริชารด ที. แชฟเฟอร (Richard T. Schaefer, 2003) ใหความหมายความเบี่ยงเบนไววา คือ
พฤติกรรมที่ขดั แยงตอมาตรฐานความประพฤติหรือความคาดหวังของกลุมหรือสังคม
อีริช กูด (Erich Goode, 1990) กลาววา ความเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่ผูคนในสังคมไม
พึงพอใจ เปนผลใหผูคนไมพอใจ ลงโทษ ประณาม หรือเกลียดชังบุคคลที่มีพฤติกรรมนั้น
เสริน ปุณณะหิตานนท ( 2 5 2 3 ) อธิบายไววา พฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนปรากฏการณที่มี
ลักษณะสัมพัทธ เปนเรื่องที่แตกตาง เปลี่ยนแปลงไปไดตามเวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมทาง
สังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนยังเปนเรื่องของจิตใจซึ่งขึ้นอยูกับบรรทัดฐานที่สังคมยึดถืออยูในขณะนัน้
กลาวโดยสรุป พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรมที่แตกตางไปจากพฤติกรรมของคน
สวนใหญในสังคม เปนพฤติกรรมที่ตางไปจากบรรทัดฐานของสังคม เปนพฤติกรรมทีข่ ัดกับพฤติกรรม
ที่สังคมพึงปรารถนา
การตัดสินวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น (พรชัย ขันตี และคณะ, 2543) ไมมกี ฎ
ที่เปนสากลหรือตายตัว และแตกตางกันออกไปตามสถานการณ พฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนผลของการ
ตีความ
และการตัดสินของคนในสังคม
เราไมสามารถบอกไดจากลักษณะการแสดงออกของ
พฤติกรรมวา พฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน แตเราจะสามารถบอกไดจากปฏิกิริยาของคนใน
สังคมที่มีตอพฤติกรรมนั้นๆ หรืออาจจะกลาวไดวา การตัดสินวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
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หรือไมนั้นจะเปนไปไมได จนกวาเราจะทราบถึงความคิดและความรูสึกของผูคนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ดังกลาว พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอยางเปนที่รูจกั กันอยูโดยทัว่ ไป แตพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอยางก็
อาจจะไมถกู แสดงออกมาอยางเปดเผยจนไดรับการตําหนิติเตียน
หรือการลงโทษจากสังคม
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง ทําใหสมาชิกในแตละ
วัฒนธรรมมีทศั นคติและวิถที างดําเนินชีวติ แตกตางกันไป ดังนั้น เมื่อสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมหนึ่ง
ติดตอกับสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมอื่นซึง่ อยูตางสังคมกัน ก็อาจเกิดความขัดแยงกันจนเกิดเปน
ปญหาขึ้น
เบคเกอร (Becker) ไดกลาวไววา “กลุมทางสังคมไดสรางความเบี่ยงเบนขึ้นมาโดยการสราง
กฎเกณฑ การละเมิดกฎเกณฑดังกลาวทําใหเกิดความเบี่ยงเบน โดยใชกฎเกณฑเหลานั้นตอบุคคลที่
มีพฤติกรรมทีล่ ะเมิดดังกลาว และตีตราพวกเขาวาเปนคนนอกคอก จากจุดยืนอันนี้ ความเบี่ยงเบน
จึงไมใชคุณลักษณะของการกระทําที่บุคคลกระทํา แตเปนผลตามมาของการใชกฎเกณฑ หรือการ
ลงโทษของคนอื่นที่มีตอผูก ระทําผิด ผูที่เบี่ยงเบน คือ คนผูซึ่งการตีตราถูกใชเปนผลสําเร็จ
พฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมที่คนอืน่ ตีตรา”
(สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น, 2 5 4 5 )
ความเบี่ยงเบนจึงเปนผลการตอบสนองของคนอื่นที่มีตอ การกระทําของบุคคล การที่
พฤติกรรมนั้นละเมิดกฎเกณฑทางสังคมอาจจะยังไมทาํ ใหบุคคลกลายเปนผูเบี่ยงเบน แตยังขึ้นอยูกับ
ปฏิกิริยาของผูค นในสังคมทีม่ ีตอบุคคลที่ละเมิดกฎเกณฑนนั้ ดวย
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา รักรวมเพศเปนรูปแบบหนึ่งของความเบี่ยงเบน เนื่องจากมนุษยใน
โลกโดยสากลแลวจะมีความรักใครชอบพอกับบุคคลตางเพศ และในสังคมก็มกั จะปลูกฝงใหคนใน
สังคมมีคานิยมพฤติกรรมแบบรักตางเพศ รักรวมเพศเปนพฤติกรรมทีแ่ ตกตางไปจากพฤติกรรมของ
คนสวนใหญในสังคม จึงอาจสรุปไดวา รักรวมเพศเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน การวิจัยในครั้งนีจ้ ึงนํา
ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมาใช
เพื่ออธิบายพฤติกรรมหญิงรักหญิงซึ่งเปนพฤติกรรมรักรวมเพศ
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15. ทฤษฎีตีตรา
เมททา สเปนเซอร (Metta Spencer, 1992) อธิบายทฤษฎีตีตราไววา ความเบี่ยงเบนนัน้
เปนผลมาจากการกระทําของคนที่ถูกตีตราวามีความเบี่ยงเบน ทฤษฎีตีตราจึงไมสนใจคําถามดั้งเดิม
ที่วา ทําไมพวกเขาจึงทําอยางนั้น แตจะเนนวาการตัดสินพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นเกิดขึ้นทําไมและ
อยางไร (Erich Goode, 1990) ทฤษฎีตตี ราไมไดมองหรือศึกษาที่ตวั ผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นโดยตรง แตกลับมุงเนนการศึกษาปฏิกิรยิ าหรือการโตตอบของสังคมที่มีตอตัว
บุคคลที่มีพฤติกรรมนั้นๆ แลวนํามาวิเคราะหวา มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลหรือไม
อยางไร
ทฤษฎีตีตราอธิบายวา กระบวนการรับรูการประเมินตัวบุคคลซึ่งเกิดจากการติดตอสื่อสารของ
บุคคลกับคนในสังคม เปนสาเหตุทําใหบคุ คลเกิดความสํานึกหรือเขาใจวาเปนผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
และในที่สุดก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามความสํานึกหรือความเขาใจนั้น (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น,
2545)
เอ็ดวิน เลอเมิรท (Edwin Lemert อางใน พรชัย ขันตี และคณะ, 2543) ไดรับการยอมรับวา
เปนผูพัฒนาทฤษฎีตีตรานี้ขนึ้ มาเปนคนแรก เลอเมิรทเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนไววา
พฤติกรรมเบี่ยงเบนคือพฤติกรรมที่ไมนา พอใจ ความเบี่ยงเบนเปนผลของความขัดแยงทางวัฒนธรรม
ผูเบี่ยงเบนจะถูกทําใหโดดเดี่ยว ปฏิกิริยาของสังคมจะมีผลตอบุคลิกภาพและการมีสวนรวมทางสังคม
ของบุคคลนั้น
เบคเกอร (Becker อางใน พรชัย ขันตี และคณะ, 2543) อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนวาเกิด
จากปฏิกิริยาโตตอบของคนในสังคม กลาวคือ กลุมคนในสังคมไดสรางพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยการ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อทําใหพฤติกรรมทีแ่ ตกตางไปจากหลักเกณฑนนั้ เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน และได
นําหลักเกณฑนี้ไปใชตีตรากับบุคคลบางประเภท ทําใหบุคคลเหลานีก้ ลายเปนคนนอกสังคม บุคคล
ใดก็ตามทีก่ ลายเปนคนนอกสังคมจะขึน้ อยูกับผลจากการตีตรา มากกวาการกระทําที่ฝาฝน
หลักเกณฑของบุคคลนั้น เนื่องจากมีปจ จัยสําคัญ คือ พฤติการณสภาพแวดลอม ซึ่งจะทําใหมกี าร
บังคับใชหลักเกณฑหรือกฎหมายแตกตางกันไป เบคเกอรแสดงใหเห็นวากระบวนการที่บุคคลถูกตี
ตราวาเปนผูมพี ฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้ขึ้นอยูกบั สถานการณสภาพแวดลอมดวย
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กลาวโดยสรุป ทฤษฎีตีตราเปนการพยายามทําความเขาใจ หรืออธิบายกระบวนการที่
ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีอิทธิพลตอปฏิกิริยาโตตอบ หรือแนวความคิดของบุคคลใน
สังคม รวมทั้งพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของผูที่ถกู มองวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
จึงอาจกลาวไดวา หญิงรักหญิงหรือบุคคลรักรวมเพศนั้นเปนบุคคลทีถ่ ูกตีตรา พวกเขาถูก
สังคมมองวามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมอันพึงประสงคของผูคนในสังคม พวกเขาจึงถูกตี
ตราจากการทีถ่ ูกกลาวถึงวาเปนผูที่มีความเบี่ยงเบน
การวิจยั ครั้งนี้จึงนําทฤษฎีตตี รามาใชเพื่ออธิบายพฤติกรรมหญิงรักหญิง ซึ่งมักจะถูกสังคม
มองวาเปนพฤติกรรมที่แตกตาง หรือที่เรียกวาเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคมซึ่ง
มีมาแตโบราณ

งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งของในประเทศและของตางประเทศ
ซึ่งนํามาแบงเปนหัวขอตางๆเปน 2 หัวขอใหญ ไดแก ประการแรกงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ “หญิงรักหญิง”
ประการที่สองงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ “รักรวมเพศ” ซึ่งแบงยอยเปน 2 แบบ คือ งานวิจัยในประเทศไทย
และงานวิจยั ในตางประเทศ
1. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับ “หญิงรักหญิง”
มัทนา เชตมี (2539)
ไดศึกษาวิถีชีวิตและชีวิตครอบครัวของหญิงรักหญิง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจวิถีชีวิตของหญิงรักหญิงในสังคมไทยปจจุบัน ศึกษาแบบ
แผนการใช ชี วิ ต คู แ ละความคิ ด เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว ของหญิ ง รั ก หญิ ง รวมทั้ ง ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลและ
ผลกระทบของอุดมคติเรื่องครอบครัวในสังคมไทยที่มีตอวิถีชีวิตของหญิงรักหญิง โดยใชแนวคิดแนว
วิเคราะหทางกายภาพ แนวจิตวิเคราะห แนววิเคราะหทางวัฒนธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว
ผลการศึกษาพบวา อิทธิพลความคิดเรื่องครอบครัวสงผลกระทบตอหญิงรักหญิง เริ่มตั้งแต
การนิยามตนเอง เพราะถูกอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวและสังคมรักตางเพศ รวมถึงการตีตราและ
คํา อธิ บายเชิ งลบที่ มีตอรั ก รว มเพศ หญิงรั กหญิงจึ งเกิดความรู สึก ขั ด แย งทางจิ ตใจเมื่ อพบว า ตน
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แตกตางจากคนอื่น ทําใหหญิงรักหญิงตองเก็บซอนความรูสึกของตนเอง เมื่อมองในแงนี้กระบวนการ
เรียนรูในอัตลักษณของผูที่รักเพศเดียวกันจึงไมเปนเรื่องงาย เพราะกวาที่บุคคลจะยอมรับตนเองได
ตองผานความสับสน ความวิตกกังวล อันเกิดจากความขัดแยงระหวางความปรารถนาของตนกับสิ่งที่
สังคมกําหนด ในเงื่อนไขที่สังคมยังคงมีอคติตอรักรวมเพศ หญิงรักหญิงตองพยายามประนีประนอม
ระหวางโลกสวนตัว ซึ่งก็คือการเปนรักรวมเพศ กับโลกภายนอก ซึ่งก็คือสังคมของผูรักตางเพศ เชน
หญิงรักหญิงที่มีลักษณะของทอม บางคนชอบใสกางเกงมากกวากระโปรงแตตองฝนใสกระโปรงไป
ทํ า งานเพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ เพศหรื อ การเป น ผู ห ญิ ง หญิ งรั ก หญิ ง บางคนที่ มี บุ คลิ ก ลั ก ษณะเป น
ทอมมากๆจึงมีขอจํากัดในการหางานทํา ยกเวนหญิงรักหญิงที่มีฐานะอาจสามารถประกอบธุรกิจ
สวนตัวไดก็จะไมเดือดรอนในเรื่องนี้ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของหญิง
รักหญิง การวิจัยครั้งนี้พบวา มีหญิงรักหญิงที่ตองรับผิดชอบเศรษฐกิจของครอบครัวเดิมในฐานะลูก
สาวที่ถูกมองวาเปนโสด ยังไมมีภาระครอบครัว ทําใหหญิงรักหญิงไมมีอิสระในการใชชีวิตคูรวมกับ
คนรัก
นอกจากนี้ อิทธิพลความคิดครอบครัวยังสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตคูของหญิงรักหญิง
ดังเชน การสวมบทบาทชายหญิงของหญิงรักหญิงที่เปนทอมดี้ที่มีความคิดวาผูหญิงตองคูกับผูชาย
ทอมซึ่งสวมบทบาทของผูชายจึงตองคูกับดี้ที่สวมบทบาทของผูหญิง อันเปนภาพสะทอนความคิด
ครอบครัวที่ทอมดี้เลียนแบบความสัมพันธตางเพศ และยังรวมไปถึงคานิยมในเรื่องเพศ การรักนวล
สงวนตัว และการรักเดียวใจเดียว อยางไรก็ตาม มีคูหญิงรักหญิงจํานวนไมนอยที่ใหเหตุผลในการ
ชอบผูหญิงดวยกันวา เพราะไมตองการแตงงานกับผูชาย และตองการอยูกับผูหญิงที่ไมใชผูชายหรือ
เลียนแบบบทบาทผูชาย หญิงรักหญิงในกลุมนี้นอกจากจะปฏิเสธกฏเกณฑของสังคมที่หญิงตองคูกับ
ชายแล ว ยัง ปฏิ เสธที่ จะเลี ย นแบบความสั ม พั น ธ ตา งเพศ อั น ได แ ก บทบาทหญิง ชาย อิ ทธิ พ ล
ความคิดเรื่องครอบครัวจึงเปนตัวแปรสํา คัญในการกําหนดวิธีคิดและการปฏิบัติของหญิงรักหญิง
กลาวคือ หากหญิงรักหญิงคูใดรับเอาความคิดเรื่องครอบครัวเอาไวมาก ก็มีแนวโนมที่จะคิดและ
ปฏิบัติตนไมตางไปจากคูความสัมพันธหญิงและชาย ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับความเขมขน
ของความคิดเรื่องครอบครัวของหญิงรักหญิง ไดกลายเปนตัวกําหนดใหเกิดรูปแบบความสัมพันธที่
หลากหลายของหญิ งรั ก หญิ ง แต ก็ ต อ งอยู ในสั งคมที่ ถื ออุ ดมคติค รอบครั ว ที่ ส มบู ร ณ แบบซึ่ งต อ ง
ประกอบไปดวยพอแมลูก และไดรับอิทธิพลและแรงกดดันจากอุดมการณครอบครัวทั้งสิ้น
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การศึ ก ษาความคิ ด เรื่ อ งครอบครั ว ของหญิ ง รั ก หญิ ง ยั งทํ า ให เข า ใจถึ ง ความคาดหวั ง ของ
ครอบครัวและสังคมที่มีตอตัวลูกสาว กลาวคือ บทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบครอบครัวก็ยังคงเปน
ภาระของผู ห ญิ ง ในสั ง คมไทยมาตั้ ง แต ใ นอดี ต ถึ ง แม ว า วิ ถี ชี วิ ต และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใ น
สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงจากในอดีตไปมาก แตความคาดหวังในสังคมที่มีตอบทบาทหนาที่ของ
ผูหญิงยังไมไดเปลี่ยนแปลงหรือลดนอยลง ผูหญิงทั้งในเมืองและชนบทยังคงตองรับบทบาทในการหา
รายไดเพื่อเลี้ยงครอบครัว หนาที่นี้มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูหญิงในสังคมไทย เชน ใน
กรณี ข อง ผู ห ญิ งที่ แ ต ง งานมี ค รอบครั ว ก็ ต อ งเผชิ ญ กั บ ภาระสองด า นที่ ต อ งทํ า งานนอกบ า นเพื่ อ
ชวยเหลือ ครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ตองรับผิดชอบงานบานดวย สวนผูหญิงที่ยังไมไดแตงงาน
ซึ่งเปนผูที่ทํางานและสามารถพึ่งพาตนเองทางดานเศรษฐกิจได ก็อาจมีความอิสระจากการถูกบังคับ
ใหแตงงาน และอาจไมตองรับบทบาทของการเปนแมและภรรยา แตผูหญิงโสดอันหมายถึงหญิงรัก
หญิงดวยกันนั้น ตางก็ถูกอบรมสั่งสอนมาใหมีความผูกพันและรับผิดชอบตอครอบครัวเดิมของตน ซึ่ง
ภาระเหลานี้ก็เปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตคูที่เปนอิสระของหญิงรักหญิง
ชลธิชา ศาลิคุปต (2532) ศึกษากระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณของหญิงรักรวมเพศ
โดยมุงเนนศึกษาประเด็นการยอมรับบทบาทที่เบี่ยงเบนของหญิงรักหญิง การนิยามตนเอง การแสดง
บทบาททางเพศ รูปแบบในการดําเนินชีวิต การเปดเผยตัว และการปกปดตัวตนของหญิงรักหญิง
ประเด็นหลักในการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาวาการพัฒนาและธํารงรักษาเอกลักษณของหญิงรัก
หญิงวาเปนไปไดอยางไร ในขณะที่หญิงรักหญิงตองดําเนินชีวิตอยูทามกลางการติเตียนจากสังคม
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตามแนวคิดระเบียบวิธีแบบสังคมวิทยา โดยมีกลุมตัวอยางศึกษาเปน
หญิงรักหญิงจํานวน 12 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ทอม จํานวน 6 คน ซึ่งหมายถึงผูหญิงที่
มีทาทางหรือการทําตัวคลายผูชาย และดี้ จํานวน 6 คน ซึ่งหมายถึงผูหญิงที่เปนแฟน คูรัก หรือคน
ที่มาชอบทอม โดยที่ผูใหขอมูลเหลานี้อยูในวัยทํางานทุกคน
งานวิจัยในครั้งนี้มุงชวยใหผูคนเขาใจโลกของหญิงรักหญิงไดมากขึ้น โดยเฉพาะในดานความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งจะขัดแยงกับเอกลักษณของหญิงรักหญิง ทําใหหญิงรัก
หญิงเหลานี้สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยตอคํากลาวหาทั้งหลาย และผลงานวิจัย
ในครั้งนี้ยังมุงที่จะชวยลบลางหรือยืนยันความเชื่อเกี่ยวกับภาพตายตัว (Stereotype) ของผูคนทั่วไป
ที่มีตอหญิงรักหญิง
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การศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาและธํ า รงเอกลั ก ษณ ข องหญิ ง รั ก หญิ ง นี้ ใช วิ ธี วิ เ คราะห
กระบวนการดังกลาวนี้ในฐานะที่เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรคกันในสังคม ซึ่งใชกรอบ
แนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยม แนวคิดเกี่ยวกับความเบี่ยงเบน ทัศนภาพเชิงสัมพัทธ ทฤษฎี
การ ตี ต รา แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศ และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการพั ฒ นา
เอกลักษณความเปนหญิงรักหญิง
ผลการศึกษาพบวา ในขั้นแรกเริ่ม บุคคลจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งตางๆที่อยูลอมรอบตัวโดย
กระบวนการปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยม การปฏิสังสรรคนี้ทําใหบุคคลสามารถรับรูถึงการตีความของ
ผูอื่นที่มองตนเอง จุดนี้ทําใหทอมและดี้มีความแตกตางกันในการนิยามตนเอง โดยจะกลาวสรุปเปน
2 สวน คือ ทอมและดี้
การพัฒ นาเอกลักษณของทอมมีปจจัยอยู 3 ประการ คือ อิทธิพลของครอบครัว สภาพ
แวดลอมของโรงเรียน และการเจอกลุมเพื่อนซึ่งมีความเบี่ยงเบนเหมือนกัน
ปจจัยประการแรก คือ อิทธิพลของครอบครัวนั้น ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคลแตละ
บุคคล และความสัมพันธของคนในครอบครัว อันไดแก แม ซึ่งเปนผูมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
และการมองตนเองของบุคคล
ปจจัยประการที่สอง คือ สภาพแวดลอมของโรงเรียนนั้น มีความเอื้อตอการคบหาสมาคมกัน
เฉพาะเพื่อนผูหญิง ซึ่งดูเหมือนวาจะเปนเรื่องธรรมดาของโรงเรียนสตรี
ปจจัยประการสุดทาย ซึ่งก็คือ การเจอกลุมเพื่อนซึ่งมีความเบี่ยงเบนเหมือนกันมารวมกลุม
กัน สําหรับทอมบางคนแลว เพื่อนไดกลายเปนผูมีอิทธิพลสําคัญในการชักจูงทอมใหกาวเขาสูโลก
ของผูเบี่ยงเบน
จากปจจัยทั้ง 3 ประการรวมทั้งการแตงกายของทอม ทําใหคนทั่ว ไปไดทราบถึงลักษณะ
บางอยางของผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เนื่องจากสังคมมีความคิดเกี่ยวกับภาพพจนของหญิงรักหญิง
ซึ่งไดรับรูมาจากสื่อมวลชนทั้งหลาย ทําใหบุคคลเหลานี้ตีความการแตงกายและทาทีของหญิงรักหญิง
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ไปในทางที่ทําใหบุคคลผูถูกมองเกิดการยอนมองตัวเองวา เหตุใดผูอื่นจึงมองตนดวยสายตาอยางนั้น
หรือเพราะสาเหตุใดผูอื่นจึงบงชี้วาตนเปนทอม
จากการปฏิสังสรรคกับบุคคลอื่นทําใหทอมหันกลับมามองตนเองวาตนนั้นเปนอยางไรกันแน
ในชวงการปฏิสังสรรคเหลานี้ บุคคลไดผานขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเอกลักษณซึ่งมีอยู 5 ขั้น
ไดแก ขั้นแรก บุคคลมีความดึงดูดใจ ขั้นที่สอง บุคคลมีความสัมพันธทางเพศ ขั้นที่สาม มีความ
สงสัยในพฤติกรรมของตน ขั้นที่สี่ มีการยอมรับและใหนิยาม และขั้นที่หา เปดเผยตน
เริ่มแรกของกระบวนการพัฒนา บุคคลมีความรูสึกถูกดึงดูดใจกับเพศเดียว จนกระทัง่ กาวเขา
สูการมีความสัมพันธทางเพศ จุดนี้ทําใหบุคคลซึ่งไดรับการมองจากสายตาสังคมอยูแลววาตนนั้นมี
ลักษณะบางอยางแตกตางจากผูหญิงโดยทั่วไป เมื่อผานการมีกิจกรรมก็จะเปนตัวเสริมย้ําลักษณะที่
แตกตางนั้นมากขึ้นไปอีก บุคคลเริ่มมองตนเองวาตนนั้นมีสิ่งใดผิดไปจากผูหญิงทั่วไป จนกระทั่ง
บุคคลมีความแนใจวาตนมีลักษณะของทอม กาวเขาสูขั้นตอนการยอมรับวาตนเองเปน “ทอม” และ
อาจมีการยอมรับกับผูอื่นดวย เชน เพื่อนสนิทที่เปนทอมเหมือนกัน หลังจากการยอมรับบุคคลเริ่มให
นิยามตนเองวาตนตางจากผูหญิงโดยทั่วไป แตตนคือ “ทอม” ซึ่งเปนผูหญิงที่รักผูหญิง เมื่อการให
นิยามตนเองแนนอน จนบุคคลตองการการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น จากนั้นจึงถึงขั้นการเปดเผย
ตนออกสูโลกภายนอก ซึ่งในขั้นนี้สําหรับบางคนจะมีการ “Passing” หรือการรักษาความลับ เพื่อ
ไมใหบุคคลอื่นทราบ ในกรณีที่ไมตองการใหบุคคลบางคนทราบถึงเอกลักษณของตน
ป จ จั ย การพั ฒ นาเอกลั ก ษณ ข องดี้ มี ค วามแตกต า งจากทอมอยู บ า ง ได แ ก อิ ท ธิ พ ลของ
ครอบครัว สภาวะแวดลอมในโรงเรียน และโอกาสในการพบปะทอม
ปจจัยประการแรก คือ อิทธิพลของครอบครัวนั้น ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัว
ปจจัยประการที่สอง ซึ่งก็คือ สภาวะแวดลอมทางโรงเรียนนั้นเปนโรงเรียนสตรีลวน ซึ่งเปน
เครื่องควบคุมการคบหาเพื่อนตางเพศใหอยูในแวดวงเพื่อนเพศเดียวกันมากกวา
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และปจจัยประการสุดทาย คือ โอกาสในการพบปะทอม ซึ่งจะเปนผูชักนําใหเธอมีกิจกรรม
ทางเพศที่แตกตางไปจากผูหญิงทั่วไป
แบบแผนการพัฒนาเอกลักษณของดี้มี 5 ขั้นตอนเหมือนกับของทอม แตมีความแตกตางใน
บางสวน กลาวคือ ในขั้นแรก ดี้มีความรูสึกพึงพอใจและประทับใจบุคคลเพศหญิง มีความสนิทสนม
จนกระทั่งยอมใหมีความสัมพันธทางเพศเกิดขึ้น ในจุดนี้จึงเหมือนทอม คือ เปนตัวบงชี้สรางความ
แตกตางของตนจากผูหญิงทัว่ ไป แตดี้กไ็ มนิยามตนเองวาเปนหญิงรักหญิงดวย เนื่องจากในการ
ปฏิสังสรรคระหวางดี้กับคนภายนอกทั่วไป คนทั่วไปไมไดรับรูวาดี้เปนผูหญิงทีม่ คี วามสัมพันธทางเพศ
กับผูหญิง เพราะเธอยังคงความเปนผูหญิงโดยสมบูรณในสายตาของคนภายนอก ดวยเหตุนี้ดี้จึงไมมี
ความขัดแยงในบทบาท ไมตองเปลี่ยนแปลงบทบาท เธอไมตองผานขั้นตอนการยอมรับตนเองและ
การนิยาม เพราะเธอไดนิยามตนเองจากสายตาของสังคมแลววาเธอคือผูหญิงคนหนึ่ง ทอมเปนผูให
นิยามแกเธอวาเธอเปนดี้
แตเธอก็ยังมีความขัดแยงในจิตใจ เพราะเธอไดมีพฤติกรรมทางเพศที่
เบี่ยงเบนไปจากคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม
ดวยสาเหตุดังกลาว ดี้จึงผานกระบวนการนี้มาไดเพียง 2 ขั้น และเมื่อถึงขั้นการยอมรับและ
นิยาม เธอจึงไมลังเลที่จะตอบวาเธอนั้นเปนผูหญิง มีเอกลักษณของผูหญิง แตเธอก็ตองเรียนรูถึงการ
Passing หรือการรักษาความลับ เพื่อปกปองตนเองจากสายตาผูอื่น เธอยังตองเรียนรูบทบาทใหมใน
ฐานะคูรักของทอม และเธอจะเปดเผยตนเฉพาะตอบุคคลในกลุมเบี่ยงเบนดวยกันเทานั้น
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับ “รักรวมเพศ”
งานวิจัยในประเทศไทย
กั ณ ฑ เ ทศ เทศแก ว (2543) ได ศึ ก ษาพุ ท ธธรรมกั บ พฤติ ก รรมรั ก เพศเดี ย วกั น ศึ ก ษากรณี
ทัศนคติของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคําสอนทาง
พุทธธรรมวาดวยพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน โดยศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เป น การศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาชายระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 100 คน ศึกษาดวยทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีสิ่งแวดลอม ทฤษฎีกรรมพันธุ
ทฤษฎีของบีเบอร และทฤษฎีของนายแพทยอุดมศิลป ผลการวิจัยพบวาทัศนคติของกลุมตัวอยาง
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สวนใหญตองการใหสังคมยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันใหมากขึ้น โดยสามารถแสดงพฤติกรรมได
อยางเปดเผยและใหลดการกีดกันในการศึกษาและการใหงานทํา
อํานวย ยัสโยธา (2541) ศึกษาวาในปจจุบันนี้ยังไมมีคําอธิบายที่แนชัด วาเหตุใดบุคคลจึง
เป น หญิ งรั ก หญิ ง แต เ ชื่ อ ว า น า จะมี ส าเหตุ ม าจากการอบรมเลี้ ย งดู จ ากบุ ค คลในครอบครั ว ด ว ย
กลาวคือ ในครอบครัวที่มีแมเขมแข็งกวาพอ ลูกสาวก็มีแนวโนมจะเลียนแบบแม ทําใหคอยๆรูสึกเปน
เหมือนผูชายในที่สุด หรืออาจเปนเพราะเด็กขาดความรัก ความอบอุน และความเขาใจบุคคลอื่น
หรือมีพอที่ดุและเผด็จการ จึงมีแนวโนมหันไปชอบผูหญิงดวยกันแทน
รักใจ จินตวิโรจน (2541) ศึกษาการนําเสนอภาพชายรักรวมเพศในภาพยนตรไทยและ
อเมริ กั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า ความเข า ใจพั ฒ นาการการนํ า เสนอภาพชายรั ก ร ว มเพศใน
ภาพยนตรไทยและภาพยนตรอเมริกัน และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของนําเสนอภาพชายรักรวม
เพศในภาพยนตรไทยและอเมริกัน
สรุ ปผลการวิ จัยพบว าป จ จัยสํา คั ญที่ เป น ตัว กํา หนดพัฒ นาการดังกลาวมี 2 ประการ คื อ
ป จ จั ย จากความเคลื่ อ นไหวในวงการภาพยนตร หรื อ ความต อ งการความแปลกใหม ใ นวงการ
ภาพยนตร และปจจัยจากการตอสูของเกยเปนรายบุคคล
ปจจัยประการแรก ไดแก ปจจัยจากความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร หรือความตองการ
ความแปลกใหมในวงการภาพยนตร กลาวคือ เมื่อภาพยนตรเกยเริ่มเปดตัวเปนครั้งแรกก็ยอมจะมี
จํานวนไมมากนัก และบทบาทของตัวละครก็จะดูแตกตางจากชายหญิงทั่วไปอยางเห็นไดชัด ซึ่งใน
ภาพยนตรไทยจะสรางภาพเกยใหเปนตัวราย และเปนอันตรายตอสังคมเปนอยางมาก
ปจจัยอีกประการหนึ่งคือ ปจจัยจากการตอสูของเกยเปนรายบุคคล ไดแก การเปดเผยตัว
ของ ดร. เสรี วงษมณฑา ซึ่งเปนนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เพื่อที่จะใหคนยอมรับวาเกยไมไดมีลักษณะ
หรือพฤติกรรมเหมือนกันหมดทุกคน ภาพยนตรเกยในยุคนี้จึงนําเสนอเรื่องราวของเกยที่หลากหลาย
ขึ้นบาง แตก็ยังไมประสบความสําเร็จในการตอสูมากเทาใดนัก
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ฝนทอง พันธุตวน (2541) ไดศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
แปลงเพศของสาวประเภทสอง มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจแปลงเพศ เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทางการแพทยในเรื่องของการแปลง
เพศ เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวของสาวประเภทสองหลังจากที่ผานกระบวนการแปลงเพศแลว และเพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิตของสาวประเภทสองหลังจากแปลงเพศแลว โดยใชแนวคิดกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ทฤษฎีความเปนตัวตน ทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีการกระทํา
ระหวางกันเชิงสัญลักษณ และทฤษฎีการตัดสินใจ สมมติฐานในการวิจัย คือ ครอบครัว กลุมเพื่อน
โรงเรียน อาชีพ คนรัก และสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง
ผลการวิจัยนั้นพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแปลงเพศ ไดแก กลุมเพื่อนและอาชีพ
อุษา ศรีพานิช (2541) ศึกษาประวัติชีวิตของชายแปลงเพศ โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาวา
ในกระบวนการที่นําไปสูการบงชี้ลักษณะทางเพศ การนิยามความหมายและการยอมรับตนเอง มี
อิทธิพลใดตอการเปดเผยตัว จนถึงขั้นแปลงเพศ และเพื่อศึกษาลักษณะการดําเนินชีวิต และการ
ปรั บ ตั ว ของชายแปลงเพศในสั ง คม งานวิ จั ย นี้ มี ส มมติ ฐ านในการศึ ก ษาว า การปฏิ สั ง สรรค แ ละ
ความสัมพันธทางสังคมระหวางชายแปลงเพศดวยกันทําใหเกิดวัฒนธรรมยอย ซึ่งมีผลการเปดเผยตัว
และแปลงเพศของกลุมชายรักรวมเพศ และปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยตัวและแปลงเพศ คือ การ
ยอมรับของสังคม การถูกประทับตราจากคนรอบขาง การใหความหมายในเรื่องความสัมพันธชาย
และหญิง ชายและชาย และโลกทัศนเรื่องความสัมพันธระหวางชายและหญิง ชายและชาย กรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา คือ แนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ ทฤษฎีการตีตรา การ
ไดรับเอกลักษณผูเบี่ยงเบน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณของชายรักรวมเพศ และแนวคิด
เกี่ยวกับ โลกทัศน
ผลการศึกษาพบวา กรณีศึกษาทุกคนที่อยูในชวงเรียนมัธยมจะมีการคบหาสมาคมกับกลุม
เพื่อนที่เปนกะเทยอยางสม่ําเสมอ และมีตัวแบบจากกะเทยรุนพี่ที่โรงเรียนซึ่งเปนกลุมที่ดังและเดน
ที่สุดในโรงเรียน ในกลุมของชายแปลงเพศเองมีความคิดวารุนพี่กะเทยที่สวยเดนเปนคนที่นาชื่นชม
การปฏิสังสรรคกับคนในโรงเรียนจึงเปนจุดที่ทําใหพวกเขารับรูและยอมรับเรื่องราวการเปนกะเทย
อยางชัดเจน มีการแสดงออกทั้งทางดานรางกาย กริยา ทาทาง และคําพูด รวมทั้งบุคคลรอบขางที่
มีสวนสนับสนุนใหพวกเขาแสดงออกอยางนั้น ดังนั้น คํานิยามที่ชายแปลงเพศรับมาประทับตรา
ตนเองนั้น จึงมาจากการเรียนรูผานการปฏิสังสรรคกับคนรอบขาง โดยเฉพาะจากคนใกลที่มีการ
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ติดตอสื่อสารกันทางตรงทั้งดานคําพูด ภาษา ทาทาง และการแสดงออกทางดานรางกายเปนประจํา
และในขณะที่มีการปฏิสังสรรคระหวางกันนี้เองที่ทําใหชายแปลงเพศเลือกรับเอาสิ่งที่เหมาะสมกับ
ตนเองมาไว และจะปฏิเสธสิ่งที่เห็นวาไมถูกตองไมเหมาะสมกับตนเองออกไป ซึ่งการที่จะยอมรับตอ
สิ่งใดไดนั้นตองผานการปฏิสังสรรคซ้ํากันหลายครั้ง และสิ่งเหลานี้เองที่ชวยใหผูแสดงพฤติกรรม
ตีความหมายใหแกตนเองไดอยางชัดเจน
โลกทัศนหรือทัศนคติชายแปลงเพศตอการใหความหมายแกตนเองและยอมรับในนิยามของ
ของคําวากะเทย ตุด หรือเกย จึงมาจากประสบการณการเรียนรูของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดจาก
ความสัมพันธที่พวกเขามีตอคนรอบขางที่ปฏิสังสรรคดวย วามีการพูดถึงบทบาทของพวกเขาและให
ความหมายของแตละคําอยางไร โดยรวมแลวชายแปลงเพศชายกลุมนี้จะมีการยอมรับวาตนเองไมใช
ผูชายแตเปนกะเทยเปนสวนใหญ และเปนกะเทยในลักษณะที่ตองการเปลี่ยนเพศใหมีลักษณะเหมือน
ผู ห ญิ ง จริ ง ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ มี ส ว นสนั บ สนุ น ให พ วกเขาคิ ด อย า งนั้ น เนื่ อ งมาจากคนรอบข า งที่ เ ขา
ปฏิสังสรรคดวยสวนใหญจะใหการยอมรับ แสดงออกอยางชื่นชมในความเปนกะเทยของพวกเขาทํา
ใหพวกเขารูสึกวาเปนการกะเทยสวนในการเรียกรองความสนใจไดมาก เพราะภาพพจนของกะเทยจะ
เปนคนที่สนุกสนาน คุยเกง ทําใหคนหัวเราะได จึงทําใหมีเพื่อนๆชอบที่จะคบหาสมาคมดวย และ
อาจไดรับสิทธิพิเศษในบางเรื่องมากกวาผูชาย ผูหญิงปกติ เชน การไดรับความสนใจจดจําจากเพื่อน
ฝูง ครูอาจารยมากกวา จนกระทั่งทํางานก็ไดเปรียบจากการเปนที่จดจําไดงายในการติดตอกับคนอื่น
ทําใหพวกเขารูสึกวาการเปนกะเทยเปนสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับตนเองแลว ถึงแมวาพวกเขาจะรูวาการ
เปนกะเทยของตนเองยังไมไดรับการยอมรับจากคนใกลชิดในครอบครัว แตครอบครัวก็ตองยอมรับ
พวกเขาไดอยูแลว ดังนั้นสวนผลักดันที่ทําใหพวกเขายึดมั่นในความเปนกะเทยจนตัดสินใจแปลงเพศ
จึงมาจากปฏิกิริยาจากคนรอบขางภายนอกครอบครัวเปนสวนใหญ
ไพบูลย ฉัตรชื่นชม (2541) ไดศึกษาสาเหตุการเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศของนิสิตชายชั้น
ป ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรม
เบี่ยงเบนทางเพศ และเพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งมีความแตกตางใน
ปจจัยสวนบุคคล โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ นักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้นเกิด
จากสาเหตุที่ไมเหมือนกัน การวิจัยในครั้งนี้ใชแนวคิดเรื่องบทบาทจําลองและรูปแบบทางเพศ ทฤษฎี
การเรียนรูดวยประสบการณของตนเอง และทฤษฎีการเรียนรู
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ผลการวิจัย คือ ผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากสาเหตุที่แตกตางกันไป แตก็มีจุดรวม
ที่สถาบันหลัก คือ ครอบครัว สังคม และชุมชน โดยเกี่ยวของกับความสัมพันธภายในครอบครัว
และความสัมพันธของครอบครัวกับสถาบันทางการศึกษา ทางดานสังคมและชุมชนนั้นก็มีสวนมอบ
ประสบการณทางเพศที่เลวรายโดยตรง เชน การขมขืน เปนตน
มณฑาทิพย ชัยเปรม (2540) ไดศึกษาปจจัยทางจิต – สังคมที่เกี่ยวของกับผูชายที่มีความ
ผิดปกติของเอกลักษณทางเพศซึ่งไดรับการผาตัดแปลงเพศ มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ เพื่อศึกษา
ถึงปจจัยทางจิต – สังคม ที่เกี่ยวของกับผูชายที่มีความผิดปกติของเอกลักษณทางเพศ โดยใชแนวคิด
ความผิดปกติของเอกลักษณทางเพศ ซึ่งก็คือ ความผิดปกติในการรับรูหรือยอมรับเพศทางรางกาย
ของตนจึงพยายามทําตัวตามเพศที่ตองการ และเมื่อเขาสูวัยผูใหญ ซึ่งมีความพรอมทางดานรางกาย
จิตใจ และการเงิน จึงเริ่มทําตามที่ตนเองปรารถนาดวยการผาตัดเปลี่ยนเพศ และยังใชแนวคิด
พัฒนาการทางเพศ ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางดานจิตใจ ปจจัยทางดานสังคม สภาพแวดลอม
นอกครอบครัว
ผลการศึกษา คือ กลุมตัวอยางสวนใหญจะประกอบอาชีพไปในทางผูหญิง อันเนื่องมาจาก
ความชอบและความถนัด ทุกคนคิดวาตนเองเปนผูหญิง บทบาททางเพศจึงแสดงออกมาในลักษณะ
ของผูหญิงทั้งในดานการแตงกาย นิสัยใจคอ และการปฏิบัติตน พฤติกรรมเชนนี้มีตั้งแตวัยเด็ก
ตอเนื่องมาจนถึงวัยรุน และเมื่อถึงวัยผูใหญก็ยิ่งมีการแสดงออกที่ชัดเจนวาไมไดเปนผูชายอีกตอไป
เมื่ อถู ก เพื่อนในโรงเรีย นล อว า เป น กะเทยจะทํ า ใหเด็ก มองตนเองว า เป น กะเทยด ว ย เกิ ด
ความรูสึกสับสน สงสัยไมแนใจ ขาดความเชื่อมั่นในเอกลักษณบทบาททางเพศมากขึ้น และสวน
ใหญจะเคยเรียนวิชาเย็บปกถักรอยในวัยเด็ก ซึ่งถือวาเปนบทบาทของผูหญิง ยิ่งถาเด็กผูชายที่มี
แนวโนมคลายผูหญิงมากอน ไดมีโอกาสเรียนวิชาเหลานี้ก็จะเกิดความรูสึกชอบ ถนัด และเกิดความ
ภาคภูมิใจ ทําใหเกิดความสับสนในเอกลักษณทางเพศของตนเองได
สื่อยังมีอิทธิพลตอการเรียนรูบทบาททางเพศที่ผิดปกติ โทรทัศน วารสาร นิตยสาร และ
หนังสือเฉพาะกลุมแปลงเพศ มีอิทธิพลในการเรียนรูบทบาททางเพศที่ผิดปกติพอๆกัน ซึ่งสามารถหา
ซื้อไดงายตามแผงหนังสือทั่วไป สื่อเหลานี้มีสวนชี้นําสงเสริมทําใหเด็กผูชายที่ขาดแบบอยางผูชาย
จากบิดา จากครูผูชาย หรือจากเพื่อนผูชาย ใหเลือกแบบอยางจากนักแสดงชายที่แสดงทาทาง
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กระตุงกระติ้งแลวไดรับความสนใจ หรือเลือกแบบอยางผูชายที่แปลงเพศแลวเปนคนเดนคนดัง กลุม
ตัวอยางสวนใหญที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมเหลานี้เกิดจากการเลียนแบบ นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง
เหลานี้ยังตองการเปนผูหญิงโดยสมบูรณมากที่สุด ทําใหตองดิ้นรนเสียคาใชจายเพื่อใหเปนผูหญิงโดย
สมบูรณ
ดังนั้น ปจจัยทางดานสังคม สภาพแวดลอมในครอบครัว การแสดงออกของพอแม การ
อบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางพอหรือแม เพื่อน ครู หลักสูตรการเรียน และกิจกรรมพิเศษ สิ่ง
เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอกลุมตัวอยาง เปนแรงกระตุนใหกลุมตัวอยางมีความผิดปกติมากขึ้น
พรรุง วงศจรัสกุล (2533) ไดทําการศึกษาปญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
โดยใชทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีการพัฒนาทางปญญา มีผลการวิจัยคือ
นักศึกษาชายรักรวมเพศสวนใหญมีปญหามากที่สุดในดานคนรัก หรือคูครอง นักศึกษาชายรักรวม
เพศที่ มีพ ฤติก รรมรั ก ร ว มเพศมาเป นระยะเวลาอย า งน อย 1
ป จะมี ป ญหามากที่ สุด ในด า น
ความสัมพันธกับบิดา นักศึกษาชายรักรวมเพศที่ตองการเปลี่ยนพฤติกรรมรักรวมเพศมีปญหามาก
ที่สุดในดานอารมณและปญหาในเรื่องสวนตัว นักศึกษาชายรักรวมเพศที่ไมตองการเปลี่ยนพฤติกรรม
รักรวมเพศมีปญหามากที่สุดในดานความสัมพันธกับบิดา
นฤมล สิริพันธุ (2533) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแม ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลําดับการเกิด เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมกลาแสดงออก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวาพฤติกรรมกลา
แสดงออก พฤติกรรมกาวราว และพฤติกรรมไมกลาแสดงออก มีความสัมพันธกับตัวแปรวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูของพอแม ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลําดับการเกิด เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพียงใด สมมติฐานของการวิจัย คือ พฤติกรรมกลาแสดงออก พฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมไม
กลาแสดงออก อันไดแก วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแม ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลําดับการเกิด
เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมตางๆดังกลาว โดยใชแนวคิด
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการแสดงออก แนวคิดวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง แนวคิดลําดับการเกิด แนวคิดเรื่องเพศ และแนวคิดเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใชในการ
ทําวิจัย
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ผลของการศึกษาคือ เด็กไทยมีลักษณะกลาแสดงออกและไมกลาแสดงออกเปนสวนใหญ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนไมสามารถทํานายพฤติกรรมกล าแสดงออกได ซึ่งอาจเป นเพราะการใช
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปของคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาในแตละโรงเรียนยอมจะมี
มาตรฐานและเกณฑ ก ารประเมิ น ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นนั้ น ๆแตกต า งกั น ไป เพศมี
ความสั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ พฤติ ก รรมกล า แสดงออกและพฤติ ก รรมก า วร า ว นั ก เรี ยนชายจะมี
พฤติกรรมกลาแสดงออกและพฤติกรรมกาวราวสูงกวานักเรียนหญิง และนักเรียนหญิงจะมีพฤติกรรม
ไมกลาแสดงออกสูง ลําดับการเกิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกลาแสดงออกและพฤติกรรมไมกลา
แสดงออก บุตรที่มีลําดับการเกิดเปนคนแรกจะมีพฤติกรรมไมกลาแสดงออกมากกวาบุตรที่มีลําดับ
การเกิดรองลงมา ดังนั้น ผูปกครองควรจะอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนตามวิธีการแบบประชาธิปไตย ไม
เขมงวดจนเกินไป และไมปลอยปละละเลยจนเกินไป จะทําใหเด็กมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น
กลาคิดกลาแสดงออก สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคในทางที่ดี มีผลการเรียนดีขึ้น เปนผลให
เด็กสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2532) ศึกษาเกย กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณรักรวมเพศ
เพื่อตองการทราบถึงแบบแผนที่บุคคลดําเนินไปสูการยอมรับเอาความหมายของความเปนรักรวมเพศ
ใหกับเอกลักษณของตน ตลอดจนการรักษาเอกลักษณนั้นใหมีความคงทน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
คือ ศึกษากระบวนการที่นําไปสูการบงชี้ลักษณะและนิยามความหมายใหแกเอกลักษณ วาบุคคล
จะตองผานขั้นตอนที่ตอเนื่องอยางไรบาง และศึกษาวาภาวะเงื่อนไขทางสังคมและประสบการณ
สํ า คั ญ ใดบ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การได ม าและธํ า รงไว ซึ่ ง
เอกลักษณเกย โดยใชทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยม ผลการศึกษาพบวากระบวนการพัฒนาและ
ธํารงเอกลักษณรักรวมเพศมี 4 ขั้นตอน ไดแ ก ขั้นตอนการเกิดความรูสึกวาตนแตกตางจากผูอื่น
ขั้นตอนการแยกความรูสึกและการกระทําออกจากเอกลักษณ ขั้นตอนการเปดเผยตัว และขั้นตอน
การยึดมั่นผูกพันตอเอกลักษณ
ประภาพรรณ วงศาโรจน (2532) ศึกษาการพัฒนาเอกลักษณรักรวมเพศในหมูวัยรุน มี
วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาภาพของวัยรุนรักรวมเพศที่มีตอตนเอง และภาพของคนรอบขางที่มี
ความสําคัญตอพวกเขา ซึ่งนําไปสูการใหคํานิยามของคนกลุมนี้ และเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
เอกลั ก ษณ ข องเด็ ก วั ย รุ น รั ก ร ว มเพศ โดยใช ท ฤษฎี ก ารปฏิ สั ง สรรค สั ญ ลั ก ษณ นิ ย ม ทฤษฎี ก าร
ประทับตรา แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมยอยผูเบี่ยงเบน และแนวคิดแบบแผนการพัฒนาเอกลักษณรัก
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รวมเพศ ผลการศึกษาพบวาการที่บุคคลมองตนเองกับภาพที่สังคมรอบขางใหนิยามแกเขามีความ
สอดคลองกัน ภาพที่ได คือ เปนบุคคลเพศชายที่มีการกระทําพฤติกรรมบทบาททางเพศหญิง มี
ความชอบในบทบาทของเพศหญิง และมีความโนมเอียงทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน
เนตรชนก บัวนาค (2532) ศึกษาความสัมพันธในครอบครัว รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว
และทัศนคติที่มีตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวและทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศในหมูนักศึกษา เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวา งรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศในหมู
นักศึกษา และเพื่อศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธในครอบครัวและรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่
มีตอทัศนคติเรื่องรักรวมเพศ โดยมีสมมติฐานการวิจัยคือ ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศ ผูที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแตกตางกันจะมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติ ต อเรื่ องรัก ร ว มเพศแตกตางกัน และความสัม พัน ธ ในครอบครั ว กั บรู ปแบบการสื่ อสารใน
ครอบครัวมีอิทธิพลตอทัศนคติในเรื่องรักรวมเพศ โดยใชแนวความคิดเกี่ยวกับครอบครัวมาใชในการ
วิจัย
ผลการวิ จั ย พบว า นักศึก ษาสว นใหญ มีทั ศนคติ ตอเรื่องรัก รว มเพศในระดั บ กลางคอ นไป
ทางบวก โดยมีทัศนคติทางบวกตอเรื่องรักรวมเพศมากกวาผูมีทัศนคติทางลบ ซึ่งอาจเปนเพราะกลุม
ตัวอยางที่ศึกษานั้นอาศัยอยูหรือศึกษาอยูในเขตเมือง ซึ่งจะยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนไดมากกวาผูที่
อาศัยอยูในชนบท เนื่องจากความเปนเมืองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเนนสังคมและแบบเนนเหตุผลตางก็มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศ ความสัมพันธในครอบครัวไมมีอิทธิพลตอทัศนคติในเรื่องรักรวมเพศ แต
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเนนสังคมและแบบเนนเหตุผลตางก็มีอิทธิพลตอทัศนคติเรื่องรัก
รวมเพศ โดยรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเนนสังคมมีอิทธิพลตอทัศนคติในเรื่องรักรวมเพศ
มากกวารูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเนนเหตุผล ปจจัยอีกประการหนึ่งที่ดูจะเกี่ยวของกับ
ทัศนคติเรื่องรักรวมเพศก็คือ การสื่อสารภายในกลุม กลาวคือ ในปจจุบันกลุมรักรวมเพศมีจํานวน
เพิ่มขึ้นหลายเทา และสวนมากจะพบในหมูวัยรุน ซึ่งอาจเปนเพราะบุคคลเหลานี้มีเพื่อนเปนรักรวม
เพศอยูในกลุม อิทธิพลทางสังคมของกลุมจึงมีสูง ซึ่งจะทําใหตองยอมรับผูเปนรักรวมเพศไปดวย
มิฉะนั้นจะรูสึกแปลกแยก เขารวมกลุมไมได
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จารุวรรณ กันทะนิตย (2531)
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อมวลชนกับ
ทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อทราบถึง
ทัศนคติของนักศึกษาตอเรื่องรักรวมเพศ และเพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อมวลชน
กับทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย คือ นักศึกษาที่มีทัศนคติ
ทางบวกตอ เรื่ องรั ก ร วมเพศมีจํา นวนมากกว า ผู ที่ มี ทั ศนคติท างลบ การเปดรั บสื่ อวิ ท ยุ โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ และนิตยสารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษา
งานวิจัยนี้ใชทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชนมาใชในการวิเคราะห
สื่อมวลชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได ในกรณีที่เปนทัศนคติทั่วไปซึ่งยังไม
มั่นคงถาวรนัก แตถาเปนทัศนคติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือชีวิตความเปนอยูซึ่งคอนขางจะ
ฝงลึก อยางเชนทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศ สื่อมวลชนแทบจะไมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงไดเลย
หรือถาจะเปลี่ยนแปลงไดก็นอยมาก
สื่อมวลชนมีความสัมพันธกับทัศนคติเรื่องรักรวมเพศของกลุมนักศึกษาในบางกลุมและเฉพาะ
บางสื่อเทานั้น ความสัมพันธที่พบเปนไปทั้งในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันขาม โดยสวนมาก
การเปดรับวิทยุและโทรทัศนจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับทัศนคติตอเรื่องรักรวมเพศ
สวนการเปดรับหนังสือพิมพและนิตยสารจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติตอเรื่องรัก
รว มเพศ ซึ่งอาจเป น เพราะหนั งสือพิมพและนิตยสารเป นสื่อที่เสนอขาวสารไดก วา งและเจาะลึ ก
สามารถแยกแยะ ตีความหมาย และเสนอความคิดเห็นในทางเห็นอกเห็นใจในปญหารักรวมเพศและ
คนรักรวมเพศไดมากกวาวิทยุและโทรทัศน
รุงกานดา พงศธรกุลพานิช (2530) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ตอพวกรักรวมเพศชาย กรณีศึกษากลุมโรงเรียนที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคในการ
วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นวั ย รุ น ชายต อ พวกรั ก ร ว มเพศชาย เพื่ อศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธตอความคิดเห็นของนักเรียนวัยรุนชายตอพวกรักรวมเพศชาย และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของบุคคลแวดลอมของพวกรักรวมเพศชายในแนวคิดของนักเรียนวัยรุน
ชาย โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพวกรักรวมเพศชาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น
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ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญไดรับขาวสารความรูความเขาใจเกี่ยวกับพวกรักรวม
เพศชายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจ เห็นใจ และยอมรับพวก
รักรวมเพศชาย แตก็ไมเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ภูมิลําเนาเดิมของนักเรียนมีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นของนักเรียนตอพวกรักรวมเพศชาย และนักเรียนสวนใหญมีความเขาใจ และเห็นใจพวกรัก
รวมเพศ แตในขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดในสิทธิบางประการ และไมสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหมีการ
เผยแพรพฤติกรรมรักรวมเพศชายในสังคม
เพ็ญมาส กําเหนิดโทน (2528) ไดศึกษาการยอมรับของครูตอนักเรียนเกย กรณีขาราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาภาพ
ของเกยในสายตาของครู และครูเอาอะไรมาตัดสินวาใครเปนเกย เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของครู
ตอนักเรียนเกย และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับของครูตอนักเรียนเกย โดยใช
ทฤษฎีการปฏิสังสรรคสังสรรคเชิงสัญลักษณ และทฤษฎีการประทับตรามาใชในการทําวิจัย ผลของ
การวิจัย คือ ลักษณะเกยในสายตาของครูคือผูชายที่กระทําอากัปกิริยาทาทางที่คลายผูหญิง มองวา
เกยเปนคนมีบุคลิกบกพรองแตสามารถแกไขไดโดยการพยายามปรับตัวเสียใหม ดังนั้น ครูจึงมองวา
เกยเปนคนที่มีปญหาทางดานรางกายและจิตใจ ครูสวนใหญยอมรับเกยในระดับปานกลาง
อริน พินิจวรารักษ (2527) ศึกษาเรื่องใชเรื่องรักรวมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ. 2516 – พ.ศ.
2525 ไดผลการวิจัยวาการเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมหลังเหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมซึ่งทําใหคนรักรวมเพศกลาเปดเผยตนเอง ไดสงผลกระทบครั้ง
สําคัญตอนวนิยายไทย โดยนักประพันธนําเรื่องรักรวมเพศมาใชในการเขียนนวนิยายดังนี้คือ
ประการแรก ใชเปนแกนเรื่องของนวนิยาย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสนใจของนักเขียนที่มีตอ
กลุมคนรักรวมเพศอยางจริงจัง เนื่องจากนักเขียนตองสรางตัวละครและเหตุการณทั้งตางๆเกี่ยวกับคน
รักรวมเพศเพื่อใหเรื่องที่เขียนบรรลุถึงแกนเรื่องที่ตั้งใจเสนอ นักเขียนจําตองเสนอความรูเกี่ยวกับคนรัก
รว มเพศซึ่ งส ว นหนึ่ งเป น ข อมู ล ทางวิ ช าการออกมาในรู ปของการใหค วามบั น เทิ ง นั ก เขี ย นใชบ ท
บรรยาย บทสนทนา และจดหมายในการเสนอขอมูลความรูเหลานั้น โดยกําหนดตัวละครทีเ่ หมาะสม
ใหเปนผูถายทอดความรูนั้นเชนนายแพทย ดวยเหตุที่นักเขียนใชกลวิธีแบบเกาเสนอนวนิยายแนวใหม
ในงานบางชิ้น
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ประการที่สอง ใชสร างเปน ตัวละคร การนําเสนอตัวละครรักร วมเพศนั้นมี 2 ลั กษณะคื อ
ประการแรก ผูประพันธสอดแทรกปญหาของคนรักรวมเพศ ตลอดจนทัศนคติทางสังคมที่มีตอคนรัก
รวมเพศประกอบดวย อีกลักษณะหนึ่งคือ นักประพันธสรางตัวละครรักรวมเพศ โดยมีจุดมุงหมายที่
เสนอความบันเทิงตอผูอานเปนสําคัญ
การวิเคราะหเรื่องการนําเรื่องรักรวมเพศมาใชในนวนิยายไทย สงผลกระทบถึงวงการนวนิยาย
ไทย 2 ประการคือ ทางดานบทบาทของตัวละครซึ่งแตเดิมบทสําคัญเชนนางเอกหรือพระเอกเปนชาย
จริงหรือหญิงแท ขณะนี้ คนรักรวมเพศมีโอกาสไดรับบทบาทนั้น ซึ่งมีประโยชนแกนวนิยายไทยในแง
สรางความสมจริงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนวนิยายไมควรจะจํากัดอยูที่ชีวิตเพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะ ใน
ฐานะสมาชิกหนึ่งในสั งคม คนรัก รว มเพศควรมี สิทธิป รากฏเป นตัว ละครเอกหรื อตั วละครรองใน
นวนิยายเชนเดียวกับสมาชิกชายหญิงคนอื่นๆ อีกประการหนึ่ง คือ ในดานเนื้อหา นอกจากจะสราง
ความแปลกใหมใหแกเนื้อหาแลว การนําเรื่องรักรวมเพศมาใชในนวนิยายโดยผูแตงศึกษาชีวิตคนรัก
รวมเพศอยางจริงจัง ทั้งทางดานวิชาการและการแสวงหาความรูดวยวิธีการอื่น แลวนําขอมูลที่ไดนั้น
สอดแทรกไวในนวนิยาย นับเปนการเพิ่มคุณคาใหแกนวนิยาย
ดุลยา จิตตะยโสธร (2518) ไดศึกษาความแตกตางของบทบาททางเพศและความสัมพันธ
ใกลชิดกับเพื่อนสนิทของนักเรียนกอนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด กั บ เพื่ อ นสนิ ท เพศเดี ย วกั น ของเพศหญิ ง ก อ นวั ย รุ น กั บ
ความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันของเพศชายกอนวัยรุน เพื่อศึกษาถึงความแตกตาง
ของ บทบาททางเพศของเพศชายกอนวัยรุนกับความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกัน และ
เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของบทบาททางเพศของเด็กเพศหญิงกอนวัยรุนกับความสัมพันธใกลชิด
กับเพื่อนสนิทเพศเดียวกัน ซึ่งมีสมมติฐานในการวิจัยคือ ความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศ
เดียวกันของเด็กหญิงกอนวัยรุนจะมากกวาความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันของเด็กชาย
กอนวัยรุน เด็กชายกอนวัยรุนที่มีบทบาททางเพศแตกตางกันจะมีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิท
เพศเดี ย วกั น แตกต า งกั น และเด็ ก หญิ ง ก อ นวั ย รุ น เพศหญิ ง ที่ มี บ ทบาททางเพศแตกต า งกั น จะมี
ความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันแตกตางกัน โดยใชทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีปญญา
ทางสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดความเขาใจ ปจจัยทางสภาพแวดลอม แนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศ ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล
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ผลการวิจัยคือ ความสัมพัน ธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดี ยวกันของเด็ก หญิงกอนวัยรุน มี
มากกวาความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันของเด็กชายกอนวัยรุน เกยชายกอนวัยรุนที่มี
บทบาททางเพศแตกตางกันมีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันแตกตางกัน โดยเด็กชาย
กอนวัยรุนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศจะมีความสัมพันธ ใกลชิดกับเพื่ อนสนิทเพศเดียวกันสูงที่สุด
รองลงมา ไดแก บทบาทความเปนหญิงสูง บทบาทความเปนชายสูง และบทบาทไมเดนชัด
งามพิศ สัตยสงวน (2545) ไดศึกษาสถาบันครอบครัวของกลุมชาติพันธุในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษาครอบครัวญวน โดยใชแนวคิดสถาบันสังคม การหนาทีข่ องสถาบันครอบครัว แนวคิด
ครอบครัว โครงสรางครอบครัว ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม
วัฒนธรรมยอย กลุมชาติพันธุ และอัตลักษณทางวัฒนธรรม มีผลการวิจยั คือ ครอบครัวรุนเกามี
คูครองคนเดียว ครอบครัวในชวงหัวเลี้ยวหัวตอมีคูครองคนเดียว ครอบครัวรุนใหมมีคูครองคนเดียว
ครอบครัวรุนใหมเลือกคูครองเอง ครอบครัวรุนใหมใหมรดกลูกชายและลูกสาวเทากัน ครอบครัวรุน
เกาแตงงานกับคนนับถือศาสนาคริสต ครอบครัวรุนใหมแตงงานกับคนนอกศาสนาคริสต ครอบครัว
รุนใหมแตงงานกับคนนอกชุมชน และครอบครัวรุนใหมมีบุตรนอย
งานวิจัยในตางประเทศ
กูด และฮารเบอร (Goode and Harber, 1977 อางใน Erich Goode, 1990) ศึกษาพบวา
นักศึกษาหญิงที่เคยมีประสบการณรักรวมเพศอยางนอยหนึ่งครั้งมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธมากกวา
ผูหญิงที่ไมเคยมีประสบการณรักรวมเพศ
เฟย และคณะ (Fay and colleagues, 1989 อางใน David A. Ward, 1994) ไดศึกษา
พบวา ผูหญิงประมาณ 20% เคยมีประสบการณรักรวมเพศอยางนอยหนึ่งครั้งจนถึงขั้นจุดสุดยอด มี
ผูหญิงเพียง 7% ที่เคยมีการติดตอกับบุคคลรักรวมเพศหลังจากมีอายุได 19 ป และผูหญิงนอยกวา
2% เคยติดตอกับบุคคลรักรวมเพศในขณะที่มีอายุนอยกวานั้น
สมิท (Smith, 1991 อางใน David A. Ward, 1994) พบวาผูชายเพียง 2% ยอมรับวามี
ประสบการณรักรวมเพศกอนอายุ 19 ป และมีผูชายกับผูหญิง 5 ถึง 6% เคยมีประสบการณรักรวม
เพศตั้งแตอายุยางเขา 18 ป
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แม็คเวิรทเทอร และแม็ททิสัน (McWhirter and Mattison, 1984 อางใน Thomas J.
Sullivan and Kenrick S. Thompson, 2000) นําเสนอขอมูลจากสถาบันสําหรับการวิจัยเซ็กซไววา
ประชากรชายประมาณ 14% หรือประมาณ 12 ลานคน เคยมีประสบการณรักรวมเพศ
ฟอรค และ บีช (Ford and Beach, 1951) ไดศึกษาพบวา ชุมชนเผาตางๆจาก 76 ชุมชนนั้น
ไดยอมรับวามีพฤติกรรมเปนเกยถึง 49 ชุมชน มีเพียง 29 ชุมชนเทานั้นที่ไมยอมรับวาตนมีพฤติกรรม
เปนเกย
เดซี (Dacey, 1979) ไดศึกษาพบวา ถึงแมวาประเทศตางๆในปจจุบันจะยอมรับพฤติกรรม
รักรวมเพศเพิ่มมากขึ้น แตประชนชนรอยละ 48 ก็ยังไมอยากใหผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศประกอบ
อาชีพบางอยางได เชน ครู ครูใหญ พระ และผูนําคายเยาวชน เปนตน
สตีเฟน และ มุลลิน (Stephen and Mullin, 1982 อางใน เนตรชนก บัวนาค, 2531) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของเมืองกับการยอมอดกลั้นตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ผล
การศึ ก ษาพบว า ผู ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู ใ นเขตเมื อ งมาเป น เวลานานจะยอมรั บ เกย ไ ด ม ากกว า ผู ที่ มี
ภูมิลําเนาอยูในชนบท
เซเกลแมน (Seigelman, 1982 อางใน ทัณฑกานต ดวงรัตน, 2538) ไดศึกษาภูมิหลัง
เกี่ยวกับพอแมเปรียบเทียบกับกลุมรักรวมเพศชายจํานวน 84 คน กับคนรักตางเพศชายจํานวน 62
คน ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพของพอแมมีผลกระทบตอการเปนรักรวมเพศหญิงและรักรวมเพศ
ชาย
วิทแทมและเซนท (Whitam and Zent, 1984) ไดศึกษารักรวมเพศชายและรักตางเพศขาม
วัฒนธรรมใน 4 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา บราซิล และฟลิปปนส พบวาพฤติกรรม
รักรวมเพศเกิดขึ้นกับบุคคลรักรวมเพศในทุกวัฒนธรรม ซึ่งเปนการแสดงวาพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นไม
เกี่ยวของกับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
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กรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ครอบครัวของหญิงรักหญิง
เพื่อนของหญิงรักหญิง
โรงเรียนของหญิงรักหญิง
สื่อมวลชน
การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม
การมองตนตางไปจากคนอื่น
ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรม
หญิงรักหญิงในแงบวก
ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิง

ตัวแปรตาม

การเปนหญิงรักหญิง

สมมติฐานของการวิจัย
หลังจากที่ผูวจิ ัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตางๆ ผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐาน
ในการวิจัยครัง้ นี้ดังตอไปนี้
1. ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
2. เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
3. โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
4. สื่อมวลชนมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
5. การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําใหเปนหญิงรักหญิง
6. การมองตนตางไปจากคนอื่นมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
7. ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
8. ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
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นิยามตัวแปรและศัพทสาํ คัญ
1. นิยามปฏิบัติการตัวแปร
ครอบครัว หมายถึง ครอบครัวของหญิงรักหญิงที่มี สภาพเปนครอบครัวแตกแยก เป น
ครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียว พอแมหยาขาดจากกันหรือแยกกันอยู เปนครอบครัวที่ไมสมบูรณ
หญิงรักหญิง หรือเลสเบี้ยน หมายถึง การที่ผูหญิงมีความรูสึกทางเพศหรือกามารมณตอ
ผูหญิงเหมือนกัน และชอบสมสูหรือรวมเพศกับผูหญิงเหมือนกัน ผูที่มีพฤติกรรมเชนนี้ในประเทศไทย
จะนิยมใชคําวา “หญิงรักหญิง” เพื่อเรียกตัวเอง และยังแบงไดเปนทอมและดี้ เนื่องจากสังคมไทยมี
การใหความหมายของคําวา “เลสเบี้ยน” ไปในทางลบ โดยมองวาเปนพวกที่มีความผิดปกติทางจิต
อิทธิพล หมายถึง อํานาจที่มีอยูเหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใด การที่สิ่งหนึง่ มีอิทธิพลตอสิ่งหนึ่งก็คือ
การที่สิ่งนัน้ สงผลใหอีกสิ่งหนึ่งเปนเชนนั้น
เปนหญิงรักหญิง หมายถึง
หรือพฤติกรรมรักรวมเพศหญิง

การที่บุคคลประพฤติตนหรือมีพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิง

เพื่อน หมายถึง เพื่อนสนิทของหญิงรักหญิง ตั้งแตเพื่อนในวัยเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อนที่รูจักผานทางเพื่อนดวยกัน และเพื่อนในสถานที่ทาํ งาน
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสตรี ซึ่งเปนโรงเรียนที่มแี ตนักเรียนหญิง หรือโรงเรียนสหศึกษา
ซึ่งเปนโรงเรียนที่มที ั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เปนโรงเรียนที่หญิงรักหญิงเคยศึกษา
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม หมายถึง การทีห่ ญิงรักหญิงเคยผิดหวังในความ
รักจากผูชาย เชน อกหัก เลิกคบกัน เปนตน
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สื่อมวลชน หมายถึง สื่อตางๆในชีวิตประจําวัน เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต วารสาร
นิตยสาร หนังสือ วรรณกรรม วรรณคดี นิยาย นวนิยาย นิทาน การตูน เปนตน ที่มีเนือ้ หา
เกี่ยวกับหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือพฤติกรรมรักรวมเพศ
การมองตนตางไปจากคนอื่น หมายถึง การที่หญิงรักหญิงมองหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับตัว
ของหญิงรักหญิงเองวามีความแตกตางไปจากผูอนื่ ในสังคม
ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก หมายถึง การที่
หญิงรักหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องหญิงรักหญิงหรือรักรวมเพศในแงดีหรือในแงบวก โดยมองวาการ
เปนหญิงรักหญิงหรือรักรวมเพศนั้นไมไดเปนสิ่งทีไ่ มดีหรือไมไดเปนเรื่องเสียหาย
ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิง หมายถึง การที่หญิงรักหญิงมีความตองการ
ทางดานจิตใจ เชน ตองการความอบอุน ตองการความยอมรับนับถือ เปนตน
2. นิยามศัพทสําคัญ
ทอม หรือทอมบอย หมายถึง หญิงรักหญิงที่แสดงทาทาง การแตงตัว หรือนิสัยเปนผูชาย
หรือรักรวมเพศหญิงที่มีบทบาทของเพศชายหรือเปนผูกระทํา เชน แตงตัวคลายผูชาย พูดจาคลาย
ผูชาย เปนตน
ดี้ หรือเลดี้ หมายถึง หญิงรักหญิงทีแ่ สดงทาทางเปนฝายผูหญิงเปนรักรวมเพศหญิงที่มี
บทบาทเปนเพศหญิงหรือเปนผูถูกกระทํา
รักรวมเพศ หมายถึง พฤติกรรมทางเพศระหวางบุคคลเพศเดียวกัน การมีความรูส ึกทางเพศ
หรือกามารมณตอบุคคลในเพศเดียวกัน หรือเปนเพียงจินตนาการก็ได
และชอบสมสูหรือมี
ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ระหวางชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือเพศเดียวกัน
และตางเพศกันก็ได มีแรงกระตุนทางเพศเชิงรักตางเพศนอยหรือไมมีเลย แตมีแรงกระตุนทางเพศ
เดียวกันมากกวาและมีเวลาตอเนื่องยาวนาน
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รักตางเพศ หมายถึง บุคคลที่มีความตองการทางเพศกับบุคคลที่เปนเพศตรงกันขามกับตน
ซึ่งมนุษยทั่วไปในสังคมยอมรับวาเปนพฤติกรรมที่เปนปกติและถูกตอง
รักทั้งสองเพศ หมายถึง บุคคลที่มีความตองการทางเพศกับบุคคลที่เปนเพศเดียวกับตน
และเพศตรงกันขามกับตน พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในผูหญิงหรือผูชายก็ได
การยอมรับสมมติฐาน หมายถึง การที่ผลพิสูจนสมมติฐานมีผล 51 เปอรเซ็นตขึ้นไป
การปฏิเสธสมมติฐาน หมายถึง การที่ผลพิสูจนสมมติฐานมีผลนอยกวา 50 เปอรเซ็นต
ตัวแปรอิสระ หมายถึง คาแนนอนหรือสิ่งที่มีลักษณะแนนอน ซึ่งจะมีความสัมพันธกับตัว
แปรตาม เมื่อตัวแปรอิสระมีคาที่แนนอน ตัวแปรตามก็จะมีคาสอดคลองตามไป
ตัวแปรตาม หมายถึง คาที่สอดคลองกับตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามจะสัมพันธกับตัวแปร
อิสระกลาวคือ เมื่อตัวแปรอิสระมีคาแนนอน ตัวแปรตามก็จะมีคาสอดคลองตามตัวแปรอิสระนั้น

การอธิบายสมมติฐาน
1. ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
ครอบครัวเปนตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่อบรมดูแลสมาชิกในครอบครัวใหสามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมได
ครอบครัวจึงอาจมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
เหตุผล
ครอบครัวเปนเหตุใหบุคคลเปนหญิงรักหญิงได เพราะครอบครัวไมเขมแข็งในการทําหนาทีข่ ัด
เกลาทางสังคมใหแกบุคคล จึงเปนเหตุทําใหลูกสาวเปนหญิงรักหญิง หรืออาจจะขัดเกลาในสิ่งที่ไม
ถูกไมควร
จึงทําใหบุคคลไดรับการขัดเกลาทางสังคมอยางไมถูกตอง
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ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
แนวคิดเรื่องการขัดเกลาทางสังคมนั้น ถือวาครอบครัวเปนตัวแทนการขัดเกลาบุคคลที่สําคัญ
มาก การขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลไดรับในวัยเด็กเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอพัฒนาการทางอารมณ
และบุคลิกภาพมาก (สุพัตรา สุภาพ, 2546) ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวตองการมีลูกชาย ครอบครัว
สามารถเปนตัวแทนปลูกฝงทัศนคติหรือเลี้ยงดูเด็กผูหญิงใหเปนแบบเด็กผูชายได
นอกจากนี้ ในทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นิยมนั้นอธิบายวาสังคมจะเสียสมดุลเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม พฤติกรรมหญิงรักหญิงก็เปนพฤติกรรมที่แตกตางไปจากพฤติกรรมรักตางเพศที่
มีมาแตเดิม หรือกลาวไดวาเปนความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งในสังคม จึงนําทฤษฎีนี้มาอธิบายไดวา
สาเหตุดังกลาวเปนเพราะหนวยตางๆในสังคมไมทําตามหนาที่ของตน หรือหนวยตางๆทําหนาที่แตทํา
ไดอยางไมเขมแข็ง
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากผลการศึกษาของไพบูลย ฉัตรชื่นชม
(2541) ไดผลสรุปวาสาเหตุของการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้นมีสาเหตุรวมที่สถาบันหลัก คือ
ครอบครัว สังคม และชุมชน จึงทําใหสนั นิษฐานไดวาเกิดจากสภาพครอบครัวที่มีปญหา เปน
ครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ความอบอุน และความสัมพันธทดี่ ีในครอบครัว ขาดการอบรมสั่ง
สอนและการเอาใจใส
ขาดการเลี้ยงดูที่ถูกตอง
และขาดแบบอยางที่ดีจากพอแม
2. เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
เพื่อนเปนตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคมประเภทหนึ่งที่คอยขัดเกลาอบรมบุคคล เพื่อนของ
ตัวหญิงรักหญิงเองจึงอาจเปนผูมีอิทธิพลทําใหกลายเปนหญิงรักหญิง
เหตุผล
เพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงเปนเหตุใหเพื่อนของบุคคลนั้นเปนหญิงรักหญิงตามได เพื่อนเปน
ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมตัวแทนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากเพื่อนคนหนึ่งสามารถชักนํา
เพื่อนอีกคนหนึ่งหรืออีกหลายคนใหเปนคนดีหรือเลวได
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ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
จากแนวคิดเรื่องการขัดเกลาทางสังคมนั้น เพื่อนเปนหนึ่งในตัวแทนของการขัดเกลาทาง
สังคมอยางหนึ่ง (สุพัตรา สุภาพ, 2546) โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน บุคคลมักจะยึดเอาเพื่อนเปน
แนวทางในการปฏิบัติตางๆ คานิยมที่สําคัญอยางหนึ่งของผูคนในสมัยปจจุบัน ก็คือ คานิยมของ
กลุ ม เพื่ อน ดั งนั้ น เมื่ อ บุ ค คลมี เ พื่ อ นที่ มี พฤติ กรรมหญิ งรั ก หญิ ง บุ ค คลนั้ น จึ งอาจจะรั บ ค า นิ ย ม
พฤติกรรมหญิงรักหญิงนั้นมาดวย หรือบุคคลนั้นอาจจะเปนหญิงรักหญิงตามเพื่อนเพราะเห็นเพื่อน
เปนหญิงรักหญิง จึงลองกระทําตามดวยความอยากรูอยากลอง
นอกจากนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนยังอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมที่ตรงขามกับพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานของคนทั่วไปในสังคม ดังนั้น เพื่อนซึ่งมีพฤติกรรมหญิงรักหญิงจึงเรียกไดวาเปน
บุค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน เนื่ องจากพฤติ ก รรมหญิ งรัก หญิ งเป น พฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งไปจาก
พฤติกรรมรักตางเพศ ซึ่งเปนพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของคนทั่วไป
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากผลการศึกษาของอุษา ศรีพานิช (2541)
ไดผลสรุปวากลุมชายแปลงเพศจะมีการคบหาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่เปนกะเทยอยางสม่ําเสมอ และ
มีตัวแบบจากกะเทยรุนพี่ที่โรงเรียนซึ่งเปนกลุมที่ดังและเดนที่สุดในโรงเรียน ทําใหสันนิษฐานไดวาการ
มีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงจะมีสวนทําใหบุคคลคอยๆซึมซับพฤติกรรมรักรวมเพศ ทําใหบุคคลเริ่มคิด
วาพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นไมใชสิ่งแปลกหรือผิดแตอยางใด อีกทั้งเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงนั้นก็
อาจจะชักจูงโนมนาวจิตใจใหบุคคลเขารวมเปนหญิงรักหญิงไดโดยไมยาก เนื่องจากมนุษยเราตั้งแต
วัยเด็กก็มักจะติดเพื่อนดวยกันทั้งนั้น
3. โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
การที่หญิงรักหญิงเคยไดรับการศึกษาในโรงเรียนสตรีลวนหรือโรงเรียนสหศึกษาอาจมีอิทธิพล
ทําใหกลายเปนหญิงรักหญิง
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เหตุผล
โรงเรียนสตรีลวนสามารถทําใหบุคคลกลายเปนหญิงรักหญิงได เนื่องจากบุคคลเหลานั้นจะ
พบเจอติ ดต อ หรื อมี เพื่อ นที่มี แ ต เพศหญิ ง ทํ า ให ไ มมี โ อกาสมี เพื่ อนต า งเพศ การมีเพื่ อ นตา งเพศ
ภายนอกโรงเรียนก็อาจจะมีจํานวนมากไมเทากับเพื่อนที่เปนเพศหญิงในโรงเรียน อีกทั้งในโรงเรียนก็
อาจมีหญิงรักหญิงอยูแลวดวย ซึ่งอาจเปนแบบอยางของพฤติกรรมหญิงรักหญิงแกบุคคลอื่นได จน
นําไปสูการเปนหญิงรักหญิงไดในที่สุด ทางดานโรงเรียนสหศึกษานั้นก็อาจมีอิทธิพลทําใหบุคคล
กลายเปนหญิงรักหญิงไดเชนกัน เนื่องจากหญิงรักหญิงอาจจะคลุกคลีหรือสนิทสนมกับเพื่อนผูชาย
มาก จนติดนิสัยแบบผูชายมากลายเปนหญิงรักหญิงซึ่งเปนทอม
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
จากแนวคิดเรื่องการขัดเกลาทางสังคมนั้น โรงเรียนเปนตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมที่
สําคัญมากอยางหนึ่งในการปลูกฝงลักษณะนิสัย (สุพัตรา สุภาพ, 2546) เนื่องจากโรงเรียนเปน
สถานที่ที่เด็กไดศึกษาหาความรูตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม โรงเรียนยังเปนสถานที่ที่เด็กไดพบปะและทําความรูจักกับกลุมเพื่อน หรืออาจกลาวไดวา
โรงเรียนชวยทําใหบุคคลไดมีเพื่อนตั้งแตเด็ก ดังนั้น โรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
นิสัย และคานิยมตางๆของเด็กมาก เมื่อโรงเรียนขัดเกลาบุคคลอยางไมเขมแข็ง หรือขัดเกลาอยางไม
ถูกตอง บุคคลจึงอาจเปนหญิงรักหญิงได
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากผลการศึกษาของอุษา ศรีพานิช (2541)
ไดผลสรุปวากลุมชายแปลงเพศจะมีการคบหาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่เปนกะเทยอยางสม่ําเสมอ และ
มีตัวแบบจากกะเทยรุนพี่ที่โรงเรียนซึ่งเปนกลุมที่ดังและเดนที่สุดในโรงเรียน ทําใหสันนิษฐานไดวาการ
ที่บุคคลตองอาศัยอยู หรือเรียนอยูในโรงเรียนสตรีลวน ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีแตเพื่อนนักเรียนหญิง ครู
อาจารยก็มักจะเปนผูหญิง เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหบุคคลพบปะแตผูหญิง บุคคลนั้นจึงไม
รูจักเพศตรงขาม ไมรูวาการคบหากับคนเพศตรงขามนั้นเปนอยางไร การที่ตองอยูแตกับผูหญิงจึงทํา
ใหบุคคลกลายเปนหญิงรักหญิงได
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4. สื่อมวลชนมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
สื่อมวลชนในดานตางๆเปนตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่อาจชักนําทําให
ผูหญิงกลายเปนหญิงรักหญิง
เหตุผล
สื่อมวลชนในปจจุบันมีอิทธิพลตอบุคคลเปนอยางมาก บุคคลจะไดรับสื่อตางๆทางใดทาง
หนึ่งอยูโดยตลอด เมื่อสื่อเหลานี้นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิงหรือพฤติกรรมรักรวมเพศ ก็
อาจจะชักนําหรือมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล ทําใหบุคคลเปนหญิงรักหญิงได
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
จากแนวคิดเรื่องการขัดเกลาทางสังคมนั้น สื่อมวลชนเปนตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม
อยางหนึ่ง (สุพัตรา สุภาพ, 2546) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหบุคคลไดรับทราบขอมูลขาวสารและความรู
ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือรายสัปดาห การตูน
นวนิยาย วรรณกรรม และวรรณคดี เปนตน ดังนั้น เมื่อบุคคลไดรับสื่อเกี่ยวกับหญิงรักหญิง บุคคล
จึงไดรับการขัดเกลาทัศนคติเรื่องพฤติกรรมหญิงรักหญิงดวย ซึ่งอาจชักนําใหเปนหญิงรักหญิงในที่สุด
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากผลการศึกษาของ มณฑาทิพย ชัยเปรม
(2540) สรุปผลไดวาสื่อมีอิทธิพลตอการเรียนรูบทบาททางเพศที่ผิดปกติ เชน โทรทัศน วารสาร
นิตยสาร และหนังสือเฉพาะกลุมแปลงเพศ ซึ่งสามารถหาซื้อไดงาย ทําใหสันนิษฐานไดวาการไดรับ
สื่ออยางใดอยางหนึ่งเปนเวลานานอาจจะทําใหบุคคลเกิดทัศนคติใหมๆ หรือเกิดความอยากรูอยาก
เห็นตามที่สื่อไดนําเสนอมา เชน การอานการตูน นวนิยาย หรือนิตยสาร ที่จงใจนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับรักรวมเพศ เมื่อบุคคลไดรับสื่อเหลานี้นานวันขึ้น ก็อาจทําใหบุคคลเห็นวารักรวมเพศไมใช
เรื่องแปลก ไมใชสิ่งที่ผิดปกติ จนอาจทําใหกลายเปนหญิงรักหญิงไดในที่สุด
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5. การผิดหวังจากความรักกับคนที่เปนคนเพศตรงขามมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรัก
หญิง
ความหมาย
การที่หญิงรักหญิงเคยผิดหวังจากความรักจากบุคคลที่เปนเพศชาย อาจมีอิทธิพลทําให
ผูหญิงกลายเปนหญิงรักหญิง
เหตุผล
เมื่อบุคคลตองเสียใจกับความรักอยางรุนแรง บุคคลนั้นก็อาจเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับบุคคลที่
ทําใหตัวเองเสียใจจากเชิงบวกกลายเปนเชิงลบ ดังนั้น เมื่อผูหญิงคนหนึ่งผิดหวังในความรักกับผูชาย
หรืออาจมีกรณีที่มี หญิงรักหญิงมาชวยปลอบใจผูหญิงคนนี้ ดวย ถ าเธอคิดวาเธอยอมรั บหรือทน
พฤติกรรมของผูชายตอไปไมได หรือเห็นวาชอบพอผูหญิงดวยกันนาจะไปไดดีมากกวา เธอก็อาจ
เปลี่ยนทัศนคติมาเปนหญิงรักหญิงได
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
สามารถนําแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมจากกลุมเพื่อน สื่อมวลชน หรือจากแนวคิดเรื่องการ
เปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมมาอธิ บ ายป จ จั ย ประการนี้ ไ ด เมื่ อ คนเราต อ งประสบกั บ เหตุ ก ารณ
บางอยาง เหตุการณนั้นๆก็อาจจะมีสวนทําใหคนเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมๆไป ในกรณีที่ผูหญิง
ผิดหวังจากความรักกับผูชาย ถาหากเหตุการณดังกลาวสงผลกระทบกระเทือนจิตใจมากอาจจะทําให
บุคคลดังกลาวเปลี่ยนไปชอบผูหญิงเหมือนกันได จากการคบหากลุมเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิง การ
ไดรับสื่อที่เกี่ยวของกับหญิงรักหญิง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมหรือวัฒนธรรมได
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากการศึกษาของเทเรสกา ทอรเรส (แปลโดย
อมราวดี, 2518) มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศซึ่งเปนเพราะการผิดหวังในความ
รักกับบุคคลที่เปนคนเพศตรงขาม ทําใหสันนิษฐานไดวาบุคคลอาจจะเคยผิดหวังจากคนรักที่เปน
ผูชาย การผิดหวังจากความรักนั้นอาจจะรุนแรงจนบุคคลนั้นเริ่มมีทัศนคติเกี่ยวกับเพศตรงขามในทาง
ที่เลวรายขึ้นจนถึงขั้นเกลียดบุคคลที่มีเพศตรงขาม บุคคลนั้นจึงหันไปหาผูหญิงดวยกันซึ่งคิดวานาจะ
มีความรักที่ยืนยาวและมั่นคงมากกวา
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6. การมองตนตางไปจากคนอืน่ มีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
บุคคลที่เปนหญิงรักหญิงอาจมีทัศนคติในการมองตนเองที่แตกตางไปจากผูห ญิงคนอื่น จึงทํา
ใหกลายเปนหญิงรักหญิง
เหตุผล
คนเราไดรับการขัดเกลาอบรมเลี้ยงดูมาแตกตางกัน
คนเราจึงมีทัศนคติและบุคลิกภาพที่
แตกตางกัน ดังนั้นบุคคลทีเ่ ปนหญิงรักหญิงจึงอาจจะมองตนเองแตกตางไปจากคนสวนใหญในสังคม
กลาวคือ หญิงรักหญิงอาจจะมองตนแลวคิดวาตนมีความพึงพอใจในเพศเดียวกันมากกวาเพศตรง
ขาม หรือทอมอาจจะมองตนวาตนนัน้ ดูมีความเปนผูช ายจึงมีคนรักเปนผูหญิง เปนตน จึงทําให
กลายเปนหญิงรักหญิงในทีส่ ุด
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
จากทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนนัน้ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจึงทําใหเกิดความเปนตัวตนของ
มนุษยขนึ้ มา (สุพัตรา สุภาพ, 2546) หญิงรักหญิงจึงอาจจะไดรับการขัดเกลาทางสังคมที่แตกตางไป
จากผูอนื่ ทําใหหญิงรักหญิงกลายเปนผูทมี่ ีบุคลิกภาพและทัศนคติแตกตางออกไป จนทําใหหญิงรัก
หญิงมองตนเองแตกตางไปจากคนอืน่ จึงกลายเปนหญิงรักหญิงในทีส่ ุด
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากงานวิจัยของบงกชมาศ เอกเอี่ยม (2532)
ซึ่งศึกษากระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณรักรวมเพศของเกย พบวาขั้นตอนการเกิดความรูสึก
วาตนแตกตางจากผูอนื่ นัน้ เปนกระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณรักรวมเพศขั้นตอนแรก จาก
ขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน
7. ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอิทธิพลทําให
เปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
การที่บุคคลมีความคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องหญิงรักหญิงหรือเรื่องรักรวมเพศในแงดี อาจ
ทําใหบุคคลนัน้ กลายเปนหญิงรักหญิงได

67
เหตุผล
เมื่อบุคคลมีความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงในทางที่ดี
บุคคลนั้นก็จะไมเกิด
ความรังเกียจหรือเกลียดชังหญิงรักหญิง แตจะเกิดความชอบพอสนิทสนมกันขึน้ มา จนอาจซึมซับ
ความคิดทัศนคติตางๆเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากขึน้ และอาจเริ่มชอบพอกับหญิงรักหญิงที่ใกลชดิ ดวย
จนกลายเปนหญิงรักหญิงในที่สุด
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
จากทฤษฎีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองนั้น
หญิงรักหญิงก็อาจจะเปนผูที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองตางไปจากคนอื่น กลาวคือ บุคคลโดยทั่วไปในสังคมมีทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธวา เปน
เรื่องของบุคคลตางเพศ ความสัมพันธแบบรักรวมเพศเปนสิ่งที่ถูกมองวาแปลกไปจากสิ่งที่ควรจะเปน
แตบุคคลบางกลุมก็อาจจะไมไดมองวาพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นเปนสิ่งที่ผิดแปลกแตอยางใด บุคคล
เหลานี้อาจมองวาพฤติกรรมรักรวมเพศก็เปนพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งของมนุษย อีกทั้งยังเปนพฤติกรรม
สวนบุคคล ไมไดเปนเรื่องเสื่อมเสีย สาเหตุดังกลาวอาจชักนําใหบคุ คลเหลานี้ใกลชิดและกลายเปน
หญิงรักหญิงในที่สุด
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากการผลศึกษาของบอลล (Ball, 1977 อาง
ใน นฤมล สิริพันธุ, 2533) ซึ่งไดศึกษาเยาวชนในเขตเมืองใหญทั้งชายและหญิงซึง่ เปนลูกของคนใช
แรงงาน พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดหี รือในแงบวกนัน้ มีความสัมพันธทางลบกับการ
ที่บุคคลเหลานี้มักจะประพฤติตนขัดกับกฏเกณฑของสังคม
8. ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความหมาย
บุคคลที่เปนหญิงรักหญิงมีความตองการทางดานจิตใจที่แตกตางไปจากคนอื่น หรือหญิงรัก
หญิงอาจไมไดรับการตอบสนองทางดานจิตใจอยางเพียงพอ จึงทําใหกลายเปนหญิงรักหญิง
เหตุผล
หญิงรักหญิงก็เปนบุคคลที่มีความตองการทางดานจิตใจ เชน ตองการความรัก ความอบอุน
ความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนตน เมื่อหญิงรักหญิงไมไดรับการตอบสนองทางดานจิตใจเทาที่ควร
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เชน การตอบสนองทางความรักจากผูชาย หรือผูชายไมสามารถเขาใจผูหญิงไดดีมากนัก เปนตน
ทําใหหญิงรักหญิงมองหาการตอบสนองจากผูหญิงดวยกันเอง จึงทําใหกลายเปนหญิงรักหญิง
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและสนับสนุนสมมติฐานนี้
ทฤษฎีการหนาทีน่ ิยม (งามพิศ สัตยสงวน, 2545) ไดอธิบายไววามนุษยมีความตองการ
จําเปน 3 อยาง ไดแก ความตองการจําเปนขัน้ พื้นฐาน ความตองการทางดานสังคม และความ
ตองการทางดานจิตใจ ความตองการทางดานจิตใจนี้จะชวยทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจในตัวเองและ
ชวยทําใหเกิดความอบอุน ใจมากขึน้ ดังนั้น เมื่อบุคคลไมไดรับการตอบสนองทางจิตใจจากดานตางๆ
มากที่ควร แตไดรับการตอบสนองทางดานจิตใจจากหญิงรักหญิง เชน ความเขาใจ เปนตน บุคคล
จึงอาจพึงพอใจในหญิงรักหญิงจนเปนหญิงรักหญิงในที่สุด
ตัวอยางงานวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ เชน จากผลการศึกษาของมาลีนอฟสกี (ภุทชงค
กุณฑลบุตร, 2528) เรื่องหนาทีข่ องประเพณีในการตอบสนองความตองการทางดานความพึงพอใจ
ของบุคคลในประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญ กลาวคือ เมื่อชาวเกาะโทรเบียนไดรับของขวัญแลวจะ
ไมเก็บของขวัญนั้นไวนานๆ โดยเมื่อไปคาขายกับเกาะอื่นก็จะนําของขวัญไปใหเกาะนั้น ประเพณีการ
แลกเปลี่ยนของขวัญจึงมีหนาที่ตอบสนองความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับมากกวาการซื้อขายของ
ธรรมดา

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่ทําใหเปนหญิงรักหญิงนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา
(Anthropological Field Work) เปนหลัก แตมีการวิจัยเอกสารดวย คือ การเก็บขอมูลจากหองสมุด
ตางๆ เชน หองสมุดคณะรัฐศาสตร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน สําหรับการ
วิจัยสนามทางมานุษยวิทยามีขั้นตอนและเทคนิควิจัยตางๆดังนี้ (งามพิศ สัตยสงวน, 2545)
1. การเลือกสนามวิจัย
ผูวิจัยตองคํานึงถึงสาเหตุความเปนไปไดตางๆในการเลือกสนามวิจัย ผูวิจัยตองเลือกสนาม
วิจัยที่เหมาะสมและเอื้อแกการทําวิจัย อยางไรก็ตาม เนื่องจากหญิงรักหญิงไมไดมีสถานที่อยูอาศัย
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เปนชุมชนหรือหมูบานที่เฉพาะ การลงสนามวิจัยจึงเปนการพบเจอ เขารวมกิจกรรมกับหญิงรักหญิง
โดยมีสนามวิจัยที่สําคัญคือสถานที่พบปะ หรือสถานที่ meeting ของกลุมหญิงรักหญิง
2. การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคราวๆ (Pre-test)
เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยคราวๆ เปนตัว อยางขอมูลที่นํามาใชพิจารณาใน
ตอนตนๆ กลุมตัวอยางกลุมนี้จะไมใชกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ
3. การเยือนชุมชนที่เลือกศึกษา
การเยือนชุมชนที่เลื อกศึกษาเปนการเตรียมตัวที่ สําคัญอย างหนึ่งกอนที่จะเขาสนามวิจั ย
เพื่อที่ผูวิจัยจะไดสามารถเตรียมตัวในดานการปรับตัว หาขอมูลเพิ่มจากผูที่มีความเกี่ยวของกับหญิง
รักหญิง เริ่มแนะนําตัวใหหญิงรักหญิงรูจัก โดยผูวิจัยเริ่มจากการไปเยือนสถานที่ที่หญิงรักหญิงนัด
พบกันเปนประจํา
4. การหาขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่เลือกศึกษา
กอนเขาสนามวิจัย ผูวิจัยตองวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องหญิงรักหญิง โดย
การศึกษาขอมูลจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ อินเทอรเน็ต เปน
ตน
5. การสํารวจลักษณะทางกายภาพ
การสํารวจดังกลาว ไดแก การสํารวจลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่หญิงรักหญิงใชเปน
สถานที่หลักในการพบปะ และการสํารวจประชากร
6. การทําไดอะแกรมเครือญาติ
การทําไดอะแกรมเครือญาติเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของการทําวิจัยทางมานุษยวิทยาและของ
การวิจัยในครั้งนี้ ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานและเปนตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่สําคัญมากที่มี
อิทธิพลตอตัวบุคคล ครอบครัวยังเปนสมมติฐานประการหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ที่มีอิทธิพลทําใหผูหญิง
กลายเปนหญิงรักหญิง
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7. การสังเกตการณอยางมีสว นรวม (Participant Observation)
การสังเกตการณอยางมีสวนรวมนั้นเปนเทคนิคการวิจัยทางมานุษยวิทยาที่มีความสําคัญมาก
โดยที่ ผู วิ จั ย จะสั ง เกตพฤติ ก รรมต า งๆของหญิ ง รั ก หญิ ง เข า ร ว มกิ จ กรรมต า งๆของหญิ ง รั ก หญิ ง
เพื่อที่จะไดรับทราบขอมูลและเขาใจในตัวหญิงรักหญิงรวมถึงกิจกรรมตางๆที่หญิงรักหญิงปฏิบัติอยาง
แทจริง
8. การจดบันทึกสนาม
เปนการจดบันทึกความรูสึกนึกคิดและประสบการณตางๆที่ไดสังเกตมา เพื่อที่จะไดไมลืม
รายละเอียดหรือเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น เชน ความรูสึก พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เปนตน และจะได
นํามาวิเคราะหขอมูลที่ไดอยางสมบูรณมากขึ้นดวย
9. การศึกษาประวัติชีวิต
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลประวัติชีวิตของผูใหขอมูลสําคัญอยางละเอียดตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน
ประวัติชีวิตมีความสําคัญเนื่องจากประวัติชีวิตจะแสดงถึงครอบครัว ทัศนคติ และอิทธิพลของสิ่ง
ตางๆที่มีตอตัวผูใหขอมูลสําคัญ
10. การสัมภาษณแบบเจาะลึก
เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญอยางละเอียดจํานวน 16 คน โดยแบงเปนดี้ 8 คน และ
ทอม 8 คน เพื่อที่ผูวิจัยจะไดทราบถึงขอมูลที่ผวู ิจัยตองการทราบในหัวขอที่เฉพาะเจาะจงลงไป ซึ่งจะ
นําไปสูการวิเคราะหขอมูลและการตอบปญหาวิจัยในที่สุด
การลงสนามวิจัย
ผูวิจัยเริ่มติดตอกับหญิงรักหญิงตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยในตอนแรกนั้นผูวิจัยเริ่ม
ติดตอกับกลุมอัญจารี ซึ่งเปนกลุมองคกรสนับสนุนและปกปองสิทธิคนรักเพศเดียวกัน กลุมอัญจารีได
ชวยใหผูวิจัยไดรับขอมูลเบื้องตนหลายอยางเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ในระหวางนั้น เพื่อนของผูวิจัยก็ได
แนะนํา ใหผูวิจัยไดรูจักกับสังคมของหญิงรักหญิงในอินเทอรเน็ต ทําใหผูวิจัยไดทราบวายังมีการ
รวมกลุมพบปะกันของหญิงรักหญิงอีกนอกเหนือไปจากกลุมอัญจารี เพื่อนของผูวิจัยจึงแนะนําผูวิจัย
ใหรูจักกับเพื่อนหญิงรักหญิง ซึ่งเปนสมาชิกในกลุมอื่นๆในอินเทอรเน็ตดวย อันเปนจุดเริ่มตนที่ทําให
ผูวิจัยไดรูจักกับหญิงรักหญิงอีกหลายคนจนเปนผูใหขาวสําคัญในเวลาตอมา
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ผูวิจัยใชเวลาเก็บขอมูลเปนเวลาประมาณหนึ่งปสามเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ผูวิจัยใชเวลาในชวง 2- 3 เดือนแรกเพื่อหาผูใหขาวสําคัญ เมื่อไดผูให
ขาวสําคัญแตละคน ผูวิจัยก็เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตบัดนั้น จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ดังกลาว
บุคคลที่เปนผูใหขาวสําคัญในการวิจัยครั้งนี้นั้น มีบางคนที่ผูวิจัยเคยติดตอสัมภาษณประวัติ
ชีวิตเพื่อนําขอมูลมาเปนผูใหขาวสําคัญ แตก็ตองยกเลิกไปกลางคัน เนื่องดวยผูใหขาวสําคัญบาง
ทานไมสามารถใหเวลาหรือไมสะดวกที่จะใหขอมูลไดอยางเปดเผยเต็มที่ ผูใหขาวสําคัญบางทานก็ให
ความสนิทสนมไดยาก จึงทําใหมีการหาผูใหขาวสําคัญคนใหมมาแทนที่อยูหลายคน และเนื่องดวย
ผูวิจัยรูจักกับผูใหขาวสําคัญโดยการแนะนําของเพื่อน ผูใหขาวสําคัญจึงมีชวงอายุที่ไมแตกตางกัน
มากนัก ระดับอายุของผูใหขอมูลสําคัญอยูในชวงอายุระหวาง 20 – 29 ป
ผูวิจัยจะพูดคุยกับผูใหขาวสําคัญทางโทรศัพทจนสนิทสนมกันพอควรกอน เพื่อเปนการทํา
ความรู จั ก ทํ าให ผูใ ห ข า วสํ า คัญ รูจัก ผู วิ จัย เกิ ดความไว เนื้ อเชื่ อใจผูวิ จัย เข า ใจในการวิ จั ยแบบ
มานุษยวิทยา และตกลงเปนผูใหขาวสําคัญดวย เมื่อสนิทสนมกันพอสมควรแลวผูวิจัยจึงจะขอนัดพบ
ครั้งแรกที่ผูวิจัยพบกับผูใหขาวสําคัญแตละคนเปนครั้งแรกนั้น ผูใหวิจัยจะขอสัมภาษณแบบเปน
ทางการดวย แตการพบปะครั้งหลังๆ ผูวิจัยมักจะใชเทคนิควิจัยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
คือพูดคุยกันไปเรื่อยๆ เรียนรูชีวิตกันและกันเหมือนเวลาที่เพื่อนทําความรูจักกัน ในระหวางที่พูดคุย
เรื่องทั่วๆไปนั้น ผูวิจัยก็จะบันทึกรายละเอียดตางๆอยูตลอด เปนการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
ผูวิจัยนัดเจอผูใหขาวสําคัญอยูเปนระยะ เดือนละประมาณ 1 – 2 ครั้งตอผูใหขาวสําคัญ
1 ทาน เมื่อสัมภาษณผูใหขาวสําคัญแตละครั้งจะใชเวลาอยางนอยประมาณ 30 นาที ไปจนถึง 2 – 3
ชั่วโมง โดยจะมีทั้งการนั่งคุยเพื่อสัมภาษณอยางเปนทางการ และมีทั้งการเดินเที่ยวไปตามสถานที่
ตางๆและคุยกันไปเรื่อยๆแบบเวลาไปเที่ยวกับเพื่อน บางครั้งผูใหขาวสําคัญกับผูวิจัยก็จะนัดเจอกัน
เปนกลุม เพราะผูใหขาวสําคัญหลายคนก็เปนเพื่อนกัน การนัดเจอเพื่อเก็บขอมูลครั้งหนึ่งก็อาจจะใช
เวลาถึงเกือบทั้งวัน เพราะกวาจะมาเจอกันครบทุกคนก็ใชเวลาถึงครึ่งวันแลว พอตกเย็นก็จะแยกยาย
กันกลับบาน
ผูใหขาวสําคัญยังพาผูวิจัยไปรวมงานมีตติ้ง (meeting) ซึ่งเปนงานปารตี้ของหญิงรักหญิง
ตามผับหรือสถานที่เที่ยวกลางคืนโดยจะมีเดือนละ 1 ครั้ง มีการจายคาเขารวมงาน ในงานก็จะมีทั้ง
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การรั บ ประทานอาหาร เล นเกม มีก ารร องเพลง การแสดงดนตรี เป น ต น สถานที่ จัดงานก็จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ในบางกรณี ที่ ผู วิ จั ย เห็ น ว า การจดบั น ทึ ก ไปพู ด คุ ย ไปจะดู ไ ม เ หมาะสม เช น ระหว า ง
รับประทานอาหาร ระหวางการไปเที่ยวกันเปนกลุมตามประสาเพื่อน การเดินเที่ยวไปคุยไป เปนตน
ผูวิจัยก็จะพยายามจําขอมูลที่ไดจากการวิจัยแลวมาจดบันทึกในภายหลัง ถามีขอมูลใดที่ผูวิจัยสงสัย
ผูวิจัยก็จะสอบถามผูใหขาวสําคัญอีกครั้งเพื่อความถูกตองของขอมูล
กลุมตัวอยางในการวิจยั
ผูวิจัยไดแบงผูใหขาวสําคัญ (Key Informant) ออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 ดี้ ซึ่งมีอายุตั้งแต 20 – 26 ป รวมจํานวน 8 คน
กลุมที่ 2 ทอม ซึ่งมีอายุตั้งแต 20 – 29 ป รวมจํานวน 8 คน
การวิเคราะหขอมูล
การรวบรวมขอมูลมีทั้งขอมูลทั่วไปที่ใหภาพรวมเกี่ยวกับหญิงรักหญิง และการสัมภาษณ
ข อ มู ล แบบเจาะลึ ก ข อ มู ล ทั่ ว ไปจะถู ก นํ า มาวิ เ คราะห ใ นเชิ ง สถิ ติ ร อ ยละ ข อ มู ล ที่ นํ า มาพิ สู จ น
สมมติฐานจะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห
โดยหาคารอยละ และนําเสนอในรูปแบบตาราง เพื่อที่จะไดอภิปรายและพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งไว 8
ขอที่วา ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม การมองตน
ตางไปจากคนอื่น ทัศนคติของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก และความตองการ
ทาง จิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง วาสมมติฐานดังกลาวไดรับการยืนยัน
หรือปฏิเสธ
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บทที่ 3

ภูมิหลังของรักรวมเพศและหญิงรักหญิง
พัฒนาการของพฤติกรรมรักรวมเพศ
พฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศนั้น มี ม าเป น เวลานานแล ว ตั้ง แต ส มั ย ยุ คก อ นประวั ติ ศ าสตร โดยมี
หลักฐานภาพวาดตามผนังถ้ําของมนุษยยุคหินโบราณ หรือภาพแกะสลักบนแผนโลหะของอียิปต แต
ความคิดเห็นที่มีตอหลักฐานดังกลาวจะแตกตางกันไปตามยุคสมัย เชน ในยุคกรีกโรมันเมื่อตอนที่
เจริญรุงเรือง พฤติกรรมรักรวมเพศไดรับการยกยองวาเปนความรักที่บริสุทธิ์และสูงสง แตในบางยุค
กลับเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนสิ่งที่นารังเกียจและผิดหลักศาสนา หรือเปนโรคกามวิตถาร และ
ยังเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายอีกในหลายประเทศ (กิติศักดิ์ ปรกติ, 2526)
ในสมัยกรีกโบราณ รักรวมเพศเปนพฤติกรรมทางเพศแบบหนึ่ง นักปราชญที่มีชื่อเสียงหลาย
คนก็มีพฤติกรรมนี้ เชน เพลโต โซเครติส และลีโอนาโด ดารวินชี เปนตน และในยุคจักรวรรดิโรมันก็
มีการแตงงานของคนเพศเดียวกัน และเปนที่ยอมรับในหมูชนชั้นสูง
ชาวคริสเตียนในทวีปยุโรปแตเดิมก็ยอมรับพวกรักรวมเพศตามชาวโรมัน จนกระทั่งมาถึงสมัย
นักบุญโทมัส อะกีนัส ที่เนนแนวความคิดของนักบุญออกัสตินที่วา วัตถุประสงคทางเพศมีเพียงอยาง
เดียวเทานั้นคือการใหกําเนิด รักรวมเพศจึงเปนสิ่งผิดปกติ แตในสมัยกลางนั้นรักรวมเพศก็ยังไมถือวา
เปนบาป เพียงแตเปนคนที่แตกตางกับคนอื่น จนกระทั่ง ป ค.ศ. 1700 พฤติกรรมรักรวมเพศ
กลายเปนอาชญากรรม และเปนการกระทําที่บาป
ในปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการแพทยสมัยใหมขึ้นโดยเฉพาะศาสตรทางจิตเวช บุคคลที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศถูกมองวาเปนคนปวยหรือเปนคนจิตผิดปกติ ประเทศทางตะวันตกตอตานบุคคล
รั ก ร ว มเพศอย า งรุ น แรงในต น ศตวรรษที่ 20 มี ก ารรั ก ษาด ว ยวิ ธี ใ ช ไ ฟฟ า ช็ อ ต เพราะเชื่ อ กั น ว า
พฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศเป น เพราะความผิ ด ปกติ ที่ ส มอง มี ก ารฉี ด ฮอร โ มน และมี ก ารรั ก ษาทาง
จิตวิเคราะห (กิติศักดิ์ ปรกติ, 2526)
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ในตํานานการสรางโลกของศาสนาคริสต (กัณฑเทศ เทศแกว, 2543) พฤติกรรมรักรวมเพศ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพระเจาลงโทษมนุษยอยางรุนแรง เนื่องจากชาวเมืองในเมืองโซดอม (Sodom)
และเมืองโกมอรรา (Gomorrah) นั้นมีพฤติกรรมรักรวมเพศโดยทําตัวเปนเกย พระเจาจึงทําลายเมือง
นี้ทิ้งโดยทรงบันดาลใหไฟบัลลัยกัลปเผาผลาญเมืองนั้น การสมสูกับคนเพศเดียวกันนั้นเปนบาปอยาง
ยิ่ง ซึ่งพระเจาทรงกําหนดโทษเอาไวถึงขั้นตาย
การศึกษารักรว มเพศจํากัดอยูแตในวงการแพทย และกับพวกนักโทษในคุก จนกระทั่งป
ค.ศ. 1957 ฮุคเกอรไดศึกษาโดยใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาทดสอบคนสองประเภท คือรักรวมเพศ
และรักตางเพศ ผลที่ไดคือไมมีอะไรแตกตางกัน ดังนั้น ในป ค.ศ. 1973 สมาคมจิตแพทยอเมริกาจึง
ยกเลิกการจัดพวกรักรวมเพศไวในประเภทคนที่มีจิตผิดปกติ แตการตัดสินของสมาคมไมไดรับการ
ยอมรั บ จากสมาชิ ก อย า งเป น เอกฉั น ท มี ส มาชิ ก สมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ ก าถึ ง 37% ยั ง ไม ย อม
เปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ เดิ ม หลายรั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ ก าก็ ยั ง มี ก ฎหมายห า มพฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศ
พฤติกรรมรักรวมเพศยังถูกคิดอยางผิดๆวาเปนสาเหตุของโรคเอดสอีกดวย (รัจรี นพเกตุ, 2542)

การสมรสของบุคคลรักรวมเพศ
ประเทศในทวีปยุโรป เชน ประเทศเดนมารก มีกฎหมายยอมใหบุคคลรักรวมเพศสมรสกันได
โดยจะเปนการจดทะเบียนความสัมพันธรว มกัน ไมไดเปนการจดทะเบียนสมรสแตก็มีผลเชนเดียวกับ
การจดทะเบียนสมรส สวนในประเทศสวีเดนนั้น ก็ออกกฎหมายเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995
ยินยอมใหบุคคลรักรวมเพศสมรสกันได (ประสพสุข บุญเดช, 2546)
สวนในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้
ในรัฐแคลิฟอรเนียก็มีกฎหมายใหบุคคลรักรวมเพศมาจด
ทะเบียนความสัมพันธรวมกันในครอบครัวได
ในรัฐเวอรมอนตก็ออกกฎหมายในป ค.ศ. 1999
ยินยอมใหบุคคลรักรวมเพศจดทะเบียนการรวมกันทางกฎหมายได
สําหรับในประเทศไทยนั้น ก็เคยมีคูรักรวมเพศทั้งชายและหญิงไดสมรสกัน แตก็ยังไมมี
กฎหมายอันชัดเจน ที่จะใหบุคคลรักรวมเพศจดทะเบียนความสัมพันธรวมกันในครอบครัว (ประสพสุข
บุญเดช, 2546)

75

หญิงรักหญิงในประเทศไทย
สําหรับพฤติกรรมรักรวมเพศในประเทศไทยนั้น ไมมีหลักฐานชัดเจนวาเริ่มมีมาตั้งแตเมื่อใด
คนทั่ ว ไปมั ก จะมองว า ความสั ม พั น ธ แ บบหญิ งรั ก หญิ ง นั้ น เป น สิ่ งที่ รั บ มาจากต า งประเทศ ไม ใ ช
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทําใหบุคคลที่มีความสัมพันธแบบหญิงรักหญิงรูสึกวาตัวเองไดทําผิด
ประเพณีของชาติ ซึ่งตอมาก็ทําใหหญิงรักหญิงถูกรังเกียจและไมยอมรับตัวเองจนกอใหเกิดความ
กดดัน ตา งๆในชี วิต ทั้งที่จากหลักฐานทางประวั ติศาสตร ของไทยมีห ลั กฐานหลายอยา งที่ บอกวา
ความสัมพันธแบบหญิงรักหญิงนั้นมีอยูในประเทศไทยมานานหลายรอยปแลว เริ่มตั้งแตภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดคงคาราม ซึ่งเปนวัดของชาวมอญ อยูที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่มีความ
เกาแกถึง 218 ป ภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นไดรับความสนใจและศึกษาตลอดจนตีพิมพเปนเอกสาร
มากมาย เพราะเปนภาพเกาแกที่มีความงดงามมาก และแสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูของชีวิต
ไทยในอดีตภาพวาดสวนใหญเปนเรื่องทศชาติของพระพุทธเจากอนตรัสรู และดวยการบรรยายชาติ
ต า งๆนี้ ไ ด มี ภ าพที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ แ บบหญิ ง รั ก หญิ ง อยู มี ทั้ ง ผู ห ญิ ง ที่ ถู ก ลงโทษเพราะมี
ความสัมพันธกับ ผูหญิงดวยกัน ภาพนางใน และหญิงชาวบานธรรมดา (ศันสนีย นาครังสรรค,
2544)
มีวรรณกรรมหลายเรื่อง เชน พระอภัยมณี เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค เปนตน ทีไ่ ด
กลาวถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในสมัยกอน สวนใหญมักจะเปนเรื่องราวของหญิงกับหญิงซึ่งเปน
สาวสนมกํานัลในวัง โดยจะเรียกวา “เลนเพื่อน” การกระทํานี้ถือวาเปนความผิดตามกฎมณเฑียรบาล
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมีขอหามแกบรรดาเหลานาง
สนมในวังไววา (กิติศักดิ์ ปรกติ, 2526)
“อนึ่งสนมกํานัล คบผูหญิงหนึ่งกันทําดุจชายเปนชูเมียกัน
ใหลงโทษดวยลวดหนัง 50 ที ศักคอ ประจานรอบพระราชวัง
ทีหนึ่งใหเอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่งใหแกพระเจาลูกเธอหลานเธอ”
ในเรื่องพระอภัยมณีที่สุนทรภูกวีเอกของไทยไดแตงไว
ก็มีกลาวถึงการเลนเพื่อนไว
เชนเดียวกัน มีกลอนตอนหนึ่งที่บรรยายถึงความประพฤติของนางสนมกํานัลเมืองรมจักรไววา
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“ฝายหามแหนแสนสนมเมืองรมจักร
ดวยเมื่ออยูบูรีภิรมยรส
จนเคยเลนเปนธรรมเนียมนางรมจักร
กลางคืนเที่ยวเกี้ยวเพื่อนออกเกลื่อนไป
เห็นสาวสาวชาวเมืองการเวก
แกลงพูดพลอดทอดถนัดเขาติดพัน

แตลวนนักเลงเพื่อนเหมือนกันหมด
เพราะทาวทศวงศาไมวาไร
ทั้งรวมรักรวมชีวิตพิสมัย
เปนหัวไมผูหญิงลอยทิ้งกัน
ที่เอี่ยมเอกตองใจจนใฝฝน
ทําเชิงชั้นชักชวนใหยวนใจ”

“พวกพาราการเวกไมรูเลน
ตอถูกจูบลูบตองทํานองใน
หนุมหนุมเกี้ยวเบี้ยวบิดไมคดิ คบ
แตเมืองเราชาวบุรีนไี้ มเคย
อันรมจักรนัครากับการเวก
ออกอื้ออึงหึงหวงเพราะชวงชิง

คิดวาเชนซื่อตรงไมสงสัย
จึงติดใจไมหมายใหชายเชย
เพราะเหตุสบเชิงเพื่อนจึงเชือนเฉย
อยาหลงเลยเลนเพื่อนไมเหมือนจริง
อภิเษกเสนหาประสาหญิง
ถึงรอบทึ้งทุบตีเพราะที่รัก “

“ที่ปลูกรักจักไดทุกคืนค่ํา
ที่ชื่นเชยเคยรักเหมือนหลักประโคน
ยังเหลือแตแมศรีสาครอยู
จะเชิญเจาเทาไหรกไ็ มลง

ก็เตี้ยต่ําฝายกรองกรอยโกรน
ก็หักโคนขาดสูญประยูรวงศ
ไปสิงสูเสนหานางสาหงส
ใหคนทรงเสียใจมิไดเชย”

ขอความนีห้ มายความวา (ชลดา เรืองรักษลขิ ิต, 2545) แมศรีสาครนัน้ รักใครนางสาหงส คํา
วา “สิงสู” ในที่นแี้ สดงวาความรักทีแ่ มศรีสาครมีตอนางสาหงสถึงขัน้ หลงใหลมากถึงขนาดไมยอมจาก
มาหรือไมยอมอยูหางไกล นอกจากนี้ ขอความที่วา “จะเชิญเจาเทาไหรกไ็ มลง” แสดงวาสุนทรภูก็มี
จิตหมายปองนางศรีสาคร แตนางศรีสาครไมสนใจสุนทรภู และไมยอมเลิกรักนางสาหงส ในเรื่อง
เดียวกันนี้ สุนทรภูกลาวถึงแมมายอีกคนหนึ่งที่รักผูหญิงดวยกัน
“สงสารแตแมมายสายสวาท
อานหนังสือหรือวานองจะลองไน
แมนยอมใจใหสัตยจะนัดนอง

นอนอนาถหนาวนาน้ําตาไหล
เสียดายใจจางจืดไมยืดยาว
ไปรวมหองหายหมายทั้งหายหนาว
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นี่หลงเพื่อนเหมือนเคี่ยวขางเหนียวลาว
ลืมขาวเจาเจาประคุณที่คุนเคย”
ขอความนีห้ มายความถึง (ชลดา เรืองรักษลิขิต, 2545) ความรักของหญิงหมายคนหนึ่งที่มีตอ
หญิงดวยกัน ในขอความทีก่ ลาวถึงมีความหมายวาแมหมายผูนี้รูรสความสัมพันธระหวางหญิงกับชาย
มาแลว แตเมื่อมารูรสความสัมพันธระหวางหญิงกับหญิงกลับชื่นชอบมากกวา สําหรับตัวสุนทรภูเอง
นั้น เมื่อตีความเอาจากบทกลอนอื่นๆของเขาแลวเห็นวา สุนทรภูเองไมสงเสริมใหผูหญิงมีพฤติกรรม
เชนนี้ และกลาวเปรียบเทียบวาความรักแบบนี้สูความรักแบบชายหญิงแมจริงไมได
เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคซึ่งแตงขึ้นโดยคุณสุวรรณ
ก็มีการกลาวถึงการเลนเพื่อนไว
เชนเดียวกัน โดยเปนการเลนเพื่อนระหวาง “หมอมสุด” และ “หมอมขํา” หมอมขําออกจะเปนผูหญิง
หมอมขําเดินเหมือนเปด จึงมีชื่อเรียกขานวา “หมอมเปดสวรรค” สวนหมอมสุดนั้นชอบทําตัวเปน
ผูชาย และเนื่องจากหมอมสุดเปนผูที่มคี วามรูทางหนังสือดี กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพจึงโปรดใหอาน
บทกลอนถวายเมื่อบรรทมอยูเสมอ คืนหนึ่ง เมื่อหมอมสุดอานหนังสือถวาย หมอมสุดก็คิดวากรม
หมื่นอัปสรสุดาเทพบรรทมหลับไปแลว หมอมสุดจึงดับเทียน แลวเอาผาคลุมโปงกอดจูบหมอมขําซึ่ง
นอนอยูป ลายพระบาท แตเนื่องจากกรมหมื่นอัปสรสุดาบรรทมยังไมหลับ ทรงเห็นหมอมสุดทําเชนนัน้
จึงประทานชื่อใหวา “คุณโมง” เพราะชอบเอาผาคลุมโปงกอดสาวนัน่ เองดังคํากลอนทีว่ า (กิติศักดิ์
ปรกติ, 2526)
“ครั้นพระองคทรงพลิกพระกายกลับ
ก็สมจิตคิดไวใจประวิง
เขาชุลมุนวุนวายอยูปลายพระบาท
เอาเพลาะหอมกรอมหุมกันคลุมโปง

หมายวาพระบรรทมหลับสนิทนิ่ง
ก็คลานชิงกันขยับดับเทียนชัย
อุตลุดอุดจาดทําอาจโถง
จึงตรัสเรียกคุณโมงแตนนั้ มา”

“ครั้งหนึ่งเปดสวรรคกระสันจิต
วาคุณโมงคูชวี ิตมานิทรา
พูดแลวก็ปรามหามปาก
เจาจงชวยปกปดใหมิดควัน

บอกกับคนชอบชิดสนิทหนา
อยูในหองของขามาหลายวัน
อยาพูดมากไปใหฉาวคนจะกลาวขวัญ
เสร็จแลวดังนั้นก็นิ่งไป”

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี ร.ศ. 118
กําหนดโทษผูขมขืนกระทําชําเราผิดธรรมดาโลก ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการกระทําชําเราผิดธรรมชาติ
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เปนครั้งแรก ตอมาในป พ.ศ. 2499 ไดยกเลิกกฎหมายนี้ เนื่องจากเปนคดีที่เกิดขึ้นไมบอย และยัง
ทําใหประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกดวย พฤติกรรมรักรวมเพศจึงกลายเปนสิ่งที่ไมผิดกฎหมาย

การเปดเผยตัวสูสังคมไทย
สําหรับในสหรัฐอเมริกานั้น ในราวป ค.ศ. 1950 สตรีชาวอเมริกันชื่อ เดล มารติน (Del
Martin) และ ฟลลิส ไลออน (Phyllis Lyon) ไดรวมกันสรางกลุมของหญิงรักหญิงขึน้ มา พวกเธอทั้ง
สองคนตองใชเวลาอยูนานนับ 10 ป กวาจะกอตั้งกลุมขึ้นมาไดสําเร็จ ซึ่งก็คือประมาณป ค.ศ. 1960
แตในระยะแรกก็ยังเปนเพียงกลุมเล็กๆ ที่ตองตอสูกับสังคมอีกมาก หลังจากความพยายามตอสูอัน
ยาวนาน ในทีส่ ุดสังคมอเมริกันก็เริ่มยอมรับในพฤติกรรมหญิงรักหญิง (เอกรงค ภาณุพงษ, 2546)
สําหรับในประเทศไทยนั้น อาจกลาวไดวา การที่สังคมไทยไดเรียนรูเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมาก
ขึ้นนัน้
มีกลุมอัญจารีเปนหลักสําคัญ เปนองคกรที่สนับสนุนและปกปองสิทธิคนรักเพศเดียวกัน
กลุมอัญจารีเริ่มขึน้ ในป พ.ศ. 2529 แตเพิ่งเริ่มเปดเผยตัวตอสังคมเมื่อประมาณป พ.ศ. 2535
สื่อมวลชนเริ่มสนใจกลุมอัญจารีเมื่อปลายป พ.ศ. 2537 (มัทนา เชตมี, 2539)
กลุมอัญจารีมวี ัตถุประสงคมุงเนนการทํางานดานสิทธิมนุษยชน ตอสูใหอคติและการเลือก
ปฏิบัติของสังคมที่มีตอหญิงรักหญิงใหลดลงหรือหมดไป ดวยวิธีการสื่อสารและใหขอมูล รวมทั้งมี
การรวมมือทํางานกับหนวยงานอื่นๆ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544)
เมื่อตนป พ.ศ. 2545 กลุมอัญจารีไดรวมมือกับเครือขายทํางานเรื่องคนรักเพศเดียวกัน ทําจด
หมายถึงอธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อใหออกหนังสือรับรองทางวิชาการใหวา การรักเพศเดียวกันนั้น
ไมไดเปนความผิดปกติ ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตก็ไดออกหนังสือรับรองดังกลาวให เมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2545 (จากเว็บไซต http://www.anjaree.org)
ทั้งนี้ คําวาเลสเบี้ยนนั้นเปนคําที่ใหความหมายในแงของผูหญิงกับผูหญิงที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศกัน แตสําหรับหญิงรักหญิงในสังคมไทยนัน้ หญิงรักหญิงยังแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
ทอมและดี้ โดยทอมจะมีความหมายถึงผูหญิงที่แสดงออกเปนผูชาย สวนดี้ก็จะเปนผูหญิงคูรักของ
ทอม ทั้งทอมและดี้จึงมีความหมายตางไปจากเลสเบี้ยน ซึ่งจะเปนลักษณะของผูหญิงกับผูหญิง เปน
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ความหมายทีแ่ รงกวา และไมไดแบงเปนทอมกับดี้เหมือนอยางในสังคมไทย ในการวิจัยครั้งนี้จะมีผูให
ขอมูลสําคัญทีเ่ ปนทอมและดี้ ไมใชหญิงรักหญิงในแงของเลสเบี้ยนตามแบบภาษาตางประเทศ
ปจจุบันยังมีกลุมหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากกลุมอัญจารีอกี เชน เลสลา บาน
ทอมดี้ และโรแมนติคเกิรล เปนตน แตละกลุมก็จะเปนศูนยกลางการพูดคุยทําความรูจักระหวาง
หญิงรักหญิงดวยกัน มีการนัดเจอกันเปนกลุมใหญตามสถานที่เที่ยวตางๆ เชน ไนตคลับ หรือแมแต
การไปเที่ยวตางจังหวัด เชน ทะเล เปนตน กิจกรรมเหลานี้จะจัดขึน้ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งถือ
วาเปนการรวมกลุมพบปะกันของหญิงรักหญิง โดยจะเปนการพบปะเพื่อทําความรูจัก รูจักเพื่อนใหม
คือเปนการพบปะกันทางดานเพื่อความบันเทิง
ในงานปารตี้ หรืองานมีตติ้ง (meeting) ซึ่งจะเปนการพบปะกันประมาณเดือนละครั้ง ตอง
จายคาเขารวมงานประมาณ 180 บาท เมื่อเขาไปในงานก็จะมีกจิ กรรมหลายอยาง เชน เลนเกม
ประกวดทอมหลอ ประกวดดี้สวย ประกวดเลสเทห มีการเตน เปนตน นอกจากนี้ยังมีสังคมใน
อินเทอรเน็ต โดยจะมีทั้งการสงรูปสติ๊กเกอรและใหคะแนนบุคคลในรูปนั้น มีการตั้งกระทูพูดคุย มี
การแช็ท (chat) ในหองสนทนาตางๆ เปนตน กลาวคือ หญิงรักหญิงมีกิจกรรมอันทันสมัย
เหมือนกับบุคคลอื่นทีไ่ มใชหญิงรักหญิงทุกอยาง

แนวโนมหญิงรักหญิงในอนาคต
จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงจํานวนสมาชิกของกลุมอัญจารีโดยประมาณที่มกี ารบันทึกไวอยาง
แนนอน ก็พบวาจํานวนหญิงรักหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ ใน พ.ศ. 2537 นั้น มีสมาชิกหญิง
รักหญิงจํานวน 150 คน ใน พ.ศ. 2539 นั้น มีสมาชิกหญิงรักหญิงจํานวน 400 คน และใน พ.ศ.
2541 มีสมาชิกหญิงรักหญิงจํานวน 600 คน ทําใหกลาวไดวามีหญิงรักหญิงเพิ่มมากขึน้ ในสังคมไทย
ตลอดเวลา
โดยสวนตัวแลว
ผูวิจัยก็คิดวาหญิงรักหญิงในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น
เพราะกอนที่ผวู ิจัยจะเริ่มศึกษาเรื่องหญิงรักหญิงนี้ ผูวิจยั เคยรูจักหญิงรักหญิงเพียงไมกี่คน แตพอเริ่ม
ศึกษาเรื่องหญิงรักหญิง ผูวิจัยจึงพบวากลุมหญิงรักหญิงมีสังคมของพวกเขาเอง มีการพบปะกันเปน
กลุมใหญอยางนอยเดือนละครั้ง หรือแมแตมีสังคมในอินเทอรเน็ต มีหองสนทนาเปนสวนตัว หรือ
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อาจกลาวไดวา
กลุมหญิงรักหญิงดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขเหมือนประชาชนโดยทั่วไป
เพียงแตวาไมมีการประกาศใหคนทั่วไปในสังคมทราบเทานัน้ เอง
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บทที่ 4
การสัมภาษณเจาะลึกผูใ หขา วสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญในการวิจัยครั้งนี้เปนหญิงรักหญิง 16 คน โดยแบงเปนดี้ 8 คน และทอม 8 คน
ซึ่งมีอายุระหวาง 20 - 29 ป ผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 ทานไดกรุณาบอกเลาประวัติชีวิตของตนเองที่เปน
หญิงรักหญิงดังตอไปนี้

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1: คุณธมลวรรณ (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณธมลวรรณเปนดี้ อายุ 20 ป สถานภาพโสด เปนคนที่มีรูปรางเล็ก หนาตาออกไปทางคน
จีน ทาทางหาวๆ ชอบแตงตัวตามแฟชั่น คุณธมลวรรณเปนคนกรุงเทพฯโดยกําเนิด ในครอบครัว
ของคุณธมลวรรณมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พี่ คุณธมลวรรณ นอง พอ แม และยา คุณ
ธมลวรรณมีพี่ชาย 1 คน และมีนองสาว 1 คน ตอนที่พอแมของคุณธมลวรรณแตงงานกันใหมๆนั้น
พอและแมของคุณธมลวรรณทะเลาะกันบอย เพราะพอเปนคนเจาชูมาตั้งแตยังหนุม และยังติดนิสัย
เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนอยูบาง จนกระทั่งเริ่มมีลูกคนแรกพอของคุณธมลวรรณจึงทําตัวดีขนึ้ และ
กลายเปนครอบครัวที่มีความสุขในที่สุด พอของคุณธมลวรรณมีนองสาวหนึ่งคน เมื่อพอของคุณ
ธมลวรรณแตงงาน พอก็ซื้อบานใหมยา นชานเมือง เพราะบานที่อยูนอกเมืองจะมีราคาถูกกวาบานที่
อยูในเมือง นองสาวหรือนาของคุณธมลวรรณจึงอยูกับยาตอไปกันสองคน หลังจากนัน้ สามปนาก็
แตงงานยายออกไปอยูก ับสามี พอจึงขายบานเดิมของยา และใหยา ยายมาอยูดวยกันที่บานที่พอซื้อ
แลวยายมาอยูตอนแตงงาน บานของคุณธมลวรรณจึงมีสมาชิกทั้งหมด 6 คนตั้งแตตอนนั้น ยาจึงชวย
เลี้ยงหลานทุกคนตอนที่พอแมออกไปทํางาน การที่ยา เลี้ยงดูคุณธมลวรรณมาตั้งแตยังแบเบาะนัน้ จึง
ทําใหคุณธมลวรรณสนิทกับยามากที่สุดในครอบครัว
คุณธมลวรรณไมเคยเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงใหทางบานทราบ เพราะคุณ ธมลว
รรณทราบดีวา ทางบานคอนขางหัวโบราณ และทางบานคงจะอยากใหคุณธมลวรรณแตงงานใชชีวิตคู
กับผูชายดีๆสักคนแนนอน จึงทําใหคุณธมลวรรณไมกลาบอกเรื่องที่ตนคบกับผูหญิง สวนแฟนที่เปน
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ทอมหรือเพื่อนหญิงรักหญิงนั้นทุกคนเปนผูหญิง ทางบานจึงไมวา อะไรเพราะการสนิทกับเพื่อนผูหญิง
เปนเรื่องธรรมดา แตคุณธมลวรรณก็คิดวาทางบานคงจะพอสงสัยอะไรอยูบางเหมือนกัน เพราะคุณ
ธมลวรรณรูดีวาตนสนิทกับเพื่อนผูหญิงออกนอกหนาเกินไปในบางครั้ง คิดวาทางบานนาจะรูทนั ดวย
ความเปนผูใหญ แตก็ยังไมมีใครพูดอะไร ปจจุบันพี่ชายของคุณธมลวรรณอายุ 26 ป มีคูหมั้นแลว
แตทั้งตัวพี่ชายและคูห มัน้ ยังไมพรอมที่จะใชชีวิตคูรวมกัน ทั้งคูจึงหมั้นกันไวกอน ทั้งคูกําลังสรางเรือน
หออยู คาดวาถาเรือนหอเสร็จแลวก็จะกําหนดวันแตงงานกัน สวนนองสาวของคุณ ธมลวรรณนั้น
อายุ 19 ป เปนนักศึกษาปริญญาตรี ปจจุบันคุณธมลวรรณก็เปนนักศึกษาปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึง่ เชนกัน
คุณธมลวรรณมีแฟนที่เปนหญิงรักหญิงแลวสองคน คุณธมลวรรณไมเคยมีแฟนที่เปนผูชาย
เลย คุณธมลวรรณเขาศึกษาในโรงเรียนสตรีตลอดชวงที่เรียนระดับมัธยม คุณธมลวรรณจึงพบเห็น
พฤติกรรมหญิงรักหญิงตั้งแตอยูชั้นมัธยม 1 เคยมีทอมมาจีบคุณธมลวรรณอยูบาง แตตอนนั้นคุณ
ธมลวรรณยังไมคิดที่จะคบกับใคร เพราะไดรับการสั่งสอนจากที่บา นวายังเด็กอยูยังไมควรมีแฟน
เดี๋ยวจะเสียการเรียน เดี๋ยวจะถูกผูชายหลอก แตพอคุณธมลวรรณอยูชั้นมัธยม 3 คุณธมลวรรณก็พบ
เห็นพฤติกรรมหญิงรักหญิงมากขึ้น คุณธมลวรรณเริ่มคิดวาการคบกับหญิงรักหญิงก็คงเหมือนการมี
เพื่อนผูหญิงที่รักและเขาใจกันมากขึน้ อีกทั้งยังไมเสียหายและไมนา กลัวเหมือนกับการคบกับผูชาย
คุณธมลวรรณจึงลองคบกับเพื่อนผูหญิงที่โรงเรียนเปนแฟนโดยไมใหทางบานทราบวาคบกันในฐานะ
อะไร ทางบานจึงคิดวาเปนแคเพื่อนกัน อันที่จริงแลวการคบกันครั้งนีค้ ุณธมลวรรณไมไดเริ่มคบเพราะ
ความรัก แตเปนการคบเพราะการอยากลองมากกวา แตถึงจะเปนอยางนั้นก็ตาม คุณธมลวรรณก็
คบกับแฟนคนนี้ไปนานถึงหนึ่งป สาเหตุที่เลิกกันเปนเพราะรูสึกวาคบกันตอไปไมไหว เบื่อ
ความสัมพันธดวยกันทั้งคู พอหลังจากเลิกกันไปไมนานคุณธมลวรรณก็ไดทราบวาแฟนคนแรกแอบมี
คนอื่นอยูก อนที่จะเลิกกันแลว
หลังจากนั้นคุณธมลวรรณก็ไมไดคบกับใครจริงจัง มีแตคบหากันเลนๆแตก็ไมถึงขัน้ ที่คุณ
ธมลวรรณจะยอมรับวาเปนแฟน เพราะวาคุณธมลวรรณยังไมเจอใครที่คุณธมลวรรณคิดวารักจริงๆ
เจอแคคนที่ชอบแตคุณธมลวรรณก็คิดวาคงไมสามารถมีอนาคตรวมกันไดนานนัก เวลามีทอมขอเปน
แฟนคุณธมลวรรณจึงมักจะขอเปนแคเพื่อน ซึ่งทอมบางคนก็ยอมรับไดและเปนเพื่อนที่ดีกนั ตอไป แต
บางคนก็เลิกติดตอกันไปเลย มีผูชายเขามาจีบคุณธมลวรรณอยูบางแตคุณธมลวรรณก็ปฏิเสธไปทุก
ราย
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จนในที่สุดคุณธมลวรรณก็ไดเจอกับทอมทีถ่ ูกใจ ปจจุบันคบกันมาเกือบสองปแลว เปนคน
แรกที่คุณธมลวรรณมีความสัมพันธทางเพศดวย แตดวยความที่คุณธมลวรรณเปนคนที่เปนมิตรกับ
ทุกคนและพูดคุยเขากับคนอืน่ ไดงาย จึงมีทอมมาติดพันเยอะ ทําใหแฟนคุณธมลวรรณหึงจนทะเลาะ
กันหลายครั้งแลว แตตอมาก็คืนดีกนั ในที่สุด พอคืนดีกันคุณธมลวรรณก็จะระมัดระวังตัว ประพฤติ
ตนเปนคนดีไมทําอะไรใหแฟนหึง แตพอผานไประยะหนึ่งก็มักจะเปนเหมือนเดิมอีก ความสัมพันธ
ของคุณธมลวรรณจึงเปนแบบเมื่อหวานชืน่ ก็หวานชืน่ มาก แตพอทะเลาะกันก็ถึงขัน้ เกือบเลิกกันแทบ
ทุกครั้ง อยางไรก็ตาม คุณธมลวรรณเชื่อมั่นวาตนจะสามารถคบกับแฟนคนนีไ้ ปไดอีกนาน เพราะ
โดยรวมแลวก็เขากันไดทกุ อยาง คุณธมลวรรณทราบดีวาไมควรหวังกับความรักนีม้ ากไป เพราะ
อนาคตไมรูจะเปนอยางไร คุณธมลวรรณไมรูวา ในอนาคตเมื่อทางบานทราบเรื่องเขาแลว ทางบาน
จะขัดขวางหรือไม อีกทั้งความรักก็เปนสิ่งไมแนนอน คนทีแ่ ตงงานกันดวยความรักแลวตอมาเลิกกันก็
มีอยูมากมาย คุณธมลวรรณจึงพยายามไมยึดติดกับความรักของตนมากนัก เพราะถาสักวันหนึง่
ผิดหวังแลวจะไดไมตองเสียใจมาก
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่ชาย

แม

อายุ 20 ป

Ego

นองสาว
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ชีวิตประจําวัน
ในวันธรรมดาที่มีเรียน คุณธมลวรรณมักจะตื่นนอนตอน 06.00 น. และออกจากบานตอน
07.00 น. เพื่อไปมหาวิทยาลัย ไมวาคุณธมลวรรณจะมีเรียนตอนเชาหรือตอนบายคุณธมลวรรณก็
ชอบออกจากบานแตเชาเสมอ เพราะคุณธมลวรรณเบื่อรถติด แตบางครั้งที่มีเรียนตอนบายแลวคุณ
ธมลวรรณขี้เกียจตื่นเชา หรือเชานั้นฝนตก คุณธมลวรรณก็จะออกจากบานโดยคํานวณเวลาใหไปทัน
เขาหองเรียน อยางไรก็ตาม การที่คุณธมลวรรณไปมหาวิทยาลัยเร็วนั้น คุณธมลวรรณก็ไมไดไปนั่ง
รอเพื่อเตรียมตัวเรียน คุณธมลวรรณมักจะหานิตยสารไปนั่งอาน บางครั้งก็ตามโตะทั่วไป หรือ
บางครั้งก็ในหองสมุดเพื่อเขาไปนั่งตากแอรเย็นๆ คุณธมลวรรณยังชอบใชคอมพิวเตอรเพื่อเลน
อินเทอรเน็ตของคณะ และเดินเลนซื้อของตามรานคาตางๆแถวมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการฆาเวลา วัน
ไหนที่คุณธมลวรรณกับแฟนนัดเจอกัน คุณธมลวรรณกับแฟนก็จะใชเวลาดวยกันทั้งวันจนถึงเย็นซึง่
เปนเวลากลับบาน
วันเสารและอาทิตยคุณธมลวรรณก็ชอบออกไปเที่ยวกับแฟน บางครั้งแฟนก็มาเที่ยวที่บา น
ของคุณธมลวรรณ ซึ่งทางบานของคุณธมลวรรณก็ไมไดวาอะไร แฟนของคุณธมลวรรณยังพูดคุยเขา
กันไดดีกับทางบาน แตคุณธมลวรรณก็ไมเคยบอกกับทางบานวาคบกันเปนแฟน คุณธมลวรรณคิดวา
ทางบานคงสงสัยอยูเหมือนกันแตคุณธมลวรรณก็ทําเปนไมรูไมชี้ วันไหนที่คุณธมลวรรณไมไดออกไป
เที่ยวกับแฟนหรือกับเพื่อน คุณธมลวรรณก็จะอยูบานหรือออกไปติดตามพอแมออกไปขางนอก เมื่อมี
เวลาวางขณะอยูบาน
คุณธมลวรรณชอบนอน
อานหนังสือ
และดูโทรทัศน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณธมลวรรณเขาไดดีกับทุกคนในครอบครัว โดยจะสนิทกับยามากที่สดุ ครอบครัวของคุณ
ธมลวรรณสั่งสอนใหคุณธมลวรรณเปนคนรักนวลสงวนตัวมาตั้งแตเด็ก ทางบานเคยสั่งสอนไมใหคุณ
ธมลวรรณมีความรักในขณะที่ยังเรียนไมจบ เพราะทางบานเกรงวาคุณธมลวรรณจะติดผูชายจนเสีย
การเรียนหรือถูกผูชายหลอก ซึ่งคุณธมลวรรณคิดวานี่เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหคุณธมลวรรณไดเขา
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โรงเรียนสตรี คุณธมลวรรณจึงมีแตเพื่อนผูหญิง เพื่อนผูชายที่รูจักสมัยประถมก็ไมไดติดตอกับใครเลย
การที่คุณธมลวรรณมีแตเพื่อนผูหญิง ถูกหามมีแฟนกอนเรียนจบ ทําใหคุณธมลวรรณเกิดความอยาก
รูอยากลอง คุณธมลวรรณจึงลองคบกับทอมซึ่งเปนเพื่อนที่โรงเรียนโดยบอกทางบานวาเปนเพื่อนกัน
การสนิทสนมกับเพื่อนผูหญิงดวยกันก็ดไู มเสียหายเหมือนสนิทกับเพื่อนผูชาย ทางบานจึงไมเคยวา
อะไรเลย จะมีก็แตเคยทักวาทําไมสนิทกันมาก เนื่องจากครอบครัวของคุณธมลวรรณสั่งสอนและไม
ยอมใหคุณธมลวรรณคบหากับผูชาย แตเมื่อเวลาผานไปตามประสาวัยรุน คุณธมลวรรณเห็นคนอื่น
เขามีแฟนกัน คุณธมลวรรณก็อยากลองมีบางเหมือนกัน แตที่โรงเรียนของคุณธมลวรรณมีแตผูหญิง
คุณธมลวรรณจึงลองคบกับทอมเปนแฟน จึงอาจกลาวไดวาปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิง
รักหญิงของคุณธมลวรรณ
เพื่อน
คุณธมลวรรณรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงจํานวนมากในโรงเรียน คุณธมลวรรณจึงมีเพื่อนหญิงรัก
หญิงหลายคนทั้งที่สนิทและไมสนิทตั้งแตสมัยเรียนโรงเรียนสตรี แฟนหญิงรักหญิงคนแรกของคุณ
ธมลวรรณก็มาจากการเปนเพื่อนกันมากอน การที่เพื่อนของคุณธมลวรรณหลายคนเปนหญิงรักหญิง
ทั้งที่มีคนรักและไมมีคนรัก จึงเปนสาเหตุหนึ่งทีช่ วยทําใหคุณธมลวรรณคิดลองคบกับหญิงรักหญิงดู
เพราะพอคุณธมลวรรณเห็นวาตนมีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงจํานวนมาก คุณธมลวรรณก็เริ่มคิดวา
พฤติกรรมหญิงรักหญิงนั้นเปนสิ่งธรรมดาที่คนทั่วไปเขาก็เปนกัน ถึงแมวาคุณธมลวรรณโตขึ้นและ
ทราบวามีคนมองพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงที่ไมคอยดีนัก คุณธมลวรรณก็ยังเห็นวาพฤติกรรมหญิง
รักหญิงเปนพฤติกรรมทีไ่ มผดิ แปลกไปจากธรรมชาติ จึงกลาวไดวาปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ
โรงเรียน
คุณธมลวรรณเคยศึกษาอยูในโรงเรียนสตรีลวน คุณธมลวรรณคิดวาโรงเรียนและเพื่อนเปน
จุดศูนยกลางที่มีสวนหักเหในชีวิตทุกๆเรื่อง เพราะคุณธมลวรรณเริ่มเรียนรูพฤติกรรมหญิงรักหญิงจาก
เพื่อนในโรงเรียน คุณธมลวรรณเห็นวาในโรงเรียนมีคนที่เปนหญิงรักหญิงที่กําลังคบกันอยูห ลายคู คน
ที่เปนหญิงรักหญิงที่ยังไมคบกับใครก็มีอยูดวยเชนกัน แตบุคคลเหลานี้มกั จะเปนทอม ทอมบางคนก็
โดงดังในโรงเรียน ซึ่งเปนเพราะหนาตานารัก เลนกีฬาเกง ผูกมิตรกับคนอื่นเกง เปนตน คนที่เปน
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หญิงรักหญิงในโรงเรียนก็มีอยูทุกระดับชัน้ ทําใหคุณธมลวรรณเห็นวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปน
พฤติกรรมที่ปกติ คุณธมลวรรณจึงมีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงซึ่งรูจักในโรงเรียนอยูเยอะ หญิงรักหญิง
ที่คุณธมลวรรณคบดวยคนแรกก็เปนเพื่อนในโรงเรียนสตรี จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอทิ ธิพลตอ
การเปนหญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ
สื่อมวลชน
คุณธมลวรรณเคยอานหนังสือและดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณธมลวรรณยังคิดวา
สื่อมวลชนมีสว นสําคัญหลายดานแกผูรับสื่อ โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งอยูในวัยอยากรูอยากลอง เปนวัยหัว
เลี้ยวหัวตอ ชอบทําอะไรตามแฟชั่น คือสื่ออาจจะนําเสนอเรื่องหญิงรักหญิงหรือบุคคลรักรวมเพศผาน
ทางดาราในดวงใจหรือการแสดงในโทรทัศน จึงทําใหคนทีไ่ ดรับสื่อลองทําตามบางเพราะเห็นในตัวสื่อ
เองก็มี หรือบุคคลที่ยังไมมนั่ ใจในตัวเองวาเปนหญิงรักหญิงหรือไม พอเห็นการนําเสนอของสื่อก็อาจ
ทําใหตนกลาแสดงออกและยอมรับในตัวเองมากขึ้น อยางไรก็ตาม สิ่งนี้เปนเพียงความคิดเห็นของ
คุณธมลวรรณเทานั้น สําหรับตัวคุณธมลวรรณนั้น คุณธมลวรรณเคยไดรับสื่อเหลานี้ก็จริง แตคุณ
ธมลวรรณเปนหญิงรักหญิงอยูกอนแลว พอคุณธมลวรรณไดรับสื่อเหลานี้ในขณะทีเ่ ปนหญิงรักหญิง
อยูก็ทาํ ใหคุณธมลวรรณรูสึกวาสังคมในปจจุบันเริ่มยอมรับเรื่องหญิงรักหญิงมากขึน้ คือถึงจะมีผูที่ไม
ชอบใจอยูบางก็เปนแคสวนนอย พวกเขาก็ไมไดคัดคานอะไร ซึ่งมีสวนทําใหคุณธมลวรรณมีความ
รูสึกดีๆกับการเปนหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้น จึงกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรัก
หญิงของคุณธมลวรรณ
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณธมลวรรณไมเคยมีคนรักเปนผูชาย เคยมีผูชายมาจีบแตคุณธมลวรรณก็ไมเคยสนใจ
ผูชายบางคนที่เขามาจีบก็นา รําคาญมาก เพราะผูชายบางคนชอบตื้อ คิดวาการตื้อเทานั้นที่ครองโลก
ทําใหคุณธมลวรรณยิ่งไมชอบผูชายมากขึน้ อยางไรก็ตาม คุณธมลวรรณคิดวาปจจัยการผิดหวังจาก
คนรักที่เปนเพศตรงขามนัน้ อาจจะมีสว นสําหรับบางคน เพราะคุณธมลวรรณเคยมีเพื่อนที่อกหักจาก
ผูชายแลวเปลี่ยนไปชอบกับทอม จึงกลาวไดวาปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ
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การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณธมลวรรณมองตนเองเปนคนปกติ คือเปนผูหญิงธรรมดาเหมือนผูห ญิงทั่วไป คุณ ธมลว
รรณคิดวาตนไมไดมีความแตกตางไปจากผูหญิงคนอื่นที่ชอบผูชายแตอยางใด ถึงแมวา คนอืน่ อาจจะ
มองวาคุณธมลวรรณไมเหมือนกับผูหญิงธรรมดาก็ตาม บางครั้งเวลาคุณธมลวรรณเดินกับแฟนที่เปน
ทอม คุณธมลวรรณก็ถูกคนอื่นมองบาง ซึ่งคุณธมลวรรณก็ทราบดีวา ตนถูกมองเพราะตนเดินควงอยู
กับผูหญิง แตเนื่องดวยคุณธมลวรรณคิดวาการที่คุณธมลวรรณเปนหญิงรักหญิงนัน้ ไมไดเปนสิ่งผิด
หรือสรางความเดือดรอนอะไร คุณธมลวรรณจึงภูมิใจในชีวิตรักของตนที่มกี ับผูห ญิงดวยกัน คุณ
ธมลวรรณคิดวาตนเปนดี้ซึ่งเปนผูหญิงธรรมดา จึงกลาวไดวาปจจัยการมองตนตางไปจากคนอืน่ ไมมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณธมลวรรณไมคิดวาการเปนหญิงรักหญิงจะเสียหายตรงไหน ในทางตรงกันขาม ผูหญิงกับ
ผูชายนาจะทําเรื่องเสียหายกันมากกวา คุณธมลวรรณคิดวาการที่ผหู ญิงรักผูหญิงดวยกันก็ไมตา งไป
จากการที่ผหู ญิงกับผูชายรักกัน เพราะเปนเรื่องของความรูสึก ความรัก และจิตใจ ถึงจะมีเรื่องทาง
กายมาเกี่ยวของบางก็ยังเปนสิ่งที่บริสุทธิก์ วาผูชาย การเปนหญิงรักหญิงเปนเรื่องสวนบุคคล ไม
เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ถึงจะเกี่ยวของกับบุคคลอื่นในสังคมก็ไมไดสรางความเดือดรอนใหใคร
หญิงรักหญิงไมไดเปนผูที่มคี วามผิดปกติทางจิตแตอยางใด บุคคลที่ชอบมองวาคนอื่นผิดปกติเพียง
เพราะเขาแตกตางจากตนนัน้ นาจะเปนผูที่มีความผิดปกติมากกวา จึงกลาวไดวาปจจัยความคิดเห็น
ตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ
ความตองการทางจิตใจ
คุณธมลวรรณเริ่มคบกับแฟนซึ่งเปนหญิงรักหญิงคนแรกดวยความอยากรูอยากเห็น ความ
อยากลอง เพราะเห็นวาคนอื่นในโรงเรียนเขาก็เปนกัน อีกทั้งโรงเรียนก็เปนโรงเรียนสตรีจึงมีแตเพื่อนที่
เปนผูหญิง คุณธมลวรรณจึงไมสามารถเลือกคบกับเพื่อนผูชายได เพราะในตอนนั้นคุณธมลวรรณ
แทบไมมีเพื่อนผูชายเลย พอลองคบกับทอมแลวคุณธมลวรรณก็คิดวาทอมกับผูชายไมนาจะแตกตาง
กันเลย เพราะทอมก็ใหความอบอุน ความเขาใจ การดูแลเอาใจใสไดดี จึงเปนไปไดวาการที่คุณ
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ธมลวรรณลองคบกับหญิงรักหญิงนัน้ เปนเพราะคุณธมลวรรณตองการการตอบสนองทางดานจิตใจใน
เรื่องของความรัก เนื่องจากคุณธมลวรรณเองก็ยอมรับวาการที่คุณธมลวรรณตัดสินใจคบกับแฟนคน
แรกเปนเพราะคุณธมลวรรณอยากลองคบกับใครสักคน เห็นคนอื่นเขามีแฟนกันตนก็อยากลองมีกบั
เขาดูบาง ประกอบกับในโรงเรียนมีคูรักหญิงรักหญิงอยูมาก คุณธมลวรรณจึงเห็นวาการที่เราจะรัก
ใครนั้น ไมจําเปนวาอีกฝายตองเปนเพศตรงขาม แตเปนคนเพศเดียวกันก็รักกันได ดังนั้น การทีค่ ุณ
ธมลวรรณคบกับแฟนหญิงรักหญิงคนแรกจึงเปนการตอบสนองทางจิตใจนั่นเอง ปจจัยความตองการ
ทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณธมลวรรณอยากมีอนาคตที่มั่นคง มีงานทําที่ดี และมีกิจการของตนเอง คุณธมลวรรณ
อยากเรียนตอในอนาคต ทํางาน และมีครอบครัว แตครอบครัวก็เปนเรื่องอนาคตทีไ่ มสามารถตอบได
ปจจุบันคุณธมลวรรณอยากมีครอบครัวกับผูหญิงดวยกัน แตในอนาคตนั้นก็ยังไมรู เพราะอนาคตไม
แนนอน ไมใชเพราะคุณธมลวรรณคิดอยากเปลี่ยนไปชอบผูชาย แตทางบานของคุณธมลวรรณ
คอนขางหัวโบราณ คุณธมลวรรณจึงเกรงวาทางบานอาจจะคัดคานการมีครอบครัวกับผูหญิงดวยกัน
ก็เปนได เพราะทางบานเคยพูดเกี่ยวกับการแตงงานมีลูกมีหลาน
คุณธมลวรรณไมกลาเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงใหทางบานทราบ แตกับเพื่อนแลว
คุณธมลวรรณจะบอก เพราะคุณธมลวรรณไมรูสึกวาผิดแปลกอะไรทีจ่ ะเปดเผยตนกับคนอื่น ยกเวน
กับทางบานเพราะคุณธมลวรรณยังไมกลาพอ คุณธมลวรรณกลัววาทางบานจะคัดคานเรื่องความ
เปนหญิงรักหญิงของคุณธมลวรรณ แตคุณธมลวรรณก็ทราบดีวา ผูใหญผานอะไรมามากคงจะเดาได
วาคุณธมลวรรณกับแฟนนาจะมีอะไรที่เกินเพื่อน คุณธมลวรรณคิดวาสักวันก็คงตองยอมรับตนเองกับ
ทางบาน เพราะถาคุณธมลวรรณไมเปดเผยตนกับทางบาน คุณธมลวรรณก็จะตองอยูอยางมี
ความลับอยางนี้ไปตลอดชีวติ จะอยูดวยกันกับแฟนบอยมากเกินไปก็จะถูกมองดวยความสงสัย คุณ
ธมลวรรณจึงอยากบอกใหทางบานรับทราบมาก คุณธมลวรรณอยากใหทางบานยอมรับในตัวตนอัน
แทจริงของตนเอง และคุณธมลวรรณเองก็จะไดมีอิสรภาพในดานความรักดวย
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2: คุณเกษณี (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณเกษณีเปนดี้ อายุ 21 ป สถานภาพโสด เปนคนคุยสนุก รูปรางหนาตาธรรมดา รูปราง
เตี้ยและอวนเล็กนอย การแตงกายชอบใสเสื้อยืดกางเกงยีนส คุณเกษณีเปนลูกสาวคนเดียวใน
ครอบครัว 3 คน พอและแมของคุณเกษณีจึงตามใจคุณเกษณีคอนขางมาก พอของคุณเกษณีเปนคน
นครสวรรค แตแมของคุณเกษณีเปนคนกรุงเทพฯ ตายายของคุณเกษณีไมอยากใหแมของคุณเกษณี
ตองยายไปอยูท ี่นครสวรรคกบั พอของคุณเกษณีเพราะอยูไกล แมของคุณเกษณีก็เปนลูกสาวคนเดียว
เหมือนกับคุณเกษณี ตาและยายจึงหวงใยเปนพิเศษ ในที่สุดพอและแมของคุณเกษณีจึงตองยายเขา
มาและซื้อบานใหมอยูในกรุงเทพฯ นานๆครั้งคุณเกษณีจึงจะไดเจอกับปูและยา เพราะอยูหางไกลกัน
คุณเกษณีจึงไมคอยสนิทกับปูและยา พอและแมของคุณเกษณีเองก็ทํางานอยูในกรุงเทพฯ สวนใหญ
จึงไดเจอกันแคปละครั้งถึงสองครั้ง พอมีวันหยุดยาวจึงไดไปเยี่ยมปูแ ละยา แตปูของคุณเกษณีกเ็ สีย
ไปตั้งแตคุณเกษณียังเรียนอยูชั้น ม. 1 หลังจากนั้นยาของคุณเกษณีจึงยายไปอยูกับลุงซึ่งเปนพี่ชาย
ของพอ เนื่องจากทุกคนลงความเห็นกันแลววาเปนผูสูงอายุแลวไมนาอยูคนเดียว เผื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือเปนอะไรขึ้นมาจะไดมคี นคอยชวยเหลือ
พอของคุณเกษณีเปนคนรักครอบครัวแตก็เปนคนเจาชู เมื่อตอนที่คุณเกษณีเรียนอยูช ั้น ป. 3
พอของคุณเกษณีเคยแอบคบกับผูหญิงคนอื่น เมื่อแมของคุณเกษณีจับไดวา ถูกนอกใจก็เสียใจมาก
จนถึงขัน้ ขอหยา อีกใจหนึง่ นั้นแมของคุณเกษณีกไ็ มไดอยากหยาเพราะเห็นแกคณ
ุ เกษณีซึ่งยังเล็กอยู
และความมีหนามีตาของตนในสังคม แตพอของคุณเกษณีกไ็ มยอมหยา และขอโอกาสกลับตัวกลับ
ใจใหม ในตอนแรกแมของคุณเกษณีไมยอมใหโอกาส แตพอก็ตามตื้อจนแมใจออนในที่สุด แมจึงให
โอกาสพออีกครั้ง โชคดีที่พอของคุณเกษณีรักษาคําพูดและทําตัวดีขึ้น หลังจากนัน้ มาพอของคุณ
เกษณีกท็ ุมเทและทําเพื่อครอบครัวมากขึน้ ยิ่งพออายุมากขึน้ พอของคุณเกษณีกค็ อยๆลดความเจาชู
ลงเรื่อยๆ ตอนนัน้ คุณเกษณียังเด็กอยูจึงไมคอยรูเรื่องอะไรมากนัก แตคุณเกษณีกย็ ังจําไดดีวา ชวงนั้น
คุณเกษณีเคยเห็นแมทะเลาะกับพอบอย เห็นแมแอบรองไหอยูเปนประจํา คุณเกษณียังจําไดวา แมไล
พอออกจากบาน ชวงนัน้ แมไมยอมใหพอ นอนคางที่บา น แตพอก็ไมยอมไป พอยายมานอนที่เกาอี้
รับแขก บางวันก็นอนที่พื้นหองรับแขก ชวงนั้นแมก็ไมยอมทําอาหารหรือทํางานบานอะไรใหพอเลย
พอพยายามพูดดวยแตแมก็ไมพูดดวย ตอนนัน้ คุณเกษณีรูสึกเศรามากที่เห็นพอกับแมเปลี่ยนไป แตก็
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ไมมีใครชวยอธิบายกับคุณเกษณีเลยวาเกิดอะไรขึน้
คุณเกษณีจําไมไดวา เปนอยางนีไ้ ปนานเทาใด
แตแลวสิ่งตางๆก็คอยๆดีขนึ้
ถึงแมวาจะใชเวลาระยะหนึ่งกวาพอกับแมจะพูดคุยกันเหมือนเดิม
ครอบครัวของคุณเกษณีคอยๆกลับมาเปนครอบครัวทีอ่ บอุนดังเดิมถึงแมจะใชเวลานานหลายป เมื่อ
คุณเกษณีเรียนอยูชั้นมัธยม 2 แมของคุณเกษณีจึงยอมเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหฟง เพราะคุณเกษณีถาม
เรื่องนี้มาตลอดแลวแมก็คิดวาคุณเกษณีโตพอที่จะรับรูเรื่องอยางนี้ไดแลว แตจากเหตุการณนกี้ ็ทําให
คุณเกษณีเริ่มเรียนรูตั้งแตยังเด็กวาผูชายนั้นไมไดเปนคนดีเสมอไป ขนาดมีภรรยาและลูกอยูแลวก็ยัง
นอกใจได และความรักเพียงอยางเดียวก็ไมไดทาํ ใหคนสองคนจะสามารถอยูดวยกันไดตลอดไป
คุณเกษณีศึกษาในโรงเรียนสตรีชวงอยูชั้นมัธยมตน ตอมาคุณเกษณีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง คุณเกษณีตั้งใจจะ
ทํางานหลังสําเร็จการศึกษา พอแมของคุณเกษณีอยากใหคุณเกษณีศึกษาตอ แตก็อยากใหคุณ
เกษณีทาํ งานหลังสําเร็จการศึกษาไปกอน เพื่อที่จะไดเปนผูใหญมากขึน้ จะไดมีประสบการณทาํ งาน
พอแมของคุณเกษณีคิดวาถาศึกษาตอไปเลยจะชวยใหสาํ เร็จการศึกษาเร็วขึ้นก็จริง แตพอมาสมัคร
งานหลังที่เรียนจบนัน้ อาจจะสูคนอื่นไมไดตรงที่ไมมีประสบการณทาํ งาน
แตคณ
ุ เกษณีไมคิดที่จะ
ศึกษาตอเลย เพราะรูสึกเบื่อกับการเรียนมาก ขี้เกียจเรียนตอ ทํางานเลยดีกวาจะไดมีเงินใช
ปจจุบันคุณเกษณีไมมแี ฟน มีแตคนที่สนใจกันอยู คุณเกษณีเคยมีแฟนแลว 4 คน โดยเปน
แฟนผูชาย 1 คน คุณเกษณีมีแฟนที่เปนผูชายตอนอยูช ั้น ม. 2 เปนเพื่อนของเพื่อนที่โรงเรียน แฟน
ผูชายคนนี้เปนแฟนคนแรกของคุณเกษณี คุณเกษณีจึงรักมากถึงขั้นเคยมีความสัมพันธทางเพศกัน
พอคุณเกษณีโดนผูชายคนนีท้ ิ้งไปมีคนใหมคุณเกษณีจงึ เสียใจมาก รองไหอยูนานหลายเดือน เพราะ
รักครั้งนี้เปนความรักครั้งแรกคุณเกษณีจึงตั้งความหวังไวมาก
ตอนนัน้ คุณเกษณีคิดไปถึงเรื่องการ
แตงงานในอนาคตแลวดวย พอคุณเกษณีทาํ ใจได คุณเกษณีก็ไดเรียนรูวา ความรักเปนเรื่องไม
แนนอน ผูชายก็ไวใจไมได ผูชายเจาชูเ หมือนกันหมดทุกคน ตอนแรกพอก็นอกใจแม ตอนนี้คุณ
เกษณีก็โดนแฟนนอกใจ คุณเกษณีใชเวลาทําใจนานหลายเดือนโดยมีเพื่อนที่โรงเรียนซึ่งเปนทอมชวย
ปลอบใจ
หลังจากนั้นมาคุณเกษณีกไ็ มทุมเทความรักใหใครมากๆ คุณเกษณีเริ่มไมยึดติดกับความรัก
มากขึ้น และคุณเกษณีก็เริ่มคิดวาความรักเกิดขึ้นไดกห็ ายไปได คุณเกษณีจึงลองคบคนแบบเผื่อ
เลือกดวย บางครั้งก็คบคนหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือเรียกไดวาเริ่มทําตัวเปนคนเจาชูขนึ้ คุณ
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เกษณีเองก็รูตัวดีวาการคบคนหลายคนพรอมๆกันนั้นอาจจะทําใหหลายๆคนเจ็บปวดถารูความจริงเขา
แตคุณเกษณีก็ไมสนเพราะคุณเกษณีคิดวาคนอื่นเขาก็ทํากันอยางนี้ อยางไรก็ตาม เวลาที่คุณเกษณี
คบคนทีละหลายคน คุณเกษณีก็จะมีคนสําคัญเพียงคนเดียว คนอื่นที่เหลือเปนแคทางผานที่คุณ
เกษณีคิดอยากจะเลิกก็เลิกไดทันทีหรือแคคนที่คบเลนๆ
แฟนคนที่สองของคุณเกษณีก็คือทอมคนทีช่ วยปลอบใจคุณเกษณี ตอนที่คุณเกษณีโดนแฟน
คนแรกที่เปนผูช ายทิ้ง คบกันนานเกือบ 2 ป สาเหตุที่เลิกคือตอมาเรียนกันคนละที่ พอคุณเกษณี
สําเร็จการศึกษาชัน้ มัธยม 3 คุณเกษณีก็ยายไปเรียนที่อื่น จึงทําใหเกิดความหางเหิน ถึงแมวา จะคุย
โทรศัพทกันอยูบอยๆแตกไ็ มไดเจอกันบอยเหมือนแตกอ น
คุณเกษณีจึงเริ่มเหงาและเบื่อกับ
ความสัมพันธอันนี้ ก็เลยเริ่มมองคนใหมที่เรียนอยูท ี่เดียวกัน คุณเกษณีก็รูตัววาผิดอยูเหมือนกันที่
นอกใจคนที่ดกี ับคุณเกษณีขนาดนี้
เพราะแฟนคนที่สองของคุณเกษณีเคยชวยปลอบใจคุณเกษณี
ตอนที่คุณเกษณีอกหักจากคนรักคนแรก แตคุณเกษณีก็ทนสภาพในตอนนัน้ ไมไหว คือ คุณเกษณีมี
แฟนก็เหมือนไมมี เพราะอยูหางไกลกัน ตารางเรียนก็ทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน พอแฟนคนทีส่ อง
ของคุณเกษณีทราบวาคุณเกษณีแอบไปมีคนใหมก็โกรธมากถึงขัน้ เลิกติดตอกับคุณเกษณีไปเลย
ถึงแมวา คุณเกษณีจะนอกใจแฟนคนที่สอง
แตคุณเกษณีกไ็ มไดคิดคบกับคนที่คุณเกษณีนอกใจ
เพราะคุณเกษณีแคลองคบเลนๆแกเหงา แตไมถึงขัน้ ที่จะยกใหเปนแฟน คุณเกษณีทําตัวเปนคนเจาชู
ชอบพูดจาหวานเสนหใหทาคนอื่นไปเรื่อย จนในที่สุดคุณเกษณีก็ไดเจอกับคนที่คุณเกษณียอมรับคบ
เปนแฟนคนทีส่ ามตอนเรียนอยู ปวส. คุณเกษณีคิดคบเปนแฟนเพราะคุณเกษณีรสู ึกวาทอมคนนี้เปน
คนที่จริงใจ เอาใจใสคุณเกษณีเสมอตนเสมอปลาย และคุณเกษณีก็รูสึกวาเขารักคุณเกษณีมาก แต
คบกันไดประมาณหนึ่งปก็ตอ งเลิกกันเพราะแฟนของคุณเกษณีจับไดวาคุณนอกใจ
คุณเกษณี
พยายามแกตัวตางๆนานาวาคุณเกษณีนนั้ ไมไดคิดจริงจังกับคนอื่น แตไมวาจะพูดอยางไร แฟนของ
คุณเกษณีก็รับไมได และเลิกคบกันในทีส่ ุด คุณเกษณีเสียใจที่ตองเลิกกับแฟน แตคุณเกษณีก็เศรา
อยูระยะหนึ่งแลวคุณเกษณีก็ทําตัวเจาชูเหมือนเดิม
คุณเกษณีคบกับแฟนคนที่สตี่ อนเรียนมหาวิทยาลัย คบกันไปไดประมาณ 3 เดือนก็เลิกกัน
แตสาเหตุคราวนี้เปนเพราะแฟนของคุณเกษณีเปนคนเจาชูเหมือนคุณเกษณี และแอบมีคนอื่นอยางที่
คุณเกษณีทํา พอคุณเกษณีประสบเขากับตัวเองคุณเกษณีก็เสียใจและรูสึกโมโหที่ตนเสียรู ตั้งแตนั้น
มาคุณเกษณีจึงเริ่มเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรมที่วา เวรกรรมมีจริง เราทําอะไรไมไดกับคนอื่นไว สักวัน
หนึ่งเราก็จะโดนกรรมนัน้ ตามสนอง
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ถึงแมวา คุณเกษณีจะเริ่มรูสึกเสียใจกับการกระทําของตนเองที่เปนคนเจาชู แตคุณเกษณีก็ยัง
ไมสามารถเลิกนิสัยนีไ้ ดงายๆ ปจจุบันคุณเกษณีก็มีคนที่คุณเกษณีสนใจคบอยูหนึ่งคน เปนทอมที่
รูจักทางอินเทอรเน็ตซึ่งกําลังดูใจกันอยู
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

แม

อายุ 21 ป

Ego
ชีวิตประจําวัน
คุณเกษณีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยูชั้นปที่ 4 ถึงเวลาเรียนก็ไปเรียน เลิกเรียนก็ชอบไป
เที่ยวกับเพื่อนๆกอนกลับบาน นานๆจะเลิกเรียนแลวกลับบานทันทีสักครั้ง แตคุณเกษณีก็ไมคอยกลับ
บานดึกมาก เคยกลับบานชาที่สุดประมาณ 22.00 น. ก็โดนทางบานตอวาแลว คุณเกษณีชอบไป
เที่ยวกลางคืนแตกไ็ มคอยไดไปเพราะทางบานไมใหกลับบานดึก นานๆคุณเกษณีจึงจะขอทางบาน
กลับดึกไดสักครั้ง คุณเกษณีเปนลูกสาวคนเดียว พอแมจึงเปนหวงไมคอยใหไปไหนมาไหนตอน
กลางคืนเพราะกลัวอันตราย
วันเสารอาทิตยคุณเกษณีกอ็ อกไปเที่ยวกับเพื่อนบางหรือออกไปขางนอกกับพอแมบา ง วัน
ไหนทีไ่ มไปไหนเลยคุณเกษณีก็จะนอนตืน่ สาย ตื่นมาก็มักจะไดเวลารับประทานอาหารกลางวันพอดี
คุณเกษณีชอบเลนอินเทอรเน็ต เลนเกมคอมพิวเตอร ดูภาพยนตร และดูโทรทัศน เวลาอยูบานคุณ
เกษณีก็มกั จะนอนดูโทรทัศนทั้งวัน แลวจะใชคอมพิวเตอรเลนเกมหรือเลนอินเทอรเน็ตตั้งแตตอนค่ํา
หลังรับประทานอาหารเย็น คุณเกษณีมกั จะเขานอนประมาณเที่ยงคืน แตคืนไหนใชคอมพิวเตอรติด
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พันก็จะนอนประมาณ 01.00 น. คุณเกษณีไมกลานอนดึกกวานี้เพราะกลัวพอแมตื่นมาเห็น คุณเกษณี
ก็จะโดนดุ
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณเกษณีเขากันไดดีกับบุคคลในครอบครัว ครอบครัวของคุณเกษณีทราบวาคุณเกษณีเปน
หญิงรักหญิงตั้งแตเมื่อคุณเกษณีมแี ฟนเปนทอมคนแรก แตครอบครัวของคุณเกษณีก็ไมไดหา มอะไร
เพราะทางบานทราบเรื่องที่คุณเกษณีอกหักกับความรักครั้งแรกเพราะโดนนอกใจ แลวไหนจะเรื่องที่
พอของคุณเกษณีนอกใจแมอีก แตครอบครัวของคุณเกษณีก็เคยคุยกันวาถาในอนาคตคุณเกษณีได
แตงงานมีครอบครัวกับผูชายดีๆเปนฝงเปนฝาก็ดี เพราะคุณเกษณีเปนลูกสาวคนเดียว พอแมจึงเปน
หวง อยากใหในอนาคตมีคนคอยอยูข างๆคอยดูแลเอาใจใสคุณเกษณีไดเมื่อคุณเกษณีแกเฒา แตถา
คบกับผูหญิงดวยกันแลวสบายใจกวาการคบกับผูชายพอกับแมก็คงจะไปหามอะไรไมได คือพอแมไม
ขัดขวางเรื่องการเปนหญิงรักหญิง
แตถาคุณเกษณีกลับไปชอบผูชายและมีครอบครัวที่มนั่ คงไดก็
ดีกวา จึงกลาวไดวา ปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี
เพื่อน
คุณเกษณีมีเพื่อนหญิงรักหญิงอยูหลายคน
เริ่มจากเพื่อนตอนที่อยูโรงเรียนสตรีเรื่อยมา
ปจจุบันคุณเกษณีก็ชอบเขาหองสนทนาเฉพาะหญิงรักหญิงในอินเทอรเน็ต ทําใหรูจกั เพื่อนที่เปนหญิง
รักหญิงเหมือนกันมากขึน้ รวมถึงเพื่อนหญิงรักหญิงทีร่ ูจักโดยการแนะนําจากเพื่อนดวย จึงกลาวได
วาปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี
โรงเรียน
คุณเกษณีศึกษาทีโ่ รงเรียนสตรีลวน แฟนที่เปนหญิงรักหญิงคนแรกของคุณเกษณีก็เปนเพื่อน
ที่โรงเรียนสตรีนี้ เธอเปนคนชวยปลอบใจคุณเกษณีตอนที่คุณเกษณีโดนผูชายทิง้ ตอมาคุณเกษณีก็
ยอมรับทอมคนนี้เปนแฟน คุณเกษณีไมคิดวาการมีทอมเปนแฟนเปนเรื่องเสียหายตรงไหน เพราะที่
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โรงเรียนก็มหี ญิงรักหญิงคบกันอยูก ลายคู
การไดอยูโรงเรียนสตรีและเห็นหญิงรักหญิงคูอื่นจึงชวย
ผลักดันใหคุณเกษณีคิดที่จะคบกับผูหญิงดวยกัน จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณเกษณี
สื่อมวลชน
คุณเกษณีเคยเปดดูเว็บหญิงรักหญิง สื่อดานอืน่ คุณเกษณีก็ไมคอยสนใจ คุณเกษณีเคยเห็น
หนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่รักเพศเดียวกันอยูมาก แตคุณเกษณีกไ็ มเคยสนใจทีจ่ ะลองหามาอาน เพราะ
คุณเกษณีเปนคนไมคอยชอบอานหนังสือ แตคุณเกษณีชอบเปดดูเว็บไซตทั้งหลายที่เกี่ยวกับหญิงรัก
หญิง เพราะคุณเกษณีชอบคุยกับเพื่อนทางอินเทอรเน็ตก็เลยทําใหชอบเปดไปยังเว็บไซตตางๆดวย
จึงกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณเกษณีเคยอกหักจากเพศตรงขาม
เคยมีคนรักเปนผูชายซึ่งเปนคนรักคนแรกของคุณ
เกษณี แตแลวเขาก็ทําใหคุณเกษณีอกหักโดยการมีผูหญิงคนใหมแลวก็ทิ้งคุณเกษณีไปอยางไมไยดี
คุณเกษณีเสียใจกับความรักครั้งแรกนี้มาก ใชเวลาทําใจอยูหลายเดือน แตระหวางนั้นก็มีเพื่อนที่เปน
ทอมมาคอยปลอบใจ ตอมาคุณเกษณีจึงเริ่มคบกับหญิงรักหญิงเรื่อยมา เพราะพอคุณเกษณีได
ใกลชิดกับเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงมากขึน้ แลว
ทําใหคุณเกษณีรสู ึกวาผูห ญิงพูดคุยกันรูเรื่องกวา
ผูชาย ผูหญิงดวยกันเขาใจกันดีกวา เลยคิดวาเขากับผูหญิงไดดีกวา ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่
เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณเกษณีมองตนเปนผูหญิงธรรมดาเพียงแตคุณเกษณีชอบผูหญิงดวยกัน คุณเกษณีเห็นตน
เปนคนธรรมดาเหมือนคนอืน่ ทัว่ ไปในสังคม
คิดวาตนเองตางจากคนอื่นแคการชอบพอกับคนเพศ
เดียวกัน และคุณเกษณีกพ็ อใจที่ตนเองเปนอยูแบบนี้ จึงอาจกลาวไดวาปจจัยการมองตนตางไปจาก
คนอื่นมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี
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ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณเกษณีมองหญิงรักหญิงเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลนั้น และการเปนหญิงรักหญิงก็ไมไดทํา
ความเดือดรอนใหใครเสียหาย ไมเขาใจวาคนที่เขาไมเห็นดวยกับเรื่องหญิงรักหญิงนั้นเขาไมเห็นดวย
เพราะเดือดรอนอะไรเขา คุณเกษณีคิดวาการที่คนเราชอบพอกันนัน้ ไมเกี่ยวกับเรื่องเพศวาจะเปน
ผูหญิงหรือผูชาย ถาเขารักกันจริงถึงแมวา จะเปนคนเพศเดียวกันก็ไมนาจะเปนเรื่องเสียหายอะไร จึง
กลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก มีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิง
ของคุณเกษณี
ความตองการทางจิตใจ
พอของคุณเกษณีเคยนอกใจแมเมื่อตอนคุณเกษณีเรียนอยูชนั้ ประถม 3 เหตุการณนี้ทําให
คุณเกษณีเริ่มเรียนรูวาผูชายไมไดซื่อสัตยเสมอไป แตก็ยังโชคดีที่ตอมาพอของคุณเกษณีกลับตัวกลับ
ใจเปนคนดีไดใหม แลวตอมาแฟนคนแรกของคุณเกษณีซึ่งเปนผูชายเหมือนกันก็หักอกคุณเกษณีดวย
การนอกใจอีก ทําใหคุณเกษณีเสียใจอยูนานหลายเดือน ดวยความที่เปนรักครัง้ แรกคุณเกษณีจึง
ทุมเทใหกบั ความรักเต็มที่ คุณเกษณีไมเคยรูวาการเสียใจเพราะความรักนัน้ เปนอยางไร เหตุการณ
ครั้งนี้จึงทําใหคุณเกษณีเสียใจและผิดหวังกับผูชายมาก หลังจากนัน้ มาคุณเกษณีก็เริ่มคบกับผูหญิง
ดวยกัน ดังนั้น การที่คุณเกษณีหนั มาชอบผูหญิงดวยกันจึงเปนไปไดที่เปนการทดแทนความตองการ
ทางจิตใจ เพราะในจิตใจของคุณเกษณีนั้น คุณเกษณีคิดวาเพศชายเปนเพศที่ไมมีความจริงใจ
ผูชายมีแตคนเจาชู ไมมีความซื่อสัตย ในดานตรงกันขาม ผูหญิงดวยกันจริงใจมากกวา ผูหญิง
ดวยกันใหความสําคัญทางดานจิตใจความรูสึกมากกวาผูช ายซึ่งมีแตความใครในเพศตรงขาม คุณ
เกษณีจึงคบกับผูหญิงดวยกันแทนที่จะคบกับผูชาย
จึงกลาวไดวาปจจัยความตองการทางจิตใจมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
ในอนาคตนั้นคุณเกษณีคิดวาจะเปนดีไ้ ปตลอดถาไมมกี ารเปลี่ยนแปลง เพราะคิดวาตนเอง
เปนแบบนีก้ ็ไมไดทาํ ใหใครเสียหาย คุณเกษณีเปดเผยความเปนหญิงรักหญิงกับทุกคน เพราะไมคิด
จะปดบังอะไร ใครถามก็ตอบตรงๆ บอกพอแมและคนในครอบครัวก็ไมมีผลอะไร ทางบานไมไดหาม
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การเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี สวนใหญแลวคุณเกษณีรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงโดยการแนะนํา
จากเพื่อนและรูจักทางอินเทอรเน็ต การรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงใหมๆในชีวิตประจําวันนั้นมีโอกาสนอย
เพราะบางครั้งคุณเกษณีก็ดอู ีกฝายไมออกวาเปนหญิงรักหญิงหรือไม ถาเปนทอมก็ดูงายจากทั้งการ
แตงกาย คําพูด บุคลิกลักษณะ ทาทางการแสดงออก เปนตน คุณเกษณีคิดที่จะมีครอบครัวกับ
ผูหญิง แตไมคิดเรื่องมีลูกเพราะไมอยากใหเขามาลําบากดวย เนื่องจากการมีลูกก็ตองมีกับผูชาย ถา
มีลูกกับผูหญิงก็ไมใชลูกของคนทั้งสองคนทีแ่ ทจริง คงตองเปนลูกบุญธรรม ดังนั้นอยูกนั 2 คนก็ดีแลว
คุณเกษณีคิดวาทอมก็เปนผูห ญิงเหมือนกันถึงแมวาจะมีลักษณะนิสยั คลายผูชายบาง แตคิดวากับ
ทอมแลวคุยกันรูเรื่องมากกวาผูชาย ผูชายไมมีความจริงใจ เจาชู คุณเกษณีจึงไมชอบ อาจกลาวได
วาการที่คุณเกษณีไมชอบผูชายนั้นมีสาเหตุหลักที่เปนไปไดสองสาเหตุ
คือการที่พอเคยนอกใจแม
ตั้งแตตอนที่คณ
ุ เกษณียังเด็กอยู และการที่คุณเกษณีเคยถูกแฟนผูชายซึ่งเปนคนรักคนแรกของคุณ
เกษณีนอกใจอีกเชนกัน

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3: คุณวงศเดือน (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณวงศเดือนเปนดี้ อายุ 22 ป สถานภาพโสด คุณวงศเดือนเหมือนผูหญิงทัว่ ไป เปนคน
คอนขางเตี้ย ผิวคล้ํานิดหนอย เกือบอวน กับคนทั่วไปจะเปนคนเรียบรอย คุณวงศเดือนเปนลูกสาว
คนเดียว พอและแมของคุณวงศเดือนแยกทางกันตั้งแตคุณวงศเดือนมีอายุได 1 ขวบ คุณวงศเดือนจึง
อาศัยอยูกับแมและยายที่บา นของยาย คุณวงศเดือนจะไดเจอพอแคปละครั้ง พอชวยเหลือคาใชจาย
ดานการศึกษามาตลอดโดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร พอของคุณวงศเดือนแตงงานใหมมาประมาณ
3 ปแลว ภรรยาใหมของพอก็อายุมากกวาคุณวงศเดือนแค 3 ป ถึงแมวาคุณวงศเดือนจะอาศัยอยูกับ
แมและยายโดยไมมีพอเปนสมาชิกในครอบครัว แตคุณวงศเดือนก็คิดวาเปนครอบครัวที่อบอุน คุณ
วงศเดือนคิดวาถาพอแมไมมีความสุขที่จะใชชีวิตอยูดวยกันก็ใหเขาเลิกกันดีกวา จะไดไมตองหลอก
ตัวเอง เรื่องที่พอกับแมแยกทางกันนั้น ตอนแรกคุณวงศเดือนก็พอเขาใจทั้งสองฝาย การทีพ่ อมี
ภรรยาใหมคณ
ุ วงศเดือนก็พอเขาใจ แตการที่พอมีภรรยาใหมซึ่งอายุมากกวาคุณวงศเดือนไมกี่ปก ็เปน
สิ่งที่ทําใหคุณวงศเดือนไมคอยพอใจเชนกัน คืออยางนอยคุณวงศเดือนก็คดิ วาสามีภรรยานาจะมีอายุ
ใกลเคียงกัน

97
คุณวงศเดือนเคยศึกษาอยูโ รงเรียนสตรีลวน
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ ปจจุบันทํางานบริษทั เอกชนทั่วไป เพื่อนรวมงานก็ยอมรับการเปนหญิงรักหญิง
ของคุณวงศเดือน ไมมีใครรังเกียจหรือตอวาอะไร บานของคุณวงศเดือนอยูในเมือง แตที่ทาํ งานของ
คุณวงศเดือนอยูแถวชานเมือง ทําใหคณ
ุ วงศเดือนใชเวลาในการเดินทางไปกลับคอนขางนาน คุณ
วงศเดือนจึงพยายามมองหางานใหมอยูเรื่อยๆ เพื่อจะไดไมตองเสียเวลาเดินทางนานๆ
ตอนที่คุณวงศเดือนศึกษาอยูโรงเรียนสตรีนั้น คุณวงศเดือนไมเคยมีแฟนเปนหญิงรักหญิงเลย
ไมเคยมีทอมในโรงเรียนมาจีบคุณวงศเดือนเลยดวย คุณวงศเดือนมีเพื่อนหญิงรักหญิงหลายคนใน
โรงเรียน แตคุณวงศเดือนก็ไมเคยคิดที่อยากจะคบกับทอมในโรงเรียน เพราะคุณวงศเดือนไมไดคดิ รัก
ใครเกินเลยเพื่อน ถึงแมวาบางครั้งทอมบางคนจะทําใหคุณวงศเดือนเขินและหวัน่ ไหวบางก็ตาม ไม
เคยมีผูชายมาจีบคุณวงศเดือนเลยดวย
เพราะคุณวงศเดือนไมคอยไดติดตอกับเพื่อนสมัยประถม
สมัยมัธยมก็มแี ตเพื่อนผูหญิง คุณวงศเดือนจึงคิดวาเปนเพราะความเคยชินกับการคบเพื่อนผูหญิง
พออยูมหาวิทยาลัยคุณวงศเดือนจึงสนิทแตกับเพื่อนผูหญิง มีเพื่อนผูชายก็จริงแตก็ไมคอยสนิทกัน
นานๆครั้งจะมีผูชายมาตีสนิทดวยบาง แตก็เปนการตีสนิทแบบเพื่อน
คุณวงศเดือนมีแฟนหญิงรักหญิง 2 คน แฟนคนแรกคบกันนานประมาณ 2 ป เริ่มคบกันตอน
อยูมหาวิทยาลัยป 3 รูจักกันโดยการแนะนําของเพื่อน แฟนคนนี้เปนคนแรกที่คุณวงศเดือนมี
ความสัมพันธทางเพศดวย เลิกกันเพราะแฟนนอกใจไปมีคนใหม คุณวงศเดือนจึงเสียใจมาก แตกอน
คุณวงศเดือนรักและเชื่อใจแฟนมาก คุณวงศเดือนจึงไมคอยจับผิดอะไรแฟนมากนัก จนกระทัง่ อยูมา
วันหนึ่ง แฟนก็โทรมาบอกวาเขามีคนอื่นใหมแลว และยังขอใหคุณวงศเดือนคบกับเขาตอแบบสามคน
โดยอยาใหแฟนใหมของเขารู เขาบอกวาเขายังรักคุณวงศเดือนอยูและยังไมอยากเลิกคบ แตคุณ
วงศเดือนก็บอกเลิกทันที พรอมกับเกลียดแฟนคนนี้มากตั้งแตบัดนัน้ เปนตนมา หลังจากนั้นก็นานๆ
คุยกันครั้ง สวนใหญแลวแฟนจะเปนฝายโทรมาหาคุณวงศเดือนมากกวาที่คุณวงศเดือนจะเปนฝาย
โทรไปเอง บางครั้งแฟนก็จะโทรเขาโทรศัพทมือถือใหเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้งแลวก็วางหู เพื่อใหคุณ
วงศเดือนเปนฝายโทรไปหา พอทําอยางนีเ้ ปนครั้งที่สองคุณวงศเดือนก็โมโหไมยอมโทรกลับ แตพอไม
โทรกลับแฟนก็จะโทรมาอีก คุณวงศเดือนจึงตองตัดความรําคาญโดยการโทรกลับ ที่แฟนโทรมาก็
ไมไดมีเรื่องอะไร บางครั้งก็คุยเรื่องทั่วไปไมมีสาระอะไร บางครั้งก็ขอความชวยเหลือจากคุณวงศ
เดือน

98
คุณวงศเดือนรูจักแฟนคนทีส่ องทางอินเทอรเน็ต แฟนคนนี้เปนแฟนที่คุณวงศเดือนยังคบดวย
อยูจนถึงปจจุบัน คุณวงศเดือนรูจักกับแฟนคนนีท้ างหองสนทนาทางอินเทอรเน็ตที่กลุมหญิงรักหญิง
ชอบใชกัน คุณวงศเดือนรูจักกับแฟนคนนีไ้ ดไมถึงสองสัปดาหก็ลองขอคบกับเขาเปนแฟน อีกฝายก็
ตอบตกลง คุณวงศเดือนก็ยังประหลาดใจตัวเองอยูวาทําไมตัวเองถึงใจกลาขนาดของคนอื่นเปนแฟน
เพราะคุณวงศเดือนเองก็คิดวาเรื่องบางเรื่องควรเปนสิ่งที่ฝายชายกระทํา ทอมก็เปนเหมือนฝายชาย
ถึงแมภายนอกจะเปนผูหญิง การขอคนอื่นเปนแฟนนาจะเปนหนาทีข่ องผูชาย แตคุณวงศเดือนก็ลอง
ขอเองในที่สุด เพราะรูสึกกับแฟนคนนีแ้ บบรักแรกพบ แฟนของคุณวงศเดือนเองก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะรูจักกันไดไมนานไมนกึ วาคุณวงศเดือนจะกลาถึงขนาดนี้
คุณวงศเดือนมักจะนัดเจอกับแฟนหลังเลิกงานและเจอกันในวันหยุด บางครั้งก็ไปคางดวยกัน
ที่บานของคุณวงศเดือนในวันหยุด หรือไปเที่ยวตางจังหวัดใกลๆดวยกัน แฟนของคุณวงศเดือนกําลัง
ศึกษาปริญญาโทอยูจึงมีเวลาอยูกับคุณวงศเดือนบอย แตคุณวงศเดือนก็มีหนักใจอยูบางทีแ่ ฟนยัง
ติดตอกับแฟนเกาอยู คุณวงศเดือนไมกลาไวใจแฟนมากนัก จึงมักจะโทรคุยเกือบทั้งวัน หรืออันทีจ่ ริง
แลวก็คือการโทรเช็คนั่นเอง จนระยะหลังเหมือนกลายเปนกิจวัตรประจําวันที่ตองติดตอหากันบอยๆ
มีทะเลาะกันบาง เพราะบางครั้งก็มีเรื่องไมเขาใจกัน หรือมีนิสัยสวนตัวบางอยางที่ยังเขากันไมได
บางชวงก็ทะเลาะกันทุกสัปดาห แตพอไมทะเลาะกันเลยก็ไมทะเลาะกันเปนเดือน
ไดอะแกรมเครือญาติ

พอ

แม

อายุ 22 ป

Ego
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ชีวิตประจําวัน
คุณวงศเดือนตื่นนอนเวลา 06.00 น. ทุกวันจันทรถึงวันศุกรเพื่อออกไปทํางาน บางวันแฟนก็
จะขับรถไปสง นานๆแฟนจะไปรอรับหลังเลิกงาน แตสวนใหญแลวคุณวงศเดือนจะนัดเจอกับแฟนทุก
วันหลังเลิกงาน บางครั้งก็นัดเจอกันขางนอกตามสถานที่ตางๆ บางครั้งก็นัดเจอกันที่บาน กวาคุณ
วงศเดือนจะกลับถึงบานจึงเปนเวลาประมาณ 21.00 – 22.00 น. เมื่อถึงบานแลว ถาโทรทัศนไมมี
รายการอะไรนาสนใจคุณวงศเดือนก็จะเขานอนเร็ว ถามีรายการอะไรนาสนใจคุณวงศเดือนก็จะดู
โทรทัศนกอนแลวจึงเขานอน พอถึงวันหยุด ถาคุณวงศเดือนอยูบาน คุณวงศเดือนก็มักจะนอน อาน
หนังสือ เลนอินเทอรเน็ต และคุยโทรศัพท แตพอคุณวงศเดือนคบกับแฟนคนปจจุบัน คุณวงศเดือนก็
ไมคอยไดอยูกบั บานในวันหยุด สวนใหญจะออกไปเที่ยวกันขางนอก ยกเวนถาแฟนมาคางที่บา นหรือ
วันไหนถาแฟนมาเที่ยวบานก็มักจะนอนเลนอยูบานกันทัง้ วัน ในตอนกลางคืนของวันหยุด ชวงที่คบ
กับแฟนระยะแรกคุณวงศเดือนมักจะคุยกับแฟนทางอินเทอรเน็ตโดยเขาหองสนทนาแทนการคุย
โทรศัพท เพราะคุยกันไดเรื่อยๆและจะไดคุยกับเพื่อนคนอื่นๆดวย แตระยะหลังมักจะใชเวลาทั้งวันอยู
ดวยกัน ตอนกลางคืนจึงไมคอยไดคุยกันนัก
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
ดานความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัวนัน้
คุณวงศเดือนก็สนิทสนมกับทุกคนเทาๆกัน
เพราะเปนครอบครัวเล็กๆ ยกเวนพอ เพราะเจอกันปละครั้ง ถึงพอกับแมจะแยกทางกัน แตคุณ
วงศเดือนก็คิดวาครอบครัวทีเ่ ปนอยูในปจจุบันก็อบอุน ดี คุณวงศเดือนเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรัก
หญิงกับทางบาน แตทางบานไมยอมรับพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน ทางบานไมไดตอวา
อะไรที่คุณวงศเดือนพาแฟนไปเที่ยวที่บาน แตทางบานก็สั่งไววา หามทําเรื่องอะไรเสียหายทางบานถูก
นินทา เวลาอยูนอกบานไปไหนมาไหนก็อยาทําอะไรประเจิดประเจอนัก แมของคุณวงศเดือนไมอยาก
ใหคุณวงศเดือนใชชีวิตคูกับผูหญิงไปตลอดชีวิต
แมของคุณวงศเดือนยังยอมรับพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงของคุณวงศเดือนไมได แตในขณะนี้กไ็ มไดหามอยางเด็ดขาด ดังนั้น การที่คุณวงศเดือนเปน
หญิงรักหญิงจึงไมนาเกี่ยวของกับครอบครัว เพราะคุณวงศเดือนก็คิดวาดีแลวทีพ่ อกับแมแยกทางกัน
คือคุณวงศเดือนคิดวาถาอยูดวยกันแลวไมพอใจกันก็ไมนาจะอยูดวยกัน
คุณวงศเดือนจึงไมไดคิด
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อะไรมากกับสถานการณที่เปนอยู ตอนเด็กคุณวงศเดือนไมเขาใจและเคยรองหาพอ แตพอคุณ
วงศเดือนโตขึ้นพอเขาใจอะไรๆมากขึน้ คุณวงศเดือนจึงคิดได นอกจากนี้ แมของคุณวงศเดือนก็ไม
ชอบที่จะเห็นคุณวงศเดือนคบกับผูหญิงดวยกันในฐานะแฟน
แมของคุณวงศเดือนอยากใหคุณ
วงศเดือนเลิกคบกับผูหญิง แตปจจุบันก็ยังหามคุณวงศเดือนไมได เพราะคุณวงศเดือนไมยอมเลิก
ยืนยันจะคบกับผูหญิงตอไปจนถึงที่สุด จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยครอบครัวไมมอี ิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน
เพื่อน
คุณวงศเดือนมีเพื่อนสนิทเปนหญิงรักหญิงและเพื่อนผูหญิงธรรมดาอยูบาง แตพอคบกับแฟน
แลวคุณวงศเดือนก็คุยกับเพื่อนแคไมกี่คน เพราะคุณวงศเดือนทุมเทเวลาสวนใหญใหกับแฟน เพื่อน
สนิทตั้งแตสมัยประถมก็มีติดตอกันอยูแ คบางคนที่เรียนตอระดับมัธยมดวยกัน คุณวงศเดือนไมคอย
ไดติดตอกับเพื่อนหญิงรักหญิงสมัยมัธยมบอยนักตั้งแตที่คุณวงศเดือนเริ่มทํางาน เพื่อนสนิทที่เปน
หญิงรักหญิงในปจจุบันนัน้ สวนใหญจะเปนเพื่อนที่รูจักและคุยกันทางอินเทอรเน็ต
ซึ่งก็มีไมกี่คน
เพราะคุณวงศเดือนชอบใชเวลาอยูก ับแฟน ติดแฟน พอไมมีแฟนจึงคอยติดเพื่อน อยางไรก็ตาม
แฟนคนแรกของคุณวงศเดือนก็มาจากการแนะนําของเพื่อนซึ่งเปนหญิงรักหญิงสมัยมัธยมเชนเดียวกัน
จึงกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน
โรงเรียน
คุณวงศเดือนเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีลวน ถึงแมวา คุณวงศเดือนจะไมไดมแี ฟนเปนหญิงรัก
หญิงในสมัยมัธยม แตคุณวงศเดือนก็ไดรับรูพฤติกรรมหญิงรักหญิงจากคนอืน่ ในโรงเรียน เคยรูสึก
อยากลองอยูบางแตกแ็ คคิด เพราะไมมีทอมคนไหนมาจีบขอคบกับคุณวงศเดือนเลย แตการที่คุณ
วงศเดือนเคยเรียนที่โรงเรียนแหงนีก้ ็ชวยชักนําคุณวงศเดือนไปสูการคบกับหญิงรักหญิงในที่สุด เพราะ
เพื่อนหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือนซึ่งเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีแหงเดียวกันนัน้ ไดแนะนําเพื่อนทอม
ใหคุณวงศเดือนตอนที่คุณวงศเดือนกําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลนี้ก็ไดกลายมา
เปนแฟนหญิงรักหญิงคนแรกของคุณวงศเดือนในที่สุด จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอ
การเปนหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน
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สื่อมวลชน
คุณวงศเดือนไมเคยอานหรือดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง มีก็แตใชสื่ออินเทอรเน็ตใน
การหาเพื่อนใหมและเขาหองสนทนาสําหรับหญิงรักหญิงเพื่อการพูดคุย
คุณวงศเดือนก็รูจักกับ
แฟนคนปจจุบนั ทางหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต
ชวงแรกก็พูดคุยกันทางอินเทอรเน็ตเกือบทุกคืน
ตอนลองขอเปนแฟนก็ขอทางการสนทนาทางอินเทอรเน็ต
สื่ออินเทอรเน็ตจึงเปนเหมือนสือ่ ที่นํา
ความรักมาแกบุคคลทั้งสอง จึงกลาวไดวา ปจจัยสื่อมวลชนมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณ
วงศเดือน
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณวงศเดือนไมเคยมีคนรักเปนผูชาย ไมเคยมีผูชายมาขอคุณวงศเดือนเปนแฟน เพื่อนผูชาย
ที่มีอยูกไ็ มไดสนิทอะไรมากนัก คุณวงศเดือนคิดวาผูชายเปนเหมือนศัตรู เพราะผูชายมักจะเจาชู
ทอมมีเจาชูก็จริง แตคุณวงศเดือนก็คิดวาผูชายรายกวาทอม เพราะผูชายชอบทําใหผหู ญิงเสียหาย
แตทอมเปนผูห ญิงจึงตางกับผูชาย จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม
ไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณวงศเดือนคิดวาตนเองมีความแตกตางจากคนอืน่ ตรงที่การคบกับผูห ญิงในฐานะคนรัก แต
คุณวงศเดือนก็คิดวาตัวเองแตกตางจากคนอื่นแคตรงจุดนั้น คือตางกันแคเพศของคนรัก อยางอื่นนัน้
คุณวงศเดือนก็เปนเหมือนคนอื่นทุกอยาง ไมวาจะเปนชีวิตครอบครัว การศึกษา การทํางาน ปญหา
ตางๆในชีวิต หรือการดําเนินชีวิต แตถึงคุณวงศเดือนจะรูตัวเองวามีความแตกตางไปจากคนอืน่ คุณ
วงศเดือนก็ไมสนใจ แมของคุณวงศเดือนก็ไมยอมรับพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือนเชนกัน
แตคุณวงศเดือนก็ไมสนใจ คุณวงศเดือนก็ยังคงเปนหญิงรักหญิงตอไป จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการ
มองตนตางไปจากคนอืน่ มีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน
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ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณวงศเดือนคิดวาการเปนหญิงรักหญิงไมไดเปนสิ่งที่งายนัก
เพราะมีคนที่ไมเห็นดวยกับ
พฤติกรรมนี้ อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่รักกันกับผูชายก็ยงั มีปญหา เชน การยอมรับจากทางบาน เปน
ตน เพราะคุณวงศเดือนมีเพื่อนผูหญิงอยูคนหนึ่งซึ่งแอบทางบานมีแฟนผูชาย ทางบานไมอยากให
เพื่อนของคุณวงศเดือนมีแฟนเพราะอยากใหเรียนจบกอน เพื่อนของคุณวงศเดือนจึงตองหลบๆซอนๆ
เวลาออกไปหาแฟนก็จะหาขออางตางๆนานา คุณวงศเดือนคิดวาความรักเปนสิ่งทีบ่ ังคับกันไมได ใน
เมื่อบางคนยังตองลําบากกับการมีพฤติกรรมชอบพอกับบุคคลตางเพศตามปกติ ผูที่มี
พฤติกรรม
หญิงรักหญิงจึงยอมตองมีความยากลําบากในการไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปบาง แตเทาที่คุณ
วงศเดือนเคยเจอมานัน้ เกือบทุกคนก็ยอมรับในพฤติกรรมของคุณวงศเดือน ยกเวนทางบาน คุณวงศ
เดือนจึงคิดวาเปนไปไดที่คนภายนอกเขาเห็นวาคุณวงศเดือนไมมีอะไรเกี่ยวของโดยตรง แตกับทาง
บานแลว คุณวงศเดือนเปนลูกเปนหลานโดยตรง ทางบานจึงเขมงวดกับการกระทําของคุณ วงศ
เดือนเปนธรรมดา คุณวงศเดือนเองก็หนักใจกับทางบานอยูเชนกัน แตพอพูดไปทางบานก็ไมยอมคุณ
วงศเดือนจึงคิดวาอยูเฉยๆไปกอนดีกวา การเปนหญิงรักหญิงจึงไมคอ ยราบรื่นสําหรับคุณ
วงศ
เดือน คุณวงศเดือนไมมองวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งที่ผิดแตอยางใด แตคุณวงศเดือนก็ไม
ถึงกับมองพฤติกรรมหญิงรักหญิงดีมากนัก เพราะสรางความหนักใจใหคุณวงศเดือนอยูบาง จึงอาจ
กลาวไดวา
ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกไมมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรัก
หญิงของคุณวงศเดือน
ความตองการทางจิตใจ
พอและแมของคุณวงศเดือนแยกทางกันตั้งแตคุณวงศเดือนยังเด็ก แลวพอก็มีภรรยาใหมเปน
ผูหญิงที่มีอายุหางจากคุณวงศเดือนแค 3 ป คุณวงศเดือนจึงไมพอใจกับเรื่องนี้มาก เพราะคุณวงศ
เดือนไมเชื่อในความรักระหวางอายุทแี่ ตกตางกันมากไป สาเหตุนี้มีสวนเสริมทําใหคุณวงศเดือนไม
ชอบผูชาย จากการที่คณ
ุ วงศเดือนไดยินกิตติศัพททไี่ มคอยดีเกี่ยวกับผูชายจากเพื่อนมาบางอยูแลว
คุณวงศเดือนเองก็ไมมีเพื่อนสนิทที่เปนผูชาย มีเพื่อนผูชายแคไมกี่คน จึงเปนไปไดทวี่ าการทีค่ ุณ
วงศเดือนมีแฟนเปนหญิงรักหญิงนั้น เปนการตอบสนองตอการทีค่ ุณวงศเดือนไมเคยมีเพื่อนผูชายที่
สนิทดวย และการที่พอแมแยกทางแลวมีภรรยาใหมที่อายุไลเลี่ยกับคุณวงศเดือน ซึ่งทําใหคุณ
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วงศเดือนมองผูชายในแงทแี่ ยลง จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความตองการทางจิตใจมีอิทธิพลตอการ
เปนหญิงรักหญิงของคุณวงศเดือน
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
สําหรับชีวิตอนาคตนัน้ คุณวงศเดือนอยากศึกษาตอและทํางานไปเรื่อยๆ ใชชีวิตปกติ ตอนนี้
ยังไมไดวางแผนเกี่ยวกับชีวติ ในอนาคตมากนัก ถาเรียนจบปริญญาโทอาจจะวางแผนตอนนั้น คุณ
วงศเดือนเคยลองสอบศึกษาตอปริญญาโทแลวแตสอบไมผาน คุณวงศเดือนคิดที่จะลองสมัครเรียน
ปริญญาโทอีกในไมชานี้ คุณวงศเดือนจะยังคงเปนหญิงรักหญิงตอไปเรื่อยๆ โดยไมสนใจวาคนอื่นจะ
มองตนอยางไร สนใจแคคนในครอบครัวและคนสนิทรอบตัว คุณวงศเดือนทราบดีวาแมของตนไม
อยากใหตนเปนหญิงรักหญิง แตคุณวงศเดือนก็ไมสามารถเลิกได เพราะคุณวงศเดือนรักแฟน ยังไม
คิดที่จะเลิก คุณวงศเดือนจึงพยายามไมทาํ ใหทางบานหนักใจในเรื่องอื่น เชน การทํางาน การศึกษา
เปนตน เผื่อสักวันหนึ่งทางบานจะเห็นใจ คุณวงศเดือนคิดวาที่ตัวเองทําอยูทกุ วันนีก้ ็ดีแลว ไมไดทาํ
ใหใครเดือดรอน คุณวงศเดือนเปดเผยพฤติกรรมหญิงรักหญิงของตนเฉพาะกับเพื่อนสนิท แตก็ไม
คอยบอกใคร ในอนาคตคุณวงศเดือนจึงยังไมไดคิดเรื่องครอบครัววาคุณวงศเดือนจะมีครอบครัวกับ
ใคร หรือคุณวงศเดือนอาจจะหาหองเชาอยูกับแฟนหญิงรักหญิงแคสองคนก็เปนได

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4: คุณภาลิณี (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณภาลิณีเปนดี้ อายุ 22 ป สถานภาพโสด เปนคนที่มีทาทางมัน่ ใจในตัวเอง เปนคนใจเย็น
กับแฟน ขี้งอน ชอบใหเอาใจ คุยเกง รูปรางหนาตาคอนขางดี ผิวคอนขางขาวแตก็อวบจนเกือบอวน
การแตงกายชอบใสเสื้อยืดกางเกงยีนส บางทีก็ใสแบบใดก็ไดที่ตองเห็นวาดูดี พอของคุณภาลิณีเปน
คนพิษณุโลก แมของคุณภาลิณีเปนคนกรุงเทพฯ พอยายเขามาอยูในกรุงเทพฯเพื่อเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย พอจึงรูจักกับแมและขอแตงงานในที่สดุ พอและแมจึงเลือกที่จะอยูกรุงเทพฯ คุณ
ภาลิณีมีพี่ผูหญิง 2 คนและนองผูชาย 1 คน คุณภาลิณีเปนลูกคนที่ 3 คุณภาลิณีศึกษาในโรงเรียน
สหศึกษาสมาตลอด
คุณภาลิณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐแหงหนึ่ง
ปจจุบนั ทํางานอยูบริษทั เอกชน คุณภาลิณีไมคอยบอกเพื่อนรวมงานวาตนเปนหญิงรักหญิง คนที่
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ทราบก็ทราบเพราะเห็นคุณภาลิณีเวลาอยูกับแฟน แตเทาที่ผา นมาก็ไมมีเพื่อนรวมงานคนไหนแสดง
อาการไมพึงพอใจในพฤติกรรมของคุณภาลิณี
พี่สาวทั้ง 2 คนของคุณภาลิณีเปนทอม พี่สาวคนโตยายออกไปเชาหองพักอยูกบั แฟนสาว
ตั้งแตสําเร็จการศึกษา พี่สาวคนรองก็เพิ่งเลิกกับแฟนสาวที่คบกันมาถึงสองปครึ่งเมื่อกลางป พ.ศ.
2546 ปจจุบันยังไมมีแฟนใหม คุณภาลิณีไมคอยไดคุยกับพี่สาวคนโตบอยนัก เพราะพี่สาวคนโตยาย
ออกไปอยูก ับแฟน คุณภาลิณีจึงสนิทกับพี่สาวคนรองและนองชาย กับพอแมกไ็ มคอยสนิทสนมมาก
นัก พอแมทราบเรื่องที่คุณภาลิณีเปนหญิงรักหญิง แตทั้งคูกไ็ มไดตอวาอะไรคุณภาลิณี พอและแม
เคยอยากไดลกู คนแรกเปนลูกชาย แตพอไดลูกสาวจึงคอนขางผิดหวัง จึงพยายามมีลกู มาเรื่อย
จนกระทั่งไดลกู คนที่ 4 เปนลูกผูชาย คุณภาลิณีเองก็ไมทราบวาพีส่ าวถูกเลี้ยงดูแบบเด็กผูชายเมื่อ
ตอนยังเด็กหรือไม เพราะคุณภาลิณีเกิดทีหลัง พอเกิดมาพี่สาวก็โตแลว คุณภาลิณีเองก็จําความ
อะไรตอนที่ยังเด็กไมได เทาที่จําไดคุณภาลิณีและพี่กถ็ ูกเลี้ยงดูมาอยางปกติ และเนื่องดวยการที่
พี่สาวทั้งสองคนเปนทอม คุณภาลิณีจึงคิดวาสิ่งนี้เปนสาเหตุที่ทาํ ใหพอแมยอมรับในตัวคุณภาลิณีได
งายขึน้ เพราะเคยประสบกับพฤติกรรมของพี่สาวทั้งสองคนมากอน ถึงพอแมจะไมหามตรงๆ แตก็ดู
พอแมเสียใจอยูบางเหมือนกัน
คุณภาลิณีมีแฟนหญิงรักหญิงมาแลว 2 คน เคยมีผูชายมาจีบอยู 5 – 6 คน แตคนทีแ่ สดงที
ทาวาเขามาจีบจริงๆนั้นก็จบี แคชวงสั้นๆ พอคุณภาลิณีแนใจวาใครพยายามเขามาจีบ คุณภาลิณีจะ
รูสึกไมอยากคุยดวยโดยอัตโนมัติ เมื่ออีกฝายรูตัววาคุณภาลิณีเริ่มรังเกียจก็จะคอยๆเลิกการติดตอ
คุณภาลิณีเองก็เคยจีบคนไปทั่วแบบเลนๆ ทั้งผูหญิงและผูชาย การจีบของคุณภาลิณีคือการเขาไป
ตีสนิท พยายามเอาอกเอาใจ ยิ่งถาเปนคนที่ไมสนใจคุณภาลิณีเลยนัน้ คุณภาลิณีจะยิ่งรูสึกวาเปน
การทาทายเปนพิเศษ พอคุณภาลิณีเห็นวาอีกฝายหนึ่งเริ่มสนใจในตัวคุณภาลิณี คุณภาลิณีก็จะเริ่ม
ตีตัวออกหาง เพราะถือวาจีบสําเร็จแลว ที่คุณภาลิณีจีบคนเลนๆไปทั่วนั้นเปนเพราะคุณภาลิณียังไม
เจอคนที่ถูกใจเลย คุณภาลิณีเคยเห็นเพื่อนหลายคูที่พอเริ่มรักกันก็รักกันอยางหวานชื่น แตพอเวลา
ผานไประยะหนึ่งแลวก็จะไมหวานชืน่ กันเหมือนเดิม คุณภาลิณีจึงชอบความรูสึกชวงที่จีบกันมากทีส่ ุด
คุณภาลิณีคิดวาชวงที่จีบกันเปนชวงที่เราจะไดรับแตสิ่งดีๆ เพราะอีกฝายก็จะพยายามทําตัวดีเพื่อให
เรารักดวย คุณภาลิณีจะไดรับของขวัญหลายชิน้ ในชวงที่จีบกัน
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คุณภาลิณีมีแฟนจริงๆตอนเรียนอยูชนั้ มัธยม 6 แฟนเปนหญิงรักหญิงซึ่งเรียนอยูตางหอง
รูจักกันมานานแลวแตเพิ่งมาสนิทกันในภายหลัง เพื่อนชวยเปนแมสื่อให พอเขามหาวิทยาลัยแลว
ไมไดอยูมหาวิทยาลัยแหงเดียวกัน แตก็ยงั คบกันตอ จนกระทั่งพอเรียนอยูป 3 ก็เลิกกัน เพราะระยะ
หลังไมไดเจอกันบอย คุณภาลิณีเริ่มโมโหทีแ่ ฟนไมยอมมาหา ไมมเี วลาให ทั้งๆที่แฟนเองก็ไมนาจะ
ยุงจนไมมีเวลาขนาดนั้น แฟนทํางานพิเศษสอนเลขใหเด็กประถมตามบานสัปดาหละ 2 วัน จากที่เคย
พบกับคุณภาลิณีทุกสัปดาหก็กลายเปน 2 – 3 สัปดาหตอครั้ง นานที่สุดก็ 1 เดือน คุณภาลิณีจึงโกรธ
แฟนเปนประจํา ทะเลาะกันบอยขึ้น แฟนก็วาคุณภาลิณีวาโมโหเรื่องไรสาระ พอไมไดเจอกันสอง
แฟนมักจะตอบวาเพิ่งเจอกันเมื่อไมกี่วนั นี้เอง
สัปดาหคุณภาลิณีจะเริ่มถามวาเมื่อไหรจะไดเจอกัน
คุณภาลิณีเองก็ไมทราบวาแฟนแอบไปมีคนใหมหรือเปลา แตคุณภาลิณีคิดวาคุณภาลิณีทนสภาพนี้
ตอไปไมไหวอีกแลว
เพราะคุณภาลิณีรูสึกเหมือนกับวาคุณภาลิณีเปนฝายเดียวที่อยากอยูก ับแฟน
แตแฟนของคุณภาลิณีไมเคยแสดงทีทาหรือพูดวาอยากเจอคุณภาลิณีเลย
คุณภาลิณีจึงขอเลิกใน
ที่สุด
คุณภาลิณีมีแฟนคนใหมหลังจากสําเร็จการศึกษาไดไมนาน เปนแฟนหญิงรักหญิงคนที่สอง
ซึ่งยังคบกันอยูจนถึงปจจุบนั คุณภาลิณีรูจักกับแฟนคนนีท้ างอินเทอรเน็ต คุณภาลิณีกับแฟนรักกันดี
แตคุณภาลิณีก็ไมรูวา จะเลิกกับแฟนเมื่อใด เพราะคุณภาลิณีคิดวาความรักเปนสิ่งที่ไมแนนอนและไม
มั่นคง ชวงนี้ตองทํางานไกลกัน แฟนตองออกไปตางจังหวัดบอยๆเพราะเรื่องงาน คุณภาลิณีกลัวที่
จะตองเลิกเชนกันเพราะแฟนเองก็ไมมีเวลาวางมากนัก แตคุณภาลิณีตั้งใจวาคราวนี้คุณภาลิณีจะ
พยายามอดทนใหมากกวาเมื่อตอนที่คบกับแฟนคนแรก คุณภาลิณีเปนคนติดแฟน อยากอยูกับแฟน
บอยๆ คุณภาลิณีเคยพูดไววาถาแฟนไมเจอกันภายในสองสัปดาหคุณภาลิณีก็จะขอเลิก แตพอถึง
เวลาจริงๆ แฟนติดงานเกินเวลาที่คุณภาลิณีพูดไว คุณภาลิณีก็เลิกไมลง คุณภาลิณีผิดหวังกับความ
รักของตัวเองอยูบาง คุณภาลิณีคิดวาชีวติ รักของตนไมไดมีความสุขอะไรมากนัก แตคุณภาลิณีก็ยัง
คิดวาคบกันอยางนี้ดีกวาเลิกกันแลวตองเสียใจอีกครั้ง
เพราะการเลิกกันนัน้ เจ็บปวดมากกวา
ถึงแมวา คุณภาลิณีจะรูสึกเหมือนกับวาคุณภาลิณีเปนคนโสดที่มแี ฟนในบางวันก็ตาม
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่สาว

พี่สาว

แม

อายุ 22 ป

นองชาย

Ego
ชีวิตประจําวัน
คุณภาลิณีตื่นนอนประมาณ 06.00 น. และออกจากบานไปทํางานประมาณ 06.30 น. หลัง
เลิกงานบางครั้งคุณภาลิณีก็ไปรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนรวมงาน บางครั้งก็ไปเดินเที่ยวดูของ
เองคนเดียว บางครั้งก็กลับบานทันที นานๆจะไดนัดเจอแฟนในวันทํางาน สวนใหญแลวคุณภาลิณี
จะไดเจอกับแฟนในวันหยุดเสารและอาทิตย แตคุณภาลิณีก็ไมไดเจอกับแฟนทุกวันหยุด เพราะ
บางครั้งแฟนก็ตองทํางานในวันเสาร
และบางครั้งแฟนก็ตองใหเวลากับทางบานบาง
เวลาที่คุณภาลิณีมีเวลาวางอยูกับบาน คุณภาลิณีจะกิน นอน เลนเกม คุยโทรศัพท
รับประทานขนมจุบจิบ และนั่งคิดถึงแฟน แตกอนเมื่อคุณภาลิณีมีเวลาวาง คุณภาลิณีจะชอบเลน
อินเทอรเน็ต เลนจนไดแฟนคนปจจุบันมา แตตอนนี้คุณภาลิณีไมรูจะเลนอินเทอรเน็ตไปเว็บไซตไหนดี
เพราะคุณภาลิณีคิดวาเดี๋ยวนีไ้ มคอยมีเว็บไซตไหนนาสนใจหรือนําเสนอเนื้อหาอะไรใหมๆเลย มีแต
เว็บไซตทนี่ ําเสนอเนื้อหาแบบเดิมๆ ไมคอยหลากหลาย ปจจุบันจึงเลนอินเทอรเน็ตประมาณสัปดาห
ละครั้งโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่ออานอีเมล
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ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
พี่สาวทั้งสองคนของคุณภาลิณีเปนทอม
คุณภาลิณีจึงรับทราบพฤติกรรมหญิงรักหญิงมา
ตั้งแตยังเด็ก คุณภาลิณีเขากันไดดีกับพี่สาวคนรองและนองชาย พี่สาวคนโตยายออกไปอยูห อพักขาง
นอก คุณภาลิณีจึงไมคอยสนิทดวย คุณภาลิณียังไมคอยสนิทกับพอแม แตก็เขากันได พอแมไมได
ตอตานพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี พอแมไมวาวาคุณภาลิณีจะเปนอะไร ใหอิสระในการ
ตัดสินใจของตน
แตพี่สาวคนรองก็เคยพูดวาไมอยากใหคุณภาลิณีเปนหญิงรักหญิงตามแบบตน
เพราะพี่สาวคนรองเปนหวงอนาคตของคุณภาลิณี กลัวคุณภาลิณีเจอคนทีไ่ มดี พี่สาวคนรองอยาก
เห็นคุณภาลิณีมีอนาคตทีม่ ั่นคง มีครอบครัวเปนฝงเปนฝา พี่สาวทั้งสองคนเองก็เปนหญิงรักหญิงแลว
พอและแมก็จะไดไมเสียใจทีล่ ูกสาวทุกคนเปนเหมือนกันหมดดวย แตพี่สาวคนรองก็ไมไดหามอะไร
เพราะพี่สาวเองก็ทราบวาคุณภาลิณีรักกับแฟนหญิงรักหญิงอยางจริงจัง พี่สาวคนรองเคยพูดเรื่องนี้
เมื่อตอนที่ทราบวาคุณภาลิณีมีแฟนเปนทอม และพูดเพียงแคครั้งเดียว หลังจากนั้นก็สนับสนุนและ
เปนกําลังใจ เปนที่ปรึกษาในเรื่องความรักของคุณภาลิณีมาตลอด สวนพี่สาวคนโตไมเคยคุยกันเรื่อง
นี้ แตก็ทราบกันอยูว าเปนหญิงรักหญิง นองชายก็ทราบแตไมไดคุยกันเรื่องนี้ จึงกลาวไดวา ปจจัย
ครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
เพื่อน
คุณภาลิณีมีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงนอยคนมาก คุณภาลิณีมีเพื่อนที่เปนรักหญิงตั้งแต
เรียนอยูระดับมัธยม แตเพื่อนหญิงรักหญิงที่คุณภาลิณีสนิทดวยนัน้ สวนใหญแลวจะเปนเพื่อนที่คุณ
ภาลิณีรูจักทางอินเทอรเน็ต เพื่อนสนิทคนอื่นๆจะเปนเพื่อนผูหญิงธรรมดา มีเพื่อนผูชายที่สนิทดวย
อยูแคไมกี่คน ถึงแมวาคุณภาลิณีจะมีเพื่อนหญิงรักหญิงอยูไมมาก แตการที่คุณภาลิณีไดคบกับแฟน
คนแรกนั้น เพื่อนหญิงรักหญิงก็ชวยเปนแมสื่อในการสนับสนุนใหคบกัน จึงอาจกลาวไดวา ปจจัย
เพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
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โรงเรียน
คุณภาลิณีไมเคยศึกษาในโรงเรียนสตรีลวน แตแฟนหญิงรักหญิงคนแรกที่คุณภาลิณีคบดวย
ก็เปนเพื่อนตางหองที่โรงเรียนเดียวกัน โรงเรียนจึงเปนสถานที่ชกั นําใหบุคคลทั้งสองไดเจอและรักกัน
เพื่อนหญิงรักหญิงในโรงเรียนก็ชว ยแนะนํา และเปนแมสื่อคอยชวยสนับสนุนใหทั้งสองคนลองคบกันดู
อีกดวย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
สื่อมวลชน
แตกอนคุณภาลิณีไมเคยดูภาพยนตรหรืออะไรที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิงเลย
จนกระทั่งคุณ
ภาลิณีอยูมหาวิทยาลัยป 2 เพราะแตกอนคุณภาลิณีไมคอยสนใจสือ่ อะไร เวลาเลิกเรียนก็มักจะไป
เดินเที่ยวตามศูนยการคาแลวคอยกลับบาน หรือไมกก็ ลับบานทันทีหลังเลิกเรียน เมื่อกลับบานหลัง
เลิกเรียนคุณภาลิณีก็ชอบดูโทรทัศนหรืออานการตูนหลังจากทําการบานเสร็จ ชวงแรกทีท่ างบานซื้อ
คอมพิวเตอรมาคุณภาลิณีก็ไมคอยไดสนใจอะไร เคยใชคอมพิวเตอรเลนเกมอยูบาง แตตอนนัน้ ยังไม
สนใจเรื่องอินเทอรเน็ต เพราะคิดวาสิน้ เปลือง ไมรูวาจะเลนอินเทอรเน็ตไปเพื่อทําอะไร เห็นคนอืน่ ใน
บานเลนอินเทอรเน็ตแตคุณภาลิณีก็ยังเฉยๆ จนกระทัง่ เพื่อนแนะนําวานาจะลองเลนดู เพราะมีอะไร
หลายๆอยางที่นา สนใจในนัน้ คุณภาลิณีจึงลองเลนอินเทอรเน็ตที่มหาวิทยาลัยดู แลวคุณภาลิณีก็เริม่
ติดอินเทอรเน็ต แฟนคนปจจุบันก็รูจกั กันทางอินเทอรเน็ต คุณภาลิณีเคยเปดเขาไปดูเว็บไซตเกี่ยวกับ
หญิงรักหญิงอยูบอยๆ แตตอนนีไ้ มคอยไดเขาไปเว็บไซตไหน เพราะไมวาง ระยะหลังก็ไมคอยไดเลน
อินเทอรเน็ตดวย เนื่องจากเบื่อที่เว็บไซตตางๆไมคอยนําเสนออะไรใหมๆ จึงอาจกลาวไดวา ปจจัย
สื่อมวลชนมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณภาลิณีไมเคยมีคนรักเปนผูชายเลย เคยมีผูชายมาจีบอยูบาง แตคุณภาลิณีก็ไมเคยสนใจ
ใครเลย คุณภาลิณีมีแตทาํ ใหผูชายคนอืน่ เสียใจ เพราะคุณภาลิณีเคยจีบคนอื่นทัง้ ผูชายและหญิงรัก
หญิงเลนไปทัว่ พอจีบสําเร็จคุณภาลิณีก็จะทิ้งทันที คุณภาลิณีจึงไมเคยผิดหวังในความรักจากผูช าย
จึงกลาวไดวา ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของ
คุณภาลิณี
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การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณภาลิณีมองตนเองเฉยๆ เปนคนธรรมดา เพียงแตรักหญิงรักหญิงเหมือนกัน คุณภาลิณี
คิดวาคนอืน่ คงมองคุณภาลิณีในแงทไี่ มดนี ัก
แตคุณภาลิณีก็ไมทราบวาจริงๆแลวคนอืน่ จะคิดกับ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณภาลิณีอยางไร เพราะคุณภาลิณีก็ไมเคยถาม กับเพื่อนสนิทที่ไมได
เปนหญิงรักหญิงนั้น เขาก็ดูเขาใจและสนิทสนมกับคุณภาลิณีดี ทาทางไมมีอคติอะไรกับพฤติกรรม
แบบหญิงรักหญิง แตคุณภาลิณีก็ไมเคยทราบวาจริงๆแลวเขาจะรูส ึกอยางไรกับพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงของคุณภาลิณี คุณภาลิณีจึงไมคอยสนใจทัศนคติของคนอื่นที่มีตอตน คุณภาลิณีคิดวาตนเปน
คนธรรมดาเหมือนคนอืน่ ก็จริง แตคุณภาลิณีก็ยอมรับวาตนแตกตางจากคนอืน่ ตรงที่คุณภาลิณีรักกัน
กับผูหญิง ซึ่งตางจากคนอื่นตรงที่คนอืน่ ในสังคมนิยมรักกันกับบุคคลตางเพศ จึงอาจกลาวไดวา
ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
พอแมของคุณภาลิณียอมรับและไมตอตานพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
ซึ่งคุณ
ภาลิณีคิดวาคงเปนเพราะพี่สาวทั้งสองคนของคุณภาลิณีเองก็เปนหญิงรักหญิงอยูดวย พอและแมจึง
ยอมรับไดงายขึ้น คุณภาลิณีเห็นพี่สาวทัง้ สองคนเปนทอมมาตั้งแตคณ
ุ ภาลิณียังเรียนอยูชนั้ ประถม 6
คุณภาลิณีเองก็ไมไดคิดคัดคานอะไรพี่สาวเลย ไมเคยคิดอะไรมาก เห็นพี่สาวมีความสุขคุณภาลิณีก็
รูสึกดีใจกับเขาดวย คุณภาลิณีจึงมีความรูสึกดีๆตอพฤติกรรมหญิงรักหญิง จึงกลาวไดวาปจจัยความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
ความตองการทางจิตใจ
คุณภาลิณีมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน มีพี่สาวสองคนซึ่งเปนหญิงรักหญิง พอแมก็ไมไดคัดคาน
อะไร เคยมีผูชายมาจีบคุณภาลิณีอยูบางแตคุณภาลิณีก็ไมเคยสนใจใคร คุณภาลิณียังเคยจีบคน
เลนๆแลวก็ทิ้งอีกหลายคน การที่คุณภาลิณีเปนหญิงรักหญิงจึงไมนา จะเปนเพราะความตองการการ
ตอบสนองทางจิตใจ เนื่องจากคุณภาลิณีมีชีวิตครอบครัวที่เปนสุข คุณภาลิณีเองก็เคยศึกษาใน
โรงเรียนสหศึกษา คุณภาลิณีจึงมีเพื่อนทั้งผูชายและผูห ญิง ใหทําคุณภาลิณีมีโอกาสเลือกวาจะคบ
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กับผูชายหรือผูหญิงในฐานะแฟน แตในที่สุดคุณภาลิณีก็เลือกคบกับหญิงรักหญิง จึงอาจกลาวไดวา
ปจจัยความตองการทางจิตใจไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณภาลิณี
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณภาลิณีมีทศั นคติตอตนเองวาทําอะไรใหดีที่สุด
คุณภาลิณีจึงทุมเทความรักใหกับแฟน
คอนขางมาก คุณภาลิณีไมสนใจสายตาของคนรอบขางมากนัก ขอแคคนที่ตนรัก เขารักตน และ
เขาใจตนเทานัน้ เพราะคุณภาลิณีคิดวาสิง่ ที่คุณภาลิณีเปนอยูไ มไดเปนสิ่งที่ผิด ชีวติ ในอนาคตจริงๆ
แลวคุณภาลิณีอยากอยูก ับแฟนที่เปนหญิงรักหญิง แตคุณภาลิณีก็ยังหาคนๆนัน้ ไมเจอ แฟนคน
ปจจุบันเขาเฉยๆกับชีวิตในอนาคต เรื่องอยูดวยกันจึงคงเปนไปไดยาก คุณภาลิณีคงตองทําใจไวกอน
ปจจุบันคุณภาลิณีกับแฟนรักกันอยูก็จริง แตถาชีวิตรักของคุณภาลิณีตองเปนเหมือนคนโสดทีม่ ีแฟน
ในบางวันตลอดไป คุณภาลิณีเองก็คิดวาตนคงอดทนไปไดไมตลอดชีวิต คุณภาลิณีอยากมีชวี ติ รักที่
อบอุนและมั่นคง แฟนคนปจจุบันจึงอาจจะไมไดเปนคูชีวิตของคุณภาลิณีในอนาคตก็เปนได คุณ
ภาลิณีอยากมีครอบครัวกับผูหญิง แตไมเคยคิดเรื่องลูก คิดวาเอาเรื่องครอบครัวใหรอดกอนแลวคอย
คิดเรื่องลูกดีกวา เพราะครอบครัวยอมเกิดขึ้นกอนที่จะมีเรื่องลูก คุณภาลิณีตั้งใจจะคบกับหญิงรัก
หญิงไปเรื่อยๆ ยังไมเคยมีความคิดเรื่องที่จะคบกับผูชายเลย

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5: คุณรัชดาภรณ (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณรัชดาภรณเปนดี้ อายุ 25 ป สถานภาพโสด นิสัยดีพอใช ทาทางขรึม เปนคนเงียบๆ ไม
คอยพูด ชอบแตงกายงายๆ สบายๆ คุณรัชดาภรณเปนคนกรุงเทพฯโดยกําเนิด ครอบครัวของคุณ
รัชดาภรณมีดวยกันทั้งหมด 7 คน ไดแก พอ แม พี่ชายคนโต พี่สาวคนโต พี่ชายคนรอง พี่สาวคน
รอง และคุณรัชดาภรณ ตอมาพี่ชายคนโตแตงงานจึงยายออกไปอยูบานใหมกับภรรยา พี่ชายของ
คุณรัชดาภรณมีลูกชายและลูกสาวอยางละหนึ่งคน
ปจจุบันทีบ่ านของคุณรัชดาภรณจึงมีสมาชิก
ทั้งหมด 6 คน พี่สาวคนโต พี่ชายคนรอง และพี่สาวคนรองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
กําลังทํางานอยูทั้งสามคนเชนเดียวกับคุณรัชดาภรณ
คุณรัชดาภรณเองก็สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและกําลังทํางานอยูเชนกัน
คุณรัชดาภรณเคยศึกษาในโรงเรียนสตรีสมัยอยูชั้นมัธยม
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สอบเทียบและเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร หลังสําเร็จการศึกษา
แลว คุณ
รัชดาภรณก็ไดเขาทํางานที่บริษัทเอกชนดานเกี่ยวกับการโฆษณา คุณรัชดาภรณไม
คอยมีปญหาในการทํางานอันเนื่องมาจากการเปนหญิงรักหญิง ที่มีอยูบางก็เปนเพราะเพื่อนรวมงาน
ผูชายที่พยายามจีบคุณรัชดาภรณเหมือนเพื่อพยายามเอาชนะแฟนซึง่ เปนทอมของคุณรัชดาภรณ
คุณรัชดาภรณคิดที่จะศึกษาตอปริญญาโทอยูบางเชนกัน
เพราะคุณรัชดาภรณเปนลูกคน
สุดทอง พอแมจึงอยากใหเรียนสูงๆ เนื่องจากที่ผานมาลูกทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับสูงทีส่ ุดก็คือ
ระดับปริญญาตรี ไมมีใครยอมศึกษาตอเลย พอแมจึงตั้งความหวังไวที่ตัวคุณรัชดาภรณสูงมาก แต
อันที่จริงแลวคุณรัชดาภรณก็ไมคอยอยากศึกษาตอนัก เพราะคุณรัชดาภรณขี้เกียจ คุณรัชดาภรณ
อยากทํางานหาเงินมากกวา ตอนที่คุณรัชดาภรณยังเด็ก พอแมของคุณรัชดาภรณตองทํางานอยาง
หนักเพื่อเลี้ยงดูลูกทุกคน พอลูกโตขึ้นจนทํางานไดจึงหาเงินมาชวยเหลือครอบครัวได สภาพการเงิน
ของครอบครัวคุณรัชดาภรณจึงดีขึ้นเรื่อยๆ คุณรัชดาภรณขอทางบานทํางานกอนระยะหนึ่งแลวคอย
ศึกษาตอ ถาคุณรัชดาภรณเบื่องานคุณรัชดาภรณก็อาจจะรีบลาออกมาศึกษาตอ แตถาการงานของ
คุณ รัชดาภรณกาวหนาขึ้นเรื่อยๆคุณรัชดาภรณก็อาจจะยังไมศึกษาตอ เพราะคุณรัชดาภรณไมอยาก
พลาดงานดีๆไปเชนกัน
คุณรัชดาภรณมีแฟนเปนผูห ญิงมาตลอด ปจจุบันคุณรัชดาภรณคบอยูกับแฟนคนที่สอง คุณ
รัชดาภรณมีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงอยูมาก สมัยที่ยังอยูโรงเรียนสตรีก็มีหญิงรักหญิงมาจีบอยูเปน
ระยะ แตคุณรัชดาภรณก็เลือกคบดวยแคคนเดียว เพราะคุณรัชดาภรณชอบการทีม่ ีคนจํานวนมากมา
ใหความสนใจ ถาคุณรัชดาภรณเลือกคบใครเปนแฟน ก็เหมือนกับคุณรัชดาภรณไดผูกมักตัวเองกับ
แฟนคนนัน้
จะพูดคุยเลนหรือสนิทกับคนอืน่ มากเกินไปก็เกรงใจแฟน อีกประการหนึ่งก็คือคุณ
รัชดาภรณไมคอยเจอคนที่คุณรัชดาภรณถูกใจในโรงเรียนเลย คุณรัชดาภรณคบกับแฟนคนแรกตอนที่
อยูโรงเรียนสตรี ตอนนั้นคุณรัชดาภรณอยูชั้นมัธยม 4 แฟนของคุณรัชดาภรณเปนนักเรียนใหม รูจัก
กันไดไมกี่สัปดาหก็เริ่มคบกัน คบกันไดประมาณ 2 ปก็เลิกกัน เพราะคุณรัชดาภรณสอบเทียบและ
ลาออกหลังจากเรียบจบชั้นมัธยม 5 แลวก็คอยๆขาดการติดตอเพราะคุณรัชดาภรณตองเรียนหนัก
แฟนคุณรัชดาภรณก็ตองเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย พอไมไดใชเวลาอยูดวยกันบอยๆ คุณรัชดา
ภรณก็เริ่มรูสึกวาไมคอยไดคิดถึงแฟนเหมือนเดิม อาจเปนเพราะความหางเหินหรือเปนเพราะไมใชรัก
แท ระยะหนึ่งผานไปคุณรัชดาภรณจึงขอเลิกกับแฟนคนนี้
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คุณรัชดาภรณรูจักกับแฟนคนที่สองซึ่งเปนแฟนคนปจจุบนั ตอนอยูม หาวิทยาลัยปที่ 4 ใน
ระยะแรกเปนเพื่อนสนิทกันมาตลอด เพราะตอนนัน้ แฟนคนนี้ยังคบคนอื่นอยู และมีแฟนอีกหลายคน
กอนทีจ่ ะมาคบกับคุณรัชดาภรณ จนในที่สุดทั้งคูก็เริ่มคบกันเมื่อตนป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบนั ชีวติ
รักของคุณรัชดาภรณในปจจุบันคอนขางราบรื่น มีทะเลาะกันบางเปนเรื่องปกติ คุณรัชดาภรณกับ
แฟนจะพยายามใหเวลาซึ่งกันและมากทีส่ ุดเทาที่จะเปนไปได ไมเจอกันนานที่สุดยังไมเคยเกิน 5 วัน
ไดอะแกรมเครือญาติ

พี่ชาย

พอ

พี่สะใภ

แม

พี่สาว

พี่ชาย

พี่สาว

อายุ 25 ป

Ego

หลานชาย

หลานสาว

ชีวิตประจําวัน
ในวันธรรมดาคุณรัชดาภรณจะตื่นนอนประมาณ 05.30 น. ทุกวัน คุณรัชดาภรณตื่นนอนเชา
เพราะเปนคนแตงตัวชา ใชเวลาแตงตัวครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมง และออกจากบานตอน 06.30 น.
เพื่อไปทํางาน บานของคุณรัชดาภรณอยูไกลจากที่ทาํ งาน ถาคุณรัชดาภรณออกสายรถก็จะติด คุณ
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รัชดาภรณจึงเลือกที่จะออกจากบานแตเชา เพราะคุณรัชดาภรณขับรถสวนตัวไปทํางานเอง คุณ
รัชดาภรณคิดวาการเสียเวลากับรถติดเปนชั่วโมงนัน้ เปนการสิ้นเปลืองน้ํามันมาก ทําใหคุณรัชดาภรณ
ตองมีคาใชจายเพิ่มมากขึน้ หลังเลิกงานถาคุณรัชดาภรณมีงานเยอะคุณรัชดาภรณก็จะอยูเย็น แตก็
นานครั้งๆที่คณ
ุ รัชดาภรณจะยอมอยูเย็น
สวนใหญพอเลิกงานแลวคุณรัชดาภรณก็มกั จะนัด
รับประทานอาหารเย็นกับแฟน วันไหนทีแ่ ฟนไมวา งคุณรัชดาภรณก็ออกไปสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน
บาง บางครั้งก็เดินเลนดูสินคาตามรานคาหรือหางสรรพสินคาแลวคอยกลับบาน หรือไมก็กลับบาน
ทันทีก็มี วันไหนถาคุณรัชดาภรณเจอแฟน เมื่อกลับถึงบานและทําธุระตางๆเสร็จแลวก็จะเขานอน
ทันที สวนใหญจะประมาณ 22.00 – 23.00 น. แตวันไหนทีไ่ มไดเจอแฟนก็จะคุยโทรศัพทกนั ตอน
กลางคืนกอนนอน คุณรัชดาภรณจะพยายามเขานอนกอนเที่ยงคืนเสมอ เพราะวันรุงขึน้ ตองตื่นไป
ทํางานแตเชา
ในวันหยุด คุณรัชดาภรณมักจะใชเวลาอยูกับแฟน บางครั้งก็ออกไปขางนอกกับครอบครัว
หรือไมก็อยูบาน เมื่อมีเวลาวางคุณรัชดาภรณจะดูภาพยนตร ดูวีดีโอ และนอน วันที่คุณรัชดาภรณ
อยูบานคุณรัชดาภรณก็มักจะนอนตืน่ สาย เวลาที่คุณรัชดาภรณนัดกับแฟนในวันหยุดคุณรัชดาภรณก็
มักจะนัดเจอกันตอนสายๆ คือเจอกันแลวก็ไดเวลารับประทานอาหารกลางวันเลย นานๆครั้งคุณ
รัชดาภรณถึงจะออกไปเที่ยวพบปะกับเพื่อน
สวนใหญแลวคุณรัชดาภรณมักจะใชเวลาอยูกบั แฟน
หรือไมก็อยูบาน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณรัชดาภรณเขากันไดดีกับทุกคนในครอบครัว โดยจะสนิทกับพี่สาวคนรองมากทีส่ ุด คุณ
รัชดาภรณเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงกับทุกคนทางบาน
โดยคุณรัชดาภรณจะพาแฟนมา
แนะนําตัวกับทางบาน แตไมบอกวาคบกันในฐานะอะไร พอทางบานเห็นความสนิทสนมที่มีระหวาง
คุณรัชดาภรณกับแฟนแลวทางบานก็เขาใจวาคบกันแบบไหน
เมื่อคุณรัชดาภรณเห็นวาทางบาน
พอจะเขาใจแลว คุณรัชดาภรณก็จะคอยๆเอยถึงแฟนบอยๆ คุณรัชดาภรณคิดวาการกระทําเชนนี้จะ
ชวยใหทางบานรับทราบเหตุการณแบบคอยเปนคอยไป จนในที่สุดเมื่อคุณรัชดาภรณเห็นวามีโอกาส
เหมาะ คุณรัชดาภรณก็บอกทางบานตรงๆวาคุณรัชดาภรณมีแฟนเปนผูหญิง ทางบานก็ไมไดตอวา
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หรือหามไมใหคุณรัชดาภรณเปนหญิงรักหญิงแตอยางใด แตทางบานก็บอกวาอันที่จริงแลวอยากให
คบหากับผูช ายในฐานะแฟนมากกวา เพราะการใชชวี ิตคูกับผูชายนาจะเปนไปไดนานกวาการใชชีวิต
คูกับผูหญิง เพราะคนทั่วไปยอมรับวาเปนสิ่งที่เปนธรรมชาติ การมีลูกสืบสกุลก็จะเกิดขึ้นระหวาง
ผูชายและผูห ญิง พอแมของคุณรัชดาภรณอยากเห็นคุณรัชดาภรณมีชีวิตครอบครัวที่มนั่ คงในอนาคต
แตถาสิ่งนี้เปนสิ่งที่คุณรัชดาภรณคิดวาคุณรัชดาภรณชอบมากที่สุด ทางบานก็จะไมขัดใจ ถาการเปน
หญิงรักหญิงทําใหคุณรัชดาภรณรูสึกไมดีขึ้นมาสักวันหนึ่งในอนาคตก็ปรึกษากับทางบานได ทางบาน
อยากเห็นคุณ
รัชดาภรณมีความสุขในชีวิตตามสิ่งที่ตนตองการ จึงกลาวไดวาปจจัยครอบครัวมี
อิทธิพลทําใหคุณ รัชดาภรณเปนหญิงรักหญิง
เพื่อน
คุณรัชดาภรณมีเพื่อนสนิทที่เปนทั้งผูหญิงและหญิงรักหญิงจํานวนมาก การที่คุณรัชดาภรณ
มีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงจํานวนมากนัน้ เปนเพราะคุณรัชดาภรณเคยศึกษาอยูโรงเรียนสตรีจงึ
คุนเคยกับการคบหาเพื่อนผูหญิง พอเขามหาวิทยาลัยมีเพื่อนที่เปนผูชายก็จริง แตคุณรัชดาภรณก็ยัง
วางตัวกับเพื่อนผูชายไมคอยถูก จะใหความสนิทสนมมากเกินไปก็ไมเหมาะสม ถาใหความสนิทสน
มมากคุณรัชดาภรณก็เกรงวาคนอื่นจะมองผิดๆ เพราะคุณรัชดาภรณเคยไดรับการสั่งสอนใหรักนวล
สงวนตัวกับผูช ายมาตั้งแตเด็ก เพื่อนในกลุมที่มหาวิทยาลัยก็เพื่อนผูหญิงทั้งนัน้ หลายคนก็มาจาก
โรงเรียนสตรีเชนเดียวกันจึงไมคอยมีโอกาสไดรูจักเพื่อนผูชาย พอมาอยูในที่ใหมจงึ คุนเคยกับการทํา
ความรูจักเพื่อนผูหญิงดวยกันมากกวา
แฟนหญิงรักหญิงของคุณรัชดาภรณแตละคนก็เริ่มมาจาก
ความเปนเพื่อนดวยกันกอนทั้งนั้น
บางครั้งคุณรัชดาภรณก็รูจักเพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้นผานทาง
เพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงดวยกันเอง จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลทําใหคุณรัชดาภรณเปน
หญิงรักหญิง
โรงเรียน
คุณรัชดาภรณเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี โรงเรียนสตรีเปนที่ซึ่งทําใหคุณรัชดาภรณไดรูจักกับ
เพื่อนหญิงรักหญิงจํานวนมาก และเปนที่ซึ่งทําใหคุณรัชดาภรณไดเริ่มคบหากับหญิงรักหญิงในฐานะ
แฟน คุณรัชดาภรณเห็นคูรักหญิงรักหญิงในโรงเรียน ถึงจะมีแคไมกี่คูแตคุณรัชดาภรณก็ยอมรับวา
บางครั้งก็รูสึกอิจฉาคนที่เขามีความรัก
คุณรัชดาภรณอยูในโรงเรียนสตรีจึงคบหาแตเพื่อนผูหญิง
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ตลอด คุณรัชดาภรณจึงไมรูสึกรังเกียจผูหญิง เมื่อมีคนมาจีบคุณรัชดาภรณ คุณรัชดาภรณจึงลอง
คบดู จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณรัชดาภรณ
สื่อมวลชน
คุณรัชดาภรณไมเคยดูภาพยนตรหรืออานหนังสือเกี่ยวกับหญิงรักหญิง แมแตสื่อที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมรักรวมเพศโดยทั่วไปคุณรัชดาภรณก็ไมเคยสนใจ ที่เคยดูอยูบางก็คือพวกกะเทยในละคร
โทรทัศน เวลาที่คุณรัชดาภรณเลนอินเทอรเน็ต คุณรัชดาภรณก็ไมคอ ยไดเขาไปสนทนากับเพื่อนหญิง
รักหญิงในอินเทอรเน็ต คุณรัชดาภรณคิดวาการเสียเงินเลนอินเทอรเน็ตเพื่อมาสนทนากับผูอนื่ ซึง่ เปน
ใครก็ไมรูนนั้ เปนการสิ้นเปลืองชั่วโมงอินเทอรเน็ตอยางมาก เพราะชั่วโมงอินเทอรเน็ตคิดกันเปน
ชั่วโมง เวลาคุยกับใครถาคุยถูกคอเวลาก็จะผานไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนคนทีไ่ มรูวา จะเชื่อใจได
แคไหน เพราะอีกฝายสามารถแนะนําตนวาเปนใครก็ได ไมมีการเห็นหนากันนอกจากจะแลกรูปกัน
และคุณรัชดาภรณก็ไมคอยไดเปดดูเว็บเกี่ยวกับหญิงรักหญิง เพราะคุณรัชดาภรณไมรูวาจะเปดเขาไป
ดูอะไรดี คุณรัชดาภรณไมคอยชอบการอาน จึงกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนไมมีอิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณรัชดาภรณ
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณรัชดาภรณไมเคยมีคนรักเปนผูชายมากอนเลย
แฟนของคุณรัชดาภรณเปนผูหญิงมา
ตลอด ตลอดเวลาที่ผานมาก็ไมมีใครเขามาจีบคุณรัชดาภรณอยางจริงๆจังๆเลย คือ นานๆครัง้ ก็มี
ผูชายพยายามเขามาตีสนิทบาง แตพอระยะหนึ่งแลวเขาก็คอยๆเลิกการติดตอไป ไมมีใครแสดงตัววา
กําลังจีบอยางจริงๆจังเลย ไมมีใครพูดแมแตจะขอเปนแฟนดวย มีแคคนเดียวเทานัน้ ที่เคยลองขอคุณ
รัชดาภรณเปนแฟน แตผูชายคนนัน้ ก็เปนเพื่อนชาวญี่ปุนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ตกันไดแคไมกี่เดือน
ตอนนัน้ คุณรัชดาภรณมีแฟนที่เปนผูหญิงอยูแลว และคุณรัชดาภรณไมเคยคิดที่จะคบกับผูชายเปน
แฟนเลย แตเพราะเพื่อนคนนี้เปนเพื่อนที่คุณรัชดาภรณชอบมาก คือคุยกันแลวเขากันไดดี คุยสนุก
คุณรัชดาภรณจึงไมอยากปฏิเสธตรงๆ อีกทั้งคุณรัชดาภรณก็ไมแนใจวาเขาพูดจริงหรือพูดเลน คุณ
รัชดาภรณจึงตอบอีเมลกลับไปพูดคุยตามปกติโดยไมพูดถึงเรื่องการที่เขาขอเปนแฟนเลย หลังจากนัน้
เขาก็เริ่มเปลี่ยนไป เขาเริ่มขาดการติดตอกับคุณรัชดาภรณจนเลิกติดตอกันไปในที่สุดเพราะเขาบอก
วางานยุงตลอดและเปลี่ยนที่อยูอีเมลในที่สุด
คุณรัชดาภรณไมไดเสียใจที่ปฏิเสธเขา
แตคุณ
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รัชดาภรณเสียใจที่ขาดเพื่อนดีๆไป อยางไรก็ตาม บางครั้งเหตุการณนี้กท็ ําใหคุณรัชดาภรณสงสัยวา
พวกผูชายทําความรูจักกับผูหญิงเพียงเพราะที่คิดจะจีบเทานัน้ เองหรือ
เมื่อเห็นวาตนจีบผูห ญิงไม
สําเร็จจึงเลิกคบหาติดตอแมแตแบบการเปนเพื่อนกัน คุณรัชดาภรณจึงคิดไดวาผูชายไมมีความจริงใจ
ทําใหคุณรัชดาภรณยิ่งไมอยากคบกับผูช ายในฐานะคนรักมากขึน้ ไปอีก
จึงกลาวไดวาปจจัยการ
ผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณรัชดาภรณ
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณรัชดาภรณมองตนเปนคนธรรมดา คุณรัชดาภรณคิดวาตนก็ไมแตกตางไปจากผูหญิงที่รัก
คนตางเพศ จริงอยูที่การเลือกรักฝายตรงขามนัน้ แตกตางกัน แตคุณรัชดาภรณก็มองสภาพจิตใจ
ความคิดและทัศนคติตางๆของตนเปนเหมือนผูหญิงธรรมดาทั่วไป จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการมอง
ตนตางไปจากคนอื่นไมมีอทิ ธิพลทําใหคุณรัชดาภรณเปนหญิงรักหญิง เพราะคุณรัชดาภรณมองตน
เหมือนกับคนอื่น
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณรัชดาภรณคิดวาตนและหญิงรักหญิงคนอื่นๆเปนคนปกติธรรมดา
คุณรัชดาภรณยัง
ยอมรับและเปดเผยพฤติกรรมหญิงรักหญิงของตนใหทุกคนทราบ มีทั้งคนทีย่ อมรับและคนทีไ่ มคอย
เห็นดวย แตคุณรัชดาภรณก็ไมสนใจคนทีไ่ มเห็นดวย คุณรัชดาภรณคิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิง
ไมไดเปนพฤติกรรมที่ผิดปกติแตอยางใด ถึงทุกคนจะคัดคานแตคุณรัชดาภรณก็จะยังทําตามหัวใจ
ของตนโดยรักกับผูหญิงตอไป จึงกลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
มี อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณรัชดาภรณ
ความตองการทางจิตใจ
คุณรัชดาภรณคิดที่จะคบกับผูหญิงโดยเริ่มจากเห็นวาเขากันไดดี ชอบซึ่งกันและกัน จึงเริ่ม
คบกัน คุณรัชดาภรณไมไดคิดที่จะคบกับผูหญิงเพราะผิดหวังในความรักจากผูชาย ทางบานไมรัก
หรือตองการเรียกรองความสนใจจากใคร การที่คุณรัชดาภรณเปนหญิงรักหญิงจึงไมไดเปนเพราะคุณ
รัชดาภรณตองการตอบสนองความตองการทางจิตใจแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความ
ตองการทางจิตใจไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณรัชดาภรณ
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ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
ปจจุบันคุณรัชดาภรณทํางานบริษัทเอกชน ในอนาคตคุณรัชดาภรณอยากมีธุรกิจของตนเอง
และศึกษาตอปริญญาโท คุณรัชดาภรณรูสึกวาการเปนลูกจางเปนสิ่งลําบาก เพราะบางครั้งก็มี
ปญหากับเจานาย บางครั้งก็ตองทํางานลวงเวลาจนเหนื่อย เงินเดือนก็ไมมากเทาที่ควร คุณ
รัชดาภรณจึงอยากเปดรานของตัวเอง แตคุณรัชดาภรณก็ยังไมมีความคิดดีๆเกี่ยวกับธุรกิจเลย อีกทั้ง
เงินลงทุนก็ยังไมมีอีกดวย เคยคิดจะรวมลงทุนกับเพื่อนเปดรานขายเสื้อผาแตก็ตอ งใชเงินลงทุนเยอะ
และมีความเสี่ยง ดังนั้นธุรกิจสวนตัวของคุณรัชดาภรณจึงยังคงเปนแคความฝน
ดานการเปดเผยตนนัน้
คุณรัชดาภรณบอกเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงแกทุกคนที่รูจักทั้งที่
บาน ที่โรงเรียน และที่ทาํ งาน คุณรัชดาภรณบอกเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงกับเพื่อนสนิททุกคน
โดยสวนใหญแลวคุณรัชดาภรณจะเปดเผยตนวาเปนหญิงรักหญิงแบบออมๆ โดยการพูดถึงแฟนหรือ
แนะนําแฟนใหรูจัก
คุณรัชดาภรณจะไมบอกวาตนเปนหญิงรักหญิงออกมาตรงๆ
เพราะคุณ
รัชดาภรณคิดวาสิ่งที่ตนเปนก็เปนสิ่งที่ปกติ ถาเราเที่ยวบอกใครไปทัว่ ตอนทีท่ าํ ความรูจักกัน หรืออยู
เฉยๆก็บอกก็จะเหมือนกับเราคิดวาเราเปนผูผิดปกติหรือทําอะไรไมดีจงึ ไดรีบเปดเผยตนขนาดนั้น คุณ
รัชดาภรณจึงทําตัวเฉยๆแลวคอยเอยถึงแฟนซึ่งเปนผูหญิงในเวลาอันควร เพียงเทานีท้ ุกคนก็จะเขาใจ
ในตัวคุณรัชดาภรณ คุณรัชดาภรณคิดวาทอมนิสยั ดีและนาคบดวยมากกวาผูชาย คุณรัชดาภรณ
อยากมีครอบครัวกับผูหญิงในอนาคต
แตคุณรัชดาภรณก็ไมทราบวาทางบานจะยอมใหคุณ
รัชดาภรณมีครอบครัวอยูกินกับผูหญิงหรือไม และก็ไมทราบวาทางบานของอีกฝายจะยินยอมดวย
หรือไม
ถาฝายใดฝายหนึ่งไมยนิ ยอมคุณรัชดาภรณก็คงจะคบไปมาหาสูตอไปเรื่อยๆ
แตคุณ
รัชดาภรณก็คิดเอาไวเชนกันวา ถาทางบานของทั้งสองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมยินยอมเรื่องการมี
ครอบครัว คุณรัชดาภรณอาจจะยายออกไปเชาหองอยูก ับแฟนก็เปนได

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6: คุณจินดาพร (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณจินดาพรเปนดี้ อายุ 25 ป สถานภาพโสด ทาทางหาวๆ เปนคนผอม คอนขางสูง ผิว
คอนขางคล้ํา ชอบแตงตัวตามแฟชัน่ คุณจินดาพรมีพี่สาว 1 คน และนองชาย 1 คน คุณจินดาพร
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เปนลูกคนกลาง ในครอบครัวของคุณจินดาพรมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พอ แม ยา พี่สาว คุณ
จินดาพร และนองชาย ตอมาเมื่อพี่สาวของคุณจินดาพรแตงงาน พี่สาวของคุณจินดาพรจึงยาย
ออกไปอยูบา นเดียวกับสามีและมีลกู ชาย 1 คน พี่สาวจะมาเยี่ยมที่บานพรอมกับสามีและลูกทุก 3 – 4
เดือน ปจจุบันครอบครัวของคุณจินดาพรจึงมีสมาชิกทัง้ หมด 5 คน
คุณจินดาพรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาตร ของมหาวิทยาลัยรัฐ
แหงหนึ่ง ปจจุบันคุณจินดาพรทํางานอยูบ ริษทั เอกชนแหงหนึ่ง กับเพื่อนรวมงานก็ไมคอยมีปญหาเมื่อ
พวกเขาทราบวาคุณจินดาพรเปนหญิงรักหญิง แตเจานายของคุณจินดาพรไมคอยพอใจนัก บางครั้ง
คุณจินดาพรก็รูสึกเหมือนโดนเจานายกลัน่ แกลง คุณจินดาพรเคยไดยนิ มาวาลูกสาวของเจานายที่
บริษทั ก็เปนหญิงรักหญิง ซึ่งเจานายไมพอใจและคัดคานมาก เมื่อเจานายเห็นคุณจินดาพรก็เปน
หญิงรักหญิงจึงเกิดความไมพอใจตามมา
คุณจินดาพรคิดที่จะศึกษาตอเชนกัน เพราะคุณจินดาพรเห็นวาปจจุบันการศึกษาในระดับที่
สูงเปนสิ่งที่จําเปนตอการทํางาน
ปจจุบันใครๆเขาก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกันทั้งนัน้
ปริญญาตรีจึงกลายเปนสิ่งธรรมดาไปแลว การแขงขันจึงสูง อัตราเงินเดือนเริ่มตนก็ไมไดสูงมากมาย
นัก คุณจินดาพรอยากไปศึกษาตอปริญญาโทที่ตางประเทศ คุณจินดาพรคิดวาการไปศึกษาตอ
ปริญญาโทที่ตา งประเทศนั้นนาจะงายและสําเร็จการศึกษาเร็วกวาที่ประเทศไทย เพราะคุณจินดาพรมี
เพื่อนที่ศึกษาตอปริญญาโทในประเทศไทย เพื่อนของคุณจินดาพรไมมีใครสําเร็จการศึกษาในเวลา
สองปตามหลักสูตรเลย เพื่อนทุกคนและเพื่อนของเพื่อนคุณจินดาพรที่ศึกษาปริญญาโทในประเทศ
ไทยนัน้ ใชเวลาศึกษา 3 – 4 ปกันทุกคน คุณจินดาพรจึงเขาใจวาการศึกษาปริญญาโทที่ประเทศไทย
นั้นยาก และใชเวลามากกวาการศึกษาปริญญาโทที่ตา งประเทศ คุณจินดาพรจึงทํางานเก็บเงินและ
มองหาทุนเพื่อใชสําหรับศึกษาตออยู
คุณจินดาพรเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีมากอน คุณจินดาพรเคยคบกับหญิงรักหญิงหลายคน
แตที่คุณจินดาพรยอมรับวาเปนแฟนนัน้ มีแค 2 คน
คือเปนคนที่คุณจินดาพรรักจริงจังและมี
ความสัมพันธทางเพศดวยเทานั้น ถึงแมจะเปนคนทีค่ ุณจินดาพรเคยกอดเคยจูบกันแตคุณจินดาพรก็
จะไมยอมรับเปนแฟน เพราะคุณจินดาพรจะคบดวยแคระยะหนึ่งแลวก็เปลี่ยนคน ชวงที่คุณจินดาพร
มีแฟนคุณจินดาพรก็ยังแอบนัดเที่ยวกับคนอื่นอยูบา ง แตก็แคประเดี๋ยวประดาว แคระยะหนึ่งคุณ
จินดาพรก็จะเลิกโดยการเปลี่ยนคน บางระยะก็จะมีแคแฟนคนเดียวเทานั้น
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แฟนคนแรกของคุณจินดาพรไมไดเปนความรักครั้งแรกของคุณจินดาพร คุณจินดาพรมีความ
รักครั้งแรกตอนเรียนอยูชั้นมัธยม 3 เปนความรักชอบพอกันกับรุน พี่หญิงรักหญิงที่โรงเรียน แตสําหรับ
คุณจินดาพรแลวก็เปนเหมือนรุนพี่ที่สนิทกันเกินธรรมดา คือมีการเอาใจกันแบบแฟน เขียนจดหมาย
รักถึงกัน ใหของขวัญกันตามโอกาสพิเศษตางๆ หรือใหเมื่อไมมีโอกาสพิเศษก็มี แตเนื่องดวยตอนที่
คบกันนัน้ รุนพีค่ นนี้อยูชนั้ มัธยม 6 พอรุนพี่คนนี้เรียนจบก็ตองเขามหาวิทยาลัย ตอมาจึงตองเลิกกัน
โดยปริยาย
ปจจุบันนี้คุณจินดาพรก็ยังดีใจที่ไดรูจักกับรุนพี่คนนี้ คือตอนที่คุณจินดาพรยังเด็กนัน้ คุณ
จินดาพรเปนคนเงียบๆ ไมคอยพูดไมคอยจา คุณจินดาพรจะพูดคุยแคกับคนที่คณ
ุ จินดาพรสนิทดวย
มากๆ คนไหนที่คุณจินดาพรไมสนิทดวยคุณจินดาพรจะไมคอยกลาคุยดวย คุณจินดาพรยังไมคอย
คุยโทรศัพทกบั เพื่อนๆ นานๆจะโทรคุยกับเพื่อนสักครั้ง สวนใหญมกั จะเปนการโทรคุยเรื่องการบาน
แตพอคุณจินดาพรเริ่มมีความรักกับรุน พี่คนนี้ คุณจินดาพรก็กลาทีจ่ ะพูดคุยมากขึ้น จากตอนแรกที่
เวลาจะโทรหารุนพี่ คุณจินดาพรจะเขียนรางหัวขอที่จะพูดคุยไวคอยดูตอนคุย เพราะคุณจินดาพรก็
ไมรูจะโทรไปคุยดวยเรื่องอะไรดี ตอมาคุณจินดาพรก็คอยๆคุยโทรศัพทเกงขึ้น จนกลายเปนคนคุยเกง
กวาตอนเด็กมาก คุณจินดาพรจึงรูสึกดีใจที่รุนพี่คนนี้ไดเปนสวนหนึง่ ที่ชวยทําใหชวี ิตของคุณจินดาพร
ดีขึ้น หลังจากนัน้ คุณจินดาพรก็ใหความสนิทสนมกับหญิงรักหญิงคนอื่นในโรงเรียนไปทัว่ ทั้งรุนนอง
เพื่อน และรุนพี่ เพราะคุณจินดาพรเห็นหญิงรักหญิงหลายคนเปนที่รูจักและนิยมในหมูนกั เรียน
ดวยกัน คุณจินดาพรจึงอยากเดนอยากดังอยางนั้นบาง คุณจินดาพรจึงทําตัวเปนมิตรเขากับคนอื่น
ไดงายขึ้น ทําความรูจักกับคนอื่นเกงขึ้น จนคุณจินดาพรกลายเปนทีร่ ูจักในโรงเรียนไปทั่ว
คุณจินดาพรเริ่มคบกับแฟนคนแรกตอนทีอ่ ยูชั้นมัธยม 5 แฟนคนนี้เปนพี่ของเพื่อนสนิทที่
โรงเรียน เพื่อนคนนี้กไ็ มไดตอวาหรือไมเห็นดวยกับการที่ทั้งสองคนคบกัน คบกันไดประมาณ 2 ปก็
เลิกกัน เพราะพอคุณจินดาพรเขามหาวิทยาลัย คุณจินดาพรก็พบเจอคนใหมๆมากมาย แฟนของ
คุณจินดาพรก็หมดความอดทนที่เห็นคุณจินดาพรสนิทกับหญิงรักหญิงมากหนาหลายตา อีกทั้งคุณ
จินดาพรยังแอบไปเที่ยวกับทอมคนอื่นอีกหลายคนหลายหน
ถึงแมวาคุณจินดาพรบอกวาแคเปน
เพื่อนที่ออกไปเที่ยวดวยกันเฉยๆ คุณจินดาพรไมไดคิดอะไรมากไปกวานั้น แตแฟนคุณจินดาพรก็ขอ
เลิกในสุด
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ปจจุบันคุณจินดาพรมีแฟนซึ่งเปนหญิงรักหญิงคบกันมาเกือบ 2 ปแลว ทั้งคูรูจักกันจากการ
พบกันในลิฟทที่อาคารสํานักงานทีท่ ั้งคูทํางานอยู แตทั้งคูทํางานคนละบริษทั กัน พอทั้งคูเห็นกัน
บอยๆจึงเริ่มทําความรูจักกัน เริ่มนัดเที่ยวดวยกัน จนตัดสินใจคบกันในที่สุด เนื่องจากทั้งคูทาํ งานที่
ตึกเดียวกันจึงไดเจอกันแทบทุกวัน มีบางวันทีไ่ มไดเจอเพราะฝายใดฝายหนึ่งติดงานบาง และเนื่อง
ดวยทั้งคูทาํ งานที่ตึกเดียวกัน คุณจินดาพรจึงทําตัวเจาชูเหมือนแตกอ นไมคอยได
ไดอะแกรมเครือญาติ

พี่เขย

พอ

แม

พี่สาว

อายุ 25 ป

นองชาย

Ego
หลาน

ชีวิตประจําวัน
คุณจินดาพรทํางานเต็มเวลาตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร และทํางานครึ่งวันในวันเสาร วัน
อาทิตยเปนวันหยุด คุณจินดาพรจะตื่นนอนตอน 06.00 น. และออกจากบานประมาณ 07.00 น.
เนื่องดวยคุณจินดาพรกับแฟนทํางานอยูต ึกเดียวกัน คุณจินดาพรจึงไปเดินเที่ยวและรับประทาน
อาหารเย็นกอนกลับบานดวยกันเกือบทุกวัน ยกเวนเมื่อฝายใดฝายหนึ่งติดงานจนมาตามนัดหลังเลิก
งานไมได คุณจินดาพรจะกลับบานประมาณ 20.00 – 21.00 น. คุณจินดาพรจะอาบน้าํ ดูโทรทัศน
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และเขานอน สวนใหญแลวจะเขานอนเวลาประมาณ 23.00 – 24.00 น. คุณจินดาพรไมอยากนอน
ดึกมากเพราะเกรงวาตื่นนอนตอนเชาแลวหนาตาจะโทรมหรือมีรอยคล้ําใตดวงตา
ในวันเสาร คุณจินดาพรจะออกจากบานไปทํางานเวลาประมาณ 07.45 น. เพราะวันเสาร
เปนวันหยุด คนไมเยอะเหมือนวันธรรมดา คุณจินดาพรทํางานเสารเวนเสาร หลังเลิกงานก็อาจจะ
กลับบานทันที ไปพบปะเพื่อนๆ หรือนัดเจอกับแฟน สวนวันอาทิตยนนั้ เปนวันพักผอนของคุณ
จินดาพร คุณจินดาพรไมคอ ยนัดเจอกับแฟนในวันนี้เพราะเจอกันมาทุกวันแลว คุณจินดาพรมักจะไป
เที่ยวกับเพื่อนในวันนี้ นานๆครั้งก็จะออกไปขางนอกกับพอแมบาง ถาคุณจินดาพรอยูบาน คุณ
จินดาพรมักจะใชเวลาวางไปกับการอานการตูน วายน้าํ ที่สระวายน้ําของสโมสรหมูบ าน คุยโทรศัพท
และดูโทรทัศน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัวของคุณจินดาพรเปนไปดวยดี คุณจินดาพรสนิทกับยา
เพราะตั้งแตเด็ก พอแมของคุณจินดาพรจะออกไปทํางานนอกบาน กลับบานก็เย็นถึงค่ํา ยาจึงเปน
ผูดูแลคุณจินดาพรและพี่นอ งมาตั้งแตเด็ก โดยเฉพาะชวงปดเทอม คุณจินดาพรและพี่นองก็ตองอยู
บานกับยา ทั้งสามคนจึงคอนขางที่จะสนิทกับยา พอถึงวันหยุด พอแมของคุณจินดาพรก็มกั จะพา
คุณจินดาพรและพี่นองออกไปเที่ยวขางนอก สําหรับพฤติกรรมหญิงรักหญิงนัน้ คุณจินดาพรเปดเผย
กับทางบานตัง้ แตตอนอยูโรงเรียนสตรี เนื่องจากชวงทีค่ ุณจินดาพรลองคบหาดูใจกับหญิงรักหญิงคน
อื่นนัน้
คุณจินดาพรก็ไดรับของขวัญมากมายหลายชิ้น
คุณจินดาพรก็ไมไดบอกทางบานเรื่อง
ของขวัญ จนเมื่อคุณจินดาพรไดรับชอดอกไม คุณจินดาพรจึงจําเปนตองบอกกับทางบานวาหญิงรัก
หญิงที่โรงเรียนใหมา ทางบานจึงทราบความจริงตั้งแตบัดนั้น แตทางบานก็ไมไดตอวาอะไร ตอนแรก
พอแมของคุณจินดาพรก็ดูงงและตกใจ แตก็ไมไดหา มหรือตอวาอะไร เพียงแตคอยถามเกี่ยวกับคูค วง
หญิงรักหญิงของคุณจินดาพรอยูเปนระยะ พอแมยังเคยบอกใหคุณจินดาพรชวนแฟนมารับประทาน
อาหารที่บานในวันหยุดดวย ซึ่งคุณจินดาพรคิดวานาจะเปนเพราะพอแมอยากใหพฤติกรรมของคุณ
จินดาพรอยูในสายตาของผูใ หญ มากกวาอยากจะใหแฟนของคุณจินดาพรมาเที่ยวที่บา นจริงๆ จึง
กลาวไดวา ปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
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เพื่อน
คุณจินดาพรรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงจากในโรงเรียนและการแนะนําของเพื่อน
เพื่อนที่คุณ
จินดาพรสนิทสวนใหญเปนหญิงรักหญิง การที่คุณจินดาพรมีเพื่อนหญิงรักหญิงมากมีสว นทําใหคุณ
จินดาพรคุนเคยกับพฤติกรรมหญิงรักหญิง เพราะเพื่อนเปนสภาพแวดลอมรอบตัวคุณจินดาพรอยาง
หนึ่ง การที่คุณจินดาพรเห็นแตคูรักหญิงรักหญิงในโรงเรียน ซึ่งเพื่อนของคุณจินดาพรหลายคนก็
รวมอยูในนั้นดวยเชนกัน คุณจินดาพรจึงเห็นวาพฤติกรรมนี้เปนเรื่องปกติ เมื่อคุณจินดาพรเห็นเพื่อน
ที่มีคนรักเปนหญิงรักหญิงแสดงความรักตอกัน เชน การโอบกอด การหอมแกม เปนตน คุณจินดา
พรก็รูสึกวาการกระทํานั้นก็ใหความอบอุนใจเชนเดียวกัน
ในปจจุบันนี้เพื่อนสนิทของคุณจินดาพร
หลายคนก็เปนหญิงรักหญิง จึงกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดา
พร
โรงเรียน
คุณจินดาพรเคยอยูโรงเรียนสตรี โรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
ในแงทที่ ําใหคณ
ุ จินดาพรมีสภาพแวดลอมที่มแี ตผูหญิง
ทําใหคุณจินดาพรคุนเคยกับการคบหาใช
เวลากับเพื่อนผูหญิง คุณจินดาพรเห็นคูรักหญิงรักหญิงในโรงเรียนหลายคู คุณจินดาพรคิดวา
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในโรงเรียนเหมือนเปนแฟชัน่ อยางหนึ่ง ตอนที่คุณจินดาพรสนใจหญิงรักหญิง
ในโรงเรียนนั้น เริ่มแรกมาจากการที่คุณจินดาพรเห็นมีรุนพี่มาจีบเพื่อน คุณจินดาพรก็ทราบดีวา
โดยทั่วไปแลวผูหญิงตองรักกับผูชาย แตพอคุณจินดาพรเห็นคูรักหญิงรักหญิงในโรงเรียนนานขึน้ คุณ
จินดาพรก็คุนเคย คุณจินดาพรคิดวาโรงเรียนเปนสถานที่ทางสังคมที่ไมใหญโตมาก การเปนหญิงรัก
หญิงในโรงเรียนสตรีลวนก็ไมมีเพื่อนคนไหนคัดคาน สําหรับคุณจินดาพรแลว การเปนหญิงรักหญิงใน
โรงเรียนจึงเปนเหมือนแฟชัน่
จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณ
จินดาพร
สื่อมวลชน
คุณจินดาพรไมเคยอานหนังสือหรือดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณจินดาพรจําไดวา
เมื่อตอนเด็กเคยอานการตนู ที่มีเนื้อหาเกีย่ วกับหญิงรักหญิงอยูหนึ่งเลม แตตอนนี้ก็จําเนื้อหาไมไดแลว
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ทางดานดาราที่เปนบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมรักรวมเพศนั้น คุณจินดาพรรับรูขาวบางเมื่อคุณจินดาพรเห็น
พวกบุคคลที่มพี ฤติกรรมรักรวมเพศที่มีชื่อเสียง คุณจินดาพรก็รูสึกยินดีไปกับเขาดวยทีไ่ ดกลายเปน
บุคคลที่มีชื่อเสียง คุณจินดาพรเห็นมีบุคคลเหลานี้ในวงการมากขึน้ ทุกวัน แตคุณจินดาพรก็ไมได
สนใจอะไรเพราะคุณจินดาพรไมไดเปนคนคลั่งไคลดาราอยูแลว จึงอาจกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณจินดาพรไมเคยมีคนรักที่เปนผูชายเลย เคยมีผูชายมาจีบคุณจินดาพรบาง เมื่อตอนที่คุณ
จินดาพรเรียนมหาวิทยาลัยก็มีมาจีบประมาณ 2 – 3 คน ตอนที่เขาทํางานชวงแรกก็มีผูชายในบริษทั
คนสองคนใหความสนใจคุณจินดาพรบาง
แตพอคุณจินดาพรแสดงความสนใจในแฟนคนปจจุบัน
ผูชายเหลานั้นก็เลิกใหความสนใจ คุณจินดาพรจึงไมเคยผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม จึงกลาว
ไดวา
ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณ
จินดาพร
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณจินดาพรมองตนเปนคนธรรมดา คุณจินดาพรเปนดี้ก็เปนผูหญิงธรรมดา ทอมถึงจะรัก
ผูหญิงดวยกันแตคุณจินดาพรก็คิดวาทอมก็เปนผูหญิงธรรมดาเชนเดียวกัน ถึงแมวาคนอื่นจะมองวา
หญิงรักหญิงแตกตางไปจากคนทั่วไปเนื่องดวยรสนิยมทางเพศ แตคุณจินดาพรก็คิดวาถึงตนจะเปน
หญิงรักหญิงแตตนก็มีความเปนคนเหมือนกับคนอื่น คุณจินดาพรคิดวาการรักกับบุคคลเพศเดียวกัน
ไมไดทาํ ใหบุคคลนั้นมีความแตกตางไปจากบุคคลอื่น จึงอาจกลาวไดวาปจจัยการมองตนตางไปจาก
คนอื่นไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณจินดาพรคิดวาการที่เรารักใครสักคนและคนนัน้ รักเราตอบเปนสิ่งที่ดี ยิ่งถาฝายตรงขาม
เปนผูหญิงเหมือนกันก็ยิ่งแสดงใหเห็นวาความรักอันนีย้ ิ่งใหญเพียงใด เพราะเปนทีท่ ราบกันดีวาคน
ทั่วไปในสังคมยอมมีการเลือกคูกับเพศตรงขาม ดังนั้นถาอีกฝายเปนเพศเดียวกันจึงนาจะเปนรักแท
มากกวา ผูชายในปจจุบนั ก็ไมไดดีอะไรมากนัก ผูชายชอบใชความรุนแรง ไมใสใจไมเขาใจความรูสึก
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ของผูหญิงอยางแทจริง เพราะเปนบุคคลตางเพศกัน บุคคลเพศเดียวกันจึงเขาใจกันไดดีกวา และรัก
กันอยางบริสุทธิ์ใจมากกวา การที่เราจะรักใครนั้นก็ไมไดเปนสิ่งที่ตัดสินไดวาถูกหรือผิด เพราะความ
รักเปนเรื่องของความรูสึก เปนสิ่งที่หา มหรือบังคับกันไมได ดังนั้นการที่รักผูห ญิงดวยกันจึงเปนเรื่องที่
ไมแปลกแตอยางใด จึงกลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพล
ตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
ความตองการทางจิตใจ
คุณจินดาพรยอมรับวาเมื่อตอนที่คุณจินดาพรอยูในโรงเรียนสตรีนั้น
คุณจินดาพรมอง
พฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนเหมือนแฟชั่นอยางหนึ่ง คือมองไปทางไหนก็เห็นคนนิยมทําตาม เหมือน
อยางแฟชั่นเสื้อ ที่บางครั้งเรารูดีวาแฟชัน่ เสื้อแบบนี้ไมเหมาะกับคนรูปรางอยางเรา แตเราก็ยังอยาก
ใสเพราะเราเห็นคนอืน่ ใสแลวเขาดูดี แบบเสื้อสวย มีแตคนเขาใสกันอยางนี้ เราจึงอยากทําตาม
เหมือนกับการที่คุณจินดาพรเริ่มคบกับหญิงรักหญิง หญิงรักหญิงซึ่งเปนทอมบางคนในโรงเรียนจะ
เปนที่รูจักไปทัว่ ซึ่งเปนเพราะความหลอ ความสามารถในการเลนกีฬา ความที่สามารถพูดจาเขากับ
คนอื่นไดงาย เปนตน เมื่อคุณจินดาพรเห็นสิ่งตางๆเหลานี้ คุณจินดาพรจึงรูสึกคุนเคยและอยากลอง
คบกับหญิงรักหญิงแบบสนิทสนมดูบา ง ดังนั้น การที่คุณจินดาพรเปนหญิงรักหญิงจึงเปนการ
ตอบสนองตอความตองการทางจิตใจในดานที่ตองการความรักความนิยมชมชอบจากคนรอบขาง
เปนความรูสึกอยากรูอยากลองเพราะเห็นคนรอบขางเขาทํากัน จึงกลาวไดวาปจจัยความตองการทาง
จิตใจมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
ในอนาคตคุณจินดาพรอยากศึกษาตอปริญญาโทที่ตางประเทศ คุณจินดาพรอยากเก็บเงิน
ศึกษาตอเองหรือไมกห็ าทุน เพราะคุณจินดาพรไมอยากรบกวนเงินพอแม แตคุณจินดาพรก็ทราบดีวา
การทํางานเก็บเงินเพื่อไปเรียนตอตางประเทศนั้นยากและใชเวลา
เพราะคุณจินดาพรเองก็เปนคน
ชอบเดินเที่ยวซื้อของอยูเปนประจํา จึงไมคอยมีเงินเก็บมาก อยางไรก็ตาม คุณจินดาพรคิดไววา ถา
ไมไดไปศึกษาตอที่ตางประเทศ คุณจินดาพรก็อยากเปดรานอาหารรวมกันกับเพื่อน ที่ผานมาคุณ
จินดาพรอยากลองเปดรานรวมกับเพื่อนแถวสยามสแควร แตวาการเปดรานในทําเลเชนนั้นจะตองใช
เงินลงทุนมาก และมีความเสี่ยงตอการขาดทุนสูงเชนกัน
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คุณจินดาพรอยากมีครอบครัวในอนาคต แตคุณจินดาพรก็ยังตัดสินออกมาตอนนีไ้ มไดวาจะ
สามารถมีครอบครัวกับผูหญิงไดแนนอนหรือไม เพราะคุณจินดาพรทราบดีวาการที่สงั คมยอมรับเรื่อง
ที่หญิงรักหญิงคบหากันกับการยอมรับหญิงรักหญิงที่แตงงานกันนั้นตางกัน คุณจินดาพรก็ไมแนใจวา
ในอนาคตคุณจินดาพรจะเปลี่ยนใจไปรักผูช ายหรือไม เพราะบางครั้งคุณจินดาพรก็เกือบหลวมตัวไป
กับการที่ผูชายมาจีบเหมือนกัน อนาคตจึงยังเปนสิ่งที่ไมแนนอน แตที่แนนอนก็คอื คุณจินดาพรคงจะ
ไมแตงงานกับหญิงรักหญิง เพราะเปนเรื่องใหญเกินไป อยางมากก็แคเชาหองอาศัยอยูดวยกัน
คุณจินดาพรเปดเผยความเปนหญิงรักหญิงกับทางบานซึ่งทางบานก็ไมไดตอวาอะไร เพื่อน
ของคุณจินดาพรก็ไมไดคัดคานแตอยางใด
แตเจานายของที่ทาํ งานไมคอยชอบนักที่เห็นคุณ
ซึ่งบางครั้งคุณจินดาพรก็เกรงวาจะเปนอุปสรรคตอหนาที่การงาน
จินดาพรคบกับแฟนที่เปนทอม
เชนกัน ชีวิตหญิงรักหญิงของคุณจินดาพรจึงมีอุปสรรคอยูบาง แตคุณจินดาพรก็พยายามไมสนใจกับ
สายตาของคนภายนอก เพราะคุณจินดาพรถือวาความรักเปนเรื่องสวนตัว

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7: คุณสุนศิ า (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณสุนิศาเปนดี้ อายุ 26 ป สถานภาพโสด เปนคนตัวเล็ก ผอม เตี้ย สีผิวปานกลาง ไม
ถึงกับมีผิวสีขาวหรือสีคล้ํา ใบหนามีแผลเปนที่เกิดจากสิวและมีสิวคอนขางเยอะ แตก็เปนคนที่
หนาตาดีคอนขางใชได ชอบแตงกายเรียบงายโดยใสเสื้อยืดกางเกงยีนส คุณสุนิศาเปนคนกรุงเทพฯ
โดยกําเนิด มีพี่นอง 4 คน เปนผูชาย 1 คน ผูหญิง 3 คน ในครอบครัวของคุณสุนิศาประกอบไปดวย
พอ แม พี่สาวสองคน คุณสุนิศา นองชาย และนองสาว แมของคุณสุนิศาเสียชีวิตไปเมื่อคุณสุนิศา
มีอายุได 17 ป พี่สาวคนโตแตงงานและยายไปอยูท ี่บานของสามี มีลูกสองคนเปนลูกชายหนึ่งคน
และลูกสาวหนึ่งคน ปจจุบันครอบครัวของคุณสุนิศาจึงมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน หลังจากที่พอของคุณสุ
นิศาเกษียณก็เปดรานกวยเตี๋ยวเพื่อหหารายไดตอไป
คุณสุนิศาสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปจจุบันคุณสุนิศาทํางานบริษทั เอกชนเปนพนักงาน
บัญชี มีเพื่อนทีท่ ํางานแคไมกี่คนทราบวาคุณสุนิศาเปนหญิงรักหญิง ซึ่งเปนแคเพื่อนที่สนิทเทานัน้
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เนื่องจากไมคอ ยมีใครที่ทาํ งานทราบเรื่องการเปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา คุณสุนิศาจึงไมมีปญหา
อะไรในที่ทาํ งานอันเนื่องมาจากการเปนหญิงรักหญิง คุณสุนิศาคิดอยูเชนกันวาถาระดับการศึกษา
ของคุณสุนิศาสูงกวาปจจุบนั เงินเดือนของคุณสุนิศาก็นาจะสูงขึ้นกวาที่เปนอยูน ี้ เพราะทุกวันนี้ระดับ
เงินเดือนจะขึน้ อยูกับระดับการศึกษาดวย ปจจุบันหลายคนเริ่มคิดกันวาแคปริญญาตรีเดี๋ยวนี้ไมพอ
ควรเรียนอยางนอยปริญญาโท
แตคณ
ุ สุนิศาก็รูจักเพื่อนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลวใช
เวลานานในการหางานดวยเชนกัน เพราะเดี๋ยวนี้บริษทั หลายแหงตองการผูที่มปี ระสบการณในการ
ทํางานหลายป เพื่อนของคุณสุนิศาซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ศึกษาปริญญาโทตอ
ทันที พอสําเร็จการศึกษาแลวหางานทําจึงเปนผูที่ไมมีประสบการณทาํ งาน ทําใหหางานทําไดยากขึน้
แตพอเพื่อนหางานไดกไ็ ดเงินเดือนเริ่มตนที่สูงกวาของคุณสุนิศามาก อยางไรก็ตาม คุณสุนิศาก็ไมคิด
ที่จะศึกษาตอ เพราะคุณสุนิศาอายุเกือบจะ 30 ป เขาไปแลว คุณสุนิศาคิดวาอายุตอนนีน้ าจะทํางาน
มากกวาเรียน ทางบานของคุณสุนิศาเองก็ไมไดร่ํารวยอะไร คุณสุนิศามีพี่นองหลายคน พอแมจึงตอง
สงเสียเพื่อใหลูกเรียนตอดวยเงินจํานวนมาก คุณสุนิศาคิดวาระดับการศึกษาของคุณสุนิศาก็สูงมาก
แลวในระดับหนึ่ง สูงกวาหลายคนทีไ่ มมีโอกาสเรียน คุณสุนิศาจึงตั้งใจทํางานเก็บเงินสรางฐานะ
ตอไปเรื่อยๆ และนําเงินนัน้ มาแบงเบาภาระใหกับครอบครัว
ปจจุบันคุณสุนิศาไมมแี ฟน คุณสุนิศาเคยมีแฟนที่เปนหญิงรักหญิงมาแลว 2 คน เปนแฟน
ผูชาย 2 คน คุณสุนิศาคบกับแฟนคนแรกซึ่งเปนผูชายตอนเรียนอยู ปวช. ปแรก ตอนนัน้ คุณสุนิศายัง
ไมรูวา ความรักเปนอยางไร แตพอผูชายคนนี้ใหความสนิทสนมใกลชิดเปนพิเศษ ซื้อหาสิ่งตางๆมาให
คุณสุนิศาอยูเปนประจํา คุณสุนิศาจึงเริ่มคิดวาเขาเปนคนดี เพราะเปนผูใหเสมอมา แฟนของคุณ
สุนิศาคนนี้จีบคุณสุนิศาอยูไ ดประมาณเกือบสองเดือน คุณสุนิศาก็ตกลงคบดวย คบกันไดไมถึงหนึ่ง
เดือนคุณสุนิศาก็มีความสัมพันธทางเพศกับแฟนคนนีท้ หี่ องเชาของแฟน แฟนของคุณสุนิศาเปนคน
ตางจังหวัดจึงเขามาเรียนตอที่กรุงเทพฯโดยเชาหอพักอยูกับเพื่อนที่มาจากตางจังหวัดดวยกัน
หลังจากมีความสัมพันธขั้นลึกซึ้งไดไมนานคุณสุนิศาก็เลิกกับแฟนคนนี้ เพราะหลังจากไดกันแลวคุณ
สุนิศาก็รูสึกวาแฟนเปลี่ยนไป ไมดูแลเอาใจใสคุณสุนิศาเหมือนแตเดิม ไมคอยโทรหาคุณสุนิศา
เหมือนแตกอน คุณสุนิศามักจะเปนฝายโทรหาและนัดออกไปเที่ยว พอเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นไดระยะ
หนึ่งคุณสุนิศาก็พอจะเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น
คืออันที่จริงแลวแฟนของคุณสุนิศาคงแคอยากไดคุณ
สุนิศาแลวก็ทงิ้ พอคุณสุนิศาเลิกกับแฟนคนนี้แลว เพื่อนของคุณสุนิศาจึงไดเลาใหฟงวา เห็นแฟน
ของคุณสุนิศาเดินควงอยูกับผูหญิงคนอื่นทาทางกระหนุงกระหนิง แตตอนแรกเพื่อนของคุณสุนิศาไม
กลาเลาใหคุณสุนิศาฟงเพราะกลัวคุณสุนิศาเสียใจ
คุณสุนิศาเสียใจกับการเลิกกับแฟนคนนี้มาก
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เพราะเปนคนรักคนแรกแตในที่สุดก็มาหลอกกัน คุณสุนิศาไมยอมเปดใจใหใครอีกนานเปนป จนได
คบกับแฟนคนที่สองซึ่งเปนหญิงรักหญิงเมื่อตอนเรียน ปวช. ปสุดทาย
กับแฟนหญิงรักหญิงคนแรกซึ่งเปนคนรักคนที่สองของคุณสุนิศานัน้
ตอนแรกคุณสุนิศาก็
ไมไดคิดที่จะคบกันแบบแฟน เปนการคบกันแบบเพื่อนทีส่ นิทสนมกันมาก ไปไหนมาไหนดวยกัน คน
อื่นจึงมองวาเปนแฟนกัน แตคุณสุนิศาก็ไมเคยคิดอะไรเกินเลยไปถึงขนาดนัน้ เพราะทางอีกฝายก็
ไมไดพูดอะไรออกมาตรงๆวาชอบคุณสุนศิ า จนพอถึงวันเกิดของเขา เขาจึงขอคุณสุนิศาเปนแฟนเพื่อ
เปนของขวัญวันเกิด สวนหนึ่งเปนเพราะคุณสุนิศาชอบอะไรทีห่ วานๆและโรแมนติคอยูแลว พอมาเจอ
การพูดจาแบบนี้คุณสุนิศาจึงประทับใจมาก ประกอบกับตลอดเวลาที่ผา นมาคุณสุนิศากับแฟนคนที่
สองนี้ก็มีความสัมพันธอนั ดีงามตอกัน คุณสุนิศาจึงตอบตกลงโดยไมลังเล แฟนคนนี้เปนคนโรแมน
ติคมาก มีดอกกุหลาบมาฝากคุณสุนิศาอยูเปนประจําโดยทีไ่ มมีโอกาสพิเศษ แตพอคบกันไปนานขึ้น
ทั้งคูก็ไดเรียนรูนิสัยลึกซึ้งมากกวาตอนที่ยังไมไดคบกัน คุณสุนิศาเริ่มรูสึกวาถึงแมแฟนจะเปนคนที่
นารักและ โรแมนติคมาก แตแฟนคนนี้เปนคนทีข่ ี้เกียจและชอบหาเรื่องคนอื่น พอคบกันไปได
ประมาณ 8 เดือนทั้งคูจึงเลิกกันในที่สุด
คุณสุนิศาคบกับแฟนคนที่สามซึ่งเปนผูชายตอนอยู ปวส.ปแรก คือตอนที่คุณสุนิศาเลิกกับ
แฟนคนแรกที่เปนผูชายนัน้ คุณสุนิศาเสียใจและรูสึกเข็ดกับผูชายมาก แตพอไดคบกับแฟนคนที่สองซึ่ง
เปนทอม คุณสุนิศาก็เริ่มเปดใจใหกับความรักอีกครั้ง และเริ่มเชื่อมั่นวาความรักไมไดเลยรายเสมอไป
เพียงแตบางครั้งเราคงเจอคนทีไ่ มดีเทานั้นเอง ผูชายเปนพวกที่เห็นแกไดจึงยิ่งตองควรระวังตัว คุณ
สุนิศาจึงไมทมุ เทความรักใหกับแฟนคนทีส่ ามนีม้ ากนัก
และก็ไมยอมเสียตัวงายๆเหมือนคราวแรก
คุณสุนิศาเลาเรื่องแฟนคนแรกใหแฟนคนนีฟ้ ง ทั้งคูตกลงที่จะไมมีความสัมพันธทางเพศกันกอนจะถึง
เวลาอันควร ซึ่งฝายชายก็ยอมตกลง แตพอคบกันไปไดประมาณครึ่งป ทั้งคูก็ตองเลิกกัน โดยที่ฝาย
ชายเปนฝายขอเลิก โดยบอกวาคุณสุนิศาเปนคนนาเบื่อเกินไป คําพูดนี้ทําใหคุณสุนิศาเสียใจและ
อับอายมาก คุณสุนิศาไมเคยนึกฝนวาจะมีใครพูดกับตนอยางนี้ ทําใหคุณสุนิศายิ่งเสียความรูสึกกับ
ผูชายมากขึ้น
หลังจากที่คุณสุนิศามีความสัมพันธแยๆกับผูชายมาแลวถึงสองครั้ง คุณสุนิศาก็เริ่มเบื่อระอา
กับผูชาย หลังจากนัน้ คุณสุนิศาก็คบกับผูชายแคแบบเพื่อน แฟนคนที่สที่ ี่คุณสุนิศาคบดวยจึงเปน
หญิงรักหญิง คุณสุนิศารูจักแฟนคนนี้โดยการแนะนําจากเพื่อนที่ทาํ งาน ทั้งคูคบกันเกือบสองปก็เลิก
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กันเพราะเขากันไมไดในที่สุด พอเลิกกันไดระยะหนึ่งคุณสุนิศาก็สาํ นึกไดวา ที่ผา นมาตนเรื่องมากและ
จูจี้กับแฟนมากเกินไปตามทีแ่ ฟนคนที่สนี่ ี้เคยวาไวจริง
คุณสุนิศาจึงขอคืนดีแตอีกฝายก็ไมคิดที่จะ
กลับมาเปนแฟนกันเหมือนเดิม เพราะอีกฝายคิดวาตนทนกับพฤติกรรมอยางในอดีตไมไหวแลว และ
ก็ไมเชื่อวาคุณสุนิศาจะกลับตัวเปนคนใหมได คุณสุนศิ านาจะคบกับคนที่ยอมรับในตัวตนของคุณสุ
นิศาไดจริงๆดีกวา ปจจุบันคุณสุนิศาจึงไมมีแฟน
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่เขย

พี่สาว

แม

พี่สาว

อายุ 26 ป

นองชาย

นองสาว

Ego
หลาน

หลาน

ชีวิตประจําวัน
คุณสุนิศาทํางานทุกวันจันทรถึงวันศุกร โดยจะตื่นนอนเวลา 07.00 น. และออกจากบาน
ประมาณ 07.30 น. หลังเลิกงานคุณสุนิศาจะรีบกลับบานมาชวยพอดูแลรานอาหาร นานๆครั้งคุณ
สุนิศาจึงจะไปเที่ยวหลังเลิกงานกับเพื่อนรวมงาน โดยสวนตัวแลวคุณสุนิศาไมชอบไปเที่ยวไหนอยู
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แลว คุณสุนิศาเปนคนไมคอยสุงสิงกับเพื่อน ชอบอยูกับบานมากกวาไปเที่ยวกับเพื่อน ยกเวนในชวง
มีแฟนคุณสุนศิ าจะไมคอยไดอยูติดบาน ในวันหยุดคุณสุนิศาก็มักจะอยูชวยพอทํารานพรอมกับพี่นอง
คนอื่นๆ คุณสุนิศาไมคอยนอนดึกมากนัก สวนใหญพอชวยพอเก็บรานเสร็จแลวก็มักจะเขานอนทันที
เพราะวันรุงขึน้ ตองตื่นไปทํางาน แตถาเปนวันหยุดก็มกั จะดูโทรทัศนดวยกันกับคนในบานแลวจึงเขา
นอน เมื่อมีเวลาวาง คุณสุนิศาก็จะดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกมคอมพิวเตอร ซึ่งสวนใหญก็จะเปน
เวลากลางคืนหลังจากดูแลปดรานเรียบรอยแลว
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณสุนิศาสนิทกับพี่สาวคนรองมากที่สุด กอนทีแ่ มจะเสียชีวิตไปนัน้ พอของคุณสุนิศาเปนคน
เจาชู ชอบดื่มสุราอยูกับเพื่อนนอกบานจนดึกดื่น บางครั้งก็กลับบานจนรุงสาง ทําใหแมของคุณ
สุนิศาหนักใจเสมอ แตเมื่อแมของคุณสุนศิ าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุไป พอก็ตองเปนผูทาํ งานเลีย้ งดู
ลูกๆทุกคน จึงเปนงานหนักเพราะมีลูกทั้งหมด 5 คน พอของคุณสุนิศาคอยๆทําตัวดีขึ้น คุณสุนิศา
เคยแอบไดยินพอพูดขอโทษกับศพแม ทีต่ ลอดเวลาไมเคยทําตัวเปนสามีและพอทีด่ ีเลย คุณสุนิศาจึง
คิดวาเปนเพราะพอสํานึกผิดจึงไดกลับตัวกลับใจเปนพอที่ดี ปจจุบันพอของคุณสุนิศาเกษียณงานมา
ไดประมาณ 2 ปแลว และไดเปดรานอาหารที่บาน บานของคุณสุนิศาเปนตึกแถวจึงเหมาะแกการเปด
รานทํากิจการ พอจะเปดรานทุกวันตั้งแต 09.00 น. ถึง 21.00 น. วันไหนของหมดเร็วก็ปดรานเร็ว
โดยจะขายกวยเตี๋ยวและขนมทั่วไป ทั้งขนมขบเคี้ยวและขนมเคกหรือคุกกี้ที่มีคนมาฝากขาย ถาขาย
ไดก็จะไดสวนแบง และมีตูขายเครื่องดื่มแบบที่ใหคนที่เดินผานไปผานมาซื้อไดโดยไมจาํ เปนตองเขา
ไปนั่งรับประทานอาหารในราน ขนมก็เชนกัน จะตั้งไวหนารานเพื่อใหลูกคาที่เดินผานไปผานมาหนา
รานเห็น พอทํารานอยูคนเดียวไมยอมจางลูกจาง เพราะพอคิดวาแคนี้พอทําคนเดียวไหว จางลูกจาง
ก็ตองเสียเงินอีกหลายพันบาท ไหนจะตองคอยระวังเผื่อลูกจางแอบขโมยของอีก คุณสุนิศาและพี่นอง
จึงชวยพอทํารานเวลาอยูบ าน
คุณสุนิศาไมเคยบอกทางบานเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง คุณสุนิศาไมกลาบอกพอเพราะกลัว
พอไมเขาใจและยอมรับไมได พอเปนคนที่เขมงวดเรื่องความประพฤติของลูกๆมาก กับพี่นองคุณ
สุนิศาก็ยังไมกลาบอก เพราะไมรูวา บอกไปแลวจะเกิดอะไรขึน้ ถาบอกไปแลวคนอืน่ จะบอกพอหรือไม
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คุณสุนิศาจึงไมบอกใครที่บา นเลยวาคุณสุนิศาเปนหญิงรักหญิง
การเปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา

ปจจัยครอบครัวจึงไมมีอทิ ธิพลตอ

เพื่อน
คุณสุนิศามีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงอยูมากพอสมควร แฟนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศาก็มา
จากการเปนเพื่อนกันกอน ในระยะหลังคุณสุนิศามักจะคบหาแตกับเพื่อนหญิงรักหญิงดวยกัน เพราะ
เพื่อนหญิงรักหญิงดวยกันจะพูดคุยกันเรื่องหญิงรักหญิงดวยกันไดเขาใจกันดีกวา
เพื่อนผูหญิง
ธรรมดาที่เขาใจในตัวคุณสุนศิ าก็มี ถึงเขาจะไมคัดคานหรือตอวาเรื่องที่คุณสุนิศาคบกับผูหญิงดวยกัน
แตเขาก็จะไมเขาใจความรูสกึ ของการรักผูห ญิงดวยกันอยูดี เพราะกอนที่คุณสุนิศาจะเคยคบกับผูหญิง
ดวยกันคุณสุนิศาก็เคยคิดเชนนี้ คือเขาใจวาเพื่อนรักผูหญิงดวยกัน แตกไ็ มเขาใจลึกซึ้งวาการรักผูหญิง
ดวยกันนัน้ เปนอยางไร จึงกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา
โรงเรียน
คุณสุนิศาไมเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีลวน คุณสุนิศามีเพื่อนทั้งผูหญิงและผูชายจํานวนมาก
เพราะสถานศึกษาของคุณสุนิศามีทั้งผูชายและผูหญิง อยางไรก็ตาม แฟนสามคนแรกของคุณสุนิศา
ก็เปนเพื่อนที่เรียนในสถาบันเดียวกันทั้งนัน้ แฟนหญิงรักหญิงคนแรกของคุณสุนิศาก็เปนเพื่อนที่เรียน
อยูคนละหองกับคุณสุนิศา จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของ
คุณสุนิศา
สื่อมวลชน
คุณสุนิศาไมเคยอานหรือดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณสุนิศาไมคอยใหความสนใจ
กับสื่อตางๆมากนัก เพราะคุณสุนิศาตองทํางานตลอดเวลาและตองชวยพอดูแลรานดวย คุณสุนิศา
เห็นวาปจจุบนั มีภาพยนตรเกี่ยวกับผูชายที่อยากเปนผูห ญิงอยูมาก แตคุณสุนิศาก็ไมคอยไดสนใจดู
ที่เคยดูบางก็ดูเพราะความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง
ไมเกี่ยวกับวาดูเพราะเขาเปนบุคคลที่ชอบเพศ
เดียวกัน จึงกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนไมมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา
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การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณสุนิศาเคยมีแฟนที่เปนผูช ายสองคน แตก็ตองเลิกกันดวยเหตุผลที่นา เสียใจยิง่ นัก กับ
แฟนผูชายคนแรก เขาเปนคนรักคนแรกของคุณสุนิศา แตเขาก็ทาํ รายจิตใจคุณสุนิศาโดยการไดแลว
ทิ้ง ทําใหคุณสุนิศาหมดความรูสึกดีๆกับสิ่งที่เรียกวาความรักไปนานกวาจะเปดใจยอมรับความรักจาก
คนอื่นไดใหม แฟนผูชายคนที่สองของคุณสุนิศาเปนคนรักคนที่สามของคุณสุนิศา คบกันไปไดครึ่งป
เขาก็ขอเลิกดวยเหตุผลที่วา คุณสุนิศาเปนคนนาเบื่อเกินไปที่จะคบกับคนอยางเขา คุณสุนิศาเสียใจกับ
คําพูดนี้มาก เพราะคุณสุนิศาคิดวาเปนคําพูดที่แรงเกินไปที่จะพูดกับคนอื่น คุณสุนิศาจึงไมคิดที่จะ
คบกับผูชายแบบคนรักอีกเลย หลังจากนัน้ ถามีผูชายมาจีบคุณสุนิศาก็จะปฏิเสธอยางไมไยดีทุกราย
หลังจากนั้นคุณสุนิศาก็คบกับหญิงรักหญิง ถึงแมวาปจจุบันคุณสุนิศาจะไมมีแฟน แตคุณสุนิศาก็ไม
คิดที่จะคบกับผูชายอีกแลว ตอไปถาคุณสุนิศาจะมอบความรักใหกับใคร คุณสุนิศาคิดวามอบใหกับ
ผูหญิงดวยกันดีกวา เพราะผูชายเปนพวกเอาแตได ไมคอยสนเรื่องความรูสึกอยางแทจริง จึงกลาวได
วาปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามมีอทิ ธิพลทําใหคุณสุนศิ าเปนหญิงรักหญิง
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณสุนิศามองตนเปนคนปกติ
ไมสนใจสายตาคนอื่นวาคนอื่นจะมองคุณสุนิศาอยางไร
เพราะคนอื่นก็คือคนอื่น คนอื่นไมเขาใจวาความรูสึกหรือความคิดของเราเปนอยางไร คนอื่นอาจมอง
คุณสุนิศาวาตางไปจากเขาเพราะคุณสุนิศาชอบผูหญิงดวยกัน แตคุณสุนิศาก็ยังเชื่อวาคุณสุนิศาเปน
คนปกติเหมือนคนอืน่
คุณสุนิศาเองก็เคยชอบผูชายและเคยผิดหวังในความรักจากผูชายเหมือนกับ
คนอื่น แตคณ
ุ สุนิศาก็หาทางออกโดยการคบหากับผูหญิงแทน คุณสุนิศาก็เปนคนธรรมดาทีม่ ีความ
รูสึก มีจิตใจเหมือนคนทั่วไป จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอืน่ ไมมีอิทธิพลตอการ
เปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณสุนิศาคิดวาการรักผูห ญิงดวยกันก็เปนเรื่องธรรมชาติ
คนเราเกิดมาสามารถที่จะมอบ
ความรักใหกับทุกคนที่เราคิดวาเขาควรคาแกการไดรับ จากประสบการณที่ผานมาของคุณสุนิศา การ
คบกับผูหญิงดีกวาการคบกับผูชาย เพราะสําหรับคุณสุนิศาแลว ผูชายเปนพวกที่ไมมีความจริงใจ
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ตอใหปากบอกวารักแตสายตาก็ยังมองคนอื่นได เปนพวกชอบเอาแตได จริงอยูที่การเปนหญิงรัก
หญิงจะมีเรื่องความสัมพันธทางเพศมาเกี่ยวของดวย แตสําหรับคุณสุนิศาแลว คุณสุนิศาคิดวาการมี
ความสัมพันธทางเพศเปนสวนหนึ่งของการแสดงความรักและการเอาใจใสอีกฝายมากกวา ตางกับ
ผูชายซึ่งมักมีความใครเปนตัวนํา จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงใน
แงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา
ความตองการทางจิตใจ
คุณสุนิศาผิดหวังจากความรักกับผูชาย ทําใหคุณสุนิศามองความรักในแงราย จนกระทั่งคุณ
สุนิศาไดลองเปดใจคบหากับหญิงรักหญิงดู ตอมาคุณสุนิศาลองคบกับผูชายใหม แตก็ตองผิดหวังใน
ความรักกับผูช ายอีกในที่สดุ
หลังจากนัน้ คุณสุนิศาจึงไมคิดที่จะคบกับผูชายในฐานะที่เกินเพื่อนอีก
แลว
การที่คุณสุนิศามีทัศนคติที่เลวรายกับผูช ายจึงมีสวนทําใหคุณสุนิศาอยากคบหากับผูหญิง
ดวยกัน การที่คุณสุนิศาเปนหญิงรักหญิงจึงอาจเปนการสนองตอบตอความตองการทางจิตใจของคุณ
สุนิศาซึ่งตองการความรักความเขาใจจากผูอื่น เพราะเมื่อคบกับผูชาย ผูชายก็เอาแตทาํ รายจิตใจ
คุณสุนิศาจึงมีหญิงรักหญิงเปนผูชวยรักษาจิตใจ จากตอนแรกที่คุณสุนิศาปดใจใหความรัก คุณสุนิศา
ก็เปดใจใหความรักใหมเมื่อลองคบกับหญิงรักหญิง จึงอาจกลาวไดวาปจจัยความตองการทางจิตใจมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณสุนิศา
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณสุนิศาตั้งใจจะทํางานเก็บเงินตอไปเรื่อยๆ ไมคิดที่จะเรียนตอ เพราะไมอยากเรียน คาเลา
เรียนก็ไมรูวา จะหาพอหรือไม เพราะที่บานยังมีนองทีย่ งั ศึกษาอยู คุณสุนิศาคิดวาสงนองใหเรียนสูงๆ
ดีกวา สําหรับคุณสุนิศาก็เพียงพอแลว สูทํางานเก็บเงินและชวยพอดูแลรานอาหารที่บานดีกวา
คุณสุนิศาเปดเผยตนวาเปนหญิงรักหญิงกับเพื่อนหญิงรักหญิงดวยกัน และเพื่อนสนิทที่ไวใจ
มากๆ คุณสุนิศาไมเคยคิดมีลูกกับผูห ญิงดวยกัน สวนหนึ่งเพราะมันเปนไปไมได อีกสวนหนึง่ เปน
เพราะคุณสุนิศายังไมกลายอมรับตัวเองกับทางบาน เรื่องชีวิตอนาคตดานครอบครัวกับผูหญิงดวยกัน
นั้นจึงยังเปนไปไมได อีกทั้งพอก็เขมงวดเรื่องการคบหาคนอื่นในฐานะแฟนดวย คุณสุนิศาคิดวาผูชาย
เปนพวกเจาชูและชอบทําใหผูหญิงเสียหาย ทอมก็เปนผูหญิงทีม่ ีลกั ษณะเหมือนผูชาย ถึงจะมีเจาชู
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บาง แตทางดานรางกายแลวยังไงก็เปนผูห ญิง ยังไงก็ไมเสียหายเหมือนการคบกับผูชาย ทั้งนีก้ ข็ ึ้นอยู
กับการเลือกคบดวย เพราะทอมที่เจาชูม ากก็มี คุณสุนศิ าคิดวาการทีค่ นเราเปนหญิงรักหญิงนั้นไมได
เปนเพราะปจจัยภายนอก แตขนึ้ อยูกับตัวเองมากกวา อยางตัวคุณสุนิศาเองก็มีเหตุการณหลาย
อยาง โดยเฉพาะเรื่องแฟนคนแรก ทีท่ ําใหคุณสุนิศาคิดวาผูหญิงดวยกันดีกวาผูช าย ถึงแมวาปจจุบัน
คุณสุนิศาจะยังไมมีแฟนใหม แตคุณสุนิศาคิดวาถาจะมีแฟนใหมก็ตองเปนผูหญิงแนนอน เพราะ
เขาใจกันไดดกี วาผูชาย

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8: คุณพินธสา (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณพินธสาเปนดี้ อายุ 26 ป สถานภาพโสด ปกติจะเปนคนพูดจาดี แตเวลาโมโหก็จะโมโห
ราย เปนคนอดทน ไมคอ ยโมโห ถาไมถึงขีดสุดจริงๆจะไมบนและแสดงอาการโมโหออกมางายๆ
เปนคนที่ใสใจในความรูสึกของผูอื่น คุณพินธสายังเชื่อเรื่องเวรกรรมดวยในแงทวี่ า ถาเราทําอะไรไมดี
กับใครหรือนินทาอะไรใคร สักวันเราก็จะเจอเหตุการณอยางนัน้ กับตัวเอง เพราะตอนที่คุณพินธสาอยู
ในชวงวัยรุน นัน้ คุณพินธสาเคยทักเพื่อนวาสิวขึน้ เม็ดใหญ แลวไมกี่วันตอมาคุณพินธสาก็จะมีสิวขึน้
ตาม คุณพินธสาจึงมีความเชื่อในเรื่องเวรกรรมตามแบบฉบับของตัวเอง คุณพินธสาเปนคนเอาแตใจ
ในบางเรื่องและกับบางคน เชนกับแฟนแลวคุณพินธสาจะอยากเจอกันบอยๆ ถานานๆเจอกันทีคุณ
พินธสาก็จะโมโหมากถึงขั้นทะเลาะกันก็มี คุณพินธสาเปนคนรูปรางหนาตาใชได เกือบอวน การแตง
กายชอบใสเสื้อยืดขนาดพอดีตัวกับกางเกงยีนสหรือการเกงผา
คุณพินธสาเปนลูกสาวคนเล็ก มีพี่ 2 คน ครอบครัวของคุณพินธสาประกอบไปดวย พอ แม
พี่สาว พี่ชาย และคุณพินธสา พอและแมของคุณพินธสาแยกทางกันเมื่อตอนคุณพินธสามีอายุได
7 ป เพราะเขากันไมได หลังจากนัน้ แมก็พาลูกๆยายไปอยูที่บา นตายาย เพราะตอนที่พอและแมของ
คุณพินธสาแตงงานกันนั้น แมของคุณพินธสาไดยา ยมาอยูบานเดียวกับพอซึ่งเปนบานปูยา หลังจาก
นั้นคุณพินธสาและพี่ทั้งสองคนจะไดเจอพอสัปดาหละครั้ง พอเวลาผานไปก็นานๆเจอครั้ง หลังจากที่
แยกทางกันไดไมนาน พอของคุณพินธสาก็แตงงานใหม ตั้งแตนั้นมาคุณพินธสาและพี่ก็ไมคอยไดเจอ
กับพออีกเลย จะเจอกันตามโอกาสพิเศษ เชน วันรับปริญญา งานแตงงาน เปนตน แตพอก็ยังสง
เงินมาใหแมครึ่งหนึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับลูก เชน ชวยเหลือเรื่องคาเลาเรียน คาสินสอดทองหมั้นเมือ่
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พี่ชายของคุณพินธสาแตงงาน คาจัดงานแตงงาน เมื่อพี่ของคุณพินธสามีลูก พอก็จะไปเยี่ยมหลานที่
โรงพยาบาล โดยที่พอจะไมพาครอบครัวใหมมาดวยเลย เปนตน คุณพินธสาจึงคิดวาพอก็เปนผูที่มี
ความรับผิดชอบดี
คุณพินธสาเคยศึกษาในโรงเรียนสตรีเมื่อตอนอยูชนั้ มัธยม 1 จนถึงมัธยม 6 หลังจากนัน้ ก็เขา
มหาวิทยาลัย คุณพินธสาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานบริหารการตลาด จากมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหนึง่ ปจจุบันคุณพินธสาทํางานบริษทั เอกชนทางดานการตลาด มีเพื่อนรวมงานทราบวา
คุณพินธสาเปนหญิงรักหญิงแคไมกี่คน ที่ผานมาเพื่อนรวมงานก็ยอมรับในตัวคุณพินธสาเปนอยางดี
คุณพินธสาไมคิดที่จะศึกษาตอ ตอนที่คุณพินธสาสําเร็จการศึกษาคุณพินธสาคิดแตจะทํางาน ทาง
บานก็ไมไดบังคับใหเรียนตอ ทางบานก็อยากใหลองทํางานดูเหมือนกัน พี่ของคุณพินธสาก็สาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีดวยกันทั้งคู คุณพินธสาคิดวาถาตนอยากเรียนตอจริงก็คงจะเรียนไปนาน
แลว คงจะไมมารอเรียนตอนนี้
คุณพินธสามีแฟนมาแลว 5 คน เปนหญิงรักหญิง 4 คน และเปนผูชาย 1 คน แฟนคนแรก
ของคุณพินธสาเปนทอมรุนพี่มัธยม 4 คบกันตอนเรียนอยูชนั้ มัธยม 2 นาน 6 เดือนก็เลิกกัน ตอนที่
ตกลงใจคบกันก็ไมไดมีเหตุผลอะไรมากมาย เพียงแคอีกฝายเขาดีกบั คุณพินธสามาก เอาใจใส ไป
ไหนมาไหนดวยตลอด มีขนมมีดอกไมมาใหอยูเสมอ คุณพินธสาตอบตกลงเมื่อเขาขอคบดวย ตอน
นั้นคุณพินธสาก็ไมไดคิดอะไรมาก แคเห็นวาเขาก็ดหู วงใยคุณพินธสาดี เพื่อนของแฟนคุณพินธสาก็
คอยสนับสนุนใหคบกัน อีกทั้งยังชวยเปนแมสื่อ เวลาคุณพินธสาเดินผานไปเจอกับเพื่อนของแฟนก็มี
โดนแซวบาง คุณพินธสาจึงตัดสินใจคบกันแบบแฟนโดยที่ตอนนัน้ ไมไดคํานึงถึงวาอีกฝายตองเปน
ผูชายหรือผูหญิง ตอนนี้คุณพินธสาคิดยอนถึงอดีต คุณพินธสาคิดวาการที่คบกับแฟนคนแรกนี้สวน
หนึ่งคงเปนเพราะสถานการณพาไป อีกสวนหนึ่งคงเปนเพราะคุณพินธสาหลงไปกับความดีของแฟน
เนื่องจากพอคบไปไดประมาณหนึ่งเดือนทัง้ คูก็ทะเลาะกันบอย ชวงหลังคุณพินธสารองไหบอยเพราะ
ทะเลาะกับแฟน เฉลี่ยแลวจะทะเลาะกันสัปดาหเวนสัปดาห ทั้งคูไมพยายามทําความเขาใจกัน คบ
กันไดยังไมถึงครึ่งปก็เลิกกันในที่สุด
หลังจากเลิกกับแฟนคนแรกไดไมนานเพื่อนของแฟนคนแรกมาจีบ ตอนแรกคุณพินธสาไมได
สนใจเลยเพราะเปนเพื่อนของแฟนเกา แตพอรูจักสนิทสนมกันนานขึน้ คุณพินธสาก็เริ่มมีความรูสึก
ดีๆใหกับเพื่อนของแฟนคนแรกคนนี้ คุณพินธสาจึงตัดสินใจคบเปนแฟนดวย เปนแฟนคนแรกที่คุณ
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พินธสามีความสัมพันธทางเพศดวย แตคบไดแคประมาณ 8 เดือนก็เลิกกัน ครั้งนี้เลิกกันเพราะคุณ
พินธสาเปนฝายนอกใจ สําหรับคุณพินธสาแลวคุณพินธสาคิดวาตัวเองยังไมถึงขัน้ นอกใจ คือแคมี
ทอมอีกคนซึ่งเปนเพื่อนที่เรียนพิเศษที่เดียวกันมาจีบคุณพินธสา คุณพินธสาเห็นวาเขาเปนคนที่คุย
ดวยแลวรูสึกถูกใจ พูดคุยเขาใจกัน ชอบอะไรที่เหมือนๆกัน ทั้งคูจึงคุยโทรศัพทกนั บอย หลังเลิกเรียน
พิเศษก็รับประทานอาหารและเดินเที่ยวตอดวยกัน พอแฟนของคุณพินธสาทราบจึงโกรธและทะเลาะ
กัน แฟนของคุณพินธสาจึงมารอคุณพินธสาหลังเลิกเรียนพิเศษ ติดตามคุณพินธสาเกือบตลอดเวลา
จนคุณพินธสาเริ่มรําคาญ ในไมชาทั้งคูจึงทะเลาะกันครั้งใหญและเลิกกันในที่สุด
หลังจากที่เลิกกับแฟนคนที่สองไดระยะหนึง่ คุณพินธสาก็คบกับทอมคนที่เจอกันที่โรงเรียน
สอนพิเศษคนนั้นเปนแฟนคนที่สาม ระหวางเวลาที่คบกันนั้นทั้งคูก็รักกันดี มีทะเลาะเบาะแวงกันบาง
เล็กนอย แตแลวสิ่งที่คุณพินธสาเคยกอไวกับแฟนคนทีส่ องก็ยอนกลับมาหาตัวคุณพินธสาเอง พอคบ
กันไดปครึ่ง แฟนของคุณพินธสามีคนใหม และก็ไมสนใจคุณพินธสาแมแตนอยไมวาคุณพินธสาจะ
พูดขอรองใหคิดดูใหมอยางไร เพื่อนของคุณพินธสาพยายามปลอบใจวาการที่เขาไปมีคนใหมไมใช
เพราะคุณพินธสาเคยนอกใจแฟนคนเกา แตคุณพินธสาก็ยังเชื่อวามีสว นเกี่ยวของไดอยูดี
แฟนคนที่สขี่ องคุณพินธสาเปนผูชาย เปนเพื่อนรวมคณะที่มหาวิทยาลัย คุณพินธสาไมเคย
บอกเรื่องที่คุณพินธสาเคยมีแฟนเปนหญิงรักหญิง คุณพินธสาแคเลาวามีแฟนมาแลวกี่คน คุณ
พินธสาคบกับแฟนคนนีน้ านพอสมควรประมาณ 3 – 4 ป จึงไดเลิกกัน สาเหตุเพราะพอสําเร็จ
การศึกษาแฟนของคุณพินธสาตองไปศึกษาตอปริญญาโทที่ตางประเทศ ระยะแรกทั้งคูก็ยังติดตอกัน
ดี แตพอเวลาผานไปเกือบป แฟนของคุณพินธสาก็มีแฟนใหมที่ตางประเทศ เขาโทรมาหาเพื่อพูดคุย
ตามปกติและก็สารภาพความจริง เขายังบอกดวยวาที่รีบสารภาพก็เพื่อที่คุณพินธสาจะไดไมตองรอ
เขา คุณพินธสาซึ่งทําใจไวสวนหนึ่งแลวกอนทีแ่ ฟนจะไปเรียนตอที่ตา งประเทศจึงไมคอยเสียใจมากนัก
เพราะคุณพินธสาทราบดีวาการที่ตองอยูหา งไกลกันขนาดนั้นเปนเรื่องยากที่จะยังรักกันตอได แฟนคน
ที่หา ของคุณพินธสาเปนหญิงรักหญิง เปนเพื่อนของเพื่อน เพื่อนของคุณพินธสารูจักทอมคนนี้ทาง
อินเทอรเน็ต เพื่อนจึงลองแนะนําใหคุณพินธสารูจักดวย ปรากฏวาทั้งสองคนพูดคุยถูกคอกัน และ
ตกลงคบกันภายในสามสัปดาห ปจจุบันคบกันมานานเกือบหนึ่งปแลว
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่สาว

พี่เขย

หลาน

แม

พี่ชาย

พี่สะใภ

หลาน

อายุ 26 ป

Ego

ชีวิตประจําวัน
คุณพินธสาออกจากบานประมาณ 07.15 น. เพื่อไปทํางานทุกวันจันทรถึงวันศุกร หลังเลิก
งานคุณพินธสามักจะกลับบานทันที มีไปเที่ยวกับเพื่อนรวมงานบาง แตคุณพินธสาไมอยากใหแฟน
หึงหรือคิดมาก คุณพินธสาจึงไมคอยไดไปไหน ถาไปก็ไปกับเพื่อนที่แฟนรูจกั และเชื่อใจ คุณพินธสา
ไมคอยไดเจอกับแฟนในวันธรรมดา เพราะทั้งคูตองทํางานและก็ไมไดทาํ งานที่เดียวกัน อาจเจอกัน
บางในวันศุกร แตทแี่ นนอนก็คือ คุณพินธสาจะนัดเที่ยวกับแฟนในวันเสารอาทิตยเสมอ คุณพินธสาช
อบนอนดึกถึงแมวา คุณพินธสาทราบดีวาตองตื่นเชาไปทํางานในวันรุงขึ้น
คุณพินธสามักจะเลน
อินเทอรเน็ตและดูโทรทัศนไปดวย โดยที่คุณพินธสาจะคุยกับแฟนทางอินเทอรเน็ตทุกคืน พอถึงเวลา
เที่ยงคืนแลวคุณพินธสาจึงจะเริ่มเตรียมตัวเขานอน บางวันกวาจะไดเขานอนก็ประมาณ 01.00 น.
เมื่อคุณพินธสามีเวลาวางคุณพินธสามักจะไปเที่ยวกับแฟนและกลับบานตอนค่าํ เลย
เมื่อคุณ
พินธสามีเวลาวางอยูกับบาน คุณพินธสาจะใชเวลาวางไปกับการนอน เลนอินเทอรเน็ต และเลนเกม
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ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
ตอนที่คุณพินธสายังเด็กอยูนั้น พี่สาวของคุณพินธสาเคยมีแฟนเปนทอม พี่สาวยังแนะนํา
แฟนใหคุณพินธสารูจกั โดยไมบอกตรงๆวาเปนแฟนกัน แตแคคุณพินธสามองก็รู พี่สาวกับแฟนหญิง
รักหญิงเคยพาคุณพินธสาออกไปเที่ยวดวยกัน 2 – 3 ครั้ง คุณพินธสาเขากันไดดีมากกับพี่สาวซึ่งมี
อายุหา งกัน 13 ป และกับแมก็คอนขางสนิทกัน คุณพินธสาคิดวาถึงแมพอแมจะแยกทางกัน แต
ทางบานก็อบอุนดี แรกๆก็คิดถึงพอ แตพอเวลาผานไปก็คุนเคยกับชีวิตครอบครัวแบบใหม คุณ
พินธสาไมเคยบอกทางบานเรื่องที่คุณพินธสาเปนหญิงรักหญิง คุณพินธสาบอกแคเพื่อนสนิท คุณ
พินธสาคิดวาทางบานคงทราบเรื่องที่คุณพินธสาเปนหญิงรักหญิง แตทางบานก็ไมเคยพูดถึงเลย หรือ
ทางบานอาจจะนึกไมถึงก็เปนได เพราะคุณพินธสาเองก็เคยมีแฟนเปนผูชายดวย อยางไรก็ตาม คุณ
พินธสาก็เคยพบเห็นพฤติกรรมหญิงรักหญิงผานทางครอบครัวตั้งแตเด็ก
โดยพี่สาวเคยมีแฟนเปน
หญิงรักหญิง ซึ่งคุณพินธสาเองก็สนิทกับแฟนของพี่สาวพอสมควร จึงกลาวไดวา ปจจัยครอบครัวมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณพินธสา
เพื่อน
เมื่อเทียบกับเพื่อนผูหญิงและผูชายแลว คุณพินธสามีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงเยอะมาก
ที่สุด เพื่อนหญิงรักหญิงของคุณพินธสาสวนใหญแลวเปนเพื่อนสมัยเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนสตรี คุณ
พินธสายังติดตอพบปะเพื่อนหญิงรักหญิงที่เปนเพื่อนรักมากตั้งแตสมัยมัธยมอยูหลายคน
เพื่อน
เหลานี้คอยชวยสนับสนุนและเปนกําลังใหกับคุณพินธสา ตั้งแตตอนที่คุณพินธสาคบกับแฟนทอมคน
แรก แฟนหญิงรักหญิงคนปจจุบันของคุณพินธสานั้น คุณพินธสาก็รจู ักผานทางการแนะนําของเพื่อน
เชนกัน จึงกลาวไดวาปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณพินธสา
โรงเรียน
คุณพินธสาเขาศึกษาที่โรงเรียนสตรีตั้งแตชั้นมัธยม 1 ถึงชั้นมัธยม 6 โรงเรียนนี้เปนสถานที่
แรกทีท่ าํ ใหคณ
ุ พินธสามีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงจํานวนมาก แฟนของคุณพินธสาสองคนแรกก็เปนรุน
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พี่ที่โรงเรียน แฟนคนที่สามของคุณพินธสาก็รูจักกันที่โรงเรียนสอนพิเศษ ถึงแมวาจะไมไดเปนโรงเรียน
ที่เรียนอยูประจําก็ตาม จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลทําใหคณ
ุ พินธสาเปนหญิงรักหญิง
สื่อมวลชน
คุณพินธสาเคยรับสื่อหญิงรักหญิงทางอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซต คุณพินธสาไมคอยสนใจ
หนังสือหรือภาพยนตร หรือสื่อดานอื่นๆ สื่อทางอินเทอรเน็ตที่คุณพินธสาไดรับนั้นคุณพินธสาก็ไมได
รับแบบจงใจ จุดประสงคหลักของคุณพินธสาที่เริ่มเลนอินเทอรเน็ตคือ หาขอมูลทัว่ ๆไป เลนเกม หา
เพื่อนคุย พอตอมาคุณพินธสาเห็นวาหญิงรักหญิงเองก็มีแหลงชุมนุมพูดคุยกันในอินเทอรเน็ต คุณ
พินธสาจึงลองเขาไปสนทนาดวย แฟนคนปจจุบนั ของคุณพินธสาก็รจู ักกันผานทางอินเทอรเน็ต จึง
อาจกลาวไดวา ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณพินธสา
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณพินธสาเคยมีคนรักเปนผูชาย คบกันอยู 3 – 4 ปก็เลิกกัน เพราะฝายชายไปศึกษาตอที่
ตางประเทศและก็มแี ฟนคนใหม พอตอนนี้คุณพินธสาคิดยอนถึงอดีต คุณพินธสาก็คิดวาชวงทีค่ บกัน
นั้นเปนความสัมพันธทนี่ าเบื่อมาก เพราะเปนความสัมพันธที่ไปเรื่อยๆ ไมคอยมีอะไรหวือหวา
เหมือนแคคบกันไปวันๆ อยางไรก็ตาม คุณพินธสาเคยคบกับหญิงรักหญิงมากอนแลวสองคน แลว
คุณพินธสาจึงคอยเปลี่ยนมาคบกับผูชาย คุณพินธสาเคยสมหวังและผิดหวังในความรักกับหญิงรัก
หญิง คุณพินธสาไมไดเริ่มตนความรักดวยการผิดหวังจากความรักของผูชายแลวจึงเปลี่ยนไปคบกับ
ผูหญิง หลังจากคบกับผูชายแลวคุณพินธสาก็คิดวาการคบกับผูชายนั้นนาเบื่อมากกวา แฟนคนถัด
มาของคุณพินธสาจึงกลับไปเปนผูหญิงเหมือนเดิม จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยผิดหวังจากคนรักที่เปน
เพศตรงขามไมมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณพินธสา
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณพินธสามองตนเปนคนปกติ คุณพินธสาเองก็เคยคบทั้งผูหญิงและผูชาย คุณพินธสาจึง
คิดวาตนเองก็ไมตางจากคนทั่วไป คุณพินธสาคิดวาถาคุณพินธสามีความแตกตางไปจากคนอืน่ จริง
คุณพินธสาก็คงจะไมไดคบกับทั้งผูหญิงและผูชาย ถาคุณพินธสาตางจากคนอื่น คุณพินธสาก็คงแค
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คบกับผูหญิงเทานั้น ดังนั้นคุณพินธสาจึงไมแตกตางไปจากคนอืน่ จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการมอง
ตนตางไปจากคนอื่นไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณพินธสา
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณพินธสาคิดวาถึงแมพฤติกรรมหญิงรักหญิงจะดูแตกตางไปจากคนทัว่ ไปในสังคม
แต
พฤติกรรมหญิงรักหญิงก็ไมไดเปนพฤติกรรมที่ผิดหรือสมควรลงโทษแตอยางใด เพราะคุณพินธสาคิด
วาพฤติกรรมหญิงรักหญิงนัน้ ไมไดสรางความเดือดรอนหรือกอปญหาใหกับใคร แตพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงเปนพฤติกรรมสวนตัว การที่คุณพินธสาคบหากับทอมก็ไมไดตางจากการคบกับผูชายเทาไหร
เพราะคุณพินธสาคิดวาทอมกับผูชายก็คลายๆกัน อาจจะแตกตางกันตรงที่อวัยวะภายนอกซึ่งเปนตัว
บงบอกเพศ แตอยางอื่นก็ไมตางกัน บางครั้งหญิงรักหญิงเอาใจใสคุณพินธสาดีกวาผูชายเสียอีก จึง
กลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิง
ของคุณพินธสา
ความตองการทางจิตใจ
ถึงแมวา พอและแมของคุณพินธสาจะแยกทางกัน
แตคุณพินธสาก็คิดวาครอบครัวที่คุณ
พินธสาอยูน ั้นเปนครอบครัวที่อบอุน พอของคุณพินธสาก็ยังพาคุณพินธสาและพี่ไปเที่ยวและมาหา
เมื่อมีงานสําคัญๆ เชน งานแตงงาน งานรับปริญญา เปนตน นอกจากนี้ การที่คุณพินธสาเริ่มคบ
กับหญิงรักหญิงนั้น คุณพินธสาคบดวยเพราะคิดวาตัวบุคคลนั้นนาสนใจ จึงอาจกลาวไดวา ปจจัย
ความตองการทางจิตใจไมมอี ิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณพินธสา
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณพินธสาคิดวาทัศนคติของผูคนในสังคมที่มีตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในเปดกวางขึ้น
ไมไดตอตานอะไร ที่ผานมาคุณพินธสาเคยเจอแคคนสองคนเทานั้นที่แสดงความไมพอใจและรังเกียจ
ที่คุณพินธสามีแฟนเปนหญิงรักหญิง คุณพินธสาคิดวาคนสมัยใหมยอมรับพฤติกรรมนี้ และเห็นวา
เปนเรื่องปกติ หรือไมก็เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับตนเองจึงไมสนใจ
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ในอนาคตคุณพินธสาอยากมีธุรกิจเปนของตนเอง คุณพินธสาคิดอยูเหมือนกันวาการมีธุรกิจ
ของตนนัน้ อาจมีเรื่องใหเครียดมากกวาการเปนลูกจางคนอื่น เพราะแคเปนลูกจางคนอื่นงานก็หนัก
แลว
ถามีธุรกิจเปนของตนและตองคอยดูแลธุรกิจของตนในทุกๆดานก็คงจะเหนื่อยมากกวาเปน
ลูกจาง แตคุณพินธสาก็มองวาถาธุรกิจสวนตัวเปนไปไดดวยดี คุณพินธสาก็อาจจะมีรายไดมากกวา
การเปนลูกจางที่ตองรอรับเงินเดือนที่ไมรูวา เมื่อไหรเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น การมีธุรกิจเปนของตนก็จะทํา
ใหคุณพินธสาเปนผูที่มีอํานาจมากที่สุดในธุรกิจนั้น ไมเหมือนการเปนลูกจางที่อาจมีปญหากับเพื่อน
รวมงานหรือเจานาย
ดานชีวิตรักนัน้ คุณพินธสาคิดวาตนไมจําเปนตองแตงงานมีสามีก็ได ยังไมไดวางแผนชีวิต
อนาคต ตอนนี้คิดแคทาํ ปจจุบันใหดที ี่สุด เพราะคุณพินธสาก็ยังไมรูวาคุณพินธสาจะไดคบกับผูห ญิง
ไปตลอดหรือไม เนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางไมแนนอน ความรักยิ่งเปนสิง่ ที่ไมแนนอน คุณพินธสาคิดวา
คุณพินธสาจะคบกับคนที่เขาใจกัน คุณพินธสาตองการคนที่ซื่อสัตยตอ คุณพินธสาและมีฐานะที่มนั่ คง
ไมเกาะคุณพินธสากิน เพราะคุณพินธสาคิดวาทอมกับผูชายก็ไมคอ ยแตกตางกันนักเวลาคิดจะหลอก
ผูหญิง คุณพินธสาจึงยังไมไดกําหนดอนาคตตัวเองไวแนนอน

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9: คุณอังคณา (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณอังคณาเปนทอม อายุ 20 ป สถานภาพโสด คุณอังคณาเปนคนที่มีรูปรางสูงและ
คอนขางอวน ผิวขาว คุณอังคณาเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ คุณอังคณามีพี่นอง 4 คน เปนผูหญิง 1
คน และผูชาย 2 คน คุณอังคณาเปนลูกสาวคนสุดทอง ครอบครัวของคุณอังคณาเปนครอบครัวคน
จีน ทางบานของคุณอังคณาจึงมักจะสงเสริมลูกชายมากกวาลูกสาว พี่สาวของคุณอังคณาแตงงาน
แลวและมีลูกชาย 2 คน พี่ชายคนโตของคุณอังคณาแตงงานแลวมีลกู สาว 1 คน พี่สาวและพี่ชายของ
คุณอังคณาไดยายออกไปอยูท ี่อื่นหลังแตงงาน
คุณอังคณาและพี่ชายคนรองยังอาศัยอยูกับพอแม
พี่ชายคนรองของคุณอังคณามีอายุ 25 ป เปนพนักงานบริษทั เอกชน คุณอังคณาสนิทกับพี่ชายคนนี้
มากกวาพี่คนอื่นเพราะมีอายุใกลเคียงกันมากกวา แตพอพี่ชายคนรองเริ่มทํางาน คุณอังคณาก็ไม
คอยไดพูดคุยกับพี่ชายมากเหมือนแตกอน พอแมของคุณอังคณาเปดรานขายอุปกรณเคมีภัณฑอยู
แถว สําเพ็ง คุณอังคณาและพี่ๆเคยชวยงานที่รานในยามวาง จนเมื่อพี่เรียนจบและเขาทํางานที่อื่น
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พี่ๆของคุณอังคณาจึงไมไดชว ยงานที่ราน ปจจุบันจึงมีคุณอังคณาคอยชวยงานที่รานและชวยพอแม
คุมลูกจางอยูเพียงคนเดียวเมื่อคุณอังคณามีเวลาวาง รานของพอแมเปดทุกวันเวลา 09.00 - 20.00 น.
บางครั้งก็ปดเวลา 20.30 น.
คุณอังคณาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสตรีแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ การที่
คุณอังคณาไดศึกษาที่โรงเรียนสตรีทําใหคณ
ุ อังคณามีเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงเยอะ คุณอังคณาไม
คอยมีเพื่อนผูชายมากนัก ปจจุบันคุณอังคณากําลังศึกษาอยูชนั้ ปที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึง่ ในกรุงเทพฯ
คุณอังคณาวางแผนทีจ่ ะทํางานตอหลังสําเร็จการศึกษา
คุณอังคณายังไมคิดที่จะศึกษาตอทันที เนื่องจากคุณอังคณาคิดจะทํางานเก็บเงินใหไดสักระยะหนึ่ง
กอนแลวคุณอังคณาอาจจะศึกษาตอ คุณอังคณาตั้งใจวาถาจะศึกษาตอ คุณอังคณาจะศึกษาตอดาน
บริหารธุรกิจ เพราะเห็นคนอื่นเขาเรียนตอดานนีก้ ันเยอะ แสดงวางานดานนี้มีอนาคตอันสดใส ถาจบ
ออกมาคงจะหางานทําไดไมยากและจะไดมีเงินเดือนสูงขึ้นดวย
คุณอังคณาเคยมีแฟนหญิงรักหญิง 4 คน คุณอังคณารูจักกับแฟนคนแรกสมัยอยูมธั ยมศึกษา
ชั้นปที่ 3 เปนเพื่อนรวมหองกัน คุณอังคณาจําไดวาเห็นคนอืน่ เขาก็คบกัน ทั้งคบกับเพื่อนดวยกันเอง
และคบกับรุน พี่ผูหญิง ตนเองจึงลองคบดูบาง ในตอนแรกคุณอังคณาก็ไมไดคบกับแฟนคนแรกนี้
เพราะความรักอะไร แคเห็นวาหนาตาคอนขางนารักก็เลยลองจีบ พอขึ้นชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 เธอก็
ยายโรงเรียนไปอยูโรงเรียนที่อยูใกลบา นมากกวา ระยะแรกก็ยังติดตอกันอยู แตพอเวลาผานไปนาน
คุณอังคณาก็ไมไดติดตอกับเธออีกเลย คอยๆเงียบหายไปดวยกันทั้งคู
เมื่อคุณอังคณาอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 5 คุณอังคณาก็คบกับแฟนคนที่สองซึง่ เปนรุนนอง
โรงเรียนเดียวกัน สาเหตุทคี่ บกันก็เหมือนเดิม คือเริ่มจากการเห็นวาหนาตานารัก พอคบกันไปไดไมกี่
เดือน คุณอังคณาก็มาทราบทีหลังวาเธอมีแฟนที่เปนผูชายอยูแ ลว แฟนของเธออยูตางโรงเรียนจึง
เปนการงายทีจ่ ะปดบังคุณอังคณา ที่ทราบก็เพราะเพื่อนของคุณอังคณาไปจะแฟนของคุณอังคณานั่ง
รับประทานอาหารอยูกบั ผูชายในภัตตาคารแหงหนึ่ง คุณอังคณาจึงตัดสินใจถามเธอตรงๆ และ
คําตอบก็เปนไปตามที่คุณอังคณาคิดไว คุณอังคณาจึงเลิกคบกับแฟนคนนีท้ ันที คุณอังคณาสึก
เสียใจและเสียหนามากทีท่ ราบวาแฟนตนมีแฟนเปนผูชายอีกคน
ซึ่งคบกันมากอนที่จะคบกับคุณ
อังคณาเสียอีก คุณอังคณาคิดวาถาฝายหญิงมีแฟนอีกคนเปนทอมเหมือนคุณอังคณา คุณอังคณาก็
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คงจะไมรูสึกเสียหนามากเชนนี้ เพราะฝายหญิงก็เลือกที่จะเลิกกับคุณอังคณาแลวคบกับแฟนผูชาย
ตอ
คุณอังคณามีแฟนคนที่สามตอนอยูมหาวิทยาลัยปทหี่ นึง่ คุณอังคณาจีบอยูประมาณ 2 เดือน
จึงตกลงคบกัน คุณอังคณามีความสัมพันธทางเพศกับแฟนคนนีเ้ ปนคนแรก แตพอคบกันไปได
ประมาณ 2 สัปดาห คุณอังคณาก็เริ่มสงสัยในตัวแฟนคนนี้มาก เพราะเธอไมมีเวลาใหคุณอังคณา
บอยๆ จนวันหนึ่ง คุณอังคณาแอบสะกดรอยตามแฟนคนนี้เมื่อเธอปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกับคุณอังคณา
คุณอังคณาแอบตามเธอไปจนไดทราบวา ที่เธอปฏิเสธคุณอังคณาเพราะเธอมีนัดกับแฟนของเธอที่
เปนผูชาย คุณอังคณาจึงเดินเขาไปบอกเลิกทันที แฟนของคุณอังคณาก็อึ้ง พูดอะไรไมออก พอคุณ
อังคณาเดินออกมาก คุณอังคณาก็ไดยินเสียงผูชายคนนัน้ ซักถามเธอเรื่องคุณอังคณา เมื่อคุณ
อังคณามองกลับไปก็เห็นทั้งคูกําลังมีปากเสียงกัน หลังจากนั้นไมนาน คุณอังคณาก็ไดยินวาทั้งสอง
คนเลิกกัน คุณอังคณารูสึกดีใจที่ทั้งคูเลิกกัน และรูสึกยินดีกับผูชายคนนั้นที่ตัดสินใจเลิกกับแฟนคนนี้
หลังจากนั้น คุณอังคณาก็เริ่มทําตัวเปนคนเจาชู ซึ่งมาจากการทีเ่ มื่อคุณอังคณาคิดจริงจัง
อีกฝายก็คบกับคุณอังคณาเลนๆ คุณอังคณาจึงคิดที่จะเปนคนไมดี จะคบกับคนอื่นเลนๆบาง แตใน
ที่สุด คุณอังคณาก็คบกับแฟนคนที่สี่ในอีกไมกี่เดือนตอมา แฟนคนนี้เปนเพื่อนของเพื่อนซึ่งเรียนอยูที่
มหาวิทยาลัยอื่น ตอนแรกคุณอังคณาก็ลองจีบเลนๆ แตเพื่อนก็สนับสนุนใหลองคบดูและรับประกัน
วาเธอไมมีแฟนคนอืน่ แตคุณอังคณาก็คบกับแฟนคนนีไ้ ปไดแคไมกี่เดือนก็คอยๆเลิกติดตอกัน สาเหตุ
ก็คือคุณอังคณาคิดวาตนกับแฟนคนนี้มนี ิสัยตางกันเกินไป
คุณอังคณายอมรับตนเองวาเปนคนเจาชู
การที่คุณอังคณาเปนคนเจาชูนนั้ เปนเพราะคุณ
อังคณาเห็นวาเดี๋ยวนี้ผูหญิงสวนใหญมักจะเจาชูและคบเผื่อเลือก ผูหญิงที่คุณอังคณาเคยคบดวย
มักจะมีแฟนทีเ่ ปนผูชายอยูแ ลว พอคุณอังคณารูวาผูหญิงที่ตนคบดวยมีแฟนเปนผูช ายอยูแ ลว คุณ
อังคณาก็จะเลิกคบกับผูหญิงคนนั้น เพราะคุณอังคณารูสึกตนวาเปนเหมือนตัวสํารอง ทําใหคุณ
อังคณารูสึกไมดีที่เปนเชนนัน้ สวนผูห ญิงที่ไมมแี ฟนเปนผูชายอยูแ ลวก็มักจะคอยๆเงียบหายไป คุณ
อังคณาจึงไมคิดที่จะคบใครจริงจังมากนัก เคยมีผูชายมาจีบคุณอังคณาแตคุณอังคณาก็ไมเคยสนใจ
ที่คุณอังคณาชอบผูหญิงนั้น
เปนเพราะคุณอังคณาคิดวาผูห ญิงดวยกันเขาใจกันมากกวาผูชาย
ปจจุบันคุณอังคณาจึงคบกับผูหญิงทีละหลายคน คุณอังคณาคิดวาบางครั้งการคบทีเลนทีจริงทีละ
หลายคนก็ทําใหสบายใจมากกวาการตองจริงจังกับผูหญิงแคคนเดียว
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หลาน
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หลาน

ชีวิตประจําวัน
คุณอังคณามีเรียนวันจันทรถึงวันศุกร คุณอังคณาจึงมีเวลาวางวันเสารและวันอาทิตย เมื่อมี
เวลาวาง คุณอังคณามักจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือกับผูหญิงทีค่ ุณอังคณากําลังจีบอยู ถาไมได
ออกไปเที่ยวขางนอก คุณอังคณาก็มักจะเลนอินเทอรเน็ต ดูโทรทัศน ฟงเพลง คุยโทรศัพท หรือนอน
กลางวัน เปนตน บานของคุณอังคณาอยูไมหางจากมหาวิทยาลัยมากนัก ในวันที่คุณอังคณามีเรียน
คุณอังคณาจึงมักจะตื่นนอนสาย เชน ในวันที่คุณอังคณามีเรียนเวลา 09.00 น. คุณอังคณาจะตื่น
นอนเวลาประมาณ 08.00 น. ในวันที่คณ
ุ อังคณามีเรียนเวลา 13.00 น. คุณอังคณามักจะตืน่ นอน
เวลาประมาณ 10.00 น. ถึง 12.00 น. เปนตน เมื่อเลิกเรียนแลว ในบางครั้ง คุณอังคณาจะไปเดิน
เที่ยวหาอะไรรับประทานกับเพื่อนๆกอนแลวคอยกลับบาน บางครั้งคุณอังคณาก็กลับบานหลังเลิก
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เรียนโดยไมแวะไปที่ไหนเลย ยกเวนถาคุณอังคณากําลังอยูในชวงจีบผูหญิง คุณอังคณามักจะตื่นเชา
และกลับบานค่ําเพื่อที่จะใชเวลาอยูกับผูหญิง
คุณอังคณามักจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนในวันเสารและอาทิตย บางครั้งคุณอังคณาก็ไปขาง
นอกกับครอบครัวในวันอาทิตย ถาคุณอังคณาออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ คุณอังคณามักจะออกจากบาน
ตอนสาย แลวกลับบานตอนค่ําถึงดึก แตถาคุณอังคณาออกไปขางนอกกับทางบาน ครอบครัวของ
คุณอังคณาก็มักจะรับประทานอาหารเย็นนอกบานแลวคอยกลับบาน แตถาคุณอังคณาอยูในชวงจีบ
ผูหญิง คุณอังคณาก็ไมคอยอยูติดบานในวันหยุดเลย และยังกลับบานดึกดวยเพราะเปนวันหยุด คุณ
อังคณามักจะเขานอนเวลาประมาณเที่ยงคืนทุกวัน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
ครอบครัวของคุณอังคณาเปนครอบครัวคนจีน ครอบครัวของคุณอังคณาจึงชื่นชมลูกผูชาย
และมักจะสงเสริมลูกชายมากกวาคุณอังคณา คุณอังคณายอมรับวาบางครั้งคุณอังคณาก็อิจฉาพี่ชาย
และเคยคิดอยูบางวาทําไมตนไมเกิดมาเปนผูชายบาง คุณอังคณาตองคอยทํางานบานเกือบทุกอยาง
ตองเปนผูทําอาหารใหแกบุคคลในครอบครัว ครอบครัวของคุณอังคณาเลี้ยงดูใหคุณอังคณาเติบโต
เปนผูหญิงทั่วๆไป ถึงแมวา คุณอังคณาจะรูสึกไมดีอยูบา งกับเหตุการณในครอบครัว แตแมของคุณ
อังคณาก็รักและใจดีกับคุณอังคณามาก แมเปนคนที่คุณอังคณาพูดคุยและสนิทสนมดวยมากที่สุด
แมหวังที่จะใหคุณอังคณาแตงงานเปนฝงเปนฝา แตคุณอังคณาก็ไมกลาเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรัก
หญิงกับทางบานเพราะคุณอังคณากลัวทางบานจะเสียใจ ทางบานของคุณอังคณาจึงไมทราบเรื่องที่
คุณอังคณาเปนหญิงรักหญิง จึงเปนไปไดวาปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณ
อังคณา
เนื่องจากคุณอังคณาเห็นวาการเปนผูชายจะไดรับการชื่นชมมากกวาเปนผูห ญิง
เพื่อน
คุณอังคณาเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีสมัยอยูชั้นมัธยม คุณอังคณาจึงมีเพื่อนผูหญิงเปน
จํานวนมาก มีเพื่อนที่เปนทอมและดี้เยอะ คุณอังคณาเริ่มมีแฟนเปนผูหญิงก็ตอนทีค่ ุณอังคณาอยู
โรงเรียนสตรี เวลาไปไหนมาไหนคุณอังคณาก็มักจะเขากลุมกับเพื่อนที่เปนทอมดวยกัน ยกเวนเวลา
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ใครมีแฟนก็มกั จะแยกออกไปเที่ยวกันเปนคู คุณอังคณามีเพื่อนผูชายบางเมื่อเขามหาวิทยาลัย คุณ
อังคณาออกไปเฮฮา ไปเที่ยวหรือดื่มเหลากับเพื่อนผูชายบาง แตคุณอังคณาก็ไมสนิทกับเพื่อนผูชาย
ตามแบบผูห ญิงทั่วไป เพื่อนผูชายที่คุณอังคณาไปเที่ยวดวยจะรูแ ละยอมรับความเปนหญิงรักหญิง
ของคุณอังคณา ถามีเพื่อนผูชายพยายามจีบคุณอังคณา คุณอังคณาจะรีบปฏิเสธและบอกวาตนก็
ชอบผูหญิงเหมือนกัน คบกันเปนเพื่อนดีกวา แตถาเพื่อนผูชายคนนั้นพูดกันไมรูเรื่อง คุณอังคณาก็จะ
ไมคบดวยเพราะคุณอังคณารําคาญ ปจจุบันคุณอังคณาก็ยังคงพบปะกับเพื่อนสมัยมัธยมที่เปนทอม
และดี้อยูเสมอ จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนเปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณ
อังคณา
โรงเรียน
คุณอังคณาเขาศึกษาที่โรงเรียนสตรีตั้งแตระดับมัธยมตนถึงมัธยมปลาย โรงเรียนจึงเปน
สถานทีๆ่ ทําใหคุณอังคณามีเพื่อนหญิงรักหญิงเปนจํานวนมากมาตั้งแตยังเด็ก คุณอังคณาเห็นวาใน
โรงเรียนนัน้ มีหญิงรักหญิงมากจนดูเหมือนเปนแฟชั่นแบบหนึ่ง คุณอังคณาคิดวาการที่ตนเองเปนหญิง
รักหญิงดวยก็ไมใชเรื่องเสียหายอะไร การเปนทอมของคุณอังคณายังทําใหคุณอังคณาเปนที่นยิ ม
ชมชอบในหมูร ุนนองผูหญิงอีกดวย จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรัก
หญิงของคุณอังคณา
สื่อมวลชน
คุณอังคณาไมเคยรับสื่อเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากอนเลย จนกระทั่งคุณอังคณาเขาศึกษาตอ
ระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากพอคุณอังคณาเขามหาวิทยาลัย คุณอังคณาก็เริ่มเลนอินเทอรเน็ต ซึ่ง
ทําใหคุณอังคณาไดรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่มหลายคน ไดอานเรื่องราวคําแนะนําตางๆเรื่องหญิงรัก
หญิงมากขึ้น ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากขึ้น คุณอังคณามักจะเขาหองสนทนากับเพื่อน
หญิงรักหญิงในอินเทอรเน็ตเกือบทุกวัน
คุณอังคณาเคยดูภาพและหนังโปหญิงรักหญิงทาง
อินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตจึงเปนสื่อที่ทําใหคุณอังคณาใกลชิดหญิงรักหญิงมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวา
สื่อมวลชนมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอังคณา
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การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
เคยมีผูชายมาจีบคุณอังคณา แตคุณอังคณาไมเคยคบกับผูชายคนใด คุณอังคณาจะรีบ
ปฏิเสธผูชายคนนัน้ และรีบบอกวาตนก็ชอบผูหญิงเหมือนกัน ซึ่งก็มีทั้งคนที่เขาใจและคบกันแบบ
เพื่อนตอ ใครไมเขาใจและยังตามจีบตอคุณอังคณาก็จะตัดขาดความเปนเพื่อน เมื่ออีกฝายพยายาม
ไมสําเร็จแลวเขาก็จะคอยเลิกลมความตั้งใจไปเอง จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่
เปนเพศตรงขามนัน้ ไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอังคณา
การมองตนตางไปจากคนอื่น
การที่คุณอังคณาเห็นพี่ชายไดรับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัวมาก ทําใหคณ
ุ อังคณา
คิดวาการเปนผูชายจะทําใหไดรับการยอมรับและไดรับสิทธิตางๆมากกวาผูห ญิง ถึงแมวา คนอืน่ จะ
มองคุณอังคณาเปนผูหญิง แตคุณอังคณาก็เชื่อวาตนไมใชผูหญิงธรรมดา แตเปนผูหญิงทีม่ คี วามเปน
ชายหรือเปนทอม คุณอังคณาคิดวาตนนัน้ มีความแข็งแกรงกวาผูหญิงธรรมดาทั่วไป คุณอังคณาจึง
มองตนเองตางไปจากคนอื่น จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นมีอิทธิพลตอการ
เปนหญิงรักหญิงของคุณอังคณา
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณอังคณามีความเห็นวาการเปนหญิงรักหญิงนั้นไมใชเรื่องเสียหาย คุณอังคณาเห็นคนอื่น
เปนหญิงรักหญิงกันมากในสมัยทีย่ ังศึกษาอยูโรงเรียนสตรี เมื่อคุณอังคณาเริ่มคบกับผูหญิงดวยกัน
รุนนองในโรงเรียนก็ชนื่ ชอบคุณอังคณา
เวลาทีค่ ุณอังคณาเลนบาสเก็ตบอลกับเพื่อนๆในเวลาพัก
กลางวัน ก็มักจะมีผทู ี่คลั่งไคลคุณอังคณาไปนั่งชมและเชียรอยูเปนประจํา ซึ่งชวยเสริมใหคุณอังคณา
รูสึกวาการทําตนแบบผูชายทําใหตนเปนทีร่ ักไปทัว่
คุณอังคณาจึงพึงพอใจกับการเปนทอมมาก
ปจจุบันคุณอังคณามีเพื่อนหญิงรักหญิงอยูเปนจํานวนมาก คุณอังคณาจึงคิดวาพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงนั้นไมไดเปนพฤติกรรมที่ผิดปกติ
แตอาจจะเปนพฤติกรรมของคนกลุมหนึ่งที่แตกตางไปจาก
พฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคมไทย
แตสิ่งที่แตกตางออกไปจากคนอืน่ ก็ไมไดเปนสิ่งที่เลวราย
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เสมอไป จึงอาจกลาวไดวา ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณอังคณา
ความตองการทางจิตใจ
อาจจะเปนไปไดวา การทีค่ ุณอังคณาเห็นพี่ชายของตัวเองไดรับความชื่นชมและการยอมรับ
จากทางบานมากกวาตัวเองที่เปนผูหญิงนั้น
ทําใหคุณอังคณาคิดวาถาตนเปนผูชายก็คงจะไดรับ
ความชืน่ ชมจากทุกคน หรืออาจกลาวไดวา การที่คุณอังคณาเปนหญิงรักหญิงนั้น สวนหนึ่งมาจาก
การตองการการตอบสนองทางความรัก ความเขาใจ และความอบอุน เนื่องจากคุณอังคณามี
ความสุขกับการที่ตนเปนทีน่ ิยมชมชอบเมื่อตนเปนหญิงรักหญิงในโรงเรียนมาก จึงอาจกลาวไดวาการ
ที่คุณอังคณาเปนหญิงรักหญิงนั้นมีอิทธิพลมาจากความตองการทางดานจิตใจดวย
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณอังคณาตั้งใจวาจะทํางานหลังสําเร็จการศึกษาแลว คุณอังคณายังไมแนใจตัวเองวาตนจะ
เปนหญิงรักหญิงอยางนี้ไปตลอดชีวิตหรือไม คุณอังคณายังไมเคยเจอกับผูหญิงที่รักในตัวคุณอังคณา
อยางจริงจัง ตลอดเวลาที่ผานมา ผูหญิงที่คุณอังคณาคบดวยมักจะแอบมีแฟนที่เปนผูชายดวย คนที่
มีแคคุณอังคณาคนเดียวก็ไปกันไมรอดในที่สุด บางครั้งคุณอังคณาก็รูสึกทอแทกับความรัก สําหรับ
ชีวิตในอนาคตนั้น คุณอังคณาอาจจะทํางานไประยะหนึ่งแลวศึกษาตอ หรืออาจจะทํางานไปเรื่อยๆ
ทางดานชีวิตครอบครัว คุณอังคณาคิดที่จะคบกับผูห ญิงไปเรื่อยๆ คุณอังคณายังตั้งความหวังไววา
สักวันหนึ่งอาจจะเจอกับผูหญิงที่รักคุณอังคณาจริงๆ อยางไรก็ตาม คุณอังคณายังเคยคิดเลนๆวา
ถาหากชีวิตรักแบบหญิงรักหญิงของตนนั้นไปไมรอดจริงๆ สักวันหนึ่งคุณอังคณาอาจจะลองคบกับ
ผูชายดูสักครั้ง นอกจากนี้ คุณอังคณาเองก็คิดวาทางบานของคุณอังคณาคงจะคัดคานเรื่องที่คุณ
อังคณาเปนหญิงรักหญิง คุณอังคณาจึงยังไมคิดวางแผนเรื่องชีวิตในอนาคต คุณอังคณาคิดจะรอดู
ชีวิตตัวเองดําเนินตอไปเรื่อยๆ เกิดปญหาอะไรขึน้ แลวคอยคิดแกคิดทําเดี๋ยวนั้น

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10: คุณปาวารตี (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณปาราวตีเปนทอม อายุ 23 ป สถานภาพโสด คุณปาราวตีเปนคนราเริง แจมใส คุยเกง
เขากับทุกคนไดงาย ชอบแตงกายดวยเสื้อยืดกางเกงยีนส คุณปาราวตีเปนลูกสาวคนโต มีนองชาย
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1 คน คุณปาราวตีจึงเปนหลานคนแรก ที่บานจึงคอนขางจะตามใจ พอของคุณปาราวตีอยากมีลูก
ชายคนแรก แตลูกคนแรกก็เปนลูกสาว คุณปาราวตีจงึ ไดรับการเลี้ยงดูแบบผูชาย และที่บา นคอนขาง
จะมีผูชายเยอะกวาผูหญิงทัง้ ญาติและลูกพี่ลูกนอง คุณปาราวตีจึงไดเลนแตกบั พี่ๆผูช าย คุณปาราวตี
จึงถูกเลี้ยงปลูกฝงใหเปนผูนําตั้งแตเด็กจนจบชั้นมัธยม หลังจากเขามหาวิทยาลัยแลวทางบานก็ไม
คอยเครงครัดหรือจูจี้ในการอบรมสั่งสอนคุณปาราวตีมากนักเพราะเห็นวาโตเปนผูใ หญแลว
คุณ
ปาราวตีทํางานเปนลามที่โรงพยาบาล ทุกคนในที่ทาํ งานไมมีใครตอวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณ
ปาราวตี แตคุณปาราวตีเองก็อยากเปลี่ยนงานถามีโอกาส เพราะคิดวางานนีเ้ หนื่อยและไมคอย
กาวหนา
คุณปาราวตีศกึ ษาที่โรงเรียนสหศึกษามาตลอด คุณปาราวตีจึงมีเพื่อนรวมชัน้ ทั้งที่เปนผูหญิง
และผูชาย คุณปาราวตียังไดรับการรับเลือกใหเปนหัวหนาหองมาตลอดอีกดวย ซึ่งคุณปาราวตีเองก็
ชื่นชอบการทีต่ นไดเปนผูนาํ ในการดูแลหองเรียนและเพื่อนรวมหองของตน
ความรักครั้งแรกของคุณปาราวตีเริ่มตั้งแตตอนที่คุณปาราวตีอยูชนั้ มัธยม 2 แลวคุณปาราวตี
ก็มีแฟนมาเรื่อยๆจนถึงปจจุบัน คุณปาราวตีมีคนรักที่เปนหญิงรักหญิงมาแลว 5 คน แฟนคนแรกของ
คุณปาราวตีก็เปนหญิงรักหญิง เริ่มจากการที่คุณปาราวตีเห็นเพื่อนผูชายจีบผูห ญิงคบกันเปนแฟน
คุณปาราวตีเองก็ไมอยากนอยหนา เพราะคุณปาราวตีก็ยึดมั่นวาตนเปนเหมือนผูช าย อีกทั้งคุณ
ปาราวตียังเปนหัวหนาหอง ทําใหคุณปาราวตียิ่งรูสกึ วาตนตองเปนผูนาํ และล้ําหนากวาเพื่อนผูชาย
เพื่อนผูชายจะไดไมดถู ูกเยาะเยยตนวาไมเปนชายจริง คุณปาราวตีคบกับแฟนคนแรกอยูประมาณครึ่ง
ปก็เลิกคบกันเพราะชวงหลังแฟนของคุณปาราวตีเริ่มออกนิสัยชอบโวยวาย มีอะไรไมพอใจนิดหนอยก็
ตอวาจนเปนเรื่องใหญโต ทําใหคุณปาราวตีรําคาญมากขึ้นเรื่อยๆจนตองขอเลิก ชวงเดือนแรกที่เลิก
กันไปแลวแฟนคนแรกของคุณปาราวตีกย็ ังตามตื้อ และโทรศัพทกอ กวนเกือบทุกคืนเพื่อขอใหกลับมา
คบกัน แตคุณปาราวตีก็ไมคิดที่จะกลับไปคบใหมเพราะตอนที่เธอโทรมาขอคืนดีเธอก็ไมไดพูดจาดี
มากนัก เธอก็ยังโวยวายอยูเหมือนเดิม พอประมาณหนึง่ เดือนใหหลังเธอก็เลิกลมความตั้งใจ
เมื่อคุณปาราวตีอยูชั้นมัธยม 3 คุณปาราวตีก็มแี ฟนคนที่สอง เปนแฟนคนแรกทีค่ ุณปาราวตี
มีความสัมพันธทางเพศดวย แตคบกันไดประมาณ 2 เดือนก็เลิก เพราะแฟนคนนี้ชอบทําตัวขมคุณ
ปาราวตี คือเวลาที่อยูดวยกันตอหนาคนอื่นคุณปาราวตีอยากใหคนอื่นเห็นวาคุณปาราวตีไมกลัวแฟน
ตนและแฟนตนตองเคารพยําเกรงตน แตแฟนคนนี้ของคุณปาราวตีกลับทําในสิ่งที่ตรงกันขาม คือ
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เวลาอยูดวยกันตอหนาคนอืน่ ก็ชอบออกคําสั่ง ชอบแสดงอํานาจเหมือนกันวาคุณปาราวตีเปนลูกไกใน
กํามือ ชอบทําตนเหมือนกับวาถาคุณปาราวตีไมคอยเอาใจก็จะเลิกคบ แฟนของคุณปาราวตีคนนี้
แสดงพฤติกรรมเชนนี้ตอหนาเพื่อนบอยๆ คุณปาราวตีจึงรูสึกเสียหนามากทีม่ ีผหู ญิงมาคอยบงการ
คุณปาราวตีรูสึกวาเปนการเสียเกียรติลูกผูชาย
ยิง่ ถาตอหนาเพื่อนของคุณปาราวตีดวยแลวคุณ
ปาราวตียิ่งรูสกึ เหมือนถูกหักหนา คุณปาราวตีจึงขอเลิกกับเธอในสุด ตอนแรกเธอนึกวาคุณปาราวตี
แคโมโห อีกไมนานก็คงมาตามงอ แตผานไป 2 สัปดาหคุณปาราวตีไมมาตามงอเธอจึงเริ่มรูตัววาคุณ
ปาราวตีบอกเลิกไปแลวจริงๆ เธอจึงมาตามขอคืนดีกับคุณปาราวตีและสัญญาวาจะทําตัวใหดขี ึ้น แต
ชวงนั้นคุณปาราวตีก็กาํ ลังสนใจผูหญิงคนใหมอยูดวยคุณปาราวตีจึงยิ่งไมสนใจเธอเลย อีกสาเหตุ
หนึ่งก็เปนเพราะคุณปาราวตีคิดวานิสัยบางอยางถึงจะเปลี่ยนแปลงได แตสักวันหนึ่งนิสยั นั้นก็อาจจะ
กลับมาอีกก็ได ถานิสัยนั้นไมใชความเปนตัวตนของบุคคลนั้นจริงๆ เธอตื้ออยูประมาณ 2 สัปดาหเธอ
ก็เลิก
แฟนคนที่สามของคุณปาราวตีนั้น เปนคนที่คุณปาราวตีเริ่มสนใจชวงที่เลิกคบกับแฟนคนที่
สอง เธอเปนคนนิสัยดีและเขากับคุณปาราวตีไดดี ใหเกียรติคณ
ุ ปาราวตีดแี ตบางครั้งก็โมโหงายไป
หนอย คุณปาราวตีคบกับแฟนคนนีไ้ มนานหลังจากเลิกกับแฟนคนทีส่ อง แตพอเรียนจบชัน้ มัธยม 3 ก็
ตองเลิกกันเพราะเธอยายโรงเรียน
คุณปาราวตีคบกับแฟนคนทีส่ ี่ตอนอยูชั้นมัธยม 5 แตคบกันไดปก วาก็ตองเลิกกันอีกเพราะ
เธอสอบเทียบผานแลวก็เขามหาวิทยาลัยหลังจากจบชัน้ มัธยม 5 หลังจากนัน้ คุณปาราวตีก็ตั้งหนาตั้ง
ตาเรียนเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัยเพราะทีบ่ านตั้งความหวังในตัวคุณปาราวตีไวสูงมาก
แลวคุณ
ปาราวตีก็สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งได หลังจากนั้นคุณปาราวตีก็คบ
ผูหญิงไปเรื่อยๆแบบมีความสัมพันธกนั เลนๆแตไมไดคิดอะไรจริงจังกัน จนเมื่อคุณปาราวตีอยูป  4
คุณปาราวตีก็เริ่มคบกับแฟนคนทีห่ ามาจนถึงปจจุบัน คุณปาราวตีรูจกั กับเธอทางอินเทอรเน็ต แตพอ
เรียนจบแลวก็ไมไดเจอกันบอยนักเพราะตองทํางาน สวนใหญจะเจอกันสัปดาหละ 1 – 2 วัน เคยไม
เจอกันนานทีส่ ุดสองสัปดาห คุณปาราวตีเองก็คิดวานาจะคบกับแฟนคนนีไ้ ปไดนาน เพราะนิสัยเขา
กันไดดีกวาคนอื่นที่ผานมา แตคุณปาราวตีก็ยังกลัวอยูบาง เพราะทางบานของแฟนคุณปาราวตีไม
ชอบที่เห็นเธอคบกับคุณปาราวตีเกินกวาเพื่อน
ทางบานของเธออยากใหเธอแตงงานกับผูชายและ
สรางครอบครัวในอนาคต
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

อายุ 23 ป

แม

นองชาย

Ego
ชีวิตประจําวัน
คุณปาราวตีทาํ งานเปนลามภาษาญี่ปนุ ที่โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง
คุณปาราวตีตอง
ทํางานวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. คุณปาราวตียอมรับวาเปนงานที่ลาํ บากมาก ตอง
ชวยแปลภาษาของคนไขจึงเหมือนตองดูแลคนไขดวยนิดหนอย ภาษาญี่ปุนของคุณปาราวตีกไ็ มคอย
ดีนัก คุณปาราวตีจึงกลัววาจะสื่อความหมายผิด อีกทั้งคุณปาราวตียังตองทองศัพทเฉพาะทาง
การแพทยเพิ่มอีกดวย เมื่อเลิกงานแลวคุณปาราวตีมกั จะกลับบานทันทีเพราะเหนือ่ ยกับงาน แตคุณ
ปาราวตีกม็ ักจะไปเที่ยวกลางคืนตอในคืนวันศุกรหรือวันหยุดทีว่ ันรุงขึน้ ไมใชวนั ทํางาน
นานๆคุณ
ปาราวตีจึงจะพาแฟนไปเที่ยวกลางคืนดวย เพราะคุณปาราวตีก็อยากอยูกับเพื่อนๆเฮฮาตามประสา
ทอมหรือแบบคนโสดบาง คุณปาราวตีจะเจอกับแฟนบางวันหลังเลิกงานซึ่งก็ไมแนนอน เพราะตองมี
เวลาวางพรอมกันทั้งสองฝาย แตพอถึงวันเสารอาทิตยหรือวันหยุดอื่นๆ คุณปาราวตีก็จะออกไปเที่ยว
กับแฟนเสมอ โดยจะออกจากบานตอนสายแลวกลับบานตอนค่าํ นานๆก็กลับดึกบาง เมื่อมีเวลาวาง
อยูกับบาน คุณปาราวตีชอบสนทนาทางอินเทอรเน็ต ดูโทรทัศน คุยโทรศัพท และนอน
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ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
การที่คุณพอของคุณปาราวตีหวังที่จะใหลกู คนแรกเปนลูกชายแตกลายเปนลูกสาวนัน้ ก็ไมได
ทําใหคุณพอของคุณปาราวตีลดความหวังลง คุณปาราวตีถูกเลี้ยงดูแบบผูชาย ถูกเลี้ยงใหมีความ
เขมแข็งและเปนผูนาํ แบบลูกผูชาย ทําใหคุณปาราวตีเปนคนกลาคิดกลาทํา กลาแสดงความคิดเห็น
พอของคุณปาราวตีสนับสนุนใหคุณปาราวตีใสกางเกงมาตั้งแตเด็ก คุณปาราวตีจงึ ชอบใสแตกางเกง
ยกเวนในกรณีจําเปน เชน เวลาไปโรงเรียนก็ตองใสเครื่องแบบนักเรียนหญิงซึ่งเปนกระโปรง อีกทั้ง
ญาติสวนใหญก็เปนผูชาย คุณปาราวตีสนิทสนมกับพี่ชายลูกปาซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองกัน เพื่อนเลนใน
วัยเด็กจึงเปนผูชาย คุณปาราวตีคิดวาการที่ตนถูกเลี้ยงใหมีความเปนผูนํานั้นทําใหตนมีความรูสึกวา
อยากจะปกปองคนที่อยูใกลชิดและชอบที่ไดปกปองคนที่ออนแอกวา คุณปาราวตียังเปดเผยการเปน
หญิงรักหญิงของตนใหทางบานรับทราบอีกดวย ซึ่งทางบานก็ไมไดตอวาหรือคัดคานอะไร จึงกลาวได
วาครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
เพื่อน
เพื่อนของคุณปาราวตีมที ั้งเพื่อนหญิงรักหญิงและเพื่อนผูชาย เพื่อนผูหญิงที่ไมไดเปนหญิงรัก
หญิงนั้นมีนอยกวาเพื่อนหญิงรักหญิงดวยกัน สวนใหญแลวคุณปาราวตีชอบรวมกลุมกับเพื่อนทอม
หรือเพื่อนผูชายเพราะเห็นวานิสัยใจคอคลายคลึงกัน เพื่อนผูชายที่โรงเรียนจึงชวยทําใหคุณปาราวตี
ดํารงนิสัยแบบลูกผูชายมาโดยตลอด
ประกอบกับการเลี้ยงดูแบบลูกผูชายจากทางบานทําใหคุณ
ปาราวตีมนี ิสยั แบบทอม คุณปาราวตียงั เคยลองจีบผูหญิงเพื่อไมใหตนนอยหนาเพื่อนผูชาย พอคุณ
ปาราวตีไดเขามหาวิทยาลัย พอแมของคุณปาราวตีก็เริ่มปลอย คุณปาราวตีจึงไปเที่ยวไปไหนมาไหน
ไดหลายแหงรวมทั้งการเที่ยวกลางคืน ระยะหลังคุณปาราวตีจึงมักจะรูจักกับเพื่อนหญิงรักหญิงจาก
การไปเที่ยวกลางคืน บางครั้งคุณปาราวตีก็จะไปรวมการนัดเจอเปนกลุมของกลุมหญิงรักหญิงตาม
สถานที่เที่ยวกลางคืน
คุณปาราวตีมคี วามเห็นวาการที่คุณปาราวตีไดรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงตาม
สถานที่เที่ยวกลางคืนนัน้ มีสวนทําใหคุณปาราวตีไดคบกับหญิงรักหญิงหลายคน เพราะหญิงรักหญิง
บางคนทีไ่ ปเทีย่ วกลางคืนก็ตั้งใจที่จะไปเพื่อหาคนมาควงดวย แตคุณปาราวตีจะไมคอยจริงจังกับคนที่
คุณปาราวตีรูจักจากการเทีย่ วกลางคืน สวนใหญก็เอาไวควงเลนชั่วครั้งชั่วคราวหรือคบไวเปนเพื่อน
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เนื่องจากคุณปาราวตีไมเชื่อวาคุณปาราวตีจะพบกับรักแทในสถานที่เที่ยวกลางคืน
คนสวนใหญก็
มักจะไปเพื่อความสนุกเทานัน้ และคุณปาราวตีกย็ ังรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงจากการแนะนําของเพื่อน
จึงกลาวไดวาปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
โรงเรียน
คุณปาราวตีไมเคยศึกษาในโรงเรียนสตรีลวน การที่คุณปาราวตีอยูในโรงเรียนซึ่งมีเพื่อนผูชาย
ทําใหคุณปาราวตีไดซมึ ซับนิสัยแบบผูชายเพิ่มขึ้น จากการที่เคยถูกเลี้ยงดูใหมีความเปนผูชายจาก
ครอบครัว คุณปาราวตีดีใจที่มีเพื่อนผูชายเปนจํานวนมากตั้งแตสมัยชั้นมัธยมเพราะคุณปาราวตีรูสึก
วาไดมีเพื่อนที่รูใจและเขากันได คุณปาราวตียังเคยมีแฟนที่เปนผูห ญิงเพื่อไมใหนอ ยหนาเพื่อนผูชาย
จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
สื่อมวลชน
คุณปาราวตีเคยอานการตนู หญิงรักหญิงมาตั้งแตสมัยเรียนอยูระดับมัธยม
ซึ่งทําใหคุณ
ปาราวตีเห็นวาการชอบผูห ญิงดวยกันนั้นเปนเรื่องธรรมดา ถึงขนาดที่มีคนเอามาเขียนเปนการตนู แลว
มีคนเอามาแปลขายอีก คุณปาราวตีจึงมั่นใจในความเปนทอมของตนและการชอบผูหญิงดวยกันมาก
ขึ้น พอคุณปาราวตีเขามหาวิทยาลัย เพื่อนที่มหาวิทยาลัยก็แนะนําใหเลนเพิรช คุณปาราวตีจึงรูจัก
เพื่อนหญิงรักหญิงมากขึ้นผานทางสื่ออินเทอรเน็ตนี้ จนตอมาการเลนเพิรชกลายเปนงานอดิเรกที่คณ
ุ
ปาราวตีทําเวลาวาง จึงกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณปาราวตีเคยคบกับผูชายอยูครั้งหนึ่งสมัยเรียนอยูในมหาวิทยาลัย คุณปาราวตีเห็นวาเขา
มีความพยายามในการจีบคุณปาราวตีมาก คุณปาราวตีจึงลองคบดู แตในระหวางนั้นคุณปาราวตีก็
คบแฟนอีกคนที่เปนผูหญิงอยูดวย ไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ แฟนผูชายของคุณปาราวตีไมทราบ
เรื่องนี้เพราะนึกวาเปนแคเพื่อนกัน
แตตอมาคุณปาราวตีกับแฟนผูชายก็เลิกกันในที่สุดเพราะคุณ
ปาราวตีชอบแสดงความเขมแข็งและแข็งแกรงของตนออกมา
ไมชอบใหผูชายมาปกปองคุมครอง
ไมคอยใหเวลากับเขา แฟนผูชายของคุณปาราวตีของเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของคุณปาราวตีที่มักจะ
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ใหเวลาแตกบั แฟนผูหญิงของคุณปาราวตีเชนกัน จนวันหนึ่งแฟนผูช ายของคุณปาราวตีทนไมไดจึง
ทะเลาะกัน คุณปาราวตีจึงบอกวาตนคบผูหญิงเปนแฟนอยูดวยคงจะคบกับผูชายไมได แลวคุณ
ปาราวตีก็บอกเลิก จึงกลาวไดวาคุณปาราวตีคบกับผูหญิงและผูช ายในเวลาเดียวกันแลวตอมาคุณ
ปาราวตีก็เลือกคบกับผูหญิง โดยบอกเลิกกับฝายชาย คุณปาราวตีไมไดเปนฝายเสียใจที่ตองเสียคน
รักที่เปนผูชายไปแลวจึงเปลี่ยนไปคบกับผูห ญิง ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงไมมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณปาราวตีคดิ วาทอมกับผูช ายตางกันทางสภาวะรางกายแตจิตใจไมตางกัน คุณปาราวตี
เองก็ยอมรับวาตนเองเปนทอม เปนหญิงรักหญิง คุณปาราวตียังเชื่อมั่นในความเปนชายของตนมา
ตั้งแตเด็ก ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเพราะถูกเลี้ยงดูมาอยางนัน้ คุณปาราวตีจึงมองวาตนมีความเปนผูชาย
เหมือนกับผูชายทัว่ ไปเพียงแตตนเกิดมามีรางเปนหญิงเทานั้น ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณปาราวตีคดิ วาการที่ตนเองเกิดมาเปนผูหญิงและรักผูหญิงดวยกันนั้น
ไมไดเปนเรื่องที่
ผิดปกติแตอยางใด เพราะถาผิดปกติคณ
ุ ปาราวตีก็คงไมไดคบแฟนที่เปนผูหญิงและคงไมไดมีเพื่อนที่
เปนหญิงรักหญิงมากเชนนี้ เพียงแตวาคนสวนใหญยอมรับไมคอยได แตคุณปาราวตีก็คดิ วาพวก
ผูใหญที่ลงความเห็นวาความเปนหญิงรักหญิงนั้นเปนเรื่องผิดปกตินั้น ตนเองก็อาจจะชอบพอในเพศ
เดียวกันอยูก็เปนได เพราะคุณปาราวตีเคยพบเห็นหญิงรักหญิงที่มีอายุแลวเชนกัน คนที่แตงงานแลว
แอบมีชกู ับบุคคลเพศเดียวกันก็มีอยูม าก จึงกลาวไดวา คุณปาราวตีมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิง
รักหญิงในแงบวก ปจจัยนีจ้ ึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี
ความตองการทางจิตใจ
คุณปาราวตีถกู เลี้ยงดูปลูกฝงความเปนชายมาตั้งแตยังเด็ก
หรืออาจกลาวไดวาเปนการ
ตอบสนองความตองการของพอซึ่งอยากมีลูกคนโตเปนลูกผูชาย คุณปาราวตีจึงเห็นวาตนเองมีความ
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เปนผูชายมาตั้งแตยังเด็ก การที่คุณปาราวตีเปนหญิงรักหญิงจึงไมไดเปนความตองการทางจิตใจของ
คุณปาราวตีเอง จึงอาจกลาวไดวาปจจัยความตองการทางจิตใจไมมอี ิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิง
ของคุณปาราวตี
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณปาราวตีไมคิดจะมีครอบครัวกับผูหญิงในอนาคตเพราะมันเปนไปไมได
ชีวิตอนาคต
วางแผนไววาจะทํางาน มีความสุขกับการใชชีวิตไปเรื่อยๆ ยังไมมีความคิดทีจ่ ะเรียนตอ อยากจะเปน
หญิงรักหญิงอยูอยางนีไ้ ปตลอด มีครอบครัวที่อบอุน มีเพื่อนที่รักและเขาใจ คุณปาราวตีคิดวาสังคม
ในปจจุบนั ยอมรับมากเรื่องหญิงรักหญิงมากขึ้นถึงแมวาจะมีคนคัดคานอยูบางก็ตามขึน้
แตคุณ
ปาราวตีกไ็ มสนใจสายตาใครๆที่มองคุณปาราวตีวา เปนหญิงรักหญิง เพราะคุณปาราวตีเห็นวาจะคิด
หรือกลุมไปก็เทานั้น ยังไงคุณปาราวตีก็เปนอยูอยางนี้ คุณปาราวตียอมรับตัวเองวาเปนทอม และจะ
คงเปนหญิงรักหญิงเชนนี้ตลอดไป
คุณปาราวตีคดิ ที่จะเปลี่ยนงานในอนาคตถามีโอกาสไดขอเสนองานดีๆ เพราะงานที่ทาํ อยู
ปจจุบันนั้นทําใหคุณปาราวตีคอนขางเครียด และยังเปนงานทีไ่ มคอ ยมีความกาวหนาเทาไหร วันๆก็
ไดแตชว ยแปลภาษา ตองเขาทํางานเชามาก อีกทั้งยังตองใสเครื่องแบบที่เปนกระโปรงและตอง
แตงหนาดวยซึ่งเปนสิ่งที่คุณปาราวตีเบื่อมากที่สุด คุณปาราวตีจึงคอยมองหางานใหมอยูเรื่อยๆ

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11: คุณอธิกา (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณอธิกาเปนทอม อายุ 25 ป สถานภาพโสด คุณอธิกาเปนคนหาว ราเริงแจมใส อารมณดี
โกรธคนยาก แตพอโกรธใครขึ้นมาบางครั้งก็ถึงขั้นเลิกติดตอกันไปเลยก็มี บางครั้งคุณอธิกาก็เปนคน
ใจรอน ลักษณะภายนอกเปนคนคอนขางอวน รูปรางไมสูงมากนัก การแตงกายชอบใสเสื้อเชิ้ตกับ
กางเกง รองเทาหุมสน คุณอธิกาเปนคนนครสวรรคแตยายเขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯตามพอแม
ตั้งแตอายุ 15 ป คุณอธิกามีพี่นอง 3 คน เปนผูหญิง 2 คน ผูชาย 1 คน คุณอธิกาเปนลูกคนที่ 2 คุณ
อธิกาเขากันไดดีกับบุคคลในครอบครัวโดยจะสนิทกับนองชายมากทีส่ ุด
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คุณอธิกาศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษามาโดยตลอด เพื่อนของคุณอธิกาจึงมีทั้งผูชายและผูหญิง
ปจจุบันเวลาคุณอธิกาไปไหนมาไหน คุณอธิกาก็ชอบไปกับกลุม เพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงซึ่งเปนทอม
เหมือนกัน คุณอธิกาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานอาหารและโภชนาการ ปจจุบันประกอบ
กิจการสวนตัว คือทางบานของคุณอธิกาเปดรานขายอาหารทั้งขาวและกวยเตี๋ยว คุณอธิกาจึงชวย
กิจการของทางบาน เชน ชวยซื้อของ ตรวจบัญชีรายรับรายจาย อบรมลูกจาง ชวยทําอาหาร เปน
ตน คุณอธิกาอาจจะเรียนตอหรือหางานทําที่อนื่ ดวย แตคุณอธิกาก็ยงั ไมไดตัดสินใจแนนอน อยางไร
ก็ตาม คุณอธิกาก็คิดวาจะไมหยุดอยูแ คดแู ลรานอาหารของทางบานเทานั้น
ทางดานชีวิตรักนัน้ คุณอธิกาเชื่อวาตนไมไดเปนคนเจาชู คุณอธิกาจะเปนมิตรกับทุกคนที่
รูจักจนบางครั้งอาจดูเหมือนวาคุณอธิกาเปนคนเจาชู คุณอธิกาไมคิดคบใครเลนๆ เวลาคิดจะคบกับ
ใครก็ดูใจกันนานพอสมควร คุณอธิกาเคยมีแฟนแลว 2 คน คนแรกคบกันนาน 3 ป คุณอธิการูจัก
แฟนคนนี้โดยการแนะนําจากเพื่อน เปนแฟนคนแรกทีค่ ุณอธิกามีความสัมพันธทางเพศดวย เริ่มคบ
กันตอนที่คุณอธิกาอยูชนั้ มัธยม 5 และเลิกกันเมื่อคุณอธิกาอยูมหาวิทยาลัยป 1 สาเหตุที่เลิกกัน
เพราะแฟนของคุณอธิกาไปมีแฟนคนใหมซึ่งเปนผูชาย ทําใหคุณอธิการูสึกเสียหนาทีโ่ ดนผูชายแยง
แฟนตัวเองไป ทําใหรูสึกวาตนดอยกวาผูช ายที่แทจริง และรูสึกเหมือนถูกหยาม
คุณอธิกาโศกเศราอยูประมาณ 3 สัปดาหกเ็ ลิกเศราเพราะคิดไดวาในเมื่อคบกันมาตัง้ 3 ปแลว
ยังทํากันไดขนาดนี้ก็ใหเขารีบไปดีกวา เสียเวลามา 3 ปแลวทั้งคู ดีกวาคบกันไปนานกวานีแ้ ลวเพิ่งมา
เลิกกันจะยิ่งเสียเวลาไปกวานีแ้ ละก็จะยิ่งเสียใจมากขึน้ ดวย
พอคุณอธิกาคิดไดวาทําไมจะตองมา
เสียใจเพราะคนที่เขาไมรักเราแลว จะเสียใจอยางไรเขาก็ไมกลับมา อีกทั้งยังไมรับรูถึงความรูสึกของ
คุณ อธิกา ถึงจะรูถึงความรูส ึกของคุณอธิกาแตก็ยังทํากันขนาดนี้ คุณอธิกาจึงเลิกเศราและทําใจไดใน
ที่สุด
แฟนคนที่สองของคุณอธิกาเปนเพื่อนที่มหาวิทยาลัย คุณอธิกาคบกับแฟนคนที่สองเปนเวลา
หนึ่งเดือน เพราะกอนที่จะคบกันนั้นแตละฝายก็ลว นแตเห็นขอดีของอีกฝาย แตละฝายก็คอยระวังตัว
บางครั้งจึงทําใหไมสามารถเห็นตัวตนที่แทจริงบางอยางของอีกฝายได พอคบไปไดประมาณหนึ่งเดือน
ก็เริ่มยอมรับนิสัยของอีกฝายไมได รูสึกนิสัยเขากันไมได คุณอธิกาจึงเปนฝายบอกเลิกเพราะคิดวา
ตอนนี้ยังยอมรับตัวตนของอีกฝายไมไดแลวขืนอยูตอไปก็เสียเวลาเปลาๆ ถาอยูตอไปสักวันหนึ่งก็ตอง

156
เลิกกันอยูดี สูเลิกกันไปเลยดีกวาจะไดไมตองเสียใจมากดวย ปจจุบันคุณอธิกายังไมมีแฟนแตก็มีคน
ที่คุณอธิกาสนใจและยังดูใจกันอยูห นึ่งคน
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่สาว

แม

อายุ 25 ป

นองชาย

Ego
ชีวิตประจําวัน
คุณอธิกาชอบนอนตืน่ สาย คุณอธิกาจึงมักจะตื่นนอนมาชวยรานตอนที่รานเปดแลว รานของ
คุณอธิกาเปดเวลา 07.30 น.ในวันธรรมดา เพื่อใหคนทํางานไดเขามารับประทานอาหารเชา คุณอธิกา
ไมเคยไปตลาดเพื่อซื้อของมาทําอาหารตอนเชาเลย ถึงรานจะเปด 07.30 น. แตคุณอธิกาก็ตื่นนอน
ประมาณ 09.00 – 10.00 น. เพื่อมาชวยทางรานอยูดี วันเสารอาทิตยรานจะเปดเวลา 09.00 น. และ
จะปดเวลา 19.30 น. ทุกวัน แตถายังมีลกู คาอยูหรือมีลกู คาเขามาตอนเวลาที่รา นจะปด ทางรานก็จะ
ยังไมปด หรือถาวันไหน 19.00 น. แลวไมมวี ี่แวววาจะมีลูกคามาอีกก็จะปดรานเร็ว คุณอธิกาจะอยู
รานเกือบทุกวัน ถาไมอยูก ็จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งสวนใหญแลวจะเปนวันเสารหรืออาทิตยแลวก็
แตก็มีบางวันที่คุณอธิกายอมอยูเฝารานแลวใหพอหรือแมได
มักจะกลับมาตอนที่รานปดไปแลว
ออกไปขางนอกบาง เพราะรานของคุณอธิกาเปดทุกวัน ถาไมสลับกันดูแลบางคนก็จะไมไดออกไป
เที่ยวไหนเลย จะปลอยใหลกู จางดูแลแคฝา ยเดียวก็ไมไวใจ
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ปจจุบันคุณอธิกายังไมมแี ฟนเปนตัวเปนตน มีแคคนที่ยังดูๆกันอยูจึงไมจาํ เปนตองใชเวลาอยู
ดวยกันตลอด คุณอธิกาจึงมักจะอยูกับบานนอกจากเวลาที่ไปเที่ยวกับเพื่อน ตอนที่คุณอธิกาเคยมี
แฟนนัน้ คุณอธิกามักจะใหเวลากับแฟนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได คุณอธิกาจึงไมคอยไดเฝารานหรือ
มีเวลาวางเปนของตัวเองมากนัก ปจจุบันคุณอธิกาจึงมีเวลาสวนตัวมาก เวลาวางที่นอกเหนือจาก
การเฝารานและชวยดูแลบัญชีของรานคุณอธิกาก็จะอานหนังสือ ฟงเพลง เลนอินเทอรเน็ต และดู
โทรทัศน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณอธิกาสนิทสนมกับทุกคนในครอบครัว คุณอธิกาเลนกับนองชายมาตั้งแตเด็กเพราะอายุ
ตางกันแคปเดียวจึงสนิทกับนองชายมากที่สุด คุณอธิกายอมรับกับทางบานวาคุณอธิกาเปนหญิงรัก
หญิงเมื่อคุณอธิกาพาแฟนไปเที่ยวที่บา น กอนหนานั้นคุณอธิกาก็คิดวาทางบานพอจะทราบอยูบ าง
แลววาคุณอธิกาเปนหญิงรักหญิง เพียงแตไมมีใครพูดอะไรออกมา คุณอธิกาเองก็รูสึกหนักใจอยูบ าง
ที่ตองปกปดความเปนตัวเองที่แทจริงกับทางบาน หลังจากที่คุณอธิกายอมรับวาคุณอธิกาเปนหญิงรัก
หญิงกับทางบาน ทางบานก็ไมไดตอวาอะไรคุณอธิกา เพียงแตขอรองวาอยาทําอะไรประเจิดประเจอ
นัก และอยาแสดงอาการแบบหญิงรักหญิงนอกบานจนมีคนนินทาถึงครอบครัว คุณอธิกาจึงโลงอก
มากที่ทางบานเขาใจและยอมรับในความเปนตัวเองของคุณอธิกา จึงกลาวไดวา ปจจัยครอบครัวมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอธิกา
เพื่อน
ปจจุบันคุณอธิกามีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงในกลุม ทั้งหมด 4 คนซึ่งเปนทอมดวยกันทุก
คน พอคุณอธิกาโตขึ้นคุณอธิกาก็ไมคอยสนิทกับเพื่อนผูชายเหมือนแตกอน แตคุณอธิกาชอบ
รวมกลุมกับเพื่อนหญิงรักหญิงที่เปนทอมเหมือนกันมากขึน้
เพราะคุณอธิการูส ึกถึงความเปนพวก
เดียวกันมากกวา เวลามีเรื่องอะไรที่ตองการคําแนะนําปรึกษาก็คุยกับเพื่อนหญิงรักหญิงดวยกันสบาย
ใจกวา เพราะยังไงผูชายก็คือผูชาย แตทอมคือผูหญิงที่มีจิตใจเปนชาย การคุยกับทอมดวยกันจึง
ดีกวา จึงกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอธิกา
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โรงเรียน
คุณอธิกาศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษามาตลอดจึงมีเพื่อนทั้งผูหญิงและผูชาย
คุณอธิกามอง
ตนเองเปนผูหญิงที่มีจิตใจเปนชาย เวลาเขากลุมกับเพื่อนที่โรงเรียนนั้นคุณอธิกาก็ชอบเขากลุมกับ
เพื่อนทอมหรือเพื่อนผูชายและเฮฮากันตามประสาผูชาย
เวลาออกไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนทอมหรือ
เพื่อน ผูชายคุณอธิกาก็จะทําอยางที่เพื่อนผูชายทํา เชน โยนโบวลงิ่ เที่ยวกลางคืน ดื่มเหลา สูบ
บุหรี่ เปนตน คุณอธิกาไมคอยออกไปเทีย่ วเฮฮากับเพื่อนผูหญิง ถาไปก็จะเปนการไปเพื่อจีบหรือเอา
ใจผูหญิงที่คุณอธิกาสนใจ
คุณอธิกาจึงไดซึมซับความเปนผูชายจากเพื่อนผูชายทีโ่ รงเรียนมากขึ้น
และคุณอธิกาก็เริ่มสนใจผูหญิงตั้งแตยังศึกษาอยูระดับมัธยม
จึงอาจกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอธิกา
สื่อมวลชน
คุณอธิกาเคยดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิงเพียงแคเรื่องเดียว เคยอานหนังสือเกี่ยวกับ
หญิงรักหญิงหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศบาง ปจจุบันคุณอธิกาใชสื่ออินเทอรเน็ตสนทนากับ
เพื่อนหญิงรักหญิงอยูบาง คุณอธิกาเห็นวาการสนทนาทางอินเทอรเน็ตทําใหไดรูจักกับเพื่อนหญิงรัก
หญิงเพิ่มขึ้น บางครั้งก็ใชอินเทอรเน็ตดูรูปโปหญิงรักหญิง จึงอาจกลาวไดวาปจจัยสื่อมวลชนมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอธิกา
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณอธิกาไมเคยมีคนรักที่เปนผูชาย เคยมีเพื่อนผูชายเขามาจีบคุณอธิกาอยูบา งตอนที่คุณ
อธิกายังศึกษาอยู แตกน็ านๆจะมีสักคน คุณอธิกาไมเคยสนใจผูชายเหลานี้เลยและก็ไมเคยคิดที่จะ
คบดวยเพราะคุณอธิกาคิดวาตนกับผูชายก็เปนเหมือนพวกเดียวกัน คือ สนใจผูหญิงเหมือนกัน คุณ
อธิกาจึงปฏิเสธไปทุกราย จึงกลาวไดวาปจจัยการผิดหวังจากเพศตรงขามไมมีอิทธิพลตอการเปนหญิง
รักหญิงของคุณอธิกา
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การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณอธิกายอมรับวาตนแตกตางไปจากคนอื่น กลาวคือ คุณอธิกาเปนผูหญิงทีช่ อบผูหญิง
ดวยกัน เปนผูหญิงที่มีจิตใจเหมือนผูชาย คุณอธิกาตางกับผูชายตรงที่สรีระทางรางกายภายนอก แต
ภายในนั้นคุณอธิกาก็มีความรูสึกนึกคิด นิสัย หรือบุคลิกภาพไมตางไปจากผูชาย ซึ่งการที่คุณอธิกา
เปนตัวของคุณอธิกาแบบนีก้ ็ไมไดทาํ ใหใครเสียหาย คุณอธิกาก็เปนคนธรรมดาคนหนึ่ง เพียงแตจะมี
ใครยอมรับไดหรือไมเทานัน้ คุณอธิกามีความเห็นวาผูชายนัน้ แตกตางจากทอมดานการเอาใจใส การ
เทคแคร และความเขาใจกันทางดานของจิตใจ คือทอมจะเขาใจผูห ญิงดวยกันไดดีกวาเพราะยังไงก็
เปนผูหญิงเหมือนกัน แตผูชายสวนใหญจะเห็นเรื่องทางเพศสําคัญมากกวาเรื่องทางจิตใจ จึงทําใหไม
เขาใจฝายหญิงไดดีเหมือนทอม คุณอธิกาเองก็ยอมรับและเปดเผยความเปนหญิงรักหญิงของตนกับ
ทางบานและกับเพื่อนสนิท จึงกลาวไดวาปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิง
รักหญิงของคุณอธิกา
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณอธิกาเห็นวาคนที่เปนหญิงรักหญิงก็เปนคนปกติธรรมดา ไมไดเปนคนที่มีจิตใจหรือสภาพ
จิตตางไปจากคนอื่นในสังคม การรักใครชอบใครก็เปนสิ่งดีงาม การที่ผูหญิงจะชอบผูหญิงดวยกันจึง
เปนเรื่องที่ปกติ ถาเขาชอบกันอยางบริสุทธิ์ใจทุกคนก็นาจะยอมรับกันได คุณอธิกาคิดวาการเปน
หญิงรักหญิงไมใชเรื่องผิดศีลธรรม
การที่ผูหญิงรักกันนั้นเปนเรื่องทางจิตใจมากกวาทางรางกาย
ถึงแมจะมีเรื่องทางกายบาง แตก็เปนแคสวนประกอบหนึ่ง ซึ่งตางจากความรักใครของผูหญิงกับ
ผูชายที่เปนเรื่องของทางกายสวนหนึ่ง คุณอธิกาเองก็กลายอมรับตนวาเปนหญิงรักหญิงถามีใครกลา
ถาม เพราะคุณอธิกาเชื่อวาสิ่งที่ตนเองเปนไมไดเปนสิ่งที่ผิดหรือเลวรายอะไร จึงอาจกลาวไดวาปจจัย
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอธิกา
ความตองการทางจิตใจ
คุณอธิกาไดรบั การเลี้ยงดูแบบเด็กผูหญิงทั่วไป แตคุณอธิกาก็สนิทกับนองชายมากเพราะอายุ
ไลเลี่ยกัน ครอบครัวของคุณอธิกาเปนครอบครัวที่อบอุน เมื่อคุณอธิกามีปญหาอะไรก็พูดคุยไดเกือบ
ทุกเรื่อง ยกเวนบางเรื่องที่คุณอธิกายังไมอยากเลาใหทางบานรับรู คุณอธิกาเปนคนหาวตั้งแตยังเด็ก
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ชอบรวมกลุมทํากิจกรรมแบบที่เพื่อนผูชายนิยมทํากันตั้งแตอยูชั้นมัธยม มีเพื่อนเยอะ ดังนั้น การเปน
หญิงรักหญิงของคุณอธิกาจึงไมนา จะเปนเพราะสาเหตุความตองการทางจิตใจ เพราะคุณอธิกาไมได
เริ่มเปนหญิงรักหญิงเพื่อตอบสนองความตองการอะไร
จึงอาจกลาวไดวาปจจัยความตองการทาง
จิตใจไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอธิกา
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
สําหรับชีวิตอนาคตนัน้ คุณอธิกาอยากทํางานที่เปนอาชีพใหดีที่สุด
คือไมใชงานดูแล
รานอาหารของทางบานแตเปนงานบริษทั เอกชนที่ไดเงินเดือนดีพอควร มีการพบปะลูกคา มีการ
แขงขัน มีการเลื่อนตําแหนง เปนตน เรื่องความรักเปนเรื่องรอง แตเพื่อนมากอนแฟนเสมอ เพราะ
การคบเพื่อนยังไงก็คบกันไปไดเรื่อยๆ ถึงจะมีเรื่องไมพอใจก็ทาํ ความเขาใจกันได มีเรื่องอะไรผิดใจกัน
ก็ยังคืนดีกันได แตการคบกับแฟนตองขึน้ อยูกับความเชื่อมั่นในตัวอีกฝายดวย ถาอีกฝายหมดความ
รักในตัวเราแลวก็กลับไปเปนเหมือนเดิมไมได คุณอธิกาจึงเปนคนที่ใหความสําคัญกับเพื่อนมาก แต
ตอนที่คุณอธิกามีแฟน คุณอธิกาก็จะพยายามใหเวลากับแฟนไมแตกตางจากเวลาที่ใหกับเพื่อนมาก
นัก เพราะคุณอธิกาคิดเรื่องใจเขาใจเราอยูเสมอ คุณอธิกาจะคิดวาถาใครปฏิบัติตอ คุณอธิกาอยางนี้
แลวคุณอธิกาจะไมพอใจ คุณอธิกาก็จะไมปฏิบัติอยางนั้นตอคนอืน่ เชนกัน
คุณอธิกามองตนเปนคนๆหนึ่งในสังคมทีม่ ีบุคลิกแตกตางจากคนทั่วไปในสังคม
คนอื่นใน
สังคมที่มองคุณอธิกาก็ขนึ้ อยูกับทัศนคติของคนๆนัน้ วามีแบบใดตอผูท ี่พบเห็น ทางดานการเปดเผย
ตนนัน้ คุณอธิกาก็ทําตัวปกติ ถามีคนมาถามก็ตอบ ไมถามก็เฉยๆ บางเรื่องก็จะเลากับคนที่สนิท
เพราะเรื่องทุกเรื่องมีทั้งที่คนรับไดและรับไมได
บางเรื่องก็เปนเรื่องสวนตัว
คุณอธิกาคิดทีจ่ ะมี
ครอบครัวกับผูหญิง แตไมคิดเรื่องลูก เพราะเปนไปไมได และคุณอธิกาก็ไมคดิ ที่จะมีลูกบุญธรรม
เพราะยังไงเขาก็ไมใชลูกของคุณอธิกาจริงๆ
ปจจุบันคุณอธิกามักจะรูจกั เพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้นทางอินเทอรเน็ต และจากการที่เพื่อน
แนะนํารูจักตอๆกันไป แตคุณอธิกาก็ไมคอยไวใจเพื่อนที่รูจักทางอินเทอรเน็ตมากนัก เพราะใน
อินเทอรเน็ตนั้นใครจะเปนใครก็ได
คุณอธิกายังเคยเขาหองสนทนาทางอินเทอรเน็ตแลวเจอทอมที่
พยายามหลอกทอมดวยกันวาตนเองเปนดี้ ซึ่งคุณอธิกาก็คิดวาเขาคงจะทําไปเพื่อความสนุกหรือเพื่อ
ดูวาจะมีใครหลงกลและหลงเชื่อในคําพูดของเขาหรือไม คุณอธิกาเปนคนที่ใหความจริงใจกับใครโดย
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ที่ไมหวังผลตอบแทน เพราะเมื่อเราไมหวังอะไร แตคุณอธิกาก็ไมชอบคนแบบนี้เลย คุณอธิกาจึง
ระมัดระวังตัวในการคบหากับคนที่รูจักผานทางอินเทอรเน็ต คุณอธิกายังคิดวาในอินเทอรเน็ตก็มีคน
ดีๆอยูเหมือนกัน เพราะเวลาที่คุณอธิกาเลนอินเทอรเน็ตคุณอธิกาก็เปนคนในอินเทอรเน็ตเหมือนกัน
คุณอธิกาคิดวาสังคมในปจจุบันก็ยอมรับบุคคลที่ชอบพอเพศเดียวกันแลวพอสมควร ในอนาคตสังคม
ก็นาจะมีแนวโนมยอมรับเรื่องหญิงรักหญิงมากขึ้น เพราะบุคคลแตละคนยอมมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตนและแตกตางไปจากคนอื่น การที่ใครบางคนจะแตกตางจากคนทั่วไปเรื่องของความชอบ
พอในตัวบุคคลที่มีเพศเดียวกันนั้น จึงไมไดเปนเรื่องที่นา เสียหายอะไร พวกอาชญากรหรือพวกคนที่
คดโกง แผนดินยังทําเรื่องนาเสียหายมากกวาเสียอีก

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12: คุณศุลพ
ี ร (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณศุลีพรเปนทอม อายุ 26 ป สถานภาพโสด คุณศุลีพรมีรูปรางผอมสูง ผิวคอนขางขาว
ออกไปทางคล้ําแดด ไวผมสัน้ คุณศุลีพรเกิดที่จังหวัดราชบุรี ครอบครัวของคุณศุลีพรมีสมาชิก 4 คน
ไดแก พอ แม พี่สาว และคุณศุลีพร ปจจุบันพี่สาวของคุณศุลีพรแตงงานแลวและมีลกู ชาย 1 คน
พอแมของคุณศุลีพรหยากันเมื่อคุณศุลีพรกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตนั้นมา พี่สาว
ของคุณศุลีพรก็อาศัยอยูกับพอ คุณศุลีพรก็อาศัยอยูกับแม โดยที่แมและคุณศุลีพรยายออกมาอยูท ี่
บานพี่สาวของแม
ในระยะแรก พี่สาวของคุณศุลีพรจะไดเจอแมและคุณศุลีพรจะไดเจอพอประมาณเดือนละ
1 ครั้ง ในภายหลังจะพบเจอกัน 2 – 3 เดือนตอครั้ง ทุกครั้งที่พอมารับคุณศุลีพรออกไปเที่ยวขางนอก
พอของคุณศุลีพรจะชวยสงเสียคาใชจายภายในบานและคาเลาเรียนของคุณศุลีพร จํานวนเงินที่ใหใน
แตละครั้งจะไมเทากัน แลวแตวา พอของคุณศุลีพรจะมีเงินมากหรือนอยอยูในขณะนั้น พอของคุณ
ศุลีพรมีอาชีพรับจางทั่วไป แตพอของคุณศุลีพรเปนคนที่ชอบเลนการพนัน พอของคุณศุลีพรเคยเลน
เสียมากจนตองเปนหนี้อยูหลายครั้ง ทําใหพอและแมของคุณศุลีพรตองขายของบางอยางในบานเพื่อ
เอาเงินไปใชหนี้ แตเดิมนั้นแมของคุณศุลีพรเปนแมบา น มีรับจางเย็บผาเปนบางครั้ง แตเมื่อหยาแลว
แมของคุณศุลีพรตองทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงและสงใหคุณศุลีพรเรียนตอ
แมของคุณศุลีพรจึง
ทําอาหารขาย เพราะแมของคุณศุลีพรทําอาหารเกงและทําเปนหลายอยาง อีกทั้งการทําอาหารขายก็
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ไมตองหาวิชาความรูเพิ่มเติม
โดยเริ่มจากการทําอาหารถุงแลวไปฝากขายตามรานคาทั่วไป
จนกระทั่งพอเก็บเงินไดกอนหนึ่งก็ซื้อรถเข็นมาขายอาหารเองตามตลาดนัด
คุณศุลีพรจะชวยแม
ทําอาหารและขายอาหารในยามวางจากการเรียน บางครั้งคุณศุลีพรก็จะอยูเฝาบานชวยแมทาํ งาน
บาน คุณศุลีพรจึงตองดูแลตัวเองมาตั้งแตยังเด็ก
หลังจากที่แยกทางกันไดประมาณหนึ่งป แมของคุณศุลีพรก็พาคุณศุลีพรยายเขามาอาศัยอยู
ในกรุงเทพฯที่บานญาติ ญาติชวยลงทุนใหแมของคุณศุลีพรเปดรานขายอาหารในตลาด แมของคุณ
ศุลีพรพยายามทํางานเก็บเงิน จนสามารถผอนเงินคืนญาติและมีเงินเชาหองพักที่อยูใกลตลาดไดใน
ที่สุด ตัวคุณศุลีพรเองก็ทํางานตามรานอาหารเปนเด็กเสิรฟบาง เปนเด็กลางจานบาง พอก็คอยสง
เงินมาบางเปนระยะ
คุณศุลีพรเริ่มศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในกรุงเทพฯ จนในที่สุดคุณศุลีพรก็สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว คุณศุลีพรเขาทํางานบริษทั เอกชนทางดาน
การตลาด แตเมื่อคุณศุลีพรทํางานไปได 2 ป คุณศุลีพรก็ลาออกจากงานที่ทาํ เพราะคุณศุลีพรรูสึก
วางานที่ตนทํานั้นไมใชสิ่งที่คณ
ุ ศุลีพรตองการอยางแทจริง เมื่อคุณศุลีพรอายุ 25 ป คุณศุลีพรก็
ตัดสินใจเปดรานอินเทอรเน็ตรวมกับพี่สาว ซึ่งใหบริการเลนอินเทอรเน็ตและเลนเกมคอมพิวเตอร โดย
คิดเงินเปนรายชั่วโมง พี่สาวของคุณศุลีพรทํางานบริษทั เอกชนและยายมาอาศัยอยูกับสามีและลูกใน
กรุงเทพฯ เมื่อทราบวานองสาวสนใจที่จะเปดรานจึงใหความชวยเหลือทางดานการเงิน รานนี้จึงเปน
เหมือนรานของพี่สาวดวย แตพี่สาวก็มอบหนาที่ใหคุณศุลีพรเปนผูดูแล วันธรรมดาพี่สาวจะทํางาน
ถาจะมาที่รานก็มาวันเสารหรืออาทิตย แตพี่สาวก็ไมคอยไดมาที่ราน เมื่อมาก็เหมือนมาเยี่ยมคุณ
ศุลีพรมากกวามาดูราน พี่สาวจึงเปนเหมือนผูชวยลงทุนเปดรานนี้ขนึ้ มา คุณศุลีพรพยายามนําเงินที่
ไดจากรานมาผอนคืนพี่สาว แตพี่สาวก็ไมยอมรับเงิน คุณศุลีพรจึงมักจะเลี้ยงอาหารหรือซื้อของเลน
ฝากหลานชายแทนคําขอบคุณ คุณศุลีพรจะดูแลรานอินเทอรเน็ตทุกวัน ถาคุณศุลีพรจะออกไปพบปะ
หรือออกไปเทีย่ วกับเพื่อน คุณศุลีพรก็ตองหาคนมาเฝาที่รานแทนคุณศุลีพรใหไดกอน คุณศุลีพรจึง
สามารถจะออกไปขางนอกได
คุณศุลีพรเคยมีแฟนเปนผูห ญิงมาแลว 2 คน แฟนคนแรกคบกันสมัยที่คุณศุลพี รศึกษาอยู
มัธยมศึกษาปที่ 6 คบการนาน 3 เดือน รูจักกันโดยการแนะนําจากเพื่อน สาเหตุที่เลิกกันเปนเพราะ
คุณศุลีพรมาทราบในภายหลังวาแฟนของตนมีแฟนที่เปนผูชายอยูแ ลว
คุณศุลีพรคบกับแฟนคนที่
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สองเมื่อคุณศุลีพรศึกษาอยูร ะดับมหาวิทยาลัยชัน้ ปที่ 2 คบกันนาน 7 เดือน รูจักกันเพราะลงเรียนวิชา
เดียวกัน ดูใจกันอยูเกือบหนึ่งเดือนก็เริ่มคบกัน คุณศุลีพรมีความสัมพันธทางเพศกับแฟนคนนีเ้ ปนคน
แรก
คุณศุลีพรเพิ่งไดเรียนรูวา การคบกับผูหญิงดวยกันนั้นไมไดมแี คการกอดกับการหอมแกมคุณ
ศุลีพรจึงรูสึกเริ่มเปนผูใหญขึ้น อีกทั้งแฟนคนที่สองนี้เคยมีประสบการณทางเพศมากอนแลวดวยจึงไม
ขัดขืนอะไร คบกันแคประมาณหนึ่งสัปดาหกม็ ีอะไรกันแลว แตตอ มาคุณศุลีพรก็เลิกกับแฟนคนนี้
เพราะคุณศุลีพรเริ่มพบวาแฟนคนนี้เปนคนเจาชูทั้งกับผูห ญิงและผูชาย
คุณศุลีพรยอมรับตัวเองวาตนก็เปนคนเจาชู พอมาเจอคนที่เจาชูเหมือนกันอยางนี้ทําใหคุณ
ศุลีพรรูสึกวาเชื่อใจแฟนตัวเองไมได เมื่อคุณศุลีพรทราบวาแฟนของตนคบกับผูชายและทอมอีกอยาง
ละคน คุณศุลีพรจึงเลิกกับแฟนในที่สุด ในชวงที่เลิกกันนั้น คุณศุลีพรก็ไมไดเสียใจอะไรนัก เนื่องจาก
ในขณะนัน้ คุณศุลีพรเองก็จีบผูหญิงคนอืน่ อยูดวยหลายคน ทั้งที่เปนเพื่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อนของ
เพื่อน และเพื่อนในอินเทอรเน็ต
ในชวงที่คุณศุลีพรเปดรานอินเทอรเน็ตใหมๆนั้น
คุณศุลีพรไดคุยกับผูห ญิงคนหนึ่งทาง
อินเทอรเน็ตอายุ 31 ป คุณศุลีพรสนใจเธอมากถึงแมวา เธอจะแตงงานแลวและเพิ่งคลอดลูกไดไมนาน
เธอยังเลาใหคุณศุลีพรฟงวาเธอเคยเปนหญิงรักหญิงมากอน แตเธอก็แตงงานกับผูชายและก็ยังติดตอ
กับแฟนที่เปนหญิงรักหญิงอยูบาง คุณศุลีพรพยายามจีบอยูหลายเดือนแตกไ็ มสาํ เร็จ จนตอมาเธอก็
เปลี่ยนที่อยูอีเมล
คุณศุลีพรจึงติดตอกับเธออีกไมไดเพราะคุณศุลีพรเองก็ไมทราบที่อยูหรือเบอร
โทรศัพทของเธอ
หลังจากนั้น คุณศุลีพรก็ไมไดคบกับใครจริงจัง มีแคจีบกันเลนๆ หรือไปเที่ยวกันไมกี่ครั้ง
เพราะคุณศุลีพรคิดวายังไมเจอคนที่ตนชอบจริงๆ และคุณศุลีพรยังเบื่อความสัมพันธแบบจริงจังอยู
ปจจุบันคุณศุลีพรจึงยังไมมีแฟน
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่เขย

แม

อายุ 26 ป

พี่สาว

หลาน

Ego

ชีวิตประจําวัน
คุณศุลีพรจะอยูประจํารานอินเทอรเน็ตของคุณศุลีพรทั้งวัน รานอินเทอรเน็ตของคุณศุลีพร
เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. เมื่อคุณศุลีพรจะออกไปขางนอก คุณศุลีพรจะใหเด็กแถวรานมา
เฝาแทนคุณศุลีพร แตโดยสวนใหญแลว คุณศุลีพรไมคอยไดออกไปไหน บางครั้งเพื่อนของคุณศุลีพร
ก็จะมาเยี่ยมคุณศุลีพรที่ราน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
เมื่อทางบานของคุณศุลีพรมีลูกสาวคนโตแลว ทางบานจึงอยากมีลูกชายบาง แตลูกคนที่สอง
ก็เปนผูหญิง การเลี้ยงดูคุณศุลีพรจึงคอนขางปลอย โดยพยายามเลี้ยงคุณศุลีพรใหเขมแข็งและเปน
ผูนําแบบผูชาย คุณศุลีพรเองก็ตองคอยดูแลตัวเองมาตั้งแตยังเด็ก ตองชวยแมทาํ งานหาเงินและตอง
ทํางานบานเองเกือบทุกอยาง จึงมีสวนทําใหคุณศุลีพรเปนคนแข็งแกรง ไมยอทอตออุปสรรคงายๆ
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พอแมของคุณศุลีพรยังตั้งชื่อจริงของคุณศุลีพรใหคลายกับชื่อของผูชาย ตัวคุณศุลีพรเองก็ยังยอมรับ
วาชื่อจริงของตนนัน้ ทําใหตวั เองฝงใจวาเปนผูชาย
อยางไรก็ตาม พอแมของคุณศุลีพรเขาใจในตัวคุณศุลีพร พอแมของคุณศุลีพรไมวาอะไรที่
คุณศุลีพรเปนหญิงรักหญิง เนื่องจากเห็นวาไมไดเปนเรื่องที่เสียหายอะไร พอของคุณศุลีพรยังพาคุณ
ศุลีพรไปเที่ยวกลางคืนในบางครั้งอีกดวย ทางดานความรักนัน้ พอแมของคุณศุลีพรแคบอกใหดคู น
ดีๆ กลาวคือ คุณศุลีพรจะมีคนรักเปนผูหญิงหรือผูชายก็ได ขอเพียงแคคนๆนัน้ เปนคนดีและจริงใจ
กับคุณศุลีพร คุณศุลีพรเองก็คิดวาการทีพ่ อแมไมบังคับใหตนตองแตงงานมีชีวิตครอบครัวกับผูชาย
นั้น อาจเปนเพราะพี่สาวก็แตงงานมีลูกมีครอบครัวไปแลว ถึงแมวาพอแมจะไมคัดคานเรื่องการเปน
หญิงรักหญิงของคุณศุลีพร นานๆครั้งแมกพ็ ูดวาถาคุณศุลีพรแตงงานมีครอบครัวก็ดี แมจะไดหมด
หวงและจะไดสบายใจวาจะมีคนคอยดูแลคุณศุลีพรไดในอนาคต จึงอาจกลาวไดวา ครอบครัวของคุณ
ศุลีพรยอมรับในการเปนหญิงรักหญิงของคุณศุลีพร ครอบครัวของคุณศุลีพรจึงมีอิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณศุลีพร
เพื่อน
คุณศุลีพรคอยปกปองดูแลเพื่อนผูหญิงในหองไมใหถูกเพื่อนผูชายรังแก ตอยตีกับเพื่อนผูชาย
มาตั้งแตยังเด็ก คุณศุลีพรเลนกับเพื่อนผูชายมาตลอด มีเพื่อนผูชายเยอะมาตั้งแตยังเด็ก ในสมัยเด็ก
นั้น คุณศุลีพรเคยชวยเพื่อนผูชายจีบผูหญิงบาง จีบเองบาง บางครั้งก็แอบดูหนังสือโปกับเพื่อนผูชาย
จนคุณศุลีพรรูสึกวาตนไมชอบเพศตรงขามในที่สุด
อันเนื่องมาจากการที่คุณศุลพี รรูสึกวาตนเองมี
ความเปนผูชาย คุณศุลีพรมีเพื่อนผูหญิงเชนกัน แตคณ
ุ ศุลีพรมักจะมองเพื่อนผูหญิงโดยเริ่มดูจากวา
ใครนารัก ใครนาจีบบาง คือไมไดมองในฐานะเพื่อน เปนการมองเพื่อนผูหญิงตามแบบสายตาของ
ผูชาย จึงอาจกลาวไดวา เพื่อนเปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณศุลีพร
โรงเรียน
คุณศุลีพรไมเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี ถึงแมวา ในโรงเรียนที่คุณศุลีพรเคยศึกษานั้นจะมีทั้ง
ผูหญิงและผูชาย แตคุณศุลีพรก็สนิทกับเพื่อนที่เปนผูชาย และเพื่อนที่เปนทอมคุณศุลีพรจึงมีนิสัย
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คลายผูชายอยูบาง จนคุณศุลีพรรูสึกชอบผูหญิงดวยกัน กลาวไดวาโรงเรียนมีอิทธิพลทําใหคุณศุลีพร
เปนหญิงรักหญิง
สื่อมวลชน
การที่คุณศุลีพรเปดรานอินเทอรเน็ตนั้น ทําใหคุณศุลีพรใชเวลาสวนใหญในการเฝารานและ
การเลนอินเทอรเน็ต คุณศุลีพรจึงไดรับขอมูลขาวสารตางๆผานทางสื่ออินเทอรเน็ตเปนหลัก คุณ
ศุลีพรมักจะเลนอินเทอรเน็ตเพื่อเปดดูเว็บไซตหลายประเภท เชน เว็บไซตเกี่ยวกับหญิงรักหญิง
เว็บไซตบันเทิงทั่วไป เลนเกม หรือสนทนาผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน เพื่อนหญิงรักหญิงจํานวน
หนึ่งที่คุณศุลีพรรูจักนั้น คุณศุลีพรก็รูจักผานทางสื่ออินเทอรเน็ต คุณศุลีพรเพิ่งเริ่มเลนอินเทอรเน็ต
ตอนเขามหาวิทยาลัย
สื่อดานอื่นที่คณ
ุ ศุลีพรรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ
และนิตยสาร คือถาสื่อนั้นมีขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณศุลีพรก็จะรับขอมูลดานนัน้ อยางไรก็
ตาม สื่อที่ชวยใหคุณศุลีพรไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากที่สุดก็คืออินเทอรเน็ต เพราะ
คุณศุลีพรตองเฝารานอินเทอรเน็ตเกือบทุกวัน คุณศุลีพรจึงนิยมใชอินเทอรเน็ตติดตอพูดคุยกับเพื่อน
หญิงรักหญิง จึงกลาวไดวา ปจจัยสื่อมวลชนมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณศุลีพร
การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม
เคยมีผูชายมาจีบคุณศุลีพร 2 – 3 คน แตคุณศุลีพรก็ไมเคยคบกับใคร คุณศุลีพรจะเปนเพื่อน
ดวย จนเมื่อผูชายมาสารภาพรักขอคบดวย คุณศุลีพรก็จะปฏิเสธโดยบอกวาตนเองชอบผูหญิง ไม
ชอบผูชาย คุณศุลีพรจึงไมเคยมีคนรักที่เปนผูชาย คุณศุลีพรสนใจแตผูหญิงมาตลอด ไมเคยสนใจ
ผูชายเลย ดังนั้น ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงไมมีอิทธิพลตอการที่คุณศุลีพรเปน
หญิงรักหญิง
การมองตนตางไปจากคนอื่น
การที่คุณศุลีพรมีชื่อจริงที่คลายชื่อของผูชายนัน้
เปนปจจัยหนึ่งทีท่ ําใหคุณศุลีพรฝงใจวา
ตนเองเปนผูชายมาตั้งแตยังเด็ก อีกทั้งการเลี้ยงดูของพอแมที่อยากไดลูกคนที่สองเปนชาย ทําใหคุณ
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ศุลีพรถูกเลี้ยงดูขึ้นมาตางจากเด็กผูหญิงโดยทั่วไป กลาวคือ คุณศุลีพรถูกปลูกฝงเรื่องความเขมแข็ง
ความเปนผูนาํ ความกลาตัดสินใจ การดูแลตนเอง เปนตน ปจจัยเหลานี้ทาํ ใหคณ
ุ ศุลีพรมองตนเอง
แตกตางไปจากผูหญิงธรรมดาโดยทัว่ ไป ทําใหคุณศุลีพรมองตนเปนคลายผูชายที่ตองคอยเปนผูนาํ
คอยปกปองดูแลผูหญิง ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของ
คุณศุลีพร
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณศุลีพรคิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงนัน้ ไมไดเปนเรื่องเสียหายหรือผิดปกติ และคุณศุลีพรเองก็
ไมเขาใจวาทําไมจึงมีผทู ี่มองวาหญิงรักหญิงเปนบุคคลที่ผิดปกติ
คุณศุลีพรเชื่อวาถึงแมตนจะเปนคน
อยางไร ตนก็เปนบุคคลทีม่ ีความสามารถ เปนบุคคลทีส่ ามารถทําประโยชนใหกบั สังคมและประเทศชาติได
จึงกลาวไดวา คุณศุลีพรมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
ความตองการทางจิตใจ
คุณศุลีพรคิดวาตนเองเปนผูชายมาตั้งแตยงั เด็ก ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากการที่คณ
ุ ศุลีพร
ถูกเลี้ยงแบบเด็กผูชาย เพื่อนสนิทของคุณศุลีพรตั้งแตวัยเด็กสวนใหญก็เปนผูชาย คุณศุลีพรมี
ความสุขกับการที่เห็นวาตนเองมีความเปนผูชาย การที่คุณศุลีพรมองตนเองเปนผูที่มีความเปนผูชาย
นั้นจึงไมไดเปนเพราะการตอบสนองตอความตองการทางจิตใจ จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความ
ตองการทางจิตใจไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณศุลีพร
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณศุลีพรตั้งใจจะดําเนินกิจการรานอินเทอรเน็ตตอไปเรื่อยๆ เนื่องจากคนไทยนิยมการเลน
อินเทอรเน็ต คุณศุลีพรก็คิดจะทําอาชีพเสริมอยางอื่นดวย แตปจจุบันนี้คุณศุลีพรยังตัดสินใจไมไดวา
จะทําอาชีพอะไรเสริมดี
คุณศุลีพรคิดวาในปจจุบนั นี้ สังคมไทยพอยอมรับเรื่องหญิงรักหญิง คุณศุลีพรก็คิดที่จะคบ
กับผูหญิงตอไป แตสําหรับการสรางครอบครัวนั้น คุณศุลีพรมีความเห็นวาการอยูดวยกันนั้นก็ขึ้นอยู
กับอีกฝาย ปจจุบันคุณศุลีพรยังไมมีแฟน แตคุณศุลีพรก็ตั้งใจวาถาในอนาคตคุณศุลีพรไดเจอคนที่
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คุณศุลีพรรักจริงๆ และฝายหญิงก็คิดที่จะอยูกับคุณศุลีพร คุณศุลีพรก็อยากที่จะอยูดวยกันกับคนที่
คุณศุลีพรรักแบบครอบครัว แตถาหากฝายหญิงไมอยากอยูกับคุณศุลีพรแบบครอบครัว คุณศุลีพรก็
จะไมขัดใจ เพราะคุณศุลีพรเขาใจดีวา การที่ผูหญิงสองคนจะมาอยูอาศัยดวยกันแบบครอบครัวนั้น
เปนสิ่งที่สังคมไทยยังไมคอยยอมรับนัก

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13: คุณอรัญญา (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณอรัญญาเปนทอม อายุ 26 ป สถานภาพโสด ชวงที่คุณอรัญญายังเรียนอยูมัธยมนัน้
คุณอรัญญาผอมมากเหมือนคนติดยา ปจจุบันคุณอรัญญาก็อวนแบบที่คุณอรัญญาไมเคยคิดวาจะ
อวน คุณอรัญญาเปนคนอารมณดี หัวเราะงาย พูดตลก นอยใจงายแตหายเร็ว คุณอรัญญายังเคย
ลองจีบผูหญิงเพื่อไมใหตนนอยหนาเพื่อนผูชาย เมื่อกอนนคุณอรัญญาชอบใสเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว
กับกางเกงยีนส ปจจุบันชอบใสเสื้อยืดกางเกงยีนส ตอนยังเปนวัยรุนคุณอรัญญาชอบใสแวนเพราะ
คิดวาใสแลวดูดี ปจจุบันเลยสายตาสัน้ มาก คนทั่วไปบอกวาคุณอรัญญาเปนคนหนาตานารัก
คุณอรัญญาเปนลูกคนกลาง มีพี่นองผูชายอยางละหนึ่งคน สมาชิกในครอบครัวของคุณ
อรัญญาจึงประกอบไปดวย พอ แม พี่ชาย คุณหมี และนองชาย พี่ชายของคุณอรัญญามีอายุ 28 ป
ยังเปนโสดอยู แตมีแฟนแลว พี่ชายของคุณอรัญญายังอยากใชเวลาดูตอไปอีกระยะวาแฟนคน
ปจจุบันเปนคนที่ควรจะสละชีวิตโสดมาใชชีวิตคูดวยหรือไม นองชายมีแฟนแลวแตยังไมยอมบอกทาง
บานตรงๆ พี่ชายของคุณอรัญญาเปนคนรักการศึกษา พี่ชายสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณ
อรัญญาและนองชายสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมยอมเรียนตอดวยกันทั้งคู
ตอนที่คุณอรัญญาและพี่กบั นองชายยังเปนเด็กนั้น
ทั้งสามคนก็ถูกเลี้ยงดูโดยคนขางบาน
เพราะพอแมตองออกไปทํางานดวยกันทั้งคู
ปูยาตายายของคุณอรัญญาก็ลวนแตบานอยูไ กลกัน
ทั้งนั้น ตอนเด็กๆคนแถวบานชอบเรียกคุณอรัญญาวาหมาหัวเนา เพราะคุณอรัญญาชอบทําตัวเปน
เด็กเกเรและมีปญหา คุณอรัญญาเขาศึกษาในโรงเรียนที่อยูใกลบา นตั้งแตชั้นอนุบาล – มัธยม 6
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คุณอรัญญายอมรับตัวเองวาเปนคนทีไ่ มคอ ยดี คุณอรัญญาเริ่มโดดเรียนตั้งแตเรียนประถม 1
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ตอนเด็กพอโดดเรียนบอย ครูที่โรงเรียนจะติดตอบอกพอแม คุณอรัญญาก็
จะโดนพอแมอบรมสั่งสอน แลวคุณอรัญญาจึงเขาเรียนบาง พอมีโอกาสก็จะโดดเรียนอีก บางครั้งก็
โดดเรียนไปเที่ยวขางนอก บางครั้งก็โดดเรียนแลวแอบอยูในบริเวณโรงเรียน เชน ตามโรงอาหารบาง
ตามสนามเด็กเลนบาง ตามขางหลังตึกบาง เปนตน คุณอรัญญาจะชวนโดดเรียนดวย คุณอรัญญา
ไมคอยไดโดดเรียนคนเดียว คุณอรัญญาเปนคนรักเพื่อน ติดเพื่อน ชอบดื่มเหลา สูบบุหรี่ เคยสูบ
กัญชากับเพื่อน แตเสพยาเสพติดไปไดไมนานก็เลิกเพราะทางบานจับได คุณอรัญญาเห็นทางบาน
เสียใจมากคุณอรัญญาจึงรูสึกละอายและสํานึกผิด จึงเลิกเสพยาเสพติด อยางนอยตอนนัน้ คุณ
อรัญญาก็พยายามคิดวาการเลิกเสพยาจะชวยใหคุณอรัญญาประหยัดเงินไดมาก
คุณอรัญญาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบัญชี จากมหาวิทยาลัยเอกชนแหง
หนึ่ง ปจจุบันคุณอรัญญาทํางานเปนพนักงานธนาคาร เปนงานทีไ่ มคดิ วาจะมาทํา ใจไมรักแตกท็ าํ ได
เพราะคุณอรัญญาหางานมาหลายแหงกวาจะไดงานทํา
บางแหงก็ทวงวาคะแนนเรียนของคุณ
อรัญญาไมดี บางแหงก็ไมพอใจที่เห็นคุณอรัญญาเปนทอม
เมื่อกอนคุณอรัญญาเปนคนเจาชู ไมเคยคบใครคนเดียว คบทีละหลายๆคน ไปที่ไหนก็มี
แฟนทีน่ นั่ หักอกคนอืน่ มากกวาอกหัก คุณอรัญญาเองก็จําไมไดวา มีแฟนมาทั้งหมดกี่คน ไมเคยคบ
ใครนาน ปจจุบันคุณอรัญญากําลังอกหักเพราะโดนแฟนจับไดวา คบผูหญิงทีละหลายคน แฟนคนนี้
ยังแอบเปดโทรศัพทมือถือของคุณอรัญญา แลวโทรไปหาผูห ญิงคนอื่นๆที่คุณอรัญญาติดตออยูบอยๆ
ดวย พอผูหญิงคนอื่นทราบวาคุณอรัญญาไมไดมีตนแคคนเดียวก็พากันพรอมใจเลิกกับคุณอรัญญา
หมด ทุกคนยังตอวาคุณอรัญญาตางๆนานา คุณอรัญญาจึงเปนโสดมาไดหลายเดือนแลว ตอไปคุณ
อรัญญาอยากมีแฟนคนเดียว เพราะคุณอรัญญายังรูสึกกลัวเหตุการณที่โดนบอกเลิกพรอมกันหลาย
คน และถูกรุมตอวาอีกนาน
คุณอรัญญาเคยมีแฟนมามากจนนักไมถวน แฟนแตละคนที่คบนั้น คุณอรัญญาก็ไมไดคิดรัก
ใครจริงจัง ใครที่ขหี้ ึงมาก ชอบหาเรื่องทะเลาะหรือมีปญหากับคุณอรัญญาบอยๆ คุณอรัญญาก็จะ
บอกเลิกอยางไมไยดี มีเสียดายอยูบางในชวงแรกๆ แตคุณอรัญญาก็ไมคอยเสียใจมากนัก อยางไรก็
ตาม มีแฟนแคคนเดียวที่คุณอรัญญารักมาก พอโดนเธอทิ้งไปแลวคุณอรัญญาเสียใจอยูนาน แตคุณ
อรัญญาก็ไมสามารถบอกไดวาเธอเปนคนที่เทาไหรที่คณ
ุ อรัญญาคบดวย
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เธอเปนคนที่คณ
ุ อรัญญาคบดวยตอนเรียนอยูมหาวิทยาลัย คุณอรัญญารักแฟนคนนี้มาก ดี
กับคุณอรัญญาทุกอยาง เวลาที่คุณอรัญญาอารมณไมดี แฟนของคุณอรัญญาก็จะคอยปลอบใจอยู
ใกลๆ ชวนคุยอะไรตลกๆเพื่อใหคุณอรัญญาหัวเราะได พอคุณอรัญญาเริ่มหัวเราะไดคุณอรัญญาก็จะ
เริ่มลืมเรื่องที่ทําใหคุณอรัญญาอารมณไมดี เวลารับประทานอาหารแฟนก็จะคอยใสใจคุณอรัญญาอยู
เสมอ ตักอาหารให ดูแลเครื่องดื่มให เมื่อคุณอรัญญาพาแฟนมาทีบ่ า นตอนทีไ่ มมีใครอยู แฟนก็จะ
ซื้ออาหารหรือของกินมาดวยและคอยจัดใสจานนํามาบริการ เมื่อรับประทานเสร็จแลวก็จะลางจาน
เก็บของทุกอยางเขาที่ให พบเห็นอะไรก็มกั จะซื้อมาฝากคุณอรัญญาโดยไมมีโอกาสพิเศษ เชน เสื้อ
กางเกง ปากกา เกม เปนตน บางครั้งกอนจากกันแฟนก็จะแอบทิ้งการดหรือกระดาษโนตไวใหคุณ
อรัญญาวารัก คิดถึง เปนตน กอนจากกันทุกครั้งก็จะบอกรักคุณอรัญญา วันไหนทีไ่ ดคุยกับคุณ
อรัญญาตอนกลางคืนก็มกั จะบอกใหคุณอรัญญานอนหลับฝนดี เปนตน
ดวยความดีและความรักทีแ่ ฟนคนนี้มีตอคุณอรัญญา คุณอรัญญาจึงรักแฟนคนนีม้ าก แตก็
ตองเลิกกันไปเพราะแฟนจับไดวาคุณอรัญญามีคนอืน่ อีกหลายคน โดยแฟนแอบเปดดูโทรศัพทมือถือ
ของคุณอรัญญาเพื่อที่จะดูวาคุณอรัญญาเก็บขอความที่แฟนสงใหทางมือถือหรือไม พอเห็นวามีแต
ขอความของผูห ญิงคนอื่น ซึ่งลวนแตเปนขอความบอกรัก บอกคิดถึง หรือกลาวไดวา เปนขอความ
แบบที่คนรักกันหรือกําลังจีบกันอยูสงถึงกัน แฟนของคุณอรัญญาจึงโกรธมาก ทะเลาะกันครั้งใหญ
ตอนแรกคุณอรัญญาตามงอไดสําเร็จ แตดีกันไดอยูไมกวี่ ันแฟนก็ขอเลิก โดยบอกวาถาคุณอรัญญามี
นิสัยอยางนีแ้ ลวชีวิตนี้ก็คงแกนิสัยนีไ้ มหาย
เพราะแฟนของคุณอรัญญาเองก็สงสัยมานานแลว
เนื่องจากเมื่อมีคนโทรศัพทเขามาตอนที่อยูดวยกันกับคุณอรัญญา บางครั้งคุณอรัญญารับแลวรีบวาง
โดยอางวาไมวาง หรือกําลังยุงอยู เปนตน น้ําเสียงก็จะไมเหมือนกับการพูดคุยโทรศัพทธรรมดา มี
การพูดจะพูดจาดวย แฟนของคุณอรัญญาสงสัยอยูบา งแตก็ยังไมไดโวยวายอะไรเพราะไมมหี ลักฐาน
วาคุณอรัญญานอกใจ
พอมาถึงตอนนี้แฟนของคุณอรัญญาจึงขอเลิกกับคุณอรัญญา คุณอรัญญาขอโทษหรือขอรอง
อยางไรเธอก็ไมฟง คุณอรัญญาเสียใจอยูนานหลายเดือน แมปจจุบันคุณอรัญญาก็ยังอยากใหเธอ
กลับมาคบกับคุณอรัญญาใหม คุณอรัญญาอยากกลับตัวกลับใจเปนคนใหมจริงๆ แตเธอก็ยังไมยอม
ใหโอกาสนัน้ คุณอรัญญาคุยโทรศัพทกบั เธอบาง แตถาคุณอรัญญาลองขอคบดวยอีกเธอก็จะโมโห
ทันที ระยะหลังคุณอรัญญาจึงไมกลาขอคบดวยอีก เพราะอยางนอยคุณอรัญญาก็ยังอยากคบเธอ
เปนเพื่อนตอไป คุณอรัญญาจึงไมกลาทําอะไรใหเธอโกรธมากขึ้น เพราะเกรงวาสักวันหนึ่งเธอจะบอก
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วาไมใหคุณอรัญญาโทรไปคุยดวยอีกแลว อยางไรก็ตาม คุณอรัญญาก็ยังพยายามทําคะแนนอยู
เรื่อยๆ เผื่อวาสักวันหนึ่งเธอจะเปลี่ยนใจกลับมาคบกับคุณอรัญญาอีกครั้ง
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่ชาย

แม

อายุ 26 ป

นองชาย

Ego
ชีวิตประจําวัน
ในวันธรรมดา คุณอรัญญาจะตื่นนอนประมาณ 05.45 น. คุณอรัญญาเปนคนอาบน้ําแตงตัว
เร็ว ประมาณ 15 นาทีก็เสร็จ คุณอรัญญาจะออกจากบานเวลาประมาณ 06.00 น. เพื่อไปทํางาน
บานกับทีท่ ํางานของคุณอรัญญาอยูไกลกัน คุณอรัญญาจึงตองออกจากบานแตเชา อาหารเชาก็
รับประทานแถวทีท่ ํางานกอนที่จะเขาที่ทาํ งาน กอนที่คณ
ุ อรัญญาจะไมมแี ฟนเลยอยางปจจุบัน คุณ
อรัญญาจะยุงชวงหลังเลิกงาน เพราะตองคอยสลับคิวเจอกับแฟนคนโนนคนนี้ในแตละวัน คอยจัดคิว
ในแตละวันไมใหคิวชนกัน วันไหนไมนัดกับใครคุณอรัญญาก็จะออกไปเที่ยวเพื่อมองหาคนมาจีบใหม
บางครั้งคุณอรัญญาก็จะลองจีบพนักงานตามรานตางๆที่คุณอรัญญาไป เปนการจีบเลนๆ แลวแต
สถานการณ เห็นใครหนาตาดีก็ลองจีบไวกอน ถาผูห ญิงเลนดวย คุณอรัญญาก็จะเลนดวย แตกอน
คุณอรัญญาจึงมักจะกลับบานดึกเพราะตองออกไปเที่ยวกับแฟนๆหลังเลิกงาน แตตอนนี้คุณอรัญญา
ไมมีแฟน คุณอรัญญาจึงออกไปเที่ยวกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนทอมหรือเพื่อนผูชายแทน แตระยะหลัง
นี้คุณอรัญญามักจะกลับบานทันทีหลังเลิกงาน คุณอรัญญาเริ่มเห็นขอดีของการกลับบานเร็ว คือคุณ
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อรัญญารูสึกวาไดมีเวลาพักผอนมากขึน้ รูสึกวาคุณอรัญญามีเวลาสวนตัวใหกับตัวเองมากขึ้น แต
คุณอรัญญาก็เหงาอยูบาง จากที่เคยมีคนใหความสนใจ มีโทรศัพทมาบอยๆ มีคนใหโทรหาเยอะๆ
ยามเหงา ตอนนีท้ ุกคนไมคอยติดตอคุณอรัญญาเหมือนเดิม บางคนก็เลิกติดตอกันไปเลย คนที่คุณ
อรัญญาเริ่มจีบหลังจากโดนผูหญิงหลายคนบอกเลิกพรอมกันนั้น
คุณอรัญญาก็ยังไมอยากให
ความหวังใครมากเหมือนแตกอน
แตก็สนิทกันในระดับหนึ่ง
เมื่อถึงวันหยุด คุณอรัญญาก็มักจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ โดยออกจากบานตอนสาย แลว
กลับถึงบานตอนค่ําถึงตอนดึก สวนใหญจะประมาณสามถึงสี่ทมุ ถาคุณอรัญญาอยูบาน คุณ
อรัญญาก็จะอานหนังสือ ดูภาพยนตร และนอน หนังสือที่อานก็เปนนิตยสารทัว่ ไป สวนใหญเปน
นิตยสารสําหรับผูชาย
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณอรัญญาเขากันไดดีกับบุคคลในครอบครัว แตคุณอรัญญาก็ไมไดเลาใหใครฟงทุกเรื่อง
เรื่องบางเรื่องมักเก็บไวคิดเอง หาทางออกเอง คุณอรัญญาไมแนใจวาสนิทกับใครมากกวา คิดวา
สนิทเทาๆกัน เลือกปรึกษาดวยเปนบางเรื่อง อยางเรื่องที่คุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิง คุณอรัญญา
ก็เปดเผยกับทางบานวาเปนหญิงรักหญิง แตไมไดเลาเรื่องราวสวนตัวลึกซึ้งใหฟงอยางละเอียด เชน
การที่คุณอรัญญาคบหากับใครนั้นคุณอรัญญาก็ไมเลาใหใครฟง การที่คุณอรัญญาอกหักคุณอรัญญา
ก็ไมเคยเลาใหใครที่บานฟง เปนตน แตเทาที่ทางบานทราบวาคุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิงนั้น ทาง
บานก็ไมไดตอวาอะไร พี่กับนองชายก็พอๆจะทราบอยูกอนแลว เพราะคุณอรัญญาชอบแตงตัว
เหมือนผูชาย คุณอรัญญาเคยเอารองเทาของพี่ชายไปใส เวลาคุณอรัญญาพูดก็จะลงทายดวยคําวา
ครับ ทางบานจึงไมคอยตกใจเมื่อคุณอรัญญายอมรับกับทางบานวาเปนหญิงรักหญิง คุณอรัญญา
เปดเผยตนกับทางบานโดยการบอกวาจะพาแฟนซึ่งเปนผูหญิงมาเที่ยวที่บาน แฟนคนนีก้ ็คือแฟนคนที่
คุณอรัญญารักมากที่สุดนัน่ เอง คุณอรัญญาจึงไดยอมรับตนเองกับทางบาน ทางบานก็ตอนรับพูดคุย
กับแฟนของคุณอรัญญาดวยดีทุกอยาง จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิง
รักหญิงของคุณอรัญญา
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เพื่อน
คุณอรัญญามีเพื่อนสนิททั้งทอมและผูชาย ไมคอยรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงที่เปนดี้ ที่รูจักก็คือ
รูจักโดยการจีบเปนแฟน ถารูจักก็นอยแบบบังเอิญมากกวา แตที่รูจักตลอดเวลาที่ผานมาก็ทาํ ใหคุณ
อรัญญามีแฟนแบบนับจํานวนไมได คือ หญิงรักหญิงที่เปนดี้สวนใหญที่คุณอรัญญารูจักมักจะเปน
คนที่คุณอรัญญาจีบเปนแฟน ถึงแมจะคบแบบไมจริงจังก็ตาม คุณอรัญญาไมคอยมีหญิงรักหญิงที่
เปนดี้แบบคบกันเปนเพื่อน มีแตที่คบแบบแฟน แตพอคบไดระยะหนึง่ ก็จะเลิกกัน แลวสวนใหญก็จะ
เลิกติดตอกันไปดวย หรือไมก็นานๆจะโทรคุยกันสักครั้งหนึ่ง คุณอรัญญาคิดวาเพื่อนผูหญิงมีไวคบ
ตอนที่กาํ ลังหาแฟน นอกนัน้ คุณอรัญญาก็ไมคอยสนใจที่จะคบกับเพื่อนผูหญิงนัก เพื่อนสนิทของคุณ
อรัญญาจึงเปนทอมและผูช าย คุณอรัญญาชอบคบกับเพื่อนเหลานีเ้ พราะรูสึกพูดคุยกันรูเรื่อง เฮฮา
ไดถึงไหนถึงกัน คุณอรัญญาชอบออกไปเที่ยวไหนมาไหนกับเพื่อนเหลานี้ โดยเฉพาะเวลาออกไป
เที่ยวเพื่อจีบผูหญิง เวลามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผูห ญิงทีค่ บอยูก็จะโทรปรึกษาหรือขอคําแนะนํา เชน
การจีบผูหญิง การเอาใจผูหญิงในที่สถานทีห่ รือตามโอกาสตางๆ เปนตน เพื่อนจึงมีสวนเสริมในการ
ใชชีวติ ของคุณอรัญญา คุณอรัญญาจึงไดซึมซับพฤติกรรมบางอยางมาจากเพื่อนๆ จึงอาจกลาวไดวา
ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอรัญญา
โรงเรียน
คุณอรัญญาไมเคยศึกษาในโรงเรียนสตรีลวน ศึกษาในโรงเรียนสหศึกษามาตลอด เพื่อนสนิท
ของคุณอรัญญาสวนใหญก็เปนเพื่อนทอมหรือเพื่อนผูชาย ถึงแมวา คุณอรัญญาจะไมไดมีเพื่อนหญิง
รักหญิงที่เปนดี้เยอะจากที่โรงเรียน แตคุณอรัญญาก็มีเพื่อนหญิงรักหญิงที่เปนทอมเยอะจากโรงเรียน
คุณ อรัญญายังชอบแยงผูห ญิงจากเพื่อนผูชายในโรงเรียนดวย คุณอรัญญาคิดวาทาทายดี ถาแยง
ผูหญิงมาจากผูชายไดแลวจะทําใหคุณอรัญญาภาคภูมิใจในตัวเอง แตเวลาไหนที่คุณอรัญญาโดน
เพื่อนผูชายในโรงเรียนมาแยงจีบแฟนตนหรือคนที่คุณอรัญญากําลังหมายตาไว คุณอรัญญาก็จะโมโห
และเจ็บใจมากทีแ่ พเพื่อนผูชาย
คุณอรัญญาเคยคบกับแฟนหญิงรักหญิงหลายคนที่รูจักกันใน
โรงเรียน จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอรัญญา
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สื่อมวลชน
คุณอรัญญาไมเคยอานหนังสือและไมเคยดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณอรัญญาไม
คอยไดรับสื่อเกี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิงมากอนทีจ่ ะรับรูวา มีสื่อเกี่ยวกับหญิง
รักหญิงอยูดวย ถึงคุณอรัญญาจะเห็นวาปจจุบนั มีสื่อเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากขึน้ เชน หนังสือ
การตูน หนังสือ วารสาร ภาพยนตร เว็บไซต เปนตน แตคุณอรัญญาก็ไมคอยไดใหความสนใจ
คุณอรัญญาก็ยังคงดําเนินชีวิตเหมือนเดิม จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยสือ่ มวลชนไมมอี ิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณอรัญญา
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณอรัญญาไมเคยมีคนรักที่เปนผูชาย ไมเคยมีผูชายมาจีบคุณอรัญญา เพื่อนผูชายที่คุณ
อรัญญารูจักก็ทราบกันทั้งนั้นวาคุณอรัญญาเปนทอม เพื่อนผูชายไมเคยแสดงทาทางกับคุณอรัญญา
แบบเดียวกับผูหญิงทั่วไป ซึ่งคงเปนเพราะทุกคนทราบวาคุณอรัญญาเปนทอม และคุณอรัญญาก็
ไมไดมีหนาตานารักดึงดูดผูชายดวย จึงกลาวไดวา ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอรัญญา
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณอรัญญาคิดวาตนเองแตกตางไปจากคนอื่น คุณอรัญญาเปนผูหญิงก็จริง แตก็เปนผูหญิง
ที่รักผูหญิงดวยกันเหมือนทีผ่ ูชายรักผูห ญิง คุณอรัญญาจึงเปนผูหญิงที่มีจิตใจเหมือนผูช าย แตคุณ
อรัญญาก็รูตัวดีวาคุณอรัญญาไมใชผูชาย คุณอรัญญาคิดวาทอมกับผูชายแตกตางกันที่ผชู ายดูจะ
มั่นคงและมีอนาคตมากกวาทอม เพราะยังไงทอมก็เปนผูหญิง ธรรมชาติสรางมาใหผหู ญิงกับผูชาย
สามารถสืบสกุลกันได แตบุคคลเพศเดียวกันทําอยางนัน้ ไมได คุณอรัญญาจึงไมเหมือนกับทั้งผูห ญิง
และผูชายทั่วไป แตถึงคุณอรัญญาจะแตกตางจากคนทั่วไป คุณอรัญญาก็จะยอมรับในตัวตนที่คุณ
อรัญญาเปน คุณอรัญญาไมสนใจวาคนอื่นจะมองวาคุณอรัญญาแตกตางไปจากคนอื่นหรือไม เพราะ
นี่คือตัวของคุณอรัญญา คนเรายอมแตกตางกันไป จึงกลาวไดวา ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่น
มีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอรัญญา
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ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
ถึงแมวา คุณอรัญญาจะมองวาตนเองแตกตางจากคนอืน่
แตคุณอรัญญาก็ไมคิดวาความ
แตกตางของตนนัน้ เปนสิ่งทีผ่ ิดปกติแตอยางใด คุณอรัญญาคิดวาคนเรายอมมีลกั ษณะเฉพาะตาม
แบบของตนเอง ดังนั้นทุกคนจึงแตกตางกัน แตจะแตกตางกันอยางไรมากเพียงไหนนั้นเปนอีกเรื่อง
หนึ่ง ความแตกตางจึงไมเปนสิ่งผิด เชนเดียวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิง พฤติกรรมหญิงรักหญิงไมได
เปนสิ่งที่ไมดี แตเปนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลจึงไมมีถูกไมมีผิด ดังนั้น คุณอรัญญาจึงมีความคิดในแง
ดีตอพฤติกรรมหญิงรักหญิง จึงกลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณอรัญญา
ความตองการทางจิตใจ
คุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิงตั้งแตยังจําความได ทางบานของคุณอรัญญาก็อบอุนดี ไมมี
ใครตอวาที่คณ
ุ อรัญญาเปนหญิงรักหญิง
คุณอรัญญาก็ไมไดถกู ผูชายหักอกจนเปลี่ยนใจมาชอบ
ผูหญิงแทน การที่คุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิงจึงไมไดเปนการทดแทนความตองการทางจิตใจแต
อยางใด จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความตองการทางจิตใจไมมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของ
คุณอรัญญา
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
ชีวิตอนาคตนัน้ คุณอรัญญาวางแผนทํางานเลี้ยงดูพอแม ถาไมมีพอแมแลวก็เลี้ยงดูพี่นอง
และรอคนรูใจ เพราะปจจุบันยังไมมีแฟน คบกันไดก็คบ คบกันไมไดก็เลิก คุณอรัญญาตั้งใจจะเลิก
เปนคนเจาชู แตปจจุบนั ก็ยงั ทําไมได แตคุณอรัญญาก็คิดวาตัวเองเจาชูนอยลงกวาแตกอนนิดหนอย
คุณอรัญญาอยากมีใครสักคนที่รูใจ เพราะคุณอรัญญาเปนคนขี้เหงา คิดวาคงไมสามารถอยูคนเดียว
ไดตลอดชีวิต คุณอรัญญาเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงกับเพื่อน พี่นอง และพอแม แต
โดยทั่วไปแลวพอคนอื่นเห็นคุณอรัญญาก็มักจะเดาไดวา คุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิง
เพราะคุณ
อรัญญาชอบแตงตัวและไวทรงผมแบบผูช าย
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คุณอรัญญาอยากมีครอบครัวกับผูหญิง ไมมีลกู ก็ได ถาอยากมีคงก็มีครอบครัวกับแมหมาย
ลูกติดเหมือนเพื่อน งายดีและเปนลูกของอีกฝายจริงๆ แตคงเปนไปไดยากสําหรับคุณอรัญญา
เพราะคุณอรัญญาไมคอยชอบคนที่อายุมากกวา ถาอายุมากกวาไมกี่ปคุณอรัญญาคงพอรับไหว แต
ถาอายุหา งกันเกินไปคุณอรัญญาจะเกรงวาคนอื่นจะคิดวาคุณอรัญญาเกาะผูหญิงกิน เนื่องจากเวลา
ที่คุณอรัญญาเห็นผูชายที่อายุนอยคบกับผูห ญิงที่อายุมากกวา คุณอรัญญามักจะคิดวาผูชายพวกนี้
เกาะผูหญิงกิน เวลาที่คุณอรัญญาเห็นผูหญิงอายุนอยคบกับผูชายอายุมากกวามากๆ คุณอรัญญาก็
มักจะคิดวาไมฝายใดฝายหนึ่งคงหลอกกันอยู ผูหญิงอาจจะเห็นแกเงินยอมเปนเมียนอย เปนตน คุณ
อรัญญาจึงไมคิดที่จะคบกับผูหญิงที่อายุมากกวามากๆ เพราะคุณอรัญญาคิดวาภาพลักษณตนจะ
เสียเมื่อคนอื่นมองอยางที่คุณอรัญญามองคนอื่น

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14: คุณรัตนา (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณรัตนาเปนทอม อายุ 26 ป สถานภาพโสด เปนคนนิสยั ใจรอน โกรธงายหายเร็ว ใจบุญ
สงสารเห็นใจคนที่ดอยกวาตน โดยเฉพาะถาคุณรัตนาเจอคนขอทานที่พิการ คุณรัตนาก็จะบริจาคเงิน
อยูเสมอ คุณรัตนาเปนคนที่มีนิสยั ตรงมากไป ทําใหเปนขอเสียทีย่ ังแกไมหาย คือคุณรัตนาคิดอะไรก็
มักจะพูดอยางนั้นออกไปตรงๆ ทําใหมีเพื่อนไมพอใจในการกระทําดังกลาวมาบางแลว
เปนคน
หนาตาคอนขางหลอ สวนสูงไมสูงมากนัก เกือบอวน ผิวคล้ํา การแตงตัวแลวแตสถานการณ ถา
ทํางานก็แตงตัวสุภาพ ใสเสื้อเชิ้ต กางเกงเรียบๆ ถาไปเที่ยวก็ใสกางเกงยีนส เสื้อโปโล รองเทาแตะ
บางครั้งก็รองเทาผาใบ ชอบแตงสบายๆ ไมชอบใสกระโปรง ตั้งแตสําเร็จการศึกษามาไมเคยใส
กระโปรงอีกเลย
ครอบครัวของคุณรัตนามีสมาชิกดวยกันทัง้ หมด 4 คน ไดแก แม พี่ชาย พี่สาว และคุณรัตนา
พอของคุณรัตนาเสียชีวิตไปตั้งแตคุณรัตนายังเรียนอยูชนั้ มัธยม 3 หลังจากนั้นพีช่ ายก็ทําหนาที่เปน
หัวหนาครอบครัวแทนพอเรื่อยมา ถึงแมวา พอของคุณรัตนาจะจากไปแลว แตคุณรัตนาก็คิดวา
ครอบครัวของคุณรัตนาก็ยังเปนครอบครัวที่อบอุน เปนครอบครัวที่รักกันดี แมของคุณรัตนาเปน
แมบา นตั้งแตพี่ชายทํางาน ซึ่งเปนชวงที่พอของคุณรัตนาเสียพอดี เรื่องทุกอยางจึงขึ้นอยูก ับพี่ชาย
สวนพี่สาวก็ไปทํางานอยูตา งประเทศ นานๆจะไดเจอกันสักครั้ง คุณรัตนาสนิทกับแมและพี่สาว แต

177
จะสนิทกับแมมากกวา กับพี่ชายจะไมคอยไดคุยอะไรกันบอยๆเพราะพี่ชายงานยุงมาตลอด ยิ่งตอนนี้
พี่ชายแตงงานและยายออกไปแลวดวย จึงไมคอยไดเจอกัน แตพี่ชายก็ยังคงสงเงินมาชวยเหลือแมใน
ดานคาใชจา ยตางๆอยูเสมอ แมของคุณรัตนาทําขนมสงฝากขายตามรานตางๆ ทําใหพอมีรายไดมา
จุนเจือครอบครัวดวยสวนหนึ่ง
เมื่อเรียนจบระดับมัธยม 3 คุณรัตนาก็ศึกษาตอ ปวช. หลังจากนั้นก็เรียนตอระดับ ปวส.
ตามดวยศึกษาตอปริญาตรี พอสําเร็จการศึกษาแลวก็หางานทํา คุณรัตนาเคยลงทุนกับเพื่อนเปดราน
ถายเอกสารพิมพรายงานตอนอยูมหาวิทยาลัยป 4 อันที่จริงแลวคุณรัตนาก็พอมีเงินลงทุนเอง แตคุณ
รัตนาตองการคนมาชวยกันดูแลราน คุณรัตนาจึงคิดวาการลงทุนรวมกับเพื่อนนาจะเปนทางออกที่ดี
ที่สุด พอสําเร็จการศึกษาและไดงานทําแลวก็เลิกธุรกิจดังกลาวในที่สดุ เพราะตางคนตางก็อยากหา
งานทําทีม่ ั่นคงมากกวานั้น หลังสําเร็จการศึกษาแลวคุณรัตนาทํางานเปนผูสื่อขาวนิตยสารฉบับหนึ่ง
ปจจุบันเปนบรรณาธิการนิตยสารเกี่ยวกับอาชีพการงาน เพื่อนรวมงานก็ใหการยอมรับคุณรัตนาอยาง
ดี คุณรัตนาไมมีปญหาในทีท่ ํางานในเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง
คุณรัตนารูสึกชอบผูหญิงตั้งแตจําความได สมัยเรียนอนุบาลยังแอบมองแอบชอบหัวหนาหอง
ที่เปนผูหญิง คุณรัตนามีความรูสึกวาคุณรัตนาเปนผูชาย แตอธิบายตัวเองไมไดตอนนั้น จนกระทั่ง
ศึกษาตอระดับมัธยม 1 ในโรงเรียนสตรีลวน คุณรัตนาจึงทราบวาตนเปนอะไร ตองการอะไร คนพบ
คําวา ทอม – ดี้ หรือหญิงรักหญิงไดเมื่อตอนเขาโรงเรียนสตรี แตคุณรัตนาก็ยังไมมีแฟนเปนตัวเปน
ตนจนกระทั่งอยู ปวช. เพราะคุณรัตนาไมเคยเจอคนที่สนใจจริงจังตอนอยูมัธยม ชวงมัธยมของคุณ
รัตนาเปนเหมือนชวงเรียนรูตัวเอง เปนชวงที่คุณรัตนาลองทําความรูจักกับหญิงรักหญิงดวยกัน อยาง
มากก็แคสนิทกันเปนพิเศษ แตคุณรัตนายังเคยไมยกยองใครในฐานะแฟน
ปจจุบันคุณรัตนามีแฟนหญิงรักหญิงมาแลวทั้งหมด 7 คน คุณรัตนามีแฟนตั้งแตอยู ปวช.
ป 2 คบกันมาจนเขาปริญญาตรีป 3 เปนคนแรกที่คุณรัตนามีความสัมพันธทางเพศดวย คบกันมา
เกือบ 5 ปแตก็เลิก เพราะคุณรัตนาทนนิสัยของแฟนไมได แฟนเปนคนไมคอยใสใจคุณรัตนา คุณ
รัตนาจึงใหความสนใจในตัวแฟนนอยลง แลวก็มองหาคนใหม แฟนของคุณรัตนาจับไดวาคุณรัตนา
แอบมีแฟนใหมจึงขอเลิก คุณรัตนาก็ไมไดเสียใจอะไรมากนักเพราะเริ่มเบื่อแฟนคนนี้แลว
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คุณรัตนาคบกับแฟนคนที่สองประมาณครึ่งปชวงที่ยังเรียนอยูในมหาวิทยาลัย พอใกลสําเร็จ
การศึกษาก็เลิกกัน เพราะคุณรัตนาคิดวาแฟนคนนีก้ ็นา เบื่อ คือคบกันไปแตละวันเรื่อยๆ ไมไดมี
ความรูสึกอะไรที่พิเศษเหมือนตอนคบกันแรกๆ พอนานวันเขาคุณรัตนาก็เริ่มมองหาคนใหมๆ แตคุณ
รัตนาก็ยังไมคดิ วาตัวเองเปนคนเจาชู
คุณรัตนาคบกับแฟนคนที่สามเปนเวลาประมาณ 1 ป ก็เลิก เพราะคุณรัตนาชอบมองหาคน
ใหมไปเรื่อยๆ ไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาทําไมจึงไมพอซะที คุณรัตนาจึงเปนฝายหักอกคนอื่นตลอด
คุณรัตนาคบกับแฟนคนที่สปี่ ระมาณ 2 ปก็เลิกกัน หลังจากนั้นคุณรัตนาเริ่มรูสึกวาตัวเองคงยังไม
พรอมที่จะมีความสัมพันธกบั ใครจริงจัง แลวคุณรัตนาก็มแี บบคบเลนๆทีละประมาณเดือนสองเดือน
อีกสองคน แลวก็เลิก ชวงนี้คุณรัตนาจึงยอมรับตัวเองวาเปนคนเจาชู แตเจาชูเพราะยังไมเจอใครที่
นาสนใจจริงๆ เนื่องจากชวงที่คุณรัตนาคบใครเปนแฟน คุณรัตนาก็จะไมมีคนอืน่ แตพอชวงที่คุณ
รัตนาไมมแี ฟนเปนตัวเปนตน คุณรัตนาก็จะใหความสนิทสนมกับคนอืน่ ทีละหลายคน
ปจจุบันคุณรัตนาคบกับแฟนอยู 1 คน คบกันมาไดประมาณครึ่งปแลว และก็มีแนวโนมที่จะ
ยังคบตอไปอีกนานพอสมควร เพราะคุณรัตนาเขากันไดดีกับคนนี้ รูจักกันเพราะเปนเพื่อนของเพื่อน

179
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่ชาย

แม

พี่สะใภ

พี่สาว

อายุ 26 ป

Ego
หลาน

ชีวิตประจําวัน
คุณรัตนาตื่นนอนประมาณ 08.00 น. เพราะทีท่ ํางานอยูใ กลบาน คุณรัตนามักจะทํางานเกิน
วันละ 10 ชั่วโมง เห็นอะไรเปนงานไปหมด คุณรัตนาทํานิตยสารเกีย่ วกับการจัดหางาน ชอบศึกษา
เรื่องอะไรที่เกี่ยวของกับงาน ไปเดินหาขอมูลตามงานตางๆ เชน เมืองทอง ศูนยสิริกิตต ไบเทค เปน
ตน คุณรัตนามักจะเขานอนเลยเที่ยงคืนไปแลว สวนใหญจะประมาณ 01.00 – 02.00 น. วันธรรมดา
จึงไมคอยไดเจอกับแฟน สวนใหญจะเจอกับแฟนในวันหยุด ในวันหยุดถาคุณรัตนาไมไดไปไหน คุณ
รัตนาจะนอนตื่นสาย ตื่นมาก็ไดเวลารับประทานอาหารกลางวันพอดี และก็จะชอบฟงเพลง อาน
หนังสือ และเลนกับสุนัขตัวโปรด ไมคอยติดตามรายการโทรทัศน เวลาดูโทรทัศนกจ็ ะดูไปเรื่อยๆ
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ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณรัตนาไมไดบอกครอบครัวเรื่องที่คุณรัตนาเปนหญิงรักหญิง เพราะแมเปนคนมีอายุมาก
หัวโบราณก็วา ได เคยมีญาติผูชายที่เปนแบบคุณรัตนาแลวเขาทําตัวไมดี แมเคยพูดใหฟงวาเปน
กะเทยไมดีนะ บา สรุปวาแมคิดวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนสิ่งที่ไมดี คุณรัตนาจึงไมสามารถเปดเผย
เรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงใหครอบครัวรับทราบได คุณรัตนาคิดวาพี่สาวพอจะทราบ แตก็ไมไดพูด
อะไร คุณรัตนาจึงไมเคยเลาเรื่องความรักของตนใหกบั ใครในบานฟง ไมเคยพาผูหญิงไปเที่ยวทีบ่ าน
เลย เพราะกลัววาทางบานจะสงสัย แมกไ็ มคอยไดพูดถึงชีวิตในอนาคตของคุณรัตนาดานความรัก
คงเปนเพราะเห็นคุณรัตนามัวแตยุงกับงานที่ทาํ อยู จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยครอบครัวไมมีอทิ ธิพลตอ
การเปนหญิงรักหญิงของคุณรัตนา
เพื่อน
คุณรัตนามีเพื่อนทอมและเพื่อนผูชายเปนสวนมากตั้งแตสมัยเด็ก ซึ่งเปนเพื่อนแถวบานหรือ
ญาติ การเลนก็จะเลนเหมือนเด็กผูชายทุกอยาง ยิงนกตกปลา ยิงปน สนุกมาก แตเมื่อเพื่อนผูหญิง
ชวนไปเลนก็จะไมคอยชอบเลน เพราะเพื่อนผูหญิงชอบชวนไปเลนเก็บใบไมมาสมมติวาทําอาหารบาง
กระโดดยางบาง เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่นาเบื่อมากสําหรับคุณรัตนา คุณรัตนาจึงสนิทและซึมซับนิสัย
บางอยางแบบผูชายจากเพื่อนผูชายมาตั้งแตเด็ก
เพื่อนหญิงรักหญิงของคุณรัตนาจะเปนเพื่อนใน
หองเรียน แตปจจุบันคุณรัตนาจะรูจกั เพื่อนหญิงรักหญิงใหมๆจากทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซตและ
ทางการเขาหองสนทนาทีม่ กี ลุมหญิงรักหญิงใชบริการกันมาก คุณรัตนาจึงมีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรัก
หญิงอยูหลายคน จึงกลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณรัตนา
โรงเรียน
คุณรัตนาจําความไดวา รูสึกชอบผูหญิงดวยกันตั้งแตเรียนอยูชนั้ อนุบาลแลว ตอนนั้นก็ไดแต
แอบมอง ตอมาคุณรัตนาเขาศึกษาในโรงเรียนสตรีตอนเรียนอยูชั้นมัธยม 1 – มัธยม 3 โรงเรียนเปน
สถานที่ซึ่งทําใหคุณรัตนาเขาใจในตัวเองวาตนนัน้ เปนหญิงรักหญิง เพราะโรงเรียนสตรีเปนสถานที่
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แรกทีท่ าํ ใหคณ
ุ รัตนาเห็นพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงโดยชัดเจน
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณรัตนา

จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมี

สื่อมวลชน
สื่ออยางเดียวเกี่ยวกับหญิงรักหญิงที่คุณรัตนาไดรับบอยคืออินเทอรเน็ต คุณรัตนาชอบเขา
หองสนทนาเฉพาะหญิงรักหญิง เว็บไซตตางๆก็เขาไปดูบาง แตก็ไมบอยเทาเขาหองสนทนา ปจจุบัน
อินเทอรเน็ตก็เปนสื่ออยางหนึ่งที่ทาํ ใหคุณรัตนามีเพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่มมากขึ้น ทางหนังสือพิมพและ
โทรทัศนก็มีเห็นอยูบางนานๆครั้ง จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรัก
หญิงของคุณรัตนา
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณรัตนามีเพื่อนผูชายที่สนิทอยูหลายคนมาตั้งแตเด็กก็จริง แตคุณรัตนาก็ไมเคยคิดอะไรเกิน
เลยเพื่อน คุณรัตนาชอบไปเที่ยวเฮฮาประสาผูชายกับเพื่อนผูชายตั้งแตยังเด็ก เพื่อนผูชายก็ไมเคยจีบ
คุณรัตนาเปนแฟนเลยสักครั้ง คุณรัตนาจึงไมมีเคยคนรักที่เปนผูชายเลย จึงไมเคยเสียใจเพราะผูชาย
จึงกลาวไดวา ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของ
คุณรัตนา
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณรัตนามองตนวาผิดปกติกวาคนทัว่ ไปอยูแลวในการทีช่ อบเพศเดียวกัน แตเมื่อคุณรัตนาโต
ขึ้นและในพบวาปจจุบนั นี้ สังคมหญิงรักหญิงเปดกวางมากขึ้น ทําใหคุณรัตนารูสึกวามีเพื่อน คุณ
รัตนาไมทาํ ใหใครเดือดรอนในเรื่องของการแสดงกิริยาวาจาในสังคม วางตัวเหมาะสมทุกสถานการณ
จะปลดปลอยตัวเองเมื่ออยูกับเพื่อนกลุมเดียวกันที่เปนเหมือนกันหรือแฟนของตน
ในสังคมก็
เหมือนกับเหรียญสองดาน มีทั้งคนที่ชอบกับไมชอบ หมายถึงโดยรวมวามีทั้งคนที่รับไดและรับไมได
ซึ่งคุณรัตนาเองก็เขาใจวาความคิดของคนเรานั้นตางกัน แตในสวนตัวของคุณรัตนาแลว คุณรัตนาคิด
วาคุณรัตนาวางตัวไดเหมาะสมแลว ไมมใี ครเคยพูดจาไมดีตอหนา แตลับหลังคุณรัตนาก็ไมทราบ
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คุณรัตนาเปนผูหญิงที่มีจิตใจเหมือนผูชาย
แตผูหญิงแบบคุณรัตนาก็มีความแตกตางจาก
ผูชายที่เห็นชัดก็คือรางกายและอวัยวะทุกอยาง สวนดานการแตงกายนั้นจะเหมือนกันเปนสวนใหญ
แตทางดานจิตใจแลว ทอมจะเขาใจผูห ญิงไดดีกวาผูช ายแทๆ เนื่องจากวาทอมจริงๆแลวก็คือผูหญิง
ยอมจะมีความละเอียดออนซอนอยูในตัวเอง ความหวงใยใสใจ รูอารมณของผูหญิงไดลึกซึ้งกวา แต
ก็ไมใชทั้ง 100% ผูชายบางคนก็มีความละเอียดออน แตก็ยังนอยกวาทอม สวนทอมถาเมื่อรักใคร
แลวสวนใหญถาผูหญิงที่เปนแฟนทอมมีความจริงใจตอทอมจริงๆ ทอมก็ไมมีวนั นอกใจไปมีคนอืน่ ซึ่ง
ผิดกับผูชาย ตอใหผูหญิงรักมากแคไหน เปอรเซ็นตของการเจาชูหรือหลงผิดไปบางจะมีมากกวา จะ
ดวยธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา หรือเปนเพราะเปนดวยนิสัยที่ผูชายทุกคนตองมี ก็คือมากกวาทอม
คุณรัตนาจึงคิดวาตนไมถึงกับเปนผูชาย แตกไ็ มถึงกับเปนผูหญิงทีเดียว คุณรัตนาจึงมองตนแตกตาง
ไปจากคนอืน่ จึงกลาวไดวา ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอืน่ มีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของ
คุณรัตนา
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณรัตนาคิดวาสังคมไทยในปจจุบันเปดรับเรื่องพฤติกรรมหญิงรักหญิงกวางมากขึน้ ไมเคยมี
ใครแสดงทีทาไมพอใจที่เห็นคุณรัตนาเปนหญิงรักหญิงออกมาตรงๆ คุณรัตนาจึงคิดวาทุกคนคงพอ
ยอมรับได ถึงแมวา ในใจจริงๆแลวอาจจะไมยอมรับ แตก็ไมถึงกับพูดตอวาหรือประณามออกมา
ยอมแสดงวาสังคมยอมรับพฤติกรรมหญิงรักหญิงในระดับหนึ่ง คุณรัตนาเพิ่งรูตัวเองวาพฤติกรรมของ
ตนนัน้ เปนพฤติกรรมแบบหญิงรักหญิงก็เมื่อคุณรัตนาเขาศึกษาระดับมัธยมตนในโรงเรียนสตรี คุณ
รัตนาเองคิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไปในสังคมก็จริง แตหญิงรักหญิง
ก็ไมไดเปนคนผิดปกติ คนทั่วไปอาจจะมองวาหญิงรักหญิงผิดปกติเพราะเขายึดหลักวาพฤติกรรมแบบ
รักตางเพศเปนสิ่งที่ปกติ ทั้งๆที่อันที่จริงแลวการที่เราชอบพอใครสักคนก็ไมใชเรื่องที่ผิดหรือสรางความ
เสียหายใหแกใคร คุณรัตนาจึงยอมรับตัวเองวาเปนหญิงรักหญิงและพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงดี
จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิง
รักหญิงของคุณรัตนา
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ความตองการทางจิตใจ
คุณรัตนาเสียพอไปตั้งแตยังเด็ก แตครอบครัวของคุณรัตนาก็ยังเปนครอบครัวที่อบอุน แม
เปนแมบานเพื่อคอยดูแลลูก พี่ชายก็ทํางานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว คุณรัตนามีเพื่อนผูชายมาก
ตั้งแตยังเด็ก สนิทกันตามประสาผูชาย พอคุณรัตนาเขาศึกษาในโรงเรียนสตรี คุณรัตนาก็เริ่มมั่นใจ
วาตัวเองนั้นชอบผูหญิง การที่คุณรัตนาเปนหญิงรักหญิงจึงไมนาจะเปนเพราะการตองการตอบสนอง
ความตองการทางจิตใจแตอยางใด จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยความตองการทางจิตใจไมมีอทิ ธิพลตอ
การเปนหญิงรักหญิงของคุณรัตนา
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
ในอนาคตคุณรัตนาอยากมีคูชีวิตหรือเพื่อนชีวิตที่จริงใจสักคน อยูดวยกัน ดูแลกันและกัน มี
ธุรกิจขนาดเล็กทํารวมกัน ทําอะไรคลายคูสามีภรรยาทัว่ ไป คุณรัตนาอยากมีครอบครัวกับผูหญิง แต
ก็ยังไมรูวา จะเปนไปไดหรือไม เพราะแมคอนขางเปนคนหัวโบราณ กลัวแมทาํ ใจยอมรับไมได คุณ
รัตนาเองก็ยังไมกลาบอกกับทางบานเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง คุณรัตนาจึงตองฝาดานนีไ้ ปกอนที่จะ
ไดสรางครอบครัว ครอบครัวสําหรับคุณรัตนาก็ไมไดหวังอะไรมาก คงแคยายออกไปหาคอนโดหรือ
อพารตเมนทเชาหรือซื้ออยูก บั แฟน แตแฟนคนนั้นตองเปนคนที่คุณรัตนารักและมัน่ ใจในตัวเธอดวยวา
เธอเองก็ดีและรักคุณรัตนาจริง ถึงแมวาคุณรัตนาจะยังไมกลาบอกทางบานเรื่องพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงของตน แตคุณรัตนาก็เปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงกับเพื่อนทุกคน ทัง้ เพื่อนที่เปนและไม
เปนหญิงรักหญิง
คุณรัตนามีทัศนคติเกี่ยวกับตนเองวา คุณรัตนาเองก็รูสึกวาตัวเองทําหนาที่ไดดีระดับหนึ่ง คือ
เรียนจบ ทํางาน เลี้ยงดูแม แตยังไมสามารถทําไดดมี ากนัก คือยังไมถึงขัน้ ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต แตคุณรัตนาเองก็อายุยังนอย ยังมีเวลาที่จะไดดีในหนาที่การงานอีกมาก ในอนาคตก็จะทํางาน
ใหดีที่สุดเทาทีจ่ ะทําได ไมคดโกงใคร ไมทําใหใครเดือดรอน และเต็มที่กับสิ่งทีท่ าํ
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15: คุณชลธิชา (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณชลธิชาเปนทอม อายุ 27 ป สถานภาพโสด คุณชลธิชาเปนคนที่มีรูปรางอวนเตี้ย ผิว
คล้ํา มีนิสัยเจาชู หนาตาดุแตถาไดพูดคุยดวยแลวก็จะมีรอยยิ้มทีด่ ูเปนมิตรและไมนากลัวอยางที่เห็น
แตภายนอก คุณชลธิชามีพนี่ อง 3 คน เปนลูกคนที่ 2 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แตปจจุบนั เปนนักศึกษาปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง แมของคุณชลธิชาเปนคนราชบุรแี ตพอ
ของคุณชลธิชาเปนคนกรุงเทพฯ พอแตงงานแลวแมจึงยายเขามาอยูอาศัยกับพอที่กรุงเทพฯในแถบ
ชานเมือง พอของคุณชลธิชารับราชการตํารวจ แมของคุณชลธิชาเปนครูโรงเรียนมัธยม
คุณชลธิชาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนนี้คุณชลธิชาก็รสู ึกเสียใจอยู
เหมือนกันที่ตอนนัน้ คุณชลธิชาไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร คุณชลธิชาจึงสอบเขามหาวิทยาลัยไมได พอ
แมของคุณชลธิชาก็พยายามสงเสียใหคุณชลธิชาเลาเรียนถึงระดับปริญญาตรี แตคุณชลธิชาก็ดื้อและ
เกเร ขี้เกียจเรียนตอ พอแมไมรูจะทําอยางไรจึงตองตามใจคุณชลธิชา จนเมื่อปที่แลวคุณชลธิชา
ตัดสินใจสมัครเรียนตอที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะนิติศาสตร เพื่อเอาใจพอเพราะรูสึกผิดทีเ่ ปน
ลูกทีไ่ มดี แตคุณชลธิชาก็แทบจะไมไดไปเรียนเลยเพราะความขี้เกียจ คุณชลธิชาจะซื้อเอกสารสรุป
เนื้อหาชั่วโมงเรียนและแนวขอสอบเกามาดูประมาณ 1 – 2 สัปดาหกอนสอบ อยางไรก็ตาม คุณชลธิ
ชาก็ตั้งใจวาจะตองเรียนใหจบใหไดในอนาคต พี่ชายของคุณชลธิชาก็จบดานการชางปจจุบันเปดราน
ซอม รถยนตซึ่งมีลูกคามาเรื่อยๆ นองสาวของคุณชลธิชาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่พอ
แมตองการ ปจจุบันนองสาวของคุณชลธิชาทํางานธนาคาร สวนนองชายคนสุดทองของคุณชลธิชา
นั้นยังศึกษาอยูมหาวิทยาลัยปที่ 3
ปจจุบันคุณชลธิชาเปดรานขายตนไม ซึ่งมีสินคาหลายอยาง เชน ตนไม ดอกไม กระถาง
ดิน ปุย หญา ตุกตาหิน และหินประดับสวน เปนตน คุณชลธิชาจึงทํางานดูแลรานตนไมและเรียน
ไปพรอมกัน รานนี้เปนรานที่คุณชลธิชารวมลงทุนกับเพื่อนอีก 2 คนในป พ.ศ. 2544 แตสําหรับคุณ
ชลธิชาแลวนัน้ พอแมชว ยลงทุนแทนเกือบทั้งหมด กอนที่คุณชลธิชาจะมาเปดรานขายตนไมนั้นคุณ
ชลธิชาเคยขายทํางานอาหารในโรงพยาบาลมากอน แตเนื่องจากคุณชลธิชาเปนคนรักตนไม เวลามี
เวลาวางคุณชลธิชาก็จะนั่งดูตนไม ปลูกตนไม สนทนาทางอินเทอรเน็ต อานหนังสือ และดูหนังฟง
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เพลง เมื่อเพื่อนของคุณชลธิชาชวนมารวมลงทุนเปดรานขายตนไม ตอนแรกคุณชลธิชาก็ลังเลเพราะ
เกรงวาจะไปไมรอดและขาดทุน
แตคุณชลธิชาก็ลองเสี่ยงดู
เพราะคุณชลธิชาเองก็ยอมรับวา
การศึกษาของตนนัน้ ไมสูงมากนัก ถาอยากจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตก็ตองหาทางศึกษาตอหรือไมก็ตอง
พยายามมีกิจการเล็กๆเปนของตนเอง จะไดไมตองไปสมัครงานใหคนอื่นมาตัดสินคุณชลธิชาจากวุฒิ
การศึกษา ปจจุบันถามีวฒ
ุ กิ ารศึกษานอยเงินเดือนก็นอย คุณชลธิชายังไมสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คุณชลธิชาจึงตองใชวุฒิมธั ยมปลายเวลาสมัครงาน คุณชลธิชาจึงคิดวายังไงก็ไมมีอะไร
จะตองเสียอีกแลว คุณชลธิชาจึงลาออกจากงานขายอาหารที่โรงพยาบาลแลวมาเปดรานขายตนไม
กับเพื่อนในทีส่ ุด ซึ่งก็มีรายไดพอสมควรมีขนึ้ ๆลงๆบาง ถาเจอลูกคาที่ซื้อตนไมเปนจํานวนมากหรือ
ลูกคาที่ตองการซื้อตนไมขนาดใหญมากก็จะมีรายไดดี
คุณชลธิชาเคยมีแฟนหญิงรักหญิง 4 คน คือคนที่คณ
ุ ชลธิชามีความชอบพอในตัวฝายหญิง
และจะยอมรับกับเพื่อนวาคบกัน และมีคบเลนๆแบบชั่วคราวอีกเปน 10 คน คือคนที่คุณชลธิชาใช
เวลาจีบสั้นๆ พอไดกันแลวก็เลิก คุณชลธิชาเปนคนทีค่ อนขางเตี้ย เวลาที่คุณชลธิชาจะคบกับใครคุณ
ชลธิชาจึงตองดูที่ความสูงของอีกฝายดวย โดยที่คุณชลธิชาจะเลือกคบกับคนทีม่ ีสว นสูงใกลเคียงหรือ
เตี้ยกวาคุณ ชลธิชา เพราะคุณชลธิชาจะรูสึกเสียหนาทีเ่ ตี้ยกวาแฟน ทําใหรูสึกเหมือนไมมีความเปน
ชายและปกปองอีกฝายไมได และคุณชลธิชาก็จะพยายามเลือกคบแตแฟนที่มหี นาตาคอนขางดี ใคร
หนาตาไมดีคณ
ุ ชลธิชาก็จะไมสนใจเลยตอใหเธอจะเปนคนดีขนาดไหน และการที่คุณชลธิชาเปนคน
เจาชูคบผูหญิงเลนๆหลายคนเพราะคุณชลธิชายึดความคิดที่วาทอมกับผูหญิง ผูหญิงไมทอง ผูชาย
กับผูหญิง ผูหญิงทอง ดังนั้นการที่คุณชลธิชาเจาชูอยางนี้จึงไมไดทําใหผูหญิงคนไหนเสียหายหรือเกิด
เรื่องอับอาย เชน ทองกอนแตง เปนตน การติดโรคเอดสก็เปนไปไดยาก ซึ่งตางกับผูชายธรรมดา
หรือชายรักชายที่มีโอกาสติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย เพราะผูชายตองมีการสอดใส แตหญิง
รักหญิงนั้นไมมีการสอดใสเหมือนผูช าย ฝายหญิงก็ไมไดเหมือนกับเสียตัวเลยทีเดียว การที่คุณชลธิชา
ยึดคติดังกลาวทําใหคุณชลธิชายังคงเปนคนเจาชูตอไป
คุณชลธิชาคบกับแฟนคนแรกตอนอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 2 คุณชลธิชาเห็นเพื่อนผูชายในกลุม
จีบผูหญิงกันหลายคน คุณชลธิชาจึงทําตามบางโดยลองจีบเพื่อนผูหญิงที่อยูตางหอง คบกันอยู 3 –4
เดือนก็ปดเทอมฤดูรอน ฤดูรอนปนนั้ พอแมของคุณชลธิชาใหคุณไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชวงปด
เทอมที่สยามสแควร คุณชลธิชาก็ไปเรียนและไดเจอเพื่อนผูหญิงทีถ่ ูกใจในหองเรียน คุณชลธิชาจึงลอง
จีบดู ปรากฏวาแฟนของคุณชลธิชาทราบเขา เพราะมีอยูว ันหนึง่ แฟนของคุณชลธิชาตั้งใจจะไปหา
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คุณชลธิชาหลังเลิกเรียนเพื่อใหคุณชลธิชาประหลาดใจ แตก็พบคุณชลธิชาอยูก ับผูห ญิงคนใหม ก็เลย
ทะเลาะและเลิกกันเดี๋ยวนัน้ คุณชลธิชาตามงออยูระยะหนึ่งแตกไ็ มมีผล คุณชลธิชาจึงตองเสียผูหญิง
ไปทีเดียวสองคน หลังจากนั้นคุณชลธิชาก็พยายามจีบและหวานเสนหข องตนตอเพื่อนและรุน นอง
ผูหญิงหลายคน แตคุณชลธิชาก็ยังไมไดคบกับใคร เพราะแฟนคนเกาของคุณชลธิชาบอกเรื่องที่คุณ
ชลธิชานอกใจกับเพื่อนทุกคน รุนนองบางคนก็ทราบ ก็เลยยังไมมีใครอยากที่จะคบกับคุณชลธิชาดวย
แฟนคนที่สองของคุณชลธิชาเปนนักเรียนใหมตอนม. 4 ชั้นปเดียวกับคุณชลธิชา แตเรียนอยู
ตางหองกัน ตอนนีท้ ุกคนก็ลืมเรื่องที่คุณชลธิชาเคยเจาชูจนเลิกกับแฟนคนแรก ตัวแฟนคนแรกเองก็
ลาออกและเปลี่ยนโรงเรียนไปแลว คุณชลธิชาคบกับแฟนคนที่สองไดประมาณ 2 – 3 เดือนก็มี
ความสัมพันธทางเพศกันทีบ่ านของคุณชลธิชาตอนทีไ่ มมีใครอยู คุณชลธิชารูสึกพอใจกับการแสดง
บทบาทเปนผูช าย ชอบเปนฝายรุกใหผหู ญิงพอใจแตไมชอบเปนฝายรับ คุณชลธิชาชอบทีจ่ ะเห็นฝาย
หญิงมีความสุข อยางไรก็ตาม คุณชลธิชาก็เลิกกับแฟนคนที่สองนี้เมื่อคบกันไปไดประมาณครึ่งป
เพราะมีผูชายมาจีบเธอเปนแฟน และเธอก็คบกับเขาโดยบอกเลิกกับดวยสาเหตุที่วา ผูชายคนนั้นดูแล
เอาใจใสดีกวาคุณชลธิชา ที่สําคัญก็คือเขาเปนผูชายที่แทจริงซึ่งนาจะคบกันไดยาวนานกวาคบกับคุณ
ชลธิชา คุณชลธิชาจึงไมคอยเสียใจที่เลิกกับแฟนคนนีม้ ากนัก แตคุณชลธิชาโมโหมากกวาที่มาดูหมิ่น
คุณ ชลธิชา
เมื่อคุณชลธิชาสําเร็จการศึกษาแลว คุณชลธิชาก็ยิ่งชอบหาผูห ญิงที่รกั สนุกมามีความสัมพันธ
แบบขามคืน
เพราะฝายหญิงบางคนเองก็คิดวาไมไดเสียตัวทีเดียวแตก็มีความสุขเหมือนกันหรือ
อาจจะยิ่งกวาการมีอะไรกับผูชาย วันหนึง่ หลังจากที่คณ
ุ ชลธิชาสําเร็จการศึกษาไดไมนาน คุณชลธิชา
ไปเดินเที่ยวหางสรรพสินคากับเพื่อน และไดเจอผูหญิงคนหนึ่งหนาตานารักกําลังนั่งทะกับแฟนที่เปน
ทอมอยูในรานอาหาร ตอนแรกคุณชลธิชาก็ไมไดสนใจอะไรเพราะเห็นวาเธอมีแฟนอยูแลว แตตอน
เย็นที่คุณชลธิชากําลังจะกลับบานก็เห็นผูห ญิงคนนี้กาํ ลังนั่งหนาตาซึมๆ ตาแดงนิดหนอยเหมือนคน
รองไห เธอนั่งอยูในรานแม็คโดนัลดคนเดียว คุณชลธิชาจึงลองเขาไปขอนั่งดวยโดยอางวาที่นั่งทีอ่ ื่น
เต็ม แลวคุณชลธิชาก็ชวนพูดคุยจนเธอสามารถยิ้มไดในที่สุด คุณชลธิชาคิดวาคงเปนเพราะคุณ
ชลธิชาทําตัวเปนมิตรและทําใหเธอลืมเรื่องเศราได เธอจึงแลกเบอรโทรศัพทกับคุณชลธิชา แลวทั้งคูก็
โทรศัพทคุยกันบอยๆ จนคุณชลธิชาไดทราบวาเธอเลิกกับทอมคนทีค่ ุณชลธิชาเห็นตั้งแตวนั นัน้ เพราะ
นิสัยไปดวยกันไมได คุยกันอยูเดือนกวาเธอก็ตกลงคบกับคุณชลธิชา คุณชลธิชาคบกับแฟนคนทีส่ าม
นี้ไดประมาณปกวาก็เลิกกัน เพราะเธอทนไมไดทมี่ ักจะมีผูหญิงโทรหาคุณชลธิชาบอยๆอยูหลายคน
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ทําใหเธอไมมนั่ ใจในความรักของคุณชลธิชาที่มีตอเธอ คุณชลธิชาเองก็เริ่มทนกับความเอาแตใจของ
เธอไมไหว ในระยะหลังเธอขูจะฆาตัวตายถาคุณชลธิชายังคุยโทรศัพทกับผูหญิงคนอื่นๆ เธอเคยกรีด
ขอมือหนึ่งครั้งตอหนาคุณชลธิชา คุณชลธิชาตองรีบพาสงโรงพยาบาล โชคดีที่เธอไมเปนอะไรมาก
เพราะเธอแคกรีดตื้นๆและไมโดนเสนเลือดใหญ
หลังจากนั้นเธอก็ยังขูคุณชลธิชาอีกเปนระยะ บางครั้งคุณชลธิชาก็สงสัยเหมือนกันวาเธอจง
ใจที่จะกรีดขอมือแคใหพอเปนแผลเลือดออก เพื่อที่จะเรียกรองความสนใจวาเธอรักคุณชลธิชามากจน
ขอตายดีกวาถาคุณชลธิชามีคนใหมหรือเปลา เพราะปกติเธอเองก็เปนคนชอบเรียกรองความสนใจอยู
แลว และเธอก็คงไมโงพอที่จะมาตายเพื่อคุณชลธิชา เพราะที่บานเธอก็มีฐานะดี วางแผนทีจ่ ะใหเธอ
ไปศึกษาตอปริญญาโทที่ตา งประเทศ คุณชลธิชาพยายามคิดแตก็ไมเขาใจจึงเลิกคิด พอแผลเธอหาย
ดีไดไมนานเธอก็เริ่มขูฆา ตัวตายอีก คุณชลธิชาจึงขอเลิกเพราะคุณชลธิชาคิดวาคนที่คิดสั้นแบบนี้เปน
คนไรสาระ โรคจิต คิดอะไรตื้นๆ เห็นชีวิตเปนของไมมีคา เปนคนชอบเรียกรองความสนใจ ถาเธอไม
รักตัวเองเธอก็ไมควรคาที่คณ
ุ ชลธิชาจะรัก คุณชลธิชาเลิกติดตอกับเธอและไมรบั โทรศัพทของเธอจน
เธอเลิกตามตื้อในสุด
หลังจากที่เลิกกันไมกี่เดือนเพื่อนของคุณชลธิชาก็เห็นเธอเดินควงแขนอยูกับ
แฟนคนใหมอยางมีความสุขที่สยามสแควร ทําใหคุณชลธิชามาคิดไดทหี ลังวาเธอเปนผูหญิงที่ไมดี
และคุณชลธิชาก็นา จะเลิกกับเธอไปตั้งนานแลว
คุณชลธิชาคบกับแฟนคนที่สี่
ซึ่งเปนแฟนคนปจจุบนั หลังจากเปดรานขายตนไมไดไมนาน
เธอเปนเพื่อนของเพื่อนของคุณชลธิชาทีม่ ารวมลงทุนเปดรานดวย คราวนี้คุณชลธิชาพยายามปดบัง
ความเจาชูข องตนอยางดีทสี่ ุดเพื่อไมใหเธอรู เธอก็มีรูบาง แตทะเลาะกันแคเดี๋ยวเดียวก็ดีกนั แต
ทะเลาะกันทีกไ็ มพูดกันหลายวัน ปจจุบันคบกันมานานประมาณ 2 ปแลว
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่ชาย

พี่สะใภ

แม

อายุ 27 ป

นองเขย

นองสาว

นองชาย

Ego

หลาน

หลาน

หลาน

ชีวิตประจําวัน
คุณชลธิชาจะไปเฝารานขายตนไมสลับกันกับเพื่อน บางวันก็ไปดวยกันครบทุกคน บางวันก็
ไปเฝารานแคหนึ่งคนหรือสองคน สวนใหญแลววันธรรมดามักจะไปเฝารานกันแคหนึ่งคนหรือสองคน
สวนใครจะเปนผูเฝารานนั้นก็แลวแตตกลงกัน แตถาเปนวันเสารอาทิตยก็มกั จะไปเฝารานกันครบทุก
คน ถาคุณชลธิชาไปเฝาราน คุณชลธิชาก็จะตืน่ นอนประมาณ 06.30 น. ออกจากบานประมาณ
07.00 น. รานของคุณชลธิชาอยูแ ถวชานเมือง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง คุณชลธิชามักจะ
เปดรานประมาณ 08.00 น. เคยเปดรานสายถึง 10.00 น. และจะปดรานในตอนเย็นในเวลาประมาณ
18.00 น. ทั้งนี้กข็ ึ้นอยูกับสถานการณในเวลานั้นดวยวามีลูกคาหรือเปลา ถามีลูกคาก็จะเปดรานจน
ลูกคากลับไปหมด คุณชลธิชาจึงสามารถเลือกวันเวลาทํางานและพักผอนไดเอง คุณชลธิชาจะเขา
นอนประมาณ 24.00 น. เปนตนไป สวนใหญแลวคุณชลธิชาจะนอนเวลาประมาณ 01.00 น.
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วันที่คุณชลธิชาไมไปทํางาน คุณชลธิชาก็จะนอนตืน่ สายประมาณ 11.00 น. แตถาคุณ
ชลธิชาไมไปทํางานแลวนัดเที่ยวกับเพื่อน
คุณชลธิชาก็จะตืน่ เชาเพื่อไมใหไปสายตามเวลาทีน่ ัดไว
คุณชลธิชาเปนคนรักษาเวลา คุณชลธิชาไมชอบใหใครมารอคอยและไมชอบที่จะรอคอยใครเวลามีนัด
ถาคุณชลธิชานัดกับใครแลวอีกฝายมาสาย คุณชลธิชาก็จะโมโหมาก เพราะคุณชลธิชาคิดวาการ
รักษาเวลาเปนสิ่งทีแ่ สดงใหเห็นถึงการมีความรับผิดชอบของบุลคลนัน้ ถาแคเวลาก็ยังรับผิดชอบที่จะ
รักษาไมได เรื่องอื่นก็ไมนา จะรับผิดชอบไดดีเชนกัน คุณชลธิชาจะพยายามกลับบานไมใหดึกมาก
เกินไปนัก หรือถากลับดึกก็ตองโทรบอกทางบานกอน เพราะพอแมของคุณชลธิชาเขมงวดเรื่องเวลา
กลับบานมาก แตถาโทรมาบอกหรือบอกลวงหนาวาจะกลับดึกประมาณกี่โมงทางบานก็จะไมวา อะไร
ถาจะไปเที่ยวกลางคืนก็หามเมาแบบไมรสู ติกลับบาน และถึงแมจะดึกอยางไรก็ตองกลับมานอนที่
บาน ถึงทางบานจะทราบวาคุณชลธิชาเปนหญิงรักหญิงซึ่งเปนทอม มีลักษณะนิสัยคลายผูชาย แต
ทางบานก็ยังเปนหวงคุณชลธิชาเพราะยังไงคุณชลธิชาก็ยังเปนผูหญิง
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
คุณชลธิชาเขากันไดดีกับคนในครอบครัว สนิทกับทุกคน คุณชลธิชาไมกลาบอกเรื่องที่ตน
เปนหญิงรักหญิงใหทางบานทราบ แตคุณชลธิชาก็ทราบดีวาทางบานเขาใจกันเองอยางถูกตองวาคุณ
ชลธิชาเปนหญิงรักหญิง ซึ่งคงเปนเพราะลักษณะทาทางการแสดงออกของคุณชลธิชา การแตงกาย
ซึ่งจะใสแตกางเกงกับเสื้อยืด การใชเวลากับเพื่อนผูหญิง การพูดคุย เปนตน บางครั้งทางบานก็พูด
เปนนัยๆวาทราบเรื่องที่คุณชลธิชาเปนหญิงรักหญิง แตทางบานก็ไมไดคุยเรื่องนี้กับคุณชลธิชาตรงๆ
หรือตอวาแตอยางใด ตอนเด็กๆคุณชลธิชาสนิทกับพี่ชายมากเพราะอายุใกลเคียงกันมากที่สุด หาง
กันแคปกวา จึงเปนเพื่อนเลนดวยกันมาตั้งแตยังเด็ก เพื่อนแถวบานในวัยเด็กสวนใหญก็เปนผูช าย
จึงกลาวไดวาปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
เพื่อน
คุณชลธิชาคิดวาการรวมกลุม กับเพื่อนทอมหรือเพื่อนผูชายสนุกกวาเพื่อนผูหญิงธรรมดา คุณ
ชลธิชายังคิดวาการที่คุณชลธิชารวมกลุมกับเพื่อนผูชาย ทําใหคณ
ุ ชลธิชาเปนคนหาวเหมือนผูชาย
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ตั้งแตยังเด็ก คุณชลธิชาเห็นเพื่อนผูชายประพฤติตนอยางไรคุณชลธิชาก็ชอบทําอยางนัน้ ถึงแมวา
ความประพฤติบางอยางจะเปนสิ่งไมดี เชน สูบบุหรี่ ดื่มเหลา เปนตน คุณชลธิชาเปนคนติดบุหรี่
ตามเพื่อน ตอนที่คุณชลธิชายังเปนวัยรุนคุณชลธิชาสูบบุหรี่จัดมากแตพอถูกพอแมจับไดและถูกสั่งให
เลิก พอแมของคุณ ชลธิชาเคยพูดวาผูหญิงที่ดีตองไมสูบบุหรี่ ใหคุณชลธิชาทําตัวใหเปนกุลสตรี
หนอย แตคุณชลธิชาก็ไมไดเลิกบุหรี่ตามที่พอแมสงั่
คุณชลธิชาเพียงแคลดการสูบบุหรีล่ งและ
พยายามสูบบุหรี่เมื่ออยูนอกบานเพื่อไมใหพอแมเห็น เพื่อนผูชายยังเคยแนะนําวิธีจีบผูห ญิงใหคุณ
ชลธิชา จนตอมาคุณชลธิชากลับกลายเปนผูที่ชอบใหคาํ แนะนําแกเพื่อนผูชายเรื่องจีบผูหญิง บางครั้ง
คุณชลธิชาไมเขาใจในตัวผูห ญิงก็ไปปรึกษาเพื่อนผูชายทีน่ าจะมีประสบการณใหคําแนะนําได
จึง
กลาวไดวา ปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
โรงเรียน
คุณชลธิชาไมเคยศึกษาในโรงเรียนสตรีลวน การที่คณ
ุ ชลธิชาเปนหญิงรักหญิงจึงไมไดเปน
เพราะการทีไ่ ดคลุกคลีกับเพื่อนผูหญิงมากเกินไป แตจากการที่คุณชลธิชาสนิทกับพี่ชายมาตั้งแตยัง
เด็ก เมื่อเขาโรงเรียนคุณชลธิชาจึงชอบที่จะเขากลุมกับเพื่อนผูชาย โรงเรียนเปนสถานที่แรกที่คณ
ุ
ชลธิชามีเพื่อนผูชายเปนจํานวนมาก ทําใหคุณชลธิชาคอยๆซึมซับลักษณะพฤติกรรมและนิสัยแบบ
จึงกลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมี
ผูชายจากเพื่อนในโรงเรียนตั้งแตยังเด็กจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
สื่อมวลชน
คุณชลธิชาเคยอานหนังสือเกี่ยวกับหญิงรักหญิงและเคยดูหนังโปหญิงรักหญิง นานๆครั้งคุณ
ชลธิชาก็จะเลนอินเทอรเน็ตเพื่อดูเว็บไซตทเี่ กี่ยวกับหญิงรักหญิง คุณชลธิชาชื่นชอบการสนทนาทาง
อินเทอรเน็ตมาก คุณชลธิชาคิดวาการสนทนาทางอินเทอรเน็ตชวยทําใหคุณชลธิชาไดรูจักเพื่อนหญิง
รักหญิงเพิ่มขึ้น ไดคุยดวยทีละหลายคนทําใหชว ยประหยัดคาโทรศัพทไดมาก สวนใหญแลวคุณ
ชลธิชาจะเลนอินเทอรเน็ตในตอนดึก เพราะเปนเวลาทีเ่ พื่อนๆมักจะอยูบานและมีเวลาใชคอมพิวเตอร
ในเวลากลางวันตอนที่คุณชลธิชาเฝาราน คุณชลธิชาก็มักจะโทรศัพทหาเพื่อนๆตอนที่ยังไมมีลกู คามา
ที่ราน ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
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การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
เคยมีผูชายมาจีบคุณชลธิชาตอนที่คุณชลธิชาศึกษาอยูม ัธยมปลาย และตอนที่คุณชลธิชาไป
เที่ยวตางจังหวัดแตคุณชลธิชาก็ไมไดสนใจ ตลอดชีวิตที่ผานมามีผูชายมาจีบคุณชลธิชาแคสองคนแต
คุณชลธิชาก็ปฏิเสธไปทั้งคู
เพราะคุณชลธิชาไมเคยคิดที่จะคบหากับผูชายมากเกินกวาความเปน
เพื่อน แตคุณชลธิชาตองการคบกับผูหญิง ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงไมมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณชลธิชามองตนเองมีความเปนผูชายในตัว เปนผูหญิงก็จริงแตก็เปนผูหญิงทีม่ ีความคิด
ความรูสึก และนิสัยแบบผูชาย คุณชลธิชาเปนทอมจึงไมใชทั้งผูหญิงหรือผูชาย คุณชลธิชาจึงมองตน
แตกตางไปจากผูหญิงทั่วไป จึงกลาวไดวาปจจัยการมองตนตางไปจากคนอืน่ มีอิทธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณชลธิชายึดคติที่วา ทอมกับผูหญิง ผูหญิงไมทอง ผูชายกับผูหญิง ผูหญิงทอง เปน
ความคิดทีท่ ําใหคุณชลธิชาคิดวาหญิงรักหญิงดีกวาผูชายเยอะ ปจจุบันมีผหู ญิงทองกอนแตงอยูมาก
บางสวนตองทําแทงเถื่อน บางสวนตองคลอดลูกที่ไมมีพอออกมาเปนปญหาสังคมอีก ไหนจะติดโรค
เอดสอีกดวย แตหญิงรักหญิงปลอดภัยกวามาก ไมทอง โอกาสติดโรคเอดสก็นอยมากเพราะไมมีการ
สอดใส อีกทั้งการเปนหญิงรักหญิงก็ไมไดเปนเรื่องเสียหาย เพียงแคเปนเรื่องที่คนสวนใหญในสังคม
ไมเห็นดวย จึงกลาวไดวาปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอการเปน
หญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
ความตองการทางจิตใจ
คุณชลธิชาเปนหญิงรักหญิงเพราะรูสึกวาตนเกิดมาเพื่อรักผูหญิง คุณชลธิชาคิดวาตนเปน
พวกเดียวกับผูช าย มีนิสัยความคิดคลายผูชาย ความตองการทางจิตใจจึงไมนา จะมีอิทธิพลตอการ
เปนหญิงรักหญิงของคุณชลธิชา
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ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
คุณชลธิชาตั้งใจพยายามศึกษาใหจบปริญญาตรี แตคุณชลธิชาก็ยงั ไมมั่นใจวาจะใชเวลากี่ป
เพราะคุณชลธิชาก็ไมคอยอยากศึกษาตอ แตคุณชลธิชาก็พยายามทําเพื่อพอแม เพราะพอแมมี
ตําแหนงหนาที่การงานดี คุณชลธิชาจึงไมอยากใหพอแมตองเสียหนาเพราะตนเมื่อตองพูดคุยเรื่องลูก
กับเพื่อน คุณชลธิชาคิดที่จะมีครอบครัวกับผูหญิงในอนาคตอยางแนนอน แตจะไมมีลูกเพราะมีไมได
และคุณชลธิชาไมคิดที่จะรับเด็กมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม เพราะคุณชลธิชาคิดวาขอแคมีตนกับคนรัก
ก็เปนครอบครัวที่อบอุนพอแลว ชีวิตอนาคตอยากมีคนรักและใชชวี ิตอยูกับคนรัก คุณชลธิชาตั้ง
ความหวังใหทางบานเขาใจในตัวคุณชลธิชาใหมากกวานี้ แตตลอดเวลาที่ผานมาคุณชลธิชาก็ไมได
เปดเผยเรื่องดังกลาวใหกับทางบานทราบอยางจริงจังเพราะคุณชลธิชายังไมกลาพอ กลัววาพอพูด
ออกไปแลวทางบานจะคัดคานและไมยอมใหคุณชลธิชาเปนหญิงรักหญิงตอไป
แตคุณชลธิชาก็
ตระหนักดีวาถาคุณชลธิชายังคงไมเปดเผยและยอมรับตนกับทางบานวาตนเปนหญิงรักหญิง คุณชลธิ
ชาก็จะตองดําเนินชีวิตแบบปดบังทางบานตอไป การใชชีวิตหรือสรางครอบครัวกับผูหญิงที่ตนรักก็คง
จะเปนไปไมไดนอกเสียจากวาคุณชลธิชาจะปดบังเรื่องการอาศัยอยูก บั ผูหญิงอีกเชนกัน ซึ่งก็คงจะ
เปนเรื่องที่ยากลําบากพอสมควร คุณชลธิชาหวังวาสักวันหนึ่งตนจะมีความกลาพอที่จะเปดเผยเรื่อง
ความเปนหญิงรักหญิงกับทางบานและอยากใหทางบานยอมรับดวยความยินดี อยางไรก็ตาม คุณ
ชลธิชาก็จะเปนหญิงรักหญิงตอไปเรื่อยถึงแมวา ทางบานจะไมเห็นดวย เพราะคุณชลธิชารูสึกวาตนมี
ความเปนหญิงรักหญิงซึ่งชีวิตนี้ก็จะไมเปลี่ยนแปลงไป

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16: คุณระวีวรรณ (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณระวีวรรณเปนทอม อายุ 29 ป สถานภาพโสด คุณระวีวรรณเปนคนอวบและคอนขางเตี้ย
ผิวคล้ํา
คุณระวีวรรณสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันนี้คุณระวีวรรณทํางานอยูฝายวิศวกรรมโยธาพัฒนาระบบมือถือของ
เครือขายโทรศัพทมือถือรายใหญแหงหนึ่ง เพื่อนรวมงานโดยมากจะเปนผูชาย เพื่อนรวมงานบางคน
ไมพอใจกับการเปนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ ซึ่งคุณระวีวรรณคิดวาพวกผูชายเหลานี้คงหมั่นไส
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ที่เห็นผูห ญิงสูงานและทํางานแบบผูช ายได คุณระวีวรรณก็ยังคงตั้งใจทํางานตอไป เผื่อวาสักวันหนึ่ง
ทุกคนจะยอมรับในตัวคุณระวีวรรณ
คุณระวีวรรณเปนคนราเริง ยิ้มงาย ในสมัยเด็ก คุณระวีวรรณจะคุยเกงแตกับคนที่คณ
ุ
ระวีวรรณสนิทสนมดวย ถาไมสนิทสนมคุณระวีวรรณก็ไมรูวาจะคุยอะไรดี เปนคนไมคอยกลาทักทาย
คนอื่นกอนเพื่อที่จะเริ่มทําความรูจัก
แตถาคนอืน่ มาทักทายกอนคุณระวีวรรณก็จะคุยไปไดเรื่อยๆ
คุณระวีวรรณจึงเปนคนคอนขางขี้อาย แตพอคุณระวีวรรณโตขึน้ คุณระวีวรรณก็กลาทีจ่ ะทักทาย
พูดคุยกับคนอื่น คุณระวีวรรณคิดวาคงเนื่องมาจากการที่คุณระวีวรรณหมั่นจีบผูหญิงบอยๆ ทําให
บุคลิกของคุณระวีวรรณเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวของคุณระวีวรรณมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ไดแก
พอ แม พี่ชาย และคุณระวีวรรณ คุณระวีวรรณเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ พี่ชายของคุณระวีวรรณ
แตงงานแลวมีลูกสาวหนึ่งคน หลังแตงงานแลวพี่ชายของคุณระวีวรรณก็สรางบานอีกหลังหนึ่งอยูใน
บริเวณบานหลังปจจุบันซึ่งเปนบานของพอแม
เพราะบานของคุณระวีวรรณมีบริเวณเนื้อที่กวาง
พอที่จะสรางบานอีกหลังหนึ่ง พี่ชายของคุณระวีวรรณก็จะไดไมตอ งเสียเงินซื้อที่ดินเพื่อปลูกเรือนหอ
ใหม และเพื่อที่วาพี่ชายจะไดดูแลพอแมเผื่อสักวันหนึ่งคุณระวีวรรณยายบานออกไป หลานของคุณ
ระวีวรรณซึ่งเปนลูกสาวของพี่ชายนั้นเพิ่งมีอายุแค 2 ขวบ คุณระวีวรรณเปนคนรักเด็ก เมื่ออยูบาน
คุณระวีวรรณจึงมักจะชวยพี่ชายและพี่สะใภดูแลหลานและเลนกับหลานเปนประจํา
คุณระวีวรรณเปนทอมมานานแลวตั้งแตสมัยศึกษาอยูระดับมัธยม คุณระวีวรรณไมเคยเขา
ศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณระวีวรรณจึงมีเพื่อนที่โรงเรียนทั้งผูหญิงและผูชาย แตเพื่อนสนิทของคุณ
ระวีวรรณสวนใหญก็เปนผูชายและเพื่อนหญิงรักหญิง คุณระวีวรรณคิดวาตนเขากับเพื่อนผูชายได
ดีกวาเพื่อนผูหญิงเพราะเพื่อนผูชายจะไมมเี รื่องหยุมหยิม คุยกันรูเรื่องดี เพื่อนผูชายจะไมคอยคิด
อะไรมาก งายๆสบายๆ แตเพื่อนผูหญิงจะเรื่องมาก เวลาไปไหนมาไหนทีก็ตองคอยสองกระจกหวีผม
กอน ชอบทําอะไรชักชาเสียเวลา คุณระวีวรรณคิดวาเพื่อนผูหญิงจะมีความจุกจิกมากกวาเพื่อน
ผูชาย คุณระวีวรรณจึงชอบรวมกลุมกับเพื่อนทอมหรือเพื่อนผูชายมากกวาผูหญิง คุณระวีวรรณเคยมี
แฟนเปนผูหญิงมาแลว 3 คน แตละคนคบกันนานไมกี่เดือน ที่เคยคบกันนานที่สุดคือแฟนคนปจจุบัน
คบกันมาประมาณหนึ่งปแลว เนื่องจากคุณระวีวรรณเห็นวา แตละคนนัน้ พอคบไประยะหนึ่งแลวก็จะ
เห็นนิสัยสวนตัวบางอยางทีเ่ ขากันไมคอยได จนตอมาทนไมไดเลิกกันไปในที่สุด ตัวคุณระวีวรรณก็ยงั
ไมคิดที่จะผูกมัดอยูกับใคร เพราะคุณระวีวรรณเห็นวาตนนัน้ ยังมีอายุนอย ยังมีเวลาใหมองหาคนที่ใช
อีกนาน คุณระวีวรรณจึงไมคอยยึดติดกับความสัมพันธมากนัก
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แฟนคนแรกของคุณระวีวรรณเปนรุนนองที่มีอายุออนกวาคุณระวีวรรณ 4 ป ในตอนนัน้ คุณ
ระวีวรรณอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 4 คุณระวีวรรณสนิทกับเพื่อนผูชายจึงเห็นเพื่อนผูชายจีบผูหญิงอยู
เปนประจํา จนในวันหนึ่งเมื่อคุณระวีวรรณเห็นรุนนองคนนี้เขามาเปนนักเรียนใหม คุณระวีวรรณก็
รูสึกถูกชะตาและสนใจจนลองจีบดู ตอนแรกเพื่อนของคุณระวีวรรณก็ทวงวาทําไมถึงจีบผูหญิง แต
คุณระวีวรรณก็ไมสนใจ ยังคงทําตามใจทีต่ นเองอยากทํา จนทั้งคูไดเปนแฟนกันในที่สุด แตคบกันได
ประมาณ 4 เดือนก็เลิกกัน เพราะอีกฝายเปนคนขีห้ ึงมาก ทางฝายคุณระวีวรรณนั้นก็เปนคนชอบคุย
กับผูหญิงไปทัว่ ทําใหแฟนของคุณระวีวรรณโมโหอยูบ อยๆ อันที่จริงแลวคุณระวีวรรณทําความรูจัก
กับผูหญิงคนอื่นดวยความเปนมิตร ไมไดคิดอะไรไปมากกวานั้น แตพอเห็นแฟนของตนหึงบอยๆ อีก
ทั้งบางครั้งแฟนก็หาเรื่องทะเลาะกับคุณระวีวรรณที่เห็นคุณระวีวรรณนัง่ คุยกับผูหญิงคนอื่น
คุณ
ระวีวรรณจึงคิดวาตนกับแฟนเขากันไมได และเลิกกันในที่สุด
คุณระวีวรรณคบกับแฟนคนที่สองเมื่อตอนอยูมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 2 แฟนคนนี้เปนเพื่อนรวม
ชั้นของคุณระวีวรรณ ในตอนนัน้ คุณระวีวรรณคบกับเธอเพราะเห็นวาเธอเปนคนที่เขาใจคุณระวีวรรณ
มากที่สุด เปนคนที่คุณระวีวรรณสามารถพูดคุยดวยไดทุกเรื่อง ไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ คุณ
ระวีวรรณจึงลองคบกับเธอดู แตคบกันไปไดครึ่งปทั้งคูก็เลิกกันในที่สดุ คุณระวีวรรณยอมรับวาคุณ
ระวีวรรณกับแฟนคนนี้มนี ิสัยตางกัน คุณระวีวรรณเปนคนที่ชอบออกไปเที่ยวกลางคืน ไปสังสรรค
เฮฮากับเพื่อน ตอนนี้คุณระวีวรรณก็รูสึกเสียใจอยูบางเหมือนกันที่ในตอนนั้นคุณระวีวรรณมักจะเห็น
เพื่อนสําคัญกวาแฟน ถาเพื่อนนัดกันไปเที่ยวคุณระวีวรรณมักจะไมเคยพลาดเลย ในขณะทีแ่ ฟน
ของคุณระวีวรรณกลับบานดึกอยางคุณระวีวรรณไมได ทางบานของเธอไมใหเธอเที่ยวกลางคืน ทั้งคู
จึงอยูดวยกันแคถึงตอนเย็น แฟนของคุณระวีวรรณจึงตองรอโทรศัพทจากคุณระวีวรรณอยูกบั บาน
เสมอ แฟนของคุณระวีวรรณจึงนอยใจคุณระวีวรรณอยูบอยๆที่คุณระวีวรรณมักจะใหเวลากับเพื่อนๆ
มากกวาตน บางครั้งก็ทะเลาะกันเรื่องการใหเวลาซึ่งกันและกัน ซึ่งในขณะนัน้ คุณระวีวรรณก็ไมคอย
สนใจเทาไหร แฟนของคุณระวีวรรณมักจะบนวากวาจะไดเจอก็ครึ่งวันเขาไปแลว อยูดวยกันก็แคไมกี่
ชั่วโมง คุณระวีวรรณคิดวาแคไดเจอกันเกือบทุกวันก็มากแลว ทําไมจะตองอยูดวยกันนานหลาย
ชั่วโมงในแตละวันดวย พอเวลาผานไปคุณระวีวรรณก็เกิดความรําคาญมากขึน้ เรื่อยๆจนเลิกกันใน
ที่สุด เพราะคุณระวีวรรณคิดวาตอใหเวลาจะผานไปอีกนานแคไหน คุณระวีวรรณและแฟนก็คงจะไม
มีวันเขาใจกันในเรื่องนี้ได คุณระวีวรรณจึงคิดเลิกกันดีกวา จะไดไมเสียเวลาดวยกันทั้งสองฝาย
ปจจุบันคุณระวีวรรณก็เสียใจและเสียดายที่ตนไดตัดสินใจอยางนัน้ ไปในตอนนัน้ เพราะเธอเปนคนที่
รักและดีกับคุณระวีวรรณมากที่สุด แตคุณระวีวรรณก็คิดวาปลอยเธอไปดีกวา เธอจะไดพบเจอกับคน

195
ที่ดีมากกวาคุณระวีวรรณ
อีกทั้งทางบานของเธอก็คงไมยอมรับในความเปนหญิงรักหญิงของคุณ
ระวีวรรณ เพราะที่บา นเธอคอนขางหัวโบราณ
คุณระวีวรรณรูจักกับแฟนคนปจจุบนั ผานทางหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต
เริ่มจากการ
สนทนากันทางอินเทอรเน็ตได 2 สัปดาห ก็เริ่มโทรศัพทคุยกัน ยิ่งคุยกันบอยขึ้นก็ยิ่งรูสึกถูกใจจึงนัดเจอ
กันจนคบกันมานานประมาณหนึ่งปแลว แฟนของคุณระวีวรรณอยูแถวชานเมือง บานของคุณ
ระวีวรรณอยูในเมือง อีกทั้งยังทํางานแลวดวยกันทั้งคู ทั้งสองคนจึงไมคอยไดเจอกันบอยนัก สวน
ใหญแลวจะเจอกันในวันเสารอาทิตยหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆ คุณระวีวรรณคิดวาตอนนี้ชวี ิตรักของตน
ราบรื่นดี มีทะเลาะกันบางแตเดี๋ยวก็ดีกัน แตคุณระวีวรรณก็กลัวอยูบ างเหมือนกันวาสักวันจะตองเลิก
เพราะมีผูชายที่ทาํ งานมาจีบแฟนของคุณระวีวรรณอยูบา งเหมือนกัน คุณระวีวรรณจึงกลัววาสักวัน
เธอจะเปลี่ยนใจไปรักคนอืน่ สวนคุณระวีวรรณก็มีจีบผูหญิงคนอื่นบางแตเปนการจีบแบบเลนๆแกเบื่อ
คุณระวีวรรณเห็นวาคบกับแฟนมานานขนาดนีแ้ ลวคุณระวีวรรณจึงจะพยายามคบกันใหนานที่สุด
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่ชาย

แม

พี่สะใภ

อายุ 29 ป

Ego
หลาน

196
ชีวิตประจําวัน
คุณระวีวรรณตองออกไปทํางานทุกวันจันทรถึงวันศุกร
คุณระวีวรรณจะตื่นนอนประมาณ
06.00 น. และเขานอนเวลาประมาณ 23.30 – 24.00 น. ในวันธรรมดา เพื่อนทีท่ ํางานของคุณ
ระวีวรรณสวนใหญจะเปนผูช ายทั้งนั้น เพราะงานดานนี้ไมไดเปนงานแบบที่ผหู ญิงนิยมทํา บางครั้ง
คุณระวีวรรณก็ออกไปดื่มเหลากับเพื่อนรวมงานกอนกลับบาน
เพื่อนคนไหนทีย่ ังโสดก็จะสามารถ
เที่ยวไดถึงจนดึก แตคนไหนทีแ่ ตงงานแลวก็อยูกนั จนดึกบอยๆไมได แตคนที่แตงงานแลวบางคนก็ไม
คอยออกไปเทีย่ วหลังเลิกงานนัก กิจกรรมอยางหนึ่งทีค่ ุณระวีวรรณและเพื่อนรวมงานทําตอนออกไป
เที่ยวกลางคืนก็คือการนั่งมองสาว หาสาวที่จะลองจีบซึ่งมักจะเปนการจีบเลนๆไมไดคิดจริงจัง และ
การนั่งวิจารณผูหญิงที่พบเห็นในดานรูปรางหนาตา เปนตน พอถึงวันหยุด คุณระวีวรรณจะตืน่ นอน
สาย สวนใหญจะประมาณ 09.00 – 10.00 น. และจะเขานอนเร็วที่สุดเวลา 24.00 น. คุณระวีวรรณ
มักจะใชเวลาอยูกับแฟนในวันหยุด โดยจะผลัดกันไปมาหาสู บางครั้งก็ผลัดกันนอนคางที่บานของอีก
ฝาย ทางบานของคุณระวีวรรณก็ไมไดวาอะไรเพราะไมไดคัดคานเรื่องการเปนหญิงรักหญิงของคุณ
ระวีวรรณ แฟนของคุณระวีวรรณเชาหองอาศัยอยูจึงไมมีปญหาอะไรถาคุณระวีวรรณจะไปคางดวย
โดยมากแลวคุณระวีวรรณจึงมักจะไปคางที่หองแฟน เพราะวามีอิสระกับการอยูกนั แคสองคน
ขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
ครอบครัว
พอแมของคุณระวีวรรณรักลูกทุกคนเทากัน แมรักคุณระวีวรรณมาก ทางบานของคุณ
ระวีวรรณทราบวาคุณระวีวรรณเปนหญิงรักหญิง ในตอนแรกก็ตกใจแตกไ็ มไดตอวาหรือคัดคานอะไร
คุณระวีวรรณคิดวาคงเปนเพราะคุณระวีวรรณไมไดทําใหใครเดือดรอน ยังไงคุณระวีวรรณก็ยังคือคุณ
ระวีวรรณ เปนลูกที่ดีสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพตัวเองได ทางบานของคุณระวีวรรณจึงตามใจเรื่อง
การเลือกคูครองของคุณระวีวรรณ
ขอเพียงแคคุณระวีวรรณมีความสุขและสบายใจกับสิ่งที่คุณ
ระวีวรรณเลือกทํา แตคณ
ุ ระวีวรรณก็ทราบดีวา อันที่จริงแลว พอและแมก็อยากใหคุณระวีวรรณ
แตงงานกับผูชายเหมือนคนทั่วไปในสังคม เพราะพอแมเคยพูดวาถาคุณระวีวรรณไดแตงงานกับผูชาย
ก็ดี พอกับแมจะไดหมดหวงและสบายใจวาเมื่อคุณระวีวรรณแกตัวลงจะยังมีคนที่สามารถดูแลคุณ
ระวีวรรณได แตถาคุณระวีวรรณชอบผูหญิงพอแมก็จะตามใจ เพราะยังไงใจของคุณระวีวรรณก็เลือก
ที่จะทําอยางนัน้
พอกับแมบังคับใจคุณระวีวรรณไมได
แคขอใหคุณระวีวรรณเลือกทางที่คุณ
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ระวีวรรณพอใจและคิดวาทําใหตนมีความสุข จึงกลาวไดวาปจจัยครอบครัวมีอิทธิพลตอการเปนหญิง
รักหญิงของคุณระวีวรรณ
เพื่อน
โรงเรียนของคุณระวีวรรณมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย แตเพื่อนสนิทของคุณระวีวรรณ
ตั้งแตเด็กสวนใหญจะเปนเพื่อนผูชาย
เพราะคุณระวีวรรณเห็นวาคบกับเพื่อนผูชายแลวไมมีเรื่อง
หยุมหยิม เพื่อนผูหญิงบางทีก็เรื่องมาก คบกับเพื่อนผูชายแลวสบายใจกวา คุณระวีวรรณเองก็เคย
เรียนรูวิธีจีบผูห ญิงจากเพื่อนผูชายเหลานี้ บางครั้งหลังเลิกเรียนคุณระวีวรรณก็จะไปนั่งมองและแซว
ผูหญิงกับเพื่อนผูชาย บางครั้งก็แบงกันดูหนังสือโป เพื่อนผูหญิงทีค่ ุณระวีวรรณพอจะสนิทดวยก็จะ
เปนคนที่คุณระวีวรรณไมคิดอะไรดวยเลย คือคิดแตเปนเพื่อนเทานัน้ และเพื่อนผูหญิงที่คุณระวีวรรณ
สนใจลองจีบ คุณระวีวรรณจึงมีเพื่อนสนิทที่เปนผูหญิงจริงๆไมมากนัก เพื่อนผูหญิงสวนใหญกจ็ ะเปน
ทอม ปจจุบันทีท่ ํางานของคุณระวีวรรณก็มีแตเพื่อนรวมงานผูชาย เพราะงานของคุณระวีวรรณเปน
งานที่ผูชายนิยมทํากัน ทําใหคุณระวีวรรณยังสนิทกับเพื่อนผูชายไมตางไปจากตอนที่คุณ
ระวีวร
รณยังศึกษาอยูในโรงเรียน จึงกลาวไดวาปจจัยเพื่อนมีอิทธิพลทําใหคุณระวีวรรณเปนหญิงรักหญิง
โรงเรียน
คุณระวีวรรณไมเคยศึกษาทีโ่ รงเรียนสตรี การที่คุณระวีวรรณไดคลุกคลีอยูกับเพื่อนผูชายทํา
ใหคุณระวีวรรณไดนิสัยความเปนผูชายมาบางสวน เพราะคุณระวีวรรณคิดวาตนเองทนกับนิสัยของ
เพื่อนผูหญิงไมคอยได คุณระวีวรรณคิดวาการที่ตนเขากับเพื่อนผูชายไดดีกวาผูห ญิงนาจะเปนเพราะ
คุณระวีวรรณก็มีนิสยั แบบผูช ายอยูบา ง เชน พูดคําไหนก็คํานั้น พูดวาเรื่องนี้จบแลวก็คือจบไมเก็บมา
คิดมากใหยืดยาว เปนตน คุณระวีวรรณมักจะรวมกลุม กับเพื่อนผูชาย จึงเปนไปไดวานิสัยความเปน
ทอมของคุณระวีวรรณมาจากการคบหากับเพื่อนผูชายดวย กลาวไดวาปจจัยโรงเรียนมีอทิ ธิพลตอการ
เปนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ
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สื่อมวลชน
คุณระวีวรรณชอบอานการตูนเกี่ยวกับหญิงรักหญิง และการตูนสําหรับผูใหญมาตั้งแตสมัย
อยูชั้นมัธยมตน เพื่อนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณเคยแนะนําใหคุณระวีวรรณอานอัญจารีสาร คุณ
ระวีวรรณก็ติดตามอยูระยะหนึ่ง
ทําใหคุณระวีวรรณไดทราบวายังมีหญิงรักหญิงที่อื่นอยูอีกเปน
จํานวนมาก ซึ่งเปนจดหมายขาวของกลุมอัญจารี คุณระวีวรรณไดเพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่มขึ้นอีกหลาย
คนผานทางคอลัมนในอัญจารีสาร พอคุณระวีวรรณอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พอของคุณระวีวรรณก็
ซื้อคอมพิวเตอรมาใชที่บา น คุณระวีวรรณจึงไดเริ่มเลนอินเทอรเน็ตซึ่งทําใหคุณระวีวรรณไดรูจกั เพื่อน
หญิงรักหญิงเพิ่มขึ้นทางสื่อนี้ดวยจากการเขาหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต คุณระวีวรรณจึงมีเพื่อน
หญิงรักหญิงและไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหญิงรักหญิงเพิ่มมากขึน้ ผานทางสื่อตางๆเหลานี้
จึง
กลาวไดวา ปจจัยสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ
การผิดหวังจากคนรักทีเ่ ปนเพศตรงขาม
คุณระวีวรรณไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม มีแตคนรักที่เปนหญิงรักหญิง เคยมีเพื่อน
ผูชายมาจีบคุณระวีวรรณตอนที่คุณระวีวรรณอยูชั้นมัธยม แตคุณระวีวรรณก็ปฏิเสธ หลังจากที่คุณ
ระวีวรรณเริ่มคบกับผูหญิงดวยกัน ก็ไมมีเพื่อนผูชายในโรงเรียนมาจีบคุณระวีวรรณอีกเลย ในที่
ทํางานของคุณระวีวรรณนัน้ มีผูชายเยอะก็จริงแตก็ไมมใี ครคิดจะจีบคุณระวีวรรณเลย คงเปนเพราะ
ทุกคนเห็นวาคุณระวีวรรณเปนทอม นิสัยก็คลายๆผูชาย ชอบออกไปดื่มเหลา เหลสาว อีกทั้งมีแฟน
แลวดวย จึงกลาวไดวาปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรัก
หญิงของคุณระวีวรรณ
การมองตนตางไปจากคนอื่น
คุณระวีวรรณมองวาตนเองเปนผูหญิงที่รักผูหญิงดวยกัน
คุณระวีวรรณรูสึกวาตนเองไม
สามารถเปนหรือทําอยางผูหญิงทั่วไปได เชน พูดคุยตลอดเวลา นินทากัน จับกลุม กันคุย แตงหนา
แตงตาตลอดเวลา ยามวางหรือยามเหงาก็สามารถเดินซื้อของไดทั้งวัน จะกินอะไรก็กลัวอวน กลัวสิว
ขึ้น เปนตน คุณระวีวรรณไมไดมีความหาวแบบทอมคนอื่นทั่วไปแตคุณระวีวรรณก็คิดวาตนนัน้ เกิด
มาเพื่อดูแลและปกปองผูหญิง มีความเขมแข็งเหมือนอยางผูชาย หรือกลาวไดวา เปนผูหญิงทีม่ ีความ
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เปนชายอยูในตัวนั่นเอง คุณระวีวรรณจึงมองตัวเองแตกตางไปจากผูหญิงทั่วไปในสังคม ปจจัยการ
มองตนตางไปจากคนอืน่ จึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
คุณระวีวรรณเชื่อวาตนจะรักใครชอบใครก็ไมไดทาํ ใหใครเดือดรอน การเปนหญิงรักหญิงจึง
ไมนาจะเปนเรื่องเสียหาย เพียงแตวาหญิงรักหญิงเปนคนกลุมนอยของคนในสังคม บางคนเปนหญิง
รักหญิงหรือชายรักชายแตปดบังมาตลอดแลวแตงงานกับเพศตรงขามก็มี เพราะเปนความจําเปนกับ
การอยูรอดในสังคม แตภายหลังก็ยังตองหลบๆซอนคบหากับบุคคลเพศเดียวกัน ทําใหเกิดปญหา
ครอบครัวในภายหลัง สูยอมรับตัวเองวารักคนเพศเดียวกันแตเนิ่นๆดีกวา จะไดไมเสียเวลาและไมมี
ปญหาตอคูชีวติ ที่ตนแตงงานดวย คุณระวีวรรณเชื่อวาหากพฤติกรรมรักตางเพศหรือพฤติกรรมหญิง
รักหญิงนั้นเปนพฤติกรรมที่เกิดจากความรักความบริสุทธิ์ใจอันแทจริง พฤติกรรมนั้นก็เปนสิ่งที่ดีงาม
ไมเปนพฤติกรรมที่ผิดแตอยางใด คุณระวีวรรณคิดวาผูชายที่ไปเที่ยวหญิงบริการนัน้ ยังมีพฤติกรรมที่
นาจะถูกติเตียนและถูกรังเกียจมากกวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเสียอีก คนในสังคมนาจะเปดใจให
กวางและมองใหดีวาอะไรถูกอะไรผิด ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมี
อิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ
ความตองการทางจิตใจ
คุณระวีวรรณเชื่อวาตนเกิดมาเพื่ออยูคูกับผูหญิง และรูสึกภาคภูมิใจกับความเปนหญิงรัก
หญิงของตนเอง คุณระวีวรรณคิดวาชีวติ ของคุณระวีวรรณนั้นเปนชีวิตที่สมบูรณ ครอบครัวก็เปน
ครอบครัวที่อบอุน กับพี่ๆก็รักใครกันดี คุณระวีวรรณไมไดเปนหญิงรักหญิงเพื่อเรียกรองความสนใจ
จากใคร แตคุณระวีวรรณเปนหญิงรักหญิงเพราะคุณระวีวรรณรูสึกวาตนชอบผูหญิง ปจจัยความ
ตองการทาง จิตใจจึงไมมีอทิ ธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต
ทางดานการงานนั้น คุณระวีวรรณมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง เพราะมีเพื่อนรวมงานบาง
คนไมพึงพอใจที่ทราบวาคุณระวีวรรณเปนหญิงรักหญิง
คุณระวีวรรณยังรูสึกวาคุณระวีวรรณถูก
เจานายทาทายความสามารถที่คุณระวีวรรณทําตัวเปนผูช าย ทําใหคณ
ุ ระวีวรรณรูสึกวาการทีท่ ี่คนอื่น
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ตัดสินคุณระวีวรรณจากภายนอกนั้นเปนสิ่งที่ไมยุตธิ รรม คุณระวีวรรณยังไมคดิ ที่จะออกจากงานนี้
คุณระวีวรรณอยากพิสูจนตนเองใหคนที่ไมยอมรับหญิงรักหญิงในทีท่ าํ งานยอมรับในตัวคุณระวีวรรณ
แตคุณระวีวรรณก็คิดวาถาสักวันหนึ่งรูสึกเบื่องานขึน้ มาก็อาจจะลาออกไปศึกษาตอปริญญาเอก
เพราะสมัยนี้เห็นทุกคนนิยมเรียนตอกันระดับสูงๆ จบปริญญาเอกคงโกดี แตอีกใจหนึ่งคุณระวีวรรณก็
ขี้เกียจที่จะเรียนตอเพราะคุณระวีวรรณเบื่อการทองหนังสือในชวงสอบ
หรือคุณระวีวรรณอาจจะ
เปลี่ยนงานถามีงานอื่นที่มขี อ เสนอที่ดีกวา
คุณระวีวรรณคิดจะเปนหญิงรักหญิงอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ เพราะคุณระวีวรรณคิดวาสิ่งนี้คือตัว
คุณระวีวรรณ ถาคุณระวีวรรณเจอคนที่ใช คุณระวีวรรณก็อยากจะยายออกมาอยูดวย มาสราง
ครอบครัวเล็กๆอยูกนิ กับคนที่คุณระวีวรรณรัก
เทานัน้ คุณระวีวรรณก็พอใจแลว
ถึงแมวา คุณ
ระวีวรรณจะเปนคนรักเด็ก แตคุณระวีวรรณก็ไมคิดที่จะมีลูกหรือมีบตุ รบุญธรรม เพราะคุณระวีวรรณ
ยังไมรูวา อนาคตจะเปนอยางไร การมีลูกกับผูหญิงดวยกันก็เปนไปไมได การรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง
ก็กลัวเด็กจะมีปญหาในภายหลัง
กับคนรักคนปจจุบันคุณระวีวรรณก็รูสึกมีความสุขทีไ่ ดอาศัยอยู
ดวยกันในวันหยุด
การที่ไดอยูไดกนั กับคนรักเปนความใฝฝนในดานชีวิตรักในอนาคตของคุณระ
วีวรรณ แตทั้งนี้ก็ตองขึน้ อยูกับอีกฝายดวย คุณระวีวรรณคิดวาสังคมไทยในปจจุบันยอมรับหญิงรัก
หญิงอยูในระดับหนึ่ง
แตหญิงรักหญิงก็ดูเปนเรื่องลึกลับมากกวาชายรักชาย
เพราะปจจุบันมี
ภาพยนตร หนังสือ หรือสื่อตางๆจํานวนมากเกี่ยวกับชายรักชาย แตจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงรัก
หญิงไมมากเชนนัน้ สังคมไทยก็ยังมีคานิยมเรื่องความเปนกุลสตรีของผูหญิงอยูดี แตคุณระวีวรรณก็
ยังคิดวาสังคมไทยยอมรับหญิงรักหญิงหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศมากขึน้
และนาจะมี
แนวโนมที่ยอมรับ พฤติกรรมดังกลาวมากขึ้นอีกในอนาคต
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บทที่ 5

ผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั เรื่องปจจัยที่มีอทิ ธิพลทําใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครนั้น จะแบง
ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูใหขาวสําคัญ และสวนที่ 2 เปนการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของผูใ หขาวสําคัญ
1. ทอม - ดี้
หญิงรักหญิงซึ่งเปนผูใหขาวสําคัญในการวิจัยนี้ แบงออกไดเปนสองแบบ ไดแก ดี้ 8 คน คิด
เปนรอยละ 50 และทอม 8 คน คิดเปนรอยละ 50 รวมจํานวนผูใหขาวสําคัญทั้งหมด 16 คน
ตารางที่ 4: จํานวนผูใหขา วสําคัญแบงตามประเภททอมและดี้
หญิงรักหญิง
ดี้
ทอม
รวม

จํานวน
8
8
16

รอยละ
50
50
100

2. อายุ
ผูใหขา วสําคัญจะแบงเปนดี้และทอม ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีดี้ 4 คน และทอม 2 คน คิดเปน
รอยละ 37.5 อายุ 25 – 29 ป เปนดี้ 4 คน และทอม 6 คน คิดเปนรอยละ 62.5
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ตารางที่ 5: อายุของผูใหขา วสําคัญแบงตามประเภททอมและดี้
อายุ
20 - 24 ป
25 – 29 ป
รวม

จํานวนดี้
4
4
8

จํานวนทอม
2
6
8

รอยละ
37.5
62.5
100

3. ระดับการศึกษา
ผูใหขา วสําคัญที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาเปนดี้ 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ระดับ
ปริญญาตรีเปนดี้ 7 คน และทอม 7 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ระดับปริญญาโทเปนทอม 1 คน คิด
เปนรอยละ 6.25 ไมมผี ูใหขา วสําคัญคนใดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือสูงกวา
ระดับปริญญาโท
ตารางที่ 6: ระดับการศึกษาของผูใหขา วสําคัญแบงตามประเภททอมและดี้
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
รวม

จํานวนดี้
1
7
8

จํานวนทอม
7
1
8

รอยละ
6.25
87.50
6.25
0
100

4. โรงเรียน
ผูใหขา วสําคัญเคยศึกษาทีโ่ รงเรียนสตรี แบงเปนดี้ 6 คน และทอม 2 คน คิดเปนรอยละ 50
เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษาแบงเปนดี้ 2 คน และทอม 6 คน คิดเปนรอยละ 50
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ตารางที่ 7: โรงเรียนที่ผูใหขา วสําคัญเคยศึกษาแบงตามประเภททอมและดี้
โรงเรียน
โรงเรียนสตรี
โรงเรียนสหศึกษา
รวม

จํานวนดี้
6
2
8

จํานวนทอม
2
6
8

รอยละ
50
50
100

5. อาชีพ
มีผูใหขา วสําคัญที่ยังเปนนักศึกษาซึ่งเปนดี้ 2 คน คิดเปนรอยละ 12.50 โดยทีท่ ํางาน
บริษทั เอกชนเปนดี้ 6 คน และเปนทอม 4 คน คิดเปนรอยละ 62.50 ทําธุรกิจสวนตัวเปนทอม 4 คน
คิดเปนรอยละ 25 ไมมีผูใหขาวสําคัญคนใดประกอบอาชีพรับราชการ
ตารางที่ 8: อาชีพของผูใหขา วสําคัญแบงตามประเภททอมและดี้
อาชีพ
นักศึกษา
รับราชการ
เอกชน
ธุรกิจสวนตัว
รวม

จํานวนดี้
2
6
8

จํานวนทอม
4
4
8

รอยละ
12.50
0
62.50
25
100

6. รายได
ผูใหขา วสําคัญซึ่งเปนดี้ 2 คน และทอม 1 คน ยังเปนนักศึกษาอยู จึงยังไมมีรายไดตอเดือน
เนื่องจากยังไมไดทาํ งาน ตองรับคาใชจายจากพอแม คิดเปนรอยละ 18.75 ไมมีผใู หขา วสําคัญคนใด
มีรายไดตอเดือนในชวง 5,000 – 10,000 บาท ดี้ 6 คน และทอม 7 คน มีรายไดในชวง
10,001 – 50,000 ตอเดือน คิดเปนรอยละ 81.25 และไมมีผูใหขาวสําคัญคนใดมีรายไดเดือนละ
50,001 บาทขึน้ ไป
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ตารางที่ 9: รายไดของผูใหขาวสําคัญแบงตามประเภททอมและดี้
รายไดตอเดือน
ไมมีรายได
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จํานวนดี้
2
6
8

จํานวนทอม
1
7
8

รอยละ
18.75
0
81.25
0
100

สวนที่ 2: การพิสูจนสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1: ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 มีทั้งหมด 5 คน ไดแก พอ แม ยา พี่ชาย
ผูใหขา วสําคัญหรือคุณธมลวรรณ และนองสาว คุณธมลวรรณไมเคยเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรัก
หญิงใหทางครอบครัวทราบ ครอบครัวของคุณธมลวรรณสั่งสอนใหรักนวลสงวนตัวมาตั้งแตเด็ก สง
คุณธมลวรรณเขาศึกษาในโรงเรียนสตรีเพื่อที่จะไดคบหาแตกับเพื่อนผูหญิง
ซึ่งทางบานคิดวา
ปลอดภัยกวาการคบหากับเพื่อนผูชาย จึงอาจกลาวไดวาสิ่งที่ครอบครัวมอบใหแกคุณธมลวรรณนัน้
มีสวนทําใหคณ
ุ ธมลวรรณเปนหญิงรักหญิงทางออมโดยที่ไมไดคาดคิด ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพล
ตอคุณธมลวรรณคิดเปนรอยละ 43.6
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 มีทั้งหมด 3 คน ไดแก พอ แม และผูใหขา ว
สําคัญหรือคุณเกษณี พอและแมไมไดขัดขวางเรื่องการเปนหญิงรักหญิง แตทางบานก็ยังมีความหวัง
ที่จะใหคุณเกษณีมีครอบครัวกับผูชายในอนาคต เพราะพอแมคิดวาการใชชวี ิตคูกับผูชายจะมีความ
มั่นคงและมีอนาคตไกลมากกวาการใชชวี ิตคูกับผูหญิง ดังนั้น สมาชิกในครอบครัวของคุณเกษณีทั้ง
2 คน คือ พอและแม จึงมีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิงของคุณเกษณี ครอบครัวจึงมีสวนในการ
ทําใหคุณเกษณีเปนหญิงรักหญิง แตเปนอิทธิพลแบบที่ไมคอยเต็มใจหรือไมเต็มที่มากนัก ปจจัย
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ 34.8
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สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ไดแก แม ยาย และ
ผูใหขา วสําคัญหรือคุณวงศเดือน พอกับแมหยากันเมื่อคุณวงศเดือนมีอายุได 2 ป คุณวงศเดือน
เปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิงกับทางบาน แตทางบานไมยอมรับพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณ
วงศเดือน และเตือนคุณวงศเดือนไมใหทาํ เรื่องที่นําความเสื่อมเสียมาสูทางบาน ปจจัยครอบครัวจึงมี
อิทธิพลตอคุณวงศเดือนคิดเปนรอยละ 0
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พอ แม พี่สาว
สองคน ผูใหขาวสําคัญหรือคุณภาลิณี และนองชาย พี่สาวทั้งสองคนของคุณภาลิณีเปนทอม คุณ
ภาลิณีจึงรับรูพฤติกรรมหญิงรักหญิงมาตั้งแตยังเด็ก ครอบครัวของคุณภาลิณีก็ทราบเรื่องพฤติกรรม
หญิงรักหญิงของคุณภาลิณี แตก็ไมมีใครวาอะไร ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปน
รอยละ 98.9
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 มีทั้งหมด 7 คน ไดแก พอ แม พี่ชายคนโต
พี่สาวคนโต พี่ชายคนรอง พี่สาวคนรอง และผูใหขา วสําคัญหรือคุณรัชดาภรณ แตปจจุบนั พี่ชายคน
โตแตงงานและยายออกไปแลว ปจจุบันครอบครัวของคุณรัชดาภรณจึงมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน
ครอบครัวของคุณรัชดาภรณทราบวาคุณรัชดาภรณเปนหญิงรักหญิง
แตก็ไมไดตอวาหรือหามแต
อยางใด แตก็หวังที่จะใหคณ
ุ รัชดาภรณมีครอบครัวกับผูชายสักวันหนึ่ง ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพล
ตอคุณรัชดาภรณคดิ เปนรอยละ 36.5
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พอ แม ยา
พี่สาว ผูใหขาวสําคัญหรือคุณจินดาพร และนองชาย แตปจจุบันมีสมาชิก 5 คน เนื่องจากพี่สาวได
แตงงานและยายออกไปอยูกบั สามี ครอบครัวของคุณจินดาพรทราบเรื่องที่คุณจินดาพรเปนหญิงรัก
หญิง ทางบานก็ยอมรับในพฤติกรรมดังกลาวและก็ไมไดตอวาอะไรคุณจินดาพร อีกทั้งยังใหคุณ
จินดาพรชวนแฟนหญิงรักหญิงมาเที่ยวทีบ่ านดวย ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณจินดาพรคิด
เปนรอยละ 49.8
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พอ พี่สาว
สองคน ผูใหขาวสําคัญหรือคุณสุนิศา นองชาย และนองสาว แมของคุณสุนิศาเสียชีวิตไปเมื่อคุณ
สุนิศามีอายุได 17 ป คุณสุนิศาไมเคยบอกครอบครัวเรื่องพฤติกรรมหญิงรักหญิงของตน เพราะพอ
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เปนคนเขมงวด กลัวพอจะไมยอมรับ กับพี่นองก็ไมกลาบอกใคร เพราะเกรงวาถาบอกไปแลวเดี๋ยว
คนอื่นก็จะทราบเรื่อง ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณสุนิศาคิดเปนรอยละ 0
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 8 มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ไดแก พอ แม พี่สาว
พี่ชาย และผูใหขา วสําคัญหรือคุณพินธสา เมื่อคุณพินธสามีอายุได 3 ปพอกับแมก็หยากัน ตอนที่
คุณพินธสายังเด็กนั้น พี่สาวของคุณพินธสามีแฟนเปนทอมและเคยพาคุณพินธสาออกไปเทีย่ วพรอม
กันกับแฟนดวย สนิทกันพอสมควร คุณพินธสาจึงรับรูพฤติกรรมหญิงรักหญิงตั้งแตเด็ก คุณพินธสาก็
ไมเคยบอกครอบครัวเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง แตคุณพินธสาก็คิดวาทางบานอาจจะพอทราบจาก
การสังเกตอยูแลว เพียงแตไมมีใครพูดอะไรออกมา ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิด
เปนรอยละ 79.3
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พอ แม พี่สาว
พี่ชายสองคน และผูใหขา วสําคัญหรือคุณอังคณา ปจจุบันพี่สาวและพี่ชายคนโตแตงงานและยาย
ออกไปแลว ครอบครัวของคุณอังคณาจึงมีสมาชิก 4 คน ครอบครัวของคุณอังคณาเปนครอบครัวคน
จีนจึงนิยมลูกชาย บางครั้งคุณอังคณาจึงอิจฉาพี่ชายและเคยคิดอยากเกิดมาเปนผูชายบาง คุณ
อังคณาเองก็ไมกลาบอกทางครอบครัวเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลคิดเปน
รอยละ 85.2
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 10 มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ไดแก พอ แม ผูให
ขาวสําคัญหรือคุณปาราวตี และนองชาย พอของคุณปาราวตีอยากไดลูกคนแรกเปนผูชาย คุณ
ปาราวตีจึงไดรับการเลี้ยงดูแบบผูชายมาแตเด็ก ญาติสวนใหญก็เปนผูชาย เพื่อนในวัยเด็กจึงเปน
ผูชายเปนสวนใหญ ครอบครัวก็ทราบและยอมรับในพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณปาราวตี ปจจัย
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณปาราวตีคิดเปนรอยละ 98.5
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 11 มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ไดแก พอ แม
พี่สาว ผูใหขาวสําคัญหรือคุณอธิกา และนองชาย คุณอธิกาและนองชายมีอายุหางกันแคปเดียวจึง
สนิทกันมาตั้งแตเด็ก ทางบานทราบและยอมรับเรื่องพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณอธิกา แตกข็ อรอง
ไววาอยาทําอะไรเสียหายใหคนอื่นมานินทา ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิดเปนรอยละ
47.4
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สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 12 มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ไดแก พอ แม
พี่สาว และผูใหขา วสําคัญหรือคุณศุลีพร พอกับแมหยากันเมื่อคุณศุลีพรเรียนอยูชั้น ป.6 หลังจากนัน้
พี่สาวก็ยา ยไปอยูกับพอ คุณศุลีพรก็อยูกับแม เมื่อทางบานของคุณศุลีพรมีลูกสาวแลวแลว ทางบาน
จึงอยากมีลูกชายบาง แตลูกคนที่สองก็เปนผูหญิง ทางบานจึงเลี้ยงลูกใหกลาหาญ เขมแข็ง และมี
ความเปนผูนาํ ใหมีความแข็งแกรงกวาผูห ญิงธรรมดา ชื่อจริงของคุณศุลีพรก็คลายกับชื่อผูชาย ซึ่ง
ชื่อนี้ทาํ ใหคุณศุลีพรฝงใจมาตั้งแตเด็กวาตนเปนผูชาย พอและแมยังยอมรับในพฤติกรรมหญิงรักหญิง
อีกดวย ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลคิดเปนรอยละ 100
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 13 มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ไดแก พอ แม
พี่ชาย ผูใหขาวสําคัญหรือคุณอรัญญา และนองชาย คุณอรัญญาเปดเผยเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง
กับทางบาน ซึ่งทางบานก็ยอมรับ ทางบานเองก็พอจะทราบกันกอนแลว เพราะคุณอรัญญาชอบทํา
ตัวคลายผูชายอยูแลว ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 39.4
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 14 มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ไดแก พอ แม
พี่ชาย พี่สาว และผูใหขา วสําคัญหรือคุณรัตนา พอของคุณรัตนาเสียชีวิตไปเมื่อคุณรัตนาเรียนอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พี่ชายแตงงานและยายออกไปแลว พี่สาวก็ยา ยไปทํางานที่ตา งประเทศ ปจจุบันจึง
มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน คุณรัตนาไมกลาเปดเผยพฤติกรรมหญิงรักหญิงของตนใหครอบครัว
ทราบ เพราะแมของคุณรัตนาไมชอบพฤติกรรมรักรวมเพศ ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณรัตนา
คิดเปนรอยละ 0
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 15 มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ไดแก พอ แม
พี่ชาย ผูใหขา วสําคัญหรือคุณชลธิชา นองสาว และนองชาย ปจจุบันพี่ชายและนองสาวไดแตงงาน
และยายออกไปอยูกับครอบครัวใหมของตนแลวทั้งคู จึงมีสมาชิกแค 4 คน ในครอบครัวของคุณ
ชลธิชา คุณชลธิชาสนิทกับพี่ชายเปนเพื่อนเลนกันมาแตเด็ก เพื่อนแถวบานก็มีแตผูชาย คุณชลธิชา
จึงคุนเคยกับนิสัยแบบผูชาย คุณชลธิชาไมไดบอกทางบานเรื่องที่ตนเปนหญิงรักหญิง แตคิดวา
ครอบครัวคงจะทราบกันแลว ที่ผานมาทางบานก็ไมไดวาอะไร ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณ
ชลธิชาคิดเปนรอยละ 68.5

208
สมาชิกในครอบครัวของผูใหขาวสําคัญคนที่ 16 มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ไดแก พอ แม
พี่ชาย และผูใ หขา วสําคัญหรือคุณระวีวรรณ พี่ชายแตงงานและยายออกไปอยูในบานที่สรางใหมอีก
หลังในบริเวณเดียวกัน ปจจุบันจึงมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน ครอบครัวของคุณระวีวรรณยอมรับ
เรื่องพฤติกรรมหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณ แตใจจริงแลวทางบานก็ไมไดอยากใหคุณระวีวรรณเปน
หญิงรักหญิง ปจจัยครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณคิดเปนรอยละ 34.2
จากขอมูลอิทธิพลของครอบครัวที่ทาํ ใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิง เมื่อวิเคราะหผูใหขาวสําคัญ
ทั้ง 16 คนแลว พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 51 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ครอบครัวของหญิงรักหญิงมี
อิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10: อิทธิพลของครอบครัวที่ทําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
43.6
34.8
0
98.9
36.5
49.8
0
79.3
85.2
98.5
47.4
100
39.4
0
68.5
34.2
51

สมมติฐานขอที่ 2: เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ มีเพื่อนหญิงรักหญิงตั้งแตอยูโรงเรียนสตรีทั้งทอม
และดี้ คุณธมลวรรณลองมีแฟนเปนหญิงรักหญิงตามแบบเพื่อนสนิทคนอืน่ ๆ แฟนคนแรกก็มาจาก
การเปนเพื่อน คุณธมลวรรณเริ่มคิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งธรรมดา เพราะเพื่อนสนิทหลาย
คนของคุณธมลวรรณก็เปนหญิงรักหญิง
ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณธมลวรรณคิดเปนรอยละ
81.2
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี มีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงหลายคนทัง้ ทอมและดี้
ซึ่งเริ่มรูจักกันตั้งแตตอนที่อยูโรงเรียนสตรี เพื่อนสนิทของคุณเกษณีหลายคนในปจจุบันก็มาจากการที่
คุณเกษณีเขาหองสนทนาเฉพาะหญิงรักหญิงและจากการแนะนําของเพื่อน แฟนของคุณเกษณีก็เริ่ม
มาจากการเปนเพื่อนหญิงรักหญิงที่สนิทกันกอน ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ
59.2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน มีเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงทั้งทอมและดี้อยูแ ค
ไมกี่คน คุณวงศเดือนเปนคนไมคอยติดเพื่อน แตจะติดแฟนมากกวา พอไมมีแฟนจึงติดเพื่อน แฟน
คนแรกของคุณวงศเดือนก็มาจากการแนะนําของเพื่อนหญิงรักหญิง ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณ
วงศเดือนคิดเปนรอยละ 36.3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี มีเพื่อนสนิทหญิงรักหญิงทั้งทอมและดี้อยูน อย เพื่อน
หญิงรักหญิงทีส่ นิทก็มักจะเปนเพื่อนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ต แฟนคนแรกก็มาจากการที่เพื่อนหญิง
รักหญิงชวยเปนแมสื่อให ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปนรอยละ 41.7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ มีเพื่อนสนิทเปนหญิงรักหญิงหลายคนทั้งทอม
และดี้ตั้งแตอยูโรงเรียนสตรี
เมื่อเขามหาวิทยาลัยก็ยังคบหาแตกับเพื่อนผูหญิงดวยความเคยชิน
เพื่อนสนิทของคุณรัชดาภรณจึงมีแตเพื่อนผูหญิงธรรมดาหรือเพื่อนหญิงรักหญิง แฟนของคุณรัชดา
ภรณแตละคนก็เริ่มมาจากความเปนเพื่อน ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณรัชดาภรณคิดเปนรอยละ
68.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร เพื่อนสนิทของคุณจินดาพรหลายคนเปนหญิงรัก
หญิงทั้งทอมและดี้ คุณจินดาพรเห็นเพื่อนสนิทของตนในโรงเรียนสตรีมีแฟนกันหลายคู คุณจินดาพร
จึงเห็นพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งปกติ ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณจินดาพรคิดเปนรอยละ 78.4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา มีเพื่อนสนิทหญิงรักหญิงหลายคนทัง้ ทอมและดี้
ปจจุบันคุณสุนิศามักจะคบหากับเพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิง เพราะคิดวาเรื่องบางเรื่องจะพูดคุย
เขาใจกันดีกวาพูดคุยกับเพื่อนผูหญิงธรรมดา
ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณสุนิศาคิดเปนรอยละ
78.8
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา มีเพื่อนสนิทหญิงรักหญิงทัง้ ทอมและดี้มากกวาเพื่อน
ผูหญิงและผูชาย เพื่อนเปนผูสนับสนุนและใหกาํ ลังใจในการที่คุณพินธสาคบกับแฟนหญิงรักหญิงคน
แรก แฟนคนปจจุบันก็มาจากการแนะนําของเพื่อน ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอย
ละ 83.4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา มีเพื่อนหญิงรักหญิงทั้งทอมและดี้จาํ นวนมากตั้งแต
สมัยอยูมัธยม คุณอังคณาชอบเขากลุมกับเพื่อนที่เปนทอม กับเพื่อนผูชายแลวคุณอังคณาก็ออกไป
สังสรรคตามประสาผูชายดวยกันบาง ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณอังคณาคิดเปนรอยละ 79.1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี สนิทกับเพื่อนผูชายมากที่สุด เพราะคิดวามีนิสัย
คลายกัน รองลงมาก็เพื่อนหญิงรักหญิงซึ่งเปนทอม เพื่อนผูชายมีสว นชวยทําใหคุณปาราวตียังคงมี
นิสัยแบบผูชาย ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณปาราวตีคิดเปนรอยละ 78.1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา เคยสนิทกับเพื่อนผูชายจึงไดรับอิทธิพลแบบผูชาย แต
ตอมาคุณอธิกาก็สนิทกับเพื่อนหญิงรักหญิงซึ่งเปนทอมมากขึน้ เพราะรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน
มากกวา ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิดเปนรอยละ 72.9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร ชอบเขากลุมกับเพื่อนสนิทที่เปนผูชายในวัยเด็ก มี
สนิทกับเพื่อนหญิงรักหญิงบาง ทําใหคุณศุลีพรไดรับอิทธิพลนิสัยหรือพฤติกรรมแบบผูชาย จนคุณ
ศุลีพรคิดวาตนเปนผูชายจึงไมชอบพอกับเพศตรงขาม ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณศุลีพรคิดเปน
รอยละ 85.4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา มีเพื่อนสนิทเปนผูชายและเปนทอม เพราะเฮฮา
ดวยกันไดเต็มที่ คุณอรัญญามีจึงไดซึมซับนิสัยแบบผูช ายจากเพื่อนเหลานี้ ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพล
ตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 73.4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา มีเพื่อนสนิทที่เปนผูชายอยูม ากในวัยเด็ก ทําใหได
นิสัยแบบผูชายมาจากตอนนั้น เพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงทั้งทอมและดี้ในปจจุบันก็มีอยูหลายคน
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ซึ่งหลายคนรูจักผานทางการพูดคุยทางอินเทอรเน็ต ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอย
ละ 80.3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา ชอบรวมกลุมกับเพื่อนผูชายทําใหเปนคนหาวมา
ตั้งแตเด็ก ติดนิสัยแบบผูชายหลายอยาง คุณชลธิชาชอบปรึกษาเรื่องความรักกับเพื่อนผูชาย เพราะ
คิดวาอยูในสถานการณที่เปนฝายชายเหมือนกัน ปจจัยเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอคุณชลธิชาคิดเปนรอยละ
77.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ มีเพื่อนสนิทเปนเพื่อนผูชายหลายคน ทําใหได
ซึมซับนิสยั ความเปนชายมามาก เพื่อนสนิทที่เปนหญิงรักหญิงสวนใหญก็จะเปนทอม ปจจัยเพื่อนจึง
มีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณคิดเปนรอยละ 82.2
จากขอมูลอิทธิพลของเพื่อนที่ทาํ ใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิง เมื่อวิเคราะหผูใหขา วสําคัญทั้ง
16 คนแลว พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 72.3 จึงยอมรับสมมติฐานทีว่ า เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพล
ทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11: อิทธิพลของเพื่อนทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
81.2
59.2
36.3
41.7
68.6
78.4
78.8
83.4
79.1
78.1
72.9
85.4
73.4
80.3
77.6
82.2
72.3

สมมติฐานขอที่ 3: โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณธมลวรรณคิดวา
โรงเรียนเปนจุดศูนยกลางทีม่ ีสวนหักเหในชีวิตทุกๆเรื่อง เพราะคุณธมลวรรณเริ่มเรียนรูพฤติกรรมหญิง
รักหญิงจากเพื่อนในโรงเรียน คุณธมลวรรณจึงคิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งที่ปกติ ปจจัย
โรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณธมลวรรณคิดเปนรอยละ 90.3
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณเกษณีเห็นที่โรงเรียนมี
คูรักหญิงรักหญิงอยูหลายคู เปนสวนทําใหคุณเกษณีคดิ ที่จะคบกับหญิงรักหญิงในฐานะคนรัก แฟน
หญิงรักหญิงคนแรกก็เปนเพื่อนที่โรงเรียน ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ 74.3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณวงศเดือนรับรู
พฤติกรรมหญิงรักหญิงจากในโรงเรียน แตตอนนั้นก็ยงั ไมไดคบกับใคร เพราะไมมีใครมาจีบคุณ
วงศเดือนเลย จนตอมาเพื่อนที่โรงเรียนดังกลาว ก็ไดแนะนําทอมซึ่งเปนแฟนคนแรกของคุณวงศเดือน
ตอนที่อยูม หาวิทยาลัย ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลคิดเปนรอยละ 41.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษา แฟนหญิงรักหญิงคน
แรกที่คุณภาลิณีคบดวยก็เปนเพื่อนตางหองที่โรงเรียนเดียวกัน โดยมีเพื่อนหญิงรักหญิงชวยเปนแมสื่อ
ให ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปนรอยละ 36.1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณรัชดาภรณเห็นคูรัก
หญิงรักหญิงในโรงเรียนก็รูสึกอิจฉา อยากลองมีเหมือนคนอื่นบาง คุณรัชดาภรณจึงลองคบกับหญิง
รักหญิงแบบเปนแฟนดู ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณรัชดาภรณคิดเปนรอยละ 87.2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณจินดาพรคิดวา
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในโรงเรียนเหมือนเปนแฟชัน่ อยางหนึ่ง
พอเห็นพฤติกรรมหญิงรักหญิงใน
โรงเรียนไปนานวันขึน้ คุณจินดาพรก็คุนเคย ความรักครั้งแรกและแฟนหญิงรักหญิงของคุณจินดาพร
คนแรกก็รูจักกันที่โรงเรียน ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณจินดาพรคิดเปนรอยละ 91.2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษา แฟนหญิงรักหญิงคน
แรกของคุณสุนิศาก็เปนเพื่อนที่เรียนอยูคนละหองกับคุณสุนิศา
ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณ
สุนิศาคิดเปนรอยละ 32.7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี ทําใหคุณพินธสาพบเห็น
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในโรงเรียน แฟนหญิงรักหญิงสองคนแรกของคุณพินธสาเปนรุนพี่ที่โรงเรียน
ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอยละ 68.7
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณอังคณาเห็นหญิงรัก
หญิงในโรงเรียนเหมือนแฟชัน่ อยางหนึ่ง ไมไดเปนเรื่องเสียหาย การที่คุณอังคณาเปนหญิงรักหญิงก็
ทําใหคุณอังคณาเปนที่นยิ มในหมูรนุ นองอีกดวย ซึ่งยิ่งทําใหคุณอังคณารูสึกยินดีมาก ปจจัยโรงเรียน
จึงมีอิทธิพลตอคุณอังคณาคิดเปนรอยละ 82.4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษา ทําใหคุณปาราวตีได
ซึมซับนิสยั แบบผูชายเพิ่มขึน้ จากการที่เคยถูกเลี้ยงดูใหมีความเปนผูช ายจากครอบครัว คุณปาราวตี
ยังเคยมีแฟนที่เปนผูหญิงเพื่อไมใหนอยหนาเพื่อนผูชายที่โรงเรียน ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณ
ปาราวตีคิดเปนรอยละ 86.4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษา คุณอธิกาก็ชอบเขา
กลุมกับเพื่อนผูชายและเฮฮากันตามประสาผูชายที่โรงเรียน คุณอธิกาจึงไดซึมซับความเปนผูชายจาก
เพื่อนผูชายที่โรงเรียนมากขึน้ และคุณอธิกาก็เริ่มสนใจผูหญิงตั้งแตยังศึกษาอยูระดับมัธยม ปจจัย
โรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิดเปนรอยละ 69.2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษา คุณศุลีพรจึงได
ลักษณะนิสยั แบบผูชายมาจากเพื่อนผูชายอยูบาง เพราะคุณศุลีพรคอนขางจะสนิทกับเพื่อนผูชาย
แฟนหญิงรักหญิงคนแรกของคุณศุลีพรก็เปนเพื่อนในโรงเรียน ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณศุลีพร
คิดเปนรอยละ 32.9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา เคยศึกษาทีโ่ รงเรียนสหศึกษา คุณอรัญญาก็มี
เพื่อนหญิงรักหญิงที่เปนทอมเยอะจากโรงเรียน
คุณอรัญญายังชอบแยงผูหญิงจากเพื่อนผูชายใน
โรงเรียนดวย คุณอรัญญาเคยคบกับแฟนหญิงรักหญิงหลายคนที่รูจักกันในโรงเรียน ปจจัยโรงเรียนจึง
มีอิทธิพลตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 73.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรี คุณรัตนารูสึกชอบผูหญิง
ดวยกันตั้งแตเรียนอยูชนั้ อนุบาลแลว พออยูโรงเรียนสตรีจึงทําใหคุณรัตนาเขาใจในตัวเองวาตนนัน้
เปนหญิงรักหญิง ปจจัยโรงเรียนมีอิทธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอยละ 96.2
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา เคยศึกษาทีโ่ รงเรียนสหศึกษา คุณชลธิชาจึงชอบที่
จะเขากลุมกับเพื่อนผูชาย โรงเรียนจึงทําใหคุณชลธิชามีเพื่อนผูชายเปนจํานวนมาก ทําใหคุณชลธิชา
คอยๆซึมซับลักษณะพฤติกรรมและนิสัยแบบผูชายตั้งแตยังเด็ก
ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณ
ชลธิชาคิดเปนรอยละ 69.1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ เคยศึกษาที่โรงเรียนสหศึกษา คุณระวีวรรณจึงมี
เพื่อนผูชายมาก คุณระวีวรรณจึงไดรับนิสัยแบบความเปนชายอยูบาง ซึ่งมีสวนตอการเปนทอมของ
คุณระวีวรรณ ปจจัยโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณคิดเปนรอยละ 35.2
จากขอมูลอิทธิพลของโรงเรียนที่ทาํ ใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิง เมื่อวิเคราะหผูใหขา วสําคัญทั้ง
16 คนแลว พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 66.7 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา โรงเรียนของหญิงรักหญิงมี
อิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12: อิทธิพลของโรงเรียนทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
90.3
74.3
41.6
36.1
87.2
91.2
32.7
68.7
82.4
86.4
69.2
32.9
73.6
96.2
69.1
35.2
66.7

สมมติฐานขอที่ 4: สื่อมวลชนมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ เคยอานหนังสือและดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรัก
หญิง แตคุณธมลวรรณเปนหญิงรักหญิงอยูกอนแลวที่จะไดรับสื่อเหลานี้ อยางไรก็ตาม สื่อเหลานี้ก็
ทําใหคุณธมลวรรณรูสึกวาสังคมในปจจุบนั ยอมรับเรื่องหญิงรักหญิงมากขึ้น ปจจัยสื่อมวลชนจึงมี
อิทธิพลตอคุณธมลวรรณคิดเปนรอยละ 47.2
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี ชอบเปดดูเว็บไซตที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิง แตคุณ
เกษณีก็เปนหญิงรักหญิงอยูกอนแลวที่จะรับสื่อดานนี้ สื่อดานอื่นคุณเกษณีกไ็ มคอ ยสนใจ ปจจัย
สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ 46.3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน ไมเคยอานหรือดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง มี
ก็แตใชสื่ออินเทอรเน็ตในการหาเพื่อนใหมและการพูดคุย คุณวงศเดือนก็รูจักกับแฟนคนปจจุบนั ทาง
อินเทอรเน็ต ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณวงศเดือนคิดเปนรอยละ 86.2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี เริ่มติดอินเทอรเน็ตตอนอยูมหาวิทยาลัย อานเว็บไซต
เกี่ยวกับหญิงรักหญิงอยูบอยๆ แฟนคนปจจุบนั ก็รูจกั กันทางอินเทอรเน็ต ปจจัยสื่อมวลชนจึงมี
อิทธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปนรอยละ 57.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ ไมเคยดูภาพยนตรหรืออานหนังสือหญิงรักหญิง
แมแตสื่อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศโดยทั่วไปก็ไมสนใจ
คุณรัชดาภรณก็ยังไมคอ ยชอบคุยกับ
เพื่อนหญิงรักหญิงทางอินเทอรเน็ต เพราะคุณรัชดาภรณคิดวาเปนการสิ้นเปลือง ปจจัยสื่อมวลชนจึง
มีอิทธิพลตอคุณรัชดาภรณคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร ไมเคยอานหนังสือหรือดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรัก
หญิง คุณจินดาพรจําไดวา เมื่อตอนเด็กเคยอานการตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอยูหนึ่งเลม แต
ก็จําเนื้อหาไมได ตอนที่เปนหญิงรักหญิงก็ไมเคยนึกถึงหนังสือการตูนเลมนี้ และคุณจินดาพรก็ไม
สนใจสื่อดานอื่นๆเลย ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณจินดาพรคิดเปนรอยละ10.5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา ไมเคยอานหรือดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ที่เคย
ดูบางก็ดูเพราะความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง ไมเกี่ยวกับวาดูเพราะเขาเปนบุคคลที่ชอบเพศเดียวกัน
และคุณสุนิศาก็เปนหญิงรักหญิงอยูกอนแลวที่จะรับสื่อเหลานี้ ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณ
สุนิศาคิดเปนรอยละ 0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา เคยรับสื่อหญิงรักหญิงทางอินเทอรเน็ต คุณพินธสา
ไมคอยสนใจหนังสือหรือภาพยนตร หรือสื่อดานอื่นๆ แฟนคนปจจุบันของคุณพินธสาก็รูจักกันผาน
ทางอินเทอรเน็ต ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอยละ 85.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา เริ่มเลนอินเทอรเน็ตเมื่ออยูมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหคุณ
อังคณาไดรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่ม
ไดอานเรื่องราวและเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากขึน้
ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณอังคณาคิดเปนรอยละ 86.9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี เคยอานการตูนหญิงรักหญิงมาตั้งแตสมัยเรียนอยู
ระดับมัธยม ซึ่งทําใหคุณปาราวตีเห็นวาการชอบผูห ญิงดวยกันนั้นเปนเรื่องธรรมดา ปจจุบันคุณ
ปาราวตีกช็ อบคุยกับเพื่อนหญิงรักหญิงทางอินเทอรเน็ตดวย
ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณ
ปาราวตีคิดเปนรอยละ 70.2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา เคยดูภาพยนตรเกี่ยวกับหญิงรักหญิงเพียงแคเรื่อง
เดียว เคยอานหนังสือเกี่ยวกับหญิงรักหญิงหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศบาง ปจจุบันคุณอธิกา
ใชสื่ออินเทอรเน็ตสนทนากับเพื่อนหญิงรักหญิงเปนบางครั้งบางคราว ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอ
คุณอธิกาคิดเปนรอยละ 63.5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร สื่อที่ทาํ ใหคุณศุลีพรไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหญิง
รักหญิงมากทีส่ ุดก็คืออินเทอรเน็ต เพราะคุณศุลีพรเปดรานอินเทอรเน็ต ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพล
ตอคุณศุลีพรคิดเปนรอยละ 86.1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา ไมเคยอานหนังสือและไมเคยดูภาพยนตรเกี่ยวกับ
หญิงรักหญิง คุณอรัญญาไมคอยไดรับสือ่ เกี่ยวกับหญิงรักหญิงและก็ไมไดสนใจดวย ปจจัยสื่อมวลชน
จึงมีอิทธิพลตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา ชอบเขาหองสนทนาเฉพาะหญิงรักหญิง เว็บไซตตางๆ
ก็เขาไปดูบา ง แตก็ไมบอ ยเทาเขาหองสนทนา อินเทอรเน็ตจึงชวยใหคุณรัตนารูจักหญิงรักหญิง
เพิ่มขึ้น ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอยละ 87.1
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา เคยอานหนังสือเกี่ยวกับหญิงรักหญิงและเคยดูหนัง
โปหญิงรักหญิง การสนทนาทางอินเทอรเน็ตยังชวยทําใหคุณชลธิชาไดรูจักเพื่อนหญิงรักหญิงเพิ่มขึน้
ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณชลธิชาคิดเปนรอยละ 86.7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ ชอบอานการตูนเกี่ยวกับหญิงรักหญิงและการตูน
สําหรับผูใหญมาตั้งแตสมัยอยูชั้นมัธยมตน เพื่อนหญิงรักหญิงของคุณระวีวรรณเคยแนะนําใหคุณ
ระวีวรรณอานอัญจารีสาร คุณระวีวรรณยังมีเพื่อนหญิงรักหญิงและไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหญิง
รักหญิงเพิ่มมากขึ้นผานทางสื่ออินเทอรเน็ตอีกดวย ปจจัยสื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณคิด
เปนรอยละ 72.3
จากขอมูลอิทธิพลของสื่อมวลชนที่ทาํ ใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิงนั้น เมื่อวิเคราะหผูใหขาว
สําคัญทั้ง 16 คนแลว พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 55.4 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา สื่อมวลชนมีอิทธิพลทํา
ใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13: อิทธิพลของสือ่ มวลชนทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
47.2
46.3
86.2
57.6
0
10.5
0
85.6
86.9
70.2
63.5
86.1
0
87.1
86.7
72.3
55.4

สมมติฐานขอที่ 5: การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม และก็ไมเคย
สนใจผูชายที่เขามาจีบเลย ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณธมลว
รรณคิดเปนรอยละ 0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี เคยอกหักจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณเกษณีเคย
ถูกคนรักคนแรกซึ่งเปนผูชายหักอกโดยการมีผูหญิงคนใหม หลังจากนัน้ คุณเกษณีจึงเริ่มคบกับหญิง
รักหญิงในฐานะคนรัก ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปน
รอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณวงศเดือนมอง
ผูชายเปนศัตรูเพราะเปนพวกเจาชู ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณ
วงศเดือนคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณภาลิณีมีแตหกั
อกเพศตรงขาม จึงไมเคยเสียใจเพราะผูชาย ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมี
อิทธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม เคยมีผูชายหลาย
คนทําทาสนใจคุณรัชดาภรณ แตสักระยะหนึ่งก็คอยๆหายไป คุณรัชดาภรณจึงคิดวาผูชายไมมคี วาม
จริงใจ ทําใหคุณรัชดาภรณไมอยากคบกับผูชายในฐานะคนรัก ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศ
ตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณรัชดาภรณคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม เคยมีผูชายมาจีบ
แตกไ็ มสําเร็จ ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณจินดาพรคิดเปนรอย
ละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา เคยมีแฟนที่เปนผูชาย 2 คน แฟนคนแรกเลิกกันเพราะ
เขาไดแลวทิ้ง แฟนผูชายคนตอมาก็ขอเลิกดวยเหตุผลที่วา คุณสุนิศาเปนคนนาเบื่อเกินไป หลังจากนั้น
คุณสุนิศาก็ไมคิดที่จะเปนแฟนกับผูชายอีกเลย คิดแตวาจะคบกับผูหญิงดวยกันดีกวา ปจจัยการ
ผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณสุนิศาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา เคยมีคนรักเปนหญิงรักหญิงแลวจึงเปลี่ยนไปลองมี
คนรักเปนผูชาย พอเลิกกันคุณพินธสาก็เปรียบเทียบไดวาการคบกับแฟนที่เปนผูชายนั้นนาเบื่อกวา
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ผูหญิง คุณพินธสาจึงกลับไปคบกับหญิงรักหญิงเหมือนเดิม ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศ
ตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณอังคณาปฏิเสธ
ผูชายที่มาจีบตลอด ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณอังคณาคิดเปน
รอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี เคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม แตในระหวางนั้นก็
คบกับคนรักทีเ่ ปนหญิงรักหญิงไปดวย แลวตอมาคุณปาราวตีก็เลือกคบกับผูหญิง โดยบอกเลิกกับ
ฝายชาย
คุณปาราวตีจงึ ไมไดเปนฝายเสียใจที่ตองเสียคนรักที่เปนผูชายไปแลวจึงเปลี่ยนไปคบกับ
ผูหญิง ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณปาราวตีคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณอธิกาคิดวาตน
กับผูชายก็เหมือนเปนพวกเดียวกัน จึงไมเคยคิดที่จะคบกับผูชายในฐานะคนรัก ปจจัยการผิดหวัง
จากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม และไมเคยสนใจ
ผูชายเลย ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณศุลีพรคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม ไมเคยมีผูชายมา
จีบคุณอรัญญา และคุณอรัญญาก็ไมเคยสนใจผูชายเลย ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรง
ขามจึงมีอิทธิพลตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณรัตนาไมเคยคิด
กับผูชายเกินเลยเพื่อน และก็ไมเคยมีผูชายมาจีบคุณรัตนาเลยดวย ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปน
เพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอยละ 0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม ตลอดชีวิตที่ผานมา
มีผูชายมาจีบคุณชลธิชาแคสองคนแตคุณชลธิชาก็ปฏิเสธไปทั้งคู
เพราะคุณชลธิชาไมเคยสนใจ
ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามจึงมีอิทธิพลตอคุณชลธิชาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ ไมเคยมีคนรักที่เปนเพศตรงขาม คุณระวีวรรณจะ
ปฏิเสธตลอด ตอมาพวกผูชายคงเห็นคุณระวีวรรณมีทาทางเปนทอมที่ชัดเจนจึงไมมีใครเขามาจีบเลย
ปจจัยการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามคิดเปนรอยละ 0
จากขอมูลอิทธิพลของการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขาม ทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
นั้น เมื่อวิเคราะหผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 คนแลว พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 12.5 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่วา การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 14: อิทธิพลของการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.5

สมมติฐานขอที่ 6: การมองตนตางไปจากคนอืน่ มีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ มองตนเองเปนคนปกติ คือเปนผูหญิงธรรมดา
เหมือนผูหญิงทั่วไป
เพราะคุณธมลวรรณไมไดเปนทําความผิดหรือสรางความเดือดรอนใหแกใคร
ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอคุณธมลวรรณคิดเปนรอยละ 0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี คิดวาตนเองตางจากคนอืน่ แคการชอบพอกับคนเพศ
เดียวกัน และคุณเกษณีก็พอใจที่ตนเองเปนอยูแ บบนี้ ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพล
ตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน คิดวาตัวเองแตกตางจากคนอืน่ ตรงที่คบหญิงรัก
หญิงในฐานะคนรัก แตอยางอื่นนัน้ คุณวงศเดือนก็เปนเหมือนคนอืน่ ทุกอยาง ปจจัยการมองตนตาง
ไปจากคนอืน่ จึงมีอิทธิพลตอคุณวงศเดือนคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี คิดวาตนเปนคนธรรมดาเหมือนคนอืน่ ก็จริง แตคุณ
ภาลิณีก็ยอมรับวาตนแตกตางจากคนอืน่ ตรงที่คุณภาลิณีรักกันกับผูห ญิง ซึ่งตางจากคนอืน่ ตรงที่คน
อื่นในสังคมนิยมรักกันกับบุคคลตางเพศ ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอคุณภาลิณี
คิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ มองตนเปนคนธรรมดา คุณรัชดาภรณคิดวาตนก็
ไมแตกตางไปจากผูห ญิงที่รักคนตางเพศ
ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอคุณ
รัชดาภรณคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร มองตนเปนคนธรรมดา คุณจินดาพรก็คิดวาถึงตน
จะเปนหญิงรักหญิงแตตนก็มีความเปนคนเหมือนกับคนอื่น ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมี
อิทธิพลตอคุณจินดาพรคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา มองตนเปนคนปกติ เปนคนธรรมดาทีม่ ีความรูสึกมี
จิตใจเหมือนคนทัว่ ไป ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอคุณสุนิศาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา มองตนเปนคนปกติ คุณพินธสาเองก็เคยคบทั้งผูหญิง
และผูชาย คุณพินธสาจึงคิดวาตนเองก็ไมตางจากคนทั่วไป ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมี
อิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอยละ 0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา เชื่อวาตนไมใชผูหญิงธรรมดา แตเปนผูหญิงที่มีความ
เปนชาย คุณอังคณาจึงมองตนเองตางไปจากคนอืน่ ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพล
ตอคุณอังคณาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี มองวาตนมีความเปนผูช ายเหมือนกับผูชายทั่วไป
เพียงแตตนเกิดมามีรางเปนหญิงเทานั้น ตางกันทางสภาวะรางกายแตจิตใจไมตา งกัน ปจจัยการมอง
ตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอคุณปาราวตีคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา ยอมรับวาตนแตกตางไปจากคนอื่น คือ คุณอธิกา
เปนผูหญิงที่ชอบผูหญิงดวยกัน เปนผูหญิงที่มีจิตใจเหมือนผูชาย ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่น
จึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร มองตนเองแตกตางไปจากผูหญิงธรรมดาโดยทั่วไป
ตั้งแตเด็ก ทั้งจากการที่ชื่อจริงของคุณศุลีพรคลายชื่อผูชาย และจากการที่ครอบครัวอยากไดลกู คนที่
สองเปนลูกชาย จึงไดรับการเลี้ยงดูแบบเด็กผูชาย ปจจัยการมองตนตางจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอ
คุณศุลีพรคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา คิดวาตนเองแตกตางไปจากคนอืน่ คุณอรัญญา
เปนผูหญิงก็จริง แตก็เปนผูหญิงที่รักผูหญิงดวยกันเหมือนที่ผูชายรักผูหญิง คุณอรัญญาจึงไม
เหมือนกับทั้งผูหญิงและผูชายทัว่ ไป ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอทิ ธิพลตอคุณอรัญญา
คิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา มองตนวาผิดปกติกวาคนทัว่ ไปอยูแลวในการที่ชอบ
เพศเดียวกัน คุณรัตนาเปนผูหญิงทีม่ ีจติ ใจเหมือนผูชาย แตผูหญิงแบบคุณรัตนาก็มีความแตกตาง
จากผูชาย คุณรัตนาจึงคิดวาตนไมถึงกับเปนผูชาย แตก็ไมถึงกับเปนผูหญิงทีเดียว ปจจัยการมอง
ตนตางจากคนอื่นจึงมีอทิ ธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอยละ 100
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา มองตนเองมีความเปนผูช ายในตัว เปนผูหญิงก็จริง
แตก็เปนผูหญิงที่มีความคิด ความรูสึก และนิสัยคลายผูชาย ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมี
อิทธิพลตอคุณชลธิชาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ ยอมรับวาตนเองเปนผูหญิงที่รักผูห ญิงดวยกัน
และคุณระวีวรรณรูสึกวาตนเองไมสามารถเปนหรือมีนิสัยอยางผูหญิงทัว่ ไป คุณระวีวรรณคิดวาตน
เปนผูหญิงที่มคี วามเปนชายอยูในตัว ปจจัยการมองตนตางไปจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณ
คิดเปนรอยละ 100
จากขอมูลอิทธิพลของการมองตนตางไปจากคนอื่นทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิงนัน้
เมื่อ
วิเคราะหผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 คนแลว พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 68.7 จึงยอมรับสมมติฐานทีว่ า การ
มองตนตางไปจากคนอืน่ มีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15: อิทธิพลของการมองตนตางไปจากคนอืน่ ที่ทาํ ใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
0
100
100
100
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
68.7

สมมติฐานขอที่ 7:
ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมี
อิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ ไมคิดวาการเปนหญิงรักหญิงจะเสียหายตรงไหน
ในทางตรงกันขาม ผูห ญิงกับผูชายนาจะทําเรื่องเสียหายกันมากกวา คุณธมลวรรณคิดวาการที่
ผูหญิงรักผูหญิงดวยกันก็ไมตางไปจากการที่ผูหญิงกับผูชายรักกัน เพราะเปนเรื่องความรูสึก ความรัก
เปนเรื่องของจิตใจ ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณ ธมลว
รรณคิดเปนรอยละ 100
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี มองหญิงรักหญิงเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลนั้น และ
การเปนหญิงรักหญิงก็ไมไดทําความเดือดรอนใหใครเสียหาย ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิง
รักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน ไมคิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งที่ผิดแตอยาง
ใด แตคุณวงศเดือนก็ไมถงึ กับมองพฤติกรรมหญิงรักหญิงดีมากนัก เพราะสรางความหนักใจใหคุณ
วงศเดือนอยูเปนบางครั้ง เพราะทางบานไมเห็นดวยกับพฤติกรรมหญิงรักหญิง แตคุณวงศเดือนก็ยัง
เปนหญิงรักหญิงอยู เนื่องจากคุณวงศเดือนรักแฟนของคุณวงศเดือนมากกวาจะยอมทําตามทางบาน
ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณวงศเดือนคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี มีความรูสึกดีๆตอพฤติกรรมหญิงรักหญิง เพราะพี่สาว
ทั้งสองคนของคุณภาลิณีก็เปนหญิงรักหญิง ซึ่งพอแมก็ยอมรับและไมไดตอตานอะไร ปจจัยความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ คิดวาตนและหญิงรักหญิงคนอื่นๆก็เปนคนปกติ
ธรรมดา พฤติกรรมหญิงรักหญิงก็ไมไดเปนพฤติกรรมที่ผิดปกติแตอยางใด ปจจัยความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอคุณรัชดาภรณคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร คิดวาการที่เรารักใครสักคนและคนนัน้ รักเราตอบเปน
สิ่งที่ดี
ยิ่งถาฝายตรงขามเปนผูหญิงเหมือนกันก็ยิ่งแสดงใหเห็นวาความรักอันนี้ยิ่งใหญเพียงใด
เพราะความรักเปนเรื่องของความรูสึก เปนสิ่งที่หามหรือบังคับกันไมได ดังนั้นการที่ผหู ญิงจะรัก
ผูหญิงดวยกันจึงไมเปนเรื่องแปลก ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพล
ตอคุณจินดาพรคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา คิดวาการรักผูห ญิงดวยกันก็เปนเรื่องธรรมชาติ คนเรา
เกิดมาสามารถที่จะมอบความรักใหกับทุกคนที่เราคิดวาเขาควรคาแกการไดรับ ปจจัยความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลตอคุณสุนิศาคิดเปนรอยละ 100
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา คิดวาถึงแมพฤติกรรมหญิงรักหญิงจะดูแตกตางไป
จากคนทั่วไปในสังคม
แตพฤติกรรมหญิงรักหญิงก็ไมไดเปนพฤติกรรมที่ผิดหรือสรางปญหาใหใคร
ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา คิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงนัน้ ไมไดเปนพฤติกรรมที่
ผิดปกติ
แตอาจจะเปนพฤติกรรมของคนกลุมหนึ่งทีแ่ ตกตางไปจากพฤติกรรมของคนสวนใหญใน
สังคมไทย แตสิ่งที่แตกตางออกไปจากคนอื่นก็ไมไดเปนสิ่งที่เลวรายเสมอไป ปจจัยความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมีอทิ ธิพลตอคุณอังคณาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี คิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงไมไดเปนเรื่องที่
ผิดปกติแตอยางใด เพราะถาผิดปกติคณ
ุ ปาราวตีก็คงไมไดคบแฟนที่เปนผูหญิงและคงไมไดมีเพื่อนที่
เปนหญิงรักหญิงมากเชนนี้
เพียงแตวาคนสวนใหญยอมรับไมคอ ยได
ปจจัยความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณปาราวตีคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา คิดวาการเปนหญิงรักหญิงไมใชเรื่องผิดศีลธรรม การ
ที่ผูหญิงรักกันนั้นเปนเรื่องทางจิตใจมากกวาทางรางกาย คุณอธิกาคิดวาสิ่งที่ตนเองเปนไมไดเปนสิ่งที่
ผิดหรือเลวราย ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิด
เปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร คิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงนั้นไมไดเปนเรื่องเสียหาย
หรือผิดปกติ คุณศุลีพรคิดวาถึงแมชวี ิตสวนตัวของตนจะเปนแบบใด แตตนก็ไมไดสรางความเดือดรอน
ใหแกสังคม ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณศุลีพรคิดเปนรอยละ
100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา คิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงไมไดเปนสิง่ ที่ไมดี แต
เปนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลจึงไมมีถกู ไมมผี ิด ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
จึงมีอิทธิพลตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 100
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา คิดวาพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนสิ่งที่ผิดปกติไปจาก
คนทั่วไปในสังคมก็จริง แตหญิงรักหญิงก็ไมไดเปนคนผิดปกติ ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิง
รักหญิงในแงบวกจึงมีอิทธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา ยึดคติที่วาหญิงรักหญิงดวยกันยังไงก็ไมทอง ผูชาย
กับผูหญิง ผูหญิงทอง เปนความคิดที่ทําใหคุณชลธิชาคิดวาหญิงรักหญิงดีกวาผูช ายมาก อีกทั้งการ
เปนหญิงรักหญิงก็ไมไดเปนเรื่องเสียหาย ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกจึงมี
อิทธิพลตอคุณชลธิชาคิดเปนรอยละ 100
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ เชื่อวาหากพฤติกรรมรักตางเพศหรือพฤติกรรมหญิง
รักหญิงนั้นเปนพฤติกรรมที่เกิดจากความรักความบริสุทธิ์ใจอันแทจริง พฤติกรรมนั้นก็เปนสิ่งทีด่ ีงาม
ปจจัยความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก จึงมีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณคิดเปนรอยละ
100
จากขอมูลอิทธิพลของความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก ที่
ทําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิงนั้น เมื่อวิเคราะหผูใหขา วสําคัญทั้ง 16 คนแลว พบวามีคา เฉลี่ยรอยละ
93.7 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมี
อิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 16)
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ตารางที่ 16: อิทธิพลของความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกทีท่ ําให
ผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93.7

สมมติฐานขอที่ 8: ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1 หรือคุณธมลวรรณ เริ่มคบกับแฟนซึ่งเปนหญิงรักหญิงคนแรกดวย
ความอยากรูอยากเห็น ความอยากลอง เพราะเห็นวาคนอื่นในโรงเรียนเขาก็เปนหญิงรักหญิงกัน พอ
ลองคบกับทอมแลวคุณธมลวรรณก็คิดวาทอมกับผูชายไมนาจะแตกตางกันเลย เพราะทอมก็ใหความ
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อบอุน ความเขาใจ การดูแลเอาใจใสไดดี ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณ ธมลว
รรณคิดเปนรอยละ 76.6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2 หรือคุณเกษณี คุณเกษณีคิดวาเพศชายเปนเพศที่ไมมคี วามจริงใจ
ผูชายมีแตคนเจาชู ไมมีความซื่อสัตย ในดานตรงกันขาม ผูห ญิงดวยกันจริงใจมากกวา เพราะพอ
เคยนอกใจแม และแฟนคนแรกของคุณเกษณีซึ่งเปนผูชายเหมือนกันก็ทําใหคุณเกษณีเสียใจดวยการ
นอกใจอีก ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณเกษณีคิดเปนรอยละ 98.5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3 หรือคุณวงศเดือน การที่พอกับแมของคุณวงศเดือนหยากัน แลวพอมี
ภรรยาใหมอายุหางจากคุณวงศเดือนไมกปี่ ทําใหคุณวงศเดือนไมพอใจมาก เปนสวนหนึ่งทีท่ ําใหคุณ
วงศเดือนไมชอบผูชาย คุณวงศเดือนเองก็ไมคอยมีเพื่อนผูชาย จึงเปนไปไดที่หญิงรักหญิงจึงเขามา
แทนที่ผูชาย ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณวงศเดือนคิดเปนรอยละ 88.7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4 หรือคุณภาลิณี เคยศึกษาในโรงเรียนสหศึกษา แตคุณภาลิณีก็ไมเคย
คิดที่จะคบกับผูชายเปนแฟน
ถึงแมวา พี่สาวทัง้ สองคนของคุณภาลิณีเปนหญิงรักหญิงเชนกัน
ครอบครัวของคุณภาลิณีก็ยอมรับทุกคนและเปนครอบครัวที่อบอุน ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมี
อิทธิพลตอคุณภาลิณีคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5 หรือคุณรัชดาภรณ คิดที่จะคบกับผูหญิงโดยเริ่มจากคิดวาเขากันไดดี
ชอบกันและกัน จึงเริ่มคบกัน ไมไดคบกับหญิงรักหญิงเพราะมีสาเหตุอื่นแอบแฝง ปจจัยความ
ตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณรัชดาภรณคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6 หรือคุณจินดาพร อยากลองคบกับหญิงรักหญิงแบบสนิทสนมดูบา ง
เพราะตอนที่ศกึ ษาอยูในโรงเรียนสตรีนั้น คุณจินดาพรเห็นพฤติกรรมหญิงรักหญิงเปนเหมือนแฟชั่น
อยางหนึ่ง คุณจินดาพรอยากไดความรักความนิยมชมชอบจากคนรอบขาง เหมือนกับที่หญิงรักหญิง
หลายคนในโรงเรียนไดรับ ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณจินดาพรคิดเปนรอยละ
100
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7 หรือคุณสุนิศา เคยผิดหวังจากความรักกับผูชาย คุณสุนิศาจึงคบกับ
หญิงรักหญิงดู ตอมาคุณสุนิศาลองคบกับผูชายอีกครั้ง แตก็ตองผิดหวังในความรักกับผูชายอีก
หลังจากนั้นคุณสุนิศาจึงไมคิดที่จะคบกับผูชายในฐานะแฟนอีกแลว การที่คุณสุนิศาหันไปคบกับหญิง
รักหญิงจึงเปนการตอบสนองความตองการทางจิตใจในดานความตองการความรัก
ปจจัยความ
ตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณสุนิศาคิดเปนรอยละ 93.5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 หรือคุณพินธสา เริ่มคบกับหญิงรักหญิงเพราะคุณพินธสาชอบพอใน
ตัวบุคคลนั้น ไมไดคบเพราะตองการการตอบสนองทางดานความรักหรือความอบอุนจากใครแตอยาง
ใด ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณพินธสาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 หรือคุณอังคณา มีความสุขกับการที่ตนเปนทีน่ ิยมชมชอบเมื่อตนเปน
หญิงรักหญิงในโรงเรียนมาก และคุณอังคณาก็อยากไดรับความชืน่ ชมแบบพี่ชาย ปจจัยความ
ตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณอังคณาคิดเปนรอยละ 99.8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 หรือคุณปาราวตี ไดรับการเลี้ยงดูปลูกฝงความเปนชายมาตั้งแตยัง
เด็ก คุณปาราวตีจึงคิดวาตนเปนเหมือนผูชาย ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณ
ปาราวตีคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11 หรือคุณอธิกา เปนคนหาวตั้งแตยังเด็ก ชอบรวมกลุม ทํากิจกรรม
แบบที่เพื่อนผูช ายนิยมทํากันตั้งแตอยูชนั้ มัธยม ครอบครัวของคุณอธิกาเปนครอบครัวที่อบอุน คุณ
อธิกาเองก็ไมไดเริ่มเปนหญิงรักหญิงเพื่อตอบสนองความตองการอะไร ปจจัยความตองการทางจิตใจ
จึงมีอิทธิพลตอคุณอธิกาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12 หรือคุณศุลีพร คิดวาตนเองเปนผูชายมาตั้งแตยังเด็ก อัน
เนื่องมาจากการเลี้ยงดู การตั้งชื่อ เปนตน ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณศุลีพรคิด
เปนรอยละ 0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13 หรือคุณอรัญญา ไมมีใครตอวาที่คุณอรัญญาเปนหญิงรักหญิง คุณ
อรัญญาก็ไมไดถูกผูชายหักอกจนเปลี่ยนใจมาชอบผูห ญิงแทน
ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมี
อิทธิพลตอคุณอรัญญาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14 หรือคุณรัตนา เสียพอไปตั้งแตยังเด็ก แตครอบครัวของคุณรัตนาก็ยัง
เปนครอบครัวที่อบอุน พี่ชายก็กลายเปนหัวหนาครอบครัว คุณรัตนาเองก็หลงชอบผูหญิงมาตัง้ แต
เรียนอยูอนุบาล คุณรัตนาจึงไมนา จะเปนหญิงรักหญิงเพราะการตองการตอบสนองความตองการแต
อยางใด ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณรัตนาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15 หรือคุณชลธิชา เปนหญิงรักหญิงเพราะรูสึกวาตนเกิดมาเพื่อรัก
ผูหญิง คุณชลธิชาคิดวาตนเปนพวกเดียวกับผูชาย ปจจัยความตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณ
ชลธิชาคิดเปนรอยละ 0
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16 หรือคุณระวีวรรณ ไมไดเปนหญิงรักหญิงเพื่อเรียกรองความสนใจ
จากใคร แตคุณระวีวรรณเปนหญิงรักหญิงเพราะคุณระวีวรรณรูสึกวาตนชอบผูหญิง ปจจัยความ
ตองการทางจิตใจจึงมีอิทธิพลตอคุณระวีวรรณคิดเปนรอยละ 0
จากขอมูลอิทธิพลของความตองการทางจิตใจที่ทาํ ใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิงนั้น
เมื่อ
วิเคราะหผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 คนแลว พบวามีคา เฉลี่ยรอยละ 34.8 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่วา ความ
ตองการทางจิตใจมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง (ตารางที่ 17)

237
ตารางที่ 17: อิทธิพลของความตองการทางจิตใจที่ทาํ ใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง
ผูใหขาวสําคัญ
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 1
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 2
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 3
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 4
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 5
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 6
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 7
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 11
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 12
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 13
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 14
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 15
ผูใหขา วสําคัญคนที่ 16
คาเฉลี่ย

รอยละ
76.6
98.5
88.7
0
0
100
93.5
0
99.8
0
0
0
0
0
0
0
34.8
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ตารางที่ 18: ผลสรุปสมมติฐาน

1.
2.
3.
4.

สมมติฐาน
ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรัก
หญิง
เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรัก
หญิง
สื่อมวลชนมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง

5. การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําใหเปนหญิง
รักหญิง
6. การมองตนตางไปจากคนอื่นมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรัก
หญิง
7. ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรัก
หญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
8. ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําให
เปนหญิงรักหญิง

รอยละ
51
72.3
66.7
55.4
12.5
68.7
93.7
34.8

ยอมรับ

ปฏิเสธ

239

บทที่ 6
การอภิปรายผล
จากการพิสูจนสมมติฐานโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 คน ทําใหได
ผลการวิจยั ในครั้งนี้วา มีสมมติฐานทีไ่ ดรับการยอมรับ 6 ขอ และมีสมมติฐานทีไ่ มไดรับการยอมรับ
2 ขอ
สมมติฐานทีไ่ ดรับการยอมรับทั้ง 6 ขอนัน้ ไดแก
สมมติฐานขอที่ 1: ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบตอทฤษฎี
ผลการพิสูจนสมมติฐานในครั้งนี้มีผลการวิจัยคิดเปนรอยละ 51 สมมติฐานขอนี้จงึ ไดรับการ
ยอมรับ ทําใหเขาใจเรื่องอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอบุคคลไดอยางชัดเจนเพิ่มขึ้นวา ครอบครัวมี
อิทธิพลตอการอบรมสั่งสอนบุคคลในดานทัศนคติ ความคิด คานิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล ตรง
ตามแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
การที่ครอบครัวมีอิทธิพลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมหญิงรักหญิง
ครอบครัวจึงขัดเกลาบุคคลแตกตางไปจากบรรทัดฐานของคนสวนใหญในสังคม เนื่องจากคนในสังคม
สวนใหญมีพฤติกรรมรักตางเพศ
ครอบครัวจึงอาจทําหนาที่ในการขัดเกลาของตนไดไมเขมแข็งพอ
และจากทฤษฎีโครงสรางการหนาทีน่ ิยมนัน้ ทําใหเขาใจเรื่องอิทธิพลของหนวยโครงสรางตางๆที่มีตอ
ความสมดุลในสังคม วาหนวยตางๆในสังคมอาจทําหนาที่ของตนไมเขมแข็งพอ จึงเกิดการเสียสมดุล
ในสังคม (สุพัตรา สุภาพ, 2545)
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
การที่สมมติฐานขอนีไ้ ดรับการยอมรับ ทําใหเขาใจเรื่องอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอบุคคล
วาการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวสามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรม คานิยม หรือทัศนคติของลูกได
เชน การที่พอแมอยากมีลกู ชาย แตเมื่อมีลูกสาวจึงพยายามเลี้ยงดูลูกแบบเด็กผูชายตามที่ตนอยากมี
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ลูกชาย เปนตน การศึกษาครั้งนี้ชี้วา การเลี้ยงดูขัดเกลาของครอบครัวมีผลตอบุคคลในเชิงปฏิบัติ
ดวย
สมมติฐานขอที่ 2: เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบตอทฤษฎี
ผลการพิสูจนสมมติฐานในครั้งนี้มีผลการวิจัยคิดเปนรอยละ 72.3 สมมติฐานขอนี้จึงไดรับ
การยอมรับ ทําใหเขาใจอิทธิพลของเพื่อนที่มีตอบุคคลในการเปนหญิงรักหญิง ตรงตามแนวคิดการ
ขัดเกลาทางสังคม เพื่อนเปนตัวแทนขัดเกลาทางสังคมที่สําคัญมากอยางหนึ่ง เพื่อนที่เปนหญิงรัก
หญิง จึงสามารถมีอิทธิพลตอการชักนําหรือสงเสริมทัศนคติในเชิงบวกของบุคคลที่มีพฤติกรรมรักตาง
เพศใหกลายเปนหญิงรักหญิงได หรือบุคคลอาจเห็นเพื่อนเปนหญิงรักหญิงจึงลองเปนหญิงรักหญิง
ตามเพราะความอยากรูอยากลองตามเพื่อน หรือเห็นวาเปนแฟชั่นในหมูเพื่อน (สุพัตรา สุภาพ,
2545) และจากทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งทําใหเขาใจถึงลักษณะพฤติกรรมที่แตกตางหรือ
เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของคนสวนใหญในสังคม โดยในที่นจี้ ะแสดงถึงพฤติกรรม
ของเพื่อนซึ่งมีพฤติกรรมหญิงรักหญิงอันเบี่ยงเบนไปจากคนสวนใหญ (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น, 2545)
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
การที่สมมติฐานขอนีไ้ ดรับการยอมรับนัน้ ทําใหเขาใจอิทธิพลของเพื่อนที่มีตอการเปนหญิงรัก
หญิง
เพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงสามารถสงเสริมความคิดของบุคคลใหยอมรับหรือเห็นดีเห็นงามกับ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเพื่อนสนิทเปนหญิงรักหญิง โอกาสที่บุคคลจะรับ
ทัศนคติ คานิยม หรือพฤติกรรมหญิงรักหญิงนัน้ มีอยูม าก ซึ่งอาจเปนเพราะความอยากรูอยากลอง
เกิดความชอบพอกับเพื่อนผูหญิงดวยกันตามที่เห็นเพื่อนที่เปนหญิงรักหญิงกระทํา เกิดทัศนคติตอ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงของเพื่อนในแงดี หรือลองเพราะเห็นวาเปนแฟชั่น การศึกษาครั้งนี้ชี้วา เพื่อน
มีอิทธิพลตอการเปนหญิงรักหญิง
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สมมติฐานขอที่ 3: โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบตอทฤษฎี
ผลการพิสูจนสมมติฐานในครั้งนี้มีผลการวิจัยคิดเปนรอยละ 66.7 สมมติฐานขอนี้จึงไดรับ
การยอมรับ ทําใหเขาใจอิทธิพลของโรงเรียนทีม่ ีตอการเปนหญิงรักหญิง จากแนวคิดการขัดเกลาทาง
สังคม ที่กลาววาโรงเรียนมีบทบาทในการปลูกฝงลักษณะนิสัยของบุคคล (สุพัตรา สุภาพ, 2545)
โรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งเปนเหมือนสื่อกลางทําใหเด็กเริ่มเขามาศึกษาหาความรูและรูจ ักเพื่อนใหม เมื่อ
โรงเรียนเปนโรงเรียนสตรี บุคคลจึงมีโอกาสพบเจอแตเพื่อนผูหญิง ไมคอยมีโอกาสรูจ ักเพื่อนตางเพศ
โรงเรียนจึงเปนเหมือนตัวแทนการขัดเกลาทางออมที่ทาํ ใหบุคคลกลายเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
ผลการวิจยั ในครั้งนี้แสดงถึงอิทธิพลของโรงเรียนที่มีตอการเปนหญิงรักหญิง ถึงแมวา โรงเรียน
จะไมไดอบรมสั่งสอนใหนกั เรียนมีพฤติกรรมเปนหญิงรักหญิงโดยตรง แตโรงเรียนอยางเชนโรงเรียน
สตรีก็เปนเหมือนตัวกลางทีท่ ําใหบุคคลไดรูจักกับพฤติกรรมหญิงรักหญิง เพราะโรงเรียนเปนสถานที่
ซึ่งบุคคลพบปะกับกลุมเพื่อน ซึ่งเปนปจจัยอีกประการหนึ่งที่ชกั นําบุคคลใหมีพฤติกรรมหญิงรักหญิง
ได
สมมติฐานขอที่ 4: สื่อมวลชนมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบตอทฤษฎี
ผลการพิสูจนสมมติฐานในครั้งนี้มีผลการวิจัยคิดเปนรอยละ 55.4 สมมติฐานขอนี้จงึ ไดรับการ
ยอมรับ ทําใหเขาใจอิทธิพลของสื่อมวลชนตามแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งชวยใหบุคคลไดรับ
ขาวสารขอมูลตางๆ สื่อมวลชนจะมีอทิ ธิพลตอคานิยม ความคิดความเชื่อ หรือทัศนคติของบุคคล
(สุพัตรา สุภาพ, 2545) แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมจึงชวยทําใหเขาใจความสําคัญของสื่อมวลชนที่
มีตอบุคคลได

242
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
ผลการวิจยั ในครั้งนี้แสดงถึงความมีอทิ ธิพลของสื่อมวลชน สื่อมวลชนจะคอยๆนําเสนอขอมูล
ซึ่งในที่นจี้ ะเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงหรือพฤติกรรมรักรวมเพศ เมื่อบุคคลไดรับขอมูล
เกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากขึน้ บุคคลนั้นก็อาจจะเริ่มคุนเคยหรือเริ่มสนใจพฤติกรรมดังกลาว เนื่องจาก
เห็นสื่อนํามาเสนอบอยๆ ปจจัยทั้งหลายนี้ลวนมีสวนตอการเปนหญิงรักหญิง
สมมติฐานขอที่ 6: การมองตนตางไปจากคนอื่นมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบตอทฤษฎี
ผลการพิสูจนสมมติฐานในครั้งนี้มีผลการวิจัยคิดเปนรอยละ 68.7 สมมติฐานขอนี้จึงไดรับ
การยอมรับ ทําใหเขาใจอิทธิพลของการมองตนตางไปจากคนอืน่ ที่มีตอการเปนหญิงรักหญิง ตาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนซึ่งมีแนวคิดวาเมื่อบุคคลไดรับการขัดเกลาทางสังคมที่ตางไป
บุคคลจึงมี
บุคลิกภาพและทัศนคติที่แตกตางไปจากบุคคลอื่น บุคคลจึงมองตนตางไปจากคนอืน่ (สุพัตรา สุภาพ,
2546) ดังนั้น หญิงรักหญิงจึงมองตนตางไปจากคนทั่วไปในสังคมซึ่งมีพฤติกรรมรักตางเพศ
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ทําใหเขาใจถึงความสําคัญในการมองตนเอง เมื่อหญิงรักหญิงมองตน
ตางไปจากคนอื่น เชน มองวาตนเปนคนที่มีลกั ษณะพฤติกรรมบางอยางแตกตางไป อาจเปนสวน
เสริมชวยใหหญิงรักหญิงรูสึกถึงความเปนเอกลักษณของตน หรือชวยใหหญิงรักหญิงรูสึกวาตนเปน
บุคคลที่มีอะไรแตกตางไปจากคนในสังคม ซึ่งอาจชวยเสริมใหตนมีความภูมิใจหรือมั่นใจในตนเองได
เพราะตนเปนผูหญิงที่แสดง
อยางเชนที่ทอมบางคนอาจคิดวาตนเองตางไปจากผูหญิงธรรมดา
ลักษณะความเปนผูชายออกมา แตงตัวหรือมีการแสดงออกคลายผูชาย เปนตน
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สมมติฐานขอที่ 7: ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก มี
อิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลกระทบตอทฤษฎี
ผลการพิสูจนสมมติฐานในครั้งนี้มีผลการวิจัยคิดเปนรอยละ 93.7 สมมติฐานขอนี้จึงไดรับ
การยอมรับ ทําใหเขาใจอิทธิพลของทฤษฎีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่มีตอความคิดเห็นของหญิงรัก
หญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก กลาวคือ การปรับตัวทางเพศก็เปนหนึ่งในประเภทของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ดังนั้น การที่บุคคลมีพฤติกรรมหญิงรักหญิง จึงยอมมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองในดานพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งถาเปนความคิดเห็นที่ไมดี บุคคลเหลานี้ก็คงจะไมเปน
หญิงรักหญิง
ผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
การที่คนเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งหนึง่ ในแงดี เราก็มักจะนิยมชมชอบและสนับสนุนสิ่งนัน้
เชนเดียวกับการที่บุคคลมีความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก หากบุคคลนั้นไมได
เปนหญิงรักหญิง บุคคลนั้นก็จะมองหญิงรักหญิงวาเปนสิ่งที่ไมผิดปกติ ไมรังเกียจ ยิ่งถาไดรูจกั กับ
หญิงรักหญิงก็อาจทําใหเกิดความอยากรูอยากลองเปนหญิงรักหญิงได หรือในกรณีที่บุคคลเปนหญิง
รักหญิงอยูแลว การมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงก็จะยิ่งเสริมใหหญิงรักหญิงภาคภูมิใจ
และพึงพอใจในตนเอง
สมมติฐานทีไ่ มไดรับการยอมรับทั้ง 2 ขอนั้น ไดแก
สมมติฐานขอที่ 5: การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําใหเปนหญิงรักหญิง
สมมติฐานการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําใหเปนหญิงรักหญิง
เปนรอยละ 12.5

มีผลการวิจยั คิด
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สาเหตุที่สมมติฐานขอนีไ้ ดรบั การปฏิเสธนั้น นาจะเปนเพราะมีการนําผลการวิเคราะหขอมูล
ของผูใหขา วสําคัญทุกคนมาวิเคราะหรวมกัน จากจํานวนผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 คนนัน้ มีผูใหขา ว
สําคัญเพียง 2 คนเทานั้นที่เคยผิดหวังในความรักจากผูชายแลวเปลี่ยนมารักกับผูห ญิงแทน ดังนั้น
เมื่อนําขอมูลจากผูใหขา วสําคัญทั้ง 2 คนนี้มาวิเคราะหรวมกับผูใหขา วสําคัญที่เหลืออีก 14 คน จึงได
คาเฉลี่ยเพียงรอยละ 12.5 จึงตองปฏิเสธสมมติฐานทีว่ าการผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําให
ใหเปนหญิงรักหญิง
สมมติฐานขอที่ 8: ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
สมมติฐานความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 34.8

มี

สาเหตุที่สมมติฐานขอนีไ้ ดรบั การปฏิเสธนั้น เปนเพราะจากการวิเคราะหขอมูลของผูใหขาว
สําคัญทั้ง 16 คนแลว พบวามีผูใหขาวสําคัญเพียง 5 คนจากจํานวนทั้งหมด 16 คน ที่วิเคราะหไดวา
ไดรับอิทธิพลจากความตองการทางจิตใจตอการเปนหญิงรักหญิง ผูใหขา วสําคัญอีก 11 คนนั้นไมได
เปนหญิงรักหญิงดวยการตอบสนองความตองการในดานใดๆทั้งนัน้ ดังนั้น เมื่อนําขอมูลของผูใหขา ว
สําคัญทุกคนมาวิเคราะหรวมกัน จึงทําใหไดคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 34.8 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่วา
ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
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บทที่ 7

สรุปผลวิจัย ปญหาที่เกิดจากการวิจัย และขอเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่องปจจัยทีม่ ีอิทธิพลทําใหผหู ญิงเปนหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร เนนศึกษา
ปจจัยทีท่ ําใหผูหญิงกลายเปนหญิงรักหญิง โดยมีแนวคิดทีน่ ํามาใชในการวิจัย คือ แนวคิดรักรวม
เพศ แนวคิดครอบครัว แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม แนวคิดทัศนคติ แนวคิดบทบาททางเพศ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แนวคิดอัตลักษณทางวัฒนธรรม และแนวคิดวัฒนธรรมยอย
สวนทฤษฎีที่นาํ มาใชในการวิจัยนี้ ไดแก ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตน ทฤษฎีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน ทฤษฎีการหนาที่นิยม ทฤษฎีโครงสรางการหนาที่นยิ ม
ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และทฤษฎีตีตรา
การวิจยั เรื่องนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาเปนหลัก โดยใชเทคนิควิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคราวๆ การเยือนชุมชนที่เลือกศึกษา การหาขอมูล
เกี่ยวกับชุมชนที่เลือกศึกษา การสํารวจลักษณะทางกายภาพ การทําไดอะแกรมเครือญาติ การ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม การจดบันทึกสนาม และการศึกษาประวัติชีวิต ลักษณะโดยทัว่ ไปของ
ประชากรที่ศกึ ษาเปนหญิงรักหญิงที่มีอายุ 20 - 29 ป ซึ่งอยูในชวงการศึกษาระดับอนุปริญญาขึน้ ไป
หรือวัยทํางาน โดยแบงเปนดี้ 8 คน และทอม 8 คน รวมทั้งหมด 16 คน มีสมมติฐานในการวิจัย
8 ขอ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
สื่อมวลชนมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
การผิดหวังจากคนรักที่เปนเพศตรงขามทําใหเปนหญิงรักหญิง
การมองตนตางไปจากคนอื่นมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความคิดเห็นของหญิงรักหญิงตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
ความตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง
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จากการพิสูจนสมมติฐานทัง้ 8 ขอ พบวามีสมมติฐาน 6 ขอทีไ่ ดรับการยอมรับ ไดแก
สมมติฐานขอที่ 1 ครอบครัวของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง มีผลการวิจยั คิดเปน
รอยละ 51 สมมติฐานขอที่ 2 เพื่อนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง มีผลการวิจัย
คิดเปนรอยละ 72.3 สมมติฐานขอที่ 3 โรงเรียนของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง มี
ผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 66.7 สมมติฐานขอที่ 4 สื่อมวลชนมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง มี
ผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 55.4 สมมติฐานขอที่ 6 การมองตนตางไปจากคนอื่นมีอิทธิพลทําใหเปน
หญิงรักหญิง มีผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 68.7 และสมมติฐานขอที่ 7 ความคิดเห็นของหญิงรักหญิง
ตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวกมีอทิ ธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง มีผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 93.7
สมมติฐานทีไ่ ดรับการปฏิเสธนั้นมี 2 ขอ ไดแก สมมติฐานขอที่ 5 การผิดหวังจากคนรักที่เปน
เพศตรงขามทําใหเปนหญิงรักหญิง มีผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 12.5 และสมมติฐานขอที่ 8 ความ
ตองการทางจิตใจของหญิงรักหญิงมีอิทธิพลทําใหเปนหญิงรักหญิง มีผลการวิจยั คิดเปนรอยละ 34.8
ดังนั้น จึงสรุปผลการวิจยั ไดวาปจจัยที่มอี ิทธิพลทําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง มี 6 ประการ
ไดแก ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน การมองตนตางไปจากคนอืน่ และความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก

วัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรบั
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ปฏิบัติตามวัตถุประสงคในการวิจยั ทัง้ 5 ขอ อันไดแก ประการแรก เพื่อ
ศึกษาปจจัย สาเหตุ และอิทธิพลทีท่ ําใหเปนหญิงรักหญิง ซึ่งจากการพิสูจนสมมติฐานทําใหสรุปได
วาปจจัย สาเหตุ หรืออิทธิพลดังกลาวมี 6 ประการ ไดแก ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน
การมองตนตางไปจากคนอื่น และความคิดเห็นตอพฤติกรรมหญิงรักหญิงในแงบวก
สําหรับวัตถุประสงคประการที่สอง คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหญิงรักหญิงทีม่ ีตอตนเอง
และตอสังคม ประการที่สาม เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
และประการทีส่ ี่ เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครใน
สมัยปจจุบนั วัตถุประสงคประการที่สองถึงวัตถุประสงคประการที่สไี่ ดนําเสนอไวในการสัมภาษณผูให
ขาวสําคัญ ซึง่ มีทั้งการศึกษาประวัติชีวิต การใชชีวิตในสังคมไทย ทัศนคติ ตลอดจนขอมูลตางๆที่
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สัมพันธกับสมมติฐานอยางละเอียด และมีการศึกษาถึงแนวโนมของหญิงรักหญิงในอนาคต ตาม
วัตถุประสงคประการทีห่ า เพื่อศึกษาแนวโนมเกี่ยวกับหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ยังไดรับผลตามประโยชนที่คาดไวทั้ง 4 ขอ กลาวคือ ประการแรก ทําให
เขาใจปจจัยทีท่ ําใหผูหญิงเปนหญิงรักหญิง ซึ่งเปนผลการวิจัยของการวิจัยครัง้ นี้ ประการที่สอง
นําเสนอขอมูลผูใหขา วสําคัญโดยละเอียด ตั้งแตประวัติชีวิต ชีวิตประจําวัน ไปจนถึงทัศนคติ ทําให
คนในสังคมไทยเขาใจวิถีชีวติ และพฤติกรรมของหญิงรักหญิงมากขึน้ ประการที่สาม การศึกษาในครั้ง
นี้นาํ เสนอขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิง จึงเปนแนวทางในการศึกษา คนควา และวิจัยแกบุคคลทีส่ นใจ
ตอไป และประการที่สี่ ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังทําใหคาดคะเนแนวโนมเกี่ยวกับหญิงรักหญิงใน
ประเทศไทยได วาจะมีมากขึ้นตอไปเรื่อยๆ

ปญหาที่เกิดจากการวิจัย
ปญหาในเชิงวิชาการ
1. ปญหาในการวิจัยเอกสาร งานวิจยั หรือเอกสารที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิงโดยตรงนั้นมีอยู
นอยเมื่อเทียบกับชายรักชาย อีกทั้งยังเปนงานวิจัยทีผ่ านมาหลายปแลว อันอาจทําใหเนื้อหาตาม
เอกสารงานวิจัยตางๆที่หามาไดนั้น อาจจะไมทันสมัยกับหญิงรักหญิงในปจจุบนั ทําใหการอางอิง
เอกสารที่มีเนื้อหาใหมลาสุดนั้น เปนไปดวยความคอนขางยากลําบาก
เปนงานวิจัยในทํานองที่วา
2. เอกสารหรืองานวิจัยเกี่ยวกับหญิงรักหญิงสวนใหญนั้น
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเปนพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม จึงดูเหมือนวาเอกสาร
ทางวิชาการสวนใหญมองหญิงรักหญิงมีพฤติกรรมผิดปกติ ซึ่งอาจทําใหบุคคลทั่วไปเกิดความสับสน
และเขาใจในตัวหญิงรักหญิงแบบผิดๆได
ปญหาในเชิงปฏิบัติ
1. การหาผูใหขาวสําคัญในชวงแรกเปนไปอยางคอนขางลําบาก เพราะในตอนแรกผูวิจัยแทบ
ไมรูจักใครที่เปนหญิงรักหญิงเลย และไมคอยมีขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิง แตพอเพื่อนของผูวิจัย
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แนะนําโลกของหญิงรักหญิงอีกแหงคือทางอินเทอรเน็ต จึงเปนเหมือนประตูที่ชวยใหผูวิจัยไดรูจักหญิง
รักหญิงเพิ่มขึ้น
2. ปญหาในการหาผูใหขาวสําคัญ ในตอนแรกที่เริ่มเก็บขอมูลนั้น มีผูใหขา วสําคัญบางคนที่
ใหขอมูลมาไดพอสมควรแลว แตพอเก็บขอมูลลึกซึ้งมากขึ้นตามแบบการวิจยั ทางมานุษยวิทยาแลว
ผูใหขา วสําคัญเหลานี้ก็ถอนตัวไปดวยความไมเขาใจในวิธีการวิจัยตามแบบมานุษยวิทยา กลาวคือ
ผูใหขา วสําคัญบางคนคิดวาเปนการใหขอ มูลที่ลึกซึ้งและเปนเรื่องสวนตัวมากเกินไป บางคนก็ไมมี
เวลามากพอทีจ่ ะใหเก็บขอมูลไดโดยตลอด
บางคนก็ปฏิเสธตั้งแตตนเมื่อทราบวาตองเปนผูใหขาว
สําคัญ บางคนก็ตีสนิทดวยไดยาก จึงตองใชเวลาในการสรางความสนิทสนมคุนเคยพอสมควร
ดังนั้น กวาจะไดผูใหขาวสําคัญทั้ง 16 คนทีไ่ ดสละเวลาในการใหขอ มูลตางๆในการวิจัยครั้งนี้ จึงมี
การเปลี่ยนผูใหขา วสําคัญอยูหลายครั้ง
3. เนื่องจากหญิงรักหญิงไมไดอยูดวยกันเปนชุมชน การวิจัยครั้งนี้จึงสามารถเห็นกิจกรรม
รวมกลุมของหญิงรักหญิงแคในกรณีทหี่ ญิงรักหญิงออกไปเที่ยวดวยกันเปนกลุมใหญ เชน งานมีตติ้ง
การนัดเที่ยวตางจังหวัดกันเปนกลุม เปนตน จึงอาจทําใหเกิดความไมสมบูรณในการเก็บขอมูลของ
หญิงรักหญิงในขณะที่อยูก ันเปนกลุมบาง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การวิจัยในครั้งตอไปนั้น นาจะลองใชวิธีการวิจัยแบบสังคมวิทยาควบคูไปดวย ซึ่งมีการ
ใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวนมาก หรือลองใชเทคนิคในการวิจัยแบบอืน่ ดูบาง เนื่องจาก
วิธีการวิจัยแบบมานุษยวิทยานัน้ จะสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลสําคัญเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น วิธีการ
วิจัยแบบนีม้ ีขอ ดีคือ จะทําใหเขาใจในตัวผูใหขอมูลสําคัญอยางละเอียด แตการใชแบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางที่ใหญขึ้น ก็อาจจะไดผลการวิจยั ที่เขาถึงคนกลุมใหญมากขึ้นก็เปนได จึงควรลองใช
เทคนิคการวิจยั แบบมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาประกอบกัน
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2. ควรใชเทคนิควิจัยทางมานุษยวิทยาใหมากยิ่งขึน้ เชน การสังเกตการณอยางมีสวนรวม
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การเก็บประวัติชีวิตที่ใชเวลามากกวานี้ และเทคนิควิจัยอยางอื่น
3. ควรศึกษาเจาะลึกผูใหขาวสําคัญจํานวนมากกวานี้ จะทําใหไดขอมูลที่นา สนใจมากยิ่งขึ้น
4. การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยแคในกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งตอไปจึงควรลอง
ทําวิจัยในตางจังหวัดดูบาง เพื่อที่จะไดศึกษาความเหมือนหรือความแตกตางของหญิงรักหญิงในแต
ละจังหวัด และจะไดขอมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอยางสมบูรณมากขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคคลทั่วไปในสังคมไทยเขาใจ และยอมรับในตัวหญิงรักหญิงให
มากขึ้น
2. ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีสิ่งตีพิมพหรือสื่ออื่นๆ เพื่อใหบุคคลทั่วไปในสังคมไทยไดเรียนรู
เกี่ยวกับหญิงรักหญิงใหมากขึน้
3. บุคคลในครอบครัวของหญิงรักหญิง ควรทําความเขาใจบุคคลซึ่งเปนหญิงรักหญิงใน
ครอบครัวของตนใหมากขึ้น
เพราะการมีพฤติกรรมหญิงรักหญิงไมไดเปนสิ่งที่ผิดหรือสรางความ
เดือดรอนใหกบั ผูอื่น
4. บุคคลที่ไดรับการเลี้ยงดูมาอยางปกติก็สามารถกลายเปนหญิงรักหญิงได ปจจัยทีท่ ําให
เปนหญิงรักหญิงจึงอาจไมไดมาจากการขัดเกลาทางสังคมเพียงแคอยางเดียว
แตอาจเปนเพราะ
ปจจัยอื่นๆอีกมากที่ยังไมไดศึกษาวิจัย
จึงไมควรคิดวาปจจัยการเปนหญิงรักหญิงเปนเพราะการ
ขัดเกลาทางสังคมเพียงอยางเดียว
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เว็บไซตชื่อดังปดผับจัดปารตี้ 'หญิงรักหญิง'
เว็บไซต'หญิงรักหญิง' จัดปารตี้พบปะระหวางทอม-ดี้ หามผูช ายเขา ชี้เหตุหญิงรักหญิงเพราะ
เอาใจเกง แถมไมตองกังวลเรื่องตั้งทองเวลามีอะไรกัน ดานจิตแพทยชี้ไมใชเรื่องเสียหาย
บรรยากาศผับแหงหนึ่งริมถนนวิภาวดี-รังสิต หากมองจากภายนอกนั้นแทบไมแตกตางจาก
ผับทั่วๆ ไป ยกเวนภายในงานจะมีแตผูหญิงแทเทานั้นไมอนุญาตใหชายจริงเขาไปรวมสนุกได
เหมือนกับสถานบันเทิงแหงอื่น ซึ่งเปนที่รูกันในหมูห ญิงรักหญิงวา วันนี้เปนวันของพวกเธอที่มีโอกาส
ไดพบปะสังสรรคกันอีกครั้งในงานปารตี้ทอม-ดี้
น.ส.ดี๋ (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) อายุ 41 ป ผูจัดทําเว็บไซตเลสลาดอทคอม เว็บไซตสําหรับ
หญิงรักหญิงในฐานะผูจัดงาน เปดเผยวา ทางเว็บไซตไดจัดงานปารตี้สาํ หรับทอมดี้ติดตอกันมา 3 ป
แลว โดยจัดทุกวันเสารตนเดือนติดตอกัน 3 สัปดาห และจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปเรื่อยๆ สวนใหญ
จะเปนผับที่อยูไมไกลจากชุมชนมากนัก ที่สําคัญจะเหมารานปองกันไมใหผูชายเขามา แตละครั้งจะมี
ผูหญิงใหความสนใจมารวมงาน 500-600 คน
"งานนี้จัดขึน้ เพื่อใหชาวหญิงรักหญิงไดมารวมสนุกและปลดปลอยความเครียด งานจะเปน
แบบสบายๆ ไมมีพิธีการ ไมมีการประกวด มีแตการสังสรรคพบปะพูดคุยกันเทานัน้ " น.ส.ดี๋ กลาว
ดาน นายเป (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) เจาของหองทอม-ดี้ในเพิรช หนึ่งในผูจัดปารตี้ทอม-ดี้
กลาววา ที่ผา นมาเคยจัดงานปารตี้ลักษณะนี้มาแลวหลายครั้งไดรับการตอบรับจากชาวหญิงรักหญิง
เปนอยางดี แทบทุกครั้งจะมีคนมารวมงานไมนอยกวา 200 คน โดยจะจัดวันเสารเวนเสารเปลี่ยน
สถานทีไ่ ปเรื่อยๆ แตสวนใหญจะจัดที่ตลาด อตก.หรือรัชดาซอย 4 เพราะมีสถานที่เทีย่ วเยอะ
ผูสื่อขาวรายงานบรรยากาศภายในงานปารตี้ทอม-ดี้ ณ ผับริมถนนวิภาวดี-รังสิต มีผูหญิง
มารวมงานกวา 400 คน ทําใหผับดูคับแคบและแออัดลงถนัดตา แตละคนใสเสื้อคลองคอ เกาะอก
เผยใหเห็นสัดสวนชัดเจน
จากการสอบถามไดความวา
สวนใหญตองการมาหาเพื่อนและ
ประสบการณแปลกใหม
ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ยิ่งดึกเทาไรหญิงสาวแตละคนก็เริ่มยักยายสายสะโพกตามจังหวะ
เพลง บางคนเตนไปหาคูไปโดยอาศัยแกวเหลาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ บางคนที่พาคูมาดวยก็จะ
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ออกลีลาเตนสุดเหวี่ยงคลอเคลียกันจนเปนที่อิจฉาของคนไรคู ขณะเดียวกันยังมีทอมดี้อีกจํานวนไม
นอยที่ใชเงามืดกอดจูบลูบคลํากันอยางถึงอกถึงใจ โดยไมแครสายตาคนรอบขาง
สําหรับภาพการกอดจูบกันระหวางหญิงกับหญิงเชนนี้ถอื เปนเรื่องธรรมดาของปารตที้ อม-ดี้
ในจํานวนนีม้ อี ยูดวยกันหลายคู ทั้งที่พบเจอกันในงานหรือที่มาดวยกันจบลงดวยการชักชวนไปพูดคุย
กันตอทีโ่ ซฟาชั้น 2 หรือแมแตในหองน้ําเดี่ยวบนชัน้ 2 ซึ่งมีกระจกรอบดาน เพราะความเปนสวนตัวไม
คอยมีคนพลุกพลาน
อยางไรก็ตามจากการสังเกตของผูสื่อขาวพบวา
พฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศในงาน
ปารตี้ทอม-ดี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สวนใหญจะเปนการลูบคลําหนาอกหรือสะโพก ทั้งนี้ทอมบางคน
อาศัยทีเผลอหอมแกมสาวหรือแมแตจูบปาก แตผูหญิงที่ถูกลวงเกินมักจะไมเอาเรื่อง หลายคนบอกกับ
ผูสื่อขาวใหมองวา เปนการมาเที่ยวหาความสนุก อยาใสใจอะไรมาก หากเกิดความรําคาญบางก็แค
บนหรือใหเพื่อนที่มาดวยชวยกันออกไปเทานัน้
น.ส.นัยนา (ขอสงวนนามสกุล) หรือจุม อายุ 19 ป นักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เปดเผยวา
ที่บานรูวาตนเองเปนทอม แตไมเชื่อและยอมรับไมได เวลาอยูบา นจึงแสดงออกไดไมมาก ขนาดผมยัง
ตัดสั้นไมได เพราะที่บานไมชอบ ตองปดเรื่องที่เปนทอมไวเพื่อไมใหทางบานหนักใจ อยางไรก็ตาม
ตอนนี้ออกมาอยูอพารตเมนตคนเดียวแลวทําตามใจตนเองไดมากขึ้น ไมตองปดบังใครและไมรสู ึกอึด
อัดเหมือนกับอยูที่บาน
"ตอนนีม้ ีแฟนเปนผูหญิงคบกันมาปกวาแลว เขาไมเคยคบทอมมากอน มาคบกับเราคนแรก
ชวงที่จีบใหมๆ เขาก็รับในสิง่ ที่เราเปนไมได แตตอนนี้เขาเปดใจยอมรับในตัวเรามากขึ้น สวนเพื่อนๆ
ตอนแรกก็ถามวาแนใจแลวหรือที่จะเปนทอม เราก็ตอบไปตรงๆ วา มั่นใจที่จะเปนอยางนี้ เพราะไม
อยากเก็บกดความรูสึกของตัวเองอีกตอไป" น.ส.นัยนา กลาว
ขณะที่ น.ส.จันจิรา (ขอสงวนนามสกุล) พนักงานบริษัทแหงหนึ่ง กลาววา เริ่มมีความรูสึกชอบ
ผูหญิงมาตั้งแตสมัยเรียนมัธยม ซึ่งเธอเรียนอยูโรงเรียนหญิงลวน เมื่อมีทอมมาจีบเลยทําใหรสู ึกวา
ชอบผูหญิงดวยกัน อีกอยางทางบานก็ไมไดขัดขวางอะไร ตรงกันขามกลับเห็นดีดวยซ้ํากับการคบทอม
ถึงแมเพื่อนๆ และญาติๆ จะมองวาตัวเธอแปลกที่คบผูห ญิง แตในเมื่อเปนความสุขสวนตัวและไมได
ทําใหใครเสียหายจึงไมคิดอะไรมาก
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"การคบผูชายกับทอมตางกัน ทอมจะมีความออนโยนและโรแมนติก เอาใจเราไดดีกวาผูชาย
เวลาไปไหนมาไหนก็ดูไมนา เกลียด เพราะเปนผูหญิงดวยกัน นอกจากนีถ้ าคบผูชายหากพลาดพลั้งมี
อะไรกันโอกาสเสี่ยงที่จะตั้งทองมีคอนขางสูง แตกับผูห ญิงไมตองกังวลในเรื่องนี้ ถึงแมอนาคตจะตอง
มีครอบครัวแตตอนนีข้ อยังไมคิดเรื่องคบผูชาย" เธอ กลาว
ดาน น.พ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทยผูใหคําปรึกษาปญหาครอบครัวและสุขภาพทางเพศ
กลาววา ผูที่รักเพศเดียวกันทางการแพทยถือเปนความหลากหลายในเรื่องรสนิยมทางเพศของแตละ
บุคคล สามารถแบงได 2 ประเภท คือ ชายรักชายกับหญิงรักหญิง สวนผูท ี่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศคือ ผูที่มีพฤติกรรมชอบโชว มีเพศสัมพันธกับสัตว ชอบถูไถบนรถเมล หรือพวกถ้ํามอง เปนตน ซึ่ง
จะตางกับผูที่รกั เพศเดียวกัน
น.พ.สุกมล อธิบายวา ผูที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันสวนใหญจะคนพบตัวเองตั้งแตเด็กวา ชอบ
เพศเดียวกัน ปจจุบันการวิจัยทางการแพทยยังไมไดขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตสันนิษฐานไดวา ไมได
เกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัว แตเกิดจากปจจัยทางชีวภาพคือ โครโมโซมหรือยีนสในรางกาย
สมองบางสวนที่เปนตัวกําหนดและฮอรโมนทีไ่ มสมดุลกัน
น.พ.สุกมล กลาวถึงกรณีของหญิงรักหญิงวา จะตองดูวาเปนผูที่รักเพศเดียวกันแทจริงหรือไม
เพราะในอดีตมีผูหญิงที่อยูโรงเรียนผูหญิงลวนหรือทัณฑสถานหญิงไมมีโอกาสไดเจอผูชาย พบเจอแต
เพศเดียวกันทําใหเกิดความรักในลักษณะนี้ขนึ้ ซึ่งในอดีตใชคําวา "เลนเพื่อน" แตเมื่อเจอผูชายทําให
ความรักในเพศเดียวหายไป ตอมาเมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมา มีการใชภาษาที่เปนคําเรียกแทน
ผูหญิงที่มีพฤติกรรมหาวคลายผูชายวา "ทอม" และเรียกผูหญิงทีม่ พี ฤติกรรมออนหวานวา "ดี้" ซึ่ง
ทางการแพทยแลวหญิงรักหญิงก็คือเลสเบี้ยนทั้งนั้น
"การจัดปารตขี้ องหญิงรักหญิงนั้นมีมาหลายครั้งแลว เปนสิทธิที่สามารถทําได เพราะเปน
เพียงการพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งเปนเครื่องชวยใหกําลังใจของผูที่มีรสนิยมรักเพศ
เดียวกัน เพราะกลุมหญิงรักหญิงจะเปนกลุมที่บอบบางมาก นักจิตวิทยาและจิตแพทยใหคําปรึกษาได
นอย เพราะไมคอยมีความเขาใจ ขณะที่ตําราที่เขียนถึงเรื่องนี้ไวก็มีนอย" น.พ.สุกมล กลาว
จากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547
http://www.komchadluek.com/
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