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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีตองการนําเสนอประเด็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูกสรางขึ้นมา
ในส่ือบันเทิงไทย ผานกรณีศึกษาละครชุดเรื่องฮอรโมน ฤดูกาลที่ 3 โดยนําทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น สะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาจากเอกสาร
วิชาการและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของประกอบการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา กรณีที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนและกระทําความผิดโดยนําเอาแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทฤษฎีกดดันทางสังคมและทฤษฎีการเรียนรูมาใชวิเคราะห 
พบวาสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนจนถึงขั้นตองหันไปพึ่งพายาเสพติดน้ัน เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนมี
ความสัมพันธกันในครอบครัวที่ต่ํา ขาดความเอาใจใสจากพอแม กอปรกับมีการคบหาเพื่อนที่มีลักษณะเห็นวาการกระทําความผิด
เปนเรื่องที่ถูกตอง สามารถกระทําได จนในที่สุดเม่ือสถานการณกดดันมาก ๆ จึงตัดสินใจออกจากโลกแหงความเปนจริงและมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปกระทําความผิด และในกรณีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในประเด็นการรักรวมเพศโดยนําเอา
แนวคิดพันธะทางสังคมมาใชวิเคราะห พบวาเม่ือสังคมตีกรอบวาการมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรือ          
อีกนัยหน่ึงถือวาเปนการกระทําความผิด ตามแนวคิดดังกลาวมีปจจัยที่สามารถยับยั้งการกระทําความผิดไดแก ปจจัยความรูสึก
การผูกพันกับครอบครัวและคนที่รักจะสรางความรูสึกที่จะควบคุมตนเองใหเปนบุคคลที่ดีในสังคม ปจจัยตอมาคือการผูกมัด 
ในการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อมุงไปสูความสําเร็จในชีวิตที่ตั้งเปาหมายไว สวนปจจัยดานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของสังคมโดยใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการปฏิบัติกิจกรรมเหลาน้ัน และปจจัยสุดทายคือความเช่ือและ
คานิยม ที่เปนบรรทัดฐานของสังคมที่เปนพันธะของบุคคลที่จะไมกระทําความผิด 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมเบี่ยงเบน, การกระทําความผิด, เด็กและเยาวชน 
 

Abstract 
 

This article presents deviant behavior and juvenile delinquency that have been presented in 
Thailand entertainment media through case study, Hormones the series season 3 by using leading criminology 
theories to explain the phenomenon reflecting the reality that occurs in Thailand. It is a descriptive study. The 
data collection was done by studying related academic documents and literature review. From the analysis, 
it was found that the juvenile delinquency and deviant behavior to the point of depending on narcotics 
is caused by the juveniles lacking the attention from parents coupled with fellowships with friends that 
think that wrongdoings are acceptable. There are the issues of juveniles with deviant behavior in the 
aspect of homosexuality. When the aspect is analyzed by the social bonding concept, it was found that 
the society deems homosexual behavior as deviant, or otherwise constitutes an offense. Based on the 
concept, factors that can deter the behavior are; the sense of attachment to the family and loved ones 
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to create a sense of self-control as good person in society, the commitment to live according to the 
rules of society to successfully achieve life goals, spending most of the time being involved in society 
activities, and the final factor is the belief and values. The social norms are the obligations of the 
people in the societies and will also deter them from committing offense. 
 
Keywords: deviant, delinquency, juvenile 
 
1. บทนํา 
 
 หากยอนไปในอดีตที่ธุรกิจสายบันเทิงจําพวกภาพยนตรหรือโทรทัศนยังคงผูกขาดอยูกับนักธุรกิจเพียงไมก่ีกลุม  ทํา
ใหมีชองทางของส่ือผานทางโทรทัศนจํากัดอยูเพียงไมก่ีชองทางเทาน้ัน  ผลงานบันเทิงประเภทละครโทรทัศนก็มีนอยรายไม
ตางกัน  ทําใหมีละครที่ถูกผลิตออกมาสูสาธารณะมีจํากัดตามไปดวย  อีกทั้งละครเหลาน้ีมักจะอิงอยูกับวรรณกรรมเพียงไมก่ี
เรื่องผลิตซํ้าไปซํ้ามา  ประชาชนในฐานะผูรับชมจึงตกอยูในสภาพที่ตองยอมรับกับสภาวการณดังกลาวอยางหลีกเล่ียงไมได  
แตเม่ือโลกกาวสูยุคทันสมัยมากขึ้น  ทําใหเกิดมีชองทางในการเสพส่ือสาธารณะมากยิ่งขึ้น  ประชาชนจึงมีทางเลือกที่จะรับชม
มากยิ่งขึ้นตามไปดวย  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับความพึงพอใจของแตละบุคคล  กระแสการแขงขันของส่ือจึงตองมีการปรับบทบาทและ
กลยุทธไมนอยทีเดียว  เพื่อตองรักษาฐานความนิยมของประชาชนใหคงอยูตอไป  การปรับเปล่ียนประการหน่ึงคือกระแสที่
คอนขางมาแรงในยุคสมัยน้ี  ไดแกการนําความจริงบางประการหรือปญหาของสังคมมาตีแผ  ซ่ึงไดรับความสนใจจากกลุมผูชม
ภาพยนตร  หรือละครเพื่อความบันเทิงมากกวาวรรณกรรมในรูปแบบเดิมเปนอยางมาก  อาจเปนเพราะผูรับชมสามารถเขาถึง
และมีอารมณรวมกับสถานการณในละครไดโดยงาย  ผูเขียนขอยกตัวอยางละครที่สรางปรากฏการณเปนกระแสใหกลาวถึง
ตามส่ือสาธารณะตาง ๆ  มากมายในชวงปลายป พ.ศ. 2556  ไดแก  ละครเรื่องทองเน้ือเกา  ดวยเน้ือหาที่มีความเขมขน  แฝง
ดวยหลักธรรมของทุกตัวละครสงผลใหเกิดเปนกระแสไปทั่วประเทศ  จนกลายเปนการตีตราถึงพฤติกรรมของตัวละครหลัก
อยาง “ลํายอง” ที่มีลักษณะเปนผูหญิงสวยแตกลับมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ความรอนแรงของละครเรื่องน้ีถัดมาคือการ
สอดแทรกคติแงมุมการใชชีวิตผานคําคมมากมายในละครเรื่องน้ีที่แฝงมากอนมีการโฆษณาในชวงพัก  เชน  รักลูกแตไมรูจัก
สอนก็เหมือนไฟสุมขอนที่รอวันสุกโชน  หรือความเลวที่พอแมกระทําอาจกลายเปนมรดกกรรมของบุตรธิดา  เปนตน  รวมถึง

อีกหลายบทพูดที่แฝงขอคิดสุดแนบเนียนมากับตัวละครตาง ๆ
32

  นักวิชาการอยางแอนโธนี  กิดเดนส  (Anthony  Giddens)  
นักสังคมวิทยาไดกลาวไวอยางนาสนใจวา “กอนหนาน้ีโทรทัศนคือบางส่ิงที่สะทอนโลกภายนอกใหประชาชนไดรับชม  แตใน
ปจจุบันโทรทัศนไมไดเปนเพียงส่ือกลางที่นําเสนอเรื่องราวขาวสารตาง ๆ  มาสูผูชมเทาน้ันหากแตผูชมยังสามารถเขาไปมี

ปฏิสัมพันธกับมันดวย” ทําใหเห็นไดวาพัฒนาการของเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคน
33

  
 อยางไรก็ตามปญหาทางสังคมที่ถูกหยิบยกมาตีแผในบทละครที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวงน้ี  โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน  ซ่ึงกําลังเปนที่จับตามองอยูในขณะน้ี  หลังจากเม่ือปลายป พ.ศ. 2556  ที่ผานมา  ละคร
ชุดฮอรโมน  วัยวาวุน  ฤดูกาลที่ 1  ซ่ึงกํากับโดยนายทรงยศ  สุขมาก  ไดสรางปรากฏการณละครชุดสะทอนสังคมวัยรุน  จน
เกิดเปนกระแสอยางมากทําใหการผลิตละครชุดไดดําเนินตอมาจนกระทั่งปจจุบันอยูในชวงฤดูกาลที่ 3  (Season 3)  และ
กําลังเขาฉายอยูในขณะน้ี  ละครชุดฮอรโมน ฯ ถือเปนละครที่ถายทอดเรื่องราวสะทอนปญหาของกลุมวัยรุนในแงมุม   ตาง ๆ  
รวมไปถึงการนําเสนอมุมมืดของสังคมวัยรุน  โดยการเลาเรื่องราวในชวงชีวิตหน่ึงของวัยรุนทําใหคนที่เคยผานวัยรุนมาแลว  

หรือคนที่กําลังอยูในชวงวัยรุนสามารถเขาถึงอารมณและสัมผัสได
34

   โดยปญหาของกลุมเด็กวัยรุนที่พบในละครโดยเฉพาะ
ปญหารักวัยเรียน  ความสัมพันธระหวางชายหรือหญิง  รวมไปถึงรักรวมเพศของชายรักชาย  หญิงรักหญิง  อีกทั้งปญหาเรื่อง
เพศกับฉากการมีเพศสัมพันธ  เปนการนําเสนอเพื่อเปนกรอบแนวทางใหทั้งเด็กและผูปกครองไดเรียนรูและเขาใจ  โดยเฉพาะ

                                                        
 32 หนังสือพิมพคม ชัด ลึก.(2556).ปรากฏการณหนาใหมของ “ลํายอง” “ทองเนื้อเกา” ระบาดทั่วประเทศ.คนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 
2558. จาก http://www.komchadluek.net/detail/20131122/173351.html 
 33 ณัฏฐชา  วงษวานิช.(2552).ความเปนการเมืองในสื่อบันเทิงไทย : กรณีศึกษาปรากฏการณแฟนคลับรายการปฏิบัติการนักลาฝน 
อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4.ดุษฎีนิพนธปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 34 หนังสือพิมพเดลินิวส.(2556).สะทอนสังคมวัยรุน ผานซีรีสฮอรโมนวัยวาวุน ซีซั่น 2.คนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558. จาก
http://www.dailynews.co.th/article/253856 
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วัยรุนชวงหัวเล้ียวหัวตอซ่ึงบางครั้งเม่ือเกิดปญหาขึ้นหากไมมีสติและคําแนะนําที่ดีอาจเกิดปญหาที่สงผลกระทบไปถึงอนาคต
อันไดแกการกออาชญากรรมไดน่ันเอง  ซ่ึงในบทละครไดตอกย้ําออกมาไดอยางชัดเจนเม่ือเด็กและเยาวชนที่เกิดมีปญหาขึ้นมา  
ไมวาเกิดจากสาเหตุใดก็ตามไดตัดสินใจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและกระทําความผิด  โดยขาดความยั้งคิดในที่สุด  ไดแก  การตี
กัน  พฤติกรรมสาวลาแตม  พฤติกรรมแยงเพศชาย  และการใชสารเสพติด  เปนตน  ซ่ึงจุดน้ีเองที่เปนการนําเสนอเรื่องจริง
ของสังคมไทยที่เห็นกันอยูทุกวันน้ี  และแตละปญหาก็เกิดขึ้นมานานแลว  พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณไดเปรียบเทียบอยางนาสนใจวา
เหมือน “เหลาเกาในขวดใหม” โดยเติมความรวมสมัยตาง ๆ เชน แฟช่ัน เทคโนโลยี หรือการดําเนินชีวิตรูปแบบที่ทันสมัย  

ตาง ๆ เขาไปเทาน้ันเอง
35

  ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจุบันเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในประเทศไทยมีอายุระหวาง 7 – 18  ป  
โดยเด็กไทยยุคใหมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนเกิดการกระทําความผิดขึ้น  โสภา  ชปลมันน  มีมุมมองตอกรณีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดอาจเปนเพราะยิ่งสังคมมีความเจริญทางดานวัตถุเพิ่มมากขึ้นเทาใด  ประสิทธิภาพในการควบคุมการประพฤติ
ตนของสมาชิกในสังคมเก่ียวกับมาตรฐานดานศีลธรรม  คุณธรรม  บรรทัดฐาน  ความประพฤติ  และความเปนอยูของสมาชิก
ในสังคมก็ลดลงทุกที  กอใหเกิดปญหาสังคมขึ้นและในปญหาดังกลาวมีปญหาขาดความปลอดภัยในทรัพยสินตามมา  พิจารณา
แลวมากกวาครึ่งหน่ึงของการกระทําผิดในสหรัฐอเมริกา  มีการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเขาไปรวมดวยซ่ึงการ
กระทําความผิดดังกลาวน้ัน  ชวงอายุการกระทําความผิดจะอยูในชวงวัยรุนโดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่หนีออกจากบาน  ติดเหลา  

บุหรี่  สารเสพติด  ลักขโมย  และมีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสังคม
36

 
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในสวนของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันมีแนวโนมของการกระทํา

ความผิดเพิ่มสูงขึ้นตามอายุและประสบการณของตัวเด็กเองที่ไมแตกตางจากการประกอบอาชญากรรมของผูใหญ  โดยมีเหตุ
ปจจัยผลักดันใหเด็กกระทําความผิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรือหลายสาเหตุประกอบกัน  และปจจัยตางมีความสัมพันธกันจน
บางครั้งไมอาจแยกขาดจากกันไดโดยงาย  งานวิจัยของประภาศน  อวยชัย  ไดระบุถึงสาเหตุปจจัยที่เด็กและเยาวชนกระทําผิด
อาจแบงแยกได  คือ  ปจจัยจากตัวผูกระทําความผิดเอง  ไดแก  พันธุกรรม  ความพิการหรือโรคภัยไขเจ็บ  ภาวะทางจิต  

ปจจัยทางครอบครัว  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  และปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม
37   เปนตน  บอยครั้งมักพบวาปจจัยหน่ึงอาจ

นําไปสูอีกเหตุปจจัยหน่ึงที่ชวยผลักดันซ่ึงกันและกันหรือกระตุนใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมากขึ้นดวย  เชน  การตก
งานของผูนําครอบครัว  นําไปสูปญหาความยากจนทําใหบิดามารดาตองขวนขวายหารายไดใหเพียงพอตอการดํารงชีพของ
สมาชิกในครอบครัว  จึงไมมีเวลาพอในการอบรมเล้ียงดูบุตร  ทําใหสภาพครอบครัวไมอบอุนบุตรจึงหันเขาหาเพื่อน  ซ่ึงการคบ
เพื่อนที่ไมดีโดยปราศจากการช้ีแนะที่ถูกตองจากผูใหญ  ทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไมเหมาะสมซ่ึงนําไปสูการ

กระทําความผิดในที่สุด
38

  โดยสถิติของสํานักงานศาลยุติธรรม  ในคดีศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจําป 
พ.ศ. 2556  พบวามีจํานวนปริมาณคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด  ทั้งส้ิน  44,952  คดี  โดยเปนคดีที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษถึง  17,371  คดี  รองลงมาคือ  คดีอ่ืน ๆ จํานวน  13,900 คดี  รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 1 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 35 พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ.(2558). “Hormones วัยวาวุน” ซีรีสรวมสมัยผลผลติของสังคมอนุรักษนิยม.คนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558. 
จาก http://www.siamintelligence.com/hormone-the-series/ 
 36 โสภา  ชปลมันน.(2536).บุคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโนมสูพฤติกรรมปกติและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและ
เยาวชน.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส .หนา 119. 
 37 ประภาศน  อวยชัย.(2517).เอกสารวิจัยสวนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เร่ือง บทบาทศาลคดีเด็กและเยาวชนกับความ
มั่นคงแหงชาติ. พระนคร : โรงพิมพธรรมศาสตร. หนา 5. 
 38 มาตาลักษณ  ออรุงโรจน.(2551). กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพ ฯ :
โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 65. 
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ตารางที่ 1  สถิติขอหาสูงสุด 5 อันดับที่ขึ้นสูการพิจารณาและขอหาที่พิจารณาเสร็จไป ของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ราชอาณาจักร  คดีอาญา ประจําป พ.ศ. 2556 

ลําดับที่ คดีอาญา จํานวนขอหา  รอยละของจํานวนขอหาทั้งหมด 
1 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 17,371 38.64 
2 พ.ร.บ.จราจรทางบก 5,082 11.31 
3 ความผิดฐานลักทรัพย 3,910 8.70 
4 พ.ร.บ.อาวุธปน ฯ 3,164 7.04 
5 ลหุโทษ 1,525 3.39 
 อ่ืน ๆ  13,900 30.92 
 รวม 44,952   100 
ที่มา : สํานักงานศาลยุติธรรม. รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2556 Annual Judicial 
Statistics, Thailand 2013. กรุงเทพ ฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม ,2556. 
 
 นอกจากน้ีปญหาอาชญากรรมในครอบครัวก็ถือเปนอีกปญหาหน่ึงของวัยรุน  เรื่องการเล้ียงดู  การอบรมส่ังสอนลูก
ในแบบตาง ๆ  เน่ืองจากผูปกครองถือเปนบุคคลที่ใกลชิดและเขาถึงเด็กไดมากที่สุด จึงจําเปนตองมีคําแนะนําที่ดีในการพูดคุย
และแกปญหาตาง ๆ  กับหลากหลายสถานการณของเด็กและวัยรุน  โดยใชเหตุผลไมใชอารมณ  อาชญากรรมในครอบครัว  
ไดแก การใชความรุนแรงในครอบครัว  โดยการทํารายสมาชิกใหไดรับความเจ็บปวดทั้งทางรางกายและจิตใจ  แตปญหาน้ี
สังคมขาดความตระหนักในการแกปญหาในการปองกันแกไขในฐานะปญหาอาชญากรรม  โดยสังคมมักมองวาการใชความ

รุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสวนตัวที่มีความเก่ียวของกับสมาชิกในครอบครัวเทาน้ัน
39

  จากปญหาที่ถูกสะทอนคานิยมและ
สังคมของวัยรุนไทยผานละครชุดฮอรโมนน้ีเอง  ทําใหผูเขียนไดนําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหและพิสูจนทฤษฎีในทางอาชญา
วิทยา  เพื่อตองการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นและเปนการปองกันปญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 
 บทความวิชาการน้ีตองการนําเสนอประเด็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูก
สรางขึ้นมาในส่ือบันเทิงไทย  ผานกรณีศึกษาละครชุดเรื่องฮอรโมน  ฤดูกาลที่ 3  โดยนําทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  สะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 
3.  พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
 

 3.1  กรณีตัวอยางในตอนที่ 5  ตอน Dopamine : ฮอรโมนความสุขแปรปรวน   
 เจน  (รับบทโดยกัญญาวีร  สองเมือง)  เปนนักเรียนผูหญิงที่มีความม่ันใจในตัวเองสูง  ดวยการที่ไดเคยศึกษาอยู
ตางประเทศมาตั้งแตยังเปนเด็ก  พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงหันเหไปตามแบบตะวันตก  เชน  การกลาแสดงออก  พูดจาแบบ
ตรงไปตรงมาโดยไมเกรงใจใครทั้งส้ิน  ถือไดวาตัวละครน้ีมีพฤติกรรมที่อยูขั้วตรงขามกับส่ิงที่ไดถูกตีตราวาส่ิงน้ีเปนแบบฉบับที่
ดีงามของเด็กและเยาวชนไทย  ยกตัวอยางกรณีการมีปากมีเสียงกับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษอยูบอยครั้ง  จนนําไปสูการ
ดําเนินการควบคุมพฤติกรรมโดยฝายปกครองของโรงเรียน  หรือแมแตการเขารวมกิจกรรมวงดุริยางคของโรงเรียนก็มีปญหา
กับเพื่อนรุนพี่จนทําใหเกิดมีความขัดแยงกันขึ้น  กอปรกับการมีปมปญหาภายในครอบครัวของเจนเอง  กลาวคือเธอมีแมที่มี
อาการผิดปกติทางจิต  (Psychological Disorders)  แมของเจน  (รับบทโดยชนกวนันท  รักชีพ)  ตัวละครน้ีถูกสรางใหมี
อารมณฉุนเฉียวกาวราวโกรธจัดรุนแรง สงผลกระทบใหเจนตองหาวิธีการในการปลดปลอยรวมถึงอาจจะซึมซับอารมณดังกลาว
มาดวย ขณะเดียวกัน การแสดงออกของเเมเจนน้ัน ถูกตั้งคําถามวา เธอเปนโรคชนิดหน่ึงคือ "ไบโพลาร"  (Bipolar disorder) 
หรือไม  ทางออกที่เจนเลือกที่จะใชคือ “ยาเสพติด” เพื่อที่จะหนีความเปนจริง  แตสุดทายก็ไมไดทําใหอะไรดีขึ้น กลับทําให
                                                        
 39 สุมนทิพย  จิตสวาง.(ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการบรรยาย  “อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา”.คนเมื่อ  22 พฤศจิกายน 2558. จาก
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip 
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สถานการณแยลงไปกวาเดิม เม่ือมีขาววาเจนเลนยาแพรไปในโรงเรียน  จนคุณครูที่สนิทกับเจนทราบความจริงวาเธอไดมีการ
ใชยาเสพติดจริง  แตคุณครูไดใหโอกาสเจนดวยการปกปดความจริงให แตสุดทายเม่ือเธอมีปญหากับครอบครัวขึ้นมาอีก  เธอ
จึงตัดสินใจกระทําผิดซํ้าดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกลับไปใชยาเสพติดอีกครั้งหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  เจนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยการโยนปากกาคืนใหกับคุณครูภาษาอังกฤษ และแสดงกริยาไมพอใจใส
คุณครู  จนตองออกไปยืนหนาหองเรียน   
ที่มา: http://www.youtube.com 
 

จากกรณีตัวอยางในบทละครชุด  เรื่องฮอรโมน  ตอนที่ 5  ซ่ึงเปนตอนที่มุงใหบทบาท “เจน”  เปนตัวละครเดน
ขึ้นมา  จะเห็นวาเจนมีลักษณะนิสัยที่แตกตางจากพฤติกรรมโดยทั่วไปของเยาวชนไทยอยางชัดเจน  จนอาจถูกกลาวไดวา
เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคม  อีกทั้งในบางครั้งเกิดความไมเหมาะสม40  แสดงออกถึงความเส่ือมเสีย
ทางศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ41  ตัวอยางเชน  การโยนปากกาคืนคุณครูในขณะที่กําลังมีการเรียนการสอน  ซ่ึงถือวาเปน
พฤติกรรมที่ผิดจากบรรทัดฐานของสังคมไทยอยางส้ินเชิง 

สอดคลองกับทฤษฎีกดดันทางสังคม  (Strain  Theory)  ของโรเบิรท  เมอรตัน  ที่วาวัฒนธรรมสังคมกําหนดหรือ
รับรองบรรทัดฐาน หรือวิธีการยอมรับในการนําไปสูจุดมุงหมายในสังคมซ่ึงมนุษยทุกคนถูกคาดหวังจะตองปฏิบัติตาม  วิธีการน้ี
มาจากคานิยมของวัฒนธรรมซ่ึงจะเปนตัวกําหนดวิธีการหรือเทคนิคในการไปสูจุดมุงหมายของสังคม  ความกดดันของสังคมน้ี
จะเกิดกับบุคคลหลากหลายในสังคมแตมักจะเกิดกับบุคลที่มีสถานภาพทางสังคมต่ําหรือชนช้ันลางของสังคม  ทั้งน้ีเมอรตันใช
โครงสรางทางสังคมเปนตัวอธิบายถึงสาเหตุที่ชนช้ันลางกระทําความผิด  เพราะเกิดจากสภาวการณที่เกิดจากความกดดัน  โดย
เมอรตันไดเสนอแนวทางที่บุคคลจะตอบโตตอความกดดันน้ี 5 แนวทาง  คือ 1)  การปฏิบัติตาม (conformity) กลาวคือเปน
บุคคลที่ยึดจุดมุงหมายทางสังคมและวิธีการในการบรรลุเปาหมายที่ไดรับการยอมรับ  2)  การเปล่ียนแปลง (innovation)  
บุคคลกลุมน้ีจะยอมรับจุดมุงหมายทางสังคมแตกลับไมสามารถทําไดดวยวิธีที่ไดรับการยอมรับ  3)  การยึดวัฒนธรรมใหม 
(ritualism)  กลุมน้ีจะเปนกลุมที่ปฏิเสธหรือไมยอมรับจุดมุงหมายทางสังคม  แตยังคงปฏิบัติตามวิธีการที่ไดรับการยอมรับ    
4) การลาถอย (retreatism)   เปนกลุมบุคคลที่ไมยอมรับจากการบรรลุจุดมุงหมายทางสังคม  จึงตัดสินใจหนีออกจากแรง
กดดันหรือความตองการของสังคมไป  และ 5)  การปฏิวัติ (rebellion)  เปนการปรับตัวตอการกดดันทางสังคม  คนกลุมน้ีจะ
เปล่ียนจุดมุงหมายน้ีใหมซ่ึงอาจมีการใชกําลังปฏิวัติหรืออาจจะเปนวิธีการอยางสันติ  ประเด็นน้ีผูเขียนขอเปรียบเทียบ
จุดมุงหมายของสังคมในสถานศึกษาของนักเรียน คือ การประพฤติปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบ  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  และทํา
กิจกรรมอาสาตาง ๆ เพื่อประโยชนของเพื่อนนักเรียนทั่วไป  เปนตน  ฉะน้ัน เจนจึงถูกกดดันจากสังคมเพื่อใหสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายใหได  แตเจนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายได  อาจเน่ืองจากถูกจํากัดดวยความสามารถและความพยายาม  จน
นําไปสูการลาถอย  (retreatism)  คือเปนกลุมผูไมยอมรับทั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตและดําเนินชีวิตที่ถูกตองของสังคมให
เจนตองการหนีออกจากความกดดัน  หรือความตองการทางสังคมทั้งบาน  และโรงเรียนจนตองนําไปสูการเสพยาเสพติดเพื่อ
หลีกหนีจากโลกความเปนจริง 

ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงการกระทําความผิดของเจนที่เกิดขึ้น  จะเห็นไดวาเกิดจากการที่เจนเริ่มมีวุฒิภาวะการเปน
วัยรุนอยางเต็มตัว  เริ่มมีความคิดเปนตัวของตัวเอง  เริ่มมีการตอตาน  ขัดขืนหรือไมเห็นดวย  เริ่มมีความตองการแยกตัวออก
จากสังคม  และเริ่มมีพัฒนาดานความคิดอานมากขึ้น  พฤติกรรมที่เจนแสดงออกจึงลวนแตเปนพฤติกรรมตอตานสังคม
มากกวาพฤติกรรมอ่ืน  ซ่ึงมีทั้งรุนแรงและไมรุนแรง  ตอบโตไว  และที่สําคัญสาเหตุของการกระทําความผิดของเจนที่ผานมา  

                                                        
 40 สุมนทิพย  จิตสวาง.(ม.ป.ป.).พฤติกรรมเบี่ยงเบน.คนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558.จาก 
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviandef47.htm 
 41 พรชัย  ขันตแีละคณะ. (2558). ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลกัการ งานวจิัย และนโยบายประยุกต. กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ. หนา 3. 
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มีสาเหตุมาจากครอบครัวเกิดเปนอาการเก็บกดไว  เน่ืองจากมีปญหาความสัมพันธกับพอแม  กลาวคือเจนถูกสงไปศึกษา
ตางประเทศตั้งแตยังเล็ก  น่ันหมายความวาเจนไมไดรับความเอาใจใสดูแลจากพอแมโดยตรง  อีกทั้งเม่ือมีความจําเปนตอง
กลับมาใชชีวิตอยูกับพอแมที่ประเทศไทยเพราะวาเกิดปญหาสําคัญในครอบครัว  ไดแกการที่พี่ชายเสียชีวิตอยางกะทันหันเปน
ผลสําคัญที่ทําใหแมมีอาการปวยทางจิตตั้งแตน้ันเปนตนมา  โดยจะแสดงอารมณที่คอนขางแปรปรวนอยูตลอดเวลา  บางที
ฉุนเฉียวก็จะแสดงอารมณโมโหอยางมาก  หรือในบางครั้งก็กลับมาสูภาวะปกติอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดคําถามวาแทที่จริงแลว
อาจจะเกิดจากการปวยเปนโรคชนิดหน่ึง คือ ไบโพลาก็อาจเปนได 

ผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นน้ีทําใหเจนขาดความม่ันคงทางอารมณและกอใหการกระทําความผิด  โดยตัดสินใจเขา
ไปใชยาเสพติด  กรณีของเจนดังกลาวน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของกุลพรรณ  จันทรแกว (2551) 42   ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชายในคดีความผิดรายแรง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม    โดยผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
ในคดีรายแรงของกลุมตัวอยางที่ยกมาน้ีคือ  มาตรการทางกฎหมายที่ไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ปจจัยภายในดานรางกาย
และจิตใจ  ความสัมพันธในครอบครัว  การคบหาสมาคมกับเพื่อน  โรงเรียน  และส่ือมวลชน  น่ันเอง  ทั้งน้ีจากการที่สุมกลุม
ตัวอยางในงานวิจัยเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดสวนใหญจะมาจากครอบครัวที่อยูดวยกันเปนครอบครัวทั้งบิดามารดา  แต
มีปญหาเรื่องความสัมพันธในครอบครัวไมราบรื่น  หรือคอนขางหางเหินเน่ืองจากขาดการส่ือสารกันในครอบครัว  ซ่ึงเปนปจจัย
ที่สําคัญที่จะผลักดันใหเด็กหันไปคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่สามารถเปนส่ิงที่มาชดเชยดวยการมีพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ
อีกดวย  ปจจัยดานครอบครัวจึงถือเปนสวนสําคัญตอการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเน่ืองมาจากเด็กและเยาวชนกลุม
ตัวอยางสวนใหญมาจากครอบครัวซ่ึงอยูในระดับชนช้ันลาง  หรือชนช้ันทํางาน  (Working Class)  ครอบครัวจึงบกพรองที่จะ
ดูแลเอาใจใสและขัดเกลาเยาวชนไดอยางถูกตอง  และไมสามารถควบคุมไมใหเยาวชนกระทําความผิดได  สําหรับปจจัยในการ
คบหาสมาคมกับเพื่อน  เห็นวาพฤติกรรมการเปนอาชญากรเปนผลมาจากการเรียนรูและยอมรับคานิยมที่จะกระทําความผิด
เกิดขึ้นในกลุมที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน  ความสัมพันธของเพื่อนจึงเปรียบเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม
ออกมาในลักษณะที่มีปญหา  เปนไปตามทฤษฎีของซัทเธอรแลนดที่นําเสนอวาพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการที่บุคคลได
เรียนรูพฤติกรรมอาชญากรรม  และมีความเห็นดวยกับพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายน้ัน  ซ่ึงการเรียนรูพฤติกรรมและทัศนคติ
เกิดจากการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ใกลชิด  งานวิจัยตางประเทศของ Allen และคณะ (2005)  อางถึงในวารสารของ SAGE 
ไดศึกษาและพบวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเพื่อนเปนปจจัยที่หนักแนนที่สุดที่จะพัฒนาไปสูการมีพฤติกรรมที่มีปญหา  โดย
ขอสรุปน้ีถึงแมจะมีความเปนไปไดในเพศชายมากกวาเพศหญิง43  ก็ตาม 

จากปญหาความกดดันตาง ๆ น้ี  ทําใหเจนเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานบันเทิงยามค่ําคืนกับเพื่อนชายใน
ขณะที่มีอารมณเครียดและตองการแยกตัวออกจากสังคม ซ่ึงมีงานวิจัยของจรีย  ศรีสวัสดิ์ (2550) 44   ไดศึกษาเรื่องการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในฐานะปจจัยรวมของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชาย  พบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
ความสัมพันธกับฐานความผิด  และการกระทําความผิดรวมกับผูอ่ืน อยางมีนัยสําคัญ  เม่ือเจนตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลที่ตามมาทําใหเธอขาดสติสัมปชัญญะและไดกระทําความผิดดวยการใชสารเสพติดอีกครั้งหน่ึง  งานของจรีย ฯ ไดตอกย้ําถึง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการกระทําความผิด  โดยกลุมตัวอยางรอยละ 66.1  มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันที่
กระทําความผิด  โดยที่กลุมผูที่ดื่มในวันที่กระทําความผิดจะกระทําความผิดที่รุนแรงโดยเหยื่อไดรับผลโดยตรงมากกวา  เน่ือง
ดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอลมีฤทธ์ิทําใหผูดื่มไมสามารถควบคุมตัวเองได  หรือควบคุมไดลดนอยลงกวาปกติจึงขาดการไตรตรอง  
เพราะสติไดถูกทําลายไปแลว  จากขอมูลพฤติกรรมการกระทําความผิดและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ันมีความ
สอดคลองกัน  กลาวคือการกระทําความผิดจะไปในแนวทางเดียวกันกับแบบแผนการดื่ม  ทั้งสัดสวนของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในวันที่กระทําความผิด  การทําความผิดที่มักจะทํารวมกับเพื่อนและกระทําในเวลากลางคืนมากกวากลางวัน  
อยางไรก็ตามมีสถิติที่แสดงถึงชวงอายุ  และชวงวัยที่บริโภคแอลกอฮอลของเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกา  กลับมีจํานวนเด็ก

                                                        
 42 กุลพรรณ  จันทรแกว.(2551). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชายในคดีความผิดรายแรง : ศึกษา
เฉพาะกรณีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม. สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานยุติธรรม  คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 43 SAGE Journals, Adolescent Development and Pathways to Problem Behavior [Online], 2015. Available from 
: http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/50440_ch_1.pdf [23rd  November 2015] 
 44จรีย  ศรีสวัสดิ์.(2550).การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในฐานะปจจัยรวมของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชาย 
.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ที่ดื่มเครื่องดื่ม ฯ จํานวนเพิ่มมากขึ้น แตอายุกลับนอยลงโดยมีปริมาณและความถี่ในการดื่มเพิ่มมากขึ้นในรอบสิบป  รายงานใน
ป 2551  ระบุวารอยละ 43  ของผูดื่มเปนเพียงนักเรียนระดับช้ันมัธยมตอนปลายเทาน้ัน  ทั้งน้ีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ระดับวิทยาลัยกลับเปนเรื่องปกติแตมีจํานวนรอยละ 40 ที่กระทําความผิดและมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

น่ันเอง  ประชากรกลุมตัวอยางสํารวจจากทั้งหมด 40 มลรัฐ
45

 
3.2  กรณีตัวอยางในตอนที่ 2  ตอน Estrogen : ฮอรโมนผูหญิง   
ในตอนน้ีถูกนําเสนอโดยชูประเด็นไปที่เพศทางเลือกหญิงกับหญิงระหวาง  “ดาว”  (รับบท โดยศนันธฉัตร  ธนพัฒน

พิศาล)  เปนนักเรียนหญิงที่มีอุปนิสัยไมคอยม่ันใจตัวเอง  ไมคอยกลาที่จะเส่ียง  จนถือไดวามีลักษณะที่เก็บกดอารมณความรูสึก
ของตนเองเพื่อใหคนรอบขางไดมีความสุข  เปนคนที่มีจินตนาการสูงและชอบการเขียนบทละคร  ดาวเคยมีความรักกับเพศชาย
จนกระทั่งมีเพศสัมพันธกันขึ้นจนคิดวาตนเองไดตั้งครรภแตสุดทายเธอก็ตองผิดหวังกับความรักเม่ือฝายชายกลับหายไปจากชีวิต
โดยส้ินเชิง  ที่สําคัญดาวเปนคนที่รักครอบครัว  รักแมมากที่สุด สวน “กอย”  (รับบทโดยเขมิศรา  พลเดช)  เปนนักเรียนผูหญิง
ที่มีความออนไหวทางอารมณสูงแตมักจะแสดงออกมาวาตนเองเขมแข็ง  เปนคนไมชอบความขัดแยง  นอกจากน้ีกอยจะเปนคน
ที่คอยเอาใจใสคนที่เธอรักเปนพิเศษอยูเสมอ  ชีวิตครอบครัวเธออาศัยอยูกับพอสองคนเทาน้ัน  สําหรับความสัมพันธของทั้งสอง
ถูกถายทอดออกมาตั้งแตฤดูกาลที่ 2 แลว  แตทั้งสองตองเก็บกดและปดบังความรูสึกไวเน่ืองจากถูก “กรอบของสังคม” ปดก้ัน
การกระทําของทั้งคู  ทั้งดานครอบครัวที่ไมสามารถยอมรับความจริงได  และในสังคมที่โรงเรียน  ดาวกับกอยไมสามารถ
เปดเผยความสัมพันธที่มีอยูไดแมแตกับเพื่อนๆ เอง จนเปนชนวนใหเกิดปรากฎการณโปรยไปใบปลิวขึ้นมา  และเกิดความ
ขัดแยงกับเพื่อน ๆ นําไปสูการทะเลาะวิวาทในช้ันเรียนจนตองมีการเชิญผูปกครองมารับทราบขอเท็จจริง  ดาวและกอยจึง
เปรียบเสมือนการอยูบนเวทีในการตอสูเพื่อที่จะรักษาเพศสภาพของตนเอง  อีกทั้งเพื่อเปนการส่ือออกไปสูสาธารณะวาเพศ
ทางเลือกไมใชความผิดปกติ  ไมใชพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ไมใชโรคที่ตองรักษา  แตเราน้ันเลือกเกิดไมไดเทาน้ันเอง   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  “ดาว”  รับบทโดย ศนันธฉัตร  ธนพัฒนพิศาล (ซาย)  และ “กอย”  รับบทโดย  เขมิศรา  พลเดช (ขวา) 
ที่มา: http://ink361.com/app/users/ig-10128423/daradaily/photos?page=932286311723008212_10128423 
  

จากกรณีตัวอยางในบทละครชุด  เรื่องฮอรโมน  ตอนที่ 2  จะเห็นไดชัดวาตัวละครทั้งดาวและกอย  ไดสะทอน
คานิยมของวัยรุนในประเด็นเรื่องความรักในวัยเรียนไดอยางชัดเจน  ถึงแมวาความรักของทั้งคูจะไมใชความรักที่เกิดจากเพศ
ชายและเพศหญิงปกติ  แตเปนพฤติกรรมการรักรวมเพศซ่ึงถูกจัดวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เพราะอาจขัดตอศีลธรรมจรรยา
หรือบรรทัดฐานของสังคม  ทําใหทั้งดาวและกอยตองคอยหลบซอนจากโลกแหงความเปนจริง  ทั้ง ๆ  ที่พฤติกรรมหรือรสนิยม
การรักรวมเพศดูจะหางไกลจากการเปนอาชญากรพื้นฐานทั่วไปอยูมาก  งานดานสังคมวิทยาของมาแชล บี คลินารด และ     
โรเบิรต เอฟ เมียร  (Marshall B. Clinard and Robert F. Meier)  ไดตั้งคําถามไวอยางนาสนใจวา  “ทําไมบางคนได
ตระหนักวาการรักรวมเพศเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน” 46  ทั้ง ๆ ที่หลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันวาทัศนคติทางวัฒนธรรมที่มี
ตอพฤติกรรมรักรวมเพศไดเกิดขึ้นมา  และคนไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศมาตั้งแตในสมัยกรีกและโรมันโบราณ  หรือกระน้ันการ
ตีตราน้ีเกิดจากที่คนในสังคมไปสรางกรอบ  สรางบรรทัดฐานที่ควบคุมพฤติกรรมโดยสังคมสวนใหญจะกําหนดบทบาททางเพศ
ที่เหมาะสมและทางเพศที่ไมเหมาะสมตามอายุของบุคคล  สถานะทางสังคมและเกณฑอ่ืน ๆ โดยที่บางสังคมพิจารณาบทบาท
และบงช้ีวาพฤติกรรมรักรวมเพศวาไมเหมาะสมอยางยิ่ง  ทําใหคนที่อยูนอกกรอบบรรทัดฐานน้ี  หรือชายขอบดูเบี่ยงเบน
ออกไป  กรอบหรือบรรทัดฐานน้ีอาจรวมถึงลักษณะตองหามของศาสนาดวย  ทั้งน้ีผูเขียนมีสมมติฐานตอตัวละครทั้งสองวา  

                                                        
 45 Marshall B. Clinard and Robert F. Meier.(2008).Sociology of Deviant Behavior. CA : Wadsworth Cengage 
Learning. P.267. 
 46 Ibid. p.383. 

 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

970 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ทั้งดาวและกอยเองมีความคิดภายในจิตใจของตนเองวาพฤติกรรมที่ตนกําลังกระทําอยูน้ันก็เปนส่ิงที่ผิด  จึงเกิดเปนแรงกดดัน
ตัวเองและปดบังซอนเรนจากสังคมภายนอกไว  และเธอทั้งคูตองหาอะไรบางส่ิงบางอยางมาควบคุม  หรือระงับยับยั้งตอ
พฤติกรรมน้ี  ซ่ึงหากพิจารณาตามทฤษฎีการควบคุมพันธะทางสังคมของทราวิส เฮอรช่ี (Travis Hirschi) 47   จะมีปจจัยที่
ยับยั้งไมใหคนกระทําความผิด  โดยปจจัยประกอบไปดวย  4  อยาง  คือ   
 1.  ความรูสึกผูกพัน  (Attachment)  คือการที่บุคคลมีความรักความผูกพันกับบุคคลอ่ืน  ซ่ึงความรูสึกน้ีเปน
องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลมีพัฒนาการยอมรับคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม  สงผลใหบุคคลสรางสามัญ
สํานึกที่จะควบคุมตนเองใหเปนคนดีของสังคม  ในลักษณะของดาวสามารถอธิบายถึงขอน้ีไดอยางชัดเจนมาก  เพราะดาวเปน
เด็กที่รักครอบครัว  และรักแมเปนอยางมาก  ฉะน้ันดาวจึงเกิดความกังวลวาหากตนเองยอมรับไปวามีพฤติกรรมการรักรวม
เพศแลวจะทําใหแมเสียใจ  และรับไมไดตอพฤติกรรมเธอ  วลีที่ติดปากดาวอยูเสมอที่พยายามบอกกอยคือ “อยาบอกแมเรา
นะ” สุดทายเธอจึงยับยั้งการกระทําดวยการปฏิเสธถึงความรูสึกที่แทจริง  และตัดสินใจหยุดความสัมพันธกับกอยไปอยาง
ส้ินเชิง   สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพงศ  พัฒนพงศ  (2538) 48 ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิงปริมาณทางสังคมจิตวิทยา  โดยทดสอบสมมติฐานทั้ง 9 สมมติฐานที่
ไดตั้งไวโดยสุมกลุมตัวอยางวัยรุนจํานวน 1,017  คน  จาก 20 โรงเรียน  สวนหน่ึงของผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากหรือนอยน้ันขึ้นอยูกับความรูสึกผูกพันกับสังคมคือพอ
แม  ยิ่งนักเรียนมีความรูสึกผูกพันกับพอแมมากเทาไรก็จะยิ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนอยลงเทาน้ัน   
 2.  ความผูกมัด  (Commitment)  คือการที่บุคคลถูกผูกมัดการดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของสังคม  อัน
ไดแกการศึกษาเลาเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต  ซ่ึงเปนผลใหบุคคลน้ัน ๆ  หลีกเล่ียงการกระทําความผิด  
กรณีของกอยไดตัดสินใจปรึกษาเรื่องการเรียนกับพอ  เพื่อขอไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยที่ไกลจากบานและตองการไปอาศัย
หอพักอยูกับดาว  การวางแผนดานการศึกษาของกอยแบบน้ีก็เพื่อเอ้ือตอการคบหาของเธอทั้งคูตอไป  แตสุดทายเธอกลับตอง
ผิดหวังเม่ือพอของเธอไมอนุญาตตามแผนที่เธอตั้งเอาไว  กลับบอกใหกอยคิดถึงเรื่องอนาคตการเรียนตอเปนส่ิงสําคัญ  
ประเด็นน้ีเองทําใหกอยมีพฤติกรรมยับยั้งเกิดขึ้น  กลาวคือตองกลับไปทบทวนเก่ียวกับแผนการศึกษาตออีกครั้งหน่ึง  เพราะ
ถือเปนขอผูกมัดความสําเร็จในอนาคตที่พอเธอไดตั้งความหวังไวมากทีเดียว  กอยเองก็รูสึกไมม่ันใจในความม่ันคงทางจิตใจ
ของดาวอยูตลอดเวลา  ทําใหเปนอีกสาเหตุปจจัยที่เกิดการยับยั้งตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนน้ี  และตองกลับมาใครครวญถึงผลได
และผลเสียกอนที่จะกระทําการผูกมัดตนเองลงไป  สอดคลองกับการทดสอบสมมติฐานหน่ึงในงานวิจัยกิตติพงศ  พัฒนพงศ  
(2538) 49ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิง
ปริมาณทางสังคมจิตวิทยา  กลาวคือยิ่งเด็กนักเรียนที่มีพันธะสัญญาตอเปาหมายที่สูงมากเทาไร  และมีความสามารถทาง
การศึกษาสูงเทาไร  ก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนอยลงไปดวย 
 3.  ความเช่ือ  (Belief)  คือระดับความเช่ือที่บุคคลมีตอคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม  หากบุคคลมีระดับความ
เช่ือและบรรทัดฐานสูงก็จะมีแนวโนมไมกระทําความผิดกฎระเบียบของสังคม  กลาวคือทั้งตัวละครดาวและกอย  ยังมีความ
เช่ือและคานิยมในบรรทัดฐานวา  การมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนส่ิงที่ผิดไปจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป  ทั้งสองจึงได
พยายามปดบังความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของตนได    ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองรักกัน แตก็ดูเหมือนวาทั้งสองก็พยายามยับยั้งการกระทําที่
เกิดขึ้นไปพรอม ๆ กัน 
 4.  การเขารวม  (Involvement)  คือการที่บุคคลเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมเปนเหตุใหบุคคลถูกจํากัดเวลาที่
จะไปประกอบอาชญากรรมหรือกระทําความผิด  เน่ืองจากเวลาสวนมากถูกใชไปกับกิจกรรมของสังคม  จะเห็นไดวาทั้งดาว
และกอย  ตางพยายามหากิจกรรมทําเพื่อใหตนน้ันลืมเหตุการณตาง ๆ การทุมเทของดาวและกอยเก่ียวของกับกิจกรรมอันเปน
แบบแผนที่สังคมใหการยอมรับของเด็กเยาวชนทั่ว ๆ ไป  คือกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนซ่ึงกิจกรรมของโรงเรียนน้ียังแบงเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือกิจกรรมของโรงเรียนดานวิชาการ  เชน  การใชเวลาในการทําการบาน  หรือรายงาน  และกิจกรรมของ
โรงเรียนที่ไมเก่ียวของกับวิชาการ เชน เลนกีฬา  เขากลุมชมรมตาง ๆ เปนตน  โดยกอยเลือกที่จะไปรวมกิจกรรมทางดานกีฬา  
คือ การว่ิงออกกําลังกายเพื่อเปนการดึงความสนใจออกจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  จนในที่สุดเธอไดพบกับเพื่อนใหมที่

                                                        
 47 Larry J. Siegel. Criminology: the Core,Fifth Edition. First Stamford Place : Stamford 
 48 กิตติพงศ  พัฒนพงศ.(2538). พฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิง
ปริมาณทางสังคมจิตวิทยา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 49 เร่ืองเดียวกัน,หนา 6. 
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เปนเพศตรงขาม  สวนดาวเลือกที่จะเขียนบทละครของเธอตอไปโดยยังไมสามารถเขียนตอนจบได  เพราะบทละครเปนการเลา
ถึงชีวประวัติของตนเอง  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก  ชัชวาลย  (2529) 50  ไดศึกษาเรื่องความผูกพันที่มีตอ
สังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของความผูกพันธที่มีตอสังคมตางก็มีความสัมพันธในเชิงลบกับการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางในกรณีศึกษา 

 
4.  บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
 ในการนําทฤษฎีอาชญาวิทยามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยใชกรณีศึกษาจากละครชุด  เรื่องฮอรโมน  
ฤดูกาลที่ 3  น้ีเปนการนําเสนอเรื่องจริงของสังคมไทยในปจจุบัน  และในแตละปญหาเกิดขึ้นมานานแลวโดยที่ยังไมสามารถ
แกไขใหหมดไปไดอยางเด็ดขาด  ขอคนพบของงานเขียนช้ินน้ีจึงเนนไปที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน  2  กรณีใหญ ๆ ดวยกัน ไดแก  1)  กรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยนําเอาแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
ทฤษฎีกดดันทางสังคมและทฤษฎีการเรียนรูมาใชวิเคราะห  โดยคนพบวาสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนจนถึง
ขั้นตองหันไปพึ่งพายาเสพติดน้ัน  เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนมีความสัมพันธกันในครอบครัวที่ต่ํา  ขาดความเอาใจใสจาก
พอแม  กอปรกับมีการคบหาเพื่อนที่มีลักษณะเห็นวาการกระทําความผิดเปนเรื่องที่ถูกตอง  สามารถกระทําได  จนในที่สุดเม่ือ
สถานการณกดดันมาก ๆ จึงออกจากโลกแหงความเปนจริงและเบี่ยงเบนไปกระทําความผิด  2)  กรณีเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในประเด็นการรักรวมเพศโดยนําเอาแนวคิดพันธะทางสังคมมาใชวิเคราะห  โดยพบวาเม่ือสังคมตีกรอบวา  
การมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรืออีกนัยหน่ึงถือวาเปนการกระทําความผิด  ปจจัยที่สามารถยับยั้งการ
กระทํา  หรือพฤติกรรมน้ีไดมี 4 ปจจัย  คือ  การผูกพัน  การผูกมัด  ความทุมเท  และความเช่ือ   
 ขอเสนอแนะประกอบดวย 
 1.  การที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนนําไปสูการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นน้ัน  ซ่ึงอาจมีที่มาจาก
หลากหลายสาเหตุทั้งรุนแรงบาง  ไมรุนแรงบาง ดังน้ันพอแมควรที่จะเอาใจใสตอเด็ก  ใหความรักความอบอุน  ครอบครัว
จะตองทําหนาที่เปนสถาบันขั้นพื้นฐานที่ทําหนาที่หลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหกับเด็กและเยาวชนซ่ึงไดช่ือวาเปน
ผาขาว  เปนอนาคตของชาติตอไป  ภายในครอบครัวจะตองมีการถอยทีถอยอาศัยดําเนินการแกปญหาตาง ๆ โดยสันติวิธี  
สําหรับตัวเด็กเองจะตองไดรับรูถึงการกระทําความผิดของตนเอง  ไมวาการกระทําน้ันจะรุนแรงหรือไมก็ตาม  จากกรณีศึกษา
ตัวอยางหากเด็กและเยาวชนเปนนักเรียน  โรงเรียนจะตองคอยอบรมส่ังสอนและตองใหเด็กไดรับทราบถึงโทษทั้งกฎหมายและ
ตอตนเอง  หากกระทําความผิดขึ้น  ในกรณีความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ควรนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชพิจารณา
ดําเนินการกอน  ดังมีงานวิจัยของ วาทยุทธ พุทธพรหม (2555) 51  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ใหนํามาใชในโรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนที่มี
การกระทําผิดเปนครั้งแรก  และอาจกระทําไปโดยพลาดพล้ังหรือไมไดตั้งใจ  แตหากเปนการกระทําความผิดที่รุนแรง  กระทํา
ผิดซํ้าซาก  อาจตองอาศัยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเขามาชวยดําเนินการตอไป 
 2.  ส่ือมวลชนควรนําเสนอผลงานโดยมุงประเด็นไปในเรื่องการลงโทษอยางจริงจังหากมีผูฝาฝนกระทําความผิดขึ้น  
กอปรกับรัฐบาลควรมีความเขมงวดในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย  เพราะหากส่ือผลิตผลงานออกมาแลวเปนกรณีช้ีนําไปในทาง
เส่ือมเสีย  อาจทําใหเด็กและเยาวชนเกิดคานิยมผิด ๆ  และนําไปสูพฤติกรรมเลียนแบบได  งานวิจัย สิริภิญญ  อินทรประเสริฐ  
(2557) 52  ไดศึกษาถึงความสัมพันธของอิทธิพลของส่ือกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  ได
ตอกย้ําถึงอิทธิของส่ือน้ันจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเม่ือเวลาที่เขาชมส่ือแตละ
ประเภทของแตละวัน  ความรุนแรงที่ปรากฏในส่ือจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนดวย  จึง

                                                        
 50 สมนึก  ชัชวาลย.(2529).ความผูกพันที่มีตอสังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 51 วาทยุทธ พุทธพรหม.(2555).การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท.ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 52 สิริภิญญ  อินทรประเสริฐ.(ม.ป.ป.).ความสัมพันธของอิทธิพลของสื่อกบัพฤติกรรมความรุนแรงของเดก็และเยาวชนใน
กรุงเทพมหานครคนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558. จาก file:///C:/Users/My%20User/Downloads/DigitalFile_110374.pdf 
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อาจมีการคลอยตามและหลงเช่ือตามส่ิงที่ส่ือนําเสนอวาความรุนแรง  หรือการกระทําความผิดวาเปนเรื่องปกติธรรมดาที่พบกัน
โดยทั่วไปในสังคม  ยิ่งรับชมนานเทาไรพวกเขาก็จะซึมซับเอาความรุนแรงไปดวย  ดังน้ันส่ือเองควรมีความตระหนักและ
รับผิดชอบตอสังคมดวย  ซ่ึงอาจเปนการสะทอนถึงบทลงโทษหากมีการกระทําความผิดเหลาน้ัน  และสรางความเขาใจที่ถูกที่
ควรแกเด็กและเยาวชน 
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