
  

 
ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

 
                                ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด ฉบับประจําวันอังคารที่  13 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550  หนา  31
    

 
ความเห็นขอ
รูทันกิ๊ก" สะ
 
นายภาณุวัฒ
มหาวิทยาล
ในป 1 เด็กจ
ความสัมพัน
จะพัฒนาจา
ผูชายตองก
สัญชาตญาณ
 
นายธีรวัฒน
มีทั้งส่ิงดีและ
ชาย และหญ
เยาวชน มีก
ก็เลียนแบบ

C:\Documen
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
                             

ไวรัสวัยโจ เซ็กซ"กิ๊ก"วาเลนไทน 
 
กลายเปนประเด็นรอนใหวิพากษวิจารณทุกครั้งในชวงเทศกาลวันแหงความรัก 
สําหรับปญหาการมีเพศสัมพันธในเด็กและเยาวชนบางกลุม เนื่องจากอยูในวัย
ที่ยังขาดวิจารณญาณ เมื่อถูกเยายวนดวยบรรยากาศวันวาเลนไทน บวกกับ
ความอยากรูอยากลอง จึงกาวเขาสูหลุมพรางทางอารมณไดงาย  

งนักศึกษาจากหลายสถาบัน จากการเสวนา สรางคานิยมใหมในวนัแหงความรัก หัวขอ "รักกันเตือนกัน 
ทอนสถานการณทางเพศของเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี  

น เพชรโชติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาววา เด็กสวนใหญที่เดินทางมาเรียนใน
ัย มักอยูหางไกลบาน หางพอแม จึงตองหาความอบอุนจากการคบเพื่อน คบแฟนเพื่อเปนการเติมเต็ม โดย
ะยังอยูหอพักของมหาวิทยาลัย แตพอขึ้นป 2 จะยายกันออกไปอยูหอนอกมหาวิทยาลัย และพัฒนา
ธถึงขั้นอยูกินรวมกัน และเริ่มมีกิ๊กตามมา ซึ่งมี 2 แบบ คือกิ๊กแบบเลนๆ ไมจริงจัง แคคบหาพูดคุย จากนั้น
กกิ๊กธรรมดา มามคีวามสัมพันธทางกาย สวนหนึ่งเกิดจากคานิยมของรุนพ่ีที่มักปลูกฝงรุนนองป 1 วาเปน
ินเหลาเปน ตองเท่ียวผูหญิง มีแฟนแลวก็ตองมีเพศสัมพันธดวย การแกไขคอนขางยากเพราะเปน
มนุษย หากจะแกตองรวมกันทั้ง 2 ฝาย ไมเปดโอกาสใหมีเพศสัมพันธไดงายๆ 

 โพธิ์ลอย อุปนายกองคการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กลาววา กิ๊ก เปนคานิยมที่ทําใหสังคมเปล่ียนแปลงไป 
ไมดี สาเหตุที่ทําใหเกิด กิ๊ก เพราะคนเราตองการคนดูแล มีที่ปรึกษา จึงเกิดกิ๊กทั้งชายกับหญิง ชายกับ
ิงกับหญิง ทั้งเด็กและผูใหญ กลายเปนแฟชั่น และเปนไวรัสกิ๊ก แพรไปยังคนทุกกลุม สวนในกลุมเด็ก 
ิ๊กกันมาก เพราะนิสัยเบ่ืองาย อยากลอง มีแฟนคนเดียวไมพอใจ เห็นเพ่ือนมีกิ๊กก็มีบาง หรือเห็นผูใหญมีกิ๊ก
บาง  

ts and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 13/2/07 9:38  



 
 
"บางครั้งการมีกิ๊กก็ทําใหสบายใจ มีอิสระกวาการมีแฟน เพราะมีแฟนบางที
ก็เครียด รูสึกถึงความเปนเจาของ มีความหึงหวงกันเกินไป แตการมีกิ๊กหรือ
มีแฟนก็เปนบทเรียนของความรักที่แตละคนจะรูไดดวยตัวเอง เพราะส่ิง
เหลานี้อีกดานก็นํามาซึ่งปญหามาก เชน การทําใหผูหญิงทองโดยไมต้ังใจ 
เรียนไมจบ อกหัก บางรายอกหักจากกิ๊กหรือแฟนจนทําใหเบ่ียงเบนทางเพศ 
กลายเปนเกย เปนทอมไปก็มี จึงไมควรคาดหวังกับกิ๊กหรือแฟนมากเกินไป"  
 
ขณะที่นายอรรถพล บุญเล็ก นายกองคการบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลาววา กิ๊กใน
สถาบันการศึกษาเกิดขึ้นจํานวนมาก เนื่องจากเด็กตองออกจากบานมาเรียน ตองมาเชาหอพักอยูตามลําพัง ทําใหเด็กมี
โอกาสมีเพศสัมพันธกันงาย โดยเฉพาะนักศึกษาชายมีแฟนอยูดวยกันแลวแตจะไปมีกิ๊กอีก เพราะผูชายมองวาผูหญงิที่
ยอมมาอยูกินดวยเปนผูหญิงใจงาย จึงไมมีคุณคาพอ ไมเอามาเปนเมียหรือแมของลูก จึงตองหากิ๊กไวหลายคน 
นอกจากนั้นพบวาการแช็ตผานเอ็มเอสเอ็น มีกลองเว็บแคมเปนชองทางสําคัญในการนัดพบของหนุมสาวเพ่ือไปมี
เพศสัมพันธกัน โดยสวนใหญผูชายจะมีกิ๊กเปนรุนนองป 1 เพราะยังเปนนองใหมมาจากตางจงัหวัด ออนตอโลก และ
คาดหวังที่จะเปนคนเปดบริสุทธิ์ผูหญิงเปนคนแรก  

 

 
 
"สวนใหญผูชายมีกิ๊กหลายคนมาก บางคนมีเปนสิบ โดยจะเลือกรุนนองป 1 
ตางสถาบัน แลวสับรางคบกับทุกคนโดยมุงจะเจาะไขแดงผูหญิง มี
เพศสัมพันธครั้งเดียวแลวก็เลิก โดยเฉพาะวันวาเลนไทนเปนโอกาสสําคัญ
ของผูชายที่จะโนมนาวผูหญิงใหมีเพศสัมพันธดวย เทาที่ทราบผูชายหวังจะ
มีเซ็กซกับผูหญิงที่เปนกิ๊กในวันวาเลนไทนวันเดียวประมาณ 4-5 คน โดย
สามารถเลือกไดวาจะไปมีเพศสัมพันธกบัใคร เพราะมีกิ๊กหลายคน ขณะที่
ผูหญิงรักผูชายแลวจะฝงใจยอมใหทุกอยาง เพราะคิดวาผูชายรักจริง ทําให

การมีเซ็กซเกิดจากการยินยอมของทั้ง 2 ฝาย  
 
การปองกันอาจตองเริ่มจากฝายชาย ควรรูจักยับย้ังความรูสึกทางเพศ จริงใจกับผูหญิง ปรับจิตสํานึกใหม ใหเกียรติ
ผูหญิง รูจักพอบาง ไมเชนนั้นจะอันตรายกับตัวเอง ทั้งติดโรคจากเพศสัมพันธหรือเกิดปญหาครอบครวัในอนาคตได" 
นายอรรถพลกลาว 
 
น.ส.ทิพวรรณ ปริยะ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาววา ปญหากิ๊กตอนนี้ขยายวงไปมากทั้งในกลุม
นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว และคนวัยทํางาน เกิดจากความเหงา เปนความรูสึกทางใจที่ตองการคนพูดคุย 
คนท่ีเขาใจ จากน้ันก็พัฒนาเปนความสัมพันธทางกาย และเกิดปญหาการทะเลาะแยงชิงคนรัก อาชญากรรม
ตามมา กิ๊กในวัยเรียนท่ีพบมากคือระดบัมัธยมและมหาวิทยาลัย สวนหนึ่งมีกิ๊กจากการลอกเลียนแบบกัน เพื่อ
ความเท จากน้ันนําไปสูการมีเพศสัมพันธเพื่อจดแตมแขงขันกัน ในสถาบันการศึกษาของตนพบวานอกจากมี
แฟนแลว จะมีกิ๊กกันประมาณ 1-3 คน การหาทางออกเร่ืองกิ๊กนาจะพูดคุยกันระหวางคูรัก ทําอยางไรใหความ
รักสดใหม ไมเบื่อกันจนตองแอบไปหากิ๊กจนเปนปญหาสังคมมากอยางเชนในปจจุบัน 
 
ขณะที่นางระเบียบรัตน พงษพานิช นายกสมาคมเสริมสรางครอบครัวอบอุนและเปนสุข กลาววา จากการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย พบวาผูชายจะคิดเรื่องเซ็กซทุก 52 วินาที แตคงโทษผูชายอยางเดียวไมไดวาเปนคนทําให
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ผูหญิงทองฝายเดียว เพราะเด็กผูหญิงขณะนี้มีภาพลักษณทั้งการแตงตัวรัดรูป แตงหนา เพ่ือไปหาผูชาย จงึไมอยากให
ผูหญิงไปทอดกายใหใครงายๆ เพราะไมมีใครเอาผูหญิงใจงายมาเปนเมีย จากการสํารวจนักเรียนนายรอยตํารวจ รอย
ละ 99 ตองการเมียที่บริสุทธิ์ ขณะเดียวกันผูชายก็ไปแสวงหาเจาะไขแดงผูหญงิ แลวจะเหลือคนบริสุทธิ์จากไหน อยาก
ใหผูหญิงรักนวลสงวนตัว มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะชวงวันวาเลนไทน จะทําอะไรใหคิดถึงพอแมไว สวนผูชายอยาเห็น
ผูหญิงเปนผักปลา ไมมีใครมาทาํอะไรผูหญิงไดงายๆ หากผูหญิงไมยินยอมดวย  
 
หนา 31 
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