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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เสียตัว 'วาเลนไทน' คานิยมอันตรายของ 'วัยรุน' 

  
  

ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน 
(ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) (Academic Network for Com 
munity Happiness Observation and Research, ANCHOR) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สํารวจเรื่อง ความรักวันวาเลนไทน ใน
มุมมองของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาเด็กเยาวชนอายุ 12-19 ป 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  
ดร.นพดล กรรณิกา หัวหนาศูนยเครือขายวิชาการเพื่อ
สังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน (Academic Network for 
Commu nity Happiness Observation and Re search, 
ANCHOR) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปดเผยโครงการวิจัยเพื่อเฝา
ระวงัรักษาคณุภาพเด็กและเยาวชน เรื่อง ความรักวันวาเลนไทน 
ดารา นักการเมือง และประชาธิปไตย ในมุมมองของเด็กและ
เยาวชน กรณีศึกษาเด็กเยาวชน อายุ 12-9 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 2,384 ตัวอยาง 
ดําเนินโครงการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพิ่ม ระหวางวันที่ 1-
9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ที่ผานมา พบวา 
  
เด็กและเยาวชน สวนใหญหรือ รอยละ 78.6 จะปฏิเสธการมี
เพศสัมพนัธในวันวาเลนไทนโดยเด็ดขาด ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 
5 หรือ รอยละ 21.4 ยอมรับอาจจะมีเพศสัมพันธในวันวาเลนไทน 
อยางไรก็ตาม เมื่อจําแนกเด็กและเยาวชนกลุมน้ีออกตามระดบั
ของแนวคิดรักนวลสงวนตัว พบวาในกลุมเด็กที่มองวาการมี
เพศสัมพันธเปนเรื่องปกติเปนเรื่องสิทธิสวนตัวรอยละ 48.9 
ยอมรับอาจมเีพศสัมพันธในวันวาเลนไทน ขณะทีใ่นกลุมเด็กและ
เยาวชนที่มองวาตองรักนวลสงวนตัวสวนใหญหรือรอยละ 86.1 
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธในวันวาเลนไทนโดยเด็ดขาด และผลการ
ทดสอบคาสถิติวิจัยดวยคา Odd Ratio พบวามีคาเทากับ 5.924 
และคาสูงสุดอยูที่ 8.324 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา
เด็กและเยาวชนที่มองวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติเปนเรื่อง
สิทธิสวนตัวมีโอกาสยอมรับการมีเพศสัมพันธในวันวาเลนไทนมาก
สุดประมาณ 8 เทาของกลุมเด็กและเยาวชนที่มีทัศนคติวาตองรัก

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิิวส  ฉบับประจําวันท่ี  13  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551     หนา    

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



 
 
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 2/13/2008  9:26:53 AM 

นวลสงวนตัวและรอจนกวาจะถึงวันแตงงานเทาน้ัน 
  
อยางไรก็ตาม ที่นาเปนหวง คือ ผลการประมาณการเด็กและ
เยาวชนที่เอนเอียงยอมรับการมีเพศสมัพันธในวันวาเลนไทน 
พบวา ในกลุมเด็กและเยาวชนจํานวนทั้งสิ้น 1,327,025 คน ที่
กําลังพักอาศัยอยูในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีผูที่
เอนเอียงอาจมีเพศสัมพนัธในวันวาเลนไทนจําน ในวันวาเลนไทน 
จํานวน 283,990 คน หรือคิดเปนรอยละ 21.4 ของทั้งหมด 

หัวหนาศูนยวิจัยความสุขชุมชน กลาววา ขอมูลที่สะทอนภาพเชิง
บวกคือ เด็กและเยาวชนสวนใหญ หรือรอยละ 84.6 ยังไมเคยมี
เพศสัมพันธ ในขณะที่รอยละ 15.4 เคยมี แตที่นาเปนหวงอยางยิ่ง
คือ ในกลุมเด็กและเยาวชนที่เคยมีเพศสัมพันธสวนใหญกําลัง
เสี่ยงตอการมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพราะผลวิจัยพบวา มี
เพียงรอยละ 21.1 เทาน้ันที่ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในขณะที่
สวนใหญหรือรอยละ 58.8 ใชบางครั้ง และประมาณ 1 ใน 5 หรือ
รอยละ 20.1 ไมเคยใชเลย 
  
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนสวนใหญหรือรอยละ 66.4 ระบุวา การ
อบรมเลี้ยงดูของพอแม ผูปกครองเปนสิ่งที่จะชวยแกปญหาของ
เด็กและเยาวชนได รองลงมาคือ รอยละ 32.3 ระบุการเปน
แบบอยางที่ดี มีคุณธรรมของผูใหญในสังคมเปนทางออก รอยละ 
30.5 ระบุการมีแบบอยางที่ดีในสถาบันการศึกษา รอยละ 28.4 
ระบุสื่อมวลชนเสนอบุคคลที่ดีเปนตัวอยางคือทางแกปญหา 
ในขณะที่รอยละ 24.3 ระบุการขจัดสิ่งที่ไมดีทั้งในและรอบ
สถาบันการศึกษา และรอยละ 23.5 ระบุการเพิ่มพื้นที่และสิ่งที่ดี ๆ 
ทั้งในและรอบสถาบันการศึกษาเปนสิ่งที่ชวยแกปญหาของเด็ก
และเยาวชนได 
  
ดร.นพดล ยังกลาวถึงมุมมองความรูสกึของเด็กและเยาวชนกลุมน้ี
ตอ การเมืองของประเทศไทย พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญ
หรือรอยละ 60.9 รูสึกเบือ่ นารําคาญ วุนวาย และเซ็งตอการเมือง
ของประเทศ ในขณะที่ รองลงมาคือ รอยละ 29.1 ไมสบายใจและ
เปนหวง รอยละ 10.9 รูสึกวาคนไทยไมรักไมสามัคคีกัน รอยละ 
9.6 ระบุการเมืองไทยไมสงบ เปล่ียนแปลงบอยเกินไป รอยละ 
6.1 รูสึกภูมิใจ รูสึกเปนประชาธิปไตย และรอยละ 4.4 ระบุวา การ
เมืองไทยมีแตเรื่องโกงกิน 
  
ที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือ ผลสํารวจ 10 อันดับ ภาพลักษณของ
นักการเมืองที่เด็กและเยาวชนจะเลือกทําตาม ซึ่งพบวา รอยละ 
28.3 ระบุเปนเรื่องความฉอฉล เห็นแกตัว ทุจริต โกหก ของ
บรรดานักการเมือง รองลงมาคือรอยละ 16.9 ระบุการทําตัวดี 
บุคลิกดี รอยละ 13.1 ระบุความเปนผูนํา รอยละ 12.8 ระบุพูดจาดี 
คุยดี รอยละ 11.8 ระบุความรับผิดชอบ รอยละ 9.8 ระบุความ
ซื่อสัตย รอยละ 8.5 ระบกุารทํางานหนัก รอยละ 7.0 ระบุการ
โตเถียง รอยละ 5.9 ระบคุวามสามารถ และรอยละ 5.2 ระบุการใช
อํานาจ 
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ที่นาสนใจคือ ถามวาพอจะหานักการเมืองที่เปนแบบอยางที่ดีดาน
คุณธรรมไดหรือไม ผลสํารวจพบวาเด็กและเยาวชนจํานวนมาก
หรือรอยละ 47.5 ระบุวา หายาก แตประมาณครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 
52.5 ระบุวาพอหาได จากนั้นสอบถามชื่อ นักการเมือง ที่ช่ืนชอบ
ในเรื่องความดี คุณธรรม ผลสํารวจ พบวา รอยละ 45.2 ของกลุมน้ี
ระบ ุพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รองลงมาคือรอยละ 23.2 ระบุนาย
สมัคร สุนทรเวช รอยละ 22.4 ระบุ นายอภิ สิทธิ์ เวชชาชีวะ รอย
ละ 15.7 ระบุ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท รอยละ 9.9 ระบุ นายชวน 
หลีกภัย และรอยละ 8.3 ระบุ นายอภิรกัษ โกษะโยธิน ตามลําดับ
     
และเมื่อถามถึงดารานักรองนักแสดงที่เปน แบบอยางที่ดีดาน
คุณธรรม พบวา รอยละ 43.2 ระบุวาหายาก ในขณะที่รอยละ 56.8 
ระบุพอหาได โดยในกลุมน้ีรอยละ 15.6 ระบุ เขมนิจ จามิกรณ 
(แพนเคก) รอยละ 9.3 ระบุ อุษามณี ไวทยานนท (ขวัญ) รอยละ 
8.7 ระบุ นักรองวงแคลช รอยละ 7.1 ระบุ ธงไชย แมคอินไตย 
และรอยละ 6.8 ระบุ วรนุช วงษสวรรค (นุน) ตามลําดับ 
  
อยางไรก็ตาม เด็กและเยาวชนเกินครึ่งหรือรอยละ 52.5 เห็นวา
การปกครองประเทศไทยแบบ ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ดี ขณะที่
รอยละ 24.5 ระบุคอนขางดี รอยละ 18.6 ระบุปานกลาง รอยละ 
3.0 และรอยละ 1.4 เทาน้ันที่ระบุไมคอยดีและไมดีตามลําดับ 
  
หัวหนาศูนยวิจัยความสุขชุมชน กลาววา เด็กและเยาวชนชวงอายุ
น้ีมีจํานวนทั้งสิ้นทั่วประเทศกวา 7.5 ลานคน และในอีกประมาณ 4 
ปขางหนาพวกเขาจะเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 5 ลานคน หรือ
ประมาณรอยละ 10 ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจึงเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีนัยสําคัญตอทิศทางการพัฒนาประเทศ การทําวิจัยเพื่อ
เฝาระวังรักษาคุณภาพของพวกเขาโดยมีฐานขอมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกลุมน้ีนาจะ
เปนเรื่องที่สําคัญสําหรับสังคมไทย ดังน้ัน รัฐบาลตองเขามา
จัดการกับสาเหตุของปญหาที่กระทบตอคุณภาพของเด็กและ
เยาวชนกลุมน้ีเพราะบางอยางเปนเรื่องที่เกินขอบเขตของชุมชน
จะจัดการแกไขไดเพียงลําพังเชน สภาพแวดลอมที่ไมดี เพราะมี
คนใชยาเสพติดในชุมชน มีกลุมมั่วสุมของวยัรุน มีสถานบันเทิงใน
ชุมชน มีสถานบริการทางเพศใกลชุมชน 
  
สําหรับมุมมองทางการเมืองของเด็กและเยาวชนกลุมน้ี ดร.นพดล 
กลาววา ผลวิจัยช้ินน้ีช้ีใหเห็นวา เด็กและเยาวชนกลุมน้ีสวนใหญมี
หัวใจเปนประชาธิปไตยแมประเทศไทยจะมีปญหาวิกฤติใด ๆ ก็
ตาม และทางออกของปญหาที่กําลังอยูในใจของเด็กเยาวชน
เหลาน้ีคือ การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชแกปญหาตาง ๆ 
ของประเทศ อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ตองวิพากษวิจารณกันตอไป
คือ ผลวิจัยกอนหนาน้ีที่เคยพบวา เด็กและเยาวชนเกินกวาครึ่งมี
ความเอนเอียงที่จะยอมรับรัฐบาลที่โกงกินแตทําใหพวกเขาอยูดี
กินดีรวมไปถึงการกินคาหัวคิวหรือการกิน ตามนํ้า ถาหากพวกเขา
เติบโตขึ้นมาในอีก 10 ปขางหนา และไปอยูในสาขาวิชาชีพตาง ๆ
ของประเทศ โดยบรรดาผูใหญในสังคมตามกลไกของกระบวนการ
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ยุติธรรมในขณะนี้ไมกระทําอะไรบางอยาง เพื่อขดัเกลาทัศนคติ
และพฤติกรรมของพวกเขาแลว สังคมไทยจะเปนเชนไรในเวลา
น้ัน 
จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวาตัวอยางรอยละ 
53.3 เปนหญิง รอยละ 46.7 เปนชาย ตัวอยางรอยละ 53.9 ระบุ
อายุ 12-15 ป ในขณะที่รอยละ 46.1 ระบุอายุ 16-19 ป ทั้งน้ีเมื่อ
พิจารณาตามสถานภาพการศึกษาในปจจุบันพบวา ตัวอยางรอยละ 
95.9 ระบุมสีถานภาพเปนนักเรียนและกําลังเรียนหนังสืออยูใน
ปจจุบัน ในขณะที่รอยละ 4.1 ระบุมีสถานภาพอื่น ๆ อาทิ ไมได
เรียนหนังสือเลย/เคยเรียนแตเลิกเรียนแลว/เปนนักเรียนที่อยูใน
ระหวางพักการเรียน/ เรียนจบแลว/นอกจากนี้ ตัวอยางรอยละ 
48.8 ระบุมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่รอยละ 51.2 
ระบุมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดจากทุกภูมิภาคของประเทศ 
ตามลําดับ 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ / ทีมขาวการศึกษา 
  
อยางไรก็ตามลองมาฟงความเห็นของนักวิชาการและ
ผูเกี่ยวของในแวดวงการเรียนการสอนและการศึกษาในยคุ
ปจจุบันกันบางวามีความเห็นเชนไร? โดย รศ.ดร.นภาภรณ 
หะวานนท อาจารยผูสอนดานสงัคมศาสตร สาขาพัฒน 
ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) บอกวา เปนธรรมดาของทุกปในชวง “วาเลน
ไทน” หรือเทศกาลตาง ๆ สังคมไทยมักจะมองพฤติกรรม
ของเด็กและวยัรุน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธหรือการเสีย
ตัวกันเปนพเิศษ สิ่งเหลานี้ไปหามกันไมได เพราะ การรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับเพศมากมายผานสื่อโทรทศัน หนังสอื 
อินเทอรเนต็ ทางที่ดีควรคิดวาทําอยางไรจะสรางเกราะคุม
กันเด็กใหดกีวานี้นาจะดีกวา 
  
“วันน้ีการเรียนการสอนดานเพศศึกษายังมีความแตกตางกันและ
หลากหลาย ครูบางคนไมเขาใจเรื่องเพศศึกษายังมองวาเปนสิ่งนา
อาย บางครั้งครูบางคนมองเด็กที่สวมเสื้อฟตวาแตงตัวยั่วผูชาย 
หากเรามีครูแบบนี้อยู เรื่องเพศศึกษาในสังคมไทยก็ยังนาเปนหวง 
เพราะการแกปญหาคงไมถูกจุด ที่สําคญัคือครอบครัว หาก
ครอบครัวใหความรูที่เหมาะสมกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กเรียนรู
เทากัน รูจักระมัดระวังตัวเองและเขาใจเรื่องเพศศึกษาในทรรศนะ
ที่ถูกตองวาถือเปนวิถีชีวิตของผูคน เพียงแตตองแสดงออกให
เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ ก็คงทาํใหเด็ก ๆ เขาใจถองแท
กวาเดิม” รศ.ดร.นภาภรณ กลาว 
  
ทางดาน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กพฐ.) กลาววา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ไดกําชับไปยัง
สถานศึกษาตาง ๆ ใหดูแลนักเรียนในเรื่องการเสียตัวในชวง
เทศกาลวันวาเลนไทน เน่ืองจากบางโรงเรียนอาจจะมีการจัด
เทศกาลดังกลาว ซึ่งอาจทาํใหนักเรียนไดอาศัยจังหวะชวงการจัด
งานของโรงเรียนโกหกผูปกครอง เพื่อออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ใน
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วันวาเลนไทน ซึ่งอาจสงผลใหนักเรียนเสียตัวได ดังน้ัน สพฐ. จึง
ขอเนนย้ําใหโรงเรียนที่จัดงานดังกลาวไดจัดกิจกรรมที่ไมเนน
กิจกรรมบันเทิง แตอยากใหเนนไปถึงสาระความรูเกี่ยวกับความรัก 
และการมอบความรักใหกับคนรอบขาง เชน พอแม เปนตน 
มากกวาการมอบความรักแบบหนุมสาว  
  
อยางไรก็ตามเรื่องที่ตนอยากเนนเปนพิเศษ คือ การใชจายเงิน
อยางสุรุยสุรายของนกัเรียน เพราะนักเรียนจะใหความสําคัญกับวัน
ดังกลาวมาก โดยการใชจายเงินซื้อสิ่งของ เชน ดอกกุหลาบ 
การด ตุกตา เปนตน ซึ่งสิง่ของเหลาน้ีเปนสิ่งของที่สิ้นเปลืองเงิน
ทองมากที่สุด  ดังน้ันหากจะมอบสิ่งดี ๆ ใหแกกันก็ควรที่จะเปน
สิ่งของหางายที่ประดิษฐขึ้นเอง ซึ่งเรื่องน้ีเปนเรื่องที่โรงเรียนและ
ผูปกครองควรจะกําชับใหมากดวย อยางไรก็ตามที่ผานมาเห็นได
จากตัวอยางในประเทศญี่ปุน เมื่อถึงเทศกาล   วาเลนไทนหนุม
สาวสวนใหญจะมอบช็อกโกแลตใหแกกัน แตตอมาภายหลังได
เปล่ียนจากช็อกโกแลตมาเปนการรวมกันบริจาคเงินสรางหองสมุด 
ดังน้ันจึงอยากใหนักเรียนที่มีความคิดจะซื้อสิ่งของใหกันเปล่ียนมา
บริจาคเงินชวยเหลือสังคม เพื่อสาธารณประโยชนในสังคม
มากกวา. 

 

 


