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บทคัดย่อ

 การศึกษาเร่ืองการจัดการปัญหาพฤติกรรม

เด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบ

และสาเหตุการเกิดพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ย 

ของนักศึกษาหญิงนำสู่การเกิดปรากฏการณ์ฯ

รวมทั้งการศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางการ-

จัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนัก-

ศึกษาหญิงแบบเชิงรุก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์  โดยการใช้วิธีการ-

สัมภาษณ์เชิงลึก   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีการคัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจงคือนักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรม

เด็กป๋า/เด็กเส่ีย ศึกษาอยู่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

หรือภาคเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จำนวน 10 ราย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม /

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จำนวน 6 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องการเกิดพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของ

นักศึกษาหญิง คือ ปัจจัยภูมิหลังของครอบครัว

ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ  สถานภาพพ่อแม่

การเลี้ยงดู  บุคลิกภาพ อุปนิสัย  รายได้และการ-

พักอาศัยระหว่างศึกษา  ปัจจัยด้านประสบการณ์

ความรักและการแต่งงาน  ปัจจัยด้านผลประโยชน์

ต่างตอบแทน  ส่วนสาเหตุสำคัญที่ชักนำเข้าสู่

วงการเด็กป๋า/เด็กเส่ีย ได้แก่ การย้ายถ่ิน อิทธิพล

กลุ่มเพ่ือนและการคบเพ่ือน เช่น เพ่ือนนักศึกษา-

หญิงเด็กป๋า/เด็กเสี ่ย  ความอยากรู ้อยากเห็น

อยากทดลอง  อาชีพที่หารายได้เสริมพิเศษ การ-

สร้างกระแสความนิยมในกลุ่มสังคม ต้องการ

ความรักความอบอุ่นที่พึ่งพักพิงทางใจ และ

ความรัก ความผูกพันทางอารมณ์  ส่วนวิถีหรือ

ขบวนการที่นำสู่วงการนี้ คือ การผ่านระบบ

การจัดหาของตัวกลาง เช่น เพื่อนเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

และเพ่ือนท่ีมีอาชีพแฝงเป็นนายหน้าเป็นผู้ชักนำ

และการติดต่อโดยตรง  ในส่วนของการศึกษา

แนวทางการจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/

เด็กเสี่ย มีดังนี้ 1. มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานด้าน-

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ยั่งยืน  

ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ วัฒนธรรม-

การจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า / เด็กเสี่ย

ของนักศึกษาหญิง แบบเชิงรุก
THE  PROACTIVE  MANAGEMENT  FOR

MISTRESS   BEHAVIOR   SOLUTION  OF  THE  COLLEGE  GIRLS.*

เกวลี   เตรียมแจ้งอรุณ **
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สังคม 2. การมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุก-

ช่วงอายุ โดยการขับเคลื่อนด้านองค์ความรู้และ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการสร้างหลักสูตรภาค-

บังคับของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ครอบครัว

ศึกษาและความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศ

3. มีการเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้แสดง-

ออกต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม  4. การปฏิ-

รูปสื่อให้มีส่วนแก้ไขปัญหาสังคมอย่างจริงจัง

คำสำคัญ: พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ย การจัดการ-

ปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยแบบเชิงรุก

Abstract

 This study of THE  PROACTIVE  

MANAGEMENT  FOR  MISTRESS  BEHAVIOR

SOLUTION  OF  THE  COLLEGE  GIRLS has

two main objectives: to study factors and rea-

sons leading to mistress behavior of college

girls, and to propose solutions to the problems.

The study employs qualitative methodology

by in-depth interview.  Key informants were 

selected based on purposive sampling. They

included ten college girls with mistress behavior,

studying at public or private universities in

Bangkok and the suburbs, as well as six stake-

holders. The information obtained was analyzed

 using content analysis.

 The study revealed that factors  relevant

 to the establishment of the mistress behavior

of the college girls were family background, 

i.e. financial status, parent status, raising methods,

pesonality, trait, income, and accommodations

during college studies; love and marriage ex-

perience; and mutually reciprocal factors. The

main reasons that brought these girls to conduct

conduct such mistress behavior included 

migration, friend circles, curiosity to gain life

experience, middlemen, well-paid part-time

job, fashions, desire for love and psychological

dependence, as well as love and emotional tie.

Methods or processes to enter this field were

through a middleman and by direct contact.

As for the solutions to counter mistress behavior

of college girls’ problem, the basis of balanced

and sustainable life development should b es-

tablished. That is, 1.to build mental, cultural and

social immunity. Moreover, human resources 

of all ages should be developed through 

knowledge transferring and practical seminars.

2. This can be done by developing Ministry of

Edu-cation’s compulsory subjects regarding

family studies and sexual equality. 3.Young 

citizens should be given an opportunity to be

actively involved in social development. 4.

Media reform should be taken place so that

the media seriously help solve social problems.

บทนำ 

 ภายใต้สภาวะสังคมพลวัตรท่ีถูกหล่อหลอม

ด้วยระบบการบริโภควัตถุนิยม เด็ก เยาวชน (อุปทาน)

ภาคการศึกษาถูกชักจูงเข้าสู่การค้าบริการทาง-

เพศมากข้ึนซ่ึงระบบตัวกลางผู้จัดหาได้มีการพัฒนา

รูปแบบวิธีการที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฏหมาย

การปราบปรามการค้าบริการทางเพศ โดยการใช้
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สิ่งเร้าจูงใจทางสังคมหลอกล่อเข้ามา (ศิริพร

สะโครบาเนค และคณะ ,2546, หน้า ข - ค.) ซึ่ง-

หนึ่งในรูปแบบนั้น คือการมีพฤติกรรมค้าบริการ

ทางเพศ ที่เรียกว่า เด็กเสี่ยเลี้ยง หรือ เด็กป๋า/

เด็กเสี่ย (อมรวิชช์ นาครทรรพ และ น.ส.จุฬากรณ์ 

มาเสถียรพงศ์, 2550.)  มีลักษณะเพื่อนคู่นอน

กึ่งสถานภาพเมียน้อย  เมียเก็บแบบประจำบุคคล

โดยพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา  มีนัก-

ศึกษาหญิงที่ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงหันเห

เข้าสู่การเป็นเมียเก็บหรือเด็กป๋า/เด็กเส่ียมากข้ึน

อันเป็นผลมาจากมาตรการจับกุมของเจ้าหน้าที่-

รัฐเรื่องโสเภณีเด็ก รวมถึงความเข้มข้นของนโยบาย

จัดระเบียบสังคม (ฮอตนิวส์, ออนไลน์, 2545,

13ธันวาคม) นอกจากน้ีนักศึกษาหญิงท่ีครอบครัว

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤติ

ต้มยำกุ้ง พ.ศ. 2540 ต้องการแบ่งเบาภาระช่วย-

เหลือครอบครัวด้วยการทำ งานอาชีพเสริมพิเศษ

เช่น สาวนั่งดริ๊งค์ สาวเชียร์เบียร์ ตามสถานบันเทิง

หรูของกรุงเทพมหานคร ทำให้ได้มีโอกาสพบ

กลุ่มป๋า/เสี่ยที่เข้ามาหาความสำราญ หลายราย

ได้รับการติดต่อเข้าสู่สถานภาพเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

หรือเด็กเสี่ยเลี้ยง (สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย ์

และ อัญชลี   ปิยะตานนท์, 2544)

 ปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของ

นักศึกษาหญิง ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่

พึงประสงค์ของเยาวชนได้มีการขยายขอบข่าย

ปัญหาสู่สังคมในระดับกลุ่มคนอย่างมีนัยสำคัญ

มีการจัดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนแฝงอยู่ในสถา-

บันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  สร้างผล-

กระทบด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ต่อ-

สถาบันต่างๆในสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว   ดังข่าวที่ปรากฏ

 

ตามส่ือสารมวลชน พ.ศ. 2550 (มติชนรายสัปดาห์,

2550, หน้า13) ซ่ึงสภาพปัญหาเสมือนคล่ืนใต้น้ำ

ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ผู้ศึกษาเล็งเห็น

ความสำคัญของปัญหานี้  จึงประสงค์ที่จะศึกษา

หาข้อเท็จจริงการเกิดปรากฏการณ์พฤติกรรม-

เด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงมีปัจจัยและ

สาเหตุอะไรเป็นองค์ประกอบ  รวมถึงการสรรหา

ข้อเสนอแนะแนวทาง การจัดการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงแบบ-

เชิงรุก ด้วยการรวบรวมความคิดเห็นของบุคคล

ที่อยู่ในบริบทแวดล้อมสังคมเดียวกัน คือ ผู้มี

ส่วนได้เสียในสังคมและ ผู้เกี่ยว ข้องกับปัญหา

เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัด-

การปัญหาฯ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัย และสาเหตุสำคัญ

การเกิดพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ียของนักศึกษาหญิง

นำสู่ปรากฏการณ์พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ีย ของ

นักศึกษาหญิง

 2. ศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทาง การ-

จัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนัก-

ศึกษาหญิงแบบเชิงรุก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏ-

การณ์พฤติกรรม เด็กป๋า/ เด็กเส่ียของนักศึกษาหญิง

พร้อมปัจจัยและสาเหตุที่มีบทบาทต่อการมี

พฤติกรรมเป็นเด็กป๋า/เด็กเสี่ยทำการสรรหาข้อ-

เสนอแนะแนวทางเลือกด้านการจัดการป้องกัน

แก้ไขปัญหานักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรมเป็น

เด็กป๋า/เด็กเสี่ยแบบเชิงรุก จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ในสังคม  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานักศึกษาหญิง

ที่มีพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ย เพื่อนำไปใช้ประ-

โยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นบูรณาการ

ศาสตร์แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary)

ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทรัพยากร-

มนุษย์และรัฐประศาสนศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อ-

ใช้ทฤษฎีเป็นแผนที่นำทาง (roadmap) การศึกษา

แบ่งวิธีการดำเนินวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) การทำความเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์

พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยหรือเด็กเสี่ยเลี้ยงของ

นักศึกษาหญิงด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่-

เป็นทางการ พร้อมแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง

ซ่ึงได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นัก-

ศึกษาหญิงท่ีมีพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ีย จำนวน

10 ราย กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในสถาบัน-

อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วยปัจจัยภูมิหลังและ

สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ประสบการณ์

ด้านความรักและการแต่งงาน ปัจจัยมูลเหตุสำคัญ

ที่ทำให้นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมเป็นเด็กป๋า/

เด็กเสี่ย  วิถีทาง/ขบวนการที่นำเข้าสู่การสถาน-

ภาพเด็กป๋า/เด็กเส่ีย    ผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ที่ได้รับผลการเรียนระหว่างดำรงสถานภาพเด็ก-

ป๋า/เด็กเสี่ย การดำเนินชีวิตปัญหาอุปสรรค ระยะ-

เวลาในการอยู่กับป๋า/เสี่ย     มุมมองแนวคิดต่อ

การเป็นเด็กป๋า/เด็กเสี่ยในปัจจุ บันและอนาคต

 2) การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหา

พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ย ของนักศึกษาหญิง

แบบเชิงรุก เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็น

ทางการด้วยแบบสัมภาษณ์  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้

ข้อมูลคนสำคัญ มีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมจำนวน 6 ท่าน

ได้แก่ 1. นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญงาน วิจัยด้านสังคม

วิทยาและประชากร 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล

ปัญหาเด็กเยาวชนสตรีในสังคมของคณะกรรม-

การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3. องค์กรอิสระที่

ดูแลด้านผู้หญิงคือมูลนิธิเพื่อนหญิง 4. ผู้อำนวย-

การกลุ่มเฝ้าระวังกระทรวงวัฒนธรรม 5. ผู้อำนวย-

การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง

คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

(องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี 6. ผู้ปก-

ครองนักศึกษาหญิงที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นเด็กป๋า/

เด็กเสี่ยกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาภาครัฐ

เขตกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา

คือกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

ข้างต้น

 ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ทั้งหมด พำนักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยมีขอบเขตระยะเวลาการศึกษา

วิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 13 เดือน 

โดยมีลำดับการดำเนินงานดังนี้ 

 1. การจัดเตรียมหัวข้อเรื่องการศึกษาทาง

เอกสาร การสอบข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม

ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2551 รวม

ระยะเวลา 3 เดือน

 2. การข้าถึงแหล่งข้อมูลคนสำคัญคือ

นักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเสี่ย โดยใช้ขบวนการ

ประสานงานแบบเครือข่ายด้วยวิธีการใช้ความ-
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สัมพันธ์ส่วนบุคคลกับขบวนการหาเด็กให้นาย

บริษัทจัดหาพริตตี้ ช่างแต่งหน้าประจำตัวนางแบบ

กลุ่มเพื่อนผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ โดยมีข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างทีมงานที่ศึกษา เครือข่ายที่ประ-

สานงาน  รวมถึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญและป๋า/เสี่ย

ของตน ด้วยการปิดความลับเป็นทอด ๆ ห้ามมิ-

ให้ผู้อื่นเข้าฟังการสัมภาษณ์ ห้ามถ่ายรูป สัมภาษณ์

ในที่ลับตา โดยทุกครั้งที่สัมภาษณ์ข้อมูลใดไม่

ต้องการมีหลักฐานการบันทึกเสียง ขอให้จดบันทึก

ลงในสมุดตามคำบอกเล่า    กรณีท่ีทีมงานศึกษา

ต้องการข้อมูลเพ่ือความสมบูรณ์เพ่ิมเติมสามารถ

โทรศัพท์ถามได้ ระยะเวลาการเตรียมงานในส่วนน้ี 

ต้ังแต่ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2551ซ่ึงเป็นข้ันตอน

ที่ยากลำบากที่สุดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวม

ระยะเวลา 3 เดือน

 3. การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์

ภาคสนามนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเส่ีย ระหว่าง

เดือนกรกฏาคม  กันยายน พ.ศ. 2551 รวมเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียในสังคม

ต้ังแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2551 รวมระยะ

เวลา 2 เดือน พร้อมการลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกต้องของข้อมูล

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและ

นำเสนอผลงานแบบเชิงพรรณา รวมระยะเวลา

ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 และเดือนมกราคม

พ.ศ. 2552  รวมระยะเวลา 2 เดือน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การตรวจสอบความถูกต้องและความ

น่าเช่ือถือของข้อมูล  มีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นระยะระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล หาก-

ส่วนใดไม่สมบูรณ์จะทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

การตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญแต่ละบุคคล ถ้ามี

ส่วนใดไม่เหมาะสม ผู้ศึกษาจะนำมาปรับปรุงแก้ไข

จนกว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญลงลายมือช่ือยืนยันรับรอง

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์

เน้ือหา(Content  Analysis เรียงตามวัตถุประสงค์ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม     

 3. การนำเสนอข้อมูลรูปแบบการบรรยาย

เชิงพรรณา 

ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการ

ปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ียของนักศึกษาหญิง

เป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ คือนักศึกษาหญิงท่ีมีพฤติกรรมเด็กป๋า/

เด็กเสี่ย ซึ่งมีอายุระหว่างวัยรุ่นตอนปลายสู่วัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องระวังด้าน

กฏหมายเด็ก เยาวชน   ท่ีอาจละเมิดสิทธิทางกฏหมาย

ผู้วิจัยจึงปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

โดยการไม่เปิดเผยชื่อ มีการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้

เป็นอย่างดี และผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริย-

ธรรมจากวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ ส่วนที่ 1. ปัจจัยองค์ประกอบและสาเหตุการ

เกิดพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ีย ของนักศึกษาหญิง

นำสู่ปรากฏการณ์  ส่วนท่ี 2. ข้อเสนอแนะแนวทาง

การจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของ
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นักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 1. ปัจจัยองค์ประกอบและสาเหตุการเกิด

พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ีย ของนักศึกษาหญิงนำสู่

ปรากฏการณ์พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนัก-

ศึกษาหญิง ผลการศึกษาวิจัยลักษณะนักศึกษาหญิง

ที่มีพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

จำนวน 10 ราย  พบว่า ท้ังหมดมาจากสายศิลปศาสตร์ 

โดยมีสัดส่วนท่ีมาของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

ภาคเอกชน: ภาครัฐระบบปิด : สถาบันราชภัฏ

คือ 6: 2: 2  สถานท่ีต้ังของสถาบันการศึกษาอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร: เขตปริมณฑลมีสัดส่วน

7 : 3 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 19 - 25 ปี ส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 20 -23 ปี เข้าวงการเด็กป๋า/เด็กเส่ีย

ครั้งแรกมีอายุเริ่มต้นน้อยที่สุด คือ 15 ปี กำลัง

ศึกษาอยู่ระบบการศึกษานอกโรง เรียน ตามด้วย

อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 สายสามัญปี และอายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ 

ระดับอุดมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปี    โดยช่วงอายุและปี

ที่เข้าวงการเด็กป๋า/เด็กเสี่ย มากที่สุดคือ 19 ปี

และ 20 ปี ในจำนวนท่ีเท่ากัน ระดับการศึกษาท่ี

เข้าสู่วงการเด็กป๋า/เด็กเส่ียมากท่ีสุด คือ ช้ันปีท่ี 1

ภาคเรียนที่ 2 รองลงมาคือชั้นปีที่ 3 และระดับ 

มัธยมศึกษา ตามลำดับ  โดยมีสัดส่วนการผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตเด็กป๋า/เด็กเสี่ยประมาณ 4: 6

 ลักษณะข้อมูลป๋า/เสี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า ป๋า/เสี่ยมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาหญิง

ประเภทอุปถัมภ์ เลี้ยงดู ในรูปแบบเพื่อนคู่นอน 

ก่ึงสถานภาพเมียน้อย  เมียเก็บ อาชีพของป๋า/เส่ีย 

คือ นักธุรกิจระดับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ

มีจำนวนมากท่ีสุด มีเพียงส่วนน้อยท่ีมาจากอาชีพ

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยช่วงอายุของป๋า/เสี่ย

อยู่ระหว่าง 40 - 65 ปี โดยช่วงอายุที่พบมากคือ

ระหว่าง 40 - 50 ปี  สำหรับผลการศึกษาปัจจัย

องค์ประกอบและสาเหตุการเกิดพฤติกรรมเด็กป๋า/

เด็กเสี่ย ของนักศึกษาหญิง มีดังนี้

 1. ปัจจัยด้านภูมิหลังของครอบครัว 

ฐานะทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงดู  อุปนิสัย และ

การพักอาศัยระหว่างการศึกษา ซึ่งพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด

มีจำนวนน้อยท่ีอยู่ในเขตปริมณฑล ทุกรายย้ายจาก

ถ่ินบ้านเดิมเข้ามาอยู่เพียงลำพัง หรืออยู่กับเพ่ือน

ท่ีหอพัก  บ้านพัก และ คอนโดมิเนียม เพ่ือความ

สะดวกต่อการเดินทางมายังสถานศึกษา 

     1.1  ลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่

เป็นครอบครัวเด่ียวมีบุตรประมาณ 1-3 คน โดย

ลำดับบุตรที่เข้าสู่วงการเด็กป๋า/เสี่ยมากที่สุดคือ

บุตรคนสุดท้อง และบุตรคนเดียว รองลงมาคือ

บุตรคนกลาง  สัมพันธภาพพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังคง

อยู่ด้วยกัน มีเพียงส่วนน้อยท่ีพ่อแม่หย่าร้าง และ

มีแม่เป็นผู้เล้ียงดูเพียงลำพัง อาชีพของครอบครัว

ส่วนใหญ่คือ ธุรกิจส่วนตัว รองลงมาคือ อาชีพ

รับจ้าง และอาชีพข้าราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี รองลงมาระดับยากจน

และระดับปานกลาง   รายได้ของครอบครัวต่อ

เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 600,000 บาท

     1.2  การเลี้ยงดู พบว่าครอบครัวเดี่ยว

ท่ีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน ฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยท่ัวไป

เลี้ยงดูแบบตามใจและประชาธิปไตย  ส่งเสริม

ความสะดวกสบายด้านการบริโภค วัตถุนิยม

ใช้สินค้าดี ราคาแพง การใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่มเฟือย

ส่งผลให้ตัวอย่างกลุ่มน้ีมีบุคลิกภาพเช่ือม่ันตนเอง

กล้าคิดตัดสินใจ ปฏิภาณไหวพริบดี  ชอบตาม

กระแสสังคม เช่น การแต่งกาย อุปนิสัย รักอิสระ

สนุกสนาน ช่างเจรจามีเพื่อนคบหาหลายกลุ่ม  
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ตามใจตน บางคนมีลักษณะจะเอาอะไรก็ต้องเอา

มาให้ได้  ชอบทำอะไรท้าทาย  อยากเรียนรู้ทดลอง

ในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสเมื่ออยู่กับพ่อแม่  ชอบ

ท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรี นิยมความสุข

สบายไม่ชอบงานลำบาก   

  สำหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากครอบครัว

ที่มีฐานะเศรษฐกิจยากจน การเลี้ยงดูค่อนข้าง

ปล่อยปละละเลยเพราะหัวหน้าครอบครัวต่างมุ่ง

ทำงานหาเงิน ส่งผลให้บุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่าง

มีความแตกต่างกันไป   บางรายขาดความเช่ือม่ัน

ตนเอง เก็บกดเก็บตัว  หวาดระแวงไม่ค่อยให้

ความไว้วางใจผู้อ่ืน แต่โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง

จะมีความกล้าเชื่อมั่นตนเอง  อุปนิสัย ค่อนข้าง

ประหยัด คบหาเพื่อนน้อย อดทน ขยันทำงาน

หารายได้พิเศษเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายและค่า

เล่าเรียน

         1.3 การส่งเสียรายได้ต่อเดือนสำหรับ

การศึกษาในสังคมเมือง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง

10,000 - 30,000 บาท โดยมากจะมีรายได้ระหว่าง

12,000 - 25,000 บาท มีเพียงส่วนน้อยที่มาจาก

ครอบครัวฐานะยากจนท่ีได้รับต่ำกว่า 10,000 บาท

และต้องทำงานพิเศษส่งเสียตนเองให้ได้รับการ

ศึกษาต่อเนื่อง  ถ้ามีเงินเหลือจะส่งกลับบ้าน

 2. ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ความรัก

และการมีเพศสัมพันธ์  ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์

ความรักและการทีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่ศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มี

เพียงส่วนน้อยท่ีไม่มีประสบการณ์เร่ืองเพศสัมพันธ์ 

เพิ่งเริ่มเรียนรู้เมื่อเข้าสู่วงการเด็กป๋า/เด็กเสี่ย  

สำหรับประเด็นค่านิยมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์

แบบตะวันตกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่

ให้ความคิดเห็นว่าเป็นค่านิยมที่สังคมไทยโดย

ท่ัวไปถือเป็นเร่ืองปกติยอมรับได้ ทางด้านประเด็น

พฤติกรรมทางเพศในระหว่างดำรงสถานภาพ

เด็กป๋า/เด็กเสี่ยส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมทางเพศ

แบบไม่พึงประสงค์ คือมีคู่นอนหลายคน (Multiple-

sex Partners) ได้แก่  มีป๋า/เสี่ย 1 ราย ควบคู่กับ

คนรักหรือชายอื่นๆ ที่ตนสนใจ เช่น พบกันใน

สถานบันเทิง  มีเพียงส่วนน้อยที่มีป๋า/เสี่ยเพียง

รายเดียวโดยไม่มีคนรักหรือชายอื่นๆ

 3. ปัจจัยด้านสาเหตุสำคัญที่ทำให้นัก-

ศึกษาหญิงมีพฤติกรรมเป็นเด็กป๋า/เด็กเส่ีย พบว่า

สาเหตุหลักประกอบด้วย ปัจจัยภายในได้แก่

บุคลิกภาพ  อุปนิสัย  ชอบกระทำสิ ่งท้าทาย

ความสามารถ  อยากทดลอง เรียนรู้หาประสบการณ์

ชีวิตแปลกใหม่  การติดเพื่อน  ชอบเอาอย่าง

เลียนแบบเพื่อน และปัจจัยภายนอก แบ่งเป็น

สาเหตุหลักและสาเหตุรอง   โดยสาเหตุหลักได้แก่ 

การย้ายถ่ินฐาน เข้ามาอยู่หอพัก บ้านพัก คอนโด-

มิเนียมตามลำพังหรืออยู่ร่วมห้องกับเพ่ือน ห่างไกล

จากการดูแลของพ่อแม จึ่งมีอิสระการคิดตัดสินใจ

ตามการโน้มน้าวของอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน ผลประโยชน์

ต่างตอบแทนสูงน่าสนใจ เช่น เงินเดือนประจำ

ราว 20,000 - 50,000 บาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุคส์  โทรศัพท์มือถือราคาแพงทันสมัย

สถานที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม รถยนต์นั่งส่วน

บุคคลโดยมากให้เป็นกรรมสิทธิ์  การท่องเที่ยว

ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงค่ารักษา

พยาบาล  เป็นต้น  การคบหาสมาคมเพื ่อนที่

แตกต่างและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน เช่น เพื่อน

ร่วมชั้นเรียน  เพื่อนร่วมที่พักอาศัย  กลุ่มเพื่อน

เท่ียวสถานบันเทิงยามราตรี  เพ่ือนท่ีมีอาชีพแฝง

เป็นตัวกลางนายหน้าค้าบริการทางเพศ   เพื่อน

ร่วมอาชีพเสริมรายได้พิเศษ เช่น สาวพริตตี้
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สาวเชียร์เบียร์  สาวน่ังดร๊ิงค์ เป็นต้น ที่สำคัญใน

ทุกกลุ่มมีเพื่อนนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

หรือเด็กเส่ียเล้ียง เสมือนต้นแบบ (Idol)  ท่ีแฝงกาย

อยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีชักนำให้เข้ามาในวงการเด็กป๋า/

เด็กเสี่ยและการสร้างกระแสค่านิยมเชิงบวกต่อ

การเป็นเด็กป๋า/เด็กเส่ียในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

และภาคเอกชนในรูปแบบแฟช่ันของสังคมวัยรุ่น

ด้วยการบอกเป็นทอดปากต่อปาก  ส่วนสาเหตุ

รองที่ร่วมกันเสริมสร้างแรงผลักดันก้าวเข้ามา

วงการน้ีคือ อาชีพเสริมรายได้พิเศษ เช่น สาวพริตต้ี  

สาวเชียร์เบียร์ สาวนั่งดริ๊งค์ ทำให้มีโอกาสพบ

ปฏิสังสรรค์ สร้างความเช่ือม่ันตนเองในการเจรจา

ต่อรองกับกลุ่มป๋า/เส่ียท่ีนิยมการมีเด็กป๋า/เด็กเส่ีย

และ ความต้องการท่ีพ่ึงพักพิงทางใจให้คำปรึกษา

ความรัก ความอบอุ่น   มีเพียงส่วนน้อยที่เข้าสู่

วงการเด็กป๋า/เด็กเสี่ยด้วย ความรัก ความผูกพัน 

ที่มีต่อกัน

 นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบอีกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างบางรายเมื่ออยู่กับป๋า/เสี่ยด้วยระยะเวลา

ยาวนาน ตั้งแต่ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี  ป๋า/เสี่ยมีบุคลิก

ลักษณะคล้ายพ่อ คือ ให้ความรัก ความอบอุ่น

คำปรึกษาความเอ้ืออาทร ความจริงใจ  มีการวาง

รากฐานทางอาชีพให้ เช่น เปิดร้านขายดอกไม้  

ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่งประเภท

กิ๊ฟช็อป  ร้านฟิตเนส  และร้านกาแฟ เบเกอรี่

ทำให้สัมพันธภาพแปรเปลี่ยนสู่การมี ความรัก

ความผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน ทำให้กลุ่มตัวอย่าง

มีความปรารถนายอมรับการตีตราประทับจาก

สังคมว่า “เมียน้อย” หรือ “บ้านหลังท่ี....” ของป๋า/

เสี่ย ระหว่างและหลังจบการศึกษา  

 4. วิถีทาง/ขบวนการที่นำกลุ่มตัวอย่าง

เข้าสู่การเป็นเด็กป๋า/เด็กเส่ีย ผลการศึกษาพบว่ามี

2 ขบวนการ คือ ผ่านระบบตัวกลางผู้จัดหา และ

การติดต่อโดยตรง  โดยมากผ่านระบบตัวกลาง

ผู้จัดหา ได้แก่ เพ่ือนนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเส่ีย

ในกลุ่มและเครือข่ายเพ่ือนนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/

เด็กเส่ียต่างสถาบันการศึกษาท่ีรู้จักกัน  รองลงมา

คือ เอเย่นต์ นายหน้าท่ีสนิทสนมคุ้นเคย โดยเฉพาะ

เพื่อนนักศึกษาที่เป็นนายหน้ามืออาชีพและมือ-

สมัครเล่นแฝงกายอยู่ในกลุ่มที่คบหา   สำหรับ

การติดต่อโดยตรง ผลการศึกษาพบว่าการติดต่อ

โดยตรงมี 2 รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบท่ี 1 นักศึกษาหญิงเป็นผู้ติดต่อป๋า/

เสี่ยโดยตรง เช่น นักศึกษาหญิงกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นพริตต้ีบางรายจะไปสรรหาป๋า/เส่ียด้วยตนเอง

ในสถานบันเทิงหรูมีช่ือเสียงของกรุงเทพมหานคร

   รูปแบบท่ี 2 ป๋า/เส่ียเป็นผู้ติดต่อโดยตรง

ซึ่งกรณีนี้ป๋า/เสี่ยมีความประทับใจกลุ่มตัวอย่าง

บางรายเป็นพิเศษ จะคิดหากลอุบาย (Tactics)

นำนักศึกษาหญิงกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การเป็นเด็กป๋า/

เด็กเส่ียของตน โดยมากมีความประสงค์ให้อยู่ใน

สถานภาพ “เมียน้อย” อย่างจริงจังระหว่างและ

จบการศึกษา

 5. ปัญหาอุปสรรคสำคัญของนักศึกษาหญิง

ระหว่างอยู่ในสถานภาพเด็กป๋า/เด็กเสี่ย ผลการ

ศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคสำคัญมากที่สุด คือ

การปกปิดข้อมูลมิให้ผู้ปกครอง สังคมแวดล้อม

ทราบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์น้ีโดยทำตัวเป็น

ปกติ  รองลงมาคือ การจัดสรรเวลาให้ระหว่างป๋า/เส่ีย

และคนรัก  ตามด้วยการติดตามสืบหาข้อมูลของ

ภรรยาป๋า/เสี่ย  การแบ่งเงินให้คนรักใช้  การ-

โทรศัพท์ติดตามบ่อยคร้ังทำให้กลุ่มตัวอย่างบางราย

และเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเสียสมาธิระหว่างศึกษา

การตักตวงเรียกใช้บริการถี่ทำให้นักศึกษาหญิง
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กลุ่มตัวอย่างบางรายไม่มีเวลาในการทบทวน

บทเรียนทำให้ผลการเรียนตกต่ำ  ปัญหาท่ีสำคัญ

อีกประการหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างบางรายที่เพิ่งจบ

การศึกษามีงานทำมั่นคง รายได้ดี  มีคนรักหวัง

ต้ังต้นชีวิตใหม่ แต่ป๋า/เส่ียไม่ยอมเลิกความสัมพันธ์

 6. ด้านผลการเรียนระหว่างดำรงสถานภาพ

เด็กป๋า/เด็กเสี่ย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่รักษาระดับผลการเรียนเดิมไว้สม่ำเสมอ

เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองสงสัย โดยมากผลการเรียน

อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 มีจำนวนมากท่ีสุด  มีเพียง

จำนวนน้อยที่ผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.51-4.00

นอกจากนี้พบว่าสาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่าง

บางรายมีผลการเรียนตกต่ำลงเพราะไม่ใส่ใจต่อ

การศึกษาใช้เวลาหมดเปลืองไปกับการเท่ียวเตร่

สถานบันเทิงยามราตรีกับค่านิยม “ช็อปปิ้ง กิน 

ดื่ม เที่ยว”

 7. มุมมองแนวคิดต่อการเป็นเด็กป๋า/

เด็กเส่ียในปัจจุบันและอนาคต  ผลการศึกษาพบว่า

ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะให้นักศึกษาหญิงรายอ่ืน

เข้ามาวงการน้ี เพราะมันไม่ได้ สบายตามท่ีกระแส

ค่านิยมฯ กล่าวอ้าง  ชีวิตมีความทุกข์ รองลงมา

คือ ถ้าป๋า/เส่ียรายปัจจุบันทอดท้ิงจะยังคงเสาะแสวง

หารายใหม่และมีมุมมองว่าการมีพฤติกรรมเด็กป๋า/

เด็กเสี่ยเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล  ตามด้วยการ-

เปรียบเทียบผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ได้รับ

ภายในกลุ่มเพ่ือนเด็กป๋า/เด็กเส่ีย หากพบว่าตนเอง

มีรายได้น้อยจะพยายามสรรหาป๋า/เสี่ยที่ให้ผล

ตอบแทนสูงกว่าเดิม  ส่วนมุมมองในอนาคตพบว่า

โดยมากมีแนวคิด ว่าถ้าพบกับชายท่ีรักจริงยอมรับ

เบ้ืองหลังตนเองได้ มีความประสงค์เร่ิมต้นสร้าง

ชีวิตครอบครัวใหม่เช่นปกติในสังคม รองลงมา

ถ้าป๋า/เสี่ยยังคงให้ผลประโยชน์เช่นนี้หลังจบ

 

การศึกษาจะยังคงสถานภาพการเป็นเด็กป๋า/เด็กเส่ีย

เพราะเห็นว่างานสบายรายได้ดี  ตามด้วย ถ้าป๋า/

เส่ียไม่ยอมเลิกความสัมพันธ์ จะขอให้สร้างความ

ม่ันคงทางอาชีพด้วยการลงทุนเปิดกิจการส่วนตัว

อย่างจริงจัง  มีบ้างท่ีให้มุมมองว่า ด้วยสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจบีบค้ันมีความเช่ือว่านักศึกษาหญิง

จะเข้าสู่วงการเด็กป๋า/เด็กเสี่ยมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการปัญหาพฤติกรรม

เด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก  

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทาง

เลือกการจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ีย

ของนักศึกษาหญิงแบบเชิงรุก จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในสังคมและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิง

เด็กป๋า/เด็กเสี่ย  สามารถสรุปแนวคิด แบ่งออก

เป็น 6  แนวทาง  ดังต่อไปนี้

 แนวทางที่ 1 เป็นมาตรการเชิงรุกขั้น

รุนแรง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะกัดก้ัน ระงับ ยับย้ัง

มิให้นักศึกษาหญิงรายอ่ืนๆ เข้ามาสู่วงการเด็กป๋า/

เด็กเสี่ยเพิ่มขึ้น  จำกัดขอบเขตของปัญหามิให้

ขยายวงกว้าง  โดยมีแนวคิดการดำเนินงานดังนี้

       1.1 เผยแพร่ข้อมูลด้านภยันตรายของ

พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเส่ียต่อสาธารณะผ่านระบบ

ส่ือสารการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา

โดยเฉพาะข้อเสียของการมีคู่นอนหลายคน (Mul-

tiplesex Partners)  การติดเชื้อโรคเพศสัมพันธ์ 

การเกิดมะเร็งทางช่องคลอด และวงจรอิทธิพล

อุบาทว์ “ลูกโซ่สามานย์” คือการท่ีนักศึกษาหญิง

ต้องการปลีกตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่กับคนรัก

อาจพบอันตรายถึงชีวิตจากอิทธิพลของป๋า/เสี่ย

ที่ได้ลงทุนไว้แล้ว ต้องการเอา ไว้ครอบครอง

แต่เพียงผู้เดียว 
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     1.2 การบังคับใช้กฏระเบียบของ

สถาบันอุดมศึกษา ควบคุมความประพฤตินัก-

ศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

     1.3  การต้ังหน่วยงานช่วยเหลือให้คำ-

ปรึกษานักศึกษาหญิงที่ประสบปัญหาในระดับ

ปัจเจกบุคคล โดยการหาปัจจัย สาเหตุที่แท้จริง

เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาให้ตรงจุด

     1.4 การบังคับใช้กฏหมายค้าประเวณี

แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 3 ฝ่ายคือฝ่ายป๋า/เส่ีย (อุปสงค์)

ฝ่ายตัวกลางผู้เป็นธุระจัดหา และฝ่ายนักศึกษาหญิง

(อุปทาน) ผู้ให้บริการทางเพศ

 แนวทางท่ี  2  มุ่งเน้นวางโครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีศักยภาพ

ม่ันคง  ย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก เยาวชน

มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง ปรับตัว

อย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

พลวัตรท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี ปัจเจกชน

นิยมและระบบการบริโภควัตถุนิยม  ตระหนัก

ถึงคุณค่า  ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียม

กัน โดยมีแนวคิดดังนี้

      2.1 การสร้างหลักสูตรภาคบังคับ

พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ครอบครัวศึกษา”  

   2.2 การสร้างหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  ส่งเสริมพัฒนาอบรมจิตใจ ให้มีจิต

สำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม ตามคำสอนของ

ศาสนาตนในทุกช่วงวัย 

     2.3 การสร้างเสริมกระบวนการคิด

วิเคราะห์ปัญหาและการสรรหาแนวทางป้องกัน

แก้ไขปัญหาในรูปแบบ  How To ให้กับเด็กและ

เยาวชน ด้วยการสร้างหลักสูตรภาคบังคับ

 แนวทางท่ี 3 ขบวนการขับเคล่ือนสร้าง

จิตสำนึกต่อส่วนรวม และการบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสาธารณะ ได้แก่

      3.1 การเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน 

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมในรูปแบบสภาเด็ก  เยาวชนร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรอิสระ เช่น

แนวคิดการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ท่ีเรียกว่า Corporate

Social  Responsibility  หรือ CSR 

     3.2 ภาครัฐควรให้งบประมาณสนับ-

สนุนกิจกรรมของ เด็ก เยาวชน ให้มากขึ้น ตาม

นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 10

 แนวทางท่ี  4  การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการดำรงชีวิตประจำวันในวัยศึกษา

โดยสร้างแบบแผนการดำเนินงานความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และนักเรียน

มีการนำองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติการ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำวันของนักเรียน       โดยให้ผู้ปกครองเป็น

ต้นแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สามารถ

ดำรงตนอย่างปลอดภัยท่ามกลางสังคมบริโภค

วัตถุนิยม

 แนวทางที่ 5 การสร้างทัศนคติความ

เสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศ  ด้วยการสร้าง

หลักสูตรการศึกษา เร่ืองความเสมอภาคเท่าเทียม

กันทางเพศต้ังแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงระดับผู้ใหญ่ 

เพื่อปรับกระบวนการคิดของผู้ชาย ให้ตระหนัก

ถึงคุณค่าของผู้หญิงว่ามิใช่วัตถุทางเพศ และตัว

ผู้หญิงเองต้องเห็นคุณค่าในตนเองว่ามีความ

สามารถไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย  พร้อมเปิดโอกาส

ให้ผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็น  การทำงานใน

ฐานะผู้นำควบคู่กับผู้ชาย  
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  แนวทางที่ 6 การปฏิรูปสื่อให้นำเสนอ

อย่างสร้างสรรค์  วิธีการได้แก่ การขอความร่วมมือ

จากภาคส่ือต่างๆ  กล่ันกรอง เน้ือหาการนำเสนอ

ควรลดการสร้างภาพ “ผู้หญิงเสมือนวัตถุทางเพศ”

ลดการสร้างค่านิยมฟุ่มเฟือยกับระบบบริโภค

วัคถุนิยม โดยเฉพาะส่ิงท่ีย่ัวยุเยาวชนให้เลียนแบบ

กิจกรรม “ชอปปิ้ง  กิน  ดื่ม  เที่ยว” ทำให้เด็ก

เยาวชน  หรือนักศึกษา ต้องเสาะแสวงหาเงิน

ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การมีพฤติกรรมเด็กป๋า/

เด็กเส่ีย  เพ่ือนำเงินท่ีได้มาใช้ในกิจกรรมเหล่าน้ี

ส่ือควรนำเสนอข่าวท่ีสร้างสรรค์นำบุคคล หรือ

เรื่องราวที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม หรือ การ

สร้างเสริมกิจกรรมในการดึงให้เด็ก  เยาวชน

ออกมาจากการกระทำพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

การอภิปรายผล 

  บทสรุปผลการศึกษาบริบทการเกิด

ปรากฏการณ์พฤติกรรมเด็กป๋า/เด็กเสี่ยของนัก-

ศึกษาหญิง  สามารถอภิปรายผลดังนี้

 นักศึกษาหญิงซ่ึงส่วนใหญ่มาจากครอบ-

ครัวเด่ียวท่ีมีบุตร 1-2 คน พ่อแม่ยังคงอยู่ด้วยกัน

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ฐานะทางเศรษฐกิจ

อยู่ในระดับปานกลางจนถึงดี ลักษณะการเล้ียงดู

บุตรแบบตามใจและประชาธิปไตย ยังผลให้มี

บุคลิกภาพและอุปนิสัย ที่เชื่อมั่นตนเอง กล้าคิด

ตัดสินใจ  ตามใจตนเองบางรายจะเอาอะไรต้องเอา

ให้ได้  ชอบตามกระแสนิยมของสังคมแวดล้อม

มีนิสัยฟุ่มเฟือย มนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริงสนุกสนาน

ติดกลุ่มเพื่อน ชอบท่องเที่ยวสถานบันเทิงยาม

ราตรี ไม่ชอบทำงานหนัก  รักความสะดวกสบาย

 เมื่อย้ายถิ่น (Migration) จากภูมิลำเนา

เดิมเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล สถานท่ีอาศัยเป็นหอพัก คอนโดมิเนียม

บ้านพักอยู่เขตความเจริญของกรุงเทพมหานคร

โดยมีการพักอยู่ร่วมกับเพื่อนและอยู่เพียงลำพัง

ข้ึนกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  สำหรับ

รายได้ที่ครอบครัวส่งเสียราว 15,000 - 30,000 

บาท ต่อเดือนไม่รวมค่าที่พักอาศัย มีหลายราย

ยังสร้างรายได้เสริมจากการเป็นสาวพริตต้ี  ส่วนผู้

มาจากครอบครัวฐานะยากจนจะมีรายได้ต่อเดือน

ต่ำกว่า 10,000 บาท ต้องทำงานอาชีพเสริมพิเศษ

เช่น สาว พริตตี้ สาวเชียร์เบียร์และสาวนั่งดริ๊งค์ 

เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ค่าการศึกษาเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย

  เมื่อต้องห่างไกลจากการดูแลเอาใจใส่

ของพ่อแม่ กลุ่มเพื่อนที่คบหามีบทบาทอิทธิพ

ลโน้มน้าวให้มีพฤติกรรมกระทำตามกลุ่มและ

การยอมรับเข้ากลุ่ม (Identification) โดยพบว่ามี

การคบหาสมาคมกลุ่มเพ่ือนท่ีมีความหลากหลาย

แตกต่าง (Differential Association or friend  circle)

เช่น กลุ่มเพ่ือนเท่ียวสถานบันเทิงยามราตรี กลุ่ม

เพื่อนร่วมชั้นเรียน กลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพเสริม

เช่น พริตต้ี  สาวเชียร์เบียร์  สาวน่ังดร๊ิงค์ กลุ่มเพ่ือน

ที่มีอาชีพเป็นตัวกลางธุระจัดหาสาวค้าบริการ

ทางเพศ  กลุ่มเพื่อนเสพยา  กลุ่มเพื่อนร่วมที่พัก

อาศัย  ซ่ึงพบว่าในทุกกลุ่มเพ่ือนเหล่าน้ีมีนักศึกษา-

หญิงเด็กป๋า/เด็กเสี่ยแฝงตัวอยู่อย่างน้อย 1-2 คน

เป็นต้นแบบ (Idol) ผู้ถ่ายทอดข้อมูล ชีวิตเด็กป๋า/

เด็กเสี่ยรวมถึงการใช้ชีวิตค่านิยม “ช็อปปิ้ง กิน 

ด่ืม เท่ียว”  ผลจากการปฏิสังสรรค์ (Interaction)

กับเพื่อนนักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรมเด็กป๋า/

เด็กเสี่ยทำให้ได้รับทราบเรื่อง ผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนให้บริการ
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ทางเพศแบบเพ่ือนคู่นอนแก่ป๋า/เส่ีย  ( Individualistic

exchange benefits)  แบบประจำบุคคลมีมูลค่าสูง

น่าสนใจ อาทิ เช่น เงินเดือนประจำราว 20,000 -

100,000 บาท พร้อมสถาน ท่ีพักอาศัย เช่น คอนโด-

มิเนียม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคส์ โทรศัพท์

มือถือราคาแพงทันสมัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

และการดูแลค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย เป็นต้น   

 ประกอบกับมีการสร้างกระแสค่านิยม

เชิงบวกต่อการเป็นเด็กป๋า/เด็กเสี่ยด้วยการบอก

ปากต่อปากเป็นทอดๆ ให้กลายเป็นกระแสแฟช่ัน

(fashions) ของสังคมวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะเป็นสิ่งโก้เก๋ 

ท้าทายความสามารถ งานสบายรายได้ดี เสมือน

การสร้างสิ่งเร้าแรงจูงใจทำให้เกิดความอยากรู้ 

อยากเห็น อยากทดลองหาประสบการณ์ชีวิตและ

ยังได้เงิน วัตถุส่ิงของเป็นรางวัลตอบแทน  อีกท้ัง

ส่วนใหญ่ผ่านการมีคนรักและเพศสัมพันธ์ต้ังแต่

ระดับมัธยมศึกษา มีค่านิยมเร่ืองเพศสัมพันธ์แบบ

เสรีตะวันตก นอกจากนี้บางรายยังมีคนรักที่มี

ความสัมพันธ์แนบแน่นอยู่ในขณะน้ัน จึงตัดสินใจ

เอาอย่างเลียนแบบ (imitation) เพ่ือนเข้าสู่วงการ

เด็กป๋า/เด็กเสี่ย  ด้วยการแนะนำชักชวนและพา

เข้าพบป๋า/เสี่ยของเพื่อนนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/

เด็กเส่ีย รวมถึงเพ่ือนท่ีมีอาชีพแฝงเป็นนายหน้าฯ

เช่น นักศึกษาสาวประเภทสองในกลุ่ม ทำให้เม่ือ

เข้าสู่สถานภาพเด็กป๋า/เด็กเส่ีย พบว่านักศึกษาหญิง

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางเพศแบบมีคู่รักหลายคน

(Multiplesex Partners) ซึ่งยังความสุ่มเสี่ยงต่อ

การติดเช้ือโรคเพศสัมพันธ์อันตรายถึงชีวิต เช่น

เอชไอวีเอดส์  ซิฟิลิสต์  กามโรคชนิดต่างๆ

มะเร็งในช่องคลอดและปากมดลูก

 นอกจากน้ีนักศึกษาหญิงท่ีมีอาชีพเสริม

พิเศษ เช่น สาวพริตต้ี สาวเชียร์เบียร์ สาวน่ังดร๊ิงค์ 

จะมีประสบการณ์เช่ียวชาญด้านการปฏิสังสรรค์

สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) เจรจาต่อรอง

ได้รับเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง สถานที่ อุบาย

วิธีการเสะแสวงหาป๋า/เส่ียจากเพ่ือนสาวร่วมอาชีพ

ที่ตนปฏิสังสรรค์และมีสถานภาพเป็นเด็กป๋า/

เด็กเสี ่ย     หลังจากนั้นจะเป็นผู ้ติดต่อป๋า/เสี ่ย

โดยตรงส่วนมากสถานที่ไปเสาะหาเป็นสถาน

บันเทิงหรู เช่น ย่านทองหล่อ เอกมัย รัชดาภิเษก

สุขุมวิท สีลม อาร์ซีเอ และถนนข้าวสาร ใช้ระยะ

เวลาการปฏิสังสรรค์ศึกษาอุปนิสัยกันราวเกือบ

1 เดือนจึงมีการเจรจาผลประโยชน์ต่างตอบแทน

แบบสัญญาใจ  เม่ือท้ังสองฝ่ายพึงพอใจในข้อตกลง

จึงมีการยอม รับเข้าสู่สถานภาพเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

 รูปแบบเด็กป๋า/เด็กเสี่ยที่พบในปัจจุบัน

มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบมีการอุปถัมภ์ เล้ียงดู

ลักษณะคล้ายเมียน้อย เมียเก็บซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ

ของนักศึกษาหญิงผู้นิยมชีวิตเด็กป๋า/เด็กเสี่ย  2.

รูปแบบเพื่อนคู่นอนประจำบุคคลคล้ายโสเภณี

ชั้นสูงที่ไม่มีการเลี้ยงดูอุปถัมภ์ จะจ่ายค่าบริการ

ทางเพศเป็นคราวไปโดยมากสนนราคาไม่ก่ีพันบาท

จนถึงไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีพบ

มากที่สุด  3. รูปแบบการยอมรับประทับตรา

“เมียน้อย” ในระหว่างศึกษาและหลังจบการศึกษา

ซึ่งกลุ่มนี้เกิดจากการติดต่อของป๋า/เสี่ยโดยตรง

หลังจากมีความประทับใจต้ังแต่แรกพบนักศึกษา-

หญิง ได้ใช้พยายาม กลวิธีสร้างอุบาย เช่น หลอก

ว่าเป็นโสด หมั่นดูแลเอาใจใส่ รับส่งประจำ

ระหว่างการปฏิสังสรรค์อย่างต่อเนื่อง จนนัก-

ศึกษาหญิงเกิดความรักสร้างความผูกพันต่อกัน

 ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นด้านการ

บริโภควัตถุนิยม ซึ่งเป็นสิ่งเร้าจูงใจทางสังคม
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ทำให้นักศึกษาหญิงรายอ่ืน  ๆ ท่ีขัดสนทางเศรษฐกิจ

มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจวัฒนธรรมจริยธรรมคุณธรรม

ศีลธรรมไม่เข้มแข็งต้องการเข้ามาแสวงหาผล-

ประโยชน์ต่างตอบแทนรูปแบบน้ีมากข้ึน ประกอบ

กับกระแสการสร้างค่านิยมการเป็นเด็กป๋า/เด็ก-

เสี่ยในสถาบันอุดมศึกษามีความเข้มข้น จากผู้

แสวงหาประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ต้องการ

หาสมาชิกเข้ากลุ่มให้มากขึ้นเพื่อแสดงว่าใครๆ 

เขาก็ทำกัน (Rationalization) เป็นการป้องกัน

ปฏิกริยาโต้ตอบเชิงลบของสังคมท่ีแสดงทัศนะว่า 

เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเยาวชนอาทิ

เช่น นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี

(2551, บทสัมภาษณ์,  29 สิงหาคม) กล่าวเป็น

พฤติกรรมเบี่ยงเบน (deviant  behavior) แบบ

เฉพาะกลุ่ม

 เม่ือปริมาณนักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเส่ีย

เพ่ิมสูงข้ึน ต่างมีการปฏิสังสรรค์จับกลุ่มรวมตัวกัน

(Self Organization) ต้ังแต่กลุ่มขนาดเล็ก (bottom)

ราว 2-3 คน สู่กลุ่มท่ีใหญ่ข้ึน (up) ท้ังภายในและ

ต่างสถาบันการศึกษา  ทำให้มีขบวนการผุดบังเกิด

(The Emergence Process) สร้างวัฒนธรรมย่อย

(subculture)         ของกลุม่ มกีารสรา้งเครอืขา่ยเพือ่น

ช่วยเพ่ือนช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ เช่น การแลก-

เปล่ียนเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีได้รับการช่วยหา

ป๋า/เสี่ยประเภท “ไฮโซตัวจริง” เมื่อประสบผล

สำเร็จจะมีการเล้ียงฉลองตอบแทนกัน ต่อมาพบว่า

นักศึกษาหญิงเด็กป๋า/เด็กเส่ียรายใดผ่านการเรียนรู้

ระบบตัวกลางธุระจัดหามีภาวะผู้นำมนุษยสัมพันธ์ดี

การเจรจาต่อรองเก่ง รู้จักกลุ่มป๋า/เส่ียมาก จะทำ

หน้าท่ีเป็นนายหน้ามือสมัครเล่นหาป๋า/เส่ียให้กับ

เพื่อนนักศึกษาหญิงที่สนใจเป็นเด็กป๋า/เด็กเสี่ย

โดยค่าตอบแทนท่ีได้รับแล้วแต่การตกลง นอก-

 

  

จากน้ันมีการพัฒนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง

ธุรกิจกับขบวนการหาเด็กให้นายเพ่ือแสวงหาผล

ประโยชน์ร่วมกัน

 ภาคสังคมให้การปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์

ฝ่ายป๋า/เสี่ยว่า “เฒ่าหัวงู (dirty  oldman)”  หรือ

“วัวแก่อยากกินหญ้าอ่อน” สำหรับฝ่ายนักศึกษา-

หญิงให้การปฏิสังสรรค์สัญญลักษณ์ว่า “เด็กป๋า

เด็กเส่ียหรือเด็กเส่ียเล้ียง”  การปรากฏแสดงออก

มาทางสังคมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม

เด็กป๋า/เด็กเส่ียของนักศึกษาหญิงน้ี ซ่ึงเป็นรูปแบบ

หนึ่งของพัฒนาการค้าบริการทางเพศที่ต้องการ

หลีกเล่ียงการจับกุมของกฏหมายการค้าประเวณี

เด็ก ถือเป็นปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงระดับ

กลุ่มสังคมในด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ของเยาวชนประเภทหน่ึงอย่างมีนัยสำคัญ  ถ้าภาค

ประชาสังคมปล่อยให้ปัญหานี้ขยายขอบข่ายสู่

วงกว้างจนยกระดับสู่การเป็นปัญหาสาธารณะ

จะยากเกินกว่าการแก้ไข จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิง

ที่ต้องตัดไฟแต่ต้นลม หาแนวทางสะกัด ระงับ

ยับยั้ง มิให้ปัญหาลุกลามสู่ระดับเด็กนักเรียน

มัธยมศึกษาต่อไป

ข้อจำกัดในการศึกษา

 การหากลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

รูปแบบที่ป๋า/เสี่ยให้การอุปการะเลี้ยงดูมีความ

ยากลำบากมากเพราะไม่มีใครปรารถนาจะเปิดเผย

เรื่องราวของตน  กลุ่มตัวอย่างที่เสียสละครั้งนี้

ส่วนใหญ่จะมาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีค่าเล่า

เรียนสูงทำให้ ลักษณะกลุ่มตัวอย่างมาจากครอบครัว

ฐานะเศรษฐกิจดีเป็นส่วนมาก  ด้วยจุดแข็งงาน

วิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาทำให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องน่าเชื่อถือ 
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สามารถนำไปจัดทำรูปแบบข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ของเด็ก เยาวชนไทย เช่น ปัญหา

ค้าบริการทางเพศ ปัญหาความตกต่ำด้านคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนไทย เป็นต้น  เพราะจุดมุ่ง-

หมายของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีศึกษามาน้ี 

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ ศักยภาพ สัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 10
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