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  วันนี้ขอเขียนเรื่องโป  ๆ เพื่อความเขาใจที่ดรีะหวางเพศและสังคมโดยอยูบน
พื้นฐานของวิชาการที่นาสนใจ      
  เราไดยินเรื่อง “วัวแกกินหญาออน”  ของชายมานานแสนนาน    และในปจจบุัน
เรากร็ูจกั  “กนิเดก็ ” ของหญงิซึ่งทําใหเกดิความหม่ันไส แกมอิจฉาและตกตะลึงในหมูเพศชาย
สูงอายุทั้งหลาย 
  ผมเคยเขียนถึงเรื่อง “กนิเด็ก”  โดยมีขอความดงันี้   “.....ปจจบุันมีคาํแสลงเรียก
หญิง “กินเดก็” ในภาษาอังกฤษวา cougars (ออกเสียงวา คู-เกอ    อีกชื่อคอื  puma  หรือสิงห
ภูเขา) ซึ่งเปนศพัทที่คอลัม นนิสตหญิงคนหนึ่งในหนังสือพมิพคานาดาเปนผูเริ่มใช     โดยมี
ความหมายไปทางลบหมายถงึหญงิมีอายุที่ชอบไปเที่ยวบารและหิ้วเดก็หนุมกลับบาน     แตลาสุด 
cougars  มีความหมายไปทางบวกมากขึ้นโดยหมายถึงหญิงโสดมีอายุ     ที่เปนแฟนหรือแตงงาน
กบัชายหนุมที่มีอายุนอยกวามากพอควร.....     
     cougars  หรือสิงหภูเขาเปนสัตวนักลาอันตรายเพราะเปนพี่นองกบั  jaguar           
นักลามีชื่อ        cougars มีถิ่นอาศยักระจายอยูไปทั่วท วีปอเมริกา    ลักษณะสําคญักค็อืกนิทุก
อยางตั้งแตกวาง    แกะ    วัว    หนู   หรือแมแตแมลง  (นี่คอืที่มาของคาํแสลง  cougars)           
cougars ผสมพนัธุบอย    ทองลูกยาวแค 91 วัน     เมื่อคลอดลูกออกมา cougars เพศเมียเปน
ผูดแูลลูกคนเดียว.......” 
  เม่ือ  30  กวาปกอน   มีผูเขียนหนังสืออธิบายความเจาชูของผูชายวามีสาเหตมุา
จากพนัธุกรรมที่เปน เสมือนชิปที่ ถกูฝงไวในรางกายผูชายให ตองการมีเพศสัมพนัธไปทั่วเพื่อ
ขยายพนัธุไวใหไดมากที่สุดเพื่อความอยูรอดของมนุษย 
  Richard Dawkins เขียนหนังสือชื่อ  The Selfish Gene (ยนีสที่เห็นแกตวั )                   
ในป 1976 ระบวุาวิวัฒนาการ (evolution) ของสัตวเกดิขึ้นผานความพยายามอยูรอดของยีนสที่มี
การแขงขันกนั      ลักษณะตาง ๆ ของสัตวถายทอดจากคนหนึ่งสูอีกชั่วคนหนึ่งผานยีนสและการ
เลือกสรรใหผูที่แข็งแรงกวาอยูรอด     ดังนั้นยนีสจงึเปนตวัอธิบายสําคญัของวิวัฒนาการ 
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  ผูชายที่ถกูจับไดในความเจาชูจงึอาจใชอางกับภรรยาไดวาที่ เปนเชนนั้นก็เพราะ
ไอชิปที่ฝงอยูในตวัมันอาละวาดใหกระจายพนัธุใหไดมากที่สุด      ทั้ง ๆ ที่ตวัเองไมไดตั้งใจเลย     
หากเธอยังไมฟงอีกกค็วรอางชื่อทฤษฎ ีSelfish Gene      เพื่อที่จะไดทําใหมันดูขลังยิ่งขึ้น 
  คาํถามที่เกิดขึ้นในวงวิชาการกค็อื   แลวหญิงไมมีชปิอยางวาฝงอยูในตวับางหรือ    
ถามีแลวทําไมเราจึงเห็นกรณขีองหญงิวุนวายในเรื่องเพศนอยกวาชาย      มีผูวิจัยคนหนึ่งไมไดเอา
เร่ืองวัฒนธรรมประเพณมีาเปนเหตผุลอางแตลงมือทดลองเพื่อพสิูจนวาหญิงกมี็ชปิเชนวานี้ฝงอยู
เชนกัน    และพบอีกวาหญงิมีความคึกคักทางเพศในวัยที่นาประหลาดใจ 
  Dr. David Buss นักจติวิทยาแหง  University of Texas ไดทําการวิจัยเรื่อง
ดงักลาวและรายงานสิ่งที่พบเปนบทความวิชาการลงในวารสาร “Personality and Individual 
Differences”  ฉบบักรกฎาคม 2010 โดยสรุปวา   (1)  หญิงในวัย 30 กวา  และวัย 40 กวาตน ๆ มี
ความคกึคักทางเพศมากกวาหญงิอายนุอยกวา     (2) หญงิอายุ  27 ถงึ  45 ป ไมเพยีงแตมี
จนิตนาการในเร่ืองเพศมากกวาหญิงในวัย 18 ถึง 26 ป เทานั้น     หากมีเพศสัมพนัธมากกวาดวย 
  Buss ตองการรูวาเหตใุดหญงิอเมริกันวัย 27 ถึง 45 ปนี้มีความตองการทางเพศ
และมีเพศสัมพนัธสูงกวาหญิงวัย 18 ถึง 26 ปอยางเห็นไดชัด     เขาไดใหคาํอธิบายไวดงันี ้
  บรรพบรุุษของหญงิทั้งหลายเตบิ โตมาโดยมีประสบการณพบเห็นเด็กจาํนวน
มากมายตายเพราะความเจบ็ปวยตาง  ๆ     อดอาหารตาย      สงคราม     ภัยธรรมชาติ     ฯลฯ  
(มนุษยมีลักษณะหนาตาเปนมนุษยแบบปจจบุันและยืน  2 ขา    เม่ือ  150,000 ปที่ผานมา                  
แตมนุษยเพิ่งรูจักการรักษาโรคดวยย าสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพเม่ือไมถงึ  150 ปมานี้เอง )   
กอนหนาที่ตนเองจะมีลูกของตนเองดวยซ้ํา 
  ประสบการณอันเจบ็ปวดทางจติวิทยานี้คงจะประทับตรึงอยูในใจขามมาหลาย
พนัชั่วคน     ดังนั้นหญิงจงึจาํเปนตองการมีจํานวนลูกใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อเผื่อไ ว
สําหรับการตายและการทองนั้นเปนเร่ืองงายดายสําหรับหญงิสาววัยรุนและวัยตน 20      ดงันั้นจงึ
ไมจาํเปนตองใชเวลาใหมากไปกับการมีเพศสัมพนัธ 
  แตสําหรับคนในวัยหลัง 20 ตอนกลาง    ซึ่งมีจดุกระตุนพฤติกรรมอยูในบางสวน
ของสมอง    พบวาการทองนั้นดูจะยากยิ่งขึน้ทุกทีในวัยที่เขาไปใกล  “วัยทอง”     ดังนั้นหญงิในวัย                 
27 ถงึ 45 ปจงึปฏิบัตติามสัญชาตญาณดวยการมีความสัมพนัธทางเพศมากกวาคนในวัยอื่น 
  การศกึษาของ Buss ใชแบบสอบถามที่สัมภาษณหญิงอเมริกัน  827 คน โดย
ละเอียดเกี่ยวกับอายุและพฤตกิรรมทางเพศ      ดังนัน้ผลสรุปจงึอาจใชไดหรือใชไมไดกบัหญิงใน
วัฒนธรรมอื่น     อยางไรก็ดี Buss ใชตรรกะของการจําเปนตองมีลูกโดยไมผูกโยงกบัวัฒนธรรม       
การตีความจึงขึ้นอยูกบัการเชื่อวาปจจัยวัฒนธรรมมีผลตอพฤตกิรรมทางเพศดงักลาวหรือไม 
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  นี่คอืคําอธิบายวาเหตุใดพฤตกิรรมของ cougars จึงไมแตกตางจากชายกนิหญา
ออนในยคุสมัยปจจบุัน    “กนิเดก็” จงึมีคาํอธิบายไมตางไปจากการอางความเจาชู  (ที่ไมเขาทา )  
เพื่อแพรพนัธุมนุษย (“ควรขอบคณุผมดวยที่เสียสละกลาฝาคมดาบชวยรักษาเผาพันธุพวกเราไว      
ถงึแมผมจะทําหมันแลวก็ตาม     แตกช็วยไมไดเพราะไอชปินั่นมันทํางาน”) 
  นอกเหนือจากคาํอธิบายทางชวีวิทยาแลว    ยังมีเหตผุลอีกหลายประการที่ทําให
เกดิ “กนิเด็ก” ในโลกตะวันตกและอาจลามมาถึงไทยดังที่ผมเคยเขียนไวตอไปนี้.....”   (1)  อัตรา
การหยารางที่สูงของสังคมตะวันตกทําใหหญงิมีอายุ     (ทุกคนกมี็อายุทั้งนั้น แตอายุที่ผูหญงิบอก
มีโอกาสต่ํากวาอายุจริง)   จํานวนมากขึ้นไหลเขาสู   “ตลาดเดท”   อีกคร้ังหนึ่ง    
  (2)  ดวยความสําเร็จของผูหญงิในการทํางานทําใหผูหญิงสวนหนึ่งมองหาชายที่
มีอายุนอยกวาและยงัไมกาวหนาไปไกลในอาชีพซึ่งทําใหกา รโยกยายตดิตามทําไดงายกวา                 
(3)  ผูเชี่ยวชาญหญงิทางเพศระบุวา  sexual peak (ชวงเวลาของความคึกคกัที่สุดทางเพศ )                 
ของหญงิมีอายุสอดคลองกบัชายอายุนอยกวา (ผูเชี่ยวชาญชายคงจะบอกวา peak สําหรับชายนั้น
สอดคลองกับหญงิทุกกลุมอายุ)    ดงันั้นหญิงโสดบางสวนที่รูความลับนี้จงึอาจกลายเปนคนชอบ 
“กนิเด็ก” ไป 
  (4)  หญงิที่ผานการแตงงานหรือมีความรักที่ลมเหลวหรือหยารางมา    สวนหนึ่ง
มองหาความสัมพนัธที่  “เบา” และ “สบาย ๆ” กวาเกา        หญงิในวัย  40 หรือ  50 ปเหลานี้
ผูเชี่ยวชาญบอกวาความสัมพนัธทางเพศของเธอเปนเครื่องหยอนใจไมใชเพื่อผลิตทายาท 
  เม่ือหันไปมองอีกดานหนึ่งคอืชายผูมีอายุนอยกวาเหลานี ้     สวนใหญไมตองการ
การผูกมัดซึ่งเปนสิ่งที่ตรงกับที่เหลา  cougars ตองการ      พวกเขาชอบความม่ันใจและ
ประสบการณข องเธอ     และแนนอนชอบ ฐานะอัน ม่ันคงของ เหลา  cougars ดวย       
ความกาวหนาทางการแพทยและเงินทําใหความงามและรูปรางของ cougars มิไดลดลงไปตามวัย    
เม่ือดีมานดและสัพพลายพบกนัเชนนี ้    ปรากฏการณ  “กนิเดก็”  จงึเกิดขึ้นเปนธรรมดา.....” 
  Cougars ถงึจะเปนเสือนากลัว     แตกอ็า จแพภัยตวัเอง สูญสิ้นเงินทองได
มากมายเหมือนกรณีของ Sugar Daddy (หมายถึงแฟนแกซึ่งเลี้ยงดูเดก็สาวดวยการปรนเปรอ      
โดยมีนัยยะของความหมายวาถกูหลอก ) ได      เพราะไมมีเหตผุลใดที่  cougars จะกลายเปน 
Sugar Mummy ไปไมได  
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