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“กินเด็ก” เพราะคึกคักทางเพศ
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
วัน นี้ข อเขียนเรื่อ งโป ๆ เพื่อ ความเขา ใจที่ดรี ะหวางเพศและสัง คมโดยอยูบ น
พื้นฐานของวิชาการที่นาสนใจ
เราไดยินเรื่อง “วัวแกกินหญาออน” ของชายมานานแสนนาน และในปจจุบัน
เราก็รูจกั “กินเด็ก ” ของหญิง ซึ่ง ทํา ใหเกิดความหมั่น ไส แกมอิจ ฉาและตกตะลึง ในหมูเพศชาย
สูงอายุทั้งหลาย
ผมเคยเขียนถึงเรื่อง “กินเด็ก” โดยมีขอความดังนี้ “.....ปจจุบัน มีคาํ แสลงเรียก
หญิง “กิน เด็ก” ในภาษาอังกฤษวา cougars (ออกเสียงวา คู-เกอ อีกชื่อคือ puma หรือ สิงห
ภูเ ขา) ซึ่งเปน ศัพ ทที่คอลัม น นิส ตห ญิง คนหนึ่ง ในหนัง สือ พิมพคานาดาเปน ผูเ ริ่ม ใช โดยมี
ความหมายไปทางลบหมายถึงหญิงมีอายุที่ชอบไปเที่ยวบารและหิ้วเด็กหนุมกลับบาน แตลาสุด
cougars มีความหมายไปทางบวกมากขึ้นโดยหมายถึงหญิงโสดมีอายุ ที่เปนแฟนหรือแตงงาน
กับชายหนุมที่มีอายุนอยกวามากพอควร.....
cougars หรือ สิงหภูเขาเปนสัตวนักลา อันตรายเพราะเปนพี่นองกับ jaguar
นักลามีชื่อ cougars มีถิ่น อาศัยกระจายอยูไปทั่วทวีปอเมริกา ลักษณะสําคัญก็คอื กินทุก
อยา งตั้ง แตก วาง แกะ วัว หนู หรือ แมแ ตแ มลง (นี่คอื ที่ม าของคํา แสลง cougars)
cougars ผสมพันธุบอ ย ทอ งลูกยาวแค 91 วัน เมื่อคลอดลูกออกมา cougars เพศเมียเปน
ผูดแู ลลูกคนเดียว.......”
เมื่อ 30 กวาปกอน มีผูเขียนหนังสืออธิบายความเจาชูของผูชายวามีสาเหตุมา
จากพัน ธุกรรมที่เ ปน เสมือ นชิป ที่ ถกู ฝงไวในรางกายผูชายให ตอ งการมีเ พศสัมพัน ธไปทั่วเพื่อ
ขยายพันธุไวใหไดมากที่สุดเพื่อความอยูรอดของมนุษย
Richard Dawkins เขียนหนังสือชื่อ The Selfish Gene (ยีน สที่เห็นแกตวั )
ในป 1976 ระบุวาวิวัฒนาการ (evolution) ของสัตวเกิดขึ้นผานความพยายามอยูรอดของยีนสที่มี
การแขงขันกัน ลักษณะตาง ๆ ของสัตวถายทอดจากคนหนึ่งสูอีกชั่วคนหนึ่งผานยีนสและการ
เลือกสรรใหผูที่แข็งแรงกวาอยูร อด ดังนั้นยีนสจงึ เปนตัวอธิบายสําคัญของวิวัฒนาการ
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ไอชิปที่ฝงอยูในตัวมันอาละวาดใหกระจายพันธุใหไดมากที่สุด ทั้ง ๆ ที่ตวั เองไมไดต้งั ใจเลย
หากเธอยังไมฟง อีกก็ควรอางชื่อทฤษฎี Selfish Gene เพื่อที่จะไดทําใหมันดูขลังยิ่งขึ้น
คําถามที่เกิดขึ้นในวงวิชาการก็คอื แลวหญิงไมมีชปิ อยางวาฝงอยูในตัวบางหรือ
ถามีแลวทําไมเราจึงเห็นกรณีของหญิงวุนวายในเรื่องเพศนอยกวาชาย มีผูวิจัยคนหนึ่งไมไดเอา
เรือ่ งวัฒนธรรมประเพณีมาเปนเหตุผลอางแตลงมือทดลองเพื่อพิสูจนวาหญิงก็มีชปิ เชนวานี้ฝงอยู
เชนกัน และพบอีกวาหญิงมีความคึกคักทางเพศในวัยที่นาประหลาดใจ
Dr. David Buss นักจิตวิทยาแหง University of Texas ไดทําการวิจัยเรื่อ ง
ดังกลาวและรายงานสิ่งที่พ บเป นบทความวิชาการลงในวารสาร “Personality and Individual
Differences” ฉบับกรกฎาคม 2010 โดยสรุปวา (1) หญิงในวัย 30 กวา และวัย 40 กวาตน ๆ มี
ความคึกคัก ทางเพศมากกวา หญิงอายุนอ ยกวา (2) หญิง อายุ 27 ถึง 45 ป ไมเ พียงแตมี
จินตนาการในเรื่องเพศมากกวาหญิงในวัย 18 ถึง 26 ป เทานั้น หากมีเพศสัมพันธมากกวาดวย
Buss ตองการรูวาเหตุใดหญิงอเมริกันวัย 27 ถึง 45 ปนี้มี ความตอ งการทางเพศ
และมีเพศสัมพันธสูงกวาหญิงวัย 18 ถึง 26 ปอยางเห็นไดชัด เขาไดใหคาํ อธิบายไวดงั นี้
บรรพบุรุษ ของหญิงทั้งหลายเติบ โตมาโดยมีป ระสบการณพบเห็น เด็กจํานวน
มากมายตายเพราะความเจ็บปวยตาง ๆ อดอาหารตาย สงคราม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
(มนุษ ยมีลัก ษณะหนา ตาเปน มนุษ ยแ บบปจ จุบัน และยืน 2 ขา เมื่อ 150,000 ปที่ผา นมา
แตมนุษ ยเพิ่ง รูจักการรักษาโรคดวยย าสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพเมื่อ ไมถงึ 150 ปมานี้เอง)
กอนหนาที่ตนเองจะมีลูกของตนเองดวยซ้ํา
ประสบการณอันเจ็บปวดทางจิตวิทยานี้คงจะประทับตรึงอยูในใจขามมาหลาย
พัน ชั่วคน ดังนั้น หญิง จึงจําเปนตองการมี จํานวนลูกใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อ เผื่อไ ว
สําหรับการตายและการทองนั้นเปนเรื่องงายดายสําหรับหญิงสาววัยรุนและวัยตน 20 ดังนั้นจึง
ไมจาํ เปนตองใชเวลาใหมากไปกับการมีเพศสัมพันธ
แตสําหรับคนในวัยหลัง 20 ตอนกลาง ซึ่งมีจดุ กระตุนพฤติกรรมอยูในบางสวน
ของสมอง พบวาการทองนั้นดูจะยากยิ่งขึน้ ทุกทีในวัยที่เขาไปใกล “วัยทอง” ดังนั้นหญิงในวัย
27 ถึง 45 ปจงึ ปฏิบัตติ ามสัญชาตญาณดวยการมีความสัมพันธทางเพศมากกวาคนในวัยอื่น
การศึกษาของ Buss ใชแ บบสอบถามที่สัมภาษณห ญิงอเมริกัน 827 คน โดย
ละเอียดเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมทางเพศ ดังนัน้ ผลสรุปจึงอาจใชไดหรือใชไมไดกบั หญิงใน
วัฒนธรรมอื่น อยางไรก็ดี Buss ใชตรรกะของการจําเปน ตองมีลูกโดยไมผูกโยงกับวัฒนธรรม
การตีความจึงขึ้นอยูกบั การเชื่อวาปจจัยวัฒนธรรมมีผลตอพฤติกรรมทางเพศดังกลาวหรือไม
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ออนในยุคสมัยปจจุบัน “กินเด็ก” จึงมีคาํ อธิบายไมตางไปจากการอางความเจาชู (ที่ไมเขาทา )
เพื่อแพรพนั ธุมนุษย (“ควรขอบคุณผมดวยที่เสียสละกลาฝาคมดาบชวยรักษาเผาพันธุพวกเราไว
ถึงแมผมจะทําหมันแลวก็ตาม แตกช็ วยไมไดเพราะไอชปิ นั่นมันทํางาน”)
นอกเหนือจากคําอธิบายทางชีววิทยาแลว ยังมีเหตุผลอีกหลายประการที่ทําให
เกิด “กินเด็ก” ในโลกตะวันตกและอาจลามมาถึงไทยดังที่ผมเคยเขียนไว ตอไปนี้ .....” (1) อัตรา
การหยารางที่สูงของสังคมตะวันตกทําใหหญิงมีอายุ (ทุกคนก็มีอายุทั้งนั้น แตอายุที่ผูหญิงบอก
มีโอกาสต่ํากวาอายุจริง) จํานวนมากขึ้นไหลเขาสู “ตลาดเดท” อีกครั้งหนึ่ง
(2) ดวยความสําเร็จของผูหญิงในการทํางานทําใหผูหญิงสวนหนึ่งมองหาชายที่
มีอ ายุนอ ยกวา และยังไมกาวหนาไปไกลในอาชีพ ซึ่ง ทําใหกา รโยกยา ยติด ตามทํา ไดงายกวา
(3) ผูเชี่ยวชาญหญิงทางเพศระบุวา sexual peak (ชว งเวลาของความคึกคักที่สุดทางเพศ )
ของหญิงมีอายุสอดคลองกับชายอายุนอยกวา (ผูเชี่ยวชาญชายคงจะบอกวา peak สําหรับชายนั้น
สอดคลองกับหญิงทุกกลุมอายุ) ดังนั้นหญิงโสดบางสวนที่รูความลับนี้จงึ อาจกลายเปนคนชอบ
“กินเด็ก” ไป
(4) หญิงที่ผานการแตงงานหรือมีความรักที่ลมเหลวหรือหยารางมา สวนหนึ่ง
มองหาความสัมพัน ธที่ “เบา” และ “สบาย ๆ” กวาเกา
หญิง ในวัย 40 หรือ 50 ปเ หลา นี้
ผูเชี่ยวชาญบอกวาความสัมพันธทางเพศของเธอเปนเครื่องหยอนใจไมใชเพื่อผลิตทายาท
เมื่อหันไปมองอีกดานหนึ่งคือชายผูมีอายุนอยกวาเหลานี้ สวนใหญไมตองการ
การผูก มัด ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ต รงกับ ที่เ หลา cougars ตอ งการ พวกเขาชอบความมั่น ใจและ
ประสบการณข องเธอ และแนน อนชอบ ฐานะอัน มั่น คงของเหลา cougars ดว ย
ความกาวหนาทางการแพทยและเงินทําใหความงามและรูปรางของ cougars มิไดลดลงไปตามวัย
เมื่อดีมานดและสัพพลายพบกันเชนนี้ ปรากฏการณ “กินเด็ก” จึงเกิดขึ้นเปนธรรมดา.....”
Cougars ถึง จะเปน เสือ นา กลัว แตกอ็ า จแพภัย ตัว เอง สูญ สิ้น เงิน ทองได
มากมายเหมือ นกรณีข อง Sugar Daddy (หมายถึงแฟนแกซ่งึ เลี้ยงดูเ ด็กสาวดวยการปรนเปรอ
โดยมีนัยยะของความหมายวาถูกหลอก) ได เพราะไมมีเหตุผลใดที่ cougars จะกลายเปน
Sugar Mummy ไปไมได
--------------------------------------------

