
 
 
‘กินเด็ก’ สูกับ ‘วัวแกกินหญาออน’ 

วรากรณ์ สามโกเศศ   
วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551  

ละคร "ข้างหลังภาพ" ของศรีบูรพา ข่าวดาราสาวและ
สาวไฮโซบางคนชอบ "กินเด็ก" ในปัจจุบัน และ
ภาพยนตร์เร่ือง The Graduate (1967) เตือนใจให้นึก
ถึงทางโน้มท่ีกําลังเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา และโลก
ตะวันตกท่ีสาวสูงอายุชอบท่ีจะมีความสัมพันธ์กับชาย
หนุ่มที่เด็กกว่า  
 
เราได้ยินเร่ือง "วัวแก่กินหญ้าอ่อน" มานานแสนนาน 
"เฒ่าหัวงู" หรือ dirty old man ฟังแล้วไม่ตื่นเต้น
เท่ากับ "กินเด็ก" เพศชายสูงอายุทั้งหลายดูจะมีความ
หมั่นไส้แกมอิจฉาและตกตะลึงด้วยความคาดไม่ถึงอยู่
พอควรกับปรากฏการณ์ใหม่น้ี 
 
ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเก็บสถิติประเภทน้ี ข้อมูลช้ีว่าใน 
ค.ศ.2003 ผู้หญิงอายุระหว่าง 40-69 ปี จํานวนหน่ึง
ในสามเดตชายหนุ่มที่มีอายุน้อยกว่า และประมาณหน่ึง
ในสี่ของชายหนุ่มเหล่าน้ีมีอายุน้อยกว่าหญิง 10 ปีข้ึนไป 
 
อีกสถิติหน่ึงของสังคมอเมริกัน ในปี 1997 หญิงชายที่มี
ความสัมพันธ์กันประมาณ 500,000 คู่ เป็นหญิงที่มี
อายุมากกว่าชายอย่างน้อย 10 ปีข้ึนไป แต่ในปี 2003 
มีเกือบ 3,000,000 คู่ที่หญิงอายุมากกว่าชายอย่างน้อย 
6 ปีข้ึนไป 
 
นอกจากน้ีสถิติจากการสํารวจทางอินเตอร์เน็ตพบอีกว่า
สัดส่วนของหญิงท่ีอยู่ในฐานข้อมูลผู้ซ่ึงยินดีเดตชายอายุ
น้อยกว่าเธอ 10 ปีข้ึนไปพุ่งข้ึนหน่ึงเท่าตัวในระหว่างปี 
2002 และ 2005 
 
จากข้อมลูเหล่าน้ีสรุปได้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างหญิงอายุมากกว่าชายหลายปีเพ่ิมข้ึนอย่างไล่ตาม
ปรากฏการณ์กลับทางกันท่ีมีมาก่อนหน้าจนสังคมเห็น
เป็นสิ่งปกติ พูดง่าย ๆ ก็คือ "กินเด็ก" กําลังไล่ตาม "วัว
แก่กินหญ้าอ่อน" 
 
ปัจจุบันมีคําแสลงเรียกหญิง "กินเด็ก" เหล่าน้ีว่า 
cougars (อีกช่ือคือ puma หรือสิงห์ภูเขา) ซ่ึงเป็นศัพท์ที่ 

 

 

 

 

คอลัมนิสต์หญิงคนหน่ึงในหนังสือพิมพ์แคนาดาเป็นผู้เร่ิม
ใช้ โดยมีความหมายไปทางลบหมายถึงหญิงมีอายุที่ชอบ
ไปเท่ียวบาร์และหิ้วเด็กหนุ่มกลับบ้าน แต่ล่าสุด cougars 
มีความหมายไปทางบวกมากข้ึนโดยหมายถึงหญิงโสดที่มี
อายุ ผู้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีเงิน และมีความมั่นใจ
ในสิ่งที่ตนเองต้องการ ซ่ึงมิได้จํากัดอยู่เพียงมีลูกและบ้าน
เท่าน้ัน 
 
มีเว็บไซต์หลายอันในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับการเดตของเหล่า 
cougars รวมท้ังมีเสื้อยืด ถ้วยกาแฟและของที่ระลึกของ
เหล่า cougars ด้วย เสริมด้วยการเป็นหัวข้อทอล์คโชว์
ของ Oprah Winfrey รวมท้ังอยู่ในพล็อตเร่ืองของทีวี
โชว์ยอดฮิต เช่น Sex and the City/ Living with 
Fran ตลอดจน Kept ซ่ึงเป็นเรียลิตี้โชว์ที่เด็กหนุ่มกว่า 
20 คนแข่งขันกันเป็นเอสคอร์ตของภรรยาเก่าอายุ 50 
ปี ของ Mick Jagger ฯลฯ  
 
พล็อตเหล่าน้ีล้วนสะท้อนความเป็นจริงของสังคมในระดับ
หน่ึง และยั่วยุให้เป็นไปตามแนวโน้มน้ันในอีกระดับหน่ึง 
 
อะไรทําให้เกิดปรากฏการณ์ "กินเด็ก"?  
 
เข้าใจว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวอธิบาย
กล่าวคือ (1) อัตราการหย่าร้างท่ีสูงของสังคมตะวันตก
ทําให้หญิงมีอายุ (ทุกคนก็มีอายุทั้งน้ัน แต่อายุที่ผู้หญิง
บอกมีโอกาสตํ่ากว่าอายุจริง) จํานวนมากข้ึนไหลเข้าสู่ 
"ตลาดเดต" อีกคร้ังหน่ึง (สถิติของสังคมอเมริกาในปี 
2004 ระบุว่าร้อยละ 66 ของผู้หญิงที่หย่าร้างในวัย 
40-50-60 ปี ผู้หญิงเป็นผู้ริเร่ิมการหย่า)  
 
(2) ด้วยความสําเร็จของผู้หญิงในการทํางานทําให้ผู้หญิง
ส่วนหน่ึงมองหาชายที่มีอายุน้อยกว่าและยังไม่ก้าวหน้าไป
ไกลในอาชีพซ่ึงทําให้การโยกย้ายตามทําได้ง่ายกว่า อีก
ทั้งสามารถเป็นผู้ดูแลลูกให้ได้ด้วย (3) ผู้เช่ียวชาญหญิง
ทางเพศระบุว่า sexual peak ของหญิงมีอายุสอดคล้อง
กับชายอายุน้อยกว่า (ผู้เช่ียวชาญชายจะบอกว่า peak 
สําหรับชายน้ันสอดคล้องกับหญิงทุกกลุ่มอายุ) ดังน้ัน 
หญิงโสดบางส่วนที่รู้ความลับน้ีจึงอาจกลายเป็นคน  



"กินเด็ก" ไป 
 
(4) หญิงที่ผ่านการแต่งงานหรือมีความรักท่ีล้มเหลวหรือ
หย่าร้างมา ส่วนหน่ึงมองหาความสัมพันธ์ที่ "เบา" และ 
"สบายๆ" กว่าเก่า หญิงในวัย 40 หรือ 50 ปี เหล่าน้ี
ผู้เช่ียวชาญบอกว่าความสัมพันธ์ทางเพศของเธอเป็น
เคร่ืองหย่อนใจไม่ใช่เพ่ือผลิตทายาท 
 
เมื่อหันไปมองอีกด้านหน่ึงคือชายผู้มีอายุน้อยกว่าเหล่าน้ี 
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการการผูกมัดซ่ึงเป็นสิ่งที่ตรงกับที่เหล่า 
cougars ต้องการ พวกเขาชอบความมั่นใจและ
ประสบการณ์ทางเพศของเธอ และแน่นอนชอบฐานะอัน
มั่นคงของเหล่า cougars ด้วย ความก้าวหน้าทาง
การแพทย์และเงินทําให้ความงามและรูปร่างของ 
cougars มิไดล้ดลงไปตามวัย เมื่อดีมานด์และสัพพลาย
พบกันเช่นน้ี  
 
ปรากฏการณ์ "กินเด็ก" จึงเป็นผลพวงท่ีตามมาเป็น
ธรรมดา 
 
มีชายในสังคมอเมริกันท่ีสนใจ cougars มากข้ึน 
ระหว่างปี 2002 ถึง 2005 ชายท่ีสนใจเดตหญิงอายุ
มากกว่าตนเอง 5 ปีข้ึนไปเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 44 และ
จํานวนชายท่ีสนใจเดตหญิงที่มีอายุมากกว่าตนเอง 10 
ปีข้ึนไปเพ่ิมข้ึนกว่าหน่ึงเท่าตัว 
 
เมื่อมองภาพรวมที่ปรากฏขึ้นก็จะเห็นว่าความทัดเทียมกัน
ระหว่างเพศตามแนวเสรีนิยมที่เกิดข้ึนในเกือบทุกลักษณะ
ในเกือบทุกสังคมดังที่เกิดข้ึนในโลกตลอดเวลา 60 ปีที่
ผ่านมาตลอดจนความสําเร็จของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ทําให้เกิดกระแส cougars ข้ึนในโลกตะวันตก
และเช่ือได้ว่าจะแพร่กระจายไปยังสังคมอ่ืนๆ ในโลกมาก
บ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในอนาคตอันใกล้ 
 
อย่างไรก็ดี มิใช่ว่า cougars จะเป็นผู้ชนะและอยู่รอดอยู่
ดีอย่างปลอดภัยเสมอไป เมื่อก่อนมี Sugar Daddy 
(หมายถึงแฟนแก่ซ่ึงเลี้ยงดูเด็กสาวด้วยการให้โดยมีนัยยะ
ของความหมายว่าถูกหลอก) ได้ ทําไมปัจจบุันจะมี 
Sugar Mummy ไม่ได ้
 
cougars ปัจจบุันกําลังมีบทเรียนให้กันและกันผ่าน
เว็บไซต์ในเร่ืองการเลือกชายหนุ่มที่ "ปลอดภัย" "จริงใจ" 
การจัดการกับ "เหยื่อ" ที่ไม่พึงปรารถนาแล้วของ 
cougars ความเข้าใจเป้าหมายของการเป็น cougars 
ฯลฯ 

 
หากไม่ระวังให้ดี cougars อาจเป็นผู้ถูกล่าเสียเองก็
เป็นได้เหมือนเร่ืองเล่าเก่าแก่ที่มีวัวแก่พลาดกินหญ้าอ่อน
ที่เพ่ิงถูกฉีดยาฆ่าหญ้า ชายมีอายุถูกหลอกได้ง่ายฉันใด 
ปัจจุบันหญิงมีอายุก็อาจถูกหลอกได้ง่ายฉันน้ัน  
 
ความเท่าเทียมกันในการถูกหลอกไม่ใช่ถนนวันเวย์แต่เป็น
ถนนสองทางสวนกัน 
 
cougars หรือสิงห์ภูเขาเป็นสัตว์นักล่าอันตรายเพราะ
เป็นพ่ีน้องกับ jaguar นักล่ามีช่ือ cougars มีช่ือใน
ภาษาอังกฤษกว่า 40 ช่ือ มีถ่ินอาศัยกระจายอยู่ไปท่ัว
ทวีปอเมริกา ลักษณะสําคัญก็คือกินทุกอย่างตั้งแต่กวาง 
แกะ วัว หนู หรือแม้แต่แมลง (น่ีคือท่ีมาของคําแสลง 
cougars) ลักษณะนิสัยของการล่าคือการแอบดักทําร้าย 
(ambush predator) โดยชอบซุ่มเงียบในพุ่มไม้และโดด
เข้าโจมตีอย่างไม่รู้ตัว cougars ผสมพันธ์ุบ่อย ท้องลูก
ยาวแค่ 91 วัน เมื่อคลอดลูกออกมา cougars เพศเมีย
เป็นผู้ดูแลลูกคนเดียวและหวงแหนลูกมาก มีอายุยืน
ประมาณ 8-10 ปี 
 
สัตว์ที่เป็นคู่แข่งสําคัญของ cougars ในการแย่งอาหารก็
คือ grey wolves หรือหมาป่าสีเทาซึ่งมีความเจ้าเล่ห์
มากกว่า ดังน้ัน cougars จึงต้องระวังท้ังเหยื่อเล็กใหญ่
ที่อาจแว้งกัด 
 
และคู่แข่งสําคัญคือ "เจ้าหมาป่า (หัว) สีเทา" และอาจมี
งูที่อาศัยอยู่บนหัวหงอกรวมอยู่ด้วย 


