
สาเหตุทีเ่ดก็ขอบแตง่ตวั อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง 
หรือ หลายสาเหตุประกอบกัน ดังนี้   
1. คุณพ่อคุณแม่ ชอบแต่งตัวให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อลูกโตขึ้น 

ก็ไม่ได้ชี้แนะเร่ืองการแต่งกายที่เหมาะสมกับลูก 
2. สถานศึกษา ไม่เข้มงวดกับกฎระเบียบ ทั้งเร่ืองการแต่งกาย 

และกริยาที่ไม่ส ารวมของเด็ก  
3. อิทธิพลจากสื่อ ที่ไม่ค่อยมีสาระ เนื้อหาเน้นเรื่องความรัก

ของหนุ่มสาว และนิยมน าเรือนร่างของผู้หญิงเป็นจุดขาย 
4. จากปัญหาข้างต้น ส่งผลท าให้... เด็กมีทัศนะเกี่ยวกับ 

การแต่งตัวที่ไม่ถูกต้อง   

 

  หลายสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่อง “เด็ก” ถือเป็นผลพวง
ของการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางของสังคมไทยอีก เรื่องที่เห็นได้
อย่างชัดเจน ผู้ใหญแ่ละภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง คงต้องกลับไป
ทบทวนและท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์นี้ว่า การที่เด็กวัยรุ่น
หญิง ในปัจจุบันมีพฤติกรรมหลายเรื ่องที ่ผู ้ใหญ่มองดูว ่า ไม่
เหมาะสมนั้น ท่านเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเหล่านั้นด้วยหรือไม่ เช่น  

         - ท่านเคยเป็นพ่อแม่ หรือ ผู้ใหญ่ที่ชอบแต่งตัวให้ลูกหลาน
โป๊หรือนุ่งน้อยห่มน้อยจนเกินงามตั้งแต่เด็ก หรือ ไม่เคยชี้แนะ
ลูกหลานให้รู้จักแต่งตัวอย่างเหมาะสมหรือไม่  
  -  ท่านเป็นคุณครูที่ละเลยการอบรมสั่ งสอนนักเรียน
นักศึกษาของท่านหรือไม่ หรือ  
 -  ท่ านเป็นกลุ่ มสื่ อที่ ผลิ ตงานที่ ปลูกฝั งทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กหรือไม่ หรือ  
 -  ท่านเป็นผู้ชายที่เคยเอาเปรียบเด็กที่รู้ไม่เท่าทันต่อโลก 
และหลงระเริงไปกับสังคมที่ไร้ทิศทางบ้างหรือไม่  
  

    ถ้าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ดังที่
กล่าวมาข้างต้น หรือ ท่าน
มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กและวัยรุ่นดังกล่าว คงถึง
เวลาแล้วที่ทุกท่านและทุก
ภ า ค ส่ ว น จ ะ หั น ก ลั บ ม า
ทบทวนและมีบทบาทในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่าง
จริงจัง โดย.... 
 

 
 
 
1. คุณพ่อคุณแม่ ควรแต่งตัวลูกให้เหมาะสมตามวัย และ  

ให้การแนะน าลูกเรื่องการแต่งตัว 

 

 ค ากล่าวที่ว่า “เด็กแต่งตัวโป๊ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่” 
นั้น ฟังดูผิวเผินเหมือนจะกล่าวร้ายคุณพ่อคุณแม่เกินไป แต่ความจริง 
ไม่เกินไปหรอกค่ะ เพราะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ชอบแต่งตัวโป๊ ๆ ให้ลูก
ตั้งแต่ยังเด็กจริง ๆ ทั้งใส่เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงสั้น เน้นความ
จ้ าม่ า บางคนก็ดัดผม ย้อมผม แถมด้วยเครื่องประดับเต็มตัวไป
หมด ท าให้เด็กคุ้นเคยกับแต่งตัวแบบนั้น ที่ส าคัญ คือ เด็กอาจเก็บ
ความทรงจ าว่าการแต่งตัวแบบนั้นน่ารัก เพราะตอนเด็ก ๆ เคยได้
รับค าชมว่าน่ารัก เมื่อเติบโตขึ้นก็ยังได้เห็นภาพศิลปินดารา นักร้อง 
นักแสดง นางแบบ แต่งตัวโป๊ หรือ เซ็กซี่ ทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ 
อย่างเปิดเผย จึงไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะว่าท าไม เด็กถึงได้แต่งตัว
โป๊กันขนาดนี้ 

ในฐานะของ
คุณ พ่ อ คุณ แม่ ค ว ร
ตระหนักว่า  ถ้าคุณ
ต้ อ ง ก า ร ใ ห ้ล ูก มี
รสนิยมการแต่งกาย
แบบไหน ก็แต่งตัวให้
ลูกแบบนั้น ความจริง 
วั ย เ ด็ ก เ ป็ น วั ย ที่ มี
ความสดใสน่ารักน่า
เอ็นดูตามธรรมชาติ
อยู่ แล้ ว  ไม่ จ า เป็ น 
ต้องแต่งตัว แต่งหน้า 
ดั ด ผ ม  ใ ส่ เ ค รื่ อ ง 

ประดับ  ใส่รองเท้า 
ส้นสูง ที่ดูเหมือนชุดแต่งกายของผู้ใหญ่ และในเด็กที่ถูกจับแต่งตัว
แบบผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะมีท่าทางการเดิน พูด หรือ กริยาท่าทาง
เลียนแบบผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ได้ดูน่ารักเลย และยิ่งกว่านั้น จะท าให้เด็กมี
นิสัยชอบแต่งตัว และเพาะบ่มนิสัยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่จ าเป็น
ให้กับเด็กด้วย 

 

 

ท าความเข้าใจ : ท าไมเด็กถึงชอบแต่งตัวโป๊ ? 

 ผู้ใหญ่จะช่วยชี้แนะ ตักเตือน ปรามเด็กอย่างไร ให้เขาได้คิด 

และ...ผู้ใหญ่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

 เด็กวัยรุ่นหญิง คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 10 – 20 ปี 

น่ารักตามวัย 

ดูโตเกินวัย 

ชุดความรู้เกี่ยวกับ “การเลี้ยงดูเด็ก” 



2. สถานศึกษา ต้องชี้แนะให้เด็กมีทัศนคติที่ถูกต้อง 

ให้เด็กได้รู้จักคิด และคิดเป็น 
 

สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย 
มีบทบาทอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนเด็ก ทั้งด้านการแต่งกาย 
การวางตัว การคบเพื่อนชาย นอกเหนือจากการสอนตามหลักสูตร 
เพราะการด าเนินชีวิตของเด็กในสถานศึกษาปัจจุบัน วัยรุ่นหญิง
และชายมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากข้ึน มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน
ดูเป็นเรื่องปกติ บางทีก็เกินเลย ไม่มองว่าเป็นเรื่องเสียหาย ซึ่ง
อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นานวัน
เข้าอาจเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือท าแท้งตามมาได้  

ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นชอบการเลียนแบบ และเพื่อนมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กวัยนี้มาก ดังนั้น หาก
สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับการเข้มงวดจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในให้ดีแล้ว เด็กก็จะยิ่งเสี่ยงกับการเกิดปัญหามากข้ึน  

ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ คือ เด็กวัยรุ่นหญิงกับชุดนักศึกษา ที่
เด็กนิยมใส่เสื้อบางและเล็กรัดรูป กระโปรงก็สั้น อีกทั้งท่าทางการ
นั่ง เดิน ยืน หรือการโพสต์ท่าถ่ายรูป ที่ดูตั้งใจจะให้ดูเซ็กซี่ หรือ
ดึงดูดใจ ...ซึ่งอยู่ในชุดนักศึกษาอย่างไรก็ดูไม่เหมาะค่ะ   

ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งของผู้ใหญ่ ที่ขอพูดเหมือนกับผู้ใหญ่อีก
หลาย ๆ ท่านว่า ชุดนักศึกษา คือ เครื่องแบบหรือยูนิฟอร์ม ที่
สถาบันได้ก าหนดรูปแบบไว้แล้ว ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตาม แต่ถ้า
รู้สึกฝืนใจจริง ๆ ก็ขอให้ท าใจว่าขณะนี้ก าลังอยู่ในวัยเรียน ควรต้อง
ตั้งใจเรียนหนังสือ การท าให้ชุดนักศึกษากลายเป็นแฟชั่น เหมือน
ไม่ให้เกียรติยูนิฟอร์ม ไม่ให้เกียรติสถาบัน และไม่ให้เกียรติตัวเอง 
...ยิ่งกว่านั้น เด็กควรทราบว่า ผู้ใหญ่ และผู้ชายส่วนใหญ่มองเด็ก
วัยรุ่นหญิงที่แต่งชุดนักศึกษาโป๊ ๆ ว่าเป็นเพราะต้องการเป็นที่
สนใจของผู้ชาย ในขณะที่ อีกด้านก็มองด้วยความรู้สึกเป็นห่วง
เร่ืองความปลอดภัยของเด็ก ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กวัยรุ่นหญิงควรได้ทราบว่า  ชุดนักศึกษาที่สุภาพ

เรยีบร้อยจะท าให้ผู้สวมใส่ดนู่ารักและมีเสน่ห์ ยิ่งในเด็กที่มีรูปร่าง

หน้าตาดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งดูน่ารัก ซึ่งไม่ได้น่ารักเฉพาะในสายตาของ
ผู้ใหญเ่ท่านั้น แต่ยังดูน่ารักในสายตาของคุณผู้ชายส่วนใหญ่ด้วย 
 

3. สื่อ ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 

การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก มีผลท าให้เด็กวัยรุ่นเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ ที่เห็นได้ชัด เช่น การทักทายอย่างไม่ถือเนื้อ
ถือตัว ทั้งการจับมือ กอด หอมแก้ม หรือ แสดงความรักอย่าง
เปิดเผยในที่สาธารณะ ขาดการวางตัว ซึ่งถ้ามากเข้าก็อาจเกินเลย
กลายเป็นเร่ืองอ่ืน 

สื่อ ทั้งละคร ภาพยนตร์ มิวสิกวีดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นภัยและไม่เหมาะสมอยู่
มาก เพราะสื่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแก่นสาระ เนื้อหามีแต่เรื่องราว
ของความรัก การแย่งชิง ความรุนแรง และข่มขืน ซึ่งการมีสื่อ
ลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน ท าให้มีอิทธิพลต่อทัศนคติ การเรียนรู้ 
และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ที่อาจคิดไปว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่
เปิดเผยได้  และอาจยั่วยุให้เด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีการ
เลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมากข้ึน  

อีกทั้ง พฤติกรรมของศิลปินดารา นักร้อง นางแบบ ที่มี
พฤติกรรมเปลี่ยนเพื่อนชายบ่อย การอยู่ก่อนแต่ง หรือ แต่งงาน
ไม่กี่ปีก็หย่าร้าง ก็มีส่วนท าให้เด็กคิดว่าพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้เป็น
เร่ืองเสียหาย  

แม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ปัจจุบันมีความพยายามให้เหตุผลว่า 
ก าลังท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ของตนโกอินเตอร์ ด้วยการถ่ายภาพที่ดูโป๊ 
แล้วบอกว่าเป็นศิลปะ เด็กซึ่งยังแยกแยะอะไรไม่เป็น ก็มองว่านั่น
เป็นศิลปะ การแต่งตัวโป๊คือศิลปะ เป็นความทันสมัย ที่น่าเป็นห่วง
อีกสื่อ คือ หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ที่มีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับการมี
ความสัมพันธ์ของเด็กหญิงและชายอย่างชัดเจน เชื่อว่าคงมีวัยรุ่น
หญิงไม่น้อยที่อ่านหนังสือการ์ตูนเหล่านั้นแล้ว เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ  

สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางสื่อสารที่เด็กยุคนี้นิยมใช้ 
โดยเฉพาะการติดต่อกับเพื่อนทั้งหญิงและชาย การที่มีช่องทาง
สื่ อสารสนทนาได้ ง่ าย  ก็มีส่ วนให้ เกิดการชักจู ง ไปสู่ การมี
ความสัมพันธ์ทางเพศได้ง่ายขึ้น 

ถึงตรงนี้ อยากฝากถึงสื่อว่า ถ้าท่านมีทัศนคติในแง่ลบกับ
ผู้หญิง ก็ขอให้ท่านเข้าใจว่า เด็กผู้หญิงเหล่านั้น เป็นผลของการ
พัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ขาดการดูแลป้องกัน ขาดความเข้าใจ และ
ขาดการชี้แนะจากทุกฝ่าย ...ดิฉัน ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ร่วมร้องขอ
ต่อสื่อว่า “กรุณาอย่าน าเรือนร่างของผู้หญิงมาเป็นจุดขาย”  
 
 

น่ารัก

มาก 

น่ารักสมวัย 



4. ปลูกฝังทัศนะที่ถูกต้อง เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสม

ตามวัย 

ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น จะมีความสนใจเรื่องการแต่งตัว 
ชอบการเข้าสังคม ตามกระแสแฟชั่น และใส่ใจกับการมองของเพศ
ตรงข้าม การที่เด็กมีพฤติกรรมการแต่งตัวโป๊ เกิดจากการสะสม
เรียนรูป้ระสบการณ์มาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น หล่อหลอมท าให้
เด็กมีทัศนะเก่ียวกับการแต่งกายไม่ถูกต้อง  

เด็กวัยรุ่นหญิงมักคิดว่า การแต่งตัวโป๊ ๆ ให้ดูเซ็กซี่ คือ 
ความสวยงาม ความดึงดูดใจ ความน่าชื่นชม และความมีเสน่ห์ 
และคงต้องการให้ผู้ชายมองด้วยความสนใจ ...แต่ในความเป็นจริง 
ผู้ใหญ่ และผู้ชาย ไม่ได้มองเช่นนั้นเลย ส าหรับความคิดว่าการ
แต่งตัวโป๊เป็นความสวยงาม และน่าชื่นชมนั้น เป็นเพียงความคิด
ของกลุ่มน้อง ๆ หรือ คนที่หวังได้ประโยชน์จากสรีระของน้อง ๆ 
เท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นผลการวิจัยหรือการส ารวจใดก็ตาม 
ก็ปรากฏผลตรงกันว่า ผู้ใหญ่ และผู้ชายส่วนใหญ่ไม่นิยมให้เด็ก
หรือวัยรุ่นหญิงแต่งตัวโป๊  

 การแต่งกายที่ดูดี คือ มีความสุภาพเหมาะกับบุคลิก และ

กาลเทศะ (สถานที ่และวาระ) และถ้าเสริมด้วยการมีบุคลิกภาพที่

ดี ได้แก่ การเดิน ยืน นั่ง เรียบร้อย สง่าผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

และมีพฤติกรรมที่น่ารักสดใส มีชีวิตชีวาตามธรรมชาติ ก็จะยิ่งท า

ให้น้อง ๆ น่ารักมีเสน่ห์สมวัยมากขึ้น  

  เรื่องที่เด็กวัยรุ่นหญิงทุกคนควรรู้ คือ เสน่ห์ของน้อง ๆ อยู่
ที่ธรรมชาติที่สดใสสะอาดบริสุทธิ์ในตัวของน้องเอง และน้อง ๆ แต่
ละคนจะมีเอกลักษณ์ในตัวตนที่เป็นคุณค่าในตัวของน้องเองอยู่
แล้วค่ะ อย่าท าตัวเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง
กาย และบุคลิกภาพที่โตเกินวัย “เพราะความน่ารักสดใสที่มีอยู่ใน
ตัวของน้องจะดูลดคุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็น  คุณพ่อคุณแม่ 

สถานศึกษา สื่อทุกแขนง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้อง

ท าความเข้าใจ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และถือเป็นหน้าที่ของ

ผู้ใหญ่ในสังคมที่ต้อง “เป็นตัวอย่าง”  “ให้แบบอย่าง” และ 

“ชี้แนะ” ให้เด็กเข้าใจและเห็นความส าคัญของเร่ืองนี้ เพราะเด็ก

เขาคงรู้คิดและเข้าใจเองไม่ได้หรอกค่ะ ตราบใดที่สภาพแวดล้อม

ของสังคมยงัคงเป็นอยู่เช่นนี้ 

 
ส าหรับคุณผู้ชาย อยากจะฝากว่า ถ้ามีช่วงใดก็ตามที่ได้พบ

เห็นเด็กวัยรุ่นหญิงที่ก าลังหลงวนอยู่กับความคิดและความเข้าใจ

ผิดเช่นนั้น ขออย่าได้ท าร้ายเด็ก และถ้าเป็นไปได้ช่วยชี้แนะเขา 
เพราะเด็กหลงผิด สาเหตุเกิดจากสังคมปล่อยปละละเลยปัญหานี้
มานาน ซึ่งการจะให้เด็กรูจ้ักคิด และคิดเป็นในเร่ืองนี้ได้นั้น คงต้อง
ใช้เวลา  

หากที่ผ่านมา การวางตัวของเด็กวัยรุ่นหญิง หรือ ผู้หญิง 
จะท าให้ท่านมีทัศนคติในแง่ลบไปบ้าง ก็ขอให้เข้าใจว่า เด็กผู้หญิง
เหล่านั้น เป็นผลพวงของการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง การละเลยต่อ
สภาพปัญหา และการขาดค าแนะน าหรือชี้แนะจากผู้ใหญ่ หรือ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาอย่างยาวนานต่างหาก 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นหญิง

ที่ไม่เหมาะสมในขณะนี้ (แบบค่อยเป็นค่อยไป) ได้ ...เพื่อให้เด็ก

ก้าวข้ามช่วงเวลาที่เปราะบางนั้นได้อย่างปลอดภัย และเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปค่ะ  

 
 

 
 
 

ที่มาข้อมูล    
ปภาดา ชิโนภาษ. “ท าความเข้าใจ : ท าไมเด็กถึงชอบแต่งตัว” 

วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 
2555 หน้า 27-28 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปรับปรุงข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559 


