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 “ก๊ิกไม่ใช่ชู้ ถ้าแฟนรู้ต้องเลิก” อาจเขียนเป็นหลักทางคณิตศาสตร์ได้ว่า “ก๊ิก เป็นสับเซ็ตของชู้

ยูเนียนกับการมีเพศสัมพันธ์” เป็นคําจํากัดความหนึ่งของคําว่า “ก๊ิก” โดยกลุ่มนักวิจัยเล็ก ๆ ของเหล่านิสิต

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กําลังศึกษาวิชา “การศึกษากับสังคม” สรุปไว้ ซึ่งเป็นการเรียนใน

ลักษณะที่เรียกว่า การเรียนแบบวิจัย ไม่ใช่การเรียนเพียงแต่ในตําราและในห้องเรียนเท่านั้น ได้มีการให้ผู้เรียน

ไปศึกษาจากปรากฎการณ์จริงในสังคม และใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นไปศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจ อันเป็น

แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการ

คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลและชี้แนะของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด  

ความสนใจของนิสิตกลุ่มนี้เริ่มจากคําถามหรือข้อสงสัยว่า พฤติกรรมวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับเพศ

ตรงข้ามเป็นอย่างไร ? (คําถามในการวิจัย)  เพราะเคยเห็นเพื่อนไปเที่ยว ดูหนัง กินข้าว ช่วยถือกระเป๋า เดินจูง

มือกัน แต่บอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกัน เป็น “ก๊ิก”  จากข้อสงสัยนี้นําไปสู่การต้ังคําถามเพื่อหาคําตอบในเรื่องนี้ 

(แบบสัมภาษณ์) ได้แก่ 

1. คําจํากัดความของคําว่า “ก๊ิก” คืออะไร  

2. ทําไมถึงต้องมี “ก๊ิก”  

3. ชายหรือหญิงมี “ก๊ิก” มากกว่ากัน 

4. ข้อดีของการมี “ก๊ิก” คืออะไร  

5. ปัญหาของ “ก๊ิก” มีอะไรบ้าง  

6. จุดจบของ “ก๊ิก” เป็นอย่างไร  

นิสิตกลุ่มดังกล่าวจึงได้ไปทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้คนที่อยู่ในวัย “ก๊ิก” ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่

กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research)  ด้วยการลงภาคสนามและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(indepth interview) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับ

เรื่องราวของคําว่า “ก๊ิก” นอกจากนั้นยังได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบด้วย ได้แก่ 

เอกสาร หนังสือและเว็บไซต์ จนสร้างข้อสรุปพฤติกรรมวัยรุ่นไทยเกี่ยวกับคําว่า “ก๊ิก” ได้ดังนี้  

1. คําจํากัดความของ “ก๊ิก” คือ ภาวะที่คน 2 คนมีความสนิทสนมกัน รู้สึกดี ๆ ต่อกัน ผูกพันและมี

ความรู้สึกที่ลึกซึ้งพิเศษมากกว่าเพื่อน แต่ยังไม่ใช่แฟน อาจขยับขึ้นมาเป็นแฟนก็ได้หรือถ้าความสัมพันธ์ไปไม่

รอดก็กลับกลายเป็นเพื่อนกันได้ ไม่มีข้อผูกมัดกัน เป็นอิสระต่อกัน ต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิม นอกจากนั้นยัง

ห้ามหึงหวงจนออกนอกหน้า อาจมีเพศสัมพันธ์กันได้ ซึ่งเดิมนั้นเรียกว่า “ชู้”  นั่นเอง แต่ดูเหมือนเป็นคําที่แรง

เกินไป จึงใช้คําว่า “ก๊ิก” สําหรับข้อพิจารณาของการเป็นกิ๊ก คือ รูปร่างหน้าตา นิสัย ฐานะ การดูแลเอาใจใส่ 



คําพูด ความคิด ดังนั้นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีย่อมได้เปรียบและได้รับการคัดเลือกก่อน โดย “ก๊ิก” จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

    1. ก๊ิกแบบยังไม่มีแฟน คือ คนที่อาจเป็นแฟนเราในอนาคต หรือคนที่สนิทสนมกันถึงขั้นจะเป็น

แฟนแตม่ีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ใช่หรือไม่แน่ใจ 

    2. ก๊ิกแบบที่มีแฟนอยู่แล้ว คือ มีแฟนอยู่แล้วแต่มีคนอื่นเพิ่มอีก ซึ่งกิ๊กจะต้องรู้ฐานะของตนเองและ

เจียมตัวว่าอยู่ตรงไหน ห้ามล้ําเส้น ถ้าแฟนรับได้ก็โอเค แต่ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ อย่ากระโตก กระ

ตากให้แฟนเขาจับได้เพราะจะซวยทั้งคู่ 

2. เหตุผลของการมี “ก๊ิก” คือ การประทับใจในตัวใครบางคนที่บังเอิญเข้ามาถูกเวลาที่เราต้องการ

ใครสักคนหนึ่งในยามที่เราเหงา ไม่มีใคร หมดหวัง ท้อแท้หมดกําลังใจ เกิดความเบ่ือหน่ายในชีวิต หรือบางครั้ง

มีแฟนนาน ๆ ไปเกิดความเบ่ือหน่าย ทะเลาะกันบ่อย พอมีก๊ิกทําให้มีความรู้สึกดี วูบวาบซ่าบซ่า หรืออาจช่วย

แชร์ค่าอาหาร ดูหนัง ไปเที่ยว ซื้อเสื้อผ้าและอาจได้เงินใช้ฟรี ๆ  

3. ชายหรือหญิงมี “ก๊ิก” มากกว่ากัน ชายและหญิงมีก๊ิกได้เหมือนกันและพอ ๆ กัน เพราะผู้ชาย

เจ้าชู้เป็นปกตินิสัยและต้องการการเอาอกเอาใจดูแลอย่างใกล้ชิดจากแฟน ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

รวดเร็วก็จะหาทางถ่ายเทไปยังผู้อ่ืน ส่วนผู้หญิงก็มักจะเป็นฝ่ายไม่ค่อยปฏิเสธใคร มักจะรักพ่ีเสียดายน้อง ไม่

กล้าตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งอย่างเด็ดเด่ียวจึงเป็นไปในลักษณะ “อยากเก็บเธอไว้ทุกคน” จึงสานสัมพันธ์

ไปเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีความอ่อนไหวและมักตกหลุมรักได้ง่ายกับการเอาอกเอาใจของผู้ชาย บวกกับความกล้า

และความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ให้หญิงชายเท่าเทียมกัน ผู้ชายทําได้

ผู้หญิงก็ทําได้เช่นกัน 

4. ข้อดีของการมี “ก๊ิก” คือ การมีความสุข เพราะความรักทําให้โลกนี้ช่างน่าอยู่และกลายเป็นสีชมพู 

หวานแหวน ชุ่มช่ืนหัวใจ นอกจากนั้นยังเป็นความท้าทาย ได้ลิ้มลองกับการคบคนหลายแบบ หลายรสชาติ ได้

ทําอะไรที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ําซากจําเจ แก้เหงา แก้เซ็ง แก้เบ่ือ ไม่ต้องอยู่คนเดียว เปิดโอกาสให้ตนเองได้ศึกษากบั

คนมากขึ้น ได้เลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง เพราะคนเรามีความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมดา 

5. ปัญหาของ “ก๊ิก” คือ ถูกมองว่าทําตัวไม่ดี หลายใจ เจ้าชู้ ลดความน่าเชื่อถือของตนเอง 

โดยเฉพาะคนที่มีแฟนอยู่แล้วต้องทําร้ายจิตใจคนที่เรารัก บางคนที่มีเพศสัมพันธ์ความรู้สึกก็ต้องมีมากขึ้นเป็น

พิเศษ ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม แต่ไม่สามารถเป็นห่วงหรือหึงหวงได้เต็มความรู้สึก ต้องคอยเก็บกดความรู้สึก

ตัวเองภายใต้คําว่า “ก๊ิก” ทําให้ต้องอึดอัดทรมานใจ อาจมีการทําร้ายตัวเอง ทําร้ายผู้อ่ืน ทะเลาะเบาะแว้งหรือ

อาจถึงขั้นฆ่าตัวตายซึ่งมีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ บางคนอาจกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ไม่เป็นอัน

เรียนหนังสือ เวลาเรียนไม่พอต้องลงทะเบียนเรียนใหม่แต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงต้องตัดสินใจขายตัว

เพื่อเอาเงินมาลงทะเบียนเรียนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งเรื่องนักศึกษาขายตัว 

6. จุดจบของ “ก๊ิก” มี 2 แบบ คือ แบบดีกับแบบไม่ดี แบบดีอาจเป็นแฟนกันหรือหากคบกันไปแล้ว

รู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลิกลากันไป กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ ในแบบไม่ดีนั้นส่วนใหญ่จะจบตรงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีแฟน



เป็นตัวเป็นตนแล้วเลิกคบกับก๊ิก หรือกิ๊กอาจทําตัวน่าเบ่ือหน่ายจึงสลัดทิ้งไป แต่สาเหตุยอดนิยม คือ “มีใหม่

แล้วลืมเก่า” แต่ถ้าเลิกกับแฟนแล้วอาจกลับมามีก๊ิกอีกก็ได้ 

ข้อตกลงหรือสัญญาของการเป็น “ก๊ิก” 

1. หากเจอกันต้องทักทายด้วยความยินดี แต่ถ้าอยู่ห่างกัน 100 เมตรให้ย้ิมหวาน ๆ ประมาณ 1 นาที 

และมีท่าทางประกอบ เช่น บ๊ายบาย 

2. ห้ามพูดคุยกับคนอื่นเกินหน้าเกินตา ถ้าจับได้จะโดนทําโทษโดยการดึงหูจนกว่าจะแดง 

3. โทรศัพท์คุยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 5 วัน แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่า 40 นาที 

4. เวลานอนห้ามคิดถึงใครต้องคิดถึงแต่ก๊ิก 

5. ไม่มีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาจนกว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะยินยอม 

6. ให้ถือสัญญาไว้จนกว่าบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายจะมีก๊ิกใหม่ 

กฎ 10 ข้อของการเป็น “ก๊ิก” 

1. ห้ามหึงหวง แต่ห่วงกันได้ 

2. มีอะไรกันได้ แต่ไม่ใช่ของกันและกัน 

3. ไม่มีสิทธิเรียกร้องเกินเหตุ 

4. อาจเปลี่ยนสถานะได้ แต่ถ้าไม่ได้ห้ามเศร้า 

5. ห้ามใช้ก๊ิกร่วมกันกับเพื่อน 

6. ถ้าก๊ิกคิดจะไปมีแฟนเป็นตัวเป็นตน โดยไม่ใช่เรา ห้ามฟูมฟาย แต่ต้องพยายามยอมรับและยินดีด้วย 

แล้วค่อยตกลงกันอีกทีว่าจะเป็นกิ๊กกันต่อไปหรือไม่ 

7. ไม่จําเป็นต้อง take care กันเกินเหตุ เพราะเป็นแค่ก๊ิก 

8. ก๊ิกมีได้ไม่จํากัดจํานวน เป็น infinity ไม่จํากัดเพศ วัย และสถานภาพ ถ้าไม่กลัวตายเพราะเอดส์

หรือต้องปีนต้นงิ้ว 

9. ก๊ิกสําคัญรองจากแฟน 

10. ก๊ิกยังไงก็เป็นกิ๊กต้องเจียมตัว 

อย่างไรก็ตาม หากทัศนคติหรือค่านิยมเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของวัยรุ่นไทยเปิดกว้างและอิสระเสรี

มากกว่านี้ ตามคอนเซ็ปต์ “ทุ่มเท ทิ่มแทง ทําแท้ง ทอดทิ้ง” อาจเกิดการพลาดพลั้ง เปลืองเนื้อเปลืองตัวและ

เกิดในสิ่งที่ไม่ต้องการได้ เช่น การต้ังท้องก่อนวัยอันสมควร การทําแท้ง การทอดทิ้งเด็ก ดังนั้นจึงอยากให้วัยรุ่น

ไทยได้ “รักนวลสงวนตัว” จะดีกว่า…. 
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