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                                                              สมาชิกในกลุ่ม 

   ๑.นายชัยวฒัน์   ตุ่ยชัย      รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๐๒ 

   ๒.นายสุริยา   องคสาท    รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๐๕ 

        ๓.นางสาววรากรณ์  กาลจักร รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๐๘ 

    ๔.นายณัฐวุฒิ   ผาสุข รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๑๑ 

            ๕.นางสาวภัทราพร   นามธิราช รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๑๖ 
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   ๗.นายธีรพนัธ์   สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๒๓ 

                                            ๘.นายพชิิตพล   ศิริเวช รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๒๕ 

๙.นายวุฒิชัย  อ่อนสีดา รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๒๖ 

           ๑๐.นางสาวจันทร์เพ็ญ  โก๊ะเค้า   รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๒๗ 

        ๑๑.นางสาวน า้ฝน   ป้องชนะ   รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๒๙ 

      ๑๒.นายคมกริช   ดวงภักดี    รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๓๐ 

           ๑๓.นางสาววราพร   ศรีจูมลาย   รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๓๑ 

                                           ๑๔นายไกรวุฒิ     มุ่งชัย    รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๓๕ 

 ๑๕นางสาวสมสุดา  สุขาล รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๔๐ 

           ๑๖.นางสาวดารัตน์   คุณสว่าง    รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๔๒ 

      ๑๗นางสาวรัตติกาล  โทแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๔๓ 

            ๑๘.นางสาวเบญจวรรณ   การุญ  รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๔๕ 

                                          ๑๙.นายวสันต์   วรฮาด   รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๔๗ 

                                           ๒๐.นายสิทธิพงษ์   ทุมเสน     รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๕๐ 

                                           ๒๑.นางสาวปาจารีย์ทอนฮามแก้ว   รหัสนักศึกษา ๕๓๑๐๕๓๐๙๑๕๑ 

 

สาขาวชิานิติศาสตร์ ช้ันปีที่ ๓ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



๓ 

 

ค าน า 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิาวฒันธรรมแอ่งสกลนคร จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาและ

ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง สาวบ่มแก๊ส โดยคณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัท่ีมาของค าวา่

สาวบ่มแก๊ส  แรงจูงใจของการเป็นสาวบ่มแก๊ส  ทศันคติของคนรอบๆขา้งท่ีมีต่อสาวบ่มแก๊ส และ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นสาวบ่มแก๊ส 

ทางคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานเล่มน้ีจะไดใ้หค้วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัเร่ืองสาวบ่ม

แก๊สน้ีไม่มากกน็อ้ย และหากรายงานเล่มน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใดทางคณะผูจ้ดัท ากต็อ้งขออภยัไว ้

ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

 

                                                                                               นางสาวภทัราพร   นามธิราช และคณะ 

                                                                                                           ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

สารบัญ 

บทท่ี ๑ บทน า ๑ 

บทท่ี ๒ สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา ๔ 

บทท่ี ๓ รายงานการศึกษาชุมชน ๕ 

บทท่ี ๔ สรุปผลการศึกษา  ๑๓ 

ภาคผนวก ๑๔ 

อา้งอิง ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

บทที่ ๑ บทน า 

มูลเหตุหรือแรงจูงใจ 

    จากปัญหาท่ีเดก็ไทยในปัจจุบนัโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆในแถบชนบทบา้นเรา มีวฒันธรรมการ

แต่งกายท่ีค่อนขา้งเกินกว่าวยัอนัควร กล่าวคือเดก็อาย๑ุ๓-๑๔ ปี นุ่งกางเกงขาสั้น สวมเส้ือเอวลอย 

แบบเดียวกบัพริตต้ี มาเดินท่ีตลาดคลองถม หรือบริเวณท่ีมีการจดังานร่ืนเริงตามหมู่บา้นต่างๆ กลุ่ม

ของเราจึงไดเ้กิดความคิดท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าวน้ี โดยใชช่ื้อหวัขอ้เร่ือง “ สาวบ่ม

แกส็”  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.เพื่อศึกษาท่ีมาของค าวา่สาวบ่มแก๊ส 

๒.เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีท าใหเ้ดก็หญิงเป็นสาวบ่มแก๊ส 

๓.เพื่อศึกษาทศันคติของคนทัว่ไปท่ีมีต่อสาวบ่มแก๊ส 

๔.เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสาวบ่มแก๊ส 

พืน้ที่ศึกษา 

บา้นนิรมยั ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร 

วธีิการศึกษา/ขั้นตอนการศึกษาชุมชน 

• การเตรียมความพร้อม 

ก่อนเร่ิมการท างาน กลุ่มของเราไดมี้การประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีน่าจะ

ศึกษาโดยการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม และไดมี้การลงมติใหศึ้กษาเก่ียวกบั 



๖ 

 

เดก็หญิงในชนบทซ่ึงมีพฤติกรรมการแต่งตวัท่ีส่อว่าเป็นสาวก่อนวยัอนัควร โดยตั้งช่ือเร่ือง

วา่ สาวบ่มแก๊ส 

เม่ือไดห้วัขอ้ในการศึกษาแลว้ กไ็ดมี้การใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัคิด แตกประเดน็

ยอ่ยๆ ได ้ดงัน้ี 

๑.ความเป็นมาของค าวา่สาวบ่มแก๊ส 

๒.แรงจูงใจท่ีท าใหเ้ดก็หญิงเป็นสาวบ่มแก๊ส 

๓.ทศันคติของคนทัว่ไปท่ีมีต่อสาวบ่มแก๊ส 

๔.ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสาวบ่มแก๊ส 

หลงัจากนั้นจึงไดเ้ตรียมลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

• การเลอืกพืน้ที่ 

จากการท่ีกลุ่มไดป้รึกษาหารือเร่ืองพื้นท่ี ท่ีจะลงไปศึกษาโดยใหส้มาชิกในกลุ่ม

เสนอรายช่ือหมู่บา้นท่ีมีเด็กหญิงท่ีเขา้ลกัษณะเป็นสาวก่อนวยั(สาวบ่มแก๊ส) และแลว้กไ็ดล้ง

มติเลือกหมู่บา้นนิรมยั ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร  เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ี

ในการศึกษาประกอบกบัหมู่บา้นนิรมยัน้ีมีความน่าสนใจตรงท่ีมีเดก็หญิงคนหน่ึงท่ีน่าจะ

ตอบขอ้สงสัยในส่ิงท่ีเราตอ้งการจะศึกษาได ้อีกทั้งยงัเป็นหมู่บา้นของหน่ึงในสมาชิกใน

กลุ่มของเราดว้ย จึงคิดวา่น่าจะง่ายต่อการศึกษาเพราะเราจะไดมี้ผูป้ระสานงานในการลง

พื้นท่ีชุมชนนัน่เอง 

• การลงพืน้ที ่/ การเกบ็ข้อมูล 



๗ 

 

กลุ่มของเราไดเ้กบ็ขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน ซ่ึงไดใ้หส้มาชิกแต่ละคนเขา้

ไปสอบถามความคิดเห็นตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคจ์ากผูป้กครอง ตวัเดก็เอง และคน

ทัว่ไปในชุมชน แลว้จดบนัทึก รวมถึงการเกบ็ขอ้มูลจากการสังเกตดว้ย 

• การสรุปผล 

เม่ือไดข้อ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของผูป้กครอง ตวัเดก็เอง และคนทัว่ไปในชุมชน 

รวมถึงการเกบ็ขอ้มูลจากการสังเกตแลว้จึงน ามาวเิคราะห์ และเรียบเรียงเพื่อสรุปผลการเรียนรู้และ

เตรียมน าเสนอต่อไป 

• การเขยีนรายงาน 

กลุ่มของเราใชว้ธีิการเขียนรายงานเชิงสารคดี 
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บทที่ ๒ สภาพพืน้ที่ที่ศึกษา 

บา้นนิรมยั ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร เป็นหมู่บา้นท่ีเป็นชุมชน

ใหญ่ มีผูค้นอาศยัอยูจ่  านวนมาก ประมาณ ๓๐๐ หลงัคาเรือน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์ผูค้นใน

ชุมชนอยูก่นัแบบพึ่งพาอาศยั มีเร่ืองอะไรกม็กัจะคอยช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เวลามีงานบุญท่ีวดักจ็ะ 

แต่งกายดว้ยชุดสุภาพ เขา้ไปร่วมงาน 
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บทที่ ๓ รายงานการศึกษาชุมชน 

ทีม่าของค าว่า “สาวบ่มแก๊ส” 

เราอาจเคยไดย้นิค  าวา่ “สุกคาเครือมา”กนับา้งแลว้ ค  าวา่ “สุกคาเครือ” เป็นอาการของกลว้ย

ท่ีสุกงอมอยูก่บัตน้กลว้ยตั้งแต่ออกปลีสารอาหารของล าตน้เขา้ไปหล่อเล้ียงผลกลว้ยท่ีแก่จดัแลว้จะ

ค่อยๆสุกจากหวแีรกจนไปถึงหวสุีดทา้ยแต่สีไม่สวย คนมองไม่ถึง เพราะวา่กวา่ผลกลว้ยจะสุกงอม

ตอ้งใชเ้วลานาน ผา่นลมผา่นแสงแดดท่ีแผดเผาท าใหร้ะยะเวลาการสุกงอมเป็นไปตามธรรมชาติ

ของมนัเองเพราะวา่ผา่นประสบการณ์การยนืตน้จนถึงเวลาเขากต็ดัเอาไปกินความอร่อยจากการอยู่

กบัตน้เป็นเวลานาน ท าใหไ้ดคุ้ณค่าของอาหารคนโบราณจึงเห็นคุณค่าของกลว้ยท่ีสุกคาเครือเป็น

ท่ีสุด 

ส าหรับกลว้ยบ่มแก๊สเกิดจากส่ิงปรุงแต่งนอกเหนือธรรมชาติเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกท าให้

เกิดปฏิกิริยาทางลดั มองดูภายนอกผวิสวย น่ารักน่ารับประทาน น่าเอาไปถวายส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ

เซ็นไหว ้เป็นอยา่งยิง่ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบักลว้ยสุกคาเครือท่ีดูแลว้ไม่น่าพิศเพราะบางหวกีวา่จะ

สุกตอ้งผา่นประสบการณ์ของการเอาตวัรอดจาก มดบา้งจากคา้งคาว จากนกหนู เป็นตน้ แต่เม่ือสุก

และไดล้ิ้มชิมรสกลว้ยสุกคาเครือจะมีรสชาติท่ีอร่อย มีคุณค่ามากกวา่กลว้ยบ่มแก๊สเพราะไม่ไดเ้กิด

จากการถูกบงัคบัใหสุ้ก ใหส้วยใหน่้าชมนัน่เอง 

เช่นเดียวกนักบัค าวา่ “สาวบ่มแก๊ส” ในท่ีน้ีขอใหค้วามหมายวา่ หญิงสาวท่ีถูกบ่มใหส้วยดว้ย

การเสริมแต่งก่อนวยัอนัควร ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซ่ึงการท่ีเด็กมีลกัษณะเป็นสาวก่อนวยัอนัควร

นั้น มีเหตุจูงใจ ทศันคติ หรือมุมมองของตวัเด็กเองและคนรอบๆขา้งเดก็ รวมไปถึงผลกระทบจาก

การเป็นสาวบ่มแก๊สจะเป็นอยา่งไรนั้น อาจศึกษาไดจ้ากรายงานเชิงสารคดีเร่ือง“สาวบ่มแก๊ส” 

รายงานเชิงสารคดีเร่ือง“สาวบ่มแก๊ส” 

เชา้วนัอาทิตยท่ี์ ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๕ กลุ่มของพวกเรานดัรวมตวักนัเพื่อจะไปลงพื้นท่ี

ศึกษาชุมชน ในหวัขอ้ “สาวบ่มแก๊ส”  วนัน้ีเป็นวนัท่ีบรรยากาศค่อนขา้งเป็นใจฝนไม่ตก แมว้า่จะมี



๑๐ 

 

แดดแรงตั้งแต่เชา้อยูบ่า้งแต่กไ็ม่อาจเป็นอุปสรรคท่ี์จะมาขดัขวางหวัใจท่ีใฝ่เรียนรู้ของพวกเราไปได้

และเม่ือสมาชิกในกลุ่มของเรามาพร้อมกนัแลว้ พวกเราจึงเร่ิมออกเดินทางดว้ยรถกระบะจาก

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครเวลาประมาณ ๐๙.๐๐น.มุ่งตรงไปยงัหมู่บา้นนิรมยั   ต  าบลโพธิไพศาล  

อ าเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร  ในระหวา่งการเดินทางขณะท่ีรถเล่นอยูน่ั้น  ส้มหน่ึงในสมาชิก

กลุ่มซ่ึงนัง่อยูท่ี่กระบะหลงัของรถไดส้ังเกตเห็น เด็กวยัรุ่นชายหญิงหลายต่อหลายคู่ขบัรถมอเตอร์

ไซดส์วนกนัไปสวนกนัมาแต่มีอยูคู่่หน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ กล่าวคือ 

มีเดก็สาวคนหน่ึงอายปุระมาณ ๑๔ปี นัง่ซอ้นทา้ยมอเตอร์ไซดเ์ดก็หนุ่มอายรุุ่นราวคราว

เดียวกนั  ซ่ึงขบัตามหลงัรถกระบะคนัท่ีพวกเรานัง่มา  เดก็สาวคนนั้นเธอมาในชุดกางเกงขาสั้นจุ๊ดจู๋

สีแดงแปร๊ดพร้อมกบัเส้ือแขนสั้นเอวลอยโชวส์ะดือสีเขียวข้ีมา้ เธอโป๊ะแป้งหนาจนหนา้ขาวเวอร์ 

แต่สงสัยวา่เม่ือเชา้เธอคงจะลืมทาแป้งใส่ท่ีคอ เพราะเม่ือมองดูท่ีคอของเธอแลว้ ดูเหมือนกบัวา่เธอ

พึ่งไปมุดเตาถ่านมายงัไงอยา่งงั้น พวกเราจึงอดไม่ไดท่ี้จะแซวเธอ (แต่งตวัอยา่งน้ีแม่ไม่วา่เหรอ) 

ในขณะเดียวกนันั้นพวกเรากไ็ดเ้กิดค าถามข้ึนมาวา่  ทั้งๆท่ีแดดกร้็อนจนแทบจะเผาเน้ือให้

เกรียมได ้ขนาดน้ีแต่ท าไมเธอถึงไดแ้ต่งตวัอะไรวาบหววิขนาดนั้นแทนท่ีจะแต่งตวัใหมิ้ดชิด

มากกวา่น้ี เพื่อท่ีจะไดก้นัแดดกนัร้อนไดบ้า้ง แต่ถึงอยา่งไรกต็ามพวกเรากท็  าไดเ้พียงแค่สันนิษฐาน

กนัเล่นๆวา่เธอคงจะมาจากงานอะไรสักอยา่ง เพราะในขณะท่ีเราก าลงัจะจอดรถถามเธอนั้น เธอได้

หยดุแวะท่ีตลาดเสียแลว้อีกทั้งพวกเรากจ็  าเป็นตอ้งเร่งเดินทางเพื่อใหท้นัตามก าหนดเวลาดว้ยนัน่เอง 

การเดินทางของพวกเราใชเ้วลาประมาณ ๔๕ นาที กไ็ปถึงยงัจุดหมายปลายทาง คือ หมู่บา้น

นิรมยั   ต  าบลโพธิไพศาล  อ าเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงเป็นบา้นของแอร์หน่ึงในสมาชิก

กลุ่มของพวกเรา   

กา้วแรกท่ีพวกเราลงจากรถความรู้สึกคิดถึงบา้นกแ็วบ๊ข้ึนมาทนัที บรรยากาศโดยรอบ

หมู่บา้นน้ีค่อนขา้งเงียบสงบ ลมเยน็สบายจากชายทุ่ง หอบเอากล่ินไอดินจากทอ้งนาพดัมาแตะจมูก

ของพวกเรา มนัช่างเป็นความรู้สึกท่ีสดช่ืนเหลือเกิน แตกต่างจากดงคอนกรีตและกล่ินควนัรถจาก

ท่อไอเสียในเมืองใหญ่ท่ีพวกเราตอ้งทนสูดอยูเ่กือบทุกวนัเสียจริงๆ 



๑๑ 

 

มาถึงตอนน้ีกถึ็งเวลาท่ีพวกเราตอ้งเร่ิมลงมือท างานกนัจริงๆแลว้สักที เร่ิมจากการสอบถาม

ตวัอยา่งสาวบ่มแก๊ส และหลงัจากนั้นไดมี้การแบ่งกลุ่มยอ่ยใหเ้พื่อนๆมีส่วนร่วมโดยใหไ้ปสอบถาม

ขอ้มูลจากคนในชุมชน หลงัจากนั้นจึงไดแ้ยกยา้ยกนัออกไปเกบ็ขอ้มูล 

สอบถามจากตวัอยา่งสาวบ่มแก๊ส  นอ้งบี (นามสมมติ) อาย ุ๑๖ ปี ไดค้วามวา่ 

ถาม : เร่ิมรู้จักแต่งตัวตั้งแต่เมือ่ไหร่ และรู้หรือป่าวว่าการแต่งตัวแบบนีม้นัควรหรือไม่ควร ? 

กไ็ม่ค่อยแน่ใจเหมือนกนัวา่เร่ิมแต่งตอนอายเุท่าไร  แต่เร่ิมรู้สึกตวักป็ระมาณช่วงมธัยมตน้ 

เวลาไปเท่ียวงานท่ีต่างๆเห็นเพื่อนแต่งตวัสวยกนั ใส่ขาสั้นบา้ง สายเด่ียวบา้ง ท าใหเ้ราอยากแต่ง

แบบเขาบา้ง และกดู็การแต่งตวัจากทีว ีดูซีรียเ์กาหลี ดูจากอินเตอร์เน็ท กไ็ม่รู้วา่หรอกวา่การแต่งตวั

แบบนั้นมนัควรหรือไม่ควร แต่รู้แค่วา่แต่งแลว้สวยกเ็ลยอยากแต่ง   

เคยมคีนทกับ้างรึป่าวว่าการแต่งตัวแบบนีม้นัไม่เหมาะสมกบัวยัของเรา   ? 

กมี็บา้ง  ส่วนใหญ่แลว้กจ็ะบอกวา่แต่งตวัแรงเกินไป คนท่ีทกัส่วนใหญ่กจ็ะเป็นพ่อกบัแม่ พี่

ป้า นา้อา   คนแถวบา้น 

จากการทีน้่องได้แต่งตัวแบบนีน้ั้นมนัมข้ีอดีและข้อเสียอะไรบ้าง  ? 

ส าหรับขอ้ดี  ก ็มีเพื่อนผูช้ายเขา้มาคุยดว้ยเยอะและไปท่ีไหนกมี็แต่คนรู้จกั 

ส่วนขอ้เสีย   กมี็คนในหมู่บา้น นินทาบา้งวา่ แต่งตวัไม่รู้จกักาละเทสะแต่งตวัเหมือนผูห้ญิง

หากิน 

แล้วน้องรู้สึกยงัไงบ้างกบัค านินทาของชาวบ้านทีว่่าน้องแต่งตัวเหมอืนผู้หญิงหากนิ  ? 

หนูกไ็ม่ค่อยรู้สึกอะไรกบัค านินทาของชาวบา้นสักเท่าไร แต่คนท่ีรู้สึกกคื็อพ่อกบัแม่

มากกวา่ท่ีตอ้งมารับฟังค านินทาของชาว กส็งสารพ่อกบัแม่อยูเ่หมือนกนั 

แล้วผลเสียทีไ่ด้รับจากการท าตัวอย่างนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง  ? 



๑๒ 

 

กเ็หมือนกบัวา่เรามวัมกมุ่นอยูก่บัการแต่งตวัมากเกินไป จนท าใหเ้สียการเรียนและท าให้

เรียนไม่จบ พอไม่ไดเ้รียนกเ็อาแต่เท่ียวสุดทา้ยกพ็ลาดและทอ้งในท่ีสุด ซ่ึงตอนน้ีหนูกต็อ้งออกมา

ท างาน ก่อสร้าง ท างานรับจา้งรายวนั ทั้งเหน่ือยและกล็  าบากมากๆคะ ถา้รู้อยา่งน้ีแต่แรกกค็งท าตวั

ใหดี้กวา่น้ี เด๋ียวน้ีเจอเพื่อนท่ีไหนกไ็ม่กลา้มองหนา้เพื่อนเพราะอาย 

อยากฝากขอ้คิดใหเ้ดก็รุ่นใหม่ รู้จกัใชส้ติในการรับส่ือต่างๆ เพราะอาจพลาด หลงเดินทาง

ผดิไป อยา่งท่ีหนูเคยเป็น แถมยงัท าใหค้รอบครัวตอ้งเส่ือมเสียช่ือเสียง พ่อแม่กต็อ้งเสียใจซ่ึงมนั

บาปมาก 

 

ในส่วนของการสอบถามความคิดเห็นจากคนในชุมชน ไดผ้ลดงัน้ี 

กลุ่มแรก สอบถามความคิดเห็นจากครูเก่ียวกบัแรงจูงใจและผลกระทบของการเป็นสาวบ่ม

แก๊ส ไดใ้จความวา่ 

ครูด า (นามสมมติ) : การท่ีเดก็ไทยในปัจจุบนัเป็นสาวก่อนวยัอนัควรนั้นผมคิดวา่ส่ือมีส่วน

ส าคญัต่อการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบของเด็กโดยเฉพาะเดก็ท่ีมีปัญหาดา้นครอบครัว พ่อแม่ไม่

ใส่ใจ วนัๆหน่ึงกว็ุน่อยูก่บัการท างานหาเงินเล้ียงครอบครัว แลว้ปล่อยใหลู้กนัง่ดูโทรทศันห์รือเล่น

อินเตอร์เน็ตอยูค่นเดียวในบา้นไม่ไดค้อยช้ีแนะ หรือสอนใหลู้กรู้จกัวา่อนัไหนผดิอนัไหนถูก เพราะ

บางทีเด็กกไ็ม่ไดมี้วฒิุภาวะมากพอท่ีจะแยกแยะไดว้า่ส่ิงไหนถูกส่ิงไหนผดิและผลกระทบจากการ

ท าแบบนั้นจะเป็นอยา่งไรเดก็บางคนกไ็ม่อาจรู้ได ้เช่น การท่ีพระเอกขืนใจนางเอก เดก็บางคนท่ีไม่

รู้กอ็าจจะคิดวา่เป็นการกระท าท่ีถูกตอ้ง หาไม่มีผูป้กครองคอยช่วยแนะน า  ทั้งท่ีจริงแลว้มนัเป็นส่ิง

ท่ีไม่ถูกไม่ควร ดงันั้นครอบครัวจึงมีส่วนส าคญัต่อการแนะแนวทางใหเ้ดก็ไดรั้บส่ืออยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสมมากเช่นกนั 

ผลกระทบท่ีอาจจะตามมาได ้จากการท่ีเดก็รับส่ืออยา่งผดิๆ อาจก่อใหเ้กิดปัญหา เรียนไม่จบ 

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และกลายเป็นภาระของสังคมได ้



๑๓ 

 

ครูฟ้า (นามสมมติ) : การท่ีเดก็เป็นสาวเร็วกวา่ท่ีควรนั้น น่าจะเกิดจากการรับเอาวฒันธรรม

ของต่างชาติเขา้มา ดว้ยการดูส่ือต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีกนัอยา่งแพร่หลายและ

เจริญกา้วหนา้ข้ึนทุกวนั ซ่ึงกก็  าลงัแพร่เขา้สู่ชนบทและกลืนกินวฒันธรรมพื้นบา้นของเราอยา่ง

รวดเร็ว เช่น กระแสซีร่ีส์เกาหลี ส่ือต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ี

ก าลงัอยากรู้อยากลอง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นสาวก่อนวยัอนัควรนั้น มีทั้งผลกระทบต่อตวัเดก็เอง ท่ีอาจ

หมดอนาคตท่ีสดใสเพราะหลงเดินทางผดิ  เรียนไม่จบ หรือตั้งครรภ ์ ผลกระทบต่อครอบครัว ท่ีท า

ใหพ้่อแม่เสียใจ ซ่ึงบางทีเดก็คนนั้นอาจเป็นความหวงัเดียวของครอบครัวแต่กลบัท าตวัเส่ือมเสีย 

รวมไปถึงผลกระทบต่อสังคมดว้ย  

กลุ่มท่ีสอง สอบถามความคิดเห็นจากผูป้กครองเก่ียวกบัพฤติกรรมของเด็กท่ีเป็นสาวก่อนวยั

อนัควร ไดค้วามวา่ 

แม่พนั(นามสมมติ) : แม่กเ็คยบอกเคยสอนลูกแม่อยูบ่่อยๆ มนักท็  าตวัดีนะ อยูบ่า้นกแ็ต่งตวั

เรียบร้อย ไปโรงเรียนแต่เชา้ทุกวนั แม่เองกต็อ้งออกไปหาท างานรับจา้งทุกวนั ไม่ค่อยมีเวลาดูแล

มนัสักเท่าไร่ พอมีชาวบา้นมาบอกแม่วา่ลูกแม่ไปกบัผูบ่้าวอยูบ่่อยๆและกย็งัใส่กางเกงขาสั้นจุ๊ดจู๊ 

แต่งตวัวาบหววิอีกดว้ย แม่กไ็ม่เช่ือเขาเพราะแม่กเ็ห็นมนัไปโรงเรียนทุกวนั บางทีวนัเสาร์วนัอาทิตย ์

มนักย็งับอกแม่วา่มนัไปท ารายงานท่ีโรงเรียนเลย แม่เองกคิ็ดวา่ลูกของแม่เป็นเดก็ขยนัเรียนมาโดย

ตลอด แต่แลว้อยูม่าวนัหน่ึง ครูกไ็ดส่้งหนงัสือมาใหแ้ม่วา่ลูกสาวของแม่ไม่ไดไ้ปโรงเรียนหลาย

สัปดาห์แลว้ โดยฝากมากบัเพื่อนนกัเรียนในหมู่บา้นเดียวกนั แม่จึงไปพบกบัครูท่ีโรงเรียนและไดรู้้

ความจริงวา่ลูกของแม่เป็นอยา่งท่ีเขาพดูจริงๆ  ต่อมาไม่นานมนักต็ั้งทอ้ง แลว้ครูกใ็หม้นัออกจาก

โรงเรียน แม่เสียใจมากน ้าตาตกในพดูอะไรไม่ออก ไดแ้ต่เสียใจท่ีความหวงัของแม่ท่ีอยากใหลู้กได้

เรียนสูงๆ จะไดท้ างานสบายไม่ตอ้งมาทนล าบากเหมือนแม่ กลบัตอ้งมาพงัทลายลงกลางครันแบบ

น้ี   แม่ขอฝากถึงลูกๆนกัเรียน นกัศึกษาทุกคน ใหต้ั้งใจเรียนอยา่ท าใหพ้่อแม่ผดิหวงั อยา่พึ่งคิดอยาก

เป็นสาวก่อนวยัอนัควร เพราะถา้พลาดเดินทางผดิแลว้ผลเสียท่ีตามมาจะมีมากกวา่ท่ีเราคิด 



๑๔ 

 

กลุ่มท่ีสาม สอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆ ไดใ้จความวา่ 

ผกักาด : หนูชอบดูเพื่อนแต่งตวัเปร้ียวๆ หนูคิดวา่มนักส็วยดีนะคะ ดูเป็นคนทนัยคุทนัสมยั

ดีคะ เพราะจากท่ีเห็นในอินเตอร์เน็ต หรือดูจากละครโทรทศัน์เขากแ็ต่งตวัแบบน้ีกนัทั้งนั้น แต่หนู

คิดวา่มนัไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่  เพราะเราเป็นเดก็นกัเรียนซ่ึงยงัหาเงินใชเ้องยงัไม่ได ้ การ

อยากเป็นสาวก่อนวยัอนัควรน้ียอ่มตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมากในการเสริมแต่ง ซ่ึงกย็อ่มเป็นภาระให้

ครอบครัวเพิ่มมากข้ึน 

เพื่อนของบางคนแต่งชุดนกัเรียนออกมาจากบา้นแต่ไปไม่ถึงโรงเรียนกมี็เยอะแยะคะ ขอเงิน

แม่มาไดก้เ็อาไปซ้ือเคร่ืองส าอาง ซ้ือเส้ือผา้ใส่ หรือไม่กเ็อาไปเล้ียงผูบ่้าวคะ เห็นแลว้กอ็ดสงสารพ่อ

แม่เขาไม่ได ้พ่อแม่บางคนท างานงกๆ หาเงินส่งลูกเรียนแต่ลูกกไ็ม่เห็นคุณค่าของเงินท่ีพ่อแม่หามา

ให ้ไดเ้งินมาแลว้กใ็ชเ้ปลืองยิง่กวา่กระดาษทิชชูอีกคะ 

ตน้หอม : เคยเห็นเด็กนกัเรียนหญิงม.ตน้ หลายคน ต่ืนเชา้มาหนา้กย็งัไม่ลา้ง ฟันกย็งัไม่

แปรง หยบิแป้งข้ึนมาทา หยบิเส้ือผา้มาใส่แลว้กไ็ปเท่ียวกบัเพื่อนชายเฉยเลย ดูแลว้กน่็าโมโหแทน

พ่อแม่เขาคะ แทนท่ีต่ืนข้ึนมาจะไดเ้รียกใหม้าช่วยงานแต่ลูกกลบัแอบหนีไปเท่ียวเล่น ปล่อยใหพ้่อ

แม่ท างานหาเงินเล้ียงอยูร่ ่ าไป มิหน ่าซ ้ าบางคนมีลูกในระหวา่งเรียน ตอ้งออกจากโรงเรียนกลางครัน 

พอคลอดลูกแลว้ ยงัตอ้งใหพ้่อแม่หาเล้ียงทั้งลูกและหลานอีก  

มะขาม : รู้สึกไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัการท่ีเพื่อนแต่งตวัเกินกวา่วยัอนัควร บางท่ีเจอกนัท่ีตลาด

นดัคลองถมกไ็ม่กลา้ทกั กลวัคนอ่ืนรู้วา่เป็นเพื่อนกนั เด๋ียวเขาจะเหมารวมวา่เป็นพวกเดียวกนั 

แต่งตวัแต่งหนา้จดั ใส่กางเกงขาสั้นๆ เส้ือตวัเลก็ๆบางๆ คลา้ยๆวา่แอบไปเอาชุดนอ้งมาใส่เลยคะ 

และอีกอยา่งกคื็อแม่หนูกไ็ม่ใหค้รบเพื่อนแบบน้ีเป็นเพื่อนดว้ยเพราะกลวัวา่หนูจะเป็นอยา่ง

เขา  แม่หนูเคยเล่าใหฟั้งวา่แม่เห็นเดก็หลายคนท่ีมีลกัษณะเป็นสาวก่อนวยัแบบน้ีแหละ ส่วนมากก็

เรียนไม่จบกนัทั้งนั้น บางทีกพ็ลาดท่าเสียที ทอ้งไม่มีพ่อ สร้างภาระใหพ้่อแม่ ตอ้งมาเล้ียงลูกของลูก

อีก แม่กเ็ลยไม่อยากใหเ้ป็นแบบเขาคะ 



๑๕ 

 

กลุ่มท่ีส่ี สอบถามความคิดเห็นจากคนทัว่ๆไป ไดค้วามวา่ 

คะนา้ : การแต่งตวัเกินกว่าวยัอนัควรของเดก็ เกิดจากการดูส่ือ โฆษณาชวนเช่ือทั้งหลายท่ีมี

อยูอ่ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เดก็ท่ีรับเอาส่ือต่างๆเหล่าน้ีเขา้ไปทุกวนัๆ กจ็ะเกิดการซึมวบัเอา

แนวคิด ความเช่ือวา่ฉนัตอ้งสวย ฉนัตอ้งขาว จะไดดู้เป็นจุดสนใจของคนอ่ืนๆ เกิดความเช่ือวา่คน

สวยใครๆกรั็กใครๆกช็อบ เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม คลา้ยกบัวา่ถา้ไม่สวยกจ็ะไม่มีท่ียนื

ส าหรับฉนัในสังคม และเกิดเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบส่ือ โดยไม่รู้ถึงผลกระทบท่ีจะตามมาใน

ภายหลงั เพราะส่ือส่วนใหญ่มกัจะน าเสนอแต่ดา้นท่ีดีๆของตน การรับส่ือโดยไม่ใชว้จิารณญาณ

ยอ่มส่งผลกระทบต่อความคิด หรือความเช่ือท่ีอาจไม่ถูกตอ้งไดใ้นบางคร้ัง 

ตน้กลา้ : เดก็สมยัน้ีเป็นสาวเร็วกวา่แต่ก่อนเยอะเม่ือก่อนอาย ุ๑๗ – ๑๘ ปี บางทียงัแกผ้า้โดด

น ้าคลองเล่นกนัอยูเ่ลย แต่ปัจจุบนัน้ีอาย ุ๑๗-๑๘ ปี มนัแต่งงานมีลูกหน่ึง ลูกสองกนัไปหมดแลว้ 

สังเกตง่ายๆจากเดก็ผูห้ญิง แค่จบ ป.๖ กเ็ร่ิมพกกระจกพกหวไีปโรงเรียนแลว้ พอข้ึน ม.๑ กรู้็จกัแซว

ผูบ่้าวกนัแลว้ จากท่ีเม่ือก่อนน้ีสมยัพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ของเรา เวลาหนุ่มสาวจีบกนัผูช้ายจะเป็นฝ่าย

เขา้ไปจีบผูห้ญิงท่ีบา้นของฝ่ายหญิงก่อน และตอ้งเปิดเผยต่อหนา้พ่อแม่ของฝ่ายหญิง เพื่อใหพ้่อแม่

ไดอ้นุญาตก่อน แต่ในปัจจุบนัน้ีกลบักลายเป็นวา่ผูห้ญิงเป็นฝ่ายเขา้ไปจีบผูช้ายก่อน พ่อแม่ไม่ไดรู้้

เห็นดว้ย บางทีคุยโทรศพัทดึ์กด่ืนเท่ียงคืนกไ็ม่ไดห้ลบัไดน้อน พอพ่อแม่ถามวา่คุยกบัใครกต็อบวา่

เพื่อน 

เดก็ในปัจจุบนัน้ีหวัร้ัน ไม่เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ยิง่หา้มไม่ใหท้ า กเ็หมือนยิง่ยใุหรี้บ

ไปท า   แต่ถา้เป็นสมยัก่อนน้ี แค่พ่อแม่บอกวา่ไม่ใหไ้ปเท่ียว  ลูกกจ็ะเช่ือฟังไม่ขดัค าสั่งของพ่อแม่ 

แมแ้ต่การเลือกคู่ครองกต็อ้งใหพ้่อแม่ช่วยดูช่วยเลือกก่อนเสมอ  

เม่ือสังคมเปล่ียน คนกเ็ปล่ียน การท่ีเด็กเป็นสาวเร็วข้ึนแต่วฒิุภาวะไม่ไดเ้พิ่มข้ึนตามไปดว้ย

หรือโตแต่ตวัแต่ความคิดยงัเป็นเดก็  การท่ีจะอยูใ่นสังคมใหญ่ไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จนั้นจึง

ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่นั้นกม็กัจะผนัตวัเองเขา้ไปสู่วถีิชีวติของผูใ้ชแ้รงงานใน

เมืองใหญ่ 



๑๖ 

 

กะหล ่าปลี : การแต่งตวัของเดก็สมยัน้ีมนักค็งเป็นไปตามยคุตามสมยันัน่แหละครับ ดูแลว้ก็

สวยดีพวกแฟชัน่จากโทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต มนัเยอะเดก็ดูเดก็เห็นวา่มนัสวย กท็  าเลียนแบบตาม ก็

ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ แต่กมี็บา้งท่ีเด็กแต่งตวัไม่สุภาพ บางทีไปวดักใ็ส่กางเกงขาสั้นเส้ือกต็วั

เลก็ๆบางๆ ดูแลว้มนักไ็ม่งามเลย แทนท่ีเขา้วดัเขา้วาจะแต่งตวัใหสุ้ภาพเรียบร้อย เดก็บางคนหวัร้ัน

พ่อแม่บอกใหแ้ต่งตวัดีๆ ใหมิ้ดชิดมนักไ็ม่เช่ือมนับอกวา่สมยัน้ีใครๆเขากแ็ต่งตวักนัแบบน้ีทั้งนั้น  ก็

ไม่รู้จะวา่ยงัไงเหมือนกนันะคะ  

เม่ือไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการแลว้พวกเราจึงไดก้ลบัมารวมตวักนัเวลาประมาณบ่ายสองโมง

คร่ึง ท่ีบา้นของแอร์เจา้ถ่ิน แดดยามบ่ายร้อนจดั จนเส้ือผา้ของพวกเราชุ่มเหง่ือ พวกเรานัง่คุยกนัถึง

เร่ืองท่ีไดจ้ากการไปสอบถามขอ้มูลต่างๆในหมู่บา้น ความประทบัใจ และเร่ืองอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งการท างาน จากการท่ีไดเ้ห็นรอยยิม้ของผูใ้หข้อ้มูล เห็นความมีน ้าใจของชาวบา้น ท่ีไม่วา่จะ

ไปถึงบา้นไหนกม็กัจะถามวา่ “กินขา้วรึยงั” แมว้า่บางบา้นจะคิดวา่พวกเรามาขายปุ๋ยกต็าม พวกเราก็

มีความสุข สุขท่ีไดเ้ห็นเดก็ชอบท่ีพวกเราเล้ียงไอศกรีม ไดน้ัง่รถสามลอ้เปิดประทุนท่ีเดก็หนุ่มสุด

หล่อประจ าหมู่บา้นขบัมาส่ง รวมถึงรสชาติหมกเคร่ืองในไก่ใส่ปลี แกงหน่อไม ้ส้มต า และลาบ

แสนอร่อยท่ีไม่มีวนัลืมไดล้ง   

พอตะวนัคลอ้ย  แดดเร่ิมอ่อนแรงลง พวกเราจึงไดล้าคุณแม่ของแอร์เจา้บา้น และชาวบา้น

นิรมยั ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร เพื่อเดินทางกลบัสู่มหาวทิยาลยัราชภฏั

สกลนคร 

จากนั้นกไ็ดป้ระชุมกนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามเพื่อน ามาวเิคราะห์  เรียบ

เรียง และสรุปผลในล าดบัต่อไป 

 

 

 



๑๗ 

 

บทที่ ๔ สรุปผลการศึกษา 

จากการท่ีกลุ่มไดไ้ปศึกษารวบรวม และวเิคราะห์ ขอ้มูลจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

ค าวา่ “สาวบ่มแก๊ส” ความหมายวา่ เดก็ผูห้ญิงท่ีแต่งตวัเกินวยัอนัควร ดว้ยการเสริมแต่งให้

สวย ไม่ใช่ความสวยท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ  ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวับ่มเด็กหญิงใหเ้ป็นสาวเร็วข้ึนนัน่กคื็อ 

การรับส่ือต่างๆ การเลียนแบบพฤติกรรมจากส่ือท่ีผดิๆ โดยขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการ

รับส่ือ เช่น การนุ่งสั้น การแต่งตวัวาบหววิไปในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ และสภาพแวดลอ้มรอบๆตวั

เดก็ อนัเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหเ้ดก็มีพฤติกรรมการแต่งตวัเป็นสาวก่อนวยัอนัควร ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

มุมมองและทศันคติของคนรอบขา้งท่ีส่วนใหญ่มองวา่เป็นการแต่งตวัท่ีไม่เหมาะสม เพราะเดก็ควร

จะแต่งตวัใหเ้หมาะตามวยั ซ่ึงการแต่งตวัตามปกติกส็วย ไม่ตอ้งแต่งวาบหวิวกน่็ารักสมวยัแบบ

เดก็ๆอยูแ่ลว้  อีกทั้งยงัมีผลกระทบต่อตวัเด็กเอง ครอบครัวและสังคม อีกดว้ย เช่น เรียนไม่จบ 

ปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยของถือวา่อยูใ่นอนัดบัตน้ๆของโลก และ

อ่ืนๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

  



๑๙ 

 

เพลง สาวบ่มแก๊ส  

ศิลปิน : ร็อกไฮเทค 

 

สาวนกัเรียน ม. อยากเป็น น.ส. จนสั่น 

กินขา้วยา้นใหญ่บ่ทนั เลยพากนัหา้วเป็นสาวบ่มแก๊ส  

แอวต ่าสายเด่ียวขอบตาเขียว เขียว ทาปากแดงแป๊ด 

เหลียวเบ่ิงกะพอแอดแลด ข้ีโผน่เอ๊าะเป๊าะคือ เขียดจ่านา 

สิบสามสิบส่ีข้ีไคลคอบ่ทนัหล่อน   

ค ่ามาพากนัตะลอน  ซอ้นมอเตอร์ไซคไ์ปไสนอ้หล่า 

ยามพอ้ผูบ่้าว ปานเพิ่นเป็นสาวเล่นหูเล่นตา   

สาวหยงัขาวตั้งแต่หนา้ แนมเบ่ิงสายบือคือด าข่ีหล่ี 

* อา้ว สอย สอย สอย ผูส้าวซ านอ้ยบ่มแก๊ส 

 สิวข้ึนออดปอดแอดแปด อยา่ฟ้าวแก่แดดหลายเดอ้คนดี 

 ชิงสุกก่อนห่าม ความหวานความสดรสชาติบ่มี  

 เป็นสาวเพราะสารเคมี คือผลไมท่ี้ใชแ้ก๊สบ่ม 

สาวสายเด่ียวม้ือคืนนอนเง่ียวใส่บ่อน 

 อยากมีผวัจนตวัฮอ้น แต่ปากบงัอรยงัคาลูกอม  

เรียนก่อนนอ้งหล่า อยา่พากนัหา้วหลายสาวยอ้นบ่ม  

ยา้นนอ้งอุม้ลูกกินนม น ้าตาไหลคลอก่อนจบ ม.สาม 

( ซ ้ า * ) 



๒๐ 

 

 
ชดุยอดนิยม และงานอดิเรกของสาวบ่มแก๊ส 

 
สาวบ่มแก๊สโพสท่าถ่ายรูป 



๒๑ 

 

 

ต้นแบบการแตง่ตวั 

     

นัง่สมุหวั ระดมความคิด 

 

 



๒๒ 

 

  

ผู้สาวซ าน้อย เด็กนกัเรียน ม.๒  

     

ยิม้หน่อยสิคะ 



๒๓ 

 

 

โอ้!น่ีบ่มแก๊สรึยงัเน่ีย...คนซ้ายมือเราน่ีน่าจะใช่ 

 

สอบถามคนในชมุชน 



๒๔ 

 

 

นัง่เซาเม่ือย! 

  

เดินลยุงานตอ่ 



๒๕ 

 

 

สอบถามความคิดเห็น 

 

สอบถามความคิดเห็น 



๒๖ 

 

 

ณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

สอบถามความคิดเห็น 



๒๗ 

 

 

สอบถามความคิดเห็น 

 

เติมพลงั 



๒๘ 

 

 

มาเด้อ กินข้าวน ากนั 

 

ตอนออกไปได้เดิน ขากลบัมาสามล้อ 

(น้องๆช่วยขนไปทิ่งให้หน่อยนะพี่ให้ ๒๐ บาท) 



๒๙ 

 

 

ช่วยกนัท า คนละไม้คมละมือ 

  

ก าลงัท าเถียงนาน้อยคอยรัก จดุนดัพบของสาวบ่มแก๊ส 



๓๐ 

 

 

เป็นรูปเป็นร่างขึน้มาแล้ว 

 

คยุอะไรกนัสองคนนี ้ตัง้ใจท างานกนัหน่อยสิ 



๓๑ 

 

อ้างองิ 

จากการสัมภาษณ์ คนในชุมชน บา้นนิรมยั ต าบลโพธิไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั

สกลนคร 

- นอ้งบี (นามสมมติ) อาย ุ๑๖ ปี ตวัอยา่งสาวบ่มแก๊ส 

- แม่พนั (นามสมมติ) อาย ุ๔๕ปี ผูป้กครองสาวบ่มแก๊ส 

- เพื่อนๆขอนสาวบ่มแก๊ส ๓ คน 

- คนทัว่ไปในชุมชน 

- คุณตา ป้อง สมบูรณ์ ผูสู้งอายใุนชุมชน 

 

 

 

 

 


