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อนุชนควรทราบ
Youth Should Know
คานา
วัตถุประสงค์ของหนังสื อเล็ก ๆ เล่มนี้ก็กระจ่างอยูแ่ ล้ว เพราะเป็ นที่ประจักษ์แก่เราทุกคนว่า
หนังสื ออันเกี่ยวกับเรื่ องเพศในท้องตลาดขณะนี้
เป็ นหนังสื อชนิ ดที่มีค่าต่าที่สุดหลายสี หลายอย่าง
หนุ่ม ๆ สาว ๆ อ่านกันอย่างไม่ลืมหูลืมตา ผลที่เขาได้รับก็คือ สิ่ งพิมพ์ใจที่ผดิ พลาดอันเป็ นอันตรายและ
นาให้ผดิ ทางหลายอย่าง สิ่ งพิมพ์ใจเหล่านี้เกิดขึ้นในหนุ่มสาวเป็ นอันมากแล้ว อีกนัยหนึ่ง หนังสื อที่มี
หลักมัน่ คงซึ่ งจะบรรยายให้จุใจหนุ่มสาวก็ไม่มี หนังสื อเหมาะสมในเรื่ องเพศรสให้เขาอ่าน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดผลดีแก่จิตใจของเขาก็ไม่มี
ในการเตรี ยมหนังสื อเล่มนี้ ผูเ้ ขียนได้วางหลักยึดไว้ 4 ประการ คือ
1. เราได้ขวนขวายหาคาศัพท์อนั เกี่ยวกับอวัยวะและส่ วนต่าง ๆ ของอวัยวะสื บพันธุ์ให้
เหมาะสม ป้ องกันไม่ใช้คาตลาดหรื อคาศัพท์ต่า ๆ อันจะก่อกวนให้เกิดความรู ้สึกเพศรส และทั้งจะ
เตรี ยมอนุชนให้รู้จกั คาศัพท์ที่เขาจะคุน้ เคยก่อนที่จะศึกษาคืบหน้าในมหาวิทยาลัย
หรื อในโรงเรี ยน
แพทย์ พยายามกล่าวให้แจ่มแจ้งไม่ครุ มเครื ออันจะก่อให้เกิดความแปลกใจสนเท่ห์ อยูไ่ ม่หยุดหย่อน
2. เมื่อพิจารณาทางด้านธรรมชาติวทิ ยา เราก็พยายามชี้แจงให้เห็นแจ่มชัดถึงความแตกต่าง
ระหว่างการที่มนุษย์รักกัน กับเรื่ องสัญชาตญาณทางเพศในบรรดาพืชและสัตว์ช้ นั ต่า เพราะถ้ามิได้กล่าว
เรื่ องนี้ให้กระจ่างก็จะกระทาให้ผอู ้ ่านคิดใคร่ ครวญถึงเรื่ องเพศรสของมนุษย์ต่าลงมาจนเท่ากับระดับ
ของสัตว์
3. เมื่อกล่าวถึงด้านศีลธรรม เรามิได้ขอให้อนุชนดารงชีวิตที่สะอาดโดยนาเรื่ อง กามโรคเข้ามา
กล่าวเพื่อขู่ให้กลัวเป็ นข้อใหญ่ เพราะข้อเท็จจริ งก็มีอยูแ่ ล้วว่า สักวันหนึ่งบรรดาแพทย์ท้ งั หลายอาจจะ
เอาชนะโรคเหล่านี้ได้ แต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งนามากล่าวเพื่อให้เห็นความจริ งอันประจักษ์อยูใ่ นปั จจุบนั นี้
ยิง่ กว่านั้นอีก บางคนเข้าใจว่าเรื่ องเพศรสเป็ นเรื่ อง “สกปรก” เพศรสเป็ นสัญชาตญาณที่พระเจ้าประทาน
เพื่อให้เราบังเกิดความอิ่มเอิบใจและให้เราใช้ตามวิธีที่ถูก การแต่งงานไม่ใช่จะศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็ นเรื่ อง
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ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองแต่เป็ นเรื่ องที่เป็ นโอกาสดีที่สุดซึ่งชาย และหญิงจะสร้างบุคลิกลักษณะให้
เจริ ญเติบโตเต็มตัวได้
4. เมื่อกล่าวถึงด้านอารมณ์ (Emotion) ก็ได้ กล่าวไว้แจ่มแจ้งว่า อากัปกิริยาที่สมสู่ กนั นั้นเป็ น
ความพึงพอใจของร่ างกายอย่างมากที่สุดที่รู้จกั กันมา ไม่ใช่เป็ นความพึงพอใจด้านเพศรสเท่านั้นเอง แต่
ความพึงพอใจนี้ได้กระทาให้เกิดความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ ด้วย การที่จะปฏิบตั ิให้เกิดความพึงพอใจ
ดังกล่าวนี้ จะว่าเป็ นเรื่ องน่าอดสู หาไม่ได้ และไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งกระทาเพื่อให้สาเร็ จตามความ
เรี ยกร้องของธรรมชาติฝ่ายต่าเท่านั้น
โดยที่หวังอยูว่ า่ หนังสื อเล่มเล็กนี้จะเป็ นอุปกรณ์นาไปสู่ ความเข้าใจในเรื่ องเพศรสอย่างกระจ่าง
และนาไปสู่ การดารงชีวิตด้านเพศรสที่ปลอดภัย เราจึงได้จดั พิมพ์ข้ ึนให้แพร่ หลาย ขอท่านผูอ้ ่าน
ทั้งหลายได้โปรดกระทาจิตใจของท่านให้โน้มเอียงมาสู่ จุดประสงค์ของเราด้วยเถิด

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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คาอธิบายชีวติ ด้ านเพศรสสาหรับอนุชน
เมื่อเด็กผูช้ าย หรื อ เด็กผูห้ ญิง มีอายุยา่ งเข้า 14 หรื อ 15 ปี ชีวติ อีกด้านหนึ่งของเขา คือด้านที่เมื่อ
ยังเล็กอยูไ่ ม่เจริ ญ หรื อเจริ ญแต่ส่วนเดียว หรื อจะพูดว่ายังหลับอยูก่ ็ได้น้ นั บัดนี้ ชีวติ ด้านนั้นกาลัง
เจริ ญเติบโตขึ้นแล้ว เกือบจะว่ากาลังตื่นจากหลับก็ได้ ชีวิตด้านนี้ คือ “ชีวติ ด้านเพศรส” เราเคยพูดกันว่า
เด็กรุ่ นนี้กาลัง “แตกเนื้ อหนุ่ม” “แตกเนื้อสาว” เป็ นความเจริ ญเติบโตที่น่าสนใจและอัศจรรย์มากที่สุด
การที่ชีวติ ด้านนี้ ตื่นขึ้น ส่ วนหนึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับจิตใจ ส่ วนหนึ่งเกี่ยวกับร่ างกาย และอีกส่ วนหนึ่ง
เกี่ยวกับความรู ้สึกหรื ออารมณ์ (Emotion)
ตามปกติ เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงอยากทราบว่า ทาไมตัวเขาจึงเป็ นอย่างนี้ มีอะไร ๆ
เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง เขาอยากรู ้ให้แจ่มแจ้ง เขาอยากเข้าใจให้ถี่ถว้ น แต่อย่างไรก็ไม่ ทราบเด็ก ๆ
รู ้สึกอายไม่กล้าถามปั ญหาที่ตวั มีอยูใ่ นจิตใจ และรู ้สึกว่าจะพูดกันง่าย ๆ ก็พดู ไม่ได้ แม้จะถามคุณพ่อคุณ
แม่ก็ไม่กล้าถาม หรื อบางทีได้ลองถามดูบา้ งแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็ตอบหลบไปเลี่ยงมาไม่ตรงจุด ทาให้ไม่
จุใจ บางทีรู้สึกว่าพูดกับพวก เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันได้เรื่ องบ้าง เพราะเพื่อน ๆ ก็ตกอยูใ่ นหัวอก
อันเดียวกันอย่างนี้พอจะได้ความบ้างอย่างราง ๆ ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรื อผิด
พึงจาไว้เถอะว่า เรื่ องเช่นนี้อนุชนไม่มีความรู ้มากเท่า ๆ กับผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ตอ้ งการจะช่วยให้
อนุชนเข้าใจในเรื่ องนี้ตาม เอ๊กซปี เรี ยนส์* ของเขา แต่ผใู ้ หญ่ก็รู้สึกขวยใจที่จะบอกเล่าเรื่ องนี้เท่า ๆ กับ
พวกอนุชนขวยใจ
*เอ๊กซปี เรี ยนส์ คือ กรณี ที่เราได้เผชิ ญด้วยตนเอง เช่นผูใ้ หญ่เคยสมสู่ มาแล้ว เราก็วา่ ผูใ้ หญ่มี
เอ๊กซปี เรี ยนส์ทางนี้มาแล้ว เราเคยขึ้นเครื่ องบินมาแล้ว เราก็มีเอ๊กซปี เรี ยนส์ในการอยูบ่ นอากาศใน
เครื่ องบินอยูเ่ องเหมือนกัน เขาก็ไม่รู้แน่นอนว่าจะบอกอนุชนอย่างไรดี ชะรอยจะเป็ นด้วยเรื่ องนี้ เป็ น
เรื่ องส่ วนตัวและยังเป็ นเรื่ องลึกลับอยู่ แม้วา่ ผูใ้ หญ่จะรู ้อยูแ่ ก่ใจ ก็พดู ไม่ได้
ถ้าร่ างกายของเราเป็ นเครื่ องยนตร์ กลไก เราทุกคนก็เรี ยนเรื่ องร่ างกายให้ถี่ถว้ น ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ได้เช่นเดียวกับเราเรี ยนเรื่ องรถยนตร์ หรื อจักรเย็บผ้า
แต่ร่างกายของเราไม่เป็ นอย่างนั้น
เพราะถ้าร่ างกายของเราเป็ นเพียงเครื่ องยนตร์ กลไก งานที่เราพึงกระทาก็คือหาน้ ามันเติมให้ (ให้อาหาร)
รักษาร่ างกายให้สะอาดและหยอดน้ ามันให้ดี (อาบน้ า,ออกกาลังและนอนพัก) เสี ยเท่านี้ก็พอแล้ว แต่
ร่ างกายของเราเป็ นเรื อนของวิญญาณและจิตใจ เพราะฉะนั้นเพียงแต่การกระทาของเรา ก็ทาให้ร่างกาย
ต่างกับเครื่ องยนตร์กลไกมากมายแล้ว เมื่อเราจะศึกษาชีวติ เพศรส เราพึงเข้าใจว่าไม่ใช่จะจากัดการเรี ยน
ของเราลงมาเพียงการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ เท่านั้น แต่ตอ้ งรวมสิ่ งอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา, ศีลธรรม
และศาสนาเข้าด้วย
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“ชีวติ ” คาเดียวเท่านี้ก็ยงั เป็ นเรื่ องลึกลับอยูแ่ ล้ว เฉพาะอย่างยิง่ ชีวติ มนุษย์ยงิ่ เป็ นสิ่ งลึกลับกว่า
ชีวติ ใด ๆ หมด จริ งอยูช่ ีวิตมนุษย์น้ ีเหมือนชีวติ ของพืชและสัตว์มากมายหลายประการ และประการที่
ชีวติ มนุษย์แตกต่างกับชีวติ พืชและสัตว์น้ นั เป็ นเรื่ องที่เราคิดว่าสาคัญมากกว่าประการที่ชีวติ คล้ายกัน ใน
บรรดาชีวติ ทั้งหลายนอกจากชีวติ ชั้นต่าที่สุด เมื่อมีการทวีชีวติ จะต้องให้ตวั เมียและตัวผูใ้ กล้ชิดติดต่อกัน
ทานองใดทานองหนึ่ง แล้วจึงจะมีชีวติ ทวีข้ ึนมาได้ เมื่อท่านอยูใ่ นโรงเรี ยนท่านได้ศึกษาเรื่ องสัตว์ต่าง ๆ
แล้ว และไม่ตอ้ งสงสัยว่าท่านได้ศึกษาเรื่ องสัตว์ต่าง ๆ เหมือนกัน เมื่อท่านได้เห็นเท่านี้แล้ว แม้จะยัง
ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมาย ท่านคงทราบอะไร ๆ เรื่ องเพศรสบ้างแล้ว ถึงจะยังไม่เข้าใจถี่ถว้ นก็ไม่เป็ นไร
แต่สิ่งที่ท่านต้องการทราบมากที่สุดก็คือสิ่ งที่เกี่ยวกับมนุษย์ ท่านอยากทราบว่า “การสมสู่ ” นั้น
คืออะไร ทากันอย่างไร ชีวิตใหม่คือทารกนั้นตั้งต้นมาอย่างไร และเกิดมาอย่างไร ท่านอยากทราบถึง
อวัยวะสื บพันธุ์ เพราะท่านรู ้วา่ ของผูห้ ญิงและผูช้ ายไม่เหมือนกัน และท่านอยากรู ้ต่อไปถึงส่ วนต่าง ๆ
ของอวัยวะนี้ วา่ ส่ วนไหนเป็ นอย่างไร และทาหน้าที่ของมันอย่างไร
ถ้าหากว่าท่านอยากรู ้อยากทราบ แต่รู้สึกขวยแก่ใจไม่อยากพูด ขอท่านอย่ากระวนกระวาย หรื อ
กระดากเลย ที่ท่านรู ้สึกอย่างนี้เป็ นของธรรมดา คนอื่น ๆ ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านส่ วนมากก็มี
ความรู ้สึกอย่างเดียวกับท่าน ขอจาไว้วา่ ความรู ้สึกเช่นนี้ มีคุณประโยชน์แก่ท่านเป็ นอันมาก สิ่ งที่เราพึง
กระทาก็คือถือท้ายความรู ้สึกนี้ให้ดาเนิ นไปในทางที่ถูกและทรงตัวไว้ให้เที่ยง อย่าให้เอนเอียงรุ นแรงไป
ด้านหนึ่งด้านใด
เพื่อให้เราเข้าใจหัวข้อนี้ ขอเราเริ่ มต้นสังเกตว่า ชีวิตมนุษย์ต่างกับชีวติ พืชและสัตว์อย่างไร
สัณฐานชีวติ ที่ต่าที่สุดก็คือ อะมีบา (Amoeba) อะมีบามีสัณฐานคล้ายก้อนวุน้ เล็ก ๆ มันทวีชีวติ ของมัน
ด้วยการแบ่งตัวของมันออกเป็ นสองส่ วน แยกหลุดจากกันแล้วต่างก็มีชีวติ ลาพังแบ่งอยูอ่ ย่างนี้เรื่ อย ๆ
ไป ไม่มีตวั ผูต้ วั เมีย ตัวมันเองก็ไม่รู้วา่ ตัวมันแบ่งออกอย่างนั้น
คราวนี้มาถึงชีวิตพืช พืชเป็ นชีวติ ชั้นสู งขึ้นมา คือมีตวั เมียและตัวผู ้ และมันมาผสมกัน ไม่ใช่ตวั
เมียไปหาตัวผู ้ หรื อตัวผูไ้ ปหาตัวเมีย มันก็ไม่รู้ตวั มันเป็ นของซึ่ งกันและกัน คือมันไม่มีความรู ้สึกเลย แต่
มันอาศัยผึ้งแมลงอื่น ๆ และกระแสลมช่วยพาตัวผู ้ (เกษรตัวผู ้ Pollen) ไปหาตัวเมีย (เกษรตัวเมีย) เกษร
ทั้งสองผสมกันเข้าทาให้เกิดชีวติ ใหม่ข้ ึน
ชีวติ สัตว์ก็เช่นเดียวกัน ชีวติ สัตว์ช้ นั สู งนั้นตัวผูไ้ ปหาตัวเมียเอง แล้วก็ปล่อย “ตัวเชื้ อ” เข้าไปไว้
ภายในกายของตัวเมีย เมื่อตัวเชื้อของตัวผูไ้ ปพบไข่ซ่ ึ งคอยอยูแ่ ล้วในตัวเมียนั้นก็ผสมกัน ทันใดนั้นเอง
ชีวติ ใหม่ก็เกิดขึ้นมา แต่สัตว์เหล่านี้ หารู ้ไม่วา่ ทาไมมันจึงต้องมาทากันอย่างนั้น มันมาหากันตาม
สัญชาตญาณ* และมันมาหากันตามฤดูกาล สาหรับสัตว์ขอเรี ยกฤดูที่มนั
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*สัญชาตญาณ (Instinct) คืออาการที่สิ่งที่ชีวิตรู ้สึกและกระทาได้เอง ซึ่ งติดเนื่ องมาแต่กาเนิด
โดยไม่ตอ้ งมีใครเสี้ ยมสอนมาหากันว่า “ฤดูติดสัด” แต่สาหรับมนุษย์ขอเรี ยกว่า “ฤดูจบั คู่”
(Mating season) ตามปกติสัตว์มี “ฤดูติดสัด” ปี ละ ครั้ง อย่างนกและวัว ควาย แต่สัตว์บางชนิดมีปีละ
หลายครั้ง เช่นกระต่ายเป็ นต้น ท่านคงทราบแล้วว่าสัตว์ชนิดใดที่เจริ ญมาก ก็ตอ้ งให้ลูกโตอยูใ่ นท้องแม่
นานกว่าสัตว์ช้ นั ที่ต่ากว่า ยิง่ ลูกอยูใ่ นท้องแม่นานเท่าใดก็ยงิ่ ช่วยตัวเองไม่ได้นานเท่านั้น ต้องมีผหู ้ า
อาหารและคอยเลี้ยงดู
คราวนี้ เรามาถึงมนุษย์ ขอสังเกตว่าชีวิตมนุษย์ผดิ กว่าชีวิตอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ข้อแรกมนุษย์
ไม่ได้มี “ฤดูจบั คู่” เป็ นประจา ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงมีสัณชาตญาณที่จะชักนาให้มาหากันอยูแ่ ล้ว และสาหรับ
คนที่ได้รับความเจริ ญมาก ๆ เขามิได้มาหากันตามแต่การชักนาของสัณชาตญาณเท่านั้น แต่เขามาหากัน
ตามแรงกระตุน้ เตือนของเพศรส เมื่อถึง “ฤดูติดสัด” บรรดาสัตว์ท้ งั หลายไม่ได้เลือกคู่ของมัน ตัวเมียตัว
ใดอยูใ่ กล้ตวั ผูก้ ็เป็ นใช้ได้ แต่ในสัตว์ช้ นั สู งบางชนิด ตัวผูม้ ีสัญชาตญาณเลือกตัวเมียเป็ นตัว ๆ ไป และ
ตัวเมียก็ไม่ยอมเสมอไป แต่เลือกตัวผูเ้ ป็ นตัว ๆ เหมือนกัน สัตว์ส่วนมากเปลี่ยนคู่ทุก ๆ ปี จริ งอยูม่ ีสัตว์
บางชนิดไม่ใคร่ เปลี่ยนคู่ เมื่อได้คู่แล้วมักอยูค่ ู่เก่านั้นต่อ ๆ กันไปหลายปี บางทีตลอดชีวิตของมันเลย แต่
“ฤดูจบั คู”่ ของมนุษย์เท่านั้นเราเรี ยกว่าเวลา “ตกหลุมรัก” คาว่า “ตกหลุมรัก” นี้เป็ นเอ๊กปี เรี ยนส์ที่สูงเกิน
กว่าบรรดาสัตว์ท้ งั หลายจะทราบได้
การ “ตกหลุมรัก” ก็คือ เวลาผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายรู ้สึกว่าตัวเขาเป็ นของกันและกันเท่านั้น ไม่ใช่เป็ น
ของผูใ้ ดอื่นอีกเลย การ “ตกหลุมรัก” นี้ทาให้เขามีความสุ ขอย่างประหลาดเมื่อเวลาเขาได้อยูด่ ว้ ยกัน คือ
เขารู ้สึกว่าเขาต้องการอยูด่ ว้ ยกัน ทางานด้วยกัน เล่นด้วยกันและมีบุตรด้วยกัน หรื อพูดง่าย ๆ ว่าอยาก
แต่งงานกันนัน่ เอง แล้วเขาจะฝันว่าเขาจะมีความสุ ขอยูด่ ว้ ยกันจนตลอดชีวติ บางทีก็ไม่ได้จริ งอย่างฝัน
บางทีลม้ เหลวและไม่มีความสุ ข แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยงั หมายที่จะกระทาให้สาเร็ จ เพราะข้อนี้เป็ น
สิ่ งที่มนุษย์เอาใจใส่ เสาะหามากที่สุด
ความดึงดูดทางเพศรสนั้นเป็ นความรู ้สึกดูดดื่มที่สุดที่มนุ ษย์รู้กนั ไม่เหมือนสัตว์เพราะมันเข้า
มาหากันด้วยกลิ่นตัว มีสัตว์หลายชนิดที่พอถึง “ฤดูติดสัด” มันมีกลิ่นตัวแรงมาก ส่ วนความดึงดูดทาง
เพศรสของมนุษย์รวมเอาอารมณ์จิตใจและวิญญาณเข้ามาด้วย เพราะเหตุน้ ี เองความสุ ขของเราจึงอาศัย
เพศรสมาก โดยที่เราเป็ นมนุษย์มีอิสระ เราไม่ควรประพฤติตวั ในเรื่ องเพศรสอย่างกับว่าเราเป็ นสัตว์ที่
เพียงแต่ถูกสัญชาตญาณ ปกครองเท่านั้น เราพึงกระทาตนให้เป็ นมนุษย์ในเรื่ องนี้ คือมีกาลังเสาะหา
ทางออกที่ถูกต้องให้แก่แรงกระตุน้ เตือนของเพศรส
เมื่อผูห้ ญิงผูช้ ายตกหลุมรัก คือเมื่อเขารู ้สึกเป็ นของกันและกันนั้น ความสัมพันธ์ทางด้าน
ร่ างกายก็เกิดขึ้นดังนี้ คือเขาทั้งสองต่างรู ้สึกตื่นเต้นอย่างไรชอบกลและเฉพาะอย่างยิง่ อวัยวะสื บพันธุ์น้ นั
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มีการตื่นเต้นมาก และความตื่นเต้นนี้ oiufnb มักสู งสุ ดเอาตอนเวลา นอนกลางคืน คืออวัยวะสื บพันธุ์
หรื อ ลาลึงของผูช้ ายจะขยายตัวบวม ขึ้นและแข็งกระด้าง ไม่อ่อนเปี ยกอย่างปกติ อาการที่เป็ นอย่างนี้
ทาให้อวัยวะนี้สอดเข้าไปในช่องที่ร่างกายของผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นช่องที่ทารกคลอดออกมา ที่เราเรี ยกกันว่า
ช่องคลอดนั้นง่ายเข้า ช่องคลอดนี้ เป็ นทางนาไปสู่ มดลูก อันเป็ นที่อยูข่ องทารกเมื่ออยูใ่ นครรภ์ มดลูกนี้
เป็ นถุงเนื้ อที่ไข่ (เมื่อถูกผสมกับตัวเชื้อ) จะโตขึ้นจนเป็ นตัวทารก อวัยวะสื บพันธุ์ของผูช้ ายและช่อง
คลอดนี้มกั มีขนาดพอดี ๆ กัน ขณะที่ผชู ้ ายทาการชักอวัยวะสื บพันธุ์เข้าออกอยูใ่ นช่องคลอด ก็กระทาให้
เกิดความตื่นเต้น พอใจอย่างยิง่ จนถึงขีดพอใจอย่างสู งสุ ดที่เราเรี ยกว่า ออกัสซัม่ (Orgasm) ระยะออกัส
ซัมนี้คือระยะที่ฝ่ายหญิงที่มีความพอใจจนมัดกล้ามเนื้อของช่องคลอดทาอาการหกและคลายตัวเป็ น
ระยะ ๆ มีอาการขมุบขมิบ ส่ วนผูช้ ายนั้นอวัยวะสื บพันธุ์จะบีบบังคับเอาตัวน้ าเชื้ อออกมาการกระทา
อย่างนี้เราเรี ยกว่า “การสมสู่ กนั ” หลังจากนั้นอวัยวะสื บพันธุ์ของทั้งสองก็จะคลายตัว ด้วยความเป็ นสุ ข
และพอใจจนหยุดพักหลับใหลไป ถ้าพูดถึงเอ๊กปี เรี ยนส์ทางเพศรสเป็ นสิ่ งที่ให้ความสุ ขและพอใจแก่
มนุษย์มากที่สุดที่รู้กนั มา นี่ แหละเป็ นเวลาที่คู่สมรสมีร่างกายอยูใ่ กล้ชิดกันที่สุด แต่วา่ เขายังรู ้สึกว่าเขา
อยูใ่ กล้กนั ในด้านอื่น ๆ ด้วย นี่แหละเป็ นวาระที่เขารู ้สึกว่าเขาเป็ นของกันและกันมากที่สุด
คู่สมรสที่ทาการสมสู่ กนั ครั้งแรกนั้น ฝ่ ายหญิงจะรู ้สึกความเจ็บอยูบ่ า้ ง เพราะที่ปากช่องคลอด
ของเขามีเยื่อปิ ดอยู่ เรี ยกกันว่า เยือ่ ไฮเมน (Hymen) เมื่อทาการสมสู่ ก็ตอ้ งทาให้เยื้อนี้ขาดออก โดยเหตุน้ ี
เองฝ่ ายหญิงจึงรู ้สึกความเจ็บบ้าง ทางที่ควรกระทาก็ควรให้ค่อย ๆ ยึดออกดีกว่า ยิง่ กว่านั้นสิ่ งที่พึงระวัง
คือ เยือ่ ไฮเมนนี้มีขนาด และความหนาบางต่างกันด้วย ฝ่ ายผูช้ ายพึงกระทาการสมสู่ ดว้ ยความพิจารณา
เห็นอกเห็นใจของฝ่ ายหญิง และยิง่ ทาตามคาชี้แจงของผูห้ ญิงได้ก็ยงิ่ ดีกว่ามาก หลายคนเชื่อว่าเยือ่ ไฮเมน
นี้เป็ นเยื่อพรหมจารี ย ์ คือผูห้ ญิงที่ไม่ได้รับการสมสู่ จะมีเยือ่ นี้เป็ นปกติ และถ้าขาดไปแปลว่าได้มีการ
สมสู่ แล้วนั้นเป็ นความเข้าใจที่ไม่แน่นอน เมื่อผูห้ ญิงมีเยือ่ นี้อยูจ่ ะว่าเป็ นพรหมจารี ยเ์ สมอไปก็ไม่ได้ และ
ถ้าขาดไปจะว่าได้มีการสมสู่ แล้วก็ไม่ได้ดุจกัน
ถ้าไม่มีการสมสู่ ก็ไม่มีครรภ์
เพราะโดยการสมสู่ น้ ีอย่างเดียวน้ าตัวเชื้อของฝ่ ายผูช้ ายจึงจะมี
โอกาสเข้าไปสู่ ใข่อนั เป็ นของฝ่ ายหญิงและผสมกันเป็ นชี วติ ใหม่ข้ ึนมาได้ เมื่อสิ่ งสาคัญของทั้งสองฝ่ าย
มาพบกันในร่ างกายของผูห้ ญิงตรงเวลาอันเหมาะ ก็จะทาให้เกิดตัวชีวิต ซึ่ งต่อไปจะเติบโตเป็ นทารก
เริ่ มแรกทีเดียว ชี วติ นี้ เล็กมาก ถ้าไม่ใช้กล้องจุลทัศน์ก็แทบจะดูไม่เห็น พอปล่อยให้เติบโตอยูใ่ นครรภ์
ของผูห้ ญิงสัก 9 เดือนก็จะมีขนาดน้ าหนัก 7-8 ปอนด์ แล้วจะคลอดออกมาเป็ นชี วติ มนุ ษย์ กว่ามารดาจะ
คลอดบุตรออกมาได้สักคนหนึ่งก็ได้รับความเจ็บมาก แม้วา่ ระยะที่ทารกจะออกมานั้นเป็ นระยะไม่ไกล
ก็มากน้อยก็จริ ง แต่มารดารต้องเสี ยเวลาเจ็บอยูต่ ้ งั ชัว่ โมงหรื อสองวันทารกนั้นจึงจะคลอดออกมาได้
บรรดาแพทย์ท้ งั หลายกาลังศึกษาหาวิธีขจัดความเจ็บนี้ และศึกษาได้ผลมากขึ้น ๆ ทุกที เชื่อว่าต่อไปอีก
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สักหนึ่งชัว่ อายุคน ผูห้ ญิงจะให้ทารกคลอดได้โดยไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่กว่าจะถึงเวลานั้นคนก็จะรู ้จกั วิธีมี
บุตรตามจานวนที่ตนต้องการและตามที่ตนสามารถเลี้ยงดูได้กระมัง
ท่านควรเข้าใจเรื่ องอวัยวะสื บพันธุ์สักหน่อย ภาพเลย 1 และ 2 แสดงถึงอวัยวะสื บพันธุ์ของ
ผูห้ ญิง และภาพ 3 กับ 4 เป็ นอวัยวะสื บพันธุ์ของผูช้ าย ภาพบรรยายเหล่านั้นเป็ นภาพส่ วนของอวัยวะ
ผ่ากลาง เว้นแต่ผงั หมายเลข ข.บนภาพ 2
ตามภาพ 1 และ 2 ท่านจะเห็นว่าร่ างกายของผูห้ ญิงเป็ นผูใ้ ห้เกิดไข่ประมาณ 3,000 ฟองเกิดอยู่
ที่รังไข่ 2 รัง ตามปกติไข่น้ ี จะแก่ในราว 4 อาทิตย์ (แต่ไม่เสมอไป) ต่อครั้ง ๆ ละหนึ่งฟอง ไข่ที่แก่จะ
หลุดจากรังไข่หล่นผ่านเข้ามาในท่อไข่ เรี ยกว่าท่อ ฟอโลเปี ยน (Fallopian tube) มีท่อไข่ 2 ท่อต่อจาก รัง
ไข่มาสู่ มดลูก ปกติไข่จะค่อย ๆ เลื่อนจากต้นท่อไข่มาถึงมดลูกในเวลาประมาณ 3 วัน ถ้าไข่ที่เลื่อนมานี้
ปะทะตัวเชื้อเข้า ตัวเชื้ อก็จะเข้าผสมกับไข่ได้สาเร็ จ ก็ทาให้ไข่น้ นั เป็ น ไข่มีตวั (Fertilized egg) แล้วไข่มี
ตัวนี้จะแหมะติดอยูต่ ามเยือ่ บุของมดลูกแล้วเจริ ญเติบโตในมดลูกนัน่ เองจนเป็ นทารก ถ้าไข่น้ นั ไม่ถูก
ประสมมันก็จะผ่านออกมาทางช่องคลอดออกนอกร่ างกายไป
ตามปกติ ผูห้ ญิงอายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไปจนอายุ 50 ปี จะมีไข่อยูเ่ สมอ ทุกระยะ 28 วัน
โดยประมาณ ถ้าไข่ที่ไม่ถูกผสมผ่านออกพ้นร่ างกายก็ยอ่ มผ่านออกมาพร้อมกับโลหิ ต
และซากเยือ่
บุมดลูกที่หลุดออกมาพร้อมเป็ นประจาเรี ยกกันว่า ประจาเดือน (Menstruation) ก่อนมีประจาเดือนนั้นมี
เยือ่ บุมดลูกเกิดขึ้นสาหรับให้ไข่มีตวั แหมะติด เมื่อไข่ไม่มีตวั ผ่านมาถึงเยือ่ บุเหล่านี้ ก็หลุดออกไปพร้อม
กับโลหิ ตประจาเดือน
โลหิ ตประจาเดือนนี้ไม่จาเป็ นต้องซึ มออกพร้อมกับเวลาที่ไข่เริ่ มเคลื่อนมาสู่
มดลูก ผูห้ ญิงมักมีประจาเดือนนานตั้งแต่สามถึงห้าวัน บางทีผหู ้ ญิงสาวจะรู ้สึกปวดท้องและ “ไม่สบาย”
ถ้าเป็ นอย่างนี้ควรสงบเสงี่ยมกว่าปกติสักหน่อย และอย่าอาบน้ าเย็น การมีประจาเดือนไม่ใช่เป็ นความ
เจ็บป่ วย ผูห้ ญิงที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี จะรู ้สึกไม่ใคร่ สะดวกใจในเวลามีประจาเดือนนิดหน่อยเท่านั้น
รังไข่มิได้ทาแต่ไข่อย่างเดียว แต่ยงั กลัน่ น้ ายาเคมีอย่างหนึ่งออกมาเพื่อซึ มไปตามโลหิ ตด้วย
น้ ายาเคมีน้ ีเองเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะให้ร่างกายของเขาเป็ นผูห้ ญิง น้ ายาอย่างนี้เรี ยกว่า ฮอร์ โมน ฮอร์ โมน
ของรังไข่มีผลศักดิ์สิทธิ์ ที่จะช่วยให้เด็กหญิงเป็ นผูใ้ หญ่ ที่เป็ นสาวฮอร์ โมนนี้ เองทาให้หน้าอกอวบใหญ่
ตะโพกกว้าง และช่วยให้ขนตามร่ างกายปรากฎขึ้นมา
ภาพ 3 และ 4 ท่านจะเห็นเครื่ องกลไกของอวัยวะสื บพันธุ์ของผูช้ าย ลูกอัณฑะของผูช้ ายก็
ทานองเดียวกับรังไข่ของผูห้ ญิง มีลูกอันฑะสองลูกอยูใ่ นถุงหนังยึดและหดได้ ตัวเชื้อเกิดขึ้นในลูก
อันฑะทั้งสองนี้บางทีเรี ยกว่า ตัวสะเปิ มมาโตซัว (Spermatozoa) คือตัวชี วติ นัน่ เอง ตัวเชื้อนี้เล็กมาก ลูก
อัณฑะลูกหนึ่งมีตวั เชื้ อหลายล้านตัว ถ้าเอากล้องจุลทัศน์ส่องตัวเชื้อดูจะเห็นเหมือนตัวลูกน้ ามีหวั โต
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และหางเล็กเรี ยวยาว เมื่อตัวเชื้อหลุดพ้นลูกอันฑะไปแล้วมันจะตื่นเต้นว่องไว เคลื่อนที่ไปในน้ าด้วยหาง
ของมัน
จากลูกอันฑะทั้งสองมีท่อเรี ยกว่า วาสดีเฟอเรนส์ ท่อนี้ติดจากลูกอัณฑะยาวออกมาต่อกับท่อน้ า
ต่อมอีกสองอย่างคือต่อมน้ า เวสชิเกิล และต่อมลูกหมาก (Prostate gland) เมื่อตัวเชื้อออกมาจากลูก
อัณฑะจะผสมกับน้ าต่อมทั้งสองนี้เรี ยกว่า น้ าเชื้ อ (semen) ในการสมสู่ เมื่อถึงขั้นออกัสซัม่ แล้ว น้ าเชื้อนี้
จะถูกฉี ดออกมาตามลาลึงค์เข้าไปในช่องคลอดของหญิงน้ าต่อมเวสชิเกิล และน้ าต่อมลูกหมากนั้นเป็ น
น้ าด่าง ช่วยปลุกและกระตุน้ เตือนตัวเชื้ อที่หลับอยูใ่ ห้มีกาลังวังชาว่ายน้ าไปตามทางจนกว่าจะไปประสบ
ไข่ ซึ่ งกินเวลาตั้งแต่สองชัว่ โมงถึงสองวันหรื อมากกว่านั้น ในขณะที่ตวั เชื้ออยูใ่ นช่องคลอดหรื อใน
มดลูกและตามท่อฟอโลเปี ยน
ตัวเชื้ อมีชีวติ อยูไ่ ด้ในน้ าด่างเท่านั้น แต่ปัสสาวะของคนเป็ นน้ ากรด เพราะฉะนั้นก่อนตัวเชื้อจะ
ออกมาจึงต้องมีน้ าด่างเลี้ยงมาด้วย เพื่อป้ องกันกันไม่ให้ตวั เชื้อถูกน้ ากรดตาย
ที่ปลายลาลึงค์มีหนังหุ ม้ บางทีหนังหุ ม้ นี้ จะหุ ม้ ลาลึงค์มากเกินต้องการไป นายแพทย์จึงตัดหนัง
หุ ม้ นี้ออกเสี ยบ้าง พิธีทาอย่างนี้เขาเรี ยกว่า พิธีตดั หรื อพิธีเข้าสุ หนัตในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกว่า
ศีลสุ หนัต ที่เขาต้องตัดหนังหุม้ ออก เพราะบางรายหนังหุ ้มมิดเกินไปจนเจ้าของจะทาความสะอาดส่ วน
ปลายลาลึงค์น้ นั ไม่ได้
ลูกอัณฑะทาหน้าที่สร้างตัวเชื้อและทาหน้าที่กลัน่ น้ ายาเคมีหรื อฮอร์ โมนชนิดหนึ่งด้วย
ฮอร์ โมนลูกอัณฑะก็เป็ นประโยชน์แก่ผชู ้ าย เช่นเดียวกับฮอร์ โมนของรังไข่ที่เป็ นประโยชน์แก่ผหู ้ ญิง
ฮอร์ โมนนี้เกี่ยวข้องแก่ความเจริ ญของผูช้ ายทัว่ สรรพางค์เหมือนกัน คือทาให้ร่างกายเป็ นผูช้ าย มีขนมี
หนวดเกิดขึ้นทาให้หวั ไหล่กว้างและเสี ยงทุม้ ลง เพราะเหตุวา่ ฮอร์ โมนเป็ นคุณประโยชน์แก่ร่างกาย ทั้ง
หญิงชายอย่างใหญ่หลวงนี่เอง เราจึงต้องเอาใจใส่ รักษาอวัยวะส่ วนนี้ให้กอปรด้วยอนามัยดีอยูเ่ สมอ
ผูช้ ายก็มีความรู ้สึกไม่ใคร่ สบายอย่างเดียวกับเมื่อผูห้ ญิงมีประจาเดือนเหมือนกัน แต่เมื่อทราบ
ความเรื่ องนี้และพยายามรักษาตัวให้มีอนามัยดีเสมอแล้ว จะไม่รู้สึกว่ามีอะไรรบกวนเลย บางทีก่อนที่
เด็กผูช้ ายจะใหญ่โตพอแต่งงานมีลูกมีเต้าได้ เขารู ้สึกอวัยวะสื บพันธุ์ของเขารบเร้ามากจนรู ้สึกว่าจะต้อง
ช่วยให้ทุเลาลง ข้อสาคัญที่ควรกระทาคือต้องพยายามสงบจิตสงบใจ และให้ยงุ่ อยูก่ บั การงานเสี ย
พยายามรักษาความสะอาดและรักษาอนามัยให้ดี ออกกาลังกายกลางแจ้งให้มาก ๆ จนเหนื่ อย จะช่วย
บรรเทาดีกว่าทาอะไรอย่างอื่น แล้วความรู ้สึกกระวนกระวายใจก็จะบรรเทาลง ต่อจากนั้นธรรมชาติก็จะ
ผ่อนความตึงเครี ยดให้ โดยน้ าเชื้อจะไหลซึ มออกมาเสี ยเองเมื่อเวลานอนหลับ ซึ่ งเราเรี ยกกันว่า “ฝัน
เปี ยก” (wet dream) ถ้าใครเป็ นอย่างนี้นาน ๆ หนหนึ่ง ก็อย่าตกใจเลย นัน่ แสดงว่าร่ างกายเขาเป็ นปกติดี
สาหรับบางคนจะมีการฝันทางเพศรสผสมด้วย อย่าครุ่ นคิดเรื่ องที่ฝันนั้นให้มากนัก อย่าเอามาเป็ น
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อารมณ์เลยดีกว่า บางทีจะฝันเปี ยกเดือนละครั้ง หรื อนานทีเดียวจะมีสักหนหนึ่ง จะเอากาหนดแน่นอน
อะไรไม่ได้

คาอธิบายภาพ

ภาพที1่
กระดูก
1. Sacrum
2. Coccyx
3. Symphysis
อวัยวะถ่าย
4. Rectum ดาก
5. Anus ปากช่องทวารหนัก
6. Bladder กระเพาะปัสสาวะ
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7. Urethra
ท่อ ปั สสาวะ
8. Meatus
ปากท่อปั สสาวะ
อวัยวะสื บพันธุ์-ภายในร่ างกาย
9. Ovary รังไข่
10. Fallopian Tube ท่อไข่
11.Uterus or womb มดลูก
12. Cervix คอมดลูก
13.Vagina ช่องคลอด
อวัยวะสื บพันธุ์-ร่ างกายภายนอก
14. Hymen เยือ่ ไฮเมน เยือ่ ปิ ดช่องคลอด
15. Clitoris อิตถีลึงค์
16. Prepuce or foreskin
หนังหน้า ประธาน
17. Labia Majora
ริ มนอก
18. Labia Minora
รี มใน
19. Mons Veneris หัวเหน่า
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ภาพที่ 2
20.Vulva-vaginal Gland

ต่อมช่องคลอด

ภาพที่ 3 และที่ 4
กระดูก
1. Sacrum
2. Coccyx
3. Symphysis
อวัยวะถ่าย
4. Rectum ดาก
5. Anus ปากช่องทวารหนัก
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6. Bladder กระเพาะปัสสาวะ
อวัยวะสื บพันธุ์
7. Penis ลาลึงค์ องคชาติ

8. Glans,Prepuce ปลายลึงค์ หนังหุม้ ปลายลึงค์
9. Urethia ท่อปั สสาวะ
10. Meatus ปากท่อปั สสาวะ
11. Testicle ลูกอัณฑะ
12. Scrotum ถุงอัณฑะ
13. Epididymis
เอบีดิดีมสั (ที่ขงั น้ าเชื้ อ)
14.Vas deferens ท่อวาสดีเฟอเรนส์
15. Seminal Vesicle ถุงเวสซิ เกิล,ถุงน้ าเชื้อ
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16. Prostate Gland
ต่อมลูกหมาก
บางทีผชู้ ายหรื อผูห้ ญิงจะใช้มือกระทาแก่อวัยวะสื บพันธุ์ของตนให้คึกคักขึ้นมา
บางทีการ
กระทาอย่างนี้จะเร้าให้ถึงขีดออกัสซัม่ แบบเดียวกับการสมสู่ อย่างนี้
เขาเรี ยกว่ามัสเตอเบชัน่
(Masturbation or auto-erotism) หลายศตวรรษมาแล้ว เขาถือกันว่า การกระทาอย่างนี้เป็ นการผิด และ
ให้โทษมาก แต่สมัยนี้นกั วิทยาศาสตร์ ลงความเห็นว่าสาหรับอาการที่กระทานั้นไม่ผิดหรื อเป็ นอันตราย
แต่อนั ตรายนั้นเกิดจากจิตใจที่เชื่อว่าจะเป็ นอันตราย และจิตใจที่คิดไปเช่นนี้เองทาให้เกิดโรคให้ผลร้าย
แก่ร่างกายและจิตใจของผูน้ ้ นั แต่ถา้ กระทาจนเป็ นนิสัยเคยชินนัน่ แหละให้โทษละ ท่านพึงจาไว้วา่
ระหว่างที่ท่านกาลังเติบโตอยู่ ท่านต้องการสิ่ งเหล่านั้นไว้ในร่ างกายของท่าน ถ้าตัวท่านหาเหตุเอาสิ่ ง
สาคัญนั้นไปทิง้ เสี ย ก็เหมือนทาลายร่ างกายของตนเอง อันไม่เป็ นเหตุที่สมควรอย่างยิง่ อย่าตั้งใจปลุก
อวัยวะสื บพันธุ์ของท่านเลย อย่ายอมเอามือไปกระทาอวัยวะสื บพันธุ์เพื่อบรรเทาความกระวนกระวาย
ท่านจงออกกาลังกาย และหาทางช่วยอย่างอื่นเสี ยก่อน จนรู ้สึกว่าทาอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้ว และ
ธรรมชาติก็ไม่ช่วยเหลือให้บรรเทาในเวลานอนหลับด้วย อย่างนั้นพอจะอนุ โลมได้ แต่ระวังอย่ากระทา
ซ้ าซากจะกลายเป็ นนิสัยเลวทรามขึ้นมา ท่านจะได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ าลายตนเอง
พึงจาไว้วา่ อวัยวะสื บพันธุ์น้ ีจะผิดปกติได้ง่ายกว่าอวัยวะส่ วนอื่น ๆ ในร่ างกาย เพราะฉะนั้น
ท่านต้องรักษาและให้ความนับถือแก่อวัยวะนี้ตามสมควร
ที่จะให้คนหนึ่งคนใดมาทาตัวเราให้
อ่อนเพลีย หรื อผิดธรรมดาไปย่อมไม่เป็ นการสมควรอย่างยิง่ ถึงแม้วา่ บางส่ วนของอวัยวะสื บพันธุ์ของ
ท่านจะอยูพ่ น้ สายตาของท่านไป แต่พึงจาไว้วา่ มันมีฤทธิ์ เดชมากมายเหลือเกิน ยังผลให้ทวั่ สรรพางค์
ของท่าน
ท่านจะต้องดูแลให้อวัยวะส่ วนนี้ของท่านเจริ ญเติบโตตามธรรมชาติและเตรี ยมพร้อมที่จะ
กระทางานอันนาความสุ ขและความพอใจมาให้ท่าน เมื่อถึงเวลาที่ท่านมีอายุมากและตกลงปลงใจที่จะ
มอบตัวให้แก่คู่รักคนเดียวของท่าน
อวัยวะสื บพันธุ์ของท่านไม่ตอ้ งการออกกาลังกายอย่างกับมัด
กล้ามเนื้อของท่านดอก มันตื่นตัวด้วยการกลัน่ น้ ายาเคมี แจกจ่ายไปภายในร่ างกายอยูเ่ สมอตลอดเวลาอยู่
แล้ว และสิ่ งที่มนั กลัน่ มานั้นเป็ นคุณประโยชย์ทวั่ สรรพางค์ของท่าน ไม่มีใครเอาม้าพันธุ์ดี ๆ มา
ผสมพันธุ์ก่อนที่มนั จะเจิรญเติบโตถึงขนาดพวกนักกีฬาจะได้รับคาตักเตือนและแนะนาไม่ให้ยงุ่ ในเรื่ อง
เพศรส เพื่อสงวนกาลังไว้ให้แข็งแรงสาหรับจะเข้าแข่งขัน
อย่ายอมให้ใครมาลากตัวท่านเข้าไปคุยเรื่ องเพศรสที่สกปรก หรื อไปร่ วมคิดเรื่ องนี้ในทางที่ไม่
สมควร เรื่ องเพศรสไม่ใช่เรื่ องสกปรก แต่เป็ นเรื่ องที่สูงที่สุด ดีที่สุดและให้ความสุ ขที่สุดในชีวติ ของ
มนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันคนสามารถดัดเปลี่ยนมันให้ผิดเพศและพินาศลง และก่อให้เกิดความทรมาน
กายและจิตใจได้ดว้ ย เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงจากการทาลายดังกล่าวนี้เสี ย
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มีโรคอันเกิดโดยการสมสู่ สองชนิดที่น่ากลัวเรี ยกกันว่ากามโรค คือ ซิ ฟีลิส (Syphilis) และ
หนองใน โรคทั้งสองนี้ ติดต่อง่ายและบางระยะก็รักษา ให้หายยากด้วย ตามปกติโรคนี้ติดต่อโดยการ
ร่ วมสมสู่ กบั บุคคลที่มีเชื้อโรคนี้อยูแ่ ล้ว แต่บางคราวก็ติดต่อได้โดยการใช้ของสาธารณะต่าง ๆ เช่น ถ้วย
น้ า,ผ้าเช็ดมือและส้วม หรื อโดยที่สิ่งของที่เปี ยกและมีเชื้อโรคอยูแ่ ล้วมาสัมผัสบาดแผลของตนเข้า ความ
ร้ายแรงของโรคทั้งสองชนิดนี้ เป็ นศัตรู ที่เรามองไม่เห็น บางทีมองดูแต่เผิน ๆ เห็นว่าโรคนั้นหายดีแล้ว
แต่กลับหมกตัวลึกเข้าไปในร่ างกาย กระทาให้บงั เกิดผลร้ายแก่ร่างกายไปอีกหลายปี ผูช้ ายที่ติดโรคอย่าง
นี้มกั ถ่ายทอดไปให้ภรรยาของตน บางทีทาให้ภรรยาป่ วยมาก จนต้องทาการผ่าตัดบางรายภรรยาถึงกับ
ทุพพลภาพไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไป และผลร้ายที่สุดก็คือ โรคนี้ถูกถ่ายทอดไปถึงบุตรผูไ้ ม่รู้
เดียงสาไม่มีความผิด กระทาให้เด็กนั้นเกิดมาอัปลักษณ์ตาบอดหรื อขี้โรค
ผูช้ ายมักติดโรคนี้มาจากการสมสู่ กบั หญิงโสเพณี หญิงโสเพณี คือหญิงที่ขายร่ างกายของตน
ปรนนิบตั ิบาเรอผูช้ ายในการสมสู่ มิใช่ดว้ ยความรัก แต่ดว้ ยได้รับเงินเป็ นค่าจ้าง หญิงโสเพณี ส่วนมาก
เป็ นกามโรค แม้วา่ จะมีผพู ้ ยายามหาหนทางบาบัดกันมากแล้ว จนบัดนี้ก็ยงั ไม่มีหนทางใดที่จะกระทา
ให้เป็ นที่เชื่ อถือได้วา่ ผูห้ ญิงโสเพณี และผูช้ ายที่ไปติดต่อจะปลอดภัยจากกามโรคได้อย่างไม่มีขอ้ สงสัย
แต่บรรดาแพทย์ยงั ทาการคืบหน้าในเรื่ องเหล่านี้อยู่
คือเขาพยายามหาหนทางที่จะควบคุมและรักษา
ผูป้ ่ วยทางกามโรค เช่นเดียวกับกระทาต่อผูป้ ่ วยเป็ ยวัณโรค
ถึงจะมีสมัยหนึ่งที่จะป้ องกันและรักษาโรคนี้ได้อย่างแน่นอนก็ดี การโสเพณี ยงั เป็ นสิ่ งที่พึง
รังเกียจอยูน่ นั่ เอง เพราะคนที่เจริ ญมากแล้วย่อมแข็งข้อต่อมติที่ปล่อยให้คนที่ไม่มีความรักกัน และกัน
และไม่รู้สึกว่าตนเป็ นของกันและกัน ไปกระทาการสมสู่ กนั
บุคคลที่กระทาการสมสู่ กบั คนที่ตนรักเท่านั้น ย่อมเป็ นบุคคลที่มีชีวติ ผ่องใสและมีมารยาทดี
ส่ วนบุคคลที่กระทาความผิดอย่างทุเรศ โดยปล่อยตัวไปตามแรงกระตุน้ เตือนของเพศรสและไม่มีความ
รักควบไปด้วยเลย ย่อมดารงชีวติ อยูอ่ ย่างคนเหยียดหยามตนเอง เพราะโอนเอนไปตามใจอ่อนแอ และ
รสนิยมที่น่าชังของตน เมื่อเขากระทาการสมสู่ คราวไร ก็กระทาด้วยมีความละอายแฝงอยูต่ อ้ งแอบ
กระทาโดยมิให้ภรรยาหรื อสามีของตน หรื อบุคคลที่ตนเคารพนับถือรู ้ ท่านจงแน่ใจเถอะว่าสิ่ งใดที่คน
กระทาด้วยความละอายขายหน้า ย่อมนาความสุ ขแท้มาสู่ เขาไม่ได้ เป็ นความจริ งทีเดียวที่เรื่ องเพศรส
เป็ นเรื่ องส่ วนตัวและเป็ นเรื่ องลับในโลกนี้ เป็ นเรื่ องของเขาทั้งสองเท่านั้นไม่ใช่ของคนอื่น ๆ เลย แต่เมื่อ
เรากระทาตามอย่างที่สมควรแล้ว เราก็ไม่มีความกระดากอายอะไร
เมื่อบุคคลสองคนเขารักกันจริ งแล้ว มีใครจะทราบเรื่ องเขาก็ไม่ตกใจ เขาภูมิใจในความสุ ขของ
เขา แต่ไม่มีใครภูมิใจในการที่เขาติดต่อกับหญิงโสเพณี และไม่มีหญิงโสเพณี คนใดที่ภูมิใจในอาชีพของ
ตน ความสัมพันธ์ทางเพศรสเป็ นเรื่ องของความรัก ความรักไม่ใช่อาชีพ ความรักเป็ นสิ่ งที่คนเรารักยิง่
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ที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่จะซื้ อขายกันได้ ถ้าพูดฝ่ ายร่ างกายแล้ว เรื่ องความรักเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ทาง
ร่ างกายอย่างสนิทสนมที่สุด และเป็ นเรื่ องความสุ ขที่มีแง่ติชมได้มากที่สุด เพราะเป็ นสิ่ งที่พลาดและมี
ความรู้สึกหลงผิด หรื อทอดทิ้งให้เสี ยหายได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจทีเดียวที่จะดูแลชีวติ ด้านนี้ให้
เป็ นระเบียบและให้มีอนามัยดีที่สุด เพื่อเราจะนาคนอื่นไปสู่ ความสุ ขสบาย และนาตัวเองให้สุขสบายได้
ด้วย
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อนุชนควรทาอย่ างไร เมือ่ รู้ สึกว่ า “เพศรส” กระตุ้นเตือน
เมื่ออนุชนโตพอสมควรแล้ว เพศรสก็ออกแรงกระตุน้ เตือนให้เกิดความปรารถนาขึ้น แรง
กระตุน้ เตือนของเพศรสย่อมมีข้ ึนกับอนุชนต่างอายุกนั บางคนแรงกระตุน้ เตือนจะมีข้ ึนกับเขาเร็ วกว่า
บางคน ทั้งนี้ยอ่ มอาศัยสังคม สิ่ งแวดล้อม เหตุการณ์ในครอบครัว และระดับแห่งการศึกษา แต่อย่างไรก็
ตามแรงกระตุน้ เตือนของเพศรสจะมีแก่ทุกคนไม่วา่ ชายหรื อหญิง มากและน้อยต่าง ๆ กันเมื่ออนุชน
รู ้สึกว่าถูกแรงเพศรสกระตุน้ เตือนกัน เขาก็จะต้องหาหนทางตอบแรงกระตุน้ เตือนนั้น เรามีหนทางตอบ
แรงกระตุน้ เตือนนี้ได้หลายวิธี วิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นวิธีที่ได้กระทากันมาแล้ว เราจะกล่าวแต่ละวิธี
ให้แจ่มแจ้งเพื่ออนุชนจะได้พิจารณาพิเคราะห์เลือกใช้ดูให้เหมาะสมแก่อดั ตภาพ เราจะต้องศึกษาเรื่ องนี้
ทางด้านวิชาจิตวิทยากันบ้าง เพราะที่สุดปั ญหานี้ก็เป็ นปั ญหาทางจิตใจมากกว่าเป็ นปั ญหาทางกาย
วิธีแรกที่จะขอกล่าวถึง คือ 1 การบีบใจ (Repression) “การบีบใจ” เป็ นศัพย์จิตวิทยา แปลสั้นๆ
ว่าเราบีบจิตใจของเราจนไม่รู้วา่ แรงกระตุน้ เตือนอันนั้นเป็ นแรงที่เกิดจากเพศรส บางทีอาจเกิดจากเหตุ
ที่เรานั้นถูกสั่งสอนว่า “เพศรส” เป็ นบาป หรื อเป็ นสิ่ งสกปรก และเราเป็ นคนมีความนับถือตนเองอย่าง
แรงจึงไม่ยอมสานึกว่า แรงกระตุน้ เตือนนั้นเป็ นแรงของเพศรส ท่านพูดง่าย ๆ ว่า “ฉันไม่เป็ นคนอย่าง
นั้นดอก” เช่นนี้ เป็ นต้นการที่ท่านกระทาเช่นนี้ท่านก็บีบแรงกระตุน้ เตือนนั้นให้ทรุ ดลงไปสู่ อนุสติ วิธีน้ ี
เป็ นวิธีที่อนั ตรายมาก เพราะวิธีน้ ีจะก่อให้เกิดความยุง่ ยากอย่างแน่นอน
เราขอกล่าวเรื่ องต่อไปนี้เป็ นอุปมา ชายคนหนึ่งถูกยิง ลูกปื นได้ฝังอยูภ่ ายในร่ างกายของเขา
ตราบใดที่ลูกปื นนั้นไม่มีเชื้อโรค ลูกปื นก็คงฝังอยูใ่ นร่ างกายของเขาได้นาน และอาจอยูไ่ ด้หลายปี ถ้า
ลูกปื นนั้นมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ ไม่ตอ้ งสงสัยละ เชื้อโรคนั้นจะต้องปรากฏออกมาสักวันหนึ่งอย่าง
แน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ ว คือจะปรากฏเป็ นหนองหรื อเป็ นฝี ข้ ึนมาแห่งหนึ่งแห่งใดในร่ างกายของคนนั้น
ทีแรกเขาอาจลืมเรื่ องลูกปื นฝังอยูใ่ นร่ างกาย เขาจึงทายสมุฏฐานของหนองและฝี ที่เป็ นว่าเป็ นโดยเหตุ
อย่างอื่น แต่วา่ นายแพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายทราบแน่นอน แรงกระตุน้ เตือนของเพศรสก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรา
ใช้ “การบีบใจ” ในเรื่ องเพศรส มันเกี่ยวกับความอายและความรู ้สึกผิดที่ติดตัวไป คราวนี้การบีบใจก็จะ
ปรากฏตัวออกมาเป็ น “เรื่ องผิดเพศ” ต่าง ๆ จนเจ้าตัวบอกสมุฏฐานของ “เรื่ องผิดเพศ” ที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่ได้วา่ มาจากไหน ซึ่ งแท้จริ งมาจากแรงกระตุน้ เตือนของเพศรสซึ่ งเขาพยายามบีบมันไว้นนั่ เอง
การที่จะ “บีบสัญชาตญาณของเพศรส” ก็เหมือนการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ า กระแสน้ านั้นมี
อานุภาพมหึ มาอยูใ่ นตัว ถ้ากระแสน้ านี้ไม่มีทางไหลไปข้างไหน มันก็ตอ้ งดันเขื่อนพัง ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายอย่างมหันต์เป็ นแน่แท้ หรื อจะเปรี ยบเหมือนเราเอาน้ าใส่ ภาชนะโลหะและบัดกรี ปากให้แน่น
หนาไม่มีทางออก แล้วก็ก่อไฟลนน้ านี้ให้เดือดพล่าน พอน้ าเริ่ มขยายตัวมันก็จะระเบิดตูมออกมาจนได้
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วิธีน้ ีไม่ใช่วธิ ี ถูกที่เราพึงกระทาต่อสัญชาติญาณเพศรส เพราะผลของมันไม่มีดี มีแต่ร้ายฝ่ าย
เดียว
วิธีที่ 2 ที่เราจะสนองต่อแรงกระตุน้ เตือนของเพศรส ก็คือ การปล่อยออกทางร่ างกาย คือพูดง่าย
ๆ เมื่อถูกแรงกระตุน้ เตือนทางเพศรสมาถึง เราก็มีภรรยาหรื อสามีเสี ย เมื่อสมรสแล้วแรงกระตุน้ เตือนก็
หมดไปอย่างง่ายดาย ไม่มีความตึงเครี ยดมารบกวนอีก เหตุน้ นั สมัยนี้ อนุชนโดยมากจึงคิดว่าเมื่อมีแรง
กระตุน้ เตือนทางเพศรสเกิดแก่ตนเมื่อไร ก็จดั แจงหาภรรยาสามีเสี ยเมื่อนั้น โดยมิได้คานึงว่าตนเองมี
อายุสมควรที่จะมีสามีภรรยาหรื อยังหรื อจะพูดง่าย ๆ ว่าไม่ยอมยับยั้งชัง่ ใจอะไรเลย ปล่อยแรงกระตุน้
เตือนดันไปโดยไม่มองดูหนทางภายหน้าหรื อข้างขวาข้างซ้าย
ก. อนุชนชายบางคนหาหนทางออกวิธีอนื่ คือเมื่อตัวถูกแรงกระตุน้ เตือนทางเพศรสเมื่อไร
ก็ไปคลายแรงนั้นทางหญิงโสเพณี อย่าลืมว่าทางนี้เป็ นหนทางไปหา กามโรค คือซี ฟิลิส และหนองใน
หญิงโสเพณี ส่วนมากเป็ นโรคอย่างนี้ แม้วา่ บางคนจะไม่มีโรคดังกล่าวขณะที่อนุชนผูน้ ้ นั ไปสมสู่ แต่
หญิงโสเพณี ก็เป็ นผูพ้ าโรคชนิดนี้มา นับว่าเขาอยูใ่ นหนทางที่เสี่ ยงมาก แต่นี่ไม่ใช่ดา้ นเสี ยของหญิง
โสเพณี ดา้ นเดียวเท่านั้น เมื่อท่านโยนตัวลงไปหาหญิงโสเพณี ก็ได้ชื่อว่าท่านเป็ นนักกีฬาที่เลว คือท่าน
เอาเปรี ยบแก่หญิงชั้นต่า ท่านมิได้กระทาต่อหญิงนั้นอย่างสตรี ที่เรี ยกว่าคน แต่ท่านกระทาแก่เขาอย่าง
กับว่าเขาเป็ นอะไรสิ่ งหนึ่งที่จะให้สาเร็ จความใคร่ ของท่าน ทาไมท่านเป็ นคนเห็นแก่ตวั ท่านพึงใจ
ทาลายชีวติ ของคนอื่นเพื่อความเพลิดเพลินของตนเอง ยิง่ กว่านั้นเมื่อท่านไปในที่เช่นนั้น ท่านก็มกั มีการ
ดื่มและการพนันรวมด้วย และร้ายยิง่ ขึ้นก็คือ ท่านส่ งเสริ มการที่จะให้หญิงหากินด้วยการขายตัวของเขา
ถ้ามีชายคนหนึ่งคนใดมากระทาแก่พี่สาวหรื อน้องสาวของท่านอย่างกับท่านทาแก่หญิงโสเพณี ท่านคง
โกรธมิใช่หรื อ พึงนึกเถิดว่าหญิงโสเพณี คนนั้นก็เป็ นพี่หรื อน้องสาว หรื อคู่รักของใครคนหนึ่งเป็ นแน่
แม้วา่ ท่านเองเป็ นคนคิดถึงตัวเองมาก แต่เมื่อท่านได้ปล่อยตัวเข้าไปในสานักอย่างนี้บ่อย ๆ เข้าแล้ว ท่าน
ก็จะคลายความคิดถึงตัวของท่านเองลง ท่านจะมีความละอาย ถ้าต่อไปท่านไปแต่งงานกับสตรี สวยงาม
คนหนึ่งเข้า และภรรยายอดรักของท่านคนนี้ เป็ นโรคที่ท่านพอมาท่านจะยิง่ อับอายเพิ่มขึ้น ถ้าโรคนั้นยัง
สื บเนื่องไปยังบุตรสุ ดที่รักของท่านด้วย ท่านก็จะยิง่ ชอกช้ าหนักขึ้น
ก่อนที่ท่านจะย่างเท้า เข้าไปสู่ สานักหญิงโสเพณี โปรดระลึกถึงภาพในอนาคตของท่านให้มาก
สักหน่อยอย่าเห็นแก่ความเพลิดเพลินชัว่ ขณะ เพราะผลสุ ดท้ายนั้นท่านโยนตัวเข้าไปจมอยูใ่ นทุกข์อย่าง
มหันต์แล้ว
ข. การร่ วมประเวณีสาส่ อน (Promiscuity) ชายหนุ่มบางคนอาจรู้วา่ หญิงโสเพณี น้ นั ไม่ดี ดัง่
กล่าวมาแล้วเขาจึงหาทางออกวิธีอื่น คือเขาหาทางออกกับสตรี ที่อยูใ่ กล้เขาหรื อที่เป็ นเพื่อนหญิงของเขา
ตลอดจนเพื่อนนักเรี ยนหรื อเพื่อนร่ วมงานของเขา ทั้งสองเพศก็พึงใจในความสับสนปนเปเช่นนี้ มิได้
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เจาะจงเป็ นบุคคล ๆ ไปข้างผูช้ ายก็เพ่งเล็งแต่วา่ ผูห้ ญิงคนไหนสวยช่วยผ่อนแรงกระตุน้ เตือนแห่งเพศรส
ของเขาได้เป็ นพอใจ หาได้คานึงถึงผลเสี ยหายอันใดไม่ เขาไม่คิดว่าจะพยายามออกกาลังอันมหาศาลนั้น
ไว้ใช้กบั ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของเขาที่เขาจะพบในวันข้างหน้า ชายใดที่มีนิสัยในการประเวณี สาส่ อน
เช่นนี้ เขาก็มิได้ก่อให้เกิดความปลงใจจงรักผูห้ ญิงคนเดียว อันความปลงใจจงรักผูห้ ญิงคนเดียวนี้ เป็ น
บ่อเกิดของความสุ ขในครอบครัว ยิง่ กว่านั้นอีกการประเวณี สาส่ อนนี้ยงั ก่อให้เกิดผลร้าย แก่สตรี ดว้ ยซึ่ ง
ผูช้ ายไม่มีสิทธิ์ อนั ชอบธรรมที่จะกระทาได้ คือการที่ทาให้สตรี มีครรภ์ โดยตัวไม่ยอมเป็ นพ่อของทารก
ในครรภ์น้ นั อย่าหมายใจว่า เครื่ องคุมกาเนิดจะสัมฤทธิ์ ผลสมบูรณ์เสมอ ถึงจะพึงเครื่ องคุมกาเนิดได้บา้ ง
แต่ขอนึกถึงหัวใจของผูห้ ญิงคนนั้นบ้างเถิด เธอจะต้องนัง่ เป็ นทุกข์เป็ นร้อนจนตลอดเวลาว่าการที่เสี่ ยง
ไปนั้นจะทาให้เธอเป็ นมารดาเด็กหรื อไม่ ท่านชายนึกแต่ความเพลิดเพลินของตน แต่ปล่อยให้อีกเพศ
หนึ่งต้องร้องไห้กลัวและทนทุกข์เช่นนั้น จะนับว่าเขาเป็ นลูกผูช้ ายได้อย่างไร ไม่เป็ นการยุติธรรมเลย
มิใช่หรื อที่จะเอาเปรี ยบหญิงในโอกาสที่เขาพลัดตกในความใคร่ และเราก็คว้าเอาโอกาสนั้นมาบาเรอ
ความปรารถนาของเรา อีกประการหนึ่งขอให้ใคร่ ครวญต่อไปว่า ถ้าเกิดมีทารกตาดา ๆ ขึ้นมา ทารกนั้น
ต้องการบ้านและบิดาของเขา ซึ่ งจะเป็ นคนรักและประคบประหงมตัวเขา ถ้าเขาเกิดมาในวงพ่อแม่ที่เป็ น
สามีภรรยากัน เขาก็ได้สิทธิ อนั นั้น แต่เด็กที่ท่านทาให้เกิดมานั้นเล่า ท่านได้สนองสิ ทธิ ของเขาหรื อเปล่า
ถ้าเปล่า นัน่ ท่านมิใช่คนใจดาอามหิ ตดอกหรื อ การร่ วมประเวณี สาส่ อนนี้พาผลเสื่ อมเสี ยมาถึงตัว
ผูก้ ระทา โดยมากไปตกอยูก่ บั ผูห้ ญิง และทารกตาดา ๆ
วิธีที่ 3 คือ “การบังคับใจ” (Suppression) การบังคับใจนี้ ต่างกับการบีบใจ (Repression) ที่จริ ง
การบังคับใจ ก็แปลว่า การครองตัวได้ (Self-Control) นัน่ เอง การบังคับใจนี้ เป็ นการกระทาที่รู้สานึกอยู่
เสมอไม่ใช่ไม่รู้สานึกอย่างการบีบใจ คือบุคคลที่บงั คับใจ มีโอกาสชัง่ ใจตนเองว่า จะทาอย่างไร ดาเนิ น
ทางไหนซึ่ งในที่สุดจะนาความสุ ขไปสู่ ตนและของผูอ้ ื่น นี่เรี ยกว่า เป็ นวิธีที่ถูก และเป็ นวิธีของผูเ้ จริ ญ
แต่ก็ตอ้ งต่อเนื่ องกับวิธีต่อไปนี้ จึงจะบังเกิดผลสมบูรณ์ได้
4. สั บบริเมชั่น (Sublimation แปลว่า การกระทาโดยใช้อานาจซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณ เพื่อให้
สาเร็ จตามจุดประสงค์ ซึ่ งต่างกับจุดประสงค์ทางชีววิทยา) ขอให้ยอ้ นกลับไปหาตัวอย่างเรื่ องการทา
ทานบกั้นแม่น้ า เราทานบไว้มิได้หมายว่าจะไม่ให้น้ าไหลไปตามทางเดินเท่านั้น แต่เราต้องการสร้างทาง
ใหม่ให้น้ านั้นไหลไปเพื่อเอามาทาคุณประโยชน์ โดยเหตุน้ ีเองเราจึงได้จบั แรงของน้ าไหลมาก่อให้เกิด
กระแสไฟฟ้ า เหลือนอกนั้นก็นาไปรดพื้นดินที่แห้งแล้งให้บงั เกิดผลอุดมสมบูรณ์ เราสามารถควบคุม
แรงแห่งเพศรสได้ในทานองเดียวกัน แรงกระตุน้ เตือนของเพศรสนี้มีกาลังมาก เราจะกั้นไว้เฉย ๆ ไม่ได้
แต่เราเสาะหาทางใหม่ให้ได้โดยให้ออกทางอื่นไม่ใช่ทางชีววิทยา หนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน
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หรื อบุคคลผูม้ ีอายุสูงแล้วแต่มีเหตุที่ทาให้แต่งงานไม่ได้ หรื อบุคคลผูท้ ี่ไม่ปรารถนาจะแต่งงานเลย ควร
จะได้ฝึกหัดวิธีน้ ี
เราขอยกตัวอย่างภาคปฏิบตั ิ ที่จะให้เห็นชัดขึ้นดังต่อไปนี้ สมมุติวา่ มีหนุ่มหรื อสาวที่มีแรง
กระตุน้ เตือนของเพศรสอย่างรุ นแรง ถ้าเขาจะปล่อยให้เป็ นไปตามทางชีววิทยา ก็จะทาให้ตนเอง หรื อ
ผูอ้ ื่นได้รับอันตราย เขาต้องไม่บีบใจว่าเขาไม่เป็ นเช่นนั้น เขาควรยินดีที่มีแรงมหาศาลเช่นนี้ในตัวเขา
แต่เขาเสาะทางใหม่ให้แก่แรงกระตุน้ เตือนนี้ เช่นในทางทางาน เล่นฟุตบอล หรื อการแข่งขันกันอย่าง
อื่น เขาเอา “ชีวติ ” ทั้งหมดของเขาเข้าทางานนั้น เขาก็ประสบความสาเร็ จ เพราะเขามีแรงตามธรรมชาติ
และแรงกระตุน้ เตือนของเพศรสช่วยกันด้วยรวมเป็ นกาลังมหาศาล เพราะมีสองแรงด้วยกัน เพราะเหตุน้ ี
เอง ครู ผฝู้ ึ กหัดนักกีฬาจึงเตือนไม่ให้นกั กีฬาเกี่ยวพันทางเพศรสในเมื่อเราเตรี ยมตัวในฤดูเข้าแข่งขัน
หรื อตัวอย่างว่า มีสตรี คนหนึ่ งอายุสูงกว่า 30 ปี แล้ว เธอยังไม่ได้แต่งงานและมีหวังน้อยเต็มทีวา่
จะแต่งงานได้ เธอจะเสาะหาทางใหม่ให้แก่แรงกระตุน้ เตือนทางเพศรสได้อย่างไร มีหนทางที่เธอจะทา
ได้หลายทาง แล้วแต่วา่ แรงกระตุน้ เตือนชนิดใดมีอิทธิ พลมากที่สุด สมมุตว่าแรงกระตุน้ เตือนทางการ
เป็ นมารดารุ นแรงที่สุด เธอควรเป็ นแม่บา้ นของนักเรี ยนประจา หรื อสอนนักเรี ยนประจาจึงจะเหมาะสม
เธอจะมีบุตรของเธอเองไม่ได้ แต่เธอจะดูแลเลี้ยงบุตรของคนอื่นได้ เธอสามารถใช้กาลังงานของเพศรส
ในงานนี้ และหาความสุ ขมากสาหรับตัวเธอและตัวเด็กผูท้ ี่รักเธอด้วย คราวนี้สมมุติวา่ แรงกระตุน้ เตือน
ทางการสื บพันธุ์รุนแรงมาก เธอควรทาอย่างไร แรงกระตุน้ เตือนทางการสื บพันธุ์น้ ี เป็ นแรงชนิดที่ทาให้
บังเกิดอะไรต่ออะไร เพราะฉะนั้นเธอควรพยายามก่อให้เกิดอะไรต่ออะไรขึ้น เช่นเขียนตารา, ทางาน
ออกกาลัง, วาดภาพหรื อเล่นดนตรี ฯลฯ การกระทาเช่นนี้เธอสามารถนาความสุ ขมาให้ตวั เธอและผูอ้ ื่น
ได้ ถ้าเธอสามารถลืมตัวเองเสี ยได้ดว้ ยวิธีเสาะหาทางใหม่ให้แก่แรงกระตุน้ เตือนของเพศรสอย่างนี้แล้ว
เธอจะมีความสุ ขอย่างดูดดื่มและจะไม่รู้สึกว่าการที่ไม่ได้สืบพันธุ์น้ นั รบกวนเธออีกต่อไป
อนุชนควรทาอะไรเมื่อแรงกระตุน้ เตือนของเพศรสเกิดขึ้น จงกระทาอย่างที่เรากล่าวมาแล้วใน
เรื่ อง สับบริ เมชัน่ จริ งอยูเ่ รารู ้สึกว่าลาพังตัวเราเองเราทาไม่สาเร็ จ แต่อย่าลืมว่าอนุชนมีพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูท้ รงอานาจและฤทธานุภาพเหนื อภาวะทั้งหลาย พระเจ้าสามารถประทานกาลังแก่เราในเรื่ องนี้ได้ นี่
แหละเป็ นโอกาสของเราที่จะนาเอาแรงกระตุน้ เตือนอันร้อนแรงนี้มาใช้เป็ นประโยชน์แก่ปวงชน เพื่อ
สาแดงความรักของพระเจ้าซึ่ งมีอยูแ่ ล้วให้ปรากฏเป็ นการกระทาแก่มนุษย์ โดยเราเป็ นผูส้ าแดงความรัก
นั้น อนุชนจงเชื่อมัน่ เถิดว่า พระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะประทานกาลังใจให้แก่เรา เพราะมีตวั อย่าง
ปรากฏมากมายมาแล้วในพงศาวดาร เราจะเริ่ มด้วยการพยายามวาดมโนภาพต่อไปนี้ก็ได้ คือ หลับตา
เสี ยพยายามวาดภาพเด็กสักคนหนึ่ง คือรู ปเด็กของตนเองที่จะเกิดมาในอนาคตสักวันหนึ่ง ว่าเขาเป็ นเด็ก
หวาน น่ารัก บริ สุทธิ์ และฉลาด ให้คิดถึงเด็กคนนั้นคล้ายกับว่ากาลังจูงมือกันเดิน และพูดกับท่านเองว่า
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“คุณแม่กาลังคิดจะปล่อยให้แรงกระตุน้ เตือนทางเพศรสหมดไปโดยทางหนึ่งทางใด แต่ก่อนที่คุณแม่จะ
กระทาเช่นนี้ ขอกรุ ณาคิดถึงหนูก่อนได้ไหม หนูเป็ นห่วงในสิ่ งที่คุณแม่จะกระทานั้นจริ ง ๆ ขอคุณแม่
อย่ากระทาสิ่ งใดที่หนูจะต้องทนทุกข์และเจ็บป่ วยและเสี ยใจ ขอคุณแม่อย่ากระทาเช่นนั้นเลย และขอ
อย่ากระทาอะไรให้หนูตอ้ งได้รับความอับอายเพราะคุณแม่เลย เพราะอย่างไรเสี ยคุณแม่ก็ตอ้ งเป็ นคุณ
แม่ของหนู (สาหรับผูช้ ายก็เปลี่ยนคาว่า “คุณแม่” เป็ น “คุณพ่อ” เสี ย) แล้วต่อจากนั้นเราก็คานึงถึง
พระเจ้า เราก็จะได้เรี่ ยวแรงใหม่เกิดขึ้นอย่างไม่นึกฝัน เราจะเป็ นคนมีกาลังจิตใจเข้มแข็ง แล้วแรง
กระตุน้ เตือนทางด้านเพศรสอย่างมหาศาลนั้นก็จะอยูใ่ นกามือของเรา ซึ่ งเราจะทาให้เกิดประโยชน์แก่
ปวงชนนาความอิ่มใจและสุ ขใจมาสู่ เราเองด้วย
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เหตุใดคนเราจึงทาการสมรส
(นี่เป็ นผลที่รวบรวมจากการทาสถิติในประเทศสหรัฐอเมริ กา ขอใช้เป็ นเพียงเครื่ องนาความคิด
เท่านั้น เพราะบางข้ออาจไม่เหมาะสมกับเราชาวไทยก็ได้)
1. เพื่อเป็ นเพื่อนกัน และเพราะรักกัน เมื่อหนุ่มสาวอยูใ่ นครอบครัวของบิดามารดา ไม่ชา้ เขา
เกิดความต้องการอย่างหนึ่งขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความสนิทสนมกลมเกลียว ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
และการเป็ นสิ ทธิ์ ของกันและกันโดยเฉพาะ เมื่อเป็ นอย่างนี้แล้ว ก็นาให้เขาคิดตั้งบ้านของตนเองเพื่อ
ความต้องการเหล่านั้นจะบรรลุถึงผลสาเร็ จ
2. เพื่อให้เกิดบ้านและบุตร ปรารถนาที่จะมีบา้ นและบุตรของตนเองเพื่อตามแบบอย่างของคน
ที่เป็ นผูใ้ หญ่
3. เพื่อการผจญภัยและโรมานส์ ผูท้ ี่มีชีวติ อยูอ่ ย่างน่าเบื่อหน่ายนั้นมักจะหลงรักคนที่ตนรัก
เพื่อที่จะได้บรรเทาจากชีวติ เบื่อหน่ายที่ตนได้รับอยู่
4. เพื่อการหลบเลี่ยง ปรารถนาที่จะหลบเลี่ยงจากภาวะอันไม่เป็ นสุ ข เช่นหลบจากงานอัน
ยุง่ ยาก จากเมืองเล็ก ๆ หรื อจากความยากจนค่นแค้น เขาอาจจะได้งานใหม่ที่ให้เงินเดือนดีกว่าเก่า
โดยมากมักจะเป็ นการกระโดดหนีเสื อไปปะจรเข้ (หรื อโจนจากกะทะเข้าไปสู่ กองไฟ)
5. เพือ่ ปลอบใจในการพลาดพลั้ง คือทาให้เกิดผลสะท้อนกลับ พยายามสาแดงให้โลกเห็นใน
ด้านตรงข้าม โดยการสมรสกับผูท้ ี่ช่วยชีวติ ของตน เขาอาจทาการสมรสกับผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่เห็นอกเห็นใจ
เขาก็ได้ โดยยึดถือผิดเอาความเห็นอกเห็นใจเป็ นความรักอย่างแท้จริ งไป
6. เพื่อการเอาชนะ ปรารถนาจะได้บุคคลที่ดีเด่น ผูท้ ี่มีคนอื่น ๆ หมายปองอยูม่ ากมายหลายคน
ตนก็พยายามผูกใจเอาคนนั้นมาเป็ นของตนเสี ย
7. เพื่อคาดหวังในสังคม ถูกมิตรสหายและบิดามารดาคาดคั้นให้จบลงในชีวิตสมรส บางที
ผูห้ ญิงก็ทาการสมรสกับชายที่เธอมิได้รัก เพื่อหลบหลีกจากการเป็ นสาวทึมทึก บ้างก็ทาไปเพราะเห็นแก่
บิดามารดา
8. เพื่อสิ่ งสะดุดตาในเพศรส เพื่อตอบสนองบุคคลที่เป็ นเพศตรงข้ามที่ดึงความสนใจ นี่เป็ นเหตุ
สาคัญในการติดต่อกันในเวลาอันสั้น แต่เป็ นข้อที่รองจากข้อ 1 และ 2 ซึ่ งกล่าวมาแล้ว เปรี ยบประดุจ
รสชาติของขนมฝรั่ง ถ้าไม่มีรสแล้วขนมนั้นจะไม่อร่ อยเลย ถ้ามีแต่รสเท่านั้นจะเป็ นขนมฝรั่งขึ้นมา
อย่างไรได้
9. เพื่อฐานะในสังคมและเพื่อความปลอดภัยโดยมากความเป็ นอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ เป็ นชีวติ ที่
สร้างสรรค์ข้ ึนมาสาหรับให้อยูด่ ว้ ยกันเป็ นคู่สามีภรรยามากยิง่ กว่าชีวติ โสด
ทั้งทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ การเขยิบฐานะ การก้าวหน้า และโอกาสดีต่าง ๆ มักตกเป็ นของผูส้ มรสแล้ว เพราะเขามักเป็ น
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ผูท้ ี่ได้วางรากฐานลงแล้วและมักจะปั กมัน่ อยูใ่ นการงานที่เขาทา แทนที่จะเที่ยววิง่ เต้นหางานใหม่อย่าง
คนโสดที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยว
ถ้าคิดตามเปอร์ เซ็นต์ แล้วก็จะปรากฏผลดังนี้
ปรารถนาหาเพื่อน
36.7 %
อยากมีบา้ นอยูเ่ อง
25.4 %
มีบุตร
10.9 %
รักอย่างโรมานส์
10.8 %
เหตุผลอื่น ๆ
9.7 %
ไม่มีคาตอบ
13.5 %
100%
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เหตุใดบางคนจึงไม่ แต่ งงานเลย
1. เพราะคนที่จะแต่งงานได้อยูก่ ระจัดกระจายกันไม่เหมาะสม เช่น
ก. กล่าวตามท้องถิ่น ในศูนย์กลางแห่งการอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ หรื อในที่เปล่าเปลี่ยวอย่างใน
อาลาสกาและเนวาดา ฯลฯ นั้น ส่ วนมากมีชายอยูม่ ากกว่าหญิง เพราะผูห้ ญิงไม่ชอบไปอยูใ่ นที่อย่างนั้น
ในท้องถิ่นเช่นนี้ตอ้ งมีคนที่ไม่แต่งงานเลยบ้างแน่ทีเดียว
ข. กล่าวตามลักษณะอาชีพ ทหาร ฯลฯ ย่อมมีแต่ผชู ้ าย เขาก็แต่งงานไม่ได้ เพราะลักษณะอาชีพ
บังคับ
2. ชายที่มีวยั ที่จะสมรสได้มีนอ้ ยกว่าหญิงมาก เพราะ
ก. เพศชายเป็ นเพศที่อ่อนแอกว่าในทางชีววิทยาทารกชายเกิดมามากกว่าทารกหญิง แต่ตาม
อัตรา ทารกชายตายเสี ยมากกว่าทารกหญิง คือเลี้ยงเด็กชายลาบากกว่าเลี้ยงเด็กหญิง
ข. ผูช้ ายต้องเสี่ ยงในด้านอุตสาหกรรมมากกว่าผูห้ ญิง ทาให้ผชู ้ ายตายในทางนี้มากกว่าผูห้ ญิง
ค. ครั้งหนึ่งผูช้ ายมากมายได้อพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย (คือพวกจีนที่อพยพเข้ามา) เขาทา
การสมรสกับผูห้ ญิงไทย บัดนี้เขาพาภรรยาคนจีนของเขามาด้วย จึงไม่มีผชู ้ ายมาแทนจานวนผูช้ ายที่ขาด
ไปนั้น ทาให้ผหู ้ ญิงไทยค้างอยูม่ ากขึ้น
ง. ในจาพวกคนที่ไม่สามารถทาการสมรสได้ก็มีผชู ้ ายมากว่าผูห้ ญิง เช่นนักโทษ คนเสี ยจริ ต คน
พิการ คนจรจัด ผูท้ ี่มีอาชีพทหาร พระภิกษุ ฯลฯ เป็ นต้น
จ. อุปัทวเหตุในการสงครามก็เป็ นเหตุที่ทาลายชีวติ ผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง และมีทหารเป็ นจานวน
มากที่ไปทาการสมรสกับสตรี สูงอายุในต่างประเทศ และปล่อยให้สตรี สาวในบ้านเมืองของตนขาดคู่
สมรส
ฉ. สถิตใน สปร. อเมริ กา มีดงั นี้
ผูช้ ายที่อายุต่ากว่า 1 ปี มีมากกว่าผูห้ ญิงรุ่ นเดียวกัน 33,426 คน
ผูช้ ายที่อายุ 1-4 ปี มีมากกว่าผูห้ ญิงรุ่ นเดียว กัน 134,666 คน
ผูช้ ายที่อายุ 5-14 ปี มีมากกว่าผูห้ ญิงรุ่ นเดียวกัน 311,747 ตน
ผูห้ ญิงอายุ 15-18 ปี มีมากกว่าผูช้ ายรุ่ นเดียวกัน176,268 คน
ผูห้ ญิงอายุ 25-34 ปี มีมากกว่าผูช้ ายรุ่ นเดียวกัน 297,078 คน
ผูห้ ญิงอายุ 35 -44 ปี มีมากกว่าผูช้ ายรุ่ นเดียวกัน 3,672 คน
(จากสถิติน้ ีเราจะเห็นว่า เมื่ออายุ 14 ปี ลงไปจะมีผชู ้ ายมากกว่าผูห้ ญิง แต่พออายุสูงขึ้นจานวน
ผูช้ ายก็ลดน้อยลงไป)
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3. อาชีพและการศึกษาทาให้ทอ้ ถอยในการสมรส การฝึ กหัดในอาชีพมักทาให้การสมรสเนิ่นช้า
ไป จนบางครั้งก็ชา้ ไปอย่างไม่มีกาหนด ผูช้ ายออกจากวิทยาลัยเพื่อไปฝึ กหัดวิชาที่สูงขึ้น เขาจึงละหญิง
ที่เขารู ้จกั ไว้ที่นนั่ และเมื่อเขาจะทาการสมรสภายหลัง เขาก็มกั จะสมรสกับหญิงที่มีอายุอ่อนกว่า ผูท้ ี่
ได้รับการศึกษา จากวิทยาลัยมักต้องการคู่เคียงที่มีการศึกษาที่ดีเท่ากับเขา เหตุฉะนั้นจานวนคู่ก็นอ้ ยลง
บางทีพิถีพิถนั มากเกินไปจนมักไม่ได้คู่สมรสเสี ยเลย
4. มาตรฐานสู งเกินไป บางทีเขาก็ผดั ผ่อนการสมรสเพื่อรอไปจนกว่ามีฐานะการครองชีพดีถึง
ขนาดที่เขากะไว้เสี ยก่อน คือที่เขาเคยเห็นในบ้านบิดามารดาของเขา เขาก็รับเอาบ้านสมัยใหม่ และ
เครื่ องทันสมัยต่าง ๆ ที่เขาทาการโฆษณาให้ซ้ื อนั้นมาเป็ นมาตรฐานการครองชีพของเขา จึงต้องเลื่อน
การสมรสไปจนกว่าเขาจะสามารถจัดหาสิ่ งเหล่านั้นให้ได้เสี ยก่อน การผัดผ่อนเช่นนี้ ทาให้การสมรส
ค้างเรื่ อยไปก็มีอยูบ่ ่อย ๆ
5. เขาผ่านชีวิตเยาว์มาอย่างไม่มีความผาสุ กคือ บิดามารดาทะเลาะวิวาทหรื อหย่าร้างกัน
ตัวอย่างที่เขาเห็นนี้ทาให้เขาหมดอาลัยในการแต่งงาน เขาจึงสมัครใจอยูเ่ ป็ นโสด
6. ความไม่สมบูรณ์ทางด้านความสะเทือนใจ เขาไม่เคยเติบโตพอที่จะรับผิดชอบในการสมรส
กับอีกคนหนึ่งได้เลย เพราะตามอารมณ์ของเขา เขารู ้สึกตัวว่า ไม่กล้าพอที่จะรับผิดชอบในเรื่ องชีวิต
สมรส
7. ติดพ่อติดแม่จนถอนไม่ออก เขาติดพ่อแม่เกินไปจนไม่สามารถที่จะรักคนอื่นให้เหมาะสมได้
มีอะไรหยุมหยิม ก็ยกขึ้นอ้างเพื่อหลบหลีกกลับไปบ้านหาพ่อแม่เสี ย
8. มีมาตรฐานแห่งความงามและเสน่ห์ ที่ผดิ มองดูเป้ าหมายแห่งความงามที่อยูภ่ ายนอก แทนที่
จะดูถึงลักษณะนิสัยใจคอ เช่นเห็นผูท้ ี่ตนหมายใจไว้เป็ นชายศีรษะล้านหรื อเป็ นหญิงที่มีหนวดเสี ย เลย
ไม่ยอมแต่งงานด้วย
9. ยึดมาตรฐาน “พวกลุโสดา” คนไม่ใช่เทวดา (ทูตสวรรค์) ถ้าหวังที่จะสมรสกับเทวดาแล้วก็
จะไมได้สมรสเลย เราจะรอหาคู่ที่ไม่มีที่ติไม่มีด่างพร้อยเลยก็คงหาไม่ได้แน่
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ไม้ วดั ความรัก
ฉันจะรู ้ได้อย่างไรว่า ความรักชนิดที่ฉนั มีอยูน่ ้ ี เป็ นความรักชนิดที่จะเป็ นรากฐานของชีวติ วิวาห์
ของฉันหรื อไม่? (ขอให้ผอู ้ ่านพยายามตอบคาตอบต่อไปนี้ดว้ ยตนเอง ตอบสั้น ๆ ว่า “จริ ง” และ “ไม่
จริ ง” เท่านั้นก็พอ)
1. เมื่อท่านคิดถึงผูอ้ ื่น ท่านก็คิดว่า “ฉันจะทาให้เธอมีความสุ ขเพิม่ ขึ้นได้อย่างไร” มากกว่าคิดว่า
“เขาจะให้ฉนั ได้รับความสุ ขมากยิง่ ขึ้นได้เท่าไรหนอ” เช่นนี้จริ งหรื อไม่
2. ในการคิดอะไรต่ออะไร ท่านคิดอย่างกับจะพูดว่า “เรา” เช่น “เราชอบ.....” มากกว่าที่ท่านมัก
คิดแต่เพียงว่า “ฉันชอบ.......” เช่นนี้จริ งไหม
3. ท่านคิดว่าท่านจะอยูด่ ว้ ยกัน และจะอยูร่ ่ วมกัน แก่ไปด้วยกัน มากกว่าที่จะอยูร่ ่ วมกับคนอื่นที่
ท่านรู ้จกั จริ งไหม
4. เมื่อเกิดขัดใจกันขึ้น ท่านคิดว่าท่านจะระงับได้ และท่านรู ้สึกว่าท่านจะเอาใจใส่ ใน
ความสัมพันธ์กบั สามีภรรยาของท่านมากกว่าการเอาชนะ และมากกว่าที่จะแสดงว่า ตัวท่านเป็ นฝ่ ายถูก
จริ งไหม
5. ท่านมองเห็นตัวท่านเองว่า ท่านไม่ใช่แต่ “เพื่อนกันเหงา” แต่เป็ นมิตรร่ วมงานที่ใหญ่โต
พอที่จะทาความฝันความขวนขวายให้สาเร็ จไปได้จริ งไหม
ถ้าท่านตอบคาถามเหล่านี้ ดว้ ยความจริ งใจ ทุกข้อ ได้วา่ “จริ ง”
ความรักของท่านก็กว้างขวาง มากกว่า เห็นแก่ตวั
เติบโตถึงขนาด ไม่ใช่อย่างทารก
เปิ ดเผย มากกว่า ลับลี้
เป็ นผูร้ ่ วมกันจริ งมากกว่า เป็ นเพียงโรมานส์หรื อหาสนุก
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ท่ านจะรู้ได้ อย่ างไรว่ า ความรักนั้นเป็ นความรักแท้
(จงตอบคาถามต่อไปนี้ ข้อไหน “จริ ง ก็ใส่ “จ” ไว้ ข้อไหน “ไม่จริ ง” (เท็จ) ก็ใส่ “ท” ไว้
ข้างหน้าของข้อนั้น ๆ เขียนด้วยตัวดินสอไว้ก่อนแล้วจึงอ่านตอนต่อไป)
1. เมื่อความรักมากระทบท่าน ท่านรู ้ตวั
2. บางทีท่านเกิดไม่ชอบคนที่ท่านเคยรักมาแล้วนั้น
3. ความรักที่ตวั มีเมื่อยังเด็ก ๆ อยูร่ ู ้สึกว่าไม่ใช่ความรักแท้
4. เมื่อท่านเกิดรักเข้าจริ ง ๆ แล้ว ท่านก็ไม่มีความสนใจในคนอื่น
5. เมื่อท่านจมดิ่งลงในความรัก ก็รู้แน่วา่ เป็ น “รัก” แท้
6. ที่วา่ รู ้สึกรักนั้น มีชนิดเดียวเท่านั้นเอง
7. คนเดียวจะรักหลาย ๆ คนพร้อมกันก็ได้ มันเป็ นของธรรมดา
8. ท่านไม่เคยรัก 2 คนด้วยความรักแบบเดียวกัน
9. ความรักที่ยดึ เยื้อเป็ นเวลานานนั้นไม่ใคร่ เป็ นที่จุใจเท่ากับความรักที่เปลี่ยนแปลงเร็ ว
ๆ
อย่างสายฟ้ าแลบ
10. ความรักไม่เห็นมีความหมายอะไร เป็ นแต่ความเป็ นไปเท่านั้นเอง
11. เมื่อคู่ใดเกิดรักกันเข้าแล้ว นัน่ ลงเลยได้ละ เขาควรจะแต่งงานกันอย่างเร็ วตามแต่จะได้ อย่า
ไปคานึงถึงอะไรอื่นอีก
12. ความรักที่ปราศจากการแต่งงานนั้น เป็ นโศกนาฏกรรมอย่างหนัก อาจเป็ นอันตรายแก่ชีวติ
ได้
13. จะไปรักคนอื่น นอกเหนื อไปจากคนที่ท่านจะแต่งงานด้วยนั้นไม่เห็นจาเป็ นจะต้องมาเป็ น
เหตุทาลายชีวติ วิวาห์ของท่าน
14. กว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมาได้ เขาก็รักคนมาเสี ยมากแล้ว
15. ความรักเป็ นสิ่ งที่ท่านจะเรี ยน หรื อเป็ นสิ่ งที่ท่านจะศึกษาให้รู้ไม่ได้เลย ความรักเป็ นเรื่ อง
ความกระเทือนใจอย่างแรงเท่านั้น
เมื่อเขียนตอบเสร็ จแล้วจงพลิกหาหน้าต่อไป พิจารณาดูวา่ ผูเ้ ชี่ยวชาญเขาตอบปั ญหาเหล่านี้
อย่างไรบ้าง
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ความจริงทีผ่ ู้เชี่ยวชาญค้ นพบแล้ ว
(ต่อไปนี้ เป็ นข้อเฉลยปัญหาข้างต้น พร้อมกับเหตุผลที่ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ไว้)
1. (เท็จ) ความรู ้สึกรักใคร่ มีหลายอย่างหลายชนิดและมักไม่ใคร่ ปรากฏในรายที่จะให้เป็ น
ธรรมชาติของความรักแท้ เพราะฉะนั้นรู ้สึกว่าจะหาได้ค่อนข้างยากสักหน่อย
2. (จริ ง) มิใช่เป็ นสิ่ งที่อาจเป็ นไปได้เท่านั้น แต่มกั เป็ นไปได้อย่างมากทีเดียว ผูท้ ี่ถูกเขาคนหนึ่ง
คนใดรักนั้น แต่ในบางกรณี เขาจะไม่ถูกรักก็ได้ เช่นเดียวกับ ในสภาพที่เราเป็ นปุถุชนด้วยกัน เรามิได้
สาแดงตัวของเราให้ปรากฏในลักษณะที่ดีที่สุดเสมอไป เหตุฉะนั้นซึ่ งจะไม่รักคนที่ตนรักในบางครั้ง
บางคราวนั้น ก็เป็ นเอ๊กซ์ปีเรี ยนส์ตามธรรมดาด้วยกันทัว่ ไปทุกคน
3. (เท็จ) ถึงแม้ความรักระหว่างเด็กมิใช่เป็ นความรักที่สมบูรณ์ก็ดี ก็ยงั นับว่าเป็ นความรู้สึกรัก
อย่างหนึ่ง แต่ความยุง่ ยากจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดคิดเห็นจริ งจังเกินไป ในความรักครั้งยังเยาว์
นั้นอาจทาให้เกิดชีวิตรักอย่าง “รักหลอก ๆ (Puppy love)” ก็ได้
4. (เท็จ) ผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะกาลังหลงรัก มักจะทาให้บุคคลอื่นหรื อสิ่ งอื่นน่ารักขึ้นกว่าเก่า “คนทั้ง
โลกรักคนรัก” และ “คนรักรักคนทั้งโลก”
5. (เท็จ) ความรู ้สึกอันตื่นเต้นรุ นแรงที่สุดนี้มิใช่เป็ นวิธีดีที่สุด ที่จะสาแดงถึงความรู ้สึกรักที่แท้
และ ถาวร จงสังเกตดูไม้วดั ความรักที่ไว้ใจได้น้ นั
6. (เท็จ) ความรู ้สึกรักนั้นมีหลายอย่างคือ ความอ่อนโยน ความหลงไหล ความรักเยีย่ งมารดา
ความฟุ้ งเฟ้ อ ความปลอดภัยที่เป็ นสุ ข ฯลฯ
7. (เท็จ) การที่จะรักหลายๆ คนในคราวเดียวกัน นั้น เป็ นสิ่ งธรรมดา ความจริ งนี่ เป็ นวิธีหนึ่งที่
จะวัดความปกติได้ ความรักเยีย่ งคู่ทุกข์คู่ยากมักมิได้รวมความรู ้สึกเพศรสเข้าไปด้วย แต่ความรักตาม
ความหมายที่กว้างนั้นก็รวมวเพศรสไว้ดว้ ยอย่างสมบูรณ์
8. (จริ ง) บุคคลสองคนไม่สามารถจะเหมือนกันได้ทุกอย่างฉันใด การรวมของบุคคลสองคนก็
ไม่สามารถเหมือนกันได้ฉนั นั้น ความรู ้สึกรักต่อเพื่อนเก่า อาจแตกต่างกับความสัมพันธ์กบั เพื่อนใหม่
ความรักที่รักคุณตา (พ่อของแม่) กับความรักต่อคู่รักนั้นไม่ใช่อย่างเดียวกัน
9. (เท็จ) ความสัมพันธ์ในความรักที่แท้จริ งและอิ่มเอิบนั้น เป็ นความรักที่ใช้เวลานาน และค่อย
ๆ เจริ ญ ผิดกับความรักสายฟ้ าแลบซึ่ งไม่ชา้ ก็ดบั มอดไป
10. (เท็จ) ความรักนั้นมีความหมาย มีกฎหมายครอบครอง มีประวัติ ผูท้ ี่รักอาจไม่ทราบว่าเหตุ
ใด เขาจึงรักหญิงผูน้ ้ ีคนเดียว ยิง่ ไปกว่าเขาทราบว่า เหตุใดเขาจึงชอบอาหารบางชนิ ดเป็ นพิเศษ หรื อเหตุ
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ใดอาหารเหล่านั้น จึงทาให้เขาแข็งแรง หรื ออ้วนท้วนหรื อเจ็บป่ วย แต่นกั วิทยาศาสตร์ ได้คน้ พบกฎแห่ง
ความรักและเข้าใจดีแล้ว
11. (เท็จ) ความรู้สึกอาจผิดพลาดได้อย่างไกลนี้ เกี่ยวข้องกับความสุ ขในชีวติ สมรสเป็ นอย่าง
มาก ความรู ้สึกรักมีหลายชนิ ด ดังนั้นผูท้ ี่รักจึงต้องแน่ใจว่าความรักที่เขามีน้ นั เป็ นชนิ ดที่จะนาไปสู่ ชีวติ
สมรสที่ถาวรได้แน่
12. (เท็จ) ความรักนอกเหนือการสมรสที่เป็ นสุ ขนั้นก็มีมาก
13. (จริ ง) เรากาลังตอบปั ญหานี้ตลอดมา
14. (จริ ง) เราทุกคนต่างเริ่ มรักก่อนที่เราจะออกมาจากเปล เรารักนิ้วเท้า นิ้วมือ รักมารดาบิดา
พี่ชายน้องสาว เพื่อนเล่น ครู บาอาจารย์ ลุง ลูกเสื อ หญิงที่สวมเสื้ อกันหนาวสี แดง เด็กชายที่เดินกลับจาก
โรงเรี ยนไปบ้านพร้อมกับเรา กว่าเราจะเป็ นผูใ้ หญ่ได้ก็รักใครต่อใครมาเสี ยมากก่อนแล้ว
15. (เท็จ) ถ้าเป็ นจริ ง เหตุใดจึงถามปั ญหาเหล่านี้ และพยายามที่จะตอบ? ตอบได้หลายประการ
อารมณ์เป็ นสิ่ งที่อาจเข้าใจได้ เราอาจศึกษาและรู ้สึกถึงความรักได้มากเท่า ๆ กับรู ้ถึงเรื่ องไฟฟ้ า
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เราจะทราบได้ อย่ างไรว่ า ชีวติ สมรสของเราจะยืดเยือ้ และจะมีความ
ผาสุ ก
ไม่มีผใู ้ ดที่จะรับประกันได้วา่ คู่หนุ่มสาวที่แต่งงานกันใหม่ ๆ คูใ่ ด ๆ จะมีชีวติ สมรสที่ยดื เยื้อ
และมีความผาสุ ก เพราะเรื่ องอย่างนี้สุดแล้วแต่คู่หนุ่มสาวที่แต่งงานกันนั้น มีหนุ่ม ๆ มากคนด้วยกันคิด
ว่าสิ่ งที่เราควรกระทาก็คือ แต่งงานกัน เท่านั้นเป็ นพอ ความผาสุ กจะตามมาเองจนตลอดชีวติ ของเขา
จริ งอยูก่ ารแต่งงานเปิ ดโอกาสให้คู่สมรสประสบความผาสุ กอันยิง่ ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาส
ให้เขาประสบความไม่ผาสุ กอย่างใหญ่หลวงด้วยในชีวติ สมรสมีส่วนประกอบหลายอย่างรวมอยู่ เมื่อมีผู ้
คิดใคร่ ครวญถึงส่ วนประกอบเหล่านี้นานปี เข้าแล้ว ก็สามารถจัดเข้าเป็ นระเบียบแบบแผน ที่พอจะชี้ได้
ว่าส่ วนประกอบนั้นจะทาให้คู่สมรสโน้มเอียงไปทางไหน เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาส่ วนประกอบเหล่านี้มา
ใคร่ ครวญดูให้ถ่องแถ้แล้ว อาจมองเห็นผลที่จะบังเกิดแก่คู่สมรสได้
คู่สมรสที่มีลกั ษณะอย่างไร จึงจะทาให้การสมรสนาความผาสุ กมาให้ได้ มีส่วนประกอบ
อะไรบ้างที่อาจจัดเป็ นระเบียบก่อนและจะนาไปสู่ การสมรสที่ผาสุ ก นี่เป็ นส่ วนประกอบบางประการ
1. ความผาสุ กของบิดามารดาของคู่สมรส ถ้าบิดามารดาของคู่สมรสเคยมีชีวติ สมรสอย่าง
ผาสุ ก ก็ช่วยส่ งเสริ มให้คู่สมรสนั้นประสบความผาสุ กได้ง่าย ถ้าบิดามารดาของคู่สมรสจบชีวติ สมรส
ของเขาด้วยการตีด่าหย่าร้าง ความผาสุ กของคู่สมรสก็จะลดหย่อนลงตามส่ วน มีขอ้ ยกเว้นอยูป่ ระการ
หนึ่ง คือเมื่อคู่สมรสรู ้ประวัติชีวติ สมรสของบิดามารดาของตนเองแล้ว และเขาพยายามขจัดปั ดเป่ ามิให้
ชีวติ สมรสของเขาเป็ นไปอย่างนั้น แต่พยายามหาหนทางใช้ชีวติ สมรสของตนประสบความผาสุ ข เช่นนี้
ก็จะเพิ่มความสาเร็ จในชีวติ ของเขาได้มาก
2. ประวัติของความผาสุ ก ความผาสุ กอันเกิดมีมาแก่หนุ่มหรื อสาวฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดหรื อทั้ง
สองฝ่ ายของคู่สมรสก็ตาม ย่อมแสดงว่าบุคลิกลักษณะของอนุชนนั้น ๆ สมดุลย์ดี ถ้าชีวติ ตอนต้น ๆ ของ
อนุชนนั้นมีความผาสุ กดีในครอบครัวของตน ก็เป็ นโอกาสดีที่จะแสดงได้วา่ ชีวติ สมรสในบ้านใหม่ของ
เขาจะผาสุ กดีเหมือนกัน ถ้าปรากฏว่าบิดามารดามีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และเมื่อยังหนุ่มยังสาวอยูก่ ็ไม่
ใคร่ จะมีขอ้ ขัดข้องหมองใจกันแล้ว เชื่ อว่าคู่สมรสที่เริ่ มชี วติ ในบ้านใหม่คงจะไม่มีขอ้ ขัดข้องหมองใจที่
ร้ายแรงด้วยเหมือนกัน วินยั ที่ค่อนข้างไม่เคร่ งเกินไปหรื อค่อนข้างไม่หย่อนยานเกินไป และไม่หย่อนจัด
หรื อตึงจัด ถ้าวินยั มีลกั ษณะอย่างกล่าวสลับกันไปมา อยูแ่ ล้ว ย่อมช่วยเตรี ยมให้อนุ ชนที่ทาการสมรสกัน
นั้นมีวนิ ยั ปกครองตนเองได้ดีข้ ึน เพื่อเขาจะผ่อนผันตัวเขาให้เหมาะแก่ชีวติ วิวาห์ของเขาได้
31

3. พืน้ เพทีค่ ล้ายคลึงกัน ถ้าพื้นเพ และวัฒนธรรมของคู่สมรสคล้ายคลึงกันทั้งสองฝ่ าย ย่อม
หวังได้มากหน่อยว่าคู่สมรสนั้นจะประสบความผาสุ ก บุคคลที่มีวรรณะ สัญชาติและสังคมเดียวกันเป็ น
คู่สมรส ย่อมมีหวังที่จะประสบความผาสุ กได้มากกว่าบุคคลที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกันมาก เอ๊กสปี
เรี ยนส์ที่สาคัญทางด้านศาสนาก็ช่วยได้ดว้ ย และมาตรฐานการครองชีพซึ่ งเป็ นชั้นปานกลาง ก็เป็ น
ส่ วนประกอบที่ดีกว่ามาตรฐาน การครองชีพชั้นสู งมากหรื อชั้นต่ามาก
4. การศึกษาและสมรรถภาพทางสมอง การศึกษาช่วยให้ชีวติ สมรสประสบความผาสุ กได้
ดียงิ่ ขึ้น ยิง่ มีการศึกษามากก็ยงิ่ มีการเสี่ ยงน้อยลง ความสามารถทางสมองซึ่ งเขาวัดกันตามหลัก I.Q.
ระหว่างสามีกบั ภรรยา ดูเหมือนไม่นาผลอะไรมาเกี่ยวข้องกับความผาสุ กของชีวติ สมรส แต่ความเชื่อ
ของสามีหรื อตัวภรรยาเองก็ตาม ที่เชื่อว่าภรรยามีความสามารถทางสมองยิง่ กว่าสามี ถ้ามีดงั นี้แล้วมักทา
ให้เกิดความไม่ผาสุ ก
5. ความรู้ สึกนึกคิดเรื่องเพศรส ชีวติ สมรสมักประสบความผาสุ ก เมื่อคู่สมรสได้รู้เรื่ องเพศ
รสจากบิดามารดาของตนเอง และไม่ใช่เก็บมาอย่างเรี่ ยราด หนุ่มสาวผูไ้ ด้รับการอบรมสั่งสอนเรื่ องเพศ
รสเพ่งเล็งหาความผาสุ กทางเพศรสด้วยการแต่งงานนั้น เมื่อเฉลี่ยแล้ว เขามีความผาสุ กในชีวติ วิวาห์
มากกว่าหนุ่มสาวที่เพิกเฉยในการอบรมเช่นนี้ หรื อที่คิดว่าเรื่ องเช่นนี้เป็ นเรื่ องน่าเกลียด
6. ระยะของความคุ้นเคย คู่สมรสรู้จกั กันดีมากยิง่ นานเท่าใด ชีวติ สมรสของเขาก็ยง่ิ จะ
ประสบความสุ ขมากขึ้นเท่านั้น ระยะเวลาที่เขารู ้จกั คุน้ เคยกันนั้นไม่สาคัญเท่ากับระดับความรู ้จกั คุน้ เคย
ของเขา คือถ้าเขารู ้จกั กันอย่างผิวเผินนานปี ก็สู้เขารู ้จกั กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมน้อยปี กว่าไม่ได้ การ
เร่ งแต่งงานกันมักเกิดจากความหลงรักกัน
แต่การแต่งงานที่อานวยผลดีน้ นั ย่อมเกิดจากความรักที่
เนื่องมาจากความคุน้ เคยสนิทสนมกันมากกว่า
7. ทั้งสองต้ องการมีบุตร ถ้าคู่สมรสต้องการมีบุตรด้วยกันทั้งสองคน โดยมากเป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญของความผาสุ กในการแต่งงาน ส่ วนความพอใจที่มีบุตรเพียงครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ก็มกั
เกิดมาจากคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งที่เป็ นฝ่ ายค้านไม่อยากมีบุตร

32

อัตราพยากรณ์ การสมรส
คาชี้แจง ท่านชายต้องอ่าน “หมวดสาหรับชายที่จะเป็ นสามี” จงตอบเอาคะแนนที่ได้รวมเข้า
ด้วยกัน ในทานองเดียวกัน หญิงที่จะเป็ นภรรยาก็ตอ้ งตอบและบวกผลคะแนนที่ตนจะได้จากการอ่าน
“หมวดสาหรับหญิงที่จะเป็ นภรรยา” ต่างก็บวกคะแนนของตนเป็ นคะแนนประจาตัว แล้วทั้งสองฝ่ ายจะ
อ่านและเอาคะแนนที่จะได้จาก “หมวดร่ วมของสามีภรรยา” มารวมเข้ากับคะแนนทั้งสองหมวดที่ได้
มาแล้ว ผลบวกที่ได้มาจากหมวดทั้งสามจะเป็ น “อัตราพยากรณ์การสมรส” ถ้าได้สูงกว่า 700 เกือบหวัง
ได้เต็มที่ทีเดียวว่า คู่สมรสคู่น้ นั จะประสบความผาสุ กอย่างที่สุด ถ้าได้ระหว่าง 540 ถึง 700 ก็ทายได้วา่
เขาค่อนข้างจะประสบความผาสุ กกว่าคู่สมรส ทัว่ ๆ ไป ถ้าได้คะแนนต่ากว่า 300 โอกาสที่จะประสบ
ความไม่ผาสุ กค่อนข้างแน่นอน
1. หมวดสาหรับชายที่จะเป็ นสามี
ข้อ 1
ตาแหน่งของท่านในครอบครัว
คะแนน
ก. เป็ นลูกคนเดียวในครอบครัว
0
ข. เป็ นลูกหัวปี
15
ค. เป็ นลูกคนกลาง
20
ง. เป็ นลูกคนสุ ดท้อง
15
จ. ไม่มีคาตอบ
0
ข้อ 2
ติดใครมากที่สุด พี่นอ้ งผูช้ ายหรื อพี่นอ้ งผูห้ ญิง
ก. เป็ นลูกคนเดียว
0
ข. ไม่ติดใครแต่มีพี่นอ้ งผูช้ ายหรื อพี่นอ้ งผูห้ ญิง
20
ค. ติดพี่ผชู้ ายมากที่สุด
20
ง. ติดพี่ผหู้ ญิงมากที่สุด
10
จ. ติดน้องผูช้ ายมากที่สุด
15
ฉ. ติดน้องผูห้ ญิงมากที่สุด
15
ช. ไม่มีคาตอบ
0
3
บริ เวณที่อาศัย
ก. ในกรุ งใหญ่ บ้านช่องกว้างขวาง
0
ข. ในกรุ งใหญ่ เพื่อนบ้านเก่าแก่
15
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ค.
ง.
จ.
ช
ซ.
ฌ.
ญ.
ข้อ 4.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ข้อ 5.

ในกรุ งใหญ่เพื่อนบ้านใหม่
ในกรุ งใหญ่ โรงแรม
ในกรุ งใหญ่ บ้านส่ วนตัว ชั้นดีหน่อย
ในเมืองเล็ก
ในหัวเมืองเล็ก
ชนบทและบ้านนอก
ไม่มีคาตอบ
ขั้นของการศึกษา
มีความรู ้ เพียงชั้นประถม
มีความรู ้ เพียงชั้นมัธยม
มีความรู ้ เพียงชั้นอาชีพ(ไม่ใช่ช้ นั มหาวิทยาลัย)
มีความรู ้ ชั้นมหาวิทยาลัย
มีความรู ้ จบวิชาชีพสู งกว่าชั้นมหาวิทยาลัย (หรื อสาเร็ จจากต่างประเทศ)
ไม่มีคาตอบ
อาชีพ
ไม่มีอาชีพ
สมุดบัญชี
การบัญชี
นายหน้า
การโฆษณา
ช่างไม้
การสถาปัตย์
ช่างกลเคมี
กวดนักกีฬา
ช่างกลพลเรื อน
ช่างแก้รถยนตร์
เสมียน
คนขายรถยนตร์
เจ้าของร้านขายผ้า

20
0
2
11
20
15
5
0
0
0
15
20
0
0
10
15
10
15
5
15
20
20
15
5
10
10
15
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ทางานในธนาคาร
ช่างรับเหมาก่อสร้าง
นายธนาคาร
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ช่างตัดผม
เจ้าหน้าที่ในบริ ษทั
คนขายพันธบัตร
ช่างทาฟัน
ขายยา
กรรมกร
จัดการศึกษา
ทนายความ
พนักงานรถไฟ
พนักงานไปรษณี ย ์
ขายที่ดิน
ผูจ้ ดั การ
คนขายของหน้าร้าน
เจ้าของร้านขายเนื้อ
คนงานมีฝีมือ (ไม่เฉพาะอย่าง)
ช่างฝี มือ
เจ้าของร้านเล็ก ๆ
ศิษยาภิบาล,ศาสนาจารย์
คนขายของหน้าห้าง
นักดนตรี ,นักร้อง
ช่างกลไฟฟ้ า
ทางานหนังสื อพิมพ์
ช่างไฟฟ้ า
ทางานในที่ทาการ
ช่างกล (อินยินเนียร์ )

10
15
15
20
5
15
10
10
10
0
15
15
10
10
5
15
10
10
5
5
10
20
15
5
15
15
10
15
15
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6.

7.

เจ้าของการค้าใหญ่
หัวหน้าโรงงาน
ช่างต่อท่อ
ชาวนา
แพทย์
เจ้าของโรงซ่อม
ช่างพิมพ์
ทางานปั้ มน้ ามัน
นักเรี ยน
รับราชการ
ครู
เจ้าของร้านชา
คนเร่ ขายของ
ครู สอนชั้นมัธยม
คนขับรถบรรทุก
คนขายอินชัวรันส์
คนขายเหมา
คนอื่น ๆ
ไม่มีคาตอบ
ท่านทางานตาแหน่งปั จจุบนั มากี่ปีแล้ว
ต่ากว่า 1 ปี
5 ปี ถึงน้อยกว่า 7 ปี
1 ปี ถึงน้อยกว่า 3 ปี
7 ปี หรื อมากกว่านั้น
3 ปี ถึงน้อยกว่า 5 ปี
ไม่มีคาตอบ
รายงานกิจการที่ทา
เพราะเรี ยนอยูไ่ ม่ได้ทางาน,หรื อทางานเวลาโรงเรี ยน
หยุดเท่านั้น

15
10
5
10
15
10
10
5
20
15
15
15
0
20
5
10
15
10
0
10
5
0
0
10
0

15
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8.

9.

10.

11.

12.

ทางานแต่ไม่ประจา, เปลี่ยนบ่อย ๆ
ทางานประจาอยูต่ ลอดไป
ไม่มีคาตอบ
เงินเดือน, รายได้ ปัจจุบนั ประจาเดือน
ไม่มี
500 บาท ถึงต่ากว่า 700
ต่ากว่า 300
700 บาทถึงสู งกว่า
300 บาทถึงต่ากว่า 500
ไม่มีคาตอบ
จานวนเงินที่ออมไว้ได้
ไม่มี
400 บาทถึง 6000 บาท
ต่ากว่า 2000 บาท
6000 บาท หรื อมากกว่า
2000 บาทถึง 4000 บาท
ไม่มีคาตอบ
ดัชนีการเงินเวลาแต่งงาน จงเอาอายุ (คิดถึงวันเกิดที่ใกล้ที่สุด) คูณกับเงินได้
ประจาเดือน แล้วเอาผลที่ได้ไปหารเงินที่ออมไว้ท้ งั หมด ถ้าเลขดัชนีที่ได้เป็ น
(คือไม่มีเงินออมไว้เลย)
ระหว่าง .01 และ .29
ตั้งแต่ .30 หรื อสู งขึ้นไป
ไม่มีคาตอบ
ดัชนีพ้นื เพของครอบครัว (ดูคาอธิ บาย ก ตอนท้าย คือเอาผลบวกที่ได้ใน
คาอธิ บาย ก.จากข้อ 1 ถึง 5 ว่าได้เท่าใดแล้วยกมา เอามาให้คะแนนต่อไปนี้)
ต่ากว่า 69
70- 89
90 – 119
จานวนความสนใจในงานศาสนา (จานวนหมายมาในการไปนมัสการ)

0
20
0
10
5
0
0
10
0
10
5
0
0
10
0
0
0
15
20
5

0
5
25
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13.

14.

15.

16

เป็ นสมาชิก, แต่ไม่บอกว่าไปสวดกี่ครั้ง
ไม่เคยไปนมัสการหรื อเกี่ยวพันกับงานของคริ สตจักรเลย
ไปสวดไม่เกินเดือนละครั้ง
ไปสวดไม่เกินเดือนละ 2-3 ครั้ง
ไปสวดไม่เกิน เดือนละ 4 หรื อมากกว่านั้น
ไม่ตอบเลย
อายุในเมื่อท่านหยุดไม่ไปเรี ยนรวีวารศึกษา
ไม่เคยไปเลย
หยุดเมื่ออายุ 10 ปี หรื ออายุน้อยกว่านี้
ไปจนอายุ 11-17 ปี
ไม่ตอบเลย
เป็ นสมาชิกของสมาคมกี่สมาคม
ไม่เป็ นสมาชิกเลย
หนึ่งสมาคม
สองสมาคม
สามหรื อมากกว่านี้
ไม่มีคาตอบ
เมื่อเป็ นเด็กและหนุ่มหน่อย ได้อยูท่ ี่ไหน
เมืองใหญ่ (มีพลเมือง 10,000 คนขึ้นไป)
เมืองเล็ก (มีพลเมือง น้อยกว่า 10,000 คน)
บ้านนอก
ไม่มีคาตอบ
จานวนผูห้ ญิงที่ติดต่อเป็ นประจาก่อนได้คู่รัก
ไม่มีใครเลยนอกจากคู่รัก
มีคนหนึ่ง
มีสองหรื อสาม
มีสี่หรื อห้า
มีหกหรื อ เกินกว่านั้น
ไม่มีคาตอบ

5
0
10
20
15
0
10
0
25
30
0
10
15
20
0
0
10
30
0
10
5
5
5
0
0
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17

18

19

20

21

จานวนเพื่อนที่เป็ นผูช้ าย
เกือบไม่มีเลย
มีนอ้ ย (ถึง 3 คน)
มีบา้ ง (ถึง 8 คน)
มีมาก(มากกว่า8 ขึ้นไป)
ไม่มีคาตอบ
ประวัติเรื่ องสมรสของบิดามารดา
แต่งงานกัน และยังมีชีวติ อยูท่ ้ งั คู่
แยกกันอยูห่ รื อหย่ากัน
มรณะแล้วทั้งคู่
พ่อมรณะแล้ว
แม่มรณะแล้ว
ไม่มีคาตอบ
ความผาสุ กของชีวติ สมรสของพ่อแม่ที่ท่านคะเนได้
เป็ นสุ ขมากทีเดียว
เป็ นสุ ขดี
เป็ นสุ ขตามธรรมดา
ไม่เป็ นสุ ข
ไม่เป็ นสุ ขมากทีเดียว
ไม่มีคาตอบ
จานวนครั้งคราวที่ท่านไม่ตกลงเห็นพ้องและขัดใจกับบิดาของท่าน
ไม่มีเลย
มีนอ้ ยเต็มที
มีปานกลาง
มีมากทีเดียว
มีอยูแ่ ทบจะเรื่ อยไป
ไม่มีคาตอบ
ที่ท่านว่าจะแต่งงานนี้พอ่ แม่เห็นด้วยไหม
เห็นด้วยทั้งคู่

0
5
20
20
0
5
0
5
15
20
0
40
20
10
20
0
20
40
10
30
15
0
20
20
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2.
1.

2.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
3.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
4.

เห็นด้วยข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยทั้งคู่
ไม่มีคาตอบ
หมวดสาหรับสตรี ที่จะเป็ นภรรยา
ตาแหน่งของท่านในครอบครัว
เป็ นลูกคนเดียว
เป็ นลูกหัวปี
เป็ นลูกคนกลาง
เป็ นลูกสุ ดท้อง
ไม่มีคาตอบ
บริ เวณที่อาศัย
ในกรุ งใหญ่ บ้านช่องกว้างขวาง
ในกรุ งใหญ่ เพื่อนบ้านเก่าแก่
ในกรุ งใหญ่ เพื่อนบ้านใหม่กว่า
ในกรุ งใหญ่ โรงแรม
ในกรุ งใหญ่ บ้านส่ วนตัวชั้นเดียวดีหน่อย
ในกรุ งใหญ่ ตาบลชานเมือง
ในเมืองเล็ก
ในหัวเมืองเล็ก
ในชนบทและบ้านนอก
ไม่มีคาตอบ
ชั้นของการศึกษา
มีความรู ้เพียงชั้นประถม
มีความรู้เพียงมัธยม
มีความรู ้เพียงอาชีพ(ไม่ใช่ช้ นั มหาวิทยาลัย)
มีความรู ้ข้ นั มหาวิทยาลัย
มีความรู ้จบวิชาชีพสู งกว่าขั้นมหาวิทยาลัย(หรื อสาเร็ จจากต่างประเทศ)
ไม่มีคาตอบ
อาชีพ
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5.

6.

7.

ไม่มีอาชีพ
ทางานบ้าน
ทางานที่ไม่ใช่ช่างฝี มือในโรงงาน
เสมียน,ทางานตามออฟฟิ ศ,ทางานช่าง ที่ไม่ใช่ช่างฝี มือ
เสมียนผูช้ านาญ,เลขานุการ,นักพิมพ์ดีดชวเลข
นางพยาบาล
ครู
การสังคม
นักกฎหมาย,หมอยา ฯลฯ
นักการค้าได้เงินเดือนสู ง
อย่างอื่น เช่นนักศึกษา ฯลฯ
ไม่มีคาตอบ
อาชีพปั จจุบนั ของท่านเป็ นอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่ท่านใฝ่ ใจอยากได้
หรื อไม่
ไม่ใฝ่ ใจอยากได้อาชีพอย่างใดโดยเฉพาะ
อาชีพปั จจุบนั สอดคล้องกับอาชีพที่ใฝ่ ใจ อยากได้ทีเดียว
ผิดจากอาชีพที่ใฝ่ ใจอยากได้เล็กน้อย
ผิดจากอาชีพที่ใฝ่ ใจไว้อย่างมากมาย
ไม่มีคาตอบ
ถ้ารับจ้างเขา ได้ตาแหน่งอาชี พนี้มานานเท่าใดแล้ว
ต่ากว่า 1 ปี
1 ปี หรื อต่ากว่า 3 ปี
3 ปี หรื อต่ากว่า 7 ปี
7 ปี หรื อสู งกว่านั้น
ไม่มีคาตอบ
รายงานการงานของท่าน
ไม่ได้ทางานเลย
ทางานเป็ นครั้งคราว
ทางานเป็ นลูกจ้างอยูเ่ สมอ
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8.

9.

10.

11.

ดูแลบ้าน
ติดงานนอกบ้านเสมอ (ไม่ใคร่ ได้กาไร)
ไม่มีคาตอบ
รายได้ประจาเดือนปัจจุบนั
ไม่มีเลย
ได้ต่ากว่า 200 บาท
ได้ 200 บาท ถึงต่ากว่า 300 บาท
ได้ 300 บาท ถึงต่ากว่า 400 บาท
ได้ 400 บาท ถึงสู งกว่านั้น
ไม่มีคาตอบ
จานวนเงินที่เก็บสะสมไว้ได้
ไม่มีเลย
น้อยกว่า 1,000บาท
1,000 บาท ถึงต่ากว่า 3,000 บาท
3,100 บาท ถึงต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 บาท ขึ้นไป
ไม่มีคาตอบ
ดัชนีพ้นื เพของครอบครัว (ดูคาอธิ บาย ก.ตอนท้ายคือเอาผลบวกที่ได้ใน
คาอธิ บาย ก.จากข้อ 1 ถึง 5 ว่า ได้เท่าใดแล้วยกมา เอามาให้คะแนนต่อไปนี้)
ถ้าได้ต่ากว่า 54
55-64
65-เกินกว่านั้น
จานวนความสนใจในงานศาสนา (จานวนหมายมาในการไปนมัสการ)
เป็ นสมาชิก แต่ไม่บอกว่าไปสวดกี่ครั้ง
ไม่เคยไปนมัสการหรื อเกี่ยวพันกับงานของคริ สตจักรเลย
ไปสวดไม่เกินกว่าเดือนละครั้ง
ไปสวดไม่เกินกว่าเดือนละ 2-3 ครั้ง
ไปสวด เดือนละ 4 หรื อมากกว่านั้น
ไม่ตอบเลย
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12.

13.

14.

15.

16.

อายุเมื่อท่านหยุดไม่ไปเรี ยนรวีวารศึกษา
ไม่เคยไปเรี ยนเลย
หยุดเมื่ออายุ 10 ขวบ หรื อน้อยกว่านั้น
ไปจนอายุ 11-18 ปี
ไปจนอายุ 19- เกินกว่านี้
ไม่มีคาตอบ
เป็ นสมาชิกของสมาคมกี่สมาคม
ไม่เป็ นเลย
หนึ่งสมาคม
สองสมาคม
สามหรื อมากกว่านั้น
ไม่มีคาตอบ
จานวนเพื่อนผูห้ ญิงที่มี
เกือบไม่มีเลย
มีนอ้ ย (ถึง 3 คน)
มีบา้ ง (ถึง 8 คน)
มีมาก(เกินกว่า 8 คน)
ไม่มีคาตอบ
ความผาสุ กของชีวติ สมรสของพ่อแม่ที่ท่านคะเนได้
เป็ นสุ ขมากทีเดียว
เป็ นสุ ขดี
เป็ นสุ ขพอประมาณ (ตามธรรมดา)
ไม่เป็ นสุ ข ไม่เป็ นสุ ขมากทีเดียว
ไม่มีคาตอบ
จานวนครั้งคราวที่ท่านไม่ตกลงเห็นพ้องและขัดใจกับบิดาของท่าน
ไม่มีเลย
มีนอ้ ยเต็มที
มีมากทีเดียว
มีอยูแ่ ทบจะเรื่ อยไป
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17.

3.
1.

2.

3.

ไม่มีคาตอบ
ที่ท่านว่าจะแต่งงานนี้พอ่ แม่เห็นด้วยไหม
เห็นด้วยทั้งคู่
บิดาเห็นด้วย มารดาไม่เห็นด้วย
บิดาไม่เห็นด้วย มารดาเห็นด้วย
ทั้งคู่ไม่เห็นด้วย
ไม่มีคาตอบ
หมวดร่ วมของสามีภรรยา
ท่านรู ้จกั กันมากี่ปีแล้ว
น้อยกว่า 6 เดือน
6 เดือน ถึงต่ากว่า 2ปี
2 ปี ถึงต่ากว่า 5 ปี
5 ปี ถึงต่ากว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
ไม่มีคาตอบ
ท่าน “เป็ นคนรัก” กันมากี่ปีแล้ว
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี ถึงต่ากว่า 3 ปี
3 ปี หรื อมากกว่านั้น
ไม่มีคาตอบ
ความแตกต่างในเรื่ องอายุ
อายุเท่ากัน
สามีแก่กว่า 1-3 ปี
สามีแก่กว่า 4-7 ปี
สามีแก่กว่า 8 ปี หรื อมากกว่านั้น
ภรรยาแก่กว่า 1-3 ปี
ภรรยาแก่กว่า 4 ปี หรื อมากกว่านั้น
ไม่มีคาตอบ
คาอธิบาย ก.พืน้ เพของครอบครัว (ใช้ เป็ นดัชนีของบิดามารดา)

5
20
15
0
5
5

0
10
20
25
30
20
0
5
20
5
5
5
0
10
10
30
0

44

คะแนนของฝ่ ายชาย คะแนนของฝ่ ายหญิง
ก.

ข.

ค.

ง.

เรื่ องทางศาสนาที่บิดามารดาชอบ
บิดามารดาชอบอย่างเดียวกัน
บิดามารดาชอบต่างกัน
รู ้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ ายหนึ่งไม่รู้
การศึกษาของบิดามารดา
ทั้งคู่มีการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
ฝ่ ายหนึ่งถึงขั้นมหาวิทยาลัย, อีกฝ่ ายหนึ่งขั้น
มัธยม
ทั้งบิดามารดา ขั้นมัธยม
ฝ่ ายหนึ่งถึงขั้นมหาวิทยาลัย,อีกฝ่ ายหนึ่งขั้น
ประถม
มัธยมกับประถม
ประถม ทั้งคู่
ฝ่ ายหนึ่งไม่มีการศึกษา
ไม่มีการศึกษาทั้งคู่
ไม่ทราบฝ่ ายเดียวหรื อทั้งสองฝ่ าย
ตาแหน่งกาเนิดของบิดามารดา
หัวปี กับหัวปี (คือบิดามารดาเป็ นบุตรหัวปี ทั้ง
สองฝ่ าย)
หัวปี กับคนกลาง
หัวปี กับคนสุ ดท้อง
หัวปี กับ ลูกคนเดียว
คนกลาง กับคนกลาง
คนกลาง กับลูกคนเดียว
สุ ดท้อง กับสุ ดท้อง
สุ ดท้องกับลูกคนเดียว
ลูกคนเดียวกับ ลูกคนเดียว
บิดามารดามีพี่นอ้ งข้างละกี่คน
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จ.

5 คนหรื อมากกว่า ทั้งสองฝ่ าย
ฝ่ ายหนึ่งมี 5 หรื อมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่งมี 4
ฝ่ ายหนึ่งมี 5 หรื อมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่งมี 3
ฝ่ ายหนึ่งมี 5 หรื อมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่งมี 2
ฝ่ ายหนึ่งมี 5 หรื อมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่งมี 1
ฝ่ ายหนึ่งมี 5 หรื อมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่งมี 2
ฝ่ ายหนึ่งมี 5 หรื อมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่ง
ไม่มีเลย
4 กับ 4
4 กับ 3
4 กับ 2
4 กับ 1
4 กับ 0
3 กับ 3
3 กับ 2
3 กับ 1
3 กับ 0
2 กับ 2
2 กับ 1
2 กับ 0
1 กับ 1
1 กับ 0
0 กับ 0
ไม่ทราบฝ่ ายเดียวหรื อทั้งสองฝ่ าย
ฐานะของครอบครัวของบิดามารดาในสังคม
ทั้งสองฝ่ ายมีฐานะสู ง และเป็ นที่นบั ถือ
ฝ่ ายหนึ่งมีฐานะสู ง อีกฝ่ ายหนึ่งต่า
ฐานะต่าทั้งคู่
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