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อนุชนควรทราบ 

Youth Should Know 

ค าน า 
วตัถุประสงคข์องหนงัสือเล็ก ๆ เล่มน้ีก็กระจ่างอยูแ่ลว้ เพราะเป็นท่ีประจกัษแ์ก่เราทุกคนวา่ 

หนงัสืออนัเก่ียวกบัเร่ืองเพศในทอ้งตลาดขณะน้ี เป็นหนงัสือชนิดท่ีมีค่าต ่าท่ีสุดหลายสีหลายอยา่ง    
หนุ่ม ๆ สาว ๆ อ่านกนัอยา่งไม่ลืมหูลืมตา ผลท่ีเขาไดรั้บก็คือ ส่ิงพิมพใ์จท่ีผดิพลาดอนัเป็นอนัตรายและ
น าใหผ้ดิทางหลายอยา่ง ส่ิงพิมพใ์จเหล่าน้ีเกิดข้ึนในหนุ่มสาวเป็นอนัมากแลว้ อีกนยัหน่ึง หนงัสือท่ีมี
หลกัมัน่คงซ่ึงจะบรรยายใหจุ้ใจหนุ่มสาวก็ไม่มี หนงัสือเหมาะสมในเร่ืองเพศรสใหเ้ขาอ่าน เพื่อให้เกิด   
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และเกิดผลดีแก่จิตใจของเขาก็ไม่มี 

ในการเตรียมหนงัสือเล่มน้ี ผูเ้ขียนไดว้างหลกัยดึไว ้4 ประการ คือ 
1. เราไดข้วนขวายหาค าศพัทอ์นัเก่ียวกบัอวยัวะและส่วนต่าง ๆ ของอวยัวะสืบพนัธ์ุให้

เหมาะสม ป้องกนัไม่ใชค้  าตลาดหรือค าศพัทต์  ่า ๆ อนัจะก่อกวนใหเ้กิดความรู้สึกเพศรส และทั้งจะ
เตรียมอนุชนให้รู้จกัค าศพัทท่ี์เขาจะคุน้เคยก่อนท่ีจะศึกษาคืบหนา้ในมหาวทิยาลยั หรือในโรงเรียน
แพทย ์พยายามกล่าวใหแ้จ่มแจง้ไม่ครุมเครืออนัจะก่อใหเ้กิดความแปลกใจสนเท่ห์ อยูไ่ม่หยดุหยอ่น 

2. เม่ือพิจารณาทางดา้นธรรมชาติวทิยา เราก็พยายามช้ีแจงใหเ้ห็นแจ่มชดัถึงความแตกต่าง
ระหวา่งการท่ีมนุษยรั์กกนั กบัเร่ืองสัญชาตญาณทางเพศในบรรดาพืชและสัตวช์ั้นต ่า เพราะถา้มิไดก้ล่าว
เร่ืองน้ีใหก้ระจ่างก็จะกระท าใหผู้อ่้านคิดใคร่ครวญถึงเร่ืองเพศรสของมนุษยต์  ่าลงมาจนเท่ากบัระดบั
ของสัตว ์

3. เม่ือกล่าวถึงดา้นศีลธรรม เรามิไดข้อใหอ้นุชนด ารงชีวิตท่ีสะอาดโดยน าเร่ือง กามโรคเขา้มา
กล่าวเพื่อขู่ใหก้ลวัเป็นขอ้ใหญ่ เพราะขอ้เท็จจริงก็มีอยูแ่ลว้วา่ สักวนัหน่ึงบรรดาแพทยท์ั้งหลายอาจจะ
เอาชนะโรคเหล่าน้ีได ้ แต่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งน ามากล่าวเพื่อใหเ้ห็นความจริงอนัประจกัษอ์ยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
ยิง่กวา่นั้นอีก บางคนเขา้ใจวา่เร่ืองเพศรสเป็นเร่ือง “สกปรก” เพศรสเป็นสัญชาตญาณท่ีพระเจา้ประทาน
เพื่อใหเ้ราบงัเกิดความอ่ิมเอิบใจและใหเ้ราใชต้ามวธีิท่ีถูก การแต่งงานไม่ใช่จะศกัด์ิสิทธ์ิเพราะเป็นเร่ือง
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ภายใตก้ฎหมายของบา้นเมืองแต่เป็นเร่ืองท่ีเป็นโอกาสดีท่ีสุดซ่ึงชาย และหญิงจะสร้างบุคลิกลกัษณะให้
เจริญเติบโตเตม็ตวัได ้

4. เม่ือกล่าวถึงดา้นอารมณ์ (Emotion) ก็ได ้ กล่าวไวแ้จ่มแจง้วา่ อากปักิริยาท่ีสมสู่กนันั้นเป็น
ความพึงพอใจของร่างกายอยา่งมากท่ีสุดท่ีรู้จกักนัมา ไม่ใช่เป็นความพึงพอใจดา้นเพศรสเท่านั้นเอง แต่
ความพึงพอใจน้ีไดก้ระท าใหเ้กิดความพึงพอใจในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย การท่ีจะปฏิบติัใหเ้กิดความพึงพอใจ
ดงักล่าวน้ี จะวา่เป็นเร่ืองน่าอดสูหาไม่ได ้ และไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งกระท าเพื่อใหส้ าเร็จตามความ
เรียกร้องของธรรมชาติฝ่ายต ่าเท่านั้น 

โดยท่ีหวงัอยูว่า่ หนงัสือเล่มเล็กน้ีจะเป็นอุปกรณ์น าไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองเพศรสอยา่งกระจ่าง
และน าไปสู่การด ารงชีวิตดา้นเพศรสท่ีปลอดภยั เราจึงไดจ้ดัพิมพข้ึ์นใหแ้พร่หลาย ขอท่านผูอ่้าน
ทั้งหลายไดโ้ปรดกระท าจิตใจของท่านให้โนม้เอียงมาสู่จุดประสงคข์องเราดว้ยเถิด 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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ค าอธิบายชีวติด้านเพศรสส าหรับอนุชน 

เม่ือเด็กผูช้าย หรือ เด็กผูห้ญิง มีอายยุา่งเขา้ 14 หรือ 15 ปี ชีวติอีกดา้นหน่ึงของเขา คือดา้นท่ีเม่ือ
ยงัเล็กอยูไ่ม่เจริญ หรือเจริญแต่ส่วนเดียว หรือจะพดูวา่ยงัหลบัอยูก่็ไดน้ั้น บดัน้ีชีวติดา้นนั้นก าลงั
เจริญเติบโตข้ึนแลว้ เกือบจะวา่ก าลงัต่ืนจากหลบัก็ได ้ ชีวิตดา้นน้ีคือ “ชีวติดา้นเพศรส” เราเคยพดูกนัวา่ 
เด็กรุ่นน้ีก าลงั “แตกเน้ือหนุ่ม” “แตกเน้ือสาว” เป็นความเจริญเติบโตท่ีน่าสนใจและอศัจรรยม์ากท่ีสุด 
การท่ีชีวติดา้นน้ีต่ืนข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจิตใจ ส่วนหน่ึงเก่ียวกบัร่างกาย และอีกส่วนหน่ึง
เก่ียวกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ (Emotion) 

ตามปกติ เด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงอยากทราบวา่ ท าไมตวัเขาจึงเป็นอยา่งน้ี มีอะไร ๆ 
เปล่ียนแปลงไปหลายอยา่ง เขาอยากรู้ใหแ้จ่มแจง้ เขาอยากเขา้ใจใหถ่ี้ถว้น แต่อยา่งไรก็ไม่ ทราบเด็ก ๆ 
รู้สึกอายไม่กลา้ถามปัญหาท่ีตวัมีอยูใ่นจิตใจ และรู้สึกวา่จะพดูกนัง่าย ๆ ก็พดูไม่ได ้แมจ้ะถามคุณพอ่คุณ
แม่ก็ไม่กลา้ถาม หรือบางทีไดล้องถามดูบา้งแลว้ คุณพอ่คุณแม่ก็ตอบหลบไปเล่ียงมาไม่ตรงจุด ท าใหไ้ม่
จุใจ บางทีรู้สึกวา่พดูกบัพวก เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัไดเ้ร่ืองบา้ง เพราะเพื่อน ๆ ก็ตกอยูใ่นหวัอก
อนัเดียวกนัอยา่งน้ีพอจะไดค้วามบา้งอยา่งราง ๆ ไม่แน่ใจวา่จะถูกหรือผิด 

พึงจ าไวเ้ถอะวา่ เร่ืองเช่นน้ีอนุชนไม่มีความรู้มากเท่า ๆ กบัผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ตอ้งการจะช่วยให้
อนุชนเขา้ใจในเร่ืองน้ีตาม เอ๊กซปีเรียนส์* ของเขา แต่ผูใ้หญ่ก็รู้สึกขวยใจท่ีจะบอกเล่าเร่ืองน้ีเท่า ๆ กบั
พวกอนุชนขวยใจ 

*เอก๊ซปีเรียนส์ คือ กรณีท่ีเราไดเ้ผชิญดว้ยตนเอง เช่นผูใ้หญ่เคยสมสู่มาแลว้ เราก็วา่ผูใ้หญ่มี
เอก๊ซปีเรียนส์ทางน้ีมาแลว้ เราเคยข้ึนเคร่ืองบินมาแลว้ เราก็มีเอก๊ซปีเรียนส์ในการอยูบ่นอากาศใน
เคร่ืองบินอยูเ่องเหมือนกนั เขาก็ไม่รู้แน่นอนวา่จะบอกอนุชนอยา่งไรดี ชะรอยจะเป็นดว้ยเร่ืองน้ีเป็น
เร่ืองส่วนตวัและยงัเป็นเร่ืองลึกลบัอยู ่แมว้า่ผูใ้หญ่จะรู้อยูแ่ก่ใจ ก็พดูไม่ได ้

ถา้ร่างกายของเราเป็นเคร่ืองยนตร์กลไก เราทุกคนก็เรียนเร่ืองร่างกายใหถ่ี้ถว้น ถูกตอ้งตามหลกั
วทิยาศาสตร์ไดเ้ช่นเดียวกบัเราเรียนเร่ืองรถยนตร์หรือจกัรเยบ็ผา้ แต่ร่างกายของเราไม่เป็นอยา่งนั้น 
เพราะถา้ร่างกายของเราเป็นเพียงเคร่ืองยนตร์กลไก งานท่ีเราพึงกระท าก็คือหาน ้ามนัเติมให ้ (ใหอ้าหาร) 
รักษาร่างกายใหส้ะอาดและหยอดน ้ามนัใหดี้ (อาบน ้า,ออกก าลงัและนอนพกั) เสียเท่าน้ีก็พอแลว้ แต่
ร่างกายของเราเป็นเรือนของวญิญาณและจิตใจ เพราะฉะนั้นเพียงแต่การกระท าของเรา ก็ท  าใหร่้างกาย
ต่างกบัเคร่ืองยนตร์กลไกมากมายแลว้ เม่ือเราจะศึกษาชีวติเพศรส เราพึงเขา้ใจวา่ไม่ใช่จะจ ากดัการเรียน
ของเราลงมาเพียงการศึกษาตามหลกัวทิยาศาสตร์เท่านั้น แต่ตอ้งรวมส่ิงอ่ืน ๆ เช่น จิตวทิยา, ศีลธรรม
และศาสนาเขา้ดว้ย 
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“ชีวติ” ค  าเดียวเท่าน้ีก็ยงัเป็นเร่ืองลึกลบัอยูแ่ลว้ เฉพาะอยา่งยิง่ชีวติมนุษยย์ิง่เป็นส่ิงลึกลบักวา่
ชีวติใด ๆ หมด จริงอยูชี่วิตมนุษยน้ี์เหมือนชีวติของพืชและสัตวม์ากมายหลายประการ และประการท่ี
ชีวติมนุษยแ์ตกต่างกบัชีวติพืชและสัตวน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีเราคิดวา่ส าคญัมากกวา่ประการท่ีชีวติคลา้ยกนั ใน
บรรดาชีวติทั้งหลายนอกจากชีวติชั้นต ่าท่ีสุด เม่ือมีการทวีชีวติจะตอ้งใหต้วัเมียและตวัผูใ้กลชิ้ดติดต่อกนั
ท านองใดท านองหน่ึง แลว้จึงจะมีชีวติทวข้ึีนมาได ้ เม่ือท่านอยูใ่นโรงเรียนท่านไดศึ้กษาเร่ืองสัตวต่์าง ๆ 
แลว้ และไม่ตอ้งสงสัยวา่ท่านไดศึ้กษาเร่ืองสัตวต่์าง ๆ เหมือนกนั เม่ือท่านไดเ้ห็นเท่าน้ีแลว้ แมจ้ะยงั
ไม่ไดศึ้กษาอะไรมากมาย ท่านคงทราบอะไร ๆ เร่ืองเพศรสบา้งแลว้ ถึงจะยงัไม่เขา้ใจถ่ีถว้นก็ไม่เป็นไร 

แต่ส่ิงท่ีท่านตอ้งการทราบมากท่ีสุดก็คือส่ิงท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์ท่านอยากทราบวา่ “การสมสู่” นั้น
คืออะไร ท ากนัอยา่งไร ชีวิตใหม่คือทารกนั้นตั้งตน้มาอยา่งไร และเกิดมาอยา่งไร ท่านอยากทราบถึง
อวยัวะสืบพนัธ์ุ เพราะท่านรู้วา่ของผูห้ญิงและผูช้ายไม่เหมือนกนั และท่านอยากรู้ต่อไปถึงส่วนต่าง ๆ 
ของอวยัวะน้ีวา่ส่วนไหนเป็นอยา่งไร และท าหนา้ท่ีของมนัอยา่งไร 

ถา้หากวา่ท่านอยากรู้อยากทราบ แต่รู้สึกขวยแก่ใจไม่อยากพดู ขอท่านอยา่กระวนกระวาย หรือ
กระดากเลย ท่ีท่านรู้สึกอยา่งน้ีเป็นของธรรมดา คนอ่ืน ๆ ท่ีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัท่านส่วนมากก็มี
ความรู้สึกอยา่งเดียวกบัท่าน ขอจ าไวว้า่ความรู้สึกเช่นน้ีมีคุณประโยชน์แก่ท่านเป็นอนัมาก ส่ิงท่ีเราพึง
กระท าก็คือถือทา้ยความรู้สึกน้ีใหด้ าเนินไปในทางท่ีถูกและทรงตวัไวใ้ห้เท่ียง อยา่ใหเ้อนเอียงรุนแรงไป
ดา้นหน่ึงดา้นใด 

เพื่อใหเ้ราเขา้ใจหวัขอ้น้ี ขอเราเร่ิมตน้สังเกตวา่ ชีวิตมนุษยต่์างกบัชีวติพืชและสัตวอ์ยา่งไร 
สัณฐานชีวติท่ีต ่าท่ีสุดก็คือ อะมีบา (Amoeba) อะมีบามีสัณฐานคลา้ยกอ้นวุน้เล็ก ๆ มนัทวชีีวติของมนั
ดว้ยการแบ่งตวัของมนัออกเป็นสองส่วน แยกหลุดจากกนัแลว้ต่างก็มีชีวติล าพงัแบ่งอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือย ๆ 
ไป ไม่มีตวัผูต้วัเมีย ตวัมนัเองก็ไม่รู้วา่ตวัมนัแบ่งออกอยา่งนั้น 

คราวน้ีมาถึงชีวิตพืช พืชเป็นชีวติชั้นสูงข้ึนมา คือมีตวัเมียและตวัผู ้ และมนัมาผสมกนั ไม่ใช่ตวั
เมียไปหาตวัผู ้หรือตวัผูไ้ปหาตวัเมีย มนัก็ไม่รู้ตวัมนัเป็นของซ่ึงกนัและกนั คือมนัไม่มีความรู้สึกเลย แต่
มนัอาศยัผึ้งแมลงอ่ืน ๆ และกระแสลมช่วยพาตวัผู ้ (เกษรตวัผู ้Pollen) ไปหาตวัเมีย (เกษรตวัเมีย) เกษร
ทั้งสองผสมกนัเขา้ท าใหเ้กิดชีวติใหม่ข้ึน 

ชีวติสัตวก์็เช่นเดียวกนั ชีวติสัตวช์ั้นสูงนั้นตวัผูไ้ปหาตวัเมียเอง แลว้ก็ปล่อย “ตวัเช้ือ” เขา้ไปไว้
ภายในกายของตวัเมีย เม่ือตวัเช้ือของตวัผูไ้ปพบไข่ซ่ึงคอยอยูแ่ลว้ในตวัเมียนั้นก็ผสมกนั ทนัใดนั้นเอง
ชีวติใหม่ก็เกิดข้ึนมา แต่สัตวเ์หล่าน้ีหารู้ไม่วา่ ท าไมมนัจึงตอ้งมาท ากนัอยา่งนั้น มนัมาหากนัตาม
สัญชาตญาณ* และมนัมาหากนัตามฤดูกาล ส าหรับสัตวข์อเรียกฤดูท่ีมนั 
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*สัญชาตญาณ (Instinct) คืออาการท่ีส่ิงท่ีชีวิตรู้สึกและกระท าไดเ้อง ซ่ึงติดเน่ืองมาแต่ก าเนิด
โดยไม่ตอ้งมีใครเส้ียมสอนมาหากนัวา่ “ฤดูติดสัด” แต่ส าหรับมนุษยข์อเรียกวา่ “ฤดูจบัคู่”          
(Mating season) ตามปกติสัตวมี์ “ฤดูติดสัด” ปีละ คร้ัง อยา่งนกและววั ควาย แต่สัตวบ์างชนิดมีปีละ
หลายคร้ัง เช่นกระต่ายเป็นตน้ ท่านคงทราบแลว้วา่สัตวช์นิดใดท่ีเจริญมาก ก็ตอ้งใหลู้กโตอยูใ่นทอ้งแม่
นานกวา่สัตวช์ั้นท่ีต ่ากวา่ ยิง่ลูกอยูใ่นทอ้งแม่นานเท่าใดก็ยิง่ช่วยตวัเองไม่ไดน้านเท่านั้น ตอ้งมีผูห้า
อาหารและคอยเล้ียงดู 

คราวน้ีเรามาถึงมนุษย ์ ขอสังเกตวา่ชีวิตมนุษยผ์ดิกวา่ชีวิตอ่ืน ๆ อยา่งไรบา้ง ขอ้แรกมนุษย์
ไม่ไดมี้ “ฤดูจบัคู่” เป็นประจ า ผูช้ายหรือผูห้ญิงมีสัณชาตญาณท่ีจะชกัน าใหม้าหากนัอยูแ่ลว้ และส าหรับ
คนท่ีไดรั้บความเจริญมาก ๆ เขามิไดม้าหากนัตามแต่การชกัน าของสัณชาตญาณเท่านั้น แต่เขามาหากนั
ตามแรงกระตุน้เตือนของเพศรส เม่ือถึง “ฤดูติดสัด” บรรดาสัตวท์ั้งหลายไม่ไดเ้ลือกคู่ของมนั ตวัเมียตวั
ใดอยูใ่กลต้วัผูก้็เป็นใชไ้ด ้ แต่ในสัตวช์ั้นสูงบางชนิด ตวัผูมี้สัญชาตญาณเลือกตวัเมียเป็นตวั ๆ ไป และ
ตวัเมียก็ไม่ยอมเสมอไป แต่เลือกตวัผูเ้ป็นตวั ๆ เหมือนกนั สัตวส่์วนมากเปล่ียนคู่ทุก ๆ ปีจริงอยูมี่สัตว์
บางชนิดไม่ใคร่เปล่ียนคู่ เม่ือไดคู้่แลว้มกัอยูคู่่เก่านั้นต่อ ๆ กนัไปหลายปี บางทีตลอดชีวิตของมนัเลย แต่ 
“ฤดูจบัคู”่ ของมนุษยเ์ท่านั้นเราเรียกวา่เวลา “ตกหลุมรัก” ค  าวา่ “ตกหลุมรัก” น้ีเป็นเอก๊ปีเรียนส์ท่ีสูงเกิน
กวา่บรรดาสัตวท์ั้งหลายจะทราบได ้

การ “ตกหลุมรัก” ก็คือ เวลาผูห้ญิงหรือผูช้ายรู้สึกวา่ตวัเขาเป็นของกนัและกนัเท่านั้น ไม่ใช่เป็น
ของผูใ้ดอ่ืนอีกเลย การ “ตกหลุมรัก” น้ีท  าใหเ้ขามีความสุขอยา่งประหลาดเม่ือเวลาเขาไดอ้ยูด่ว้ยกนั คือ 
เขารู้สึกวา่เขาตอ้งการอยูด่ว้ยกนั ท างานดว้ยกนั เล่นดว้ยกนัและมีบุตรดว้ยกนั หรือพูดง่าย ๆ วา่อยาก
แต่งงานกนันัน่เอง แลว้เขาจะฝันวา่เขาจะมีความสุขอยูด่ว้ยกนัจนตลอดชีวติ บางทีก็ไม่ไดจ้ริงอยา่งฝัน 
บางทีลม้เหลวและไม่มีความสุข แต่อยา่งไรก็ตามมนุษยก์็ยงัหมายท่ีจะกระท าใหส้ าเร็จ เพราะขอ้น้ีเป็น
ส่ิงท่ีมนุษยเ์อาใจใส่เสาะหามากท่ีสุด 

ความดึงดูดทางเพศรสนั้นเป็นความรู้สึกดูดด่ืมท่ีสุดท่ีมนุษยรู้์กนั ไม่เหมือนสัตวเ์พราะมนัเขา้
มาหากนัดว้ยกล่ินตวั มีสัตวห์ลายชนิดท่ีพอถึง “ฤดูติดสัด” มนัมีกล่ินตวัแรงมาก ส่วนความดึงดูดทาง
เพศรสของมนุษยร์วมเอาอารมณ์จิตใจและวิญญาณเขา้มาดว้ย เพราะเหตุน้ีเองความสุขของเราจึงอาศยั
เพศรสมาก โดยท่ีเราเป็นมนุษยมี์อิสระ เราไม่ควรประพฤติตวัในเร่ืองเพศรสอยา่งกบัวา่เราเป็นสัตวท่ี์
เพียงแต่ถูกสัญชาตญาณ ปกครองเท่านั้น เราพึงกระท าตนใหเ้ป็นมนุษยใ์นเร่ืองน้ี คือมีก าลงัเสาะหา
ทางออกท่ีถูกตอ้งให้แก่แรงกระตุน้เตือนของเพศรส 

เม่ือผูห้ญิงผูช้ายตกหลุมรัก คือเม่ือเขารู้สึกเป็นของกนัและกนันั้น ความสัมพนัธ์ทางดา้น
ร่างกายก็เกิดข้ึนดงัน้ี คือเขาทั้งสองต่างรู้สึกต่ืนเตน้อยา่งไรชอบกลและเฉพาะอยา่งยิง่อวยัวะสืบพนัธ์ุนั้น
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มีการต่ืนเตน้มาก และความต่ืนเตน้น้ี oiufnb มกัสูงสุดเอาตอนเวลา นอนกลางคืน คืออวยัวะสืบพนัธ์ุ 
หรือ       ล าลึงของผูช้ายจะขยายตวับวม ข้ึนและแขง็กระดา้ง ไม่อ่อนเปียกอยา่งปกติ อาการท่ีเป็นอยา่งน้ี
ท าใหอ้วยัวะน้ีสอดเขา้ไปในช่องท่ีร่างกายของผูห้ญิง ซ่ึงเป็นช่องท่ีทารกคลอดออกมา ท่ีเราเรียกกนัวา่ 
ช่องคลอดนั้นง่ายเขา้ ช่องคลอดน้ีเป็นทางน าไปสู่มดลูก อนัเป็นท่ีอยูข่องทารกเม่ืออยูใ่นครรภ ์ มดลูกน้ี
เป็นถุงเน้ือท่ีไข่ (เม่ือถูกผสมกบัตวัเช้ือ) จะโตข้ึนจนเป็นตวัทารก อวยัวะสืบพนัธ์ุของผูช้ายและช่อง
คลอดน้ีมกัมีขนาดพอดี ๆ กนั ขณะท่ีผูช้ายท าการชกัอวยัวะสืบพนัธ์ุเขา้ออกอยูใ่นช่องคลอด ก็กระท าให้
เกิดความต่ืนเตน้ พอใจอยา่งยิง่  จนถึงขีดพอใจอยา่งสูงสุดท่ีเราเรียกวา่ ออกสัซัม่ (Orgasm) ระยะออกสั
ซมัน้ีคือระยะท่ีฝ่ายหญิงท่ีมีความพอใจจนมดักลา้มเน้ือของช่องคลอดท าอาการหกและคลายตวัเป็น
ระยะ ๆ มีอาการขมุบขมิบ ส่วนผูช้ายนั้นอวยัวะสืบพนัธ์ุจะบีบบงัคบัเอาตวัน ้าเช้ือออกมาการกระท า
อยา่งน้ีเราเรียกวา่ “การสมสู่กนั” หลงัจากนั้นอวยัวะสืบพนัธ์ุของทั้งสองก็จะคลายตวั ดว้ยความเป็นสุข 
และพอใจจนหยดุพกัหลบัใหลไป ถา้พดูถึงเอก๊ปีเรียนส์ทางเพศรสเป็นส่ิงท่ีใหค้วามสุขและพอใจแก่
มนุษยม์ากท่ีสุดท่ีรู้กนัมา น่ีแหละเป็นเวลาท่ีคู่สมรสมีร่างกายอยูใ่กลชิ้ดกนัท่ีสุด แต่วา่เขายงัรู้สึกวา่เขา
อยูใ่กลก้นัในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย น่ีแหละเป็นวาระท่ีเขารู้สึกวา่เขาเป็นของกนัและกนัมากท่ีสุด 

คู่สมรสท่ีท าการสมสู่กนัคร้ังแรกนั้น ฝ่ายหญิงจะรู้สึกความเจบ็อยูบ่า้ง เพราะท่ีปากช่องคลอด
ของเขามีเยื่อปิดอยู ่ เรียกกนัวา่ เยือ่ไฮเมน (Hymen) เม่ือท าการสมสู่ก็ตอ้งท าใหเ้ยื้อน้ีขาดออก โดยเหตุน้ี
เองฝ่ายหญิงจึงรู้สึกความเจบ็บา้ง ทางท่ีควรกระท าก็ควรใหค้่อย ๆ ยดึออกดีกวา่ ยิง่กวา่นั้นส่ิงท่ีพึงระวงั
คือ เยือ่ไฮเมนน้ีมีขนาด และความหนาบางต่างกนัดว้ย ฝ่ายผูช้ายพึงกระท าการสมสู่ดว้ยความพิจารณา
เห็นอกเห็นใจของฝ่ายหญิง และยิง่ท  าตามค าช้ีแจงของผูห้ญิงไดก้็ยิง่ดีกวา่มาก หลายคนเช่ือวา่เยือ่ไฮเมน
น้ีเป็นเยื่อพรหมจารีย ์ คือผูห้ญิงท่ีไม่ไดรั้บการสมสู่จะมีเยือ่น้ีเป็นปกติ และถา้ขาดไปแปลวา่ไดมี้การ  
สมสู่แลว้นั้นเป็นความเขา้ใจท่ีไม่แน่นอน เม่ือผูห้ญิงมีเยือ่น้ีอยูจ่ะวา่เป็นพรหมจารียเ์สมอไปก็ไม่ได ้และ
ถา้ขาดไปจะวา่ไดมี้การสมสู่แลว้ก็ไม่ไดดุ้จกนั 

ถา้ไม่มีการสมสู่ก็ไม่มีครรภ ์ เพราะโดยการสมสู่น้ีอยา่งเดียวน ้าตวัเช้ือของฝ่ายผูช้ายจึงจะมี
โอกาสเขา้ไปสู่ใข่อนัเป็นของฝ่ายหญิงและผสมกนัเป็นชีวติใหม่ข้ึนมาได ้ เม่ือส่ิงส าคญัของทั้งสองฝ่าย
มาพบกนัในร่างกายของผูห้ญิงตรงเวลาอนัเหมาะ ก็จะท าใหเ้กิดตวัชีวิต ซ่ึงต่อไปจะเติบโตเป็นทารก 
เร่ิมแรกทีเดียว ชีวติน้ีเล็กมาก ถา้ไม่ใชก้ลอ้งจุลทศัน์ก็แทบจะดูไม่เห็น พอปล่อยใหเ้ติบโตอยูใ่นครรภ์
ของผูห้ญิงสัก 9 เดือนก็จะมีขนาดน ้าหนกั 7-8 ปอนด ์แลว้จะคลอดออกมาเป็นชีวติมนุษย ์กวา่มารดาจะ
คลอดบุตรออกมาไดส้ักคนหน่ึงก็ไดรั้บความเจบ็มาก แมว้า่ระยะท่ีทารกจะออกมานั้นเป็นระยะไม่ไกล
ก็มากนอ้ยก็จริง แต่มารดารตอ้งเสียเวลาเจบ็อยูต่ ั้งชัว่โมงหรือสองวนัทารกนั้นจึงจะคลอดออกมาได ้
บรรดาแพทยท์ั้งหลายก าลงัศึกษาหาวธีิขจดัความเจบ็น้ี และศึกษาไดผ้ลมากข้ึน ๆ ทุกที เช่ือวา่ต่อไปอีก
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สักหน่ึงชัว่อายคุน ผูห้ญิงจะใหท้ารกคลอดไดโ้ดยไม่รู้สึกเจบ็เลยแต่กวา่จะถึงเวลานั้นคนก็จะรู้จกัวธีิมี
บุตรตามจ านวนท่ีตนตอ้งการและตามท่ีตนสามารถเล้ียงดูไดก้ระมงั 

ท่านควรเขา้ใจเร่ืองอวยัวะสืบพนัธ์ุสักหน่อย ภาพเลย 1 และ 2 แสดงถึงอวยัวะสืบพนัธ์ุของ
ผูห้ญิง และภาพ 3 กบั 4 เป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุของผูช้าย ภาพบรรยายเหล่านั้นเป็นภาพส่วนของอวยัวะ  
ผา่กลาง เวน้แต่ผงัหมายเลข ข.บนภาพ 2 

ตามภาพ 1 และ 2  ท่านจะเห็นวา่ร่างกายของผูห้ญิงเป็นผูใ้หเ้กิดไข่ประมาณ 3,000 ฟองเกิดอยู่
ท่ีรังไข่ 2 รัง ตามปกติไข่น้ีจะแก่ในราว 4 อาทิตย ์ (แต่ไม่เสมอไป) ต่อคร้ัง ๆ ละหน่ึงฟอง ไข่ท่ีแก่จะ
หลุดจากรังไข่หล่นผา่นเขา้มาในท่อไข่ เรียกวา่ท่อ ฟอโลเปียน (Fallopian tube) มีท่อไข่ 2 ท่อต่อจาก รัง
ไข่มาสู่มดลูก ปกติไข่จะค่อย ๆ เล่ือนจากตน้ท่อไข่มาถึงมดลูกในเวลาประมาณ 3 วนั ถา้ไข่ท่ีเล่ือนมาน้ี
ปะทะตวัเช้ือเขา้ ตวัเช้ือก็จะเขา้ผสมกบัไข่ไดส้ าเร็จ ก็ท  าใหไ้ข่นั้นเป็น ไข่มีตวั (Fertilized egg) แลว้ไข่มี
ตวัน้ีจะแหมะติดอยูต่ามเยือ่บุของมดลูกแลว้เจริญเติบโตในมดลูกนัน่เองจนเป็นทารก ถา้ไข่นั้นไม่ถูก
ประสมมนัก็จะผา่นออกมาทางช่องคลอดออกนอกร่างกายไป 

ตามปกติ ผูห้ญิงอายตุั้งแต่ 14 ปีข้ึนไปจนอาย ุ 50 ปี จะมีไข่อยูเ่สมอ ทุกระยะ 28 วนั
โดยประมาณ ถา้ไข่ท่ีไม่ถูกผสมผา่นออกพน้ร่างกายก็ยอ่มผา่นออกมาพร้อมกบัโลหิต        และซากเยือ่
บุมดลูกท่ีหลุดออกมาพร้อมเป็นประจ าเรียกกนัวา่ ประจ าเดือน (Menstruation) ก่อนมีประจ าเดือนนั้นมี
เยือ่บุมดลูกเกิดข้ึนส าหรับให้ไข่มีตวัแหมะติด เม่ือไข่ไม่มีตวัผา่นมาถึงเยือ่บุเหล่าน้ี ก็หลุดออกไปพร้อม
กบัโลหิตประจ าเดือน โลหิตประจ าเดือนน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งซึมออกพร้อมกบัเวลาท่ีไข่เร่ิมเคล่ือนมาสู่
มดลูก ผูห้ญิงมกัมีประจ าเดือนนานตั้งแต่สามถึงหา้วนั บางทีผูห้ญิงสาวจะรู้สึกปวดทอ้งและ “ไม่สบาย” 
ถา้เป็นอยา่งน้ีควรสงบเสง่ียมกวา่ปกติสักหน่อย และอยา่อาบน ้าเยน็ การมีประจ าเดือนไม่ใช่เป็นความ
เจบ็ป่วย ผูห้ญิงท่ีมีร่างกายสมบูรณ์ดี จะรู้สึกไม่ใคร่สะดวกใจในเวลามีประจ าเดือนนิดหน่อยเท่านั้น 

รังไข่มิไดท้  าแต่ไข่อยา่งเดียว แต่ยงักลัน่น ้ายาเคมีอยา่งหน่ึงออกมาเพื่อซึมไปตามโลหิตดว้ย 
น ้ายาเคมีน้ีเองเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะใหร่้างกายของเขาเป็นผูห้ญิง น ้ายาอยา่งน้ีเรียกวา่ ฮอร์โมน ฮอร์โมน
ของรังไข่มีผลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีจะช่วยใหเ้ด็กหญิงเป็นผูใ้หญ่ ท่ีเป็นสาวฮอร์โมนน้ีเองท าใหห้นา้อกอวบใหญ่ 
ตะโพกกวา้ง และช่วยใหข้นตามร่างกายปรากฎข้ึนมา 

ภาพ 3 และ 4 ท่านจะเห็นเคร่ืองกลไกของอวยัวะสืบพนัธ์ุของผูช้าย ลูกอณัฑะของผูช้ายก็
ท านองเดียวกบัรังไข่ของผูห้ญิง มีลูกอนัฑะสองลูกอยูใ่นถุงหนงัยดึและหดได ้ ตวัเช้ือเกิดข้ึนในลูก
อนัฑะทั้งสองน้ีบางทีเรียกวา่ ตวัสะเปิมมาโตซวั (Spermatozoa) คือตวัชีวตินัน่เอง ตวัเช้ือน้ีเล็กมาก ลูก
อณัฑะลูกหน่ึงมีตวัเช้ือหลายลา้นตวั ถา้เอากลอ้งจุลทศัน์ส่องตวัเช้ือดูจะเห็นเหมือนตวัลูกน ้ามีหวัโต
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และหางเล็กเรียวยาว เม่ือตวัเช้ือหลุดพน้ลูกอนัฑะไปแลว้มนัจะต่ืนเตน้วอ่งไว เคล่ือนท่ีไปในน ้าดว้ยหาง
ของมนั 

จากลูกอนัฑะทั้งสองมีท่อเรียกวา่ วาสดีเฟอเรนส์ ท่อน้ีติดจากลูกอณัฑะยาวออกมาต่อกบัท่อน ้า
ต่อมอีกสองอยา่งคือต่อมน ้า เวสชิเกิล และต่อมลูกหมาก (Prostate gland) เม่ือตวัเช้ือออกมาจากลูก
อณัฑะจะผสมกบัน ้าต่อมทั้งสองน้ีเรียกวา่ น ้าเช้ือ (semen) ในการสมสู่เม่ือถึงขั้นออกสัซัม่แลว้ น ้าเช้ือน้ี
จะถูกฉีดออกมาตามล าลึงคเ์ขา้ไปในช่องคลอดของหญิงน ้าต่อมเวสชิเกิล และน ้าต่อมลูกหมากนั้นเป็น
น ้าด่าง ช่วยปลุกและกระตุน้เตือนตวัเช้ือท่ีหลบัอยูใ่หมี้ก าลงัวงัชาวา่ยน ้าไปตามทางจนกวา่จะไปประสบ
ไข่ ซ่ึงกินเวลาตั้งแต่สองชัว่โมงถึงสองวนัหรือมากกวา่นั้น ในขณะท่ีตวัเช้ืออยูใ่นช่องคลอดหรือใน
มดลูกและตามท่อฟอโลเปียน 

ตวัเช้ือมีชีวติอยูไ่ดใ้นน ้าด่างเท่านั้น แต่ปัสสาวะของคนเป็นน ้ากรด เพราะฉะนั้นก่อนตวัเช้ือจะ
ออกมาจึงตอ้งมีน ้าด่างเล้ียงมาดว้ย เพื่อป้องกนักนัไม่ใหต้วัเช้ือถูกน ้ากรดตาย 

ท่ีปลายล าลึงคมี์หนงัหุม้ บางทีหนงัหุม้น้ีจะหุม้ล าลึงคม์ากเกินตอ้งการไป นายแพทยจึ์งตดัหนงั
หุม้น้ีออกเสียบา้ง พิธีท าอยา่งน้ีเขาเรียกวา่ พิธีตดั หรือพิธีเขา้สุหนตัในพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวา่  
ศีลสุหนตั ท่ีเขาตอ้งตดัหนงัหุม้ออก เพราะบางรายหนงัหุ้มมิดเกินไปจนเจา้ของจะท าความสะอาดส่วน
ปลายล าลึงคน์ั้นไมไ่ด ้

ลูกอณัฑะท าหนา้ท่ีสร้างตวัเช้ือและท าหนา้ท่ีกลัน่น ้ายาเคมีหรือฮอร์โมนชนิดหน่ึงดว้ย 
ฮอร์โมนลูกอณัฑะก็เป็นประโยชน์แก่ผูช้าย เช่นเดียวกบัฮอร์โมนของรังไข่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูห้ญิง 
ฮอร์โมนน้ีเก่ียวขอ้งแก่ความเจริญของผูช้ายทัว่สรรพางคเ์หมือนกนั คือท าใหร่้างกายเป็นผูช้าย มีขนมี
หนวดเกิดข้ึนท าใหห้วัไหล่กวา้งและเสียงทุม้ลง เพราะเหตุวา่ฮอร์โมนเป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกาย ทั้ง
หญิงชายอยา่งใหญ่หลวงน่ีเอง เราจึงตอ้งเอาใจใส่รักษาอวยัวะส่วนน้ีใหก้อปรดว้ยอนามยัดีอยูเ่สมอ 

ผูช้ายก็มีความรู้สึกไม่ใคร่สบายอยา่งเดียวกบัเม่ือผูห้ญิงมีประจ าเดือนเหมือนกนั แต่เม่ือทราบ
ความเร่ืองน้ีและพยายามรักษาตวัใหมี้อนามยัดีเสมอแลว้ จะไม่รู้สึกวา่มีอะไรรบกวนเลย บางทีก่อนท่ี
เด็กผูช้ายจะใหญ่โตพอแต่งงานมีลูกมีเตา้ได ้ เขารู้สึกอวยัวะสืบพนัธ์ุของเขารบเร้ามากจนรู้สึกวา่จะตอ้ง
ช่วยใหทุ้เลาลง ขอ้ส าคญัท่ีควรกระท าคือตอ้งพยายามสงบจิตสงบใจ และใหยุ้ง่อยูก่บัการงานเสีย 
พยายามรักษาความสะอาดและรักษาอนามยัใหดี้ ออกก าลงักายกลางแจง้ใหม้าก ๆ จนเหน่ือย จะช่วย
บรรเทาดีกวา่ท าอะไรอยา่งอ่ืน แลว้ความรู้สึกกระวนกระวายใจก็จะบรรเทาลง ต่อจากนั้นธรรมชาติก็จะ
ผอ่นความตึงเครียดให ้ โดยน ้าเช้ือจะไหลซึมออกมาเสียเองเม่ือเวลานอนหลบั ซ่ึงเราเรียกกนัวา่ “ฝัน
เปียก” (wet dream) ถา้ใครเป็นอยา่งน้ีนาน ๆ หนหน่ึง ก็อยา่ตกใจเลย นัน่แสดงวา่ร่างกายเขาเป็นปกติดี
ส าหรับบางคนจะมีการฝันทางเพศรสผสมดว้ย อยา่ครุ่นคิดเร่ืองท่ีฝันนั้นใหม้ากนกั อยา่เอามาเป็น
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อารมณ์เลยดีกวา่ บางทีจะฝันเปียกเดือนละคร้ัง หรือนานทีเดียวจะมีสักหนหน่ึง จะเอาก าหนดแน่นอน
อะไรไม่ได ้

 

 
 

ค าอธิบายภาพ 

ภาพที1่ 

กระดูก  
1. Sacrum 
2. Coccyx 
3. Symphysis 

อวยัวะถ่าย 
4. Rectum ดาก 
5. Anus ปากช่องทวารหนกั 
6. Bladder กระเพาะปัสสาวะ 
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7. Urethra ท่อ ปัสสาวะ 
8. Meatus ปากท่อปัสสาวะ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุ-ภายในร่างกาย 

9. Ovary รังไข่ 
10. Fallopian Tube ท่อไข่ 
11.Uterus or womb มดลูก 
12. Cervix คอมดลูก 
13.Vagina ช่องคลอด 

อวยัวะสืบพนัธ์ุ-ร่างกายภายนอก 
14. Hymen เยือ่ไฮเมน เยือ่ปิดช่องคลอด 
15. Clitoris อิตถีลึงค ์
16. Prepuce or foreskin หนงัหนา้ ประธาน 
17. Labia Majora  ริมนอก 
18. Labia Minora  รีมใน 
19. Mons Veneris หวัเหน่า 
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ภาพที ่2 

20.Vulva-vaginal Gland ต่อมช่องคลอด 
 

 
 

ภาพที ่3 และที ่4 

กระดูก  
1. Sacrum 
2. Coccyx 
3. Symphysis 

อวยัวะถ่าย  
4. Rectum ดาก 
5. Anus ปากช่องทวารหนกั 
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6. Bladder กระเพาะปัสสาวะ 
อวยัวะสืบพนัธ์ุ 

7. Penis ล าลึงค ์องคชาติ 

 
 
8. Glans,Prepuce ปลายลึงค ์หนงัหุม้ปลายลึงค ์
9. Urethia ท่อปัสสาวะ 
10. Meatus ปากท่อปัสสาวะ 
11. Testicle ลูกอณัฑะ 
12. Scrotum ถุงอณัฑะ 
13. Epididymis เอบีดิดีมสั (ท่ีขงัน ้าเช้ือ) 
14.Vas deferens ท่อวาสดีเฟอเรนส์ 
15. Seminal Vesicle ถุงเวสซิเกิล,ถุงน ้าเช้ือ 
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16. Prostate Gland ต่อมลูกหมาก 
บางทีผูช้ายหรือผูห้ญิงจะใชมื้อกระท าแก่อวยัวะสืบพนัธ์ุของตนใหคึ้กคกัข้ึนมา บางทีการ

กระท าอยา่งน้ีจะเร้าใหถึ้งขีดออกสัซัม่แบบเดียวกบัการสมสู่อยา่งน้ี เขาเรียกวา่มสัเตอเบชัน่
(Masturbation or auto-erotism) หลายศตวรรษมาแลว้ เขาถือกนัวา่ การกระท าอยา่งน้ีเป็นการผดิ และ
ใหโ้ทษมาก แต่สมยัน้ีนกัวทิยาศาสตร์ลงความเห็นวา่ส าหรับอาการท่ีกระท านั้นไม่ผิดหรือเป็นอนัตราย 
แต่อนัตรายนั้นเกิดจากจิตใจท่ีเช่ือวา่จะเป็นอนัตราย และจิตใจท่ีคิดไปเช่นน้ีเองท าใหเ้กิดโรคใหผ้ลร้าย
แก่ร่างกายและจิตใจของผูน้ั้น แต่ถา้กระท าจนเป็นนิสัยเคยชินนัน่แหละให้โทษละ ท่านพึงจ าไวว้า่
ระหวา่งท่ีท่านก าลงัเติบโตอยู ่ ท่านตอ้งการส่ิงเหล่านั้นไวใ้นร่างกายของท่าน ถา้ตวัท่านหาเหตุเอาส่ิง
ส าคญันั้นไปทิ้งเสีย ก็เหมือนท าลายร่างกายของตนเอง อนัไม่เป็นเหตุท่ีสมควรอยา่งยิง่ อยา่ตั้งใจปลุก
อวยัวะสืบพนัธ์ุของท่านเลย อยา่ยอมเอามือไปกระท าอวยัวะสืบพนัธ์ุเพื่อบรรเทาความกระวนกระวาย 
ท่านจงออกก าลงักาย และหาทางช่วยอยา่งอ่ืนเสียก่อน จนรู้สึกวา่ท าอะไรก็ช่วยไม่ไดแ้ลว้ และ
ธรรมชาติก็ไม่ช่วยเหลือใหบ้รรเทาในเวลานอนหลบัดว้ย อยา่งนั้นพอจะอนุโลมได ้ แต่ระวงัอยา่กระท า
ซ ้ าซากจะกลายเป็นนิสัยเลวทรามข้ึนมา ท่านจะไดช่ื้อวา่เป็นผูท้  าลายตนเอง 

พึงจ าไวว้า่อวยัวะสืบพนัธ์ุน้ีจะผดิปกติไดง่้ายกวา่อวยัวะส่วนอ่ืน ๆ ในร่างกาย เพราะฉะนั้น
ท่านตอ้งรักษาและใหค้วามนบัถือแก่อวยัวะน้ีตามสมควร ท่ีจะใหค้นหน่ึงคนใดมาท าตวัเราให้
อ่อนเพลีย หรือผดิธรรมดาไปยอ่มไม่เป็นการสมควรอยา่งยิง่ ถึงแมว้า่บางส่วนของอวยัวะสืบพนัธ์ุของ
ท่านจะอยูพ่น้สายตาของท่านไป แต่พึงจ าไวว้า่มนัมีฤทธ์ิเดชมากมายเหลือเกิน ยงัผลใหท้ัว่สรรพางค์
ของท่าน ท่านจะตอ้งดูแลใหอ้วยัวะส่วนน้ีของท่านเจริญเติบโตตามธรรมชาติและเตรียมพร้อมท่ีจะ   
กระท างานอนัน าความสุขและความพอใจมาใหท้่าน เม่ือถึงเวลาท่ีท่านมีอายมุากและตกลงปลงใจท่ีจะ
มอบตวัให้แก่คู่รักคนเดียวของท่าน อวยัวะสืบพนัธ์ุของท่านไม่ตอ้งการออกก าลงักายอยา่งกบัมดั
กลา้มเน้ือของท่านดอก มนัต่ืนตวัดว้ยการกลัน่น ้ายาเคมี แจกจ่ายไปภายในร่างกายอยูเ่สมอตลอดเวลาอยู่
แลว้ และส่ิงท่ีมนักลัน่มานั้นเป็นคุณประโยชยท์ัว่สรรพางคข์องท่าน ไม่มีใครเอามา้พนัธ์ุดี ๆ มา      
ผสมพนัธ์ุก่อนท่ีมนัจะเจิรญเติบโตถึงขนาดพวกนกักีฬาจะไดรั้บค าตกัเตือนและแนะน าไม่ใหยุ้ง่ในเร่ือง
เพศรส เพื่อสงวนก าลงัไวใ้หแ้ขง็แรงส าหรับจะเขา้แข่งขนั 

อยา่ยอมใหใ้ครมาลากตวัท่านเขา้ไปคุยเร่ืองเพศรสท่ีสกปรก หรือไปร่วมคิดเร่ืองน้ีในทางท่ีไม่
สมควร เร่ืองเพศรสไม่ใช่เร่ืองสกปรก แต่เป็นเร่ืองท่ีสูงท่ีสุด ดีท่ีสุดและใหค้วามสุขท่ีสุดในชีวติของ
มนุษย ์ แต่ในขณะเดียวกนัคนสามารถดดัเปล่ียนมนัให้ผิดเพศและพินาศลง และก่อใหเ้กิดความทรมาน
กายและจิตใจไดด้ว้ย เพราะฉะนั้นควรหลีกเล่ียงจากการท าลายดงักล่าวน้ีเสีย 
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มีโรคอนัเกิดโดยการสมสู่สองชนิดท่ีน่ากลวัเรียกกนัวา่กามโรค คือ ซิฟีลิส (Syphilis) และ
หนองใน โรคทั้งสองน้ีติดต่อง่ายและบางระยะก็รักษา ใหห้ายยากดว้ย ตามปกติโรคน้ีติดต่อโดยการ
ร่วมสมสู่กบับุคคลท่ีมีเช้ือโรคน้ีอยูแ่ลว้ แต่บางคราวก็ติดต่อไดโ้ดยการใชข้องสาธารณะต่าง ๆ เช่น ถว้ย
น ้า,ผา้เช็ดมือและส้วม หรือโดยท่ีส่ิงของท่ีเปียกและมีเช้ือโรคอยูแ่ลว้มาสัมผสับาดแผลของตนเขา้ ความ
ร้ายแรงของโรคทั้งสองชนิดน้ี เป็นศตัรูท่ีเรามองไม่เห็น บางทีมองดูแต่เผนิ ๆ เห็นวา่โรคนั้นหายดีแลว้ 
แต่กลบัหมกตวัลึกเขา้ไปในร่างกาย กระท าใหบ้งัเกิดผลร้ายแก่ร่างกายไปอีกหลายปี ผูช้ายท่ีติดโรคอยา่ง
น้ีมกัถ่ายทอดไปใหภ้รรยาของตน บางทีท าใหภ้รรยาป่วยมาก จนตอ้งท าการผา่ตดับางรายภรรยาถึงกบั
ทุพพลภาพไม่สามารถมีบุตรไดอี้กต่อไป และผลร้ายท่ีสุดก็คือ โรคน้ีถูกถ่ายทอดไปถึงบุตรผูไ้ม่รู้
เดียงสาไม่มีความผดิ กระท าใหเ้ด็กนั้นเกิดมาอปัลกัษณ์ตาบอดหรือข้ีโรค 

ผูช้ายมกัติดโรคน้ีมาจากการสมสู่กบัหญิงโสเพณี หญิงโสเพณีคือหญิงท่ีขายร่างกายของตน
ปรนนิบติับ าเรอผูช้ายในการสมสู่ มิใช่ดว้ยความรัก แต่ดว้ยไดรั้บเงินเป็นค่าจา้ง หญิงโสเพณีส่วนมาก
เป็นกามโรค  แมว้า่จะมีผูพ้ยายามหาหนทางบ าบดักนัมากแลว้ จนบดัน้ีก็ยงัไม่มีหนทางใดท่ีจะกระท า
ใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือไดว้า่ ผูห้ญิงโสเพณีและผูช้ายท่ีไปติดต่อจะปลอดภยัจากกามโรคไดอ้ยา่งไม่มีขอ้สงสัย 
แต่บรรดาแพทยย์งัท าการคืบหนา้ในเร่ืองเหล่าน้ีอยู ่ คือเขาพยายามหาหนทางท่ีจะควบคุมและรักษา
ผูป่้วยทางกามโรค เช่นเดียวกบักระท าต่อผูป่้วยเป็ยวณัโรค 

ถึงจะมีสมยัหน่ึงท่ีจะป้องกนัและรักษาโรคน้ีไดอ้ยา่งแน่นอนก็ดี การโสเพณียงัเป็นส่ิงท่ีพึง
รังเกียจอยูน่ัน่เอง เพราะคนท่ีเจริญมากแลว้ยอ่มแขง็ขอ้ต่อมติท่ีปล่อยใหค้นท่ีไม่มีความรักกนั และกนั 
และไม่รู้สึกวา่ตนเป็นของกนัและกนั ไปกระท าการสมสู่กนั 

บุคคลท่ีกระท าการสมสู่กบัคนท่ีตนรักเท่านั้น ยอ่มเป็นบุคคลท่ีมีชีวติผอ่งใสและมีมารยาทดี 
ส่วนบุคคลท่ีกระท าความผดิอยา่งทุเรศ โดยปล่อยตวัไปตามแรงกระตุน้เตือนของเพศรสและไม่มีความ
รักควบไปดว้ยเลย ยอ่มด ารงชีวติอยูอ่ยา่งคนเหยยีดหยามตนเอง เพราะโอนเอนไปตามใจอ่อนแอ และ
รสนิยมท่ีน่าชงัของตน เม่ือเขากระท าการสมสู่คราวไร ก็กระท าดว้ยมีความละอายแฝงอยูต่อ้งแอบ
กระท าโดยมิใหภ้รรยาหรือสามีของตน หรือบุคคลท่ีตนเคารพนบัถือรู้ ท่านจงแน่ใจเถอะวา่ส่ิงใดท่ีคน
กระท าดว้ยความละอายขายหนา้ ยอ่มน าความสุขแทม้าสู่เขาไม่ได ้ เป็นความจริงทีเดียวท่ีเร่ืองเพศรส
เป็นเร่ืองส่วนตวัและเป็นเร่ืองลบัในโลกน้ี เป็นเร่ืองของเขาทั้งสองเท่านั้นไม่ใช่ของคนอ่ืน ๆ เลย แต่เม่ือ
เรากระท าตามอยา่งท่ีสมควรแลว้ เราก็ไม่มีความกระดากอายอะไร 

เม่ือบุคคลสองคนเขารักกนัจริงแลว้ มีใครจะทราบเร่ืองเขาก็ไม่ตกใจ เขาภูมิใจในความสุขของ
เขา แต่ไม่มีใครภูมิใจในการท่ีเขาติดต่อกบัหญิงโสเพณี และไม่มีหญิงโสเพณีคนใดท่ีภูมิใจในอาชีพของ
ตน ความสัมพนัธ์ทางเพศรสเป็นเร่ืองของความรัก ความรักไม่ใช่อาชีพ ความรักเป็นส่ิงท่ีคนเรารักยิง่
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ท่ีสุดในโลก แต่ไม่ใช่จะซ้ือขายกนัได ้ ถา้พดูฝ่ายร่างกายแลว้ เร่ืองความรักเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ทาง
ร่างกายอยา่งสนิทสนมท่ีสุด และเป็นเร่ืองความสุขท่ีมีแง่ติชมไดม้ากท่ีสุด เพราะเป็นส่ิงท่ีพลาดและมี
ความรู้สึกหลงผดิ หรือทอดทิ้งใหเ้สียหายไดง่้าย เพราะฉะนั้นเราตอ้งแน่ใจทีเดียวท่ีจะดูแลชีวติดา้นน้ีให้
เป็นระเบียบและใหมี้อนามยัดีท่ีสุด เพื่อเราจะน าคนอ่ืนไปสู่ความสุขสบาย และน าตวัเองใหสุ้ขสบายได้
ดว้ย 
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อนุชนควรท าอย่างไร เมือ่รู้สึกว่า “เพศรส” กระตุ้นเตอืน 

เม่ืออนุชนโตพอสมควรแลว้ เพศรสก็ออกแรงกระตุน้เตือนให้เกิดความปรารถนาข้ึน แรง
กระตุน้เตือนของเพศรสยอ่มมีข้ึนกบัอนุชนต่างอายกุนั บางคนแรงกระตุน้เตือนจะมีข้ึนกบัเขาเร็วกวา่
บางคน ทั้งน้ียอ่มอาศยัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เหตุการณ์ในครอบครัว และระดบัแห่งการศึกษา แต่อยา่งไรก็
ตามแรงกระตุน้เตือนของเพศรสจะมีแก่ทุกคนไม่วา่ชายหรือหญิง มากและนอ้ยต่าง ๆ กนัเม่ืออนุชน
รู้สึกวา่ถูกแรงเพศรสกระตุน้เตือนกนั เขาก็จะตอ้งหาหนทางตอบแรงกระตุน้เตือนนั้น เรามีหนทางตอบ
แรงกระตุน้เตือนน้ีไดห้ลายวิธี วธีิท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีไดก้ระท ากนัมาแลว้ เราจะกล่าวแต่ละวธีิ
ใหแ้จ่มแจง้เพื่ออนุชนจะไดพ้ิจารณาพิเคราะห์เลือกใชดู้ให้เหมาะสมแก่อดัตภาพ เราจะตอ้งศึกษาเร่ืองน้ี
ทางดา้นวชิาจิตวทิยากนับา้ง เพราะท่ีสุดปัญหาน้ีก็เป็นปัญหาทางจิตใจมากกวา่เป็นปัญหาทางกาย 

วธีิแรกท่ีจะขอกล่าวถึง คือ 1 การบีบใจ (Repression) “การบีบใจ” เป็นศพัยจิ์ตวทิยา แปลสั้นๆ 
วา่เราบีบจิตใจของเราจนไม่รู้วา่ แรงกระตุน้เตือนอนันั้นเป็นแรงท่ีเกิดจากเพศรส บางทีอาจเกิดจากเหตุ
ท่ีเรานั้นถูกสั่งสอนวา่ “เพศรส” เป็นบาป หรือเป็นส่ิงสกปรก และเราเป็นคนมีความนบัถือตนเองอยา่ง
แรงจึงไม่ยอมส านึกวา่ แรงกระตุน้เตือนนั้นเป็นแรงของเพศรส ท่านพดูง่าย ๆ วา่ “ฉนัไม่เป็นคนอยา่ง
นั้นดอก” เช่นน้ีเป็นตน้การท่ีท่านกระท าเช่นน้ีท่านก็บีบแรงกระตุน้เตือนนั้นใหท้รุดลงไปสู่อนุสติ วธีิน้ี
เป็นวธีิท่ีอนัตรายมาก เพราะวธีิน้ีจะก่อใหเ้กิดความยุง่ยากอยา่งแน่นอน 

เราขอกล่าวเร่ืองต่อไปน้ีเป็นอุปมา ชายคนหน่ึงถูกยงิ ลูกปืนไดฝั้งอยูภ่ายในร่างกายของเขา 
ตราบใดท่ีลูกปืนนั้นไม่มีเช้ือโรค ลูกปืนก็คงฝังอยูใ่นร่างกายของเขาไดน้าน และอาจอยูไ่ดห้ลายปี ถา้
ลูกปืนนั้นมีเช้ือโรคเกาะติดอยู ่ ไม่ตอ้งสงสัยละ เช้ือโรคนั้นจะตอ้งปรากฏออกมาสักวนัหน่ึงอยา่ง
แน่นอน ไม่ชา้ก็เร็ว คือจะปรากฏเป็นหนองหรือเป็นฝีข้ึนมาแห่งหน่ึงแห่งใดในร่างกายของคนนั้น       
ทีแรกเขาอาจลืมเร่ืองลูกปืนฝังอยูใ่นร่างกาย เขาจึงทายสมุฏฐานของหนองและฝีท่ีเป็นวา่เป็นโดยเหตุ
อยา่งอ่ืน แต่วา่นายแพทยผ์ูต้รวจร่างกายทราบแน่นอน แรงกระตุน้เตือนของเพศรสก็เช่นเดียวกนั เม่ือเรา
ใช ้“การบีบใจ” ในเร่ืองเพศรส มนัเก่ียวกบัความอายและความรู้สึกผดิท่ีติดตวัไป คราวน้ีการบีบใจก็จะ
ปรากฏตวัออกมาเป็น “เร่ืองผดิเพศ” ต่าง ๆ จนเจา้ตวับอกสมุฏฐานของ “เร่ืองผดิเพศ” ท่ีเกิดข้ึนนั้น
ไม่ไดว้า่มาจากไหน ซ่ึงแทจ้ริงมาจากแรงกระตุน้เตือนของเพศรสซ่ึงเขาพยายามบีบมนัไวน้ัน่เอง 

การท่ีจะ “บีบสัญชาตญาณของเพศรส” ก็เหมือนการสร้างเข่ือนกั้นแม่น ้า กระแสน ้านั้นมี
อานุภาพมหึมาอยูใ่นตวั ถา้กระแสน ้าน้ีไม่มีทางไหลไปขา้งไหน มนัก็ตอ้งดนัเข่ือนพงั ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอยา่งมหนัตเ์ป็นแน่แท ้ หรือจะเปรียบเหมือนเราเอาน ้าใส่ภาชนะโลหะและบดักรีปากใหแ้น่น
หนาไม่มีทางออก แลว้ก็ก่อไฟลนน ้าน้ีใหเ้ดือดพล่าน พอน ้าเร่ิมขยายตวัมนัก็จะระเบิดตูมออกมาจนได ้
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วธีิน้ีไม่ใช่วธีิถูกท่ีเราพึงกระท าต่อสัญชาติญาณเพศรส เพราะผลของมนัไม่มีดี มีแต่ร้ายฝ่าย
เดียว 

วธีิท่ี 2 ท่ีเราจะสนองต่อแรงกระตุน้เตือนของเพศรส ก็คือ การปล่อยออกทางร่างกาย คือพดูง่าย 
ๆ เม่ือถูกแรงกระตุน้เตือนทางเพศรสมาถึง เราก็มีภรรยาหรือสามีเสีย เม่ือสมรสแลว้แรงกระตุน้เตือนก็
หมดไปอยา่งง่ายดาย ไม่มีความตึงเครียดมารบกวนอีก เหตุนั้นสมยัน้ีอนุชนโดยมากจึงคิดวา่เม่ือมีแรง
กระตุน้เตือนทางเพศรสเกิดแก่ตนเม่ือไร ก็จดัแจงหาภรรยาสามีเสียเม่ือนั้น โดยมิไดค้  านึงวา่ตนเองมี
อายสุมควรท่ีจะมีสามีภรรยาหรือยงัหรือจะพดูง่าย ๆ วา่ไม่ยอมยบัย ั้งชัง่ใจอะไรเลย ปล่อยแรงกระตุน้
เตือนดนัไปโดยไม่มองดูหนทางภายหนา้หรือขา้งขวาขา้งซา้ย 

ก. อนุชนชายบางคนหาหนทางออกวธีิอืน่ คือเม่ือตวัถูกแรงกระตุน้เตือนทางเพศรสเม่ือไร
ก็ไปคลายแรงนั้นทางหญิงโสเพณี อยา่ลืมวา่ทางน้ีเป็นหนทางไปหา กามโรค คือซีฟิลิส และหนองใน 
หญิงโสเพณีส่วนมากเป็นโรคอยา่งน้ี แมว้า่บางคนจะไม่มีโรคดงักล่าวขณะท่ีอนุชนผูน้ั้นไปสมสู่ แต่
หญิงโสเพณีก็เป็นผูพ้าโรคชนิดน้ีมา นบัวา่เขาอยูใ่นหนทางท่ีเส่ียงมาก แต่น่ีไม่ใช่ดา้นเสียของหญิง    
โสเพณีดา้นเดียวเท่านั้น เม่ือท่านโยนตวัลงไปหาหญิงโสเพณี ก็ไดช่ื้อวา่ท่านเป็นนกักีฬาท่ีเลว คือท่าน
เอาเปรียบแก่หญิงชั้นต ่า ท่านมิไดก้ระท าต่อหญิงนั้นอยา่งสตรีท่ีเรียกวา่คน แต่ท่านกระท าแก่เขาอยา่ง
กบัวา่เขาเป็นอะไรส่ิงหน่ึงท่ีจะใหส้ าเร็จความใคร่ของท่าน ท าไมท่านเป็นคนเห็นแก่ตวั ท่านพึงใจ
ท าลายชีวติของคนอ่ืนเพื่อความเพลิดเพลินของตนเอง ยิง่กวา่นั้นเม่ือท่านไปในท่ีเช่นนั้น ท่านก็มกัมีการ
ด่ืมและการพนนัรวมดว้ย และร้ายยิง่ข้ึนก็คือ ท่านส่งเสริมการท่ีจะใหห้ญิงหากินดว้ยการขายตวัของเขา 
ถา้มีชายคนหน่ึงคนใดมากระท าแก่พี่สาวหรือนอ้งสาวของท่านอยา่งกบัท่านท าแก่หญิงโสเพณี ท่านคง
โกรธมิใช่หรือ พึงนึกเถิดวา่หญิงโสเพณีคนนั้นก็เป็นพี่หรือนอ้งสาว หรือคู่รักของใครคนหน่ึงเป็นแน่ 
แมว้า่ท่านเองเป็นคนคิดถึงตวัเองมาก แต่เม่ือท่านไดป้ล่อยตวัเขา้ไปในส านกัอยา่งน้ีบ่อย ๆ เขา้แลว้ ท่าน
ก็จะคลายความคิดถึงตวัของท่านเองลง ท่านจะมีความละอาย ถา้ต่อไปท่านไปแต่งงานกบัสตรีสวยงาม
คนหน่ึงเขา้ และภรรยายอดรักของท่านคนน้ีเป็นโรคท่ีท่านพอมาท่านจะยิง่อบัอายเพิ่มข้ึน ถา้โรคนั้นยงั
สืบเน่ืองไปยงับุตรสุดท่ีรักของท่านดว้ย ท่านก็จะยิง่ชอกช ้าหนกัข้ึน 

ก่อนท่ีท่านจะยา่งเทา้ เขา้ไปสู่ส านกัหญิงโสเพณีโปรดระลึกถึงภาพในอนาคตของท่านใหม้าก 
สักหน่อยอยา่เห็นแก่ความเพลิดเพลินชัว่ขณะ เพราะผลสุดทา้ยนั้นท่านโยนตวัเขา้ไปจมอยูใ่นทุกขอ์ยา่ง
มหนัตแ์ลว้ 

ข. การร่วมประเวณสี าส่อน (Promiscuity) ชายหนุ่มบางคนอาจรู้วา่หญิงโสเพณีนั้นไม่ดี ดัง่
กล่าวมาแลว้เขาจึงหาทางออกวธีิอ่ืน คือเขาหาทางออกกบัสตรีท่ีอยูใ่กลเ้ขาหรือท่ีเป็นเพื่อนหญิงของเขา 
ตลอดจนเพื่อนนกัเรียนหรือเพื่อนร่วมงานของเขา ทั้งสองเพศก็พึงใจในความสับสนปนเปเช่นน้ี มิได้
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เจาะจงเป็นบุคคล ๆ ไปขา้งผูช้ายก็เพง่เล็งแต่วา่ผูห้ญิงคนไหนสวยช่วยผอ่นแรงกระตุน้เตือนแห่งเพศรส
ของเขาไดเ้ป็นพอใจ หาไดค้  านึงถึงผลเสียหายอนัใดไม่ เขาไม่คิดวา่จะพยายามออกก าลงัอนัมหาศาลนั้น
ไวใ้ชก้บัภรรยาคู่ทุกขคู์่ยากของเขาท่ีเขาจะพบในวนัขา้งหนา้ ชายใดท่ีมีนิสัยในการประเวณีส าส่อน
เช่นน้ี เขาก็มิไดก่้อใหเ้กิดความปลงใจจงรักผูห้ญิงคนเดียว อนัความปลงใจจงรักผูห้ญิงคนเดียวน้ีเป็น
บ่อเกิดของความสุขในครอบครัว ยิง่กวา่นั้นอีกการประเวณีส าส่อนน้ียงัก่อใหเ้กิดผลร้าย แก่สตรีดว้ยซ่ึง
ผูช้ายไม่มีสิทธ์ิอนัชอบธรรมท่ีจะกระท าได ้ คือการท่ีท าใหส้ตรีมีครรภ ์ โดยตวัไม่ยอมเป็นพอ่ของทารก
ในครรภน์ั้น อยา่หมายใจวา่ เคร่ืองคุมก าเนิดจะสัมฤทธ์ิผลสมบูรณ์เสมอ ถึงจะพึงเคร่ืองคุมก าเนิดไดบ้า้ง
แต่ขอนึกถึงหวัใจของผูห้ญิงคนนั้นบา้งเถิด เธอจะตอ้งนัง่เป็นทุกขเ์ป็นร้อนจนตลอดเวลาวา่การท่ีเส่ียง
ไปนั้นจะท าใหเ้ธอเป็นมารดาเด็กหรือไม่ ท่านชายนึกแต่ความเพลิดเพลินของตน แต่ปล่อยใหอี้กเพศ
หน่ึงตอ้งร้องไหก้ลวัและทนทุกขเ์ช่นนั้น จะนบัวา่เขาเป็นลูกผูช้ายไดอ้ยา่งไร ไม่เป็นการยติุธรรมเลย
มิใช่หรือท่ีจะเอาเปรียบหญิงในโอกาสท่ีเขาพลดัตกในความใคร่ และเราก็ควา้เอาโอกาสนั้นมาบ าเรอ
ความปรารถนาของเรา อีกประการหน่ึงขอใหใ้คร่ครวญต่อไปวา่ ถา้เกิดมีทารกตาด า ๆ ข้ึนมา ทารกนั้น
ตอ้งการบา้นและบิดาของเขา ซ่ึงจะเป็นคนรักและประคบประหงมตวัเขา ถา้เขาเกิดมาในวงพอ่แม่ท่ีเป็น
สามีภรรยากนั เขาก็ไดสิ้ทธิอนันั้น แต่เด็กท่ีท่านท าใหเ้กิดมานั้นเล่า ท่านไดส้นองสิทธิของเขาหรือเปล่า 
ถา้เปล่า นัน่ท่านมิใช่คนใจด าอ ามหิตดอกหรือ การร่วมประเวณีส าส่อนน้ีพาผลเส่ือมเสียมาถึงตวั
ผูก้ระท า โดยมากไปตกอยูก่บัผูห้ญิง และทารกตาด า ๆ  

วธีิที ่ 3 คือ “การบังคับใจ” (Suppression) การบงัคบัใจน้ีต่างกบัการบีบใจ (Repression) ท่ีจริง
การบงัคบัใจ ก็แปลวา่ การครองตวัได ้ (Self-Control) นัน่เอง การบงัคบัใจน้ีเป็นการกระท าท่ีรู้ส านึกอยู่
เสมอไม่ใช่ไม่รู้ส านึกอยา่งการบีบใจ คือบุคคลท่ีบงัคบัใจ มีโอกาสชัง่ใจตนเองวา่ จะท าอยา่งไร ด าเนิน
ทางไหนซ่ึงในท่ีสุดจะน าความสุขไปสู่ตนและของผูอ่ื้น น่ีเรียกวา่ เป็นวธีิท่ีถูก และเป็นวธีิของผูเ้จริญ 
แต่ก็ตอ้งต่อเน่ืองกบัวธีิต่อไปน้ี จึงจะบงัเกิดผลสมบูรณ์ได ้

4. สับบริเมช่ัน (Sublimation แปลวา่ การกระท าโดยใชอ้ านาจซ่ึงเกิดจากสัญชาตญาณ เพื่อให้
ส าเร็จตามจุดประสงค ์ ซ่ึงต่างกบัจุดประสงคท์างชีววทิยา) ขอใหย้อ้นกลบัไปหาตวัอยา่งเร่ืองการท า
ท านบกั้นแม่น ้า เราท านบไวมิ้ไดห้มายวา่จะไม่ใหน้ ้าไหลไปตามทางเดินเท่านั้น แต่เราตอ้งการสร้างทาง
ใหม่ใหน้ ้านั้นไหลไปเพื่อเอามาท าคุณประโยชน์ โดยเหตุน้ีเองเราจึงไดจ้บัแรงของน ้าไหลมาก่อใหเ้กิด
กระแสไฟฟ้า เหลือนอกนั้นก็น าไปรดพื้นดินท่ีแหง้แลง้ใหบ้งัเกิดผลอุดมสมบูรณ์ เราสามารถควบคุม
แรงแห่งเพศรสไดใ้นท านองเดียวกนั แรงกระตุน้เตือนของเพศรสน้ีมีก าลงัมาก เราจะกั้นไวเ้ฉย ๆ ไม่ได ้
แต่เราเสาะหาทางใหม่ใหไ้ดโ้ดยใหอ้อกทางอ่ืนไม่ใช่ทางชีววทิยา หนุ่ม ๆ สาว ๆ ท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน 
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หรือบุคคลผูมี้อายสูุงแลว้แต่มีเหตุท่ีท าใหแ้ต่งงานไม่ได ้ หรือบุคคลผูท่ี้ไม่ปรารถนาจะแต่งงานเลย ควร
จะไดฝึ้กหดัวธีิน้ี 

เราขอยกตวัอยา่งภาคปฏิบติั ท่ีจะใหเ้ห็นชดัข้ึนดงัต่อไปน้ี สมมุติวา่มีหนุ่มหรือสาวท่ีมีแรง
กระตุน้เตือนของเพศรสอยา่งรุนแรง ถา้เขาจะปล่อยใหเ้ป็นไปตามทางชีววทิยา ก็จะท าใหต้นเอง หรือ
ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตราย เขาตอ้งไม่บีบใจวา่เขาไม่เป็นเช่นนั้น เขาควรยนิดีท่ีมีแรงมหาศาลเช่นน้ีในตวัเขา 
แต่เขาเสาะทางใหม่ใหแ้ก่แรงกระตุน้เตือนน้ี เช่นในทางท างาน เล่นฟุตบอล หรือการแข่งขนักนัอยา่ง
อ่ืน เขาเอา “ชีวติ” ทั้งหมดของเขาเขา้ท างานนั้น เขาก็ประสบความส าเร็จ เพราะเขามีแรงตามธรรมชาติ
และแรงกระตุน้เตือนของเพศรสช่วยกนัดว้ยรวมเป็นก าลงัมหาศาล เพราะมีสองแรงดว้ยกนั เพราะเหตุน้ี
เอง ครูผูฝึ้กหดันกักีฬาจึงเตือนไม่ใหน้กักีฬาเก่ียวพนัทางเพศรสในเม่ือเราเตรียมตวัในฤดูเขา้แข่งขนั 

หรือตวัอยา่งวา่ มีสตรีคนหน่ึงอายสูุงกวา่ 30 ปี แลว้ เธอยงัไม่ไดแ้ต่งงานและมีหวงันอ้ยเตม็ทีวา่
จะแต่งงานได ้ เธอจะเสาะหาทางใหม่ใหแ้ก่แรงกระตุน้เตือนทางเพศรสไดอ้ยา่งไร มีหนทางท่ีเธอจะท า
ไดห้ลายทาง แลว้แต่วา่แรงกระตุน้เตือนชนิดใดมีอิทธิพลมากท่ีสุด สมมุตวา่แรงกระตุน้เตือนทางการ
เป็นมารดารุนแรงท่ีสุด เธอควรเป็นแม่บา้นของนกัเรียนประจ า หรือสอนนกัเรียนประจ าจึงจะเหมาะสม 
เธอจะมีบุตรของเธอเองไม่ได ้ แต่เธอจะดูแลเล้ียงบุตรของคนอ่ืนได ้ เธอสามารถใชก้ าลงังานของเพศรส
ในงานน้ี และหาความสุขมากส าหรับตวัเธอและตวัเด็กผูท่ี้รักเธอดว้ย คราวน้ีสมมุติวา่แรงกระตุน้เตือน
ทางการสืบพนัธ์ุรุนแรงมาก เธอควรท าอยา่งไร แรงกระตุน้เตือนทางการสืบพนัธ์ุน้ีเป็นแรงชนิดท่ีท าให้
บงัเกิดอะไรต่ออะไร เพราะฉะนั้นเธอควรพยายามก่อใหเ้กิดอะไรต่ออะไรข้ึน เช่นเขียนต ารา, ท างาน
ออกก าลงั, วาดภาพหรือเล่นดนตรี ฯลฯ การกระท าเช่นน้ีเธอสามารถน าความสุขมาใหต้วัเธอและผูอ่ื้น
ได ้ ถา้เธอสามารถลืมตวัเองเสียไดด้ว้ยวธีิเสาะหาทางใหม่ใหแ้ก่แรงกระตุน้เตือนของเพศรสอยา่งน้ีแลว้ 
เธอจะมีความสุขอยา่งดูดด่ืมและจะไม่รู้สึกวา่การท่ีไม่ไดสื้บพนัธ์ุนั้นรบกวนเธออีกต่อไป 

อนุชนควรท าอะไรเม่ือแรงกระตุน้เตือนของเพศรสเกิดข้ึน จงกระท าอยา่งท่ีเรากล่าวมาแลว้ใน
เร่ือง สับบริเมชัน่ จริงอยูเ่รารู้สึกวา่ล าพงัตวัเราเองเราท าไม่ส าเร็จ แต่อยา่ลืมวา่อนุชนมีพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ 
ผูท้รงอ านาจและฤทธานุภาพเหนือภาวะทั้งหลาย พระเจา้สามารถประทานก าลงัแก่เราในเร่ืองน้ีได ้ น่ี
แหละเป็นโอกาสของเราท่ีจะน าเอาแรงกระตุน้เตือนอนัร้อนแรงน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์แก่ปวงชน เพื่อ
ส าแดงความรักของพระเจา้ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ใหป้รากฏเป็นการกระท าแก่มนุษย ์ โดยเราเป็นผูส้ าแดงความรัก
นั้น อนุชนจงเช่ือมัน่เถิดวา่ พระเจา้ทรงพร้อมเสมอท่ีจะประทานก าลงัใจใหแ้ก่เรา เพราะมีตวัอยา่ง
ปรากฏมากมายมาแลว้ในพงศาวดาร เราจะเร่ิมดว้ยการพยายามวาดมโนภาพต่อไปน้ีก็ได ้ คือ หลบัตา
เสียพยายามวาดภาพเด็กสักคนหน่ึง คือรูปเด็กของตนเองท่ีจะเกิดมาในอนาคตสักวนัหน่ึง วา่เขาเป็นเด็ก
หวาน น่ารัก บริสุทธ์ิและฉลาด ใหคิ้ดถึงเด็กคนนั้นคลา้ยกบัวา่ก าลงัจูงมือกนัเดิน และพดูกบัท่านเองวา่ 
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“คุณแม่ก าลงัคิดจะปล่อยใหแ้รงกระตุน้เตือนทางเพศรสหมดไปโดยทางหน่ึงทางใด แต่ก่อนท่ีคุณแม่จะ
กระท าเช่นน้ี ขอกรุณาคิดถึงหนูก่อนไดไ้หม หนูเป็นห่วงในส่ิงท่ีคุณแม่จะกระท านั้นจริง ๆ ขอคุณแม่
อยา่กระท าส่ิงใดท่ีหนูจะตอ้งทนทุกขแ์ละเจบ็ป่วยและเสียใจ ขอคุณแม่อยา่กระท าเช่นนั้นเลย และขอ
อยา่กระท าอะไรใหห้นูตอ้งไดรั้บความอบัอายเพราะคุณแม่เลย เพราะอยา่งไรเสียคุณแม่ก็ตอ้งเป็นคุณ
แม่ของหนู (ส าหรับผูช้ายก็เปล่ียนค าวา่ “คุณแม่” เป็น “คุณพอ่” เสีย) แลว้ต่อจากนั้นเราก็ค  านึงถึง     
พระเจา้ เราก็จะไดเ้ร่ียวแรงใหม่เกิดข้ึนอยา่งไม่นึกฝัน เราจะเป็นคนมีก าลงัจิตใจเขม้แขง็ แลว้แรง
กระตุน้เตือนทางดา้นเพศรสอยา่งมหาศาลนั้นก็จะอยูใ่นก ามือของเรา ซ่ึงเราจะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่
ปวงชนน าความอ่ิมใจและสุขใจมาสู่เราเองดว้ย 
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เหตุใดคนเราจึงท าการสมรส 
(น่ีเป็นผลท่ีรวบรวมจากการท าสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอใชเ้ป็นเพียงเคร่ืองน าความคิด

เท่านั้น เพราะบางขอ้อาจไม่เหมาะสมกบัเราชาวไทยก็ได)้ 
1. เพื่อเป็นเพื่อนกนั และเพราะรักกนั เม่ือหนุ่มสาวอยูใ่นครอบครัวของบิดามารดา ไม่ชา้เขา

เกิดความตอ้งการอยา่งหน่ึงข้ึน เพื่อแลกเปล่ียนความสนิทสนมกลมเกลียว ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
และการเป็นสิทธ์ิของกนัและกนัโดยเฉพาะ เม่ือเป็นอยา่งน้ีแลว้ ก็น าใหเ้ขาคิดตั้งบา้นของตนเองเพื่อ
ความตอ้งการเหล่านั้นจะบรรลุถึงผลส าเร็จ 

2. เพื่อใหเ้กิดบา้นและบุตร ปรารถนาท่ีจะมีบา้นและบุตรของตนเองเพื่อตามแบบอยา่งของคน
ท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

3. เพื่อการผจญภยัและโรมานส์ ผูท่ี้มีชีวติอยูอ่ยา่งน่าเบ่ือหน่ายนั้นมกัจะหลงรักคนท่ีตนรัก 
เพื่อท่ีจะไดบ้รรเทาจากชีวติเบ่ือหน่ายท่ีตนไดรั้บอยู ่

4. เพื่อการหลบเล่ียง ปรารถนาท่ีจะหลบเล่ียงจากภาวะอนัไม่เป็นสุข เช่นหลบจากงานอนั
ยุง่ยาก จากเมืองเล็ก ๆ หรือจากความยากจนค่นแคน้ เขาอาจจะไดง้านใหม่ท่ีใหเ้งินเดือนดีกวา่เก่า 
โดยมากมกัจะเป็นการกระโดดหนีเสือไปปะจรเข ้(หรือโจนจากกะทะเขา้ไปสู่กองไฟ) 

5. เพือ่ปลอบใจในการพลาดพลั้ง คือท าใหเ้กิดผลสะทอ้นกลบั พยายามส าแดงใหโ้ลกเห็นใน
ดา้นตรงขา้ม โดยการสมรสกบัผูท่ี้ช่วยชีวติของตน เขาอาจท าการสมรสกบัผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีเห็นอกเห็นใจ
เขาก็ได ้โดยยดึถือผดิเอาความเห็นอกเห็นใจเป็นความรักอยา่งแทจ้ริงไป 

6. เพื่อการเอาชนะ ปรารถนาจะไดบุ้คคลท่ีดีเด่น ผูท่ี้มีคนอ่ืน ๆ หมายปองอยูม่ากมายหลายคน 
ตนก็พยายามผกูใจเอาคนนั้นมาเป็นของตนเสีย 

7. เพื่อคาดหวงัในสังคม ถูกมิตรสหายและบิดามารดาคาดคั้นใหจ้บลงในชีวิตสมรส บางที
ผูห้ญิงก็ท าการสมรสกบัชายท่ีเธอมิไดรั้ก เพื่อหลบหลีกจากการเป็นสาวทึมทึก บา้งก็ท าไปเพราะเห็นแก่
บิดามารดา 

8. เพื่อส่ิงสะดุดตาในเพศรส เพื่อตอบสนองบุคคลท่ีเป็นเพศตรงขา้มท่ีดึงความสนใจ น่ีเป็นเหตุ
ส าคญัในการติดต่อกนัในเวลาอนัสั้น แต่เป็นขอ้ท่ีรองจากขอ้ 1 และ 2 ซ่ึงกล่าวมาแลว้ เปรียบประดุจ
รสชาติของขนมฝร่ัง ถา้ไม่มีรสแลว้ขนมนั้นจะไม่อร่อยเลย ถา้มีแต่รสเท่านั้นจะเป็นขนมฝร่ังข้ึนมา
อยา่งไรได ้

9. เพื่อฐานะในสังคมและเพื่อความปลอดภยัโดยมากความเป็นอยูใ่นประเทศต่าง ๆ เป็นชีวติท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นมาส าหรับให้อยูด่ว้ยกนัเป็นคู่สามีภรรยามากยิง่กวา่ชีวติโสด ทั้งทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ การเขยบิฐานะ การกา้วหนา้ และโอกาสดีต่าง ๆ มกัตกเป็นของผูส้มรสแลว้ เพราะเขามกัเป็น
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ผูท่ี้ไดว้างรากฐานลงแลว้และมกัจะปักมัน่อยูใ่นการงานท่ีเขาท า แทนท่ีจะเท่ียววิง่เตน้หางานใหม่อยา่ง
คนโสดท่ีไม่มีอะไรยดึเหน่ียว 

ถา้คิดตามเปอร์เซ็นต ์แลว้ก็จะปรากฏผลดงัน้ี 
ปรารถนาหาเพื่อน  36.7 % 
อยากมีบา้นอยูเ่อง  25.4 % 
มีบุตร    10.9 % 
รักอยา่งโรมานส์   10.8 % 
เหตุผลอ่ืน ๆ   9.7 % 
ไม่มีค  าตอบ   13.5 % 

100% 
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เหตุใดบางคนจึงไม่แต่งงานเลย 

1. เพราะคนท่ีจะแต่งงานไดอ้ยูก่ระจดักระจายกนัไม่เหมาะสม เช่น 
ก. กล่าวตามทอ้งถ่ิน ในศูนยก์ลางแห่งการอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ หรือในท่ีเปล่าเปล่ียวอยา่งใน   

อาลาสกาและเนวาดา ฯลฯ นั้น ส่วนมากมีชายอยูม่ากกวา่หญิง เพราะผูห้ญิงไม่ชอบไปอยูใ่นท่ีอยา่งนั้น 
ในทอ้งถ่ินเช่นน้ีตอ้งมีคนท่ีไม่แต่งงานเลยบา้งแน่ทีเดียว 

ข. กล่าวตามลกัษณะอาชีพ ทหาร ฯลฯ ยอ่มมีแต่ผูช้าย เขาก็แต่งงานไม่ได ้เพราะลกัษณะอาชีพ
บงัคบั 

2. ชายท่ีมีวยั ท่ีจะสมรสไดมี้นอ้ยกวา่หญิงมาก เพราะ 
ก. เพศชายเป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่ในทางชีววทิยาทารกชายเกิดมามากกวา่ทารกหญิง แต่ตาม

อตัรา ทารกชายตายเสียมากกวา่ทารกหญิง คือเล้ียงเด็กชายล าบากกวา่เล้ียงเด็กหญิง 
ข. ผูช้ายตอ้งเส่ียงในดา้นอุตสาหกรรมมากกวา่ผูห้ญิง ท าใหผู้ช้ายตายในทางน้ีมากกวา่ผูห้ญิง 
ค. คร้ังหน่ึงผูช้ายมากมายไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย (คือพวกจีนท่ีอพยพเขา้มา) เขาท า

การสมรสกบัผูห้ญิงไทย บดัน้ีเขาพาภรรยาคนจีนของเขามาดว้ย จึงไม่มีผูช้ายมาแทนจ านวนผูช้ายท่ีขาด
ไปนั้น ท าใหผู้ห้ญิงไทยคา้งอยูม่ากข้ึน 

ง. ในจ าพวกคนท่ีไม่สามารถท าการสมรสไดก้็มีผูช้ายมากวา่ผูห้ญิง เช่นนกัโทษ คนเสียจริต คน
พิการ คนจรจดั ผูท่ี้มีอาชีพทหาร พระภิกษุ ฯลฯ เป็นตน้ 

จ. อุปัทวเหตุในการสงครามก็เป็นเหตุท่ีท าลายชีวติผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง และมีทหารเป็นจ านวน
มากท่ีไปท าการสมรสกบัสตรีสูงอายใุนต่างประเทศ และปล่อยใหส้ตรีสาวในบา้นเมืองของตนขาดคู่
สมรส 

ฉ. สถิตใน สปร. อเมริกา มีดงัน้ี 
ผูช้ายท่ีอายตุ  ่ากวา่ 1 ปีมีมากกวา่ผูห้ญิงรุ่นเดียวกนั 33,426 คน 
ผูช้ายท่ีอาย ุ1-4 ปี มีมากกวา่ผูห้ญิงรุ่นเดียว กนั 134,666 คน 
ผูช้ายท่ีอาย ุ5-14 ปีมีมากกวา่ผูห้ญิงรุ่นเดียวกนั 311,747 ตน 
ผูห้ญิงอาย ุ15-18 ปี มีมากกวา่ผูช้ายรุ่นเดียวกนั176,268 คน 
ผูห้ญิงอาย ุ25-34 ปี มีมากกวา่ผูช้ายรุ่นเดียวกนั 297,078 คน 
ผูห้ญิงอาย ุ35 -44 ปี มีมากกวา่ผูช้ายรุ่นเดียวกนั 3,672 คน 
(จากสถิติน้ีเราจะเห็นวา่ เม่ืออาย ุ 14 ปี ลงไปจะมีผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง แต่พออายสูุงข้ึนจ านวน

ผูช้ายก็ลดนอ้ยลงไป) 
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3. อาชีพและการศึกษาท าใหท้อ้ถอยในการสมรส การฝึกหดัในอาชีพมกัท าใหก้ารสมรสเน่ินชา้
ไป จนบางคร้ังก็ชา้ไปอยา่งไม่มีก าหนด ผูช้ายออกจากวทิยาลยัเพื่อไปฝึกหดัวชิาท่ีสูงข้ึน เขาจึงละหญิง
ท่ีเขารู้จกัไวท่ี้นัน่ และเม่ือเขาจะท าการสมรสภายหลงั เขาก็มกัจะสมรสกบัหญิงท่ีมีอายอุ่อนกวา่ ผูท่ี้
ไดรั้บการศึกษา จากวทิยาลยัมกัตอ้งการคู่เคียงท่ีมีการศึกษาท่ีดีเท่ากบัเขา เหตุฉะนั้นจ านวนคู่ก็นอ้ยลง 
บางทีพิถีพิถนัมากเกินไปจนมกัไม่ไดคู้่สมรสเสียเลย 

4. มาตรฐานสูงเกินไป บางทีเขาก็ผดัผอ่นการสมรสเพื่อรอไปจนกวา่มีฐานะการครองชีพดีถึง
ขนาดท่ีเขากะไวเ้สียก่อน คือท่ีเขาเคยเห็นในบา้นบิดามารดาของเขา เขาก็รับเอาบา้นสมยัใหม่ และ
เคร่ืองทนัสมยัต่าง ๆ ท่ีเขาท าการโฆษณาใหซ้ื้อนั้นมาเป็นมาตรฐานการครองชีพของเขา จึงตอ้งเล่ือน
การสมรสไปจนกวา่เขาจะสามารถจดัหาส่ิงเหล่านั้นใหไ้ดเ้สียก่อน การผดัผอ่นเช่นน้ีท าใหก้ารสมรส
คา้งเร่ือยไปก็มีอยูบ่่อย ๆ 

5. เขาผา่นชีวิตเยาวม์าอยา่งไม่มีความผาสุกคือ บิดามารดาทะเลาะววิาทหรือหยา่ร้างกนั 
ตวัอยา่งท่ีเขาเห็นน้ีท าใหเ้ขาหมดอาลยัในการแต่งงาน เขาจึงสมคัรใจอยูเ่ป็นโสด 

6. ความไม่สมบูรณ์ทางดา้นความสะเทือนใจ เขาไม่เคยเติบโตพอท่ีจะรับผดิชอบในการสมรส
กบัอีกคนหน่ึงไดเ้ลย เพราะตามอารมณ์ของเขา เขารู้สึกตวัวา่ ไม่กลา้พอท่ีจะรับผดิชอบในเร่ืองชีวิต
สมรส 

7. ติดพอ่ติดแม่จนถอนไม่ออก เขาติดพอ่แม่เกินไปจนไม่สามารถท่ีจะรักคนอ่ืนใหเ้หมาะสมได ้
มีอะไรหยมุหยมิ ก็ยกข้ึนอา้งเพื่อหลบหลีกกลบัไปบา้นหาพอ่แม่เสีย 

8. มีมาตรฐานแห่งความงามและเสน่ห์ ท่ีผดิมองดูเป้าหมายแห่งความงามท่ีอยูภ่ายนอก แทนท่ี
จะดูถึงลกัษณะนิสัยใจคอ เช่นเห็นผูท่ี้ตนหมายใจไวเ้ป็นชายศีรษะลา้นหรือเป็นหญิงท่ีมีหนวดเสีย เลย
ไมย่อมแต่งงานดว้ย 

9. ยดึมาตรฐาน “พวกลุโสดา” คนไม่ใช่เทวดา (ทูตสวรรค)์ ถา้หวงัท่ีจะสมรสกบัเทวดาแลว้ก็
จะไมไดส้มรสเลย เราจะรอหาคู่ท่ีไม่มีท่ีติไม่มีด่างพร้อยเลยก็คงหาไม่ไดแ้น่ 
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ไม้วดัความรัก 

ฉนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ ความรักชนิดท่ีฉนัมีอยูน้ี่เป็นความรักชนิดท่ีจะเป็นรากฐานของชีวติ ววิาห์ 
ของฉนัหรือไม่? (ขอใหผู้อ่้านพยายามตอบค าตอบต่อไปน้ีดว้ยตนเอง ตอบสั้น ๆ วา่ “จริง” และ “ไม่
จริง” เท่านั้นก็พอ) 

1. เม่ือท่านคิดถึงผูอ่ื้น ท่านก็คิดวา่ “ฉนัจะท าใหเ้ธอมีความสุขเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร” มากกวา่คิดวา่ 
“เขาจะใหฉ้นัไดรั้บความสุขมากยิง่ข้ึนไดเ้ท่าไรหนอ” เช่นน้ีจริงหรือไม่ 

2. ในการคิดอะไรต่ออะไร ท่านคิดอยา่งกบัจะพดูวา่ “เรา” เช่น “เราชอบ.....” มากกวา่ท่ีท่านมกั
คิดแต่เพียงวา่ “ฉนัชอบ.......” เช่นน้ีจริงไหม 

3. ท่านคิดวา่ท่านจะอยูด่ว้ยกนั และจะอยูร่่วมกนั แก่ไปดว้ยกนั มากกวา่ท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนท่ี
ท่านรู้จกั จริงไหม 

4. เม่ือเกิดขดัใจกนัข้ึน ท่านคิดวา่ท่านจะระงบัได ้ และท่านรู้สึกวา่ท่านจะเอาใจใส่ใน
ความสัมพนัธ์กบัสามีภรรยาของท่านมากกวา่การเอาชนะ และมากกวา่ท่ีจะแสดงวา่ ตวัท่านเป็นฝ่ายถูก
จริงไหม 

5. ท่านมองเห็นตวัท่านเองวา่ ท่านไม่ใช่แต่ “เพื่อนกนัเหงา” แต่เป็นมิตรร่วมงานท่ีใหญ่โต
พอท่ีจะท าความฝันความขวนขวายใหส้ าเร็จไปไดจ้ริงไหม 

ถา้ท่านตอบค าถามเหล่าน้ีดว้ยความจริงใจ ทุกขอ้ ไดว้า่ “จริง”  
ความรักของท่านก็กวา้งขวาง มากกวา่ เห็นแก่ตวั 
เติบโตถึงขนาด ไม่ใช่อยา่งทารก 
เปิดเผย มากกวา่ ลบัล้ี 
เป็นผูร่้วมกนัจริงมากกวา่ เป็นเพียงโรมานส์หรือหาสนุก 
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ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า ความรักน้ันเป็นความรักแท้ 

(จงตอบค าถามต่อไปน้ี ขอ้ไหน “จริง ก็ใส่ “จ” ไว ้ ขอ้ไหน “ไม่จริง” (เทจ็) ก็ใส่ “ท” ไว้
ขา้งหนา้ของขอ้นั้น ๆ เขียนดว้ยตวัดินสอไวก่้อนแลว้จึงอ่านตอนต่อไป) 

1. เม่ือความรักมากระทบท่าน ท่านรู้ตวั 
2. บางทีท่านเกิดไม่ชอบคนท่ีท่านเคยรักมาแลว้นั้น 
3. ความรักท่ีตวัมีเม่ือยงัเด็ก ๆ อยูรู้่สึกวา่ไม่ใช่ความรักแท ้
4. เม่ือท่านเกิดรักเขา้จริง ๆ แลว้ ท่านก็ไม่มีความสนใจในคนอ่ืน 
5. เม่ือท่านจมด่ิงลงในความรัก ก็รู้แน่วา่เป็น “รัก” แท ้
6. ท่ีวา่รู้สึกรักนั้น มีชนิดเดียวเท่านั้นเอง 
7. คนเดียวจะรักหลาย ๆ คนพร้อมกนัก็ได ้มนัเป็นของธรรมดา 
8. ท่านไม่เคยรัก 2 คนดว้ยความรักแบบเดียวกนั 
9. ความรักท่ียดึเยื้อเป็นเวลานานนั้นไม่ใคร่เป็นท่ีจุใจเท่ากบัความรักท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว ๆ 

อยา่งสายฟ้าแลบ 
10. ความรักไม่เห็นมีความหมายอะไร เป็นแต่ความเป็นไปเท่านั้นเอง 
11. เม่ือคู่ใดเกิดรักกนัเขา้แลว้ นัน่ลงเลยไดล้ะ เขาควรจะแต่งงานกนัอยา่งเร็วตามแต่จะได ้อยา่

ไปค านึงถึงอะไรอ่ืนอีก 
12. ความรักท่ีปราศจากการแต่งงานนั้น เป็นโศกนาฏกรรมอยา่งหนกั อาจเป็นอนัตรายแก่ชีวติ

ได ้
13. จะไปรักคนอ่ืน นอกเหนือไปจากคนท่ีท่านจะแต่งงานดว้ยนั้นไม่เห็นจ าเป็นจะตอ้งมาเป็น

เหตุท าลายชีวติวิวาห์ของท่าน 
14. กวา่คนหน่ึงคนใดจะเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาได ้เขาก็รักคนมาเสียมากแลว้ 
15. ความรักเป็นส่ิงท่ีท่านจะเรียน หรือเป็นส่ิงท่ีท่านจะศึกษาใหรู้้ไม่ไดเ้ลย ความรักเป็นเร่ือง

ความกระเทือนใจอยา่งแรงเท่านั้น 
เม่ือเขียนตอบเสร็จแลว้จงพลิกหาหนา้ต่อไป พิจารณาดูวา่ผูเ้ช่ียวชาญเขาตอบปัญหาเหล่าน้ี

อยา่งไรบา้ง 
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ความจริงทีผู้่เช่ียวชาญค้นพบแล้ว 

(ต่อไปน้ีเป็นขอ้เฉลยปัญหาขา้งตน้ พร้อมกบัเหตุผลท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหไ้ว)้ 
1. (เทจ็) ความรู้สึกรักใคร่มีหลายอยา่งหลายชนิดและมกัไม่ใคร่ปรากฏในรายท่ีจะใหเ้ป็น

ธรรมชาติของความรักแท ้เพราะฉะนั้นรู้สึกวา่จะหาไดค้่อนขา้งยากสักหน่อย 
2. (จริง) มิใช่เป็นส่ิงท่ีอาจเป็นไปไดเ้ท่านั้น แต่มกัเป็นไปไดอ้ยา่งมากทีเดียว ผูท่ี้ถูกเขาคนหน่ึง

คนใดรักนั้น แต่ในบางกรณี เขาจะไม่ถูกรักก็ได ้ เช่นเดียวกบั ในสภาพท่ีเราเป็นปุถุชนดว้ยกนั เรามิได้
ส าแดงตวัของเราใหป้รากฏในลกัษณะท่ีดีท่ีสุดเสมอไป เหตุฉะนั้นซ่ึงจะไม่รักคนท่ีตนรักในบางคร้ัง
บางคราวนั้น ก็เป็นเอก๊ซ์ปีเรียนส์ตามธรรมดาดว้ยกนัทัว่ไปทุกคน 

3. (เทจ็) ถึงแมค้วามรักระหวา่งเด็กมิใช่เป็นความรักท่ีสมบูรณ์ก็ดี ก็ยงันบัวา่เป็นความรู้สึกรัก
อยา่งหน่ึง แต่ความยุง่ยากจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือคนหน่ึงคนใดคิดเห็นจริงจงัเกินไป ในความรักคร้ังยงัเยาว์
นั้นอาจท าใหเ้กิดชีวิตรักอยา่ง “รักหลอก ๆ (Puppy love)” ก็ได ้

4. (เทจ็) ผูท่ี้อยูใ่นภาวะก าลงัหลงรัก มกัจะท าใหบุ้คคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนน่ารักข้ึนกวา่เก่า “คนทั้ง
โลกรักคนรัก” และ “คนรักรักคนทั้งโลก” 

5. (เทจ็) ความรู้สึกอนัต่ืนเตน้รุนแรงท่ีสุดน้ีมิใช่เป็นวธีิดีท่ีสุด ท่ีจะส าแดงถึงความรู้สึกรักท่ีแท้
และ ถาวร จงสังเกตดูไมว้ดัความรักท่ีไวใ้จไดน้ั้น 

6. (เทจ็) ความรู้สึกรักนั้นมีหลายอยา่งคือ ความอ่อนโยน ความหลงไหล ความรักเยีย่งมารดา 
ความฟุ้งเฟ้อ ความปลอดภยัท่ีเป็นสุข ฯลฯ 

7. (เทจ็) การท่ีจะรักหลายๆ คนในคราวเดียวกนั นั้น เป็นส่ิงธรรมดา ความจริงน่ีเป็นวิธีหน่ึงท่ี
จะวดัความปกติได ้ ความรักเยีย่งคู่ทุกขคู์่ยากมกัมิไดร้วมความรู้สึกเพศรสเขา้ไปดว้ย แต่ความรักตาม
ความหมายท่ีกวา้งนั้นก็รวมวเพศรสไวด้ว้ยอยา่งสมบูรณ์ 

8. (จริง) บุคคลสองคนไม่สามารถจะเหมือนกนัไดทุ้กอยา่งฉนัใด การรวมของบุคคลสองคนก็
ไม่สามารถเหมือนกนัไดฉ้นันั้น ความรู้สึกรักต่อเพื่อนเก่า อาจแตกต่างกบัความสัมพนัธ์กบัเพื่อนใหม่ 
ความรักท่ีรักคุณตา (พ่อของแม่) กบัความรักต่อคู่รักนั้นไม่ใช่อยา่งเดียวกนั 

9. (เทจ็) ความสัมพนัธ์ในความรักท่ีแทจ้ริงและอ่ิมเอิบนั้น เป็นความรักท่ีใชเ้วลานาน และค่อย 
ๆ เจริญ ผดิกบัความรักสายฟ้าแลบซ่ึงไม่ชา้ก็ดบัมอดไป 

10. (เทจ็) ความรักนั้นมีความหมาย มีกฎหมายครอบครอง มีประวติั ผูท่ี้รักอาจไม่ทราบวา่เหตุ
ใด เขาจึงรักหญิงผูน้ี้คนเดียว ยิง่ไปกวา่เขาทราบวา่ เหตุใดเขาจึงชอบอาหารบางชนิดเป็นพิเศษ หรือเหตุ
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ใดอาหารเหล่านั้น จึงท าใหเ้ขาแขง็แรง หรืออว้นทว้นหรือเจบ็ป่วย แต่นกัวทิยาศาสตร์ไดค้น้พบกฎแห่ง
ความรักและเขา้ใจดีแลว้ 

11. (เทจ็) ความรู้สึกอาจผดิพลาดไดอ้ยา่งไกลน้ี เก่ียวขอ้งกบัความสุขในชีวติสมรสเป็นอยา่ง
มาก ความรู้สึกรักมีหลายชนิด ดงันั้นผูท่ี้รักจึงตอ้งแน่ใจวา่ความรักท่ีเขามีนั้น เป็นชนิดท่ีจะน าไปสู่ชีวติ
สมรสท่ีถาวรไดแ้น่ 

12. (เทจ็) ความรักนอกเหนือการสมรสท่ีเป็นสุขนั้นก็มีมาก 
13. (จริง) เราก าลงัตอบปัญหาน้ีตลอดมา 
14. (จริง) เราทุกคนต่างเร่ิมรักก่อนท่ีเราจะออกมาจากเปล เรารักน้ิวเทา้ น้ิวมือ รักมารดาบิดา 

พี่ชายนอ้งสาว เพื่อนเล่น ครูบาอาจารย ์ลุง ลูกเสือ หญิงท่ีสวมเส้ือกนัหนาวสีแดง เด็กชายท่ีเดินกลบัจาก
โรงเรียนไปบา้นพร้อมกบัเรา กวา่เราจะเป็นผูใ้หญ่ไดก้็รักใครต่อใครมาเสียมากก่อนแลว้ 

15. (เทจ็) ถา้เป็นจริง เหตุใดจึงถามปัญหาเหล่าน้ี และพยายามท่ีจะตอบ? ตอบไดห้ลายประการ 
อารมณ์เป็นส่ิงท่ีอาจเขา้ใจได ้เราอาจศึกษาและรู้สึกถึงความรักไดม้ากเท่า ๆ กบัรู้ถึงเร่ืองไฟฟ้า 
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เราจะทราบได้อย่างไรว่า ชีวติสมรสของเราจะยดืเยือ้ และจะมคีวาม

ผาสุก 

ไม่มีผูใ้ดท่ีจะรับประกนัไดว้า่คู่หนุ่มสาวท่ีแต่งงานกนัใหม่ ๆ คู่ใด ๆ จะมีชีวติสมรสท่ียดืเยื้อ
และมีความผาสุก เพราะเร่ืองอยา่งน้ีสุดแลว้แต่คู่หนุ่มสาวท่ีแต่งงานกนันั้น มีหนุ่ม ๆ มากคนดว้ยกนัคิด
วา่ส่ิงท่ีเราควรกระท าก็คือ แต่งงานกนั เท่านั้นเป็นพอ ความผาสุกจะตามมาเองจนตลอดชีวติของเขา 
จริงอยูก่ารแต่งงานเปิดโอกาสใหคู้่สมรสประสบความผาสุกอนัยิง่ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาส
ใหเ้ขาประสบความไม่ผาสุกอยา่งใหญ่หลวงดว้ยในชีวติสมรสมีส่วนประกอบหลายอยา่งรวมอยู ่ เม่ือมีผู ้
คิดใคร่ครวญถึงส่วนประกอบเหล่าน้ีนานปีเขา้แลว้ ก็สามารถจดัเขา้เป็นระเบียบแบบแผน ท่ีพอจะช้ีได้
วา่ส่วนประกอบนั้นจะท าใหคู้่สมรสโนม้เอียงไปทางไหน เพราะฉะนั้นถา้เราเอาส่วนประกอบเหล่าน้ีมา
ใคร่ครวญดูใหถ่้องแถแ้ลว้ อาจมองเห็นผลท่ีจะบงัเกิดแก่คู่สมรสได ้

คู่สมรสท่ีมีลกัษณะอยา่งไร จึงจะท าใหก้ารสมรสน าความผาสุกมาใหไ้ด ้ มีส่วนประกอบ
อะไรบา้งท่ีอาจจดัเป็นระเบียบก่อนและจะน าไปสู่การสมรสท่ีผาสุก น่ีเป็นส่วนประกอบบางประการ 

1. ความผาสุกของบิดามารดาของคู่สมรส ถา้บิดามารดาของคู่สมรสเคยมีชีวติสมรสอยา่ง
ผาสุก ก็ช่วยส่งเสริมใหคู้่สมรสนั้นประสบความผาสุกไดง่้าย ถา้บิดามารดาของคู่สมรสจบชีวติสมรส
ของเขาดว้ยการตีด่าหยา่ร้าง ความผาสุกของคู่สมรสก็จะลดหยอ่นลงตามส่วน มีขอ้ยกเวน้อยูป่ระการ
หน่ึง คือเม่ือคู่สมรสรู้ประวติัชีวติสมรสของบิดามารดาของตนเองแลว้ และเขาพยายามขจดัปัดเป่ามิให้
ชีวติสมรสของเขาเป็นไปอยา่งนั้น แต่พยายามหาหนทางใชชี้วติสมรสของตนประสบความผาสุข เช่นน้ี
ก็จะเพิ่มความส าเร็จในชีวติของเขาไดม้าก 

2. ประวตัิของความผาสุก ความผาสุกอนัเกิดมีมาแก่หนุ่มหรือสาวฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้ง
สองฝ่ายของคู่สมรสก็ตาม ยอ่มแสดงวา่บุคลิกลกัษณะของอนุชนนั้น ๆ สมดุลยดี์ ถา้ชีวติตอนตน้ ๆ ของ
อนุชนนั้นมีความผาสุกดีในครอบครัวของตน ก็เป็นโอกาสดีท่ีจะแสดงไดว้า่ชีวติสมรสในบา้นใหม่ของ
เขาจะผาสุกดีเหมือนกนั ถา้ปรากฏวา่บิดามารดามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และเม่ือยงัหนุ่มยงัสาวอยูก่็ไม่
ใคร่จะมีขอ้ขดัขอ้งหมองใจกนัแลว้ เช่ือวา่คู่สมรสท่ีเร่ิมชีวติในบา้นใหม่คงจะไม่มีขอ้ขดัขอ้งหมองใจท่ี
ร้ายแรงดว้ยเหมือนกนั วินยัท่ีค่อนขา้งไม่เคร่งเกินไปหรือค่อนขา้งไม่หยอ่นยานเกินไป และไม่หยอ่นจดั
หรือตึงจดั ถา้วนิยัมีลกัษณะอยา่งกล่าวสลบักนัไปมา อยูแ่ลว้ ยอ่มช่วยเตรียมใหอ้นุชนท่ีท าการสมรสกนั
นั้นมีวนิยัปกครองตนเองไดดี้ข้ึน เพื่อเขาจะผอ่นผนัตวัเขาใหเ้หมาะแก่ชีวติววิาห์ของเขาได ้
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3. พืน้เพทีค่ล้ายคลงึกนั ถา้พื้นเพ และวฒันธรรมของคู่สมรสคลา้ยคลึงกนัทั้งสองฝ่าย ยอ่ม
หวงัไดม้ากหน่อยวา่คู่สมรสนั้นจะประสบความผาสุก บุคคลท่ีมีวรรณะ สัญชาติและสังคมเดียวกนัเป็น
คู่สมรส ยอ่มมีหวงัท่ีจะประสบความผาสุกไดม้ากกวา่บุคคลท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัมาก เอก๊สปี
เรียนส์ท่ีส าคญัทางดา้นศาสนาก็ช่วยไดด้ว้ย และมาตรฐานการครองชีพซ่ึงเป็นชั้นปานกลาง ก็เป็น
ส่วนประกอบท่ีดีกวา่มาตรฐาน การครองชีพชั้นสูงมากหรือชั้นต ่ามาก 

4. การศึกษาและสมรรถภาพทางสมอง การศึกษาช่วยใหชี้วติสมรสประสบความผาสุกได้
ดียิง่ข้ึน ยิง่มีการศึกษามากก็ยิง่มีการเส่ียงนอ้ยลง ความสามารถทางสมองซ่ึงเขาวดักนัตามหลกั I.Q. 
ระหวา่งสามีกบัภรรยา ดูเหมือนไม่น าผลอะไรมาเก่ียวขอ้งกบัความผาสุกของชีวติสมรส แต่ความเช่ือ
ของสามีหรือตวัภรรยาเองก็ตาม ท่ีเช่ือวา่ภรรยามีความสามารถทางสมองยิง่กวา่สามี ถา้มีดงัน้ีแลว้มกัท า
ใหเ้กิดความไม่ผาสุก 

5. ความรู้สึกนึกคดิเร่ืองเพศรส ชีวติสมรสมกัประสบความผาสุก เม่ือคู่สมรสไดรู้้เร่ืองเพศ
รสจากบิดามารดาของตนเอง และไม่ใช่เก็บมาอยา่งเร่ียราด หนุ่มสาวผูไ้ดรั้บการอบรมสั่งสอนเร่ืองเพศ
รสเพง่เล็งหาความผาสุกทางเพศรสดว้ยการแต่งงานนั้น เม่ือเฉล่ียแลว้ เขามีความผาสุกในชีวติววิาห์
มากกวา่หนุ่มสาวท่ีเพิกเฉยในการอบรมเช่นน้ี หรือท่ีคิดวา่เร่ืองเช่นน้ีเป็นเร่ืองน่าเกลียด 

6. ระยะของความคุ้นเคย คู่สมรสรู้จกักนัดีมากยิง่นานเท่าใด ชีวติสมรสของเขาก็ยิง่จะ
ประสบความสุขมากข้ึนเท่านั้น ระยะเวลาท่ีเขารู้จกัคุน้เคยกนันั้นไม่ส าคญัเท่ากบัระดบัความรู้จกัคุน้เคย
ของเขา คือถา้เขารู้จกักนัอยา่งผวิเผนินานปี ก็สู้เขารู้จกักนัอยา่งใกลชิ้ดสนิทสนมนอ้ยปีกวา่ไม่ได ้ การ
เร่งแต่งงานกนัมกัเกิดจากความหลงรักกนั แต่การแต่งงานท่ีอ านวยผลดีนั้นยอ่มเกิดจากความรักท่ี
เน่ืองมาจากความคุน้เคยสนิทสนมกนัมากกวา่ 

7. ทั้งสองต้องการมบุีตร ถา้คู่สมรสตอ้งการมีบุตรดว้ยกนัทั้งสองคน โดยมากเป็น
ส่วนประกอบส าคญัของความผาสุกในการแต่งงาน ส่วนความพอใจท่ีมีบุตรเพียงคร่ึง ๆ กลาง ๆ ก็มกั
เกิดมาจากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นฝ่ายคา้นไม่อยากมีบุตร 
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อตัราพยากรณ์การสมรส 

ค าช้ีแจง ท่านชายตอ้งอ่าน “หมวดส าหรับชายท่ีจะเป็นสามี” จงตอบเอาคะแนนท่ีไดร้วมเขา้
ดว้ยกนั ในท านองเดียวกนั หญิงท่ีจะเป็นภรรยาก็ตอ้งตอบและบวกผลคะแนนท่ีตนจะไดจ้ากการอ่าน 
“หมวดส าหรับหญิงท่ีจะเป็นภรรยา” ต่างก็บวกคะแนนของตนเป็นคะแนนประจ าตวั แลว้ทั้งสองฝ่ายจะ
อ่านและเอาคะแนนท่ีจะไดจ้าก “หมวดร่วมของสามีภรรยา” มารวมเขา้กบัคะแนนทั้งสองหมวดท่ีได้
มาแลว้ ผลบวกท่ีไดม้าจากหมวดทั้งสามจะเป็น “อตัราพยากรณ์การสมรส” ถา้ไดสู้งกวา่ 700 เกือบหวงั
ไดเ้ตม็ท่ีทีเดียววา่ คู่สมรสคู่นั้นจะประสบความผาสุกอยา่งท่ีสุด ถา้ไดร้ะหวา่ง 540 ถึง 700 ก็ทายไดว้า่
เขาค่อนขา้งจะประสบความผาสุกกวา่คู่สมรส ทัว่ ๆ ไป ถา้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 300 โอกาสท่ีจะประสบ
ความไม่ผาสุกค่อนขา้งแน่นอน 

1. หมวดส าหรับชายท่ีจะเป็นสามี 
ขอ้  1 ต าแหน่งของท่านในครอบครัว คะแนน 
 ก. เป็นลูกคนเดียวในครอบครัว 0 
 ข. เป็นลูกหวัปี 15 
 ค. เป็นลูกคนกลาง 20 
 ง. เป็นลูกคนสุดทอ้ง 15 
 จ. ไม่มีค  าตอบ 0 
ขอ้  2 ติดใครมากท่ีสุด พี่นอ้งผูช้ายหรือพี่นอ้งผูห้ญิง  
 ก. เป็นลูกคนเดียว 0 
 ข. ไม่ติดใครแต่มีพี่นอ้งผูช้ายหรือพี่นอ้งผูห้ญิง 20 
 ค. ติดพี่ผูช้ายมากท่ีสุด 20 
 ง. ติดพี่ผูห้ญิงมากท่ีสุด 10 
 จ. ติดนอ้งผูช้ายมากท่ีสุด 15 
 ฉ. ติดนอ้งผูห้ญิงมากท่ีสุด 15 
 ช. ไม่มีค  าตอบ 0 
 3 บริเวณท่ีอาศยั  
 ก. ในกรุงใหญ่ บา้นช่องกวา้งขวาง 0 
 ข. ในกรุงใหญ่ เพื่อนบา้นเก่าแก่ 15 
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 ค. ในกรุงใหญ่เพื่อนบา้นใหม่ 20 
 ง. ในกรุงใหญ่ โรงแรม 0 
 จ. ในกรุงใหญ่ บา้นส่วนตวั ชั้นดีหน่อย 2 
 ช ในเมืองเล็ก 11 
 ซ. ในหวัเมืองเล็ก 20 
 ฌ. ชนบทและบา้นนอก 15 
 ญ. ไม่มีค  าตอบ 5 
ขอ้ 4. ขั้นของการศึกษา  
 ก. มีความรู้ เพียงชั้นประถม 0 
 ข. มีความรู้ เพียงชั้นมธัยม 0 
 ค. มีความรู้ เพียงชั้นอาชีพ(ไม่ใช่ชั้นมหาวทิยาลยั) 0 
 ง. มีความรู้ ชั้นมหาวทิยาลยั 15 
 จ. มีความรู้ จบวชิาชีพสูงกวา่ชั้นมหาวทิยาลยั (หรือส าเร็จจากต่างประเทศ) 20 
 ฉ. ไม่มีค  าตอบ 0 
ขอ้ 5. อาชีพ  
  ไม่มีอาชีพ 0 
  สมุดบญัชี 10 
  การบญัชี 15 
  นายหนา้ 10 
  การโฆษณา 15 
  ช่างไม ้ 5 
  การสถาปัตย ์ 15 
  ช่างกลเคมี 20 
  กวดนกักีฬา 20 
  ช่างกลพลเรือน 15 
  ช่างแกร้ถยนตร์ 5 
  เสมียน 10 
  คนขายรถยนตร์ 10 
  เจา้ของร้านขายผา้ 15 
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  ท างานในธนาคาร 10 
  ช่างรับเหมาก่อสร้าง 15 
  นายธนาคาร 15 
  อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 20 
  ช่างตดัผม 5 
  เจา้หนา้ท่ีในบริษทั 15 
  คนขายพนัธบตัร 10 
  ช่างท าฟัน 10 
  ขายยา 10 
  กรรมกร 0 
  จดัการศึกษา 15 
  ทนายความ 15 
  พนกังานรถไฟ 10 
  พนกังานไปรษณีย ์ 10 
  ขายท่ีดิน 5 
  ผูจ้ดัการ 15 
  คนขายของหนา้ร้าน 10 
  เจา้ของร้านขายเน้ือ 10 
  คนงานมีฝีมือ (ไม่เฉพาะอยา่ง) 5 
  ช่างฝีมือ  5 
  เจา้ของร้านเล็ก ๆ 10 
  ศิษยาภิบาล,ศาสนาจารย ์ 20 
  คนขายของหนา้หา้ง 15 
  นกัดนตรี,นกัร้อง 5 
  ช่างกลไฟฟ้า 15 
  ท างานหนงัสือพิมพ ์ 15 
  ช่างไฟฟ้า 10 
  ท างานในท่ีท าการ 15 
  ช่างกล (อินยนิเนียร์) 15 
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  เจา้ของการคา้ใหญ่ 15 
  หวัหนา้โรงงาน 10 
  ช่างต่อท่อ 5 
  ชาวนา  10 
  แพทย ์ 15 
  เจา้ของโรงซ่อม 10 
  ช่างพิมพ ์ 10 
  ท างานป้ัมน ้ามนั 5 
  นกัเรียน  20 
  รับราชการ 15 
  ครู 15 
  เจา้ของร้านช า 15 
  คนเร่ขายของ 0 
  ครูสอนชั้นมธัยม 20 
  คนขบัรถบรรทุก 5 
  คนขายอินชวัรันส์ 10 
  คนขายเหมา 15 
  คนอ่ืน ๆ 10 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 6. ท่านท างานต าแหน่งปัจจุบนัมาก่ีปีแลว้  
  ต ่ากวา่ 1 ปี 10 
  5 ปีถึงนอ้ยกวา่ 7 ปี 5 
  1 ปีถึงนอ้ยกวา่ 3 ปี 0 
  7 ปีหรือมากกวา่นั้น 0 
  3 ปีถึงนอ้ยกวา่ 5 ปี 10 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 7. รายงานกิจการท่ีท า  
  เพราะเรียนอยูไ่ม่ไดท้  างาน,หรือท างานเวลาโรงเรียน  
  หยดุเท่านั้น 15 
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  ท างานแต่ไม่ประจ า, เปล่ียนบ่อย ๆ 0 
  ท างานประจ าอยูต่ลอดไป 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 8. เงินเดือน, รายได ้ปัจจุบนัประจ าเดือน  
  ไม่มี 10 
  500 บาท ถึงต ่ากวา่ 700 5 
  ต ่ากวา่ 300 0 
  700 บาทถึงสูงกวา่ 0 
  300 บาทถึงต ่ากวา่ 500 10 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 9. จ านวนเงินท่ีออมไวไ้ด ้  
  ไม่มี 10 
  400 บาทถึง 6000 บาท 5 
  ต ่ากวา่ 2000 บาท 0 
  6000 บาท หรือมากกวา่ 0 
  2000 บาทถึง 4000 บาท 10 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 10. ดชันีการเงินเวลาแต่งงาน จงเอาอาย ุ (คิดถึงวนัเกิดท่ีใกลท่ี้สุด) คูณกบัเงินได้

ประจ าเดือน แลว้เอาผลท่ีไดไ้ปหารเงินท่ีออมไวท้ั้งหมด ถา้เลขดชันีท่ีไดเ้ป็น 
0 

  (คือไม่มีเงินออมไวเ้ลย) 0 
  ระหวา่ง .01 และ .29 15 
  ตั้งแต่ .30 หรือสูงข้ึนไป 20 
  ไม่มีค  าตอบ 5 
 11. ดชันีพื้นเพของครอบครัว (ดูค าอธิบาย ก ตอนทา้ย คือเอาผลบวกท่ีไดใ้น

ค าอธิบาย ก.จากขอ้ 1 ถึง 5 วา่ไดเ้ท่าใดแลว้ยกมา เอามาใหค้ะแนนต่อไปน้ี) 
 

  ต ่ากวา่ 69 0 
  70- 89 5 
  90 – 119 25 
 12. จ านวนความสนใจในงานศาสนา (จ านวนหมายมาในการไปนมสัการ)  



 38 

  เป็นสมาชิก, แต่ไม่บอกวา่ไปสวดก่ีคร้ัง 5 
  ไม่เคยไปนมสัการหรือเก่ียวพนักบังานของคริสตจกัรเลย 0 
  ไปสวดไม่เกินเดือนละคร้ัง 10 
  ไปสวดไม่เกินเดือนละ 2-3 คร้ัง 20 
  ไปสวดไม่เกิน เดือนละ 4 หรือมากกวา่นั้น 15 
  ไม่ตอบเลย 0 
 13. อายใุนเม่ือท่านหยดุไม่ไปเรียนรววีารศึกษา  
  ไม่เคยไปเลย 10 
  หยดุเม่ืออาย ุ10 ปี หรืออายนุ้อยกวา่น้ี 0 
  ไปจนอาย ุ11-17 ปี 25 
  ไม่ตอบเลย 30 
 14. เป็นสมาชิกของสมาคมก่ีสมาคม  
  ไม่เป็นสมาชิกเลย 0 
  หน่ึงสมาคม 10 
  สองสมาคม 15 
  สามหรือมากกวา่น้ี 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 15. เม่ือเป็นเด็กและหนุ่มหน่อย ไดอ้ยูท่ี่ไหน  
  เมืองใหญ่ (มีพลเมือง 10,000 คนข้ึนไป) 0 
  เมืองเล็ก (มีพลเมือง นอ้ยกวา่ 10,000 คน) 10 
  บา้นนอก 30 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 16 จ านวนผูห้ญิงท่ีติดต่อเป็นประจ าก่อนไดคู้่รัก  
  ไม่มีใครเลยนอกจากคู่รัก 10 
  มีคนหน่ึง 5 
  มีสองหรือสาม 5 
  มีส่ีหรือหา้ 5 
  มีหกหรือ เกินกวา่นั้น 0 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
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 17 จ านวนเพื่อนท่ีเป็นผูช้าย  
  เกือบไม่มีเลย 0 
  มีนอ้ย (ถึง 3 คน)  5 
  มีบา้ง (ถึง 8 คน) 20 
  มีมาก(มากกวา่8 ข้ึนไป) 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 18 ประวติัเร่ืองสมรสของบิดามารดา  
  แต่งงานกนั และยงัมีชีวติอยูท่ ั้งคู่ 5 
  แยกกนัอยูห่รือหยา่กนั 0 
  มรณะแลว้ทั้งคู่ 5 
  พอ่มรณะแลว้ 15 
  แม่มรณะแลว้ 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 19 ความผาสุกของชีวติสมรสของพอ่แม่ท่ีท่านคะเนได ้  
  เป็นสุขมากทีเดียว 40 
  เป็นสุขดี 20 
  เป็นสุขตามธรรมดา 10 
  ไม่เป็นสุข 20 
  ไม่เป็นสุขมากทีเดียว 0 
  ไม่มีค  าตอบ 20 
 20 จ านวนคร้ังคราวท่ีท่านไม่ตกลงเห็นพอ้งและขดัใจกบับิดาของท่าน  
  ไม่มีเลย 40 
  มีนอ้ยเตม็ที 10 
  มีปานกลาง 30 
  มีมากทีเดียว 15 
  มีอยูแ่ทบจะเร่ือยไป 0 
  ไม่มีค  าตอบ 20 
 21 ท่ีท่านวา่จะแต่งงานน้ีพอ่แม่เห็นดว้ยไหม  
  เห็นดว้ยทั้งคู่ 20 
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  เห็นดว้ยขา้งเดียวอีกขา้งหน่ึงไม่เห็นดว้ย 0 
  ไม่เห็นดว้ยทั้งคู่ 5 
  ไม่มีค  าตอบ 5 
2.  หมวดส าหรับสตรีท่ีจะเป็นภรรยา  
 1. ต าแหน่งของท่านในครอบครัว  
  เป็นลูกคนเดียว 0 
  เป็นลูกหวัปี 10 
  เป็นลูกคนกลาง 10 
  เป็นลูกสุดทอ้ง 0 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 2. บริเวณท่ีอาศยั  
 ก. ในกรุงใหญ่ บา้นช่องกวา้งขวาง 5 
 ข. ในกรุงใหญ่ เพื่อนบา้นเก่าแก่ 10 
 ค. ในกรุงใหญ่ เพื่อนบา้นใหม่กวา่ 5 
 ง. ในกรุงใหญ่ โรงแรม 5 
 จ. ในกรุงใหญ่ บา้นส่วนตวัชั้นเดียวดีหน่อย 15 
 ฉ. ในกรุงใหญ่ ต าบลชานเมือง 15 
 ช. ในเมืองเล็ก 10 
 ซ. ในหวัเมืองเล็ก 20 
 ฌ. ในชนบทและบา้นนอก 15 
 ญ. ไม่มีค  าตอบ 5 
 3. ชั้นของการศึกษา  
 ก. มีความรู้เพียงชั้นประถม 0 
 ข. มีความรู้เพียงมธัยม 0 
 ค. มีความรู้เพียงอาชีพ(ไม่ใช่ชั้นมหาวทิยาลยั) 0 
 ง. มีความรู้ขั้นมหาวทิยาลยั 15 
 จ. มีความรู้จบวชิาชีพสูงกวา่ขั้นมหาวทิยาลยั(หรือส าเร็จจากต่างประเทศ) 20 
 ฉ. ไม่มีค  าตอบ 0 
 4. อาชีพ  
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  ไม่มีอาชีพ 5 
  ท างานบา้น 0 
  ท างานท่ีไม่ใช่ช่างฝีมือในโรงงาน 0 
  เสมียน,ท างานตามออฟฟิศ,ท างานช่าง ท่ีไม่ใช่ช่างฝีมือ 0 
  เสมียนผูช้  านาญ,เลขานุการ,นกัพิมพดี์ดชวเลข 10 
  นางพยาบาล 5 
  ครู 20 
  การสังคม 5 
  นกักฎหมาย,หมอยา ฯลฯ  0 
  นกัการคา้ไดเ้งินเดือนสูง 10 
  อยา่งอ่ืน เช่นนกัศึกษา ฯลฯ 5 
  ไม่มีค  าตอบ 10 
 5. อาชีพปัจจุบนัของท่านเป็นอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัอาชีพท่ีท่านใฝ่ใจอยากได้

หรือไม่ 
 

  ไม่ใฝ่ใจอยากไดอ้าชีพอยา่งใดโดยเฉพาะ 0 
  อาชีพปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัอาชีพท่ีใฝ่ใจ อยากไดที้เดียว 20 
  ผดิจากอาชีพท่ีใฝ่ใจอยากไดเ้ล็กนอ้ย 20 
  ผดิจากอาชีพท่ีใฝ่ใจไวอ้ยา่งมากมาย 5 
  ไม่มีค  าตอบ 15 
 6. ถา้รับจา้งเขา ไดต้  าแหน่งอาชีพน้ีมานานเท่าใดแลว้  
  ต ่ากวา่ 1 ปี 0 
  1 ปี หรือต ่ากวา่ 3 ปี 5 
  3 ปี หรือต ่ากวา่ 7 ปี 10 
  7 ปี หรือสูงกวา่นั้น 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 7. รายงานการงานของท่าน  
  ไม่ไดท้  างานเลย 0 
  ท างานเป็นคร้ังคราว 5 
  ท างานเป็นลูกจา้งอยูเ่สมอ 15 
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  ดูแลบา้น 10 
  ติดงานนอกบา้นเสมอ (ไม่ใคร่ไดก้ าไร) 20 
  ไม่มีค  าตอบ 10 
 8. รายไดป้ระจ าเดือนปัจจุบนั  
  ไม่มีเลย 10 
  ไดต้ ่ากวา่ 200 บาท 0 
  ได ้200 บาท ถึงต ่ากวา่ 300 บาท 15 
  ได ้300 บาท ถึงต ่ากวา่ 400 บาท 20 
  ได ้400 บาท ถึงสูงกวา่นั้น 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 9. จ านวนเงินท่ีเก็บสะสมไวไ้ด ้  
  ไม่มีเลย  
  นอ้ยกวา่ 1,000บาท  
  1,000 บาท ถึงต ่ากวา่ 3,000 บาท  
  3,100 บาท ถึงต ่ากวา่ 5,000 บาท  
  5,000 บาท ข้ึนไป  
  ไม่มีค  าตอบ  
 10. ดชันีพื้นเพของครอบครัว (ดูค าอธิบาย ก.ตอนทา้ยคือเอาผลบวกท่ีไดใ้น

ค าอธิบาย ก.จากขอ้ 1 ถึง 5 วา่ ไดเ้ท่าใดแลว้ยกมา เอามาใหค้ะแนนต่อไปน้ี) 
 

  ถา้ไดต้  ่ากวา่ 54 0 
  55-64 15 
  65-เกินกวา่นั้น 15 
 11. จ านวนความสนใจในงานศาสนา (จ านวนหมายมาในการไปนมสัการ)  
  เป็นสมาชิก แต่ไม่บอกวา่ไปสวดก่ีคร้ัง 5 
  ไม่เคยไปนมสัการหรือเก่ียวพนักบังานของคริสตจกัรเลย 0 
  ไปสวดไม่เกินกวา่เดือนละคร้ัง 15 
  ไปสวดไม่เกินกวา่เดือนละ 2-3 คร้ัง 20 
  ไปสวด เดือนละ 4 หรือมากกวา่นั้น 15 
  ไม่ตอบเลย 0 
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 12. อายเุม่ือท่านหยดุไม่ไปเรียนรววีารศึกษา  
  ไม่เคยไปเรียนเลย 0 
  หยดุเม่ืออาย ุ10 ขวบ หรือนอ้ยกวา่นั้น 0 
  ไปจนอาย ุ11-18 ปี 10 
  ไปจนอาย ุ19- เกินกวา่น้ี 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 13. เป็นสมาชิกของสมาคมก่ีสมาคม  
  ไม่เป็นเลย 5 
  หน่ึงสมาคม 0 
  สองสมาคม 10 
  สามหรือมากกวา่นั้น 20 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 14. จ านวนเพื่อนผูห้ญิงท่ีมี  
  เกือบไม่มีเลย 0 
  มีนอ้ย (ถึง 3 คน) 20 
  มีบา้ง (ถึง 8 คน) 10 
  มีมาก(เกินกวา่ 8 คน) 10 
  ไม่มีค  าตอบ 20 
 15. ความผาสุกของชีวติสมรสของพอ่แม่ท่ีท่านคะเนได ้  
  เป็นสุขมากทีเดียว 20 
  เป็นสุขดี 20 
  เป็นสุขพอประมาณ (ตามธรรมดา) 10 
  ไม่เป็นสุข ไม่เป็นสุขมากทีเดียว 0 
  ไม่มีค  าตอบ 0 
 16. จ านวนคร้ังคราวท่ีท่านไม่ตกลงเห็นพอ้งและขดัใจกบับิดาของท่าน  
  ไม่มีเลย 11 
  มีนอ้ยเตม็ที 0 
  มีมากทีเดียว 5 
  มีอยูแ่ทบจะเร่ือยไป 0 
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  ไม่มีค  าตอบ 5 
 17. ท่ีท่านวา่จะแต่งงานน้ีพอ่แม่เห็นดว้ยไหม 20 
  เห็นดว้ยทั้งคู่ 15 
  บิดาเห็นดว้ย มารดาไม่เห็นดว้ย 0 
  บิดาไม่เห็นดว้ย มารดาเห็นดว้ย 5 
  ทั้งคู่ไม่เห็นดว้ย 5 
  ไม่มีค  าตอบ  
3.  หมวดร่วมของสามีภรรยา  
 1. ท่านรู้จกักนัมาก่ีปีแลว้  
  นอ้ยกวา่ 6 เดือน 0 
  6 เดือน ถึงต ่ากวา่ 2ปี 10 
  2 ปี ถึงต ่ากวา่ 5 ปี 20 
  5 ปี ถึงต ่ากวา่ 10 ปี 25 
  10 ปีข้ึนไป 30 
  ไม่มีค  าตอบ 20 
 2. ท่าน “เป็นคนรัก” กนัมาก่ีปีแลว้  
  นอ้ยกวา่ 1 ปี 0 
  1 ปีถึงต ่ากวา่ 3 ปี 5 
  3 ปี หรือมากกวา่นั้น 20 
  ไม่มีค  าตอบ 5 
 3. ความแตกต่างในเร่ืองอายุ  
  อายเุท่ากนั 5 
  สามีแก่กวา่ 1-3 ปี 5 
  สามีแก่กวา่ 4-7 ปี 0 
  สามีแก่กวา่ 8 ปีหรือมากกวา่นั้น 10 
  ภรรยาแก่กวา่ 1-3 ปี 10 
  ภรรยาแก่กวา่ 4 ปี หรือมากกวา่นั้น 30 
  ไม่มีค  าตอบ 0 

ค าอธิบาย ก.พืน้เพของครอบครัว (ใช้เป็นดัชนีของบิดามารดา) 
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 คะแนนของฝ่ายชาย คะแนนของฝ่ายหญงิ 
ก. เร่ืองทางศาสนาท่ีบิดามารดาชอบ   
 บิดามารดาชอบอยา่งเดียวกนั 20 10 
 บิดามารดาชอบต่างกนั 0 0 
 รู้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหน่ึงไม่รู้ 10 5 
ข. การศึกษาของบิดามารดา   
 ทั้งคู่มีการศึกษาขั้นมหาวทิยาลยั 30 20 
 ฝ่ายหน่ึงถึงขั้นมหาวทิยาลยั, อีกฝ่ายหน่ึงขั้น

มธัยม 
20 15 

 ทั้งบิดามารดา ขั้นมธัยม 15 10 
 ฝ่ายหน่ึงถึงขั้นมหาวทิยาลยั,อีกฝ่ายหน่ึงขั้น

ประถม 
15 10 

 มธัยมกบัประถม 10 7 
 ประถม ทั้งคู่ 7 5 
 ฝ่ายหน่ึงไม่มีการศึกษา 5 3 
 ไม่มีการศึกษาทั้งคู่ 0 0 
 ไม่ทราบฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่าย 7 4 
ค. ต าแหน่งก าเนิดของบิดามารดา   
 หวัปี กบัหวัปี (คือบิดามารดาเป็นบุตรหวัปีทั้ง

สองฝ่าย) 
30  

 หวัปี กบัคนกลาง 30  
 หวัปี กบัคนสุดทอ้ง 30  
 หวัปีกบั ลูกคนเดียว 20  
 คนกลาง กบัคนกลาง 10  
 คนกลาง กบัลูกคนเดียว 20  
 สุดทอ้ง กบัสุดทอ้ง 10  
 สุดทอ้งกบัลูกคนเดียว 0  
 ลูกคนเดียวกบั ลูกคนเดียว 0  
ง. บิดามารดามีพี่นอ้งขา้งละก่ีคน   
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 5 คนหรือมากกวา่ ทั้งสองฝ่าย 20 10 
 ฝ่ายหน่ึงมี 5 หรือมากกวา่ อีกฝ่ายหน่ึงมี 4 18 9 
 ฝ่ายหน่ึงมี 5 หรือมากกวา่ อีกฝ่ายหน่ึงมี 3 17 8 
 ฝ่ายหน่ึงมี 5 หรือมากกวา่ อีกฝ่ายหน่ึงมี 2 16 8 
 ฝ่ายหน่ึงมี 5 หรือมากกวา่ อีกฝ่ายหน่ึงมี 1 15 8 
 ฝ่ายหน่ึงมี 5 หรือมากกวา่ อีกฝ่ายหน่ึงมี 2 14 8 
 ฝ่ายหน่ึงมี 5 หรือมากกวา่ อีกฝ่ายหน่ึง 15 7 
 ไม่มีเลย 14 7 
 4 กบั 4 15 7 
 4 กบั 3  14 7 
 4 กบั 2 13 6 
 4 กบั 1 12 6 
 4 กบั 0 10 5 
 3 กบั 3 14 7 
 3 กบั 2 13 6 
 3 กบั 1 12 6 
 3 กบั 0 9 5 
 2 กบั 2 12 8 
 2 กบั 1 11 5 
 2 กบั 0 9 4 
 1 กบั 1 11 5 
 1 กบั 0 8 4 
 0 กบั 0 0 0 
 ไม่ทราบฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่าย 7 4 
จ. ฐานะของครอบครัวของบิดามารดาในสังคม   
 ทั้งสองฝ่ายมีฐานะสูง และเป็นท่ีนบัถือ 20 20 
 ฝ่ายหน่ึงมีฐานะสูง อีกฝ่ายหน่ึงต ่า 10 10 
 ฐานะต ่าทั้งคู่ 0 0 
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