มีรัก ตอง มีเซ็กส ดวยหรือ?
ความรูสึกรักเปนความรูสึกพิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตอใครสักคนทําใหเรารูสึกอยากสนิทสนมอยากอ
ยูใกล และอยากสัมผัส เมื่อคน 2 คน เขาใจเปดใจพูดคุยยอมรับความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง ความสุขแหงรักจึง
เกิดขึ้น
“เซ็กสเปนเพียงสวนหนึ่ง”ของความรักเทานั้น เพราะความรักอาจแนบแนนไดดว ยกิจกรรมอื่นๆรวมกัน
นอกเหนือจากการมีเซ็กส
ความรัก
ความรัก เปนอารมณและการตอบสนองที่เกิดขึ้นไดจากการเรียนรู การเรียนรูจากความรักมักเริ่มจาก
ความรัก ในลักษณะพึ่งพา (Anaclitic Love) ซึ่งไมไดมีพนื้ ฐานมาจากความตองการทางเพศแตเปนความรักที่
ประกอบ ไปดวยเหตุผล ความเอื้ออาทร และปรารถนาดีตอกัน จากนั้นเมื่อเขาสูวัยหญิงชายหนุมสาว ก็จะได
เรียนรูถึงความรักของชูสาว (Romantic Love) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความตองการทางเพศอันเปนผลมาจาก
อิทธิพลของฮอรโมนเพศ
หญิงชาย ที่มีความรักและมีเปาหมายเพื่อรวมทางแหงชีวติ สมรสดวยกันจึงตองมีความรักทั้งสองประเภท
ประกอบกัน หากมีเพียงความรักที่เกิดจากความตองการทางรางกายแตเพียงอยางเดียวสิ่งที่ตามมาคือความลมเหลว
ในชีวิตรัก เพราะเมื่อรางกายของคูรักเปลี่ยนแปลงไปความเบื่อหนายก็จะเกิดขึ้นและจบลงดวยการแสวงหาคนใหม
เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป สิ่งที่ตองระมัดระวังอีก ประการ หนึ่งคือ ตองแยกใหออกระหวางความรักกับ
ความพึงพอใจซึ่งทั้งสองสิ่งอาจมีความคลายคลึงกันจนยากที่จะแยกใหเห็นความแตกตาง โดยเฉพาะในกรณีวัยรุน
ที่ไมมีประสบการณ
ความพึงพอใจ เปน สิ่งที่ เกิดขึ้นจากความรูสึกสนใจอีกฝายหนึ่งเปนพิเศษจนเกิดความพึงพอใจและ
ลุมหลง แตความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึน้ ไดไมยากและไมยั่งยืน มักเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
ความรัก มีศูนยกลางอยูที่ตวั คนที่ตนรัก แตความพึงพอใจมีศูนยกลางอยูที่ความตองการของตนเอง
แมความ พึงพอใจจะสามารถพัฒนาไปสูความรักก็ตาม แตเราก็ควรตระหนักและรูเทาทันความรูสึกของเราวา
กําลังเกิดความรักหรือ ความพึงพอใจ
หนุมสาวเมื่อรักกันก็อยากอยูใกล กัน ความใกลชิดและการอยูดวยกันลําพังสองตอสองในที่ลับตาคนอาจ
นําไปสูการมีเพศสัมพันธโดยไมตงั้ ใจ เพราะผูชายมักจะคิดไวแลวโดยที่ผูหญิงมักจะเคลิบเคลิ้มตามได หากคิดจะ

มีเพศสัมพันธใหลองทบทวนวา!!!
* เราทั้งสองคนพรอมที่จะมีอะไรกันหรือยัง
* เราสามารถที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได แนใจหรือเปลา
* พอแมที่สองฝายยอมรับเรื่องแบบนี้ไดหรือเปลา
* ผูหญิง…..หากคิดวาไมพรอมถาจะมีอะไรกอนแตงงาน ควรพูดใหผูชายเขาใจกอนจะเคลิบเคลิ้มตามไป
* ผูชาย…..ควรรับฟงและใสใจความรูสึกของคนรักไมควรคิดเอาแตฝายเดียว
นิยามความรักของเนาวรัตน พงษไพบูลย
ความรักไมตองการแควนั เดียว ความรักไมเกีย่ วกับวันไหน
ความรักไมตองมีเวลาใด
ความรักไมตองการใหใครชี้
ความรักไมตองมีขอวิจารณ
ความรักไมตองการกดขี่
ความรักไมตองการใหใครตราตี ความรักไมตองมีเสนพรมแดน
ความรักไมตองรอขอพิสูจน
ความรักไมตองพูดตามแบบแผน
ความรักไมตองการการตอบแทน ความรักไมตองแคนหัวใจคน
ความรักไมตองการการเปนตอ ความรักไมตองรอขอเหตุผล
ความรักไมตองย้ําความมีจน
ความรักไมตองทนที่จะรัก
สรุป ความรักเปนอะไรที่ใชอารมณความรูส ึกมากกวาเหตุผล ซึ่งจะตรงความรักของวัยรุนมาก แตเมื่อเติบโตขึ้น
เมื่อวันเวลาผานไปนานขึน้ เราก็จะรูว าความรักที่ยั่งยืนนั้นตองมีทั้งอารมณและเหตุผล มิใชอารมณแตอยางเดียว

เรื่อง ความรักเปนเรื่องสวยงาม เปนสิ่งที่เราสามารถออกแบบใหเปนความรักที่ดไี ด โดยเฉพาะรักแรก
ที่ไมจําเปนตองรีบรอน แตเปนบทพิสูจนการเรียนรูจกั ตนเองเพื่อจะคนหาวิถแี หงรักที่แทจริง สําหรับตนเอง
ไดใหแงคิด ในการมีความรักสําหรับวัยรุนวา ตองรูจกั รักใหเปน ความรักมีอยู 4 ระดับ คือ
1. รักใครใฝกามา คือ ความรักของคนทั่วๆ ไปที่ไมรูจักผิดชอบชั่วดี
2. รักหวังวิวาหมาคูกัน ความรักประเภทนี้ เปนความรักในวัยรุน คิดวาความรักสําคัญมาก จะมีการหึงหวงตามมา
3. รักปนแบงความสุข แตเมื่อพนวัยนี้ เราจะรูจักรักทีเ่ ต็มไปดวยความเขาใจ และความหวงใย
4. รักยอมทุกข เพื่อสุขเธอ เปน ความรักทีส่ ูงสุด คือ ความรักของพอและแม ‘รักยอมทุกข เพื่อสุขเธอ’ ซึ่งพอแม
ชาวไทย มักจะไมคอยพูดหรือแสดงความรักกับลูก ทั้งที่แทจริงแลวรักลูกมาก

ความจริงสําหรับวัยใสที่อยาก คนหาความรักวาเปนอยางไร นาจะไดรูวา ความรักมีขั้นตอน เรียนรูจกั
ความรักตาม step ไมลัดขั้นตอนรัก จะไดรวู ารักแทเปนอยางไร
Step แรก : มิตรภาพ
การ เรียนรูเรื่องความรัก ความเขาใจระหวางความรูสึกชาย-หญิง
การรูจักธรรมชาติของกันและกันเปนจุดเริม่ ตนที่ดีของความสัมพันธ
ชวงวัยรุนตอนตนการมีเพื่อนทั้งหญิงและชายเปนการเรียนรูความสัมพันธที่ แตกตางของเพื่อนทั้งสองเพศ
หลายคนเคอะเขินเวลาที่อยูตอ หนาเพื่อนตางเพศ ไมใชเฉพาะผูหญิงที่เขิน ผูชายก็เขินเหมือนกัน
การเริ่มทําความรูจักแบบกลุม จะลดความเขินลง เรียกวาทําตามๆ กลุมไป การเริ่มเขากลุม พูดคุย ทํากิจกรรม
ทั้งในการเรียนและกิจกรรมอื่น ทําใหเริม่ เขาใจความแตกตางระหวางเพศ การวางตัวเพื่อทําความรูจักกัน
การคบหากันเปนเพื่อน อีกทัง้ มิตรภาพที่ดที ําใหเวลาเกิดความไมเขาใจ สามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนทําความ
เขาใจไดงาย เพื่อจะไดเรียนรูและทําความรูจักความเปนชายความเปนหญิง
Step 2 : ความรูสึกพิเศษ
รูจักกันแบบเพื่อนเปนเวลาที่ดีของวัยของการมีเพื่อน เวลาผานไปหลายคนยังคิดถึงมิตรภาพเมื่อวัยเยาวกับเพื่อน
ทั้งกลุม แตเมือ่ มิตรภาพผานไปเวลาหนี่ง อาจเริ่มพบวาในความรูสึกแบบธรรมดาๆ ที่มีใหกับเพือ่ นตางเพศ
เริ่มมีความรูสึกที่แตกตางกับเพื่อนหรือคนอื่นที่เปนเพือ่ นตางเพศ จะเรียกวาปงก็ได แตที่ควรรูคอื บางครั้งเปน
แคอาการปลื้ม เชน ปลื้มรุนพี่ ปลื้มนักกีฬาโรงเรียน ปลื้มนองนารัก ปลื้มดาวโรงเรียน เก็บไปฝนถึง คิดจินตนาการ
ไปคนเดียวบาง ตองสํารวจใจใหดวี าเปนอาการปลื้มหรือเริ่มรูสึกเปนพิเศษ ความรูส ึกเปนพิเศษอาจเริ่มตนที่ฝาย
ใดฝายหนึ่ง หรือใจตรงกันเริม่ รูสึกตรงกันจากความใกลชิดที่มีตอกันจนเริ่มรูสึกวา ความเปนเพื่อนมีความเปน
พิเศษกวาที่เคยเปน ความรูสึกพิเศษกับใครควรเปนความรูสึกพิเศษจริงๆ ไมใชเกิดกับใครตอใครไมเลือก
เรียกวาเขาใกลใครเปนเกิดอาการตกหลุมรักอยูเรื่อย ถาเปนแบบนี้คงไมเรียกวาพิเศษ ตองหัดควบคุมความรูสึก
ใหมีความเปนเพื่อนที่ดกี ับเพศตรงขามมากขึ้น จนกวาจะเจอคนที่คิดวาใช
Step 3 : เริ่มตนรูใจกัน
เจอ คนที่พิเศษแลว บางคนตั้งคําถามวาใชรักแทหรือไม อาจจะเร็วเกินไปที่จะตอบ ที่สําคัญจะสื่อสารอยางไร
ใหรูวาใจตรงกัน หากเราเปนฝายรูสึกเปนพิเศษ การเริ่มสื่อสารสามารถใชทั้งภาษาทาทางและภาษาพูด แตภาษา
ทาทางอาจจะงายและสะดวกใจมากกวา เริ่มตนจากการมีสวนรวมในกิจกรรมที่สนใจรวมกัน ทาทางเอาใจใส
แสดงความสนใจเปนพิเศษ มักทําใหอกี ฝายเริ่มรับรูความเปนพิเศษ หากอีกฝายมีใจใหกนั จะพบวาความรูสึกจะ
สอดคลองและตางฝายตางสนใจซึ่งกันและกันเวลาระหวาง การเริ่มทําความรูจัก-รูใจ เปนเวลาที่ไดเรียนรูใกลชดิ
มากขึ้นวาอีกฝายคิดอยางไร ตองยอมรับความ จริงวาใจอาจไมตรงกันไมไดแปลวาเราแย ไมนาสนใจ แตเรื่อง
ความรูสึกเปนพิเศษเปนเรื่องของคนสองคนที่เปดใจใหกนั แตกวาจะรับไดวาไมเปนอยางที่คาดหวังคงตองฝกใจ

ใหยอมรับ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมเอาแตอารมณความตองการของตนเอง การตอบสนองจากอีกฝายเหมือน
การเรียนรูอีกขั้น จะสมหวังหรือผิดหวังก็เปนอีกขัน้ หนึ่งที่จะไดกาวตอไป
Step 4 : รักกาวหนา
จาก จุดเริ่มตนที่ใจตรงกัน ความรักเพิ่งเริ่มตนเดินทาง วากันวาการหาคนรูใจไมใชเรือ่ งงาย แตทยี่ ากกวาคือ
การรักษาความรูสึกดีๆ ตอกันใหยนื ยาว การรักษาความรักเปนอีกหนึง่ บทเรียนที่ตองเรียนรู ระยะเวลาที่ผานไปจะ
เกิดความใกลชิดสนิทสนม ยอมรับการเปนคนรักของกันและกัน ความรูสึกแบบแรกพบอาจลดอานุภาพลงบาง
มีความคุนเคยกันมากขึ้น เหมือนคนใกลตวั รูจักตัวตนกันมากขึ้น ผานประสบการณทางอารมณ ทั้งชอบใจและ
ไมชอบใจ เริ่มขัดแยงทะเลาะกันไป รักกันไป ระยะเวลาชวงนี้ จะสั้นหรือยาวอยูทกี่ ารเรียนรูที่จะรูจ ักถนอม
ความรัก มีความสม่ําเสมอ แสดงความรูสกึ ตอกัน ใหเวลากับความรัก สามารถพูดคุยแลกเปลีย่ น ใหกําลังใจกัน
จะทะเลาะกันบางเปนธรรมดาของคนสองคน ตองรูวิธีหาขอตกลงทําความเขาใจกัน สวนจะโรแมนติคมากนอย
อยูที่แตละคู หัวใจสําคัญอยูท ี่ความมั่นคง จริงใจตอกัน เห็นคุณคาของกันและกัน อยูด วยกันก็มีชวงเวลาดีๆ
ไมไดเจอกันรูส ึกคิดถึง รักจะกาวหนาตองขึ้นอยูกับพันธะสัญญาใจของทั้งสองฝายที่จะถนอมรักถาฝายใดฝายหนึง่
โลเล ความรักอาจตองจบลงชวงเวลาของรักกาวหนา เปนชวงเวลาการเรียนรูจักตัวตนของอีกฝาย และในขณะ
เดียวกันสะทอนใหรูจกั ตัวเองไปดวย หลายคนโชคดีไดเจอคนที่ใช ไดพบความรักทีด่ ี แตบางคนอาจไมโชคดี
รักไมเปนไปอยางที่คาดหวัง ตองหันกลับมาดูวา เราคาดหวังเกินจริงหรือวาเจอคนทีไ่ มใช ไมวาจะสมหวังหรือ
ผิดหวังกับความรัก เราตองมีสติกับความรักเสมอ จําไววา ชีวิตไมไดจบเพราะอกหักสวนเรื่องเซ็กส อาจเปนเพียง
การสื่อสารความรักอีกวิธีที่ไมควรใชกอนหนาจะถึงขั้นของรักกาวหนาเปนอันขาด เพราะการสื่อสารดวยเซ็กส
เปนการสื่อสารที่เปนสวนตัวมาก ถาใชถูกที่ ถูกเวลา ถูกคนถึงจะเปนประโยชนกับการสื่อสารรัก และที่สําคัญ
เรื่องเซ็กสเปนเรื่องของความรับผิดชอบทั้งชีวิตของตัวเองและชีวิตของอีกคน ควรตัดสินใจใหดีที่สดุ
Step 5 : รักจริงหวังแตง
เปน ขั้นของความรักที่กาวหนาตอไป เปนความรูสึกที่เขาใจกัน ความยอมรับอีกฝายอยางที่เขาเปน
เกิดเปนความผูกพันที่แนนแฟนขึ้น เรียกไดวาความรักมัน่ คงรอเวลาที่มีความพรอมพอที่จะรับผิดชอบชีวิตของ
กันและกัน หลายคูเดินทางมาถึงเวลาที่ตัดสินใจวาอยากมีอนาคตรวมกัน สวนจะตองมีพิธีแตงงานกันอยางไร
เปนเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เลือกใหพอ เหมาะกับตนเอง ความรักที่จะเดินตอจากนี้ไปคงไมไดอยูที่พิธีแตงงาน
แตอยูที่สัญญาใจที่มีตอกันวาจะรักษาสัญญาอีกนานเทาไหร จะยอมรับชีวิตคูที่ตองเสียสละ รับผิดชอบ และเติม
ความรักใหกันไดขนาดไหน ถาประคองความรัก ดูแลกันและกันไปไดตลอด ก็จะเปนความรักที่ตลอดรอดฝง

ที่มา: ผูหญิงนะคะดอทคอม
อางอิง: นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

