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12 
การพัฒนาใหครอบครัว 

มีสุขดวยเพศศึกษา 

ศ.ดร.ณัฐไชย ตันติสุข  

 

 

 หากหนวยที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวมีปญหา สังคมก็

ปวย  ความรักและความผูกพันทางกายและใจของคูครองเปนยา

แกปญหาครอบครัวที่ดีท่ีสุด 

 ชีวิตการเปนนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยของผมประสบ

ผูท่ีมีความทุกขใจในชีวิตคูสามีนอกใจ ไมมีความสุขอันเปนปญหาที่

ใหญย่ิงของสุภาพสตรีท่ีแตงงานแลว ท้ังๆ ท่ีแตละคูมีชีวิตคูท่ีแสนสุข

อยางมหัศจรรยมาแลวในระยะแรก 3 เดือน 6 เดือนแรกของการ

แตงงาน  ปญหาชีวิตคูเกิดขึ้นไดอยางไร และจะแกไขอยางไร 

 

ความผูกพันรักใครในครอบครัว 

 ครอบครัวมีความสําคัญ “ความผูกพันรักใครในครอบครัว” 

จึงเปนสารัตถะที่ท้ังชายและหญิงตองนํามาพิจารณาดวยการพัฒนา

ครอบครัวใหมีความสุขเรื่อยๆ ไป องคประกอบของชีวิตคูจึงเนนเรื่องคือ  

 1. ความผูกพันกันของสามีภรรยา  

 2. ความรักของสามีภรรยา  

 3. เพศสัมพันธใหมีความสุขในชีวิตคู 

 เคล็ดลับประทับใจสุดที่รักจึงสําคัญมากดวยการมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีตอกันอันเปนการสรางความผูกพันของสามีภรรยาดวยกัน 

ซ่ึงมีเคล็ดลับอยูท่ี การรูจักมอง เพราะดวงตาคือหนาตางของหัวใจ  การ

รูจักยิ้ม ย้ิมจากสวนลึกของหัวใจ  การรูจักฟง ตองฟงเปนจึงมีเสนห ไม
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พูดสอด  การรูจักพูด พูดเพราะๆ หวานๆ ตอกัน  การรูจักสนทนา ย่ิง

คุยกันยิ่ งสนุก ขจัดขอขัดแยง ผูกพันรักกันมากขึ้น   และการให

ความสําคัญแกคูของตน เขาคือสุดที่รักของคุณ 

 ความรักของสามีภรรยาท่ีมีพลังรักของชีวิตคูนั้นอยูท่ี การยก

ยองนับถือสุดที่รัก  การรวมมือรวมใจกัน  การประนีประนอมน้ําใจกัน 

เรื่องใหญทําเปนเรื่องเล็ก ทําบานใหเปนสวรรคของชีวิตคู  และการ

เกี้ยวกันวันละนิดจิตแจมใส  ในทางตรงกันขามคูรักตองรูจักเทคนิคที่

สําคัญที่จะไมทําลายพลังรัก 3 ประการ คือ ไมจูจ้ีจุกจิก ไมเปนเจาหัวใจ 

ไมบังคับเขา และไมตําหนิติเตียนสุดที่รัก 

 เพศสัมพันธมีความสําคัญอยางยิ่ งยวดตอชีวิตคู  ตาม

หลักการที่วา คุณสุข สามีรัก  คุณไมสุขหรือมีทุกข เขาก็เบื่อนั่นเอง  ใน

ความเปนจริง มีผูหญิงถึง 40 % ท่ีไมมีความสุขทางเพศ 

 

การสรางความสุขทางเพศ 

 การถึงจุดสุดยอดทางเพศทําใหความสุขในชีวิตครอบครัว  

ผูชายสุขทุกครั้งอยูแลว ภรรยาจึงควรใหมีความสุขสุดยอด มิใชแสรงสุข 

จะไดมีจิตผองใสไมหงุดหงิด และเขาจะไดภูมิใจในความเปนชายชาตรี

ของเขาดวย  การถึงจุดสุดยอดหลายครั้งย่ิงทําใหเกิดการพัฒนา

ครอบครัวใหมีความสุข  สําหรับเคล็ดลับในการนี้ของผูหญิง คือ  

 1. ทําใจใหสบายๆ จิตอยูตรงนั้น 

 2. เคลื่อนไหวตอบสนองสุดที่รักเพื่อใหเสียวสุขมากๆ 

 3. ปรนนิบัติตนเองใหถึงจุดสุดยอดโดยเร็ว 

 4. เมื่อถึงจุดแลวใหกอดเขาไว พักใหหายเหนื่อย 1-2 นาที 

 5. แลวเคลื่อนไหวเริ่มจากขอ 2-5 เรื่อยๆ ไป 

 ตามหลักวิชา ความสุขสุดยอดดังกลาว มักจะเริ่มตนดวยการ

เลาโลม กอดจูบกันกอน เพื่อใหความสุขไดสมปรารถนา แมถึงจุดสุด

ยอดแลวก็อยูในวงแขนของกันและกันอยางมีเสนหแหงความเปนหญิง มี

ศักดิ์ศรีมีคุณคาแหงความเปนมนุษย เปนกุลสตรีและภูมิใจในตนเอง 

พลั ง อํ านาจขอ งผู หญิ ง ย่ิ ง สุ ข ม ากขึ้ น ส ามี ก็ รั ก ม ากขึ้ น  นี่ คื อ 

Empowerment of Woman ดวยการมีความสุขแบบ Multiple Orgasms 
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การใหความรูเร่ืองความผูกพัน 

 นักสังคมสงเคราะหควรใหความรูเรื่องความผูกพันรักใครใน

ครอบครัว วาเปนรากฐานของความสุขแหงชีวิต เปนรากฐานของความ

เปนปกแผนของสังคม ดวยเหตุนี้ความมั่นคงของครอบครัวจึงสําคัญยิ่ง 

ร.ศ.ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย รองคณบดีฝายวิชาการ จึงมีขอคิดที่

สําคัญยิ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจกันของสมาชิกครอบครัวคือ 

 1. การชื่นชมเห็นคุณคาของกันและกัน 

 2. การมีเวลาใหแกกัน มีเวลาอยูรวมกัน 

 3. มีพันธะตอความสุข ความทุกขของกันและกัน 

 4. มีการติดตอสื่อสารกันเปนอยางดี 

 5. มีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา 

 6. มีทักษะในการเผชิญกับวิกฤตการณในครอบครัวไดอยางดี 

 คุณสมบัติ 6 ประการนี้ ทําใหครอบครัวเขมแข็ง สามีภรรยา 

มีความผูกพันรักใครกัน ชวยใหบุตรมีความมั่นคงทางใจ รูสึกอบอุนและ

รักกันมีภูมิคุมกันทางจิตใจ เอ้ืออาทรหวงใยกันพลังของผูหญิงทําให

สามีอยูติดบาน ปองกันมิใหนอกใจไมมีหญิงอ่ืนดีกวามานั่งแกไขทีหลัง 

 จากการศึกษาพบวา ในสวนของเสนหชายนั้นก็มีเหมือนกัน 

นั่นคือ หลักการครองรัก 4 ประการ คือ 

 1. มีความอุตสาหะ (Labour) ขยันหมั่นเพียร 

 2. มีความเกรงใจคูชีวิต (Respect) 

 3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 4. มีความเขาใจในรักกับคูชีวิต (Understanding) คือตอง

เขาใจคูชีวิตดวยตามหลักความผูกพันรักใครในครอบครัว 

 

ความรูเกี่ยวกับเทคนิคทางเพศ 

 จุดออนของผูชายที่จะตองพัฒนาตนเองก็มีเหมือนกัน บางคน

คิดดีคิดสุขเหมือนสามีปกติ แตใหความสุขแกภรรยาไมได เพราะเปนโรค

หล่ังเร็ว (Premature ejaculation)  เมื่อผานรางกายของผูหญิงไมเกิน 6 

นาที เขาก็หล่ัง ปกติชายทั่วไปจะทนได 10-15 นาทีหรือยิ่งนานยิ่งดี   

 ในการแกปญหานี้ตองฝกตัวเองเรียกวา Stop – Start 
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Technique) คือ ฝกชวยตัวเองทุกวันโดยควบคุมตนเองไมใหหล่ัง พอ

เสียวก็หยุดรอสักพัก เมื่อหายเสียวเริ่มฝกใหม ทําเชนนี้ 5 รอบตอวัน 

แลวหยุดจะชะลอไมใหหล่ังทนไดนานขึ้น 

 บางคนเปนมากกวานั้นอีก คือไมแข็งตัวเลยจึงผานรางกาย

ภรรยาไมได ทําใหเบื่อที่จะมีความสัมพันธทางเพศจําตองปรึกษาแพทย

เพื่อรับยามารับประทาน แพทยตองตรวจรางกายวาเปนโรคหัวใจ

หรือไม ถาเปนโรคหัวใจจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 

 อยางไรก็ตามการใชเทคนิคทางปากออรัลเซ็กซเพื่อชวยให

ฝายชายแข็งตัว จึงเปนปกติท่ีภรรยาทําใหสามีเมื่อแข็งตัวแลวจึงมี

เพศสัมพันธตามปกติ การใชปากนี้ หากผูหญิงทําใหผูชายเรียก Fellatio 

สวนผูชายทําใหผูหญิงเรียกวา Cunnilingus ซ่ึงเปนการเลาโลมกันกอน

เพศสัมพันธ  ตามปกติผูหญิงมักไมรังเกียจการทํา Fellatio  แตผูชาย

จํานวนหนึ่งอาจไมยินดีทํา  ผูชายควรเปลี่ยนทัศนคติในดานนี้ 

 

บทสรุป 

 การใหคําปรึกษาหรือใหความรูทางเพศศึกษาจึงชวยใหสามี

ภรรยามีความผูกพันรักใครในครอบครัว การใหการปรึกษาตอเนื่อง

เพื่อใหครอบครัวมีความสุขแบบความผูกพันรักใครในครอบครัว เปน

การทําใหเกิดความเทาเทียมกันของชายหญิง เปนความมั่นคงของ

มนุษย และ ตอบสนองความตองการที่จะพัฒนาครอบครัว เพื่อใหเกิด

ความเขมแข็งของสังคม พัฒนาสังคมดวยการเรียนรู ซ่ึงก็คืองานสังคม

สงเคราะหวิชาชีพของเรานั่นเอง 

 

 

ศาสตราจารย ดร.ณัฐไชย ตันติสุข  
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