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เซ็กส์ ความรัก และความควรจะเป็น

นั

บตั้งแต่มีหญิงชายเกิดขึ้นมาในโลก ความช�้ำใจของหญิงและชาย
ก็เป็นเงาคู่กันกับการมีสองเพศ สาเหตุหลักของน�้ำตามาจากการที่
ทั้งสองฝ่ายมีความต้องการและมีความคิดแตกต่างจากกัน แต่ละฝ่ายมักทึกทักเอาว่า
อีกเพศหนึ่งรู้สึกและคิดเหมือนตนเอง ดังนั้นถ้าแต่ละฝ่ายเข้าใจจุดส�ำคัญของความ
ไม่เหมือนกันแล้วความชอกช�้ำก็อาจลดน้อยลงไปได้
มนุษย์ยืน 2 ขามีหน้าตาเหมือนมนุษย์ปัจจุบันตั้งแต่เมื่อ 150,000 ปีก่อน
และตลอดเวลาที่ผ่านมา ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์ผู้ชายมีหน้าที่ส�ำคัญคือ procreate
หรือผลิตลูกเพื่อให้ขยายเผ่าพันธุ์ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากมนุษย์ตายเพราะสัตว์ร้าย
ได้ง่ายดายเนื่องจากไม่มีเขี้ยวงาแล้วก็ยังตายด้วยสารพัดโรคอีก แถมภัยธรรมชาติอีก
มากมาย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีลูกให้มากสุด
ผู้ชายจึงเปรียบเสมือนถูกฝังชิบไว้ในสมองให้นึกถึงเรื่องส�ำคัญอยู่เสมอ
เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการมีเซ็กส์ ถ้าไม่มีความต้องการทางเพศก็ไม่มีการ procreate
ถ้าไม่มคี วามรูส้ กึ ตืน่ เต้นเร้าใจทางเพศแล้ว ก็คงไม่มมี นุษยชาติ (ถ้าน่าเบือ่ หน่ายเหมือน
การออกก�ำลังกายแล้วมนุษย์คงสูญพันธุ์แน่นอน)
ธรรมชาติจึงสร้างให้ชายสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงในเวลา
ใดก็ได้ ในฤดูใดก็ได้ (สัตว์นั้นจะผสมพันธุ์ตามฤดูกาล) และกับคนแปลกหน้าได้โดย
ไม่ต้องมีความรัก
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ในทางตรงกั น ข้ า มหญิ ง นั้ น ธรรมชาติ ส ร้ า งมาให้ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด ทารก
สั ญ ชาตญาณของการเป็ น แม่ จึ ง มี สู ง ต้ อ งการดู แ ลลู ก ตนเองและคนรอบข้ า ง
ต้องการความรักความอ่อนโยน มีความใฝ่ฝันที่จะมีคนรักที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
ต้องการคนที่ฉลาดและมีทรัพยากรที่จะดูแลเธอและลูกมาเป็นคู่ครอง
หนังสือชื่อ The Mating Game (Why Men Want Sex & Woman
Need Love โดย Alsan & Barbara Pease (2010) และ The Male Brain โดย
Louann Brizendine (2010) เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญของการเขียนเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างหญิงชายชิ้นนี้
ฮอร์โมนชาย (testosterone) มีสว่ นส�ำคัญในการกระตุน้ เด็กชายให้เป็นหนุม่
และท�ำให้เรือ่ งเพศเป็นสิง่ ส�ำคัญของชีวติ ระหว่างอายุ 9 ถึง 15 ปี ระดับของฮอร์โมน
testosterone ในเลือดจะมีปริมาณเพิ่มถึง 20 เท่าตัว และลดลงเป็นล�ำดับเกือบเป็น
เส้นตรงจนถึงอายุ 100 ปี
สิ่งพื้นฐานที่ผู้ชายต้องการเสมอจากผู้หญิงก็คือ (1) เซ็กส์ (2) บริการ
พื้นฐานเรื่องอาหาร ดูแล การเป็นแม่ ฯลฯ (3) มีคนรักใคร่และเป็น “หมายเลขหนึ่ง”
เสมอ (4) มีเวลาที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่ถูกคู่รบกวน
ไม่วา่ ผูช้ ายคิดหรือท�ำอะไรก็ตามจะกรองผ่านความต้องการ 4 อย่างนีเ้ สมอ
เซ็กส์นั้นอยู่ในทุกอณูของความคิดของผู้ชายตั้งแต่เด็กจนแก่เนื่องจากชิบถูกฝังมา
อย่างนั้นโดยธรรมชาติเพื่อ procreate
เหตุที่ต้องการบริการพื้นฐานของชายก็เพราะความอยู่รอดของตนเองใน
ถ�้ำแต่ดึกด�ำบรรพ์นั้นจ�ำเป็นต้องมีบริการนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องเป็น “หนึ่ง” เสมอ
และปรารถนาที่จะมีเวลาเป็นอิสระของตนเองอีกด้วย เพื่อสรวลเสเฮฮากับเพื่อนหรือ
เล่นของเล่นเพือ่ ความเพลิดเพลิน (“เด็กกับผูใ้ หญ่ผชู้ ายแตกต่างกันตรงราคาของเล่น”)
ส�ำหรับผูห้ ญิงนัน้ เธอต้องการ 5 สิง่ จากผูช้ าย (1) ความรัก (2) ความซือ่ สัตย์
(3) ความเมตตากรุณา (4) ความผูกพัน และ (5) การศึกษาหรือความฉลาด
ถ้าขาดความรัก ความซือ่ สัตย์และความผูกพัน คูข่ องเธอก็คงทิง้ ไปถ�้ำอืน่ จน
หาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้ เธอและลูกคงถูกทิ้งให้อดตายอย่างแน่นอน เธอต้องการ
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คนที่มีทรัพยากรและมีความเมตตากรุณาที่จะแบ่งให้เธอและลูก ถ้าฝ่ายชายไม่ฉลาด
ไม่มีอาหารที่เก็บตุนไว้มาแบ่งปันกับเธอ ก็ไม่เอามาเป็นคู่
การเลือกคนฉลาดมาเป็นพ่อของลูกจึงเท่ากับเป็นการคัดสรรยีนส์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
โดยธรรมชาติจนสามารถสืบทอดมนุษยชาติมาจนถึงทุกวันนีไ้ ด้ (มนุษย์ทำ� สิง่ ทีอ่ ศั จรรย์
ด้านเทคโนโลยีได้ แต่ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติและเอาชนะใจตนเองได้)
โดยทั่วไปชายนั้นถูกขับเคลื่อนด้วย “สมองที่อยู่ข้างล่าง” จึงพยายามท�ำ
ทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนหญิงหลงเชื่อว่าชายคิดเหมือนตนคือมีความรัก
ความซื่อสัตย์ ความผูกพันเป็นพื้นฐาน รักกันไม่เสื่อมคลาย แต่เมื่อความตื่นเต้น
หายไป “สมองที่อยู่ข้างล่าง” ของชายก็ท�ำงานใหม่ไปเรื่อยๆ และหญิงก็ช�้ำใจไป
เรื่อยๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนผู้ชายนั้นไม่ใช่ความรัก หากเป็นเซ็กส์
ถ้าหญิงรู้ว่าชายต้องการอะไรอย่างแท้จริง ก็จะระวังความรู้สึกของตัวเอง
ระวังการตกหลุมหลอกตัวเองว่าเขารักเธอ ซื่อสัตย์ต่อเธอ ผูกพันกับเธอ ความช�้ำใจ
ก็จะลดลงไปได้มาก
ชายก็เช่นเดียวกัน หากรักหญิงคนนั้นอย่างแท้จริงและตระหนักว่าตนเอง
ถูกขับเคลือ่ นด้วยสิง่ ใดแล้วก็ตอ้ งปรับเปลีย่ นความคิดและระวังตัวเองทีจ่ ะไม่ท�ำให้หญิง
ที่รักเจ็บช�้ำ
ถ้าแต่ละฝ่ายเข้าใจสิง่ ปรารถนาพืน้ ฐานของกันและกันเช่นนี้ น�ำ้ ตาคงจะไม่
ไหลท่วมโลกเช่นทุกวันนี้อันเนื่องมาจากหญิงเข้าใจว่าชายรักเธอเหมือนที่เธอรักเขา
และหญิงมองข้ามการชอบความตื่นเต้นโลดโผนแปลกใหม่ของเขาไป
ที่เขียนมาทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ความเป็นจริงของชายและหญิงทั่วไป
ดังที่เรียกว่า positive statement (พูดว่ามันคืออะไร เช่น ฝนตกเมื่อวาน) ไม่ใช่
ข้อความที่เรียกว่า normative statement (พูดว่ามันควรจะเป็นอะไร เช่น ฝนไม่
ควรตกเมื่อวาน)
การศึกษาอบรมบ่มเพาะท�ำให้ชายไม่จ�ำเป็นต้องถูกขับเคลื่อนตลอดเวลา
ด้วยเซ็กส์ ความมีศีลธรรมจรรยาควรข่มความปรารถนาพื้นฐานที่จะ procreate
ของชายได้ ผู้ชายสามารถมีรักจริงมิได้มุ่งหวังแต่เพศสัมพันธ์ มีความผูกพัน มีความ
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ซื่อสัตย์ได้ และก็ควรเป็นเช่นนั้นเพื่อท�ำให้ความรักที่เขามีต่อหญิงนั้นยั่งยืนเพราะ
สนองตอบสิ่งที่เธอต้องการ
ชายชาตรีทแี่ ท้จริงจึงควรมีสมองอยูใ่ นทีๆ่ ควรจะเป็นของมัน ไม่เคลือ่ นย้าย
ลงมาต�ำ่ กว่าเอวจนท�ำให้เกิดปัญหาชีวติ ส่วนตัว ปัญหาครอบครัวและสร้างความเจ็บช�้ำ
ระก�ำใจให้แก่หญิงที่เป็นเพศเดียวกับแม่

No man or woman is worth your tears and
the only one who is, will never make you cry.
ไม่มีชายหรือหญิงคนใดคุ้มกับน�้ำตาของคุณ แต่หากจะมีสักคน
คนนั้นก็จะไม่มีวันท�ำให้คุณร้องไห้

Happiness is within us,
but it does not get there by itself.
ความสุขอยู่ภายในตัวเรา
แต่มันมิได้ไปอยู่ตรงนั้นโดยตัวของมันเอง
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Where all think alike, no one thinks very much.
ในที่ซึ่งทุกคนคิดคล้ายกัน จะไม่มีใครคิดอะไรมากนัก

Walter Lippman
(นักหนังสือพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน ค.ศ. 1889-1974)

Remember, happiness does not depend upon who you are
or what you have; it depends solely upon what you think.
จงจ�ำไว้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร
หรือมีอะไร หากขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือ คุณคิดอะไร

Dale Carnegie (ค.ศ. 1888-1955)
ผู้เขียนหนังสืออมตะ “How to Win Friends and Influence
People” (1936)
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