หลักคิดสําหรับนักศึกษาหญิงที่อยากมีแฟน
(คัดจากคําถาม-คําตอบทางพระพุทธศาสนา ประจําเดือนกันยายน 2550)
ดร.ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท
http://www.bodhinanda.com
ไดรูจักเวปไซตของอาจารยจากที่อาจารยแนะนํา
12. หนูเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายาคะ
ระหวางบรรยายวิชาอารยธรรมตะวันตก หนูอยากทราบวาถาระหวางศึกษาอยู หนูมีแฟน อาจารยมีหลักทาง
พระพุทธศาสนาใหคิดอยางไรคะ? (วิลาสินี/มหาวิทยาลัยมหิดล/กทม.)
คําตอบ: ผมขอแกไขคําถามนิดหนึ่ง คือเปลี่ยนจากคําวา ‘ศาสนาพุทธ’ มาเปน ‘พระพุทธศาสนา’ นะครับ ทาน
อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพเคยสอนผมวาถาชาวพุทธพูดถึงศาสนาตัวเอง ควรใชคําวา ‘พระพุทธศาสนา’ เพื่อ
เปนการแสดงออกถึงความเคารพ มากกวา ‘ศาสนาพุทธ’ หรือ ‘พุทธศาสนา’ เฉยๆ
ผมยึดถือตามประเพณีของชาวพุทธครับ คืออยากใหเขาตามตรอกออกทางประตู เพราะวัฒนธรรม
พุทธนั้นถาเราเดินตามอยางเครงครัดแลว จะชวยใหผูหญิงอยูในสถานะที่ไมเสียเปรียบกับผูชายในการคบหากัน
ในฐานะแฟนหรือคูรัก ผมมีขอใหนองเก็บเอาไปคิดดังนี้ครับ:1.คิดใหรอบคอบวาจะมีแฟนไปทําไม หลายคนอยากมีแฟนเปนเพื่อนคุยที่เรียกวา puppy love, crush
หรือ calf love เปนความหลงใหลกันชั่ววูบ เกิดขึ้นมาชั่วขณะแลวก็หายไป หลายคนอยากมีความรักแบบหนุม
สาวที่เรียกวา romantic love เพื่อนําไปสูการแตงงาน แตขอใหคิดใหนานเสียหนอย การพบกันในระหวางเรียน
อนาคตทั้งฝายหญิงฝายชายยังไปอีกไกล ยังจะมีโอกาสพบใครตอใครอีกมากมาย หากดวนตัดสินก็อาจ
ผิดพลาดได โดยเฉพาะเด็กสาวๆ ที่อยากมีแฟนกันตั้งแตเรียนมัธยมตน ถาถึงขั้นเสียตัว มีโอกาสผิดหวังหรือถูก
ทอดทิ้งสูงมาก เพราะจะเหมือนเปนของเลนของผูชายชั่วคราวเทานั้น นองจะเปนเพียงเครื่องเลนของผูชาย
ชั่วคราวเทานั้นหรือ ? หรือวานองตองการคนที่รักและจะแตงงานกับนองในอนาคต ?
ผูหญิงที่อกหักเพราะผูชาย ไดแลวก็ทิ้งมีอยูเปนจํานวนมาก บางคนก็ฆาตัวตาย บางคนเสียการเรียน
บางคนก็ผันตัวเองไปเปนโสเภณีหรือขายตัวเพราะชอกช้ําใจหนัก แตเหลาปญญาชนผูหญิงก็ไมเคยรวบรวมเอา
มาเปนบทเรียนสอนกันใหเด็กผูหญิงรุนหลังไดฉลาดขึ้นเลย หญิงหลายคนหลังจากถูกทิ้งแลวก็ถูกสังคมที่ผูชาย
ครอบงํา ‘เสี้ยมสอน’ ไมใหเก็บมาคิดเปนเรื่องใหญวา ‘ควรนึกถึงแตสิ่งดีๆ ระหวางที่คบกันมากกวาจะนึกถึงตอน
ที่เขาทิ้ง’ ก็เลยทําใหเห็นวาพฤติกรรมที่ผูชายไดผูหญิงแลวทิ้ง ไมใชสิ่งผิดหรือไมใชเปนเรื่องใหญอะไรไปโดย
ปริยาย ไมมีการประณามผูชายที่มีพฤติกรรมเลวอยางนั้นเทาไหรเลย
2.แยกใหออกระหวางความรักและความใคร สมัยนี้ เรามีสิ่งยั่วยุ 3 อยางที่ทําใหเด็กหนุมเด็กสาวอยาก
มีแฟน 1.มีผูกํากับหนังสรางหนังโดยเอาเด็กๆ มาจับคูเปนแฟนกัน สงผลใหเด็กแมแตอยูวัยประถมปลายหรือ
มัธยมตนก็อยากมีแฟนตามแฟชั่น 2.บริษัทขายโทรศัพทมือถือชอบเอาเด็กม.ปลายมาจับคูเปนแฟนเพื่อโฆษณา
โทรศัพท เปนการปลูกฝงใหเด็กๆ มีแฟนกอนวัยอันสมควร 3.มีพวกศิลปน ‘สันดานกา’ ไรหิริโอตตัปปะ (สถาบันที่
พวกนี้จบมาไมไดใหความสําคัญแกจรรยาบรรณสักเทาไหร พูดงายๆก็คือมีเบาหลอมที่เลว) พยายามผลิตสื่อ
ลามกอนาจารออกมาวางขายตามทองตลอดโดยอางวาเปนศิลปะ ทุกวันนี้ สื่อลามกอนาจารเหลานี้ก็มีทั้งซีดี,
หนังสือ, ภาพยนตร, กาตูน ฯลฯ สารพัดวิธี ทําใหเด็กๆ ที่ไดมีโอกาสเสพสื่อเหลานี้มีความตองการทางเพศ และ
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ดังนั้น เด็กๆ ผูชายตั้งตนแตมัธยมตนถึงระดับมหาวิทยาลัยจึงอยากมีแฟน จะเห็นวาพอเริ่มมีแฟน
ฝายชายก็มักพยายามแตะเนื้อตองตัวผูหญิงตางๆ นานาๆ เชน โดยการโอบกอดบาง จับมือกันบางตาม
วัฒนธรรมฝรั่ง ตัวฝรั่งเองเขาเคยอธิบายกันในหนังสือวา Every touch is meant to lead to sex (การแตะเนื้อ
ตองตัวทุกอยางเปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูการมีเซ็กส) บางเลมเขียนวา All physical contact leads to sex
ผูหญิงจึงตองทําความเขาใจวาการพยายามแตะเนื้อตองตัวบอยๆ ของผูชายจะทําใหตนเคยชินและนําไปสูการมี
เพศสัมพันธเร็วขึ้นนั่นเอง จึงตองระวัง ถาเจอคนประเภทนี้ก็ควรตักเตือนหาไมก็เลิกคบ อยากรูพิษภัยของผูชาย
อยากใหหาอานหนังสือชื่อ ‘สาวเอยจะบอกให’ ของนเรศ นโรปกรณ หูตาจะไดกวาง มองเห็นภัยจากผูชายมาก
ขึ้น
ผูชายประเภทที่ตองการมีแฟนเพื่อระบายความใครจึงมักพยายาม ‘แยก’ ผูหญิง (isolate) ออกไปจาก
บานจากครอบครัวหรือออกจากครูอาจารยที่คอยเตือนสติอยูตลอดเวลาเพื่อลดกําแพงที่ผูหญิงเคยตั้งเอาไว เชน
ชวนไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮา ไมเวนแตละวัน สวนใหญเปนเรื่องบันเทิงมากกวา หนักเขาก็อาจชักชวนไป
แมกระทั่งเวลาที่เรียนหนังสือ, ทํารายงานหรือเตรียมตัวระหวางสอบ เพราะเขาไมไดสนใจอนาคตของผูหญิง
เทาไหร เขาแคตองการมีเพศสัมพันธดวยชั่วคราวเทานั้น ยิ่งแยกพาไปสถานบันเทิงไดมากเทาไหร โอกาสมี
เพศสัมพันธกันยอมมีมากขึ้นเทา นั้น โดยเฉพาะผูหญิงที่ครอบครัวไมอบอุน, รักสนุกและชอบลอง ก็ตองเตือน
ตัวเองวาจะทําตัวเปนแคดอกไมริมทางหรือจะทําใหตัวเองมีคา
แตถาพบผูชายที่รักและหวังแตงงานจริงก็จะอยูในขอบเขต แทนที่จะมุงไปที่เพศสัมพันธ ผูชายก็จะรอ
ไดและมองเห็นคุณคาการศึกษาของผูหญิงเปนเรื่องใหญ เพราะถาฝายหญิงมีการศึกษาดี เมื่อสําเร็จการศึกษาก็
จะไดงานทําที่ดี หากแตงงานอยูรวมกันก็สามารถทํางานมีรายไดชวยเหลือกันในครอบครัวได
3.คิดใหรอบคอบกอนมีแฟน โบราณสอนใหหญิงไทยคิดใหรอบคอบเพราะยังเด็ก การตัดสินใจขณะยัง
เด็ก อาจไมรอบคอบพอ เพราะวิสัยเด็กๆ นั้นหลงชอบงายๆเพราะเนนความสนุกสนานหรือความเพลิดเพลิน
ชั่วคราวเปนหลัก แตคนที่เปนผูใหญมีการศึกษาและวุฒิภาวะแลวจะรักใครชอบใครมักคํานึงถึงความสัมพันธ
ถาวรหรือการแตงงาน (long lasting relationship) และความมั่นคงในชีวิตเปนสิ่งสําคัญ คนโบราณนั้นอยูกัน
ยืดเพราะเมื่อผูชายมาชอบพอ ก็มีพอแมพี่ชายนองชายหรือญาติๆ คอยดูและวิเคราะหนิสัยใจและพื้นเพใหเขาใจ
กอนที่ฝายหญิงจะตัดสินใจ ทําใหมองขอมูลรอบดาน ฉะนั้น ถามีผูชายเขามาหาถาดีก็ควรคบไวเปนเพื่อน พอ
นองเรียนจบคอยตัดสินใจ มุมมองก็จะกวางขึ้น สุขุมรอบคอบยิ่งขึ้น
4.ดูใหลึกถึงความดี ตองเขาใจวาผูหญิงสมัยนี้มีการศึกษาดีและสามารถเลี้ยงตัวเองได ทุกขของ
ผูหญิงสมัยนี้ไมไดมีเพราะไมมีเงินใช แตหลักๆจะทุกขเพราะเลือกคนผิด สมัยนี้เปนสมัยวัตถุนิยมจัด คนจึงมัก
ฉาบฉวย, อยากรวยเร็วและเลือกคนจากภาพลักษณภายนอก เชน หลอดี, แตงตัวดี, เทหดี, ล่ําดี ฯลฯ ดังนั้น จึง
อยูกันไมยืดและสังคมไทยก็มีสถิติหยากันมากขึ้น แมแตการศึกษาดีสมัยนี้ก็ตองระวัง เพราะบานเมืองเราพัง
เพราะพวกมีการศึกษาดีทั้งนั้น แสดงวาพวกนี้เรียนเอาแตปริญญาแตคุณธรรมไมมี เห็นๆอยูวาหัวหนาพรรคโกง
เมืองก็ไมมีมโนธรรมพอจะขัดขวาง
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หญิงบางคนชอบผูชายรวยๆ ก็ตองคิดใหรอบคอบวาเขารวยเพราะพอแมรวยหรือรวยเพราะเขามีสวน
ทําใหรวย ถาคุณธรรมเขาไมมี เขาจะรักษาความรวยของพอแมไวอยูหรือ? ผูหญิงบางคนมีฐานะดีอยูแลว ก็ยิ่ง
ตองระวัง เพราะถาไมรอบคอบ คนไมดีที่เขามาอาจทําใหทรัพยสินครอบครัวที่มีหมดไดงาย
ดังนั้น ถาอยากมีครอบครัวที่มั่นคงก็ควรพยายามดูวาเขามีการอบรมมาอยางไร เพราะพื้นฐานการ
อบรมดานจิตใจเปนปจจัยสําคัญประการเดียวที่จะทําใหครอบครัวอยูกันยืด
ถาเลือกคูและแตงงานเพราะ
หนาตาหรือสวยหลอ เมื่อเวลาผานไปเพียงแคปแรกปเดียวก็จะเบื่อกันแลว ตั้งแตปที่ 2 ถึงปที่ 20 จะ
อยูกันไดหรือไมขึ้นกับวามีคุณธรรมกันแคไหน
5.ตรวจสอบดูนิสัยใหรอบคอบ ผมเคยสังเกตดวงผูหญิงมาหลายรอยคน เกินครึ่งของดวงผูหญิงที่ผม
ดูมีเกณฑจะเจอคูแทหลังอายุ 27 กอนถึงอายุ 27 ไมวาเธอจะคบหากับใคร รักกันเพียงใดจะตองมีเหตุใหหยา
แสดงวาผูหญิงจํานวนมากทุกวันนี้ กรรมคงลิขิตใหแตงงานกันชา ถาเขาเกณฑนี้ คนที่คบๆ อยูกอนอายุ 27 อาจ
ไมใชก็ได จึงไมควรจริงจังมาก เพราะอาจจะเจอนักรักก็ได ตองจําไววาแมผูหญิงจะมีมารยารอยแปด แตผูหญิงก็
ตองไมลืมวา ‘ผูชายมีรอยเลหพันเหลี่ยม’ ถาเจอคนถูกใจแลว ก็อยาเพิ่งดวนสรุปวาใช ควรจะเอาวัน/เดือน/ปเกิด
พรอมเวลาตกฟากใหนักโหราศาสตรพิเคราะหดูเพื่อจะไดดูวานิสัยใจคอโดยพื้นฐานเปนคนประเภทไหนกันแน
เพราะผูชายนั้นสามารถสรางภาพได
6.ถามีแฟนแลวก็แนะนําแฟนใหบวช ถาสมมติมีแฟนแลว รักกันมานานแลว ก็ควรกระตุนใหแฟนนั้น
หาโอกาสบวชเพื่อศึกษาเลาเรียนธรรมะ ถาแฟนไมยอมก็ควรใชมารยากลอมกอนจะตกรองปลองชิ้น เรื่องนี้
สําคัญมาก การเรียนธรรมะในพระพุทธศาสนาในสมณเพศนั้นถาบวชสักสามเดือน นาจะชวยใหผูชายเรียนรู
หลักธรรมในการนําพาครัวครัวเพื่อเปนผูนําที่ดี รูจักหนาที่ซึ่งจะตองปฏิบัติตอภรรยา, พอแม ไดศึกษาศาสนพิธี
ที่จําเปนสําหรับชี้นําครอบครัว, รูจักสงบจิตสงบใจหรืออดทนอดกลั้นเมื่อมีปญหากระทบกระทั่งในครอบครัวมาก
ขึ้นจะชวยใหครอบครัวมั่นคงขึ้น แตตองเลือกวัดดวยนะครับ บางวัดบวชไปแลวไมไดเรียนก็มี หาวัดที่บวชแลว
ไดเรียนจริงจังหนอย
ทางที่ดีผมวาอยาตัดสินใจทําอะไรนอกสายตาพอแมหรือนอกกรอบประเพณีเปนดีที่สุดครับ พอแมเฝา
ถนอมเลี้ยงดูจนเติบใหญก็หวังใหลูกมีการศึกษาและแตงงานกับคนดี เพื่อลูกจะไดมีความสุขในชีวิต การที่คน
สมัยนี้กําลังทิ้งวัฒนธรรมรักนวลสงวนตัวไป ไมใชเพราะวาวัฒนธรรมรักนวลสงวนตัวไมดี แตเปนเพราะวาผูคน
ทั้งหญิงและชายทุกวันนี้ถูกมอมเมาดวยวัฒนธรรมฝรั่งจนขาดสติตางหาก ถึงแมวาสังคมจะเต็มไปดวยผูชาย
เลวๆ รอบดานแตถาผูหญิงมีกรอบและรักศักดิ์ศรีของตัวเอง รูจักระวังตัวและคํานึงถึงครอบครัว นึกถึงหัวอกพอ
แมที่เฝาถนอมเลี้ยงดูจนเติบใหญก็สามารถอยูรอดไดอยางมีเกียรติเสมอ
อยางไรก็ดี สิ่งเหลานี้เปนเพียงคําแนะนําของผม จะทําตามหรือไมก็ได ผมแนะนําเครือญาติๆและ
นักศึกษาที่ผมสอนอยางนี้ ขอใหใชโยนิโสมนสิการพิจารณาเอาเองก็แลวกันนะครับ.

