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 “เรือลมปากอาว”.....คืออะไร? จะ
แกไขไดอยางไร?  อาการ “เรือลมปากอาว”  
เปน ช่ือหนึ่ งของการห ล่ั ง เ ร็ ว  ( premature 
ejaculation) คําท่ีมีความหมายเดียวกันกับเรือ
ลมปากอาวเชน นกกระจอกไมทันกินน้ํา น้ํา
ออกเร็ว และเสือปนไว   มาสเตอรและจอหน
สัน (Master & Johnson) ปรมาจารยทางเพศ
ศาสตรไดทําการศึกษาคนควาและทดลอง แลว
ใหคําจํากัดความของการหล่ังเร็ววาหมายถึง 
“ภาวะในผูชายท่ีไมสามารถควบคุมการหล่ังน้ํา
อสุจิของตนในขณะรวมเพศไดนานพอที่จะให
ความสุขแกผูหญิงไดอยางนอย 50% ของการมี
เพศสัมพันธ” (พันธุศักดิ์  ศุกระฤกษ , 2547) 
เชน หญิงชายคูหนึ่งเปนสามีภรรยากัน โดย
ผูหญิงมีการตอบสนองทางเพศอยูในข้ันปกติ
แ ล ะ ไม เ ป น ก า ม ต า ย ด า น  ถ า ท้ั ง ส อ ง มี
เพศสัมพันธกัน 10 คร้ัง โดยผูชายหล่ังน้ําอสุจิ
กอนท่ีฝายหญิงจะบรรลุถึงจุดสุดยอด (orgasm) 

มากกวา 5 คร้ังข้ึนไป ไมวาผูชายจะสามารถ
รวมเพศไดคร้ังละนานกี่นาทีก็ตาม ก็ถือวา
ผูชายมีการหล่ังเร็ว 
 การหล่ังเร็วนี้ คนทั่วไปมักเขาใจวา
หมายถึงการท่ีผูชายมีน้ํ าอสุจิห ล่ังออกมา
ในขณะมีเพศสัมพันธกับหญิงกอนท่ีจะสอดใส
อวัยวะเพศเขาไปในชองคลอดหรือหลังสอดใส
เขาไปในชองคลอดไดเพียงครูเดียว  ซ่ึงผูหญิง
ยังไมทันรูสึกและผูชายยังไมทันต้ังตัว   ใน
สมัยกอนยังไมมีมาตรฐานวาหล่ังเร็วแคไหนจึง
ถือวาเปน “เรือลมปากอาว” บางคนบอกวาการ
ท่ีน้ําอสุจิหล่ังออกมากอนท่ีจะสอดใสหรือหล่ัง
ทันทีท่ีองคชาตเขาไปในชองคลอดเปนประจํา
จัดวาเปนพวก “นกกระจอกไมทันกินน้ํา หรือ
เรือลมปากอาว” แตบางคนก็บอกวาถาหล่ังน้ํา
อสุจิเร็วกวา  30 วินาทีหลังสอดใสองคชาตเขาไป
ในชองคลอดแล วก็น า จะ ถือว า เปนพวก 
“นกกระจอกไมทันกินน้ํา” ไดเหมือนกัน แต

บทความวิชาการ 
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 ปจจุบันทางการแพทยจะถือวาผูท่ีมี
ปญหาการหล่ังเร็วไดแก ผูท่ีมีการหล่ังน้ําอสุจิ
ภายหลังจากเร่ิมปฏิบัติกิจทางเพศแลวนอยกวา 1 
นาที เพราะโดยเฉล่ียแลวผูชายท่ีไมไดรับการ
กระตุนทางเพศดวยรูปแบบใดๆ มากอนเชน ดู
วีดิโอโป หรืออานหนังสือกระตุนอารมณ เม่ือ
เร่ิมตนมีเพศสัมพันธแลวไดรับการเลาโลมดวย
ปาก มือ หรืออวัยวะอ่ืนๆ ท่ีอวัยวะเพศชาย
โดยตรง  จะถึงจุดสุดยอดและหล่ังน้ําอสุจิ
ภายในเวลา 3–5 นาที แตผูชายสามารถประวิง
เวลาได ถาต้ังใจท่ีจะชะลอการหล่ัง ซ่ึงสัมพันธ
กับการ ท่ี ผู ช ายชวย ตัว เอง คือ  จะใช เ วลา
ประมาณ 3–5 นาที เชนเดียวกัน 
 สําหรับผูหญิงแลวหากเริ่มจับเวลาเม่ือ
ไดรับการกระตุนท่ีอวัยวะเพศบริเวณปุมกระสัน  
(clitoris) โดยตรง ไมวาจะเปนการสัมผัสดวยปาก 
มือ ล้ิน หรืออวัยวะใดๆ จากคูรวมเพศ กวาท่ี

ผูหญิงจะถึงจุดสุดยอดตองใชเวลาประมาณ 
15–20 นาที ข้ึนไป  ดังนั้นโดยธรรมชาติแลว
ผูชายมีแนวโนมท่ีจะถึงจุดสุดยอดเร็วกวา
ผูหญิง นี่ยังไมนับรวมเร่ืองท่ีผูหญิงอาจเผชิญกับ
สภาวะ “สะดุด” ไดงายกวาผูชาย  แคเพียงผูหญิง
เร่ิมรูสึกกังวล อารมณเพศก็หดหายไปแลว ซ่ึง
สาเหตุการกังวลก็มีมากมายอาทิเชน กลัวคน
เห็น กลัวต้ังครรภ และอาย เปนตน ฉะนั้น
แมวาผูหญิงจะถูกปลุกเราอารมณเพศจนถึงข้ัน
สุกงอมแลวก็ตาม หากมีเหตุใหตอง “สะดุด” 
ข้ึนมา อารมณเพศก็เหือดหายไปทันที จนตอง
เร่ิมนับหนึ่งกันใหม 
 เม่ือพื้นฐานของท้ังสองเพศแตกตาง
กัน  ดังนั้นผูชายจึงตองเรียนรูเทคนิควิธีการที่
จะชวยชะลอการหล่ังของตนเอง เพื่อสราง
ค ว า ม ส ม ดุ ล ใ ห เ กิ ด ข้ึ น ร ะ ห ว า ง ก า ร มี
เพศสัมพันธ 
 
ประเภทของการหลั่งเร็ว 
 การหล่ังเร็วเปนปญหาทางเพศที่พบ
บอยในผูชาย         ดอกเตอรแอนดิการ (Dr. 
Andigar)   จากมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร 
ไดแบ งการห ล่ัง เ ร็วออก เปน  2  ประ เภท     
(พันธุศักดิ์  ศุกระฤกษ, 2547) ดังนี้ 
               1. แบงตามอายุของการเกิดอาการ 
        1.1 การหล่ังเร็วแบบปฐมภูมิ โดย
เร่ิมต้ังแตเขาวัยหนุมจนถึงวัยสูงอายุ 
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        1.2 การหล่ังเร็วแบบทุติยภูมิ โดย
ท่ีในวัยหนุมยังไมเปนแตมาเปนในวัยสูงอายุ 
   2. แบงตามระยะเวลา 
         2.1 หล่ังเร็วระยะที่ 1 หล่ังขณะ
เลาโลม ยังไมไดมีการสอดใสองคชาต 
        2.2 หลั่งเร็วระยะที่ 2  หลั่งขณะ
สอดใสองคชาตเขาไปในชองคลอด   แลว
เกิดข้ึนมากกวา 5 ใน 10 คร้ัง (50%) 
         2.3 หล่ังเร็วระยะท่ี 3 หล่ังเม่ือสอด
ใสองคชาตเขาไปในชองคลอดแลวนอยกวา 2-3 
นาที 
 
สาเหตุของการหลั่งเร็ว 
 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูชายเกิดอาการ
หล่ังเร็วมี 2 สาเหตุหลักไดแก สาเหตุทางกาย 
ซ่ึงมีเพียง 5% เทานั้น และสาเหตุทางจิตใจซ่ึงมี
ถึง 95%    
 1. สาเหตุทางกาย   
       พบประมาณ 5% โรคทางกายท่ีอาจ
ทําใหเกิดอาการหล่ังเร็วไดแก 
          1.1 โรคทอปสสาวะอักเสบจากการติด
เชื้อพวกหนองไน (gonorrhoea)  หรือหนองใน
เทียม (nonspecific urethritis)  
       1.2 โรคตอมลูกหมากอักเสบจาก
การติดเชื้อไวรัส 
        1.3 

       1.4  การอักเสบบริเวณอวัยวะเพศ
เชน การอักเสบของลูกอัณฑะ ตอมลูกหมาก 
และกระเพาะปสสาวะ    
        1.5 การออนตัวขององคชาตจาก
โรคเร้ือรัง  เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง    ในกรณีนี้มักจะรีบรอนรวมเพศ 
เพราะเกรงวาองคชาตจะออนตัว ซึ่งพอรีบ
ร อ น ม า ก ๆ   ก ็จ ะ เ ก ิด อ า ก า ร อ อ น ตั ว              
หล่ังเร็ว และออนตัว หมุนเวียนสลับกันไป 
       1.6 การท่ีระบบเสนประสาทฝอย
ท่ีมาเล้ียงบริเวณอวัยวะเพศมีจํานวนมากกวา
ปกติหรือการถูกกระแทกใหชํ้าของอวัยวะใน
ชองทองดานลาง ซ่ึงอาจเกิดจากอุบัติเหตุท่ี
ไมไดตั้งใจหรือรูเทาไมถึงการณเชน การขี่มา
เปนระยะเวลานานๆ   การข่ีจักรยานหรือ
จักรยานยนตเปนระยะทางไกลๆ 
 2. สาเหตุทางจิตใจ   
      พบประมาณ 5% เกิดจากหลาย
สาเหตุ ดังน้ี 
      2.1 ความวิตกกังวลและขาดความ
ม่ันใจเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศ      จากความ
เช่ือท่ีส่ังสมกันมาในสังคมไทยวาไมควรสอน
ใหเด็กๆ รูเร่ืองเพศ  อวัยวะเพศเปนของสกปรก 
เร่ืองเพศเปนเร่ืองไมดี บัดสีบัดเถลิง ถาเด็กรู
แลวจะใจแตก  เม่ือเด็กชายเจริญเติบโตเขาสูวัย
หนุม และมีแรงขับดันทางเพศรุนแรงมาก แต
ขาดความรูความเขาใจอยางถูกตองเดียวกับ
ข้ันตอนตางๆ ของการมีเพศสัมพันธ ยิ่งเม่ือ

โรคตอมลูกหมากโต พบบอยใน
ชายสูงอายุ 
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       2.2 มีความรูสึกผิดเก่ียวกับเร่ือง
เพศ  เม่ือเขาสูวัยหนุมฮอรโมนเพศถูกผลิตมาก
ข้ึน ทําใหเกิดความรูสึกและความตองการทาง
เพศ วัยรุนชายไทยมักจะเดินทางไปพิสูจน
ความเปนชายชาตรีดวยการสูญเสียความเปน
หนุมคร้ังแรกหรือท่ีเรียกกันวา “ข้ึนครู”  กับ
หญิงบริการตามซองโสเภณี หรือโรงแรม โรง
น้ําชา ตลอดจนสถานอาบอบนวด ท้ังๆ ท่ีวัยรุน
เหลานี้ก็ทราบดีวา การไปเท่ียวโสเภณีเปนส่ิงท่ี
ไมดี ทําใหรูสึกละอายใจ (guilty)  อีกทั้งยังวิตก
กังวลกลัวคนรูจักจะมาพบเห็น กลัวติดโรคภัย
ไขเจ็บจากหญิงขายบริการ รวมท้ังวิตกกังวลวา
ตนเองจะประสบผลสําเร็จในการรวมเพศคร้ัง
แรกหรือไม ซ่ึงสภาวะจิตใจดังกลาวนี้ ถาไป
เจอกับหญิงบริการที่ตองเรงรีบทําเวลาเพื่อให
ไดลูกคาจํานวนมากๆ ก็จะพยายามเรงใหเด็ก
วัยรุนรีบปฏิบัติกิจทางเพศเร็วๆ เด็กวัยรุนซ่ึงไม
เคยมีประสบการณมากอนก็จะเกิดอาการ
ประหมาตื่นเตน ทําอะไรไมคอยถูกและรีบ
รอนลนลาน จนสุดทายก็เกิดอาการหล่ังเร็วเสีย
ทุกราย เม่ือหล่ังเร็วแลวอาจถูกเยาะหยันจาก

หญิงบริการหรือเพื่อนฝูง สงผลใหสภาพจิต
ทรุดโทรมลงไปอีก  ความเปนชายชาตรี
ส่ันคลอน ยิ่งวิตกกังวลมากข้ึน และเด็กหนุมผู
ประสบกับปญหาการหล่ังเ ร็วในคร้ังแรก
เหลานี้ ลวนตองกลับไปแกมือใหมอีกคร้ัง โดย
พกเอาความไมม่ันใจและความวิตกกังวลวาจะ
ลมเหลวอีกมาดวย ก็ยิ่งกดดัน ผลคร้ังท่ีสองจึง
ออกมาในรูปเดิมอีกคือหล่ังเร็ว และเม่ือยิ่ง
พิสูจนตอไปเร่ือยๆ ผลก็ออกมาเหมือนเดิมทุก
คร้ัง   รางกายก็จะเกิดความเคยชินซ่ึงทาง
จิตวิทยาเรียกวา “ถูกกําหนดภาวะ” ทําใหมีการ
หล่ังเร็วอยางนี้ทุกคร้ังไป 
         2.3 ความรีบรอนและความไม
พรอม การลักลอบมีเพศสัมพันธกับหญิงคนรัก 
หรือแมแตการชวยเหลือตัวเองในหอพักรวม 
หรือในบานท่ีอยูรวมกับบิดามารดา กลัวคนอ่ืน
รู เห็น  กลัวคนอื่นจับได  ตองหลบๆ ซอนๆ 
รวมท้ังลึกๆ แลวก็ยังรูสึกผิด จึงทําใหประกอบ
กิจทางเพศดวยความเรงรอนและรีบท่ีจะให
บรรลุจุดสุดยอด (orgasm) เหลานี้ก็เปนสาเหตุ
สําคัญของการหล่ังเร็วหรือเรือลมปากอาวได
ท้ังนั้น 
          2.4 มีประวัติขอขัดแยงกับบิดา
มารดาในวัยเด็ก ในวัยเด็กอาจมีปญหาขอ
ขัดแยงกับบิดามารดา  ฝงใจและเก็บกดอยู
ภายใน เปนความเครียดอยูลึกๆ แลวมามีผลให
เกิดอาการหล่ังเร็วในตอนโตเปนผูใหญ 
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          2 . 5  มี ค ว า มค า ดห วั ง อ ย า ง
สม บูรณ แบบ เ ก่ี ยว กับ กิจกรรมทาง เพศ  
คาดหวังไวมากเกินไปวาตนจะตองประสบ
ความสําเร็จอยางดียิ่งในการรวมเพศ โดยเฉพาะ
ในคร้ังแรกตนจะสามารถทําใหฝ ายหญิง
ประทับใจในบทรักและความสุขสมท่ีไดรับ
อยางสุดๆ และตนจะไดรับความสุข ความ
ภาคภูมิใจ และความมั่นใจอยางเต็มเปยม 
           2.6 มีความรู สึกมากเก่ียวกับ
ความสัมพันธท่ีมีตอกัน ผิ ว ท่ี อ ง ค ช า ต มี
ความรูสึกไวมากตอการสัมผัสและกระตุน จน
ไมอาจยับยั้งความรูสึกอยากหล่ังเอาไวได 
             2.7 ชีวิตสมบูรณมีปญหา ความ
ขัดแยงไมราบร่ืนในชีวิตสมรส  กลายเปน
ความรูสึกไมพอใจอยูลึกๆ แตถูกเก็บกดไว 
แลวปรากฏออกมาเปนการหล่ังเ ร็ว เ ม่ือมี
เพศสัมพันธ 
          2.8 พันธุกรรม จากการศึกษา
พบวาปจจัยทางพันธุกรรมเปนสาเหตุหนึ่งของ
การหล่ังเร็ว โดยพบวาผูชายบางคน มีความไว
ตอการกระตุนระบบประสาทซิมพาเทติก 
(sympathetic)  จึงทําใหมีการหล่ังเร็วผิดปกติ 
(สมภพ เรืองตระกูล, 2546)     
 ปญหาการหล่ังเร็วถึงแมจะเปนเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะบนเตียงก็จริงอยู แตก็เปนปญหา
ท่ีพบบอยในเพศชายท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของท้ังผูชายและผูหญิง รวมไปถึงเร่ือง
ความสัมพันธในครอบครัว ความม่ันใจของ

ผูชายเอง และสุขภาพจิตของผูหญิง  เพราะโดย
ธรรมชาติเม่ือผูชายหล่ังน้ําอสุจิออกมาแลว
องคชาตจะออนตัวไมสามารถปฏิบัติทางเพศ
ตอไปอีกได เปนผลทําใหผูหญิงเกิดอารมณคาง 
หงุดหงิด นอนไมหลับ บางรายอาจใชการชวย
ตัวเองเพื่อใหหายจากอาการเก็บกดทางเพศ แต
สวนใหญแลวผูหญิงมักจะไมกลา ดวยเกรงวา
จะกลายเปนการดูหม่ินความสามารถของผูชาย 
รวมท้ังผูหญิงไมอยากสรางความกดดันใหกับ
ผูชาย  หรือกลัววาตนเองจะถูกมองวาเปน
ผูหญิงท่ีมักมากทางกามารมณ ก็เลยปลอยไป   
คิดวา “ไมถึง.....ก็ไมเปนไร” แตในความเปนจริง
แลวเมื่ออารมณเพศไมไดรับการระบายออกจะถูก
เก็บกดอยูภายใน แลวกลายเปนความโกรธเคือง
ลึกๆ  วา ผูชายไมหวงใยความรู สึก  เอาแต
ความสุขของตนแตเพียงฝายเดียว 
 ผูหญิงท่ีประสบปญหาเชนนี้ สวนมาก
จะไมพูด ไมบอกใคร แมแตสามีของตนเอง 
บางรายอาจใชการโกหกเพื่อกลบเกล่ือนปญหา 
โดยเม่ือรูวาสามีใกลจะหล่ังก็แกลงแสดงอาการ
ใหเหมือนกับวาตนเองถึงจุดสุดยอด เพื่อหลอก
ใหสามีสบายใจ ไมตองคิดมาก แตผลพวงท่ีตา
มาจากอารมณคางของผูหญิงก็คือ อาการนอน
ไมหลับ  อารมณหงุดหงิด  ฉุนเฉียวงาย    อาจ
เกิดการเกร็งหนาทองจนเกิดอาการปวดทอง
โดยไมทราบสาเหตุ หรือปวดทองนอยเร้ือรัง 
หนักเขาก็อาจจะหันไปพึ่งยานอนหลับเพื่อ
คลายความเครียด หลายรายไมทราบวาอาการ
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  ในทางตรงกันขามถาผูหญิงเปนคน
เปดเผย อาจตอวาผูชายท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจ
ทางเพศใหบรรลุผล หากไมมีการทําความ
เขาใจท่ีถูกตอง และไมไดรับคําปรึกษาจาก
แพทยผูเช่ียวชาญ ปลอยทิ้งไวเร่ือยๆ ผูชายก็จะ
เปนฝายขาดความม่ันใจในตนเอง ลดความ
เช่ือม่ันในความเปนชายชาตรีของตนเอง แลวก็
หาทางออกโดยการทําตัวหางเหินกันไป เพราะ
ไมอยากใหถูกตอวา และไมอยากอับอายขาย
หนา  ในท่ีสุดก็กลายเปนความไมเขาใจกันและ
นําไปสูการหยารางอีกเชนกัน  ดังนั้นปญหา
การหล่ังเร็วจึงไมใชเร่ืองท่ีจะปลอยไปกอนไม
ใสใจ หรือยังไงก็ได  เพราะเม่ือถึงข้ันท่ีเบ่ือ
หนายกันและกันแลว สวนใหญผูชายจะหันไป
มีผูหญิงใหมนอกบาน  พอผูหญิงรูก็อาจจะ
ประชดประชันจนทําใหเหตุการณเลวรายลงไป
เร่ือยๆ  ในปจจุบันสามารถแกไขการหล่ังเร็วได
ดวยการฝกฟนฟูเพศสัมพันธท้ังดานจิตบําบัด

และดานพฤติกรรมบําบัด รวมกับการใชยา
รักษาใหถูกตอง ควบคูไปกับจังหวะเวลา และ
ตองใชความพยายามบางในการฝกฝน 
  
การรักษาและแกไขการหลั่งเร็ว 
 สําหรับชายโสดท่ียังไมไดแตงงาน
หรืออยูกินกับใคร อาจไมจําเปนตองสนใจกับ
ปญหาการหล่ังเร็วของตนเองมากนัก  แตถา
แตงงานหรือมีตําแหนงเปนสามีแลวจะกลายเปน
เร่ืองจําเปนท่ีตองพยายามแกไข   ผูชายหลายคนได
คิดคน ทดลองวิธีการชะลอการหล่ังเร็วแบบ
ตางๆ เชน ทรมานตัวเองโดยการกัดล้ิน กัดปาก 
หยิกแขน  ดึงผม  สวมถุงยางอนามัย   2 ช้ัน 
สําเร็จความใครดวยตนเองกอนการรวมเพศ ทา
ครีมใหเกิดอาการชาตรงอวัยวะเพศ  รวมเพศ
กับหญิงท่ีไมสวยตะดุดตา  รวมเพศบอยๆ กับ
สาวคนเดิมฯลฯ    แตมักไมไดผล หรือไดผล
เพียงช่ัวคราวแลวก็กลับมาเปนเหมือนเดิมอีก 
นานๆ เขาความสัมพันธแบบสามีภรรยาท่ีเคย
รักใครกลมเกลียวกันก็แทบจะไมเหลืออะไร 
นอกจากความผิดหวังและความหงุดหงิดของ
ผูหญิง รวมท้ังความอับอายขายหนาและขาด
ความม่ันใจของผูชาย  ท่ีรายยิ่งกวานั้นก็คือการ
หล่ังเร็วนี่แหละท่ีเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดอยาง
หนึ่งของการหมดสมรรถภาพทางเพศหรือท่ีเรียก
กันวา  “ลมไมรูลุก  หรือ อินโพเทน (impotence)”  
ดังนั้นคุณผูชายท่ีมีคูแลว จึงควรรีบไปปรึกษา

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 6(1): 2549  
 

46 



 

 ปจจุ บันการ รักษาอาการห ล่ัง เ ร็ว
กาวหนาไปมากและรักษาไดผลดีเกือบ 100% 
โดยมีหลักอยูวา การหล่ังเร็วมิใชเปนปญหา
ผิดปกติเฉพาะสามีเพียงคนเดียว แตเช่ือวาความ
ผิดปกตินั้นอยู ท่ีความสัมพันธและปฏิกิริยา
โตตอบทางเพศระหวางชายและหญิงท้ังคู  ดวย
เหตุนี้การบําบัดจึงตองอาศัยความรวมมือรวม
ใจของท้ังสองฝาย จึงตองมาพบแพทยท้ังคู 
มิใชมัวแตรักษาฝายชายเพียงคนเดียว ซ่ึงจะ
เสียเวลาโดยใชเหตุและอาจเปนอันตรายได 
 วิธีการแกไขปญหาหล่ังเร็วเร่ิมตนจาก
ตั ว คุณ ผู ช า ย เ อ ง  โดยจะต อ ง ต้ั ง ใ จ ท่ี จ ะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีนําไปสูการหล่ังเร็ว
ตางๆ  โดยฝกการอดกล้ัน อดทน และรักษา
สุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ หากยังไม
ไดผลใหไปปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ     โดยแพทย
จะแนะนําข้ันตอนการฝก (พันธศักดิ์  ศุกระฤกษ , 
2547) ดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นตอนท่ีหนึ่ง wake up 
      เร่ิมจากการปลุกองคชาตใหตื่นตัว
ข้ึนมาอาบน้ําพรอมคุณดวย จะวันละคร้ังหรือ
สองคร้ังก็ได ไมใชการชวยตัวเองเปนแคการ
กระตุนใหตื่นตัวดวยการอาบน้ําอุนสัก 5 นาที
เทานั้น เพื่อชวยใหกลามเน้ือผอนคลายและเพิ่ม
การไหลเวียนของเลือด หรือจะแชตัวลงในอาง
อาบน้ํ า อุน ท่ี อุณหภู มิประมาณ  45  องศา

เซลเซียสก็ได พอคุณเร่ิมรูสึกสบายแลว ให
นวดลําองคชาตเปนระยะๆ สัก 5 – 10 นาที  เพื่อ
ชวยใหเลือดมาค่ังไดดีและเปนการนวดเพื่อเพิ่ม
ขนาดไปในตัว   เม่ือครบเวลาแลวคอยอาบน้ํา
และทํากิจวัตรอ่ืนตอไป 
 2. ขั้นตอนท่ีสอง stop–start 
       เปนการฝกการอดกล้ัน โดยการ
กระตุนองคชาตดวยมือหรือการชวยตัวเอง โดย
คร้ังนี้ใหคุณกระตุนตัวเองไปเร่ือยๆ สบายๆ 
อยางเบามือและไมรีบรอน พอรูสึกวาใกลจะ
หล่ังแลวใหหยุด  รอจนอารมณสงบแลวก็
กระตุนใหมอีก โดยมีขอแมวาหามปลอยใหมี
การหล่ังออกมา ตองหาจังหวะการหยุดกระตุน
ใหเหมาะสม ซ่ึงแตละคนจะไมเหมือนกัน  ฝก
จนสามารถอดทนไดสัก 10– 15 นาที แลวจึง
คอยหล่ังน้ําอสุจ ิออกมา  ฝกทําเปนประจํา
สมํ่าเสมอจนสามารถท่ีจะควบคุมการหลั่งให
ยาวนานไดอยางมั่นใจ จึงถือวาผานข้ันตอนท่ี 
สอง  ถารูสึกวาจะกล้ันไวไมได ก็มีเคล็ดลับคือ 
ใชนิ้วหัวแมมือและน้ิวช้ีของมือขางท่ีถนัดบีบ
บริเวณคอคอดท่ีตอระหวางสวนปลายกับสวน
โคนองคชาต (บริเวณเสนสองสลึง) จัดการบีบ
อยางแรงจนความรูสึกอยากหล่ังหมดไป จึง
ปลอยมือ และกลับไปกระตุนใหมเหมือนใน
ตอนตนอีก วิธีการนี้ศัพททางการแทพยเรียกวา 
สควีซเทคนิค (squeeze technique)  ซ่ึงเปน
วิ ธี ก า รที่ ป รม าจ า รย ท า ง เพศศาสตร คื อ 
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 3. ขั้นตอนท่ีสาม woman on top 
       การฝกแบบนี้ ต องอา ศัยความ
รวมมือจากคูของคุณ โดยการรวมรักดวยทาท่ี
เรียกวา วูแมนออนทอป (woman on top) หรือ
ใหคุณผูหญิงอยูขางบน  และเปนผูกําหนด
บังคับทาทาง  โดยมีการตกลงกับคูของคุณให
เขาใจวานี่คือการฝก   กรรมวิธีการฝกก็คลาย
กับข้ันตอนท่ีคุณชวยตนเองคือ รางกายของ
ผูหญิงท่ีอยูดานบนจะขยับสอดคลองกับจังหวะ
ของคุณท่ีอยูดานลาง แตเม่ือขยับไปสักพักหนึ่ง
ก็จะหยุดเพื่อใหคุณลดระดับอารมณลงจน
สามารถควบคุมได แลวจึงเร่ิมใหม ขยับไป
จนกวาคุณใกลจะหล่ังแลวก็หยุด ทําอยูอยางนี้
จนกวาจะแนใจวาคุณสามารถควบคุมการหล่ัง
ได แตถาคุณกล้ันไมไหว ก็ใชวิธีการบีบคอ
องคชาตไวใหแนน หรือสควีซเทคนิค (squeeze 
technique) ก็จะหยุดความรูสึกอยากหล่ังไวได 
ลองทําไปเร่ือยๆ จนควบคุมได จึงถือวาสอบ
ผานข้ันตอนนี้ 
 4. ขั้นตอนท่ีสี่ action 
        เปนข้ันตอนเสมือนจริง คราวนี้ให
คุณทดลองรวมรักกับคูของคุณ  โดยใหเธอเปน
ฝายต้ังรับ เม่ือคุณเร่ิมขยับองคชาตเขาไปใน
ชองคลอดของเธอแลว   ใหหยุดพัก  ขยับๆ 
หยุดๆ  เปนระยะๆ  เชนเดียวกับการฝกใน
ข้ันตอนท่ี 3  จนสามารถท่ีจะยืดเวลาแหงการ

แสดงความรักออกไปใหนานเทาท่ีคุณพอใจ ถา
ทําไดก็เปนอันสําเร็จข้ันตอนท่ีส่ี 
 5. ขั้นตอนท่ีหา turn pro 
      เม่ือคุณผานดานท้ัง 4 ข้ันตอนแลว 
คุณสามารถฝกปฏิบัติตอไปโดยอาศัยหลักการ
ฝก ท่ี เ รียกว า  คี เจล  เ อ็ก เซอรไซส   (kegel 
exercise)  โดยการฝกขมิบกน เพื่อใหกลามเนื้อ
หูรูดในบริเวณอุงเชิงกรานมีพละกําลังท่ีจะ
สามารถควบคุมการบีบรัดตัวของทอน้ําเช้ือ
ไมใหเกิดการหล่ังได  จนสามารถส่ังการหล่ัง
ไดตามแตใจคุณ     การฝกขมิบกนนี้ไมยากเลย 
เพียงแตตองอาศัยความตั้งใจจริงในการฝก โดย
ทําเหมือนกล้ันอุจจาระในขณะท่ีอยากถายแต
หาท่ีถายไมได เม่ือขมิบกนเต็มแรงแลวใหนับ 
1– 10 แลวจึงคลายการเกร็งตัวออกประมาณ 10 
วินาที  ฝกแบบนี้วันละ  100- 200 คร้ัง  เปน
ประจําอยางสมํ่าเสมอ ติดตอกันเปนเวลา  6 
เดือน  เ ม่ือทํา สํา เ ร็จกล าม เ น้ือของคุณจะ
แข็งแกรง จนสามารถส่ังใหเกิดการหล่ังหรือไม
หล่ังไดตามใจตองการ  เพียงเทานี้คุณก็จะไมมี
การหล่ังเร็วอีกตอไป 
 
เทคนิคชะลอการหลั่ง 
 นอกจากการฝกท้ัง 5 ข้ันตอนซ่ึงเปน
การแกไขระยะยาวแบบหายขาดแลว  ยังมี
เทคนิควิธีเพื่อการชะลอการหล่ังในแตละคร้ัง
ตอคร้ังของการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงอาจจะเปน
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          1.ชวยตัวเองกอนการมีเพศสัมพันธ 
                 การชวยตัวเองสักคร้ังกอนการมี
เพศสัมพันธเปนเทคนิคหนึ่งท่ีชวยได  โดย
สังเกตไดจากคนท่ีมีเพศสัมพันธมากกวา 1 คร้ัง 
เม่ือเร่ิมคร้ังท่ี 2  จะพบวาระยะเวลาของกิจกรรม
รักจะเนิ่นนานขึ้น  เคล็ดลับอยูท่ีระยะเวลา ซ่ึง
อาจเปนประมาณ 2 – 4 ช่ัวโมง กอนถึงเวลาการ
รวมเพศ    ในกรณีท่ีมีอายุมากแลวอาจจะชวย
ตัวเองลวงหนาสักคร่ึงวันกอนก็ได 
 2. เพ่ิมเติมบทเลาโลม 
        บทเลาโลมมีสวนชวยไดแนนอน 
เม่ือคุณรูตัวดีวาคุณเปนหนึ่งในพวกท่ีหล่ังเร็ว  
คุณจะตองเนนการเลาโลมใหมากข้ึน เพราะ
ทราบดีอยูแลววาผูหญิงตองไดรับการปลุก
อารมณจนสุกงอมเต็มท่ี  ซ่ึงจะตองใชเวลานาน
ประมาณ 15 – 20 นาที แลวคุณจึงคอยสอดใส
องคชาตเพ่ือใหเธอไดบรรลุความสุขสมได
พรอมๆ กับคุณ 
 3. ครั้งแรกเร็วไป ใหซ้ําสอง 
      ถาเกิดอาการ  “เรือลมปากอาว”  ใน
การมี เพศสัมพันธคร้ังแรก  ก็ไมตองตกใจ 
โดยเฉพาะถาคนรักของคุณเต็มไปดวยความ
เขาใจ บทรักคร้ังท่ีสองเร่ิมใหมไดเสมอ ถา
รางกายของคุณแข็งแรงสมบูรณเพียงพอคุณ
อาจเร่ิมใหมไดทันที หรือรอเวลาไปซักระยะ
แลวคอยเร่ิมใหม คร้ังท่ีสองนี้ระยะเวลาการ

หล่ังของคุณจะชาลง เพราะไดระบายออกไป
คร้ังหนึ่งแลว คุณและคนรักสามารถสุขสมไป
ด วยกัน เปนค ร้ั ง ท่ี  2  ค ร้ั ง ท่ี  3  ไดต ามใจ
ปรารถนา  หรือหากคุณยังไมพรอมอาจ
ชวยเหลือเธอไดดวยการใชมือ ใชปาก หรือ
เคร่ืองชวยอ่ืนๆ เทานี้ความสัมพันธของคุณท้ังคู
ก็จะราบร่ืน ถึงแมวาจะไมไดสุขสมไปพรอมๆ 
กัน แลวคอยมาเร่ิมตนกันใหมหลังจากน้ันหรือ
ในเชาวันรุงข้ึนก็ยังได 
 4. หยุด...หยุด...หยุด เปนระยะๆ 
      เม่ือคุณตองผจญกับปญหาการหล่ัง
เร็ว  ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงก็ คือ  ตองไมรีบรอน
เกินไป เทคนิคท่ีดีท่ีสุดคือ การหยุดการขยับ
เขยื้อนองคชาตเปนระยะๆ เปนเทคนิคทีเด็ดท่ี
ควรฝกเอาไวใหดี   ตองหยุดกอนท่ีจะมีการ
หล่ัง  ผูชายหลายคนสามารถปฏิบัติกิจทางเพศ
ไดนานนับช่ัวโมงโดยอาศัยเทคนิคนี้ โดยที่
ระหวางหยุดพัก ควรจะฝกการหายใจชาๆ ให
เปนธรรมชาติ และประเลาประโลมคูรวมเพศ
ดวยวิธีการอ่ืนๆ และเม่ือตองการที่จะหล่ังก็
สามารถกําหนดจังหวะการเคล่ือนไหวของ
รางกายใหขยับเขยื้อนเคล่ือนที่ไปตามจังหวะท่ี
ใจบังคับใหเปน จนสามารถหล่ังออกมาได 
 5. หาทวงทาลีลารักท่ีเหมาะสม 
       จุดออนของผูชายอยูท่ีสวนปลาย
ขององคชาต ซ่ึงหากไดรับการกระตุนบริเวณ
นั้นอาจมีการหล่ังน้ําอสุจิออกมาไดงาย  ดังนั้น
เม่ือมีเพศสัมพันธควรเลือกทวงทาลีลารักท่ี
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 6. ถอนองคชาตออกมาทั้งหมด 
      ถาเทคนิคท้ัง  5 ขอขางตนยังไม
สามารถยับยั้งการหล่ังของคุณได  เทคนิคเดียว
ท่ีจะหยุดไดก็คือ ถอนออกมา โดยคุณอาจเร่ิม
ดวยการสอดใสองคชาตเขาไปในชองคลอด
ของเธอสักประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นก็ถอน
ออกมาพักขางนอก แตยังคงเลาโลมเธอตอไป
อยางตอเนื่องดวยวิธีการอื่นๆ เชน ใชมือ   ใช
ปาก  หลังจากนั้นก็สอดใส เข าไปใหม อีก
ประมาณ 1 นาที แลวก็ถอนออกมาอีก ทําเชนนี้
สักพักจึงคอยเพิ่มเวลาของการสอดใสใหนาน
ข้ึนเปน 2 – 3 นาที จนถึง 5 นาทีตามลําดับ ฝก
แบบนี้สักพักดวยความรวมมือรวมใจกันของ
ท้ังสองคนก็จะแกไขปญหา “เรือลมปากอาว”  
ไดในท่ีสุด 
 7. ควบคุมจิต ฝกสมาธิ 
       ตามคํากลาวท่ีวา “จิตเปนนาย  กาย
เปนบาว”    การฝกควบคุมจิตใจจะทําให
สามารถควบคุมการหล่ังได ขอใหลองฝก มีอยู
หลากหลายเทคนิคเชน ฝกการควบคุมการ
หายใจเขา-ออก โดยควบคุมและรูตัววาขณะนี้
กําลังหายใจเขา-ออกอยู ฝกหายใจเขาลึกๆ และ

ผอนหายใจออกชาๆ   หายใจโดยการฝกใชกระ
บังลม ซ่ึงการฝกหายใจเขา-ออก ชาๆ และลึกๆ
เปนการฝกสมาธิและควบคุมการทํางานของ
กลามเน้ือท่ีเกี่ยวของกับการหายใจ อันจะเปน
รากฐานในการฝกฝนควบคุมกลามเน้ืออ่ืนๆ  ท่ี
เกี่ยวของกับการหล่ังได  
 8. หมั่นดูแลสุขภาพใหแข็งแรง 
      โดยการรับประทานอาหารใหครบ
ทุกหมูอยางเพียงพอ ไมรับประทานไขมันจาก
สัตวมากเกินไปเพื่อปองกันการอุดตันของเสน
เลือดท่ีจะไปเล้ียงอวัยวะเพศ รวมท้ังเสนเลือด
เล้ียงหัวใจ  ออกกําลังกายเปนประจําเพื่อชวยให
กลามเน้ือแข็งแรง และการไหลเวียนเลือดดี นอน
หลับพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 6 – 8 
ช่ั วโมง  และตอง เปนการนอนหลับสนิท 
เนื่องจากสุขภาพท่ีดีจะเปนรากฐานของการ
ฝกฝนใหหล่ังชา แตสุขภาพท่ีไมดีมักจะทําให
เกิดปญหาการหล่ังเร็ว นอกจากนี้ยังควรหม่ัน
กระตุนองคชาตใหตื่นตัวอยูเปนประจําดวย 
 9. ทายาชาท่ีองคชาต 
      ปจจุบันมีเจลที่ผสมยาชาขายอยู
หลายชนิด ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยลดความไวจาก
การสัมผัสท่ีผิวหนาขององคชาต  ความจริง
แลวเจลเหลานี้ไมไดมีผลมากมายนัก  แตก็
พอจะชวยไดบาง และควรเลือกใชชนิดท่ีไดรับ
ก า ร รับ รอ ง คุณภ าพและม าตรฐ านจ าก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เทานั้น   มิ
เชนนั้นอาจเปนอันตรายตอองคชาตของคุณได 
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 10. สวมถุงยางอนามัยอยางหนา 
         สวมถุงยางอนามัยชนิดหนาพิเศษ 
หรืออาจจะใช 2 ช้ันก็ได   ซ่ึงชวยลดการสัมผัส
ใหนอยลง เทคนิคนี้เหมาะสําหรับผูท่ีมีอาการ
ไวตอความรูสึกที่ผิวหนังมาก 
 

เอกสารอางอิง 
นวรัต  ไกรฤกษ. (2545). ความสุขทางเพศใน
 ชีวิตสมรส.  กรุงเทพฯ: ธรี บี เอ็น
 เวิลดพร้ินท. 

พันธศักดิ์  ศุกระฤกษ. (2547). คูมือ “เซ็กซ”.  
 กรุงเทพฯ: ก. พล. 
สุกมล  วิภาวีพลกุล. (2545). เร่ืองวุนวายของ
 นายจุดจู. กรุงเทพฯ:  ดีนาดู. 
สุกมล  วิภาวีพลกุล. (2546). 108 คําถามเรื่อง
 เซ็กซ.  กรุงเทพฯ: แปลน พร้ินต้ิง. 
สมภพ  เรืองตระกูล. (2546). ความผิดปกติทาง
 เพศ.  กรุงเทพฯ: เรือนแกว. 

 


	*โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

