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ความไมปรารถนาในเลือดเนื้อเชื้อไขของตนจนถึงขั้นตั้งใจทอดทิ้ง  หรือต้ังใจทําลาย  
จากผูที่ไดชื่อวาเปน “พอ - แม” นี่ถือเปนพฤติกรรมวิปริตอันผิดธรรมชาติของสัตวโลกที่พึงมี
ศีลธรรมและมีคุณธรรมดั่งเชน “มนุษย”   

ทุกวันนี้มนุษยเราตางใชชีวิตกันอยางเห็นแกตัวกันมากขึ้นและมากพอที่จะบิดเบือน
กลไกตางๆที่ธรรมชาติไดรังสรรคไวเปนอยางดีแลว  พฤติกรรมในระบบสืบพันธุเองก็เปนหนึ่งใน
คานิยมที่กําลังผิดเพี้ยนไปเปนอยางมากในสภาพของสังคมปจจุบัน  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนี้ได
กลายเปนเพียงแคการเสพสุขจากความหฤหรรษเทานั้น  ซึ่งมนุษยเราหลายคนนักตางพากัน
กอบโกยโดยมุงเสพกามารมณก็เพียงเพื่อปลดปลอยกําหนัดของตนเองอยางไรสติยั้งคิด  จนถึงขั้น
ละทิ้งเจตนาอันแทจริงที่ธรรมชาติไดสรางเอาไว  มุงแตเพียงบําบัดความใคร  หวังความสุขใน
ตัณหาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว  แตกลับไมใยดีในผลพวงอันถือกําเนิดขึ้นจากเลือดเนื้อของตนเองนี้  
เห็นแกตัวและเอาแตไดเกินกวาจะยอมรับผิดชอบในความพลาดพลั้ง  ถึงกับขนาดที่ฆาลูกในไสได
อยางเลือดเย็นเพียงเพื่อใหตัวเองมีชีวิตอยูตอไปอยางไรมลทิน  กอปรกับมิไดมองเหน็ถงึคณุคาของ
อีกชีวิตเลยแมเลยแตนอย  ชีวิตของทารกที่รอคอยการเติบโตเหลานี้จึงกลายเปนแคเพียงเศษซาก
ชีวิตที่อาจตกเปนเหยื่อ  หรือตกเปนอาหารของฝูงมดปลวกที่หวังรุมทึ้งกัดกินเศษซากของรางกายที่
ปราศจากการเหลียวแลจากผูใหกําเนิด  สวนชีวิตของทารกที่เล็ดลอดเหลืออยูนั้นก็กลายเปนชีวิตที่
มีปมดอยและไมพึงปรารถนาของผูใดเลยแมแตนอยกระทั่งตกเปนภาระของสังคมในที่สุด  สาเหตุ
เหลานี้ไดแพรหลายทวีคูณมากยิ่งขึ้นและไดกลายเปนคานิยมที่กําลังระบาดรุนแรงอยูภายใน
สภาพของสังคมปจจุบัน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระดับของความผิดปรกติอันเกิดจากพฤติกรรมของ
มนุษยเรานั่นเอง 
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The so-called parents’ neglect of their own children or the intention which 

brings about the abandonment and corruption of their innocence is widely regarded as 
abnormally unnatural and inhuman. 

Nowadays humans are more selfish in all aspects of life which distorts the 
natural order of things.  Sexual deviancy has perverted and become a part of social 
values in today’s society; such behavior and the result of the conduct turns to 
contentment.  Several people do this senselessly only for their own pleasure.  They 
desert the real natural purpose by satisfying temporary sexual desire but do not care 
about the outcome derived from the selfish behavior nor the responsibility of accepting 
their failure. They can even kill their little children heartlessly just to live without guilt; 
moreover, they do not even realize the significance of another life, thus these young 
waiting-to-grow innocents can be compared with living things that could probably 
become victims or food of insects like ants and termites that feed on the corpses of their 
prey deserted by their own parents.  Apart from the above mentioned poor little children 
are their counterparts suffering from mental defects.  They are needed by nobody, so 
finally become a burden on society.  Such problems spread and multiply and become 
social values that reflect on critical levels of abnormal behaviour in humans. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้อันเปนผลมาจากการศึกษา  และจากการปฏิบัติงานสรางสรรค
อยางตอเนื่องของตัวขาพเจา  ซึ่งไดรับคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งจากคณาจารยทุกๆทาน  
จนบรรลุผลสําเร็จดวยดีทุกประการ   

ขอขอบพระคุณบุพการี  ผูมีพระคุณ  และผูมีอุปการะทุกๆทาน  ที่อํานวยความ
ชวยเหลือ  คอยใหกําลังใจ  และสนับสนุนในดานของการศึกษามาโดยตลอด   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




