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คดิถงึวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

“แมพ่ระวนัน้ี ทีว่ดัเราครบั ถวายมสิซาขอพระพรใหพ้ีน้่องทุกท่าน ทุกครอบครวัครบั” 
ทีว่ดัของเรา คุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์เจา้อาวาส 

 

   

 
“ใครอยากได ้กต็อ้งมาขอแมพ่ระ” – สมพงษ์ พลูช ู

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26    ฉบบัที ่ 1383     วนัอาทติยท์ี ่    29    สงิหาคม    2564/2021 

       พระวาจาของพระเจา้ในวนันี้ เตอืนใจเราใหเ้ขา้ใจถงึบทบญัญตัขิองพระ เป็นบทบญัญตัทิีท่ าใหเ้ราทราบว่า พระ
เจา้ทีแ่ทจ้รงินัน้เป็นอยา่งไร ใหเ้ราสงัเกตในบทอ่านที ่2 ความศรทัธาในพระเจา้ทีแ่ทจ้รงิ คอื การปฏบิตัเิมตตาจติและ
ความรกัต่อผูอ้ื่น ความศรทัธาทีแ่ทจ้รงิทีพ่ระตอ้งการจากเราคอื การทีเ่รารกัและช่วยเหลอืผูอ้ืน่อย่างจรงิใจ พระไม่
ตอ้งการเครื่องบชูาหรอืของถวายภายนอกใดๆ จากเรา นอกจากจติใจทีเ่ป่ียมดว้ยความรกัเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนัเอง ใหเ้ราวอนขอพระพรจากพระเป็นเจา้ ไดโ้ปรดประทานพระหรรษทานใหก้บัเราแต่ละคน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจ
ว่า การรกัพระเป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงินัน้ คอื การทีเ่ราแต่ละคน สามารถทีจ่ะรกั ช่วยเหลอืและใหอ้ภยัแก่กนัและกนั เพราะ
พระเจา้คอืองคค์วามรกั ดงันัน้ ของถวายทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราสามารถมอบใหก้บัพระองคไ์ดก้ค็อื ความรกั 

“ไม่มีส่ิงใดเลยจากภายนอกของมนุษยส์ามารถท าให้เขามีมลทินได้ 
 แต่ส่ิงท่ีออกมาจากภายในของมนุษยนั์น้แหละท าให้เขามีมลทิน ใครมีหสู าหรบัฟัง กจ็งฟัง

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        สงัขาร 
           วนัเดอืนปี ทีผ่่านไป คลา้ยความฝัน            ชวีติพลนั หมดไป น่าใจหาย 
      มวลญาตมิติร เงนิทอง ของมากมาย                  ตอ้งมลาย จากกนั เหมอืนฝันไป 

   อยา่ทนทุกข ์กบัอดตี อนัขมขืน่                  อยา่เรงิรืน่ อนาคต อนัสดใส 
      ปัจจุบนั ยอ่มส าคญั กว่าสิง่ใด                       ถา้ตัง้ใจ ไวพ้อด ีมพีอควร 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects )   

 ออรแ์กน  (  Organ  )   ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งการสรรเสรญิทีศ่าสนจกัรถวาย
แด่พระสริริุง่โรจน์ของพระเป็นเจา้   นอกจากน้ียงัเป็นเครือ่งหมายหน่ึงของ
นกับุญเชชลีอีา   ซึง่เป็นนักบุญผูพ้ทิกัษ์การดนตร ี   เชื่อกนัว่าเธอเป็นผูป้ระดษิฐ์
ออรแ์กนขึน้มาเพื่อถ่ายทอดเสยีงดนตรสีวรรคท์ีก่อ้งอยูใ่นจติวญิญาณของเธอ 

 
        

วนัศุกรท์ี ่3  ก.ย..21               ระลกึถงึ  น.เกรโกร ีพระสนัตะปาปา และนกัปราชญ ์
วนัอาทติยท์ี ่5 ก.ย..21            สปัดาหท์ี ่24 เทศกาลธรรมดา 
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

 “ก้าวไปกบัปีนักบุญยอแซฟ”  
8 ธนัวาคม 2020 - 8 ธนัวาคม 2021 

นกับุญยอแซฟเป็นช่างไม ้เรากค็าดเดาว่า ในขณะพระกุมารเยซูยงัเลก็  
นกับุญยอแซฟน่าจะท าของเล่นจ าพวกไม ้นอกจากเครือ่งมอืช่างไมข้นาดเลก็ เช่นคอ้นไม ้ 

ของเล่นทีเ่ดก็ๆ ชอบมาก ต้องเป็นรถมลีอ้ ลากได ้มาดูฝีมอืช่างไมสุ้ดยอดกนัเลย มมีา้ลากจงูดว้ย 

 
 

ขา้แต่นกับุญยอแซฟ  ชว่นวงิวอนเทอญ 
* กา้วไปกบัปีนกับุญยอแซฟ #26 @ 26-08-2021 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13691-3july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13792-3sep21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13650-6june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13715-22aug21
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ประชาสมัพนัธ ์

หากพีน้่องไมส่ะดวกผา่นไปทีว่ดัในชว่งน้ี  

จะใชว้ธิโีอนเงนิท าบุญ - ขอมสิซา  

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน ชือ่บญัช ี นายสมศกัดิ ์ พรประสทิธิ ์ 

เลขบญัช ี679-3-93587-9 (บญัชอีอมทรพัย)์  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

                                      เราต้องเรียนรู้จกัวิธีท าชีวิตให้สงบ 
          พระเป็นเจา้จะเสดจ็มาในวนัสุดทา้ยกจ็รงิแต่จงอยา่พบพระองค ์ณ เวลานัน้ ดว้ยบุคลกิของคนที่

ลุกลีลุ้กลนกระวนกระวาย วถิชีวีติครสิตงัทีร่อคอยชวีติใหมเ่ขาผูน้ัน้ตอ้งมคีวามสงบในจติใจ คนทีท่ า

เช่นน้ีไดเ้ป็นคนทีรู่จ้กัวธิที าชวีติใหส้งบในช่วงวนั มเีวลาเงยีบๆกบัพระในจติใจ หวนคดิถงึและซาบซึง้ใน

ความรกัของพระเป็นเจา้ในช่วงวนั มเีรือ่งหวัน่กลวักส็วดสายประค า รูว้่าโลกนี้แหง้แลง้ขอ้มลูขา่วสารดีๆ ก็

อ่านพระคมัภรีห์ล่อเลีย้งจติใจเป็นประจ า เราตอ้งเรยีนรูจ้กัวธิที าชวีติใหส้งบ มนัอยูข่า้งใน ไมใ่ช่อะไร

ฉาบฉวยภายนอก 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั ในช่วงสปัดาหท์ีผ่่านมานี้ มวีนัฉลองที ่“น่าสนใจมาก” อยู ่2-3 วนัครบั 
 วนัที ่27 ส.ค. ฉลองนักบญุมอนีกา (ค.ศ. 331 –387) แมผู่อ้ดทน แขง็แกรง่ หนกัแน่น 

แมผู่ท้ีผ่่านความทุกขม์ากมายและยาวนาน แต่ท่านเป็นแมท่ีพ่ึง่พาการภาวนาไมห่ยุด
หยอ่น และวางใจในพระเจา้แมใ้นทะเลน ้าตา ทีสุ่ดสามกีลบัใจเป็นครสิตชน และสิน้ใจใน
ศลีในพร ลกูชายกลบัตวัสุดขดี และเป็นนกับุญยิง่ใหญ่ 

 วนัที ่28 ส.ค. ฉลองนักบญุออกสัติน (ค.ศ. 354-430) พระสงัฆราชและนกัปราชญ์
พระศาสนจกัร ออกสัตนิเป็นหน่ึงในลกู ๆ ของนกับุญมอนีกา ท่านเป็นวยัรุ่นเขา้สู่วยั
หนุ่มแบบเตลดิไปสุดซอย (ตามแบบบดิา ปาตรซีอุีส) .... ทีสุ่ดกก็ลบัใจหนัมาหาพระเจา้ 
อุทศิตนรบัใชพ้ระองคส์ุดชวีติจติใจ .... อศัจรรยย์ิง่ใหญ่แห่งพระหรรษทาน 

    ••  อยากใหพ้ีน้่อง หาประวตัขิองนกับุญทัง้สองมาอ่าน เพราะชวีติครอบครวัของท่านทัง้
สอง มเีนื้อหา สาระ น่าอ่าน น่าไตรต่รองและร าพงึ “ชวีติ” ไดด้เียีย่ม 
พีน้่องครบั พระวาจาท่ีอยากให้พ่ีน้องอ่าน และร าพึงภาวนาในสปัดาห์น้ี คดัมาจากบท
อ่านของวนัฉลองทีเ่พิง่กล่าวถงึครบั - บทที ่1 มาจากวนัฉลอง นกับุญมอนีกา 
        - บทที ่2  มาจากวนัฉลอง นกับุญออกสัตนิ 
 และ  - บทที ่3 เป็นบทอ่านประจ าวนัอาทติน้ี์ครบั 
 
 1 ธส 4:3-8 “นีค่อืพระประสงคข์องพระเจา้ คอืใหท้า่นเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ละเวน้จากการผดิประเวณี 
แต่ละคนรูจ้กัใชร้า่งกายของตนดว้ยความศกัดิส์ทิธิแ์ละดว้ยความเคารพ โดยไมป่ล่อยตวัตามราค
ตณัหาอยา่งคนต่างชาตทิีไ่มรู่จ้กัพระเจา้ อยา่ใหผู้ใ้ดลว่งเกนิหรอืหลอกลวงพีน้่องของตนในเรือ่งนี้ 
เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงลงโทษในเรือ่งความผดิเหล่านี้ทัง้หมดดงัทีเ่ราเคยบอกและก าชบัทา่น 
พระเจา้มไิดท้รงเรยีกเราใหม้าเป็นคนสกปรกลามก แตใ่หเ้ป็นคนศกัดิส์ทิธิ ์ดงันัน้ ผูท้ีด่ถูกูค าเตอืนนี้ 
กม็ใิชด่ถูกูเพยีงมนุษยเ์ทา่นัน้ แต่ดถูกูพระเจา้ผูป้ระทานพระจติของพระองคใ์หแ้ก่ทา่นดว้ย" 
1 ธส 4:9-11 พีน้่อง สว่นเรือ่งความรกัฉนัพีน้่องนัน้ ไมจ่ าเป็นตอ้งเขยีนบอกอะไรทา่นอกี เพราะทา่น
ไดร้บัค าสอนจากพระเจา้ใหร้กักนั และทา่นกป็ฏบิตัเิชน่นี้ต่อพีน้่องทกุคนไปทัว่แควน้มาซโิดเนียอยู่
แลว้ พีน้่องทัง้หลาย เราขอรอ้งทา่นใหร้กักนัยิง่ ๆ ขึน้ เอาใจใสท่ีจ่ะด าเนินชวีติอยา่งสงบ ต่างคนต่าง
ท างานดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของตน ดงัทีเ่ราเคยก าชบัทา่น 
ยก 1: 21ข-22,27 “จงน้อมรบัพระวาจาทีท่รงปลกูฝังไวใ้นท่าน พระวาจานัน้สามารถชว่ยวญิญาณ
ทา่นใหร้อดพน้ได ้จงปฏบิตัติามพระวาจา มใิชแ่ต่ฟังอยา่งเดยีว ซึง่เทา่กบัหลอกตนเอง 
      ความเลือ่มใสศรทัธาบรสิทุธิแ์ละไรม้ลทนิเฉพาะพระพกัตรข์องพระเจา้พระบดิา กค็อืการเยีย่ม
เดก็ก าพรา้และหญงิหมา้ยทีม่คีวามทกุขร์อ้น และการรกัษาตนใหพ้น้จากมลทนิของโลก” 
 
 ถอ้ยค าจากพระวาจาทัง้ 3 บทน้ี ชดัเจน เข้าใจง่าย และปฏบิตัไิดเ้ลย .. น าไปร าพึง - 

ภาวนา และปฏิบติักนันะครบั 
                                                                .....เจา้วดั 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 

                                               ท่ีสดุของคน คือเป็นคนธรรมดาท่ีมีความสขุ 
 
1. ท่ามกลางกระแสโตเ้ถยีงรอ้นแรงแห่งโลกโซเชีย่ล คนทีส่บายใจทีสุ่ดคอื...คนทีอ่่านแลว้ ไมแ่สดง
ความเหน็เพิม่ความขดัแยง้ใดๆ เลย 
2. ท่ามกลางกระแสกลุม้ใจกบัการหาเงนิเพื่อใชห้น้ีกอ้นโตใหเ้รว็ทีสุ่ด คนทีป่ลดหน้ีไดก่้อนใครๆ คอื...คน
ทีห่ยดุสรา้งหนี้ใหมข่ึน้อกีต่างหาก 
3. ท่ามกลางกระแสพฒันาโครงขา่ยสื่อสารใหร้วดเรว็ระดบั 2G, 3G, 4G คนทีไ่ดป้ระโยชน์มากทีสุ่ดคอื...
คนทีค่่อยๆ เลอืกรบัขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์และไมข่าดการตดิต่อ
กบัครอบครวัเมือ่มเีหตุจ าเป็น...หาใช่คนทีจ่มไปกบักองขยะขอ้มลู
ปฏกิูลขา่วสาร 
4. ท่ามกลางค าคม-ขอ้คดิทีส่รรหามาแชรก์นัจนนบัไมห่วาดไหว
บนโลกโซเชีย่ล...คนทีด่ ารงตนใหเ้ป็นสุขอยูไ่ดค้อื คนทีเ่กบ็ค าคม-
ขอ้คดิบางอย่างทีเ่คยผ่านมา แลว้น าไมก่ี่ขอ้มาปรบัใชเ้ขา้กบั
ตวัเอง...มใิช่คนทีแ่สวงหาค าคม-ขอ้คดิใหม่ๆ ทีผ่่านตาเขา้มาทุกวนั 
5. ท่ามกลางการวพิากษ์วจิารณ์มากมายถงึขอ้ดขีอ้เสยีในตวัตน
ของเรา...คนทีย่นืยิม้เชดิหน้าในสิง่ทีถู่กตอ้งแห่งตวัตนอยูไ่ดค้อื 
คนทีไ่มส่นใจกบัเสยีงวจิารณ์ทีไ่ม่รูจ้รงิ...มใิช่คนทีพ่ยายามอธบิายใหทุ้กคนเขา้ใจอยา่งเหน็ดเหนื่อย. 
6. ท่ามกลางกระแสการแขง่ขนัเล่าเรยีนสะสมปรญิญาเพื่อแสวงหาความกา้วหน้าทางการงานและอยูด่กีนิ
ด.ี...คนทีเ่อาตวัรอดกบัภาวะเศรษฐกจิขาลงไดด้.ี..ส่วนหนึ่งคอื คนทีม่ปีฏภิาณไหวพรบิ รูจ้กัผ่อนหนกั
ผ่อนเบา เขา้ใจในโลกธรรมและยอมรบัทุกความเปลีย่นแปลงอยา่งรูเ้ท่าทนัมากกว่า 
7. เสือ้สวยทีต่ดิยศถาบรรดาศกัดิส์งูสุด...ยอ่มตดิภาระหน้าทีร่บัผดิชอบจนหมดอสิรภาพแห่งการใชช้วีติ...
คนทีย่ ิม้กวา้งอย่างมคีวามสุขทีสุ่ดหลายคน...จงึแค่ใส่เสือ้เก่าๆ ทีป่ราศจากต าแหน่งหรอืหวัโขน หรอืบาง
คนยิง่มคีวามสุขกว่าใครๆ...แมถ้อดเสือ้อยูก่ม็าก 
8. ทุกขท์ีส่าหสัในหมวดของความยากจนกค็อื ทุกขเ์พราะไมเ่ท่า...หลายคนผ่านทุกขเ์พราะไมม่ ีมาได้
ดว้ยความขยนั...แถมผ่านด่านทุกขท์ีไ่มพ่อ มาดว้ยอดออม...แต่ตอ้งมาตดิกบัดกั เพราะเอาตวัเองไป
เปรยีบเทยีบกบัคนอื่นว่ามมีากกว่า...หยดุเปรยีบเทยีบ...ชวีติหลุดบ่วงทุกขอ์ยา่งมหศัจรรย์ 
9. คนปฏบิตัธิรรมแลว้ชวีติดขีึน้ทนัตาเหน็...คอืคนทีเ่ขา้ใจว่า ตอ้งรูเ้ท่าทนัจติทีก่ าลงัปรงุแต่ง...มใิช่บงัคบั
จติใหห้ยดุฟุ้งซ่าน...เพราะทนัททีีรู่ท้นั ความรูเ้ท่าทนัจะหยดุสภาวะทุกข ์โลภ โกรธ หลงไดท้นัทนีัน่เอง 
 

 

ปีที ่ 26    ฉบบัที ่ 1383     วนัอาทติยท์ี ่    29    สงิหาคม    2564/2021 

 

5 

 

“ความรกั” คืออะไร?ตอนท่ี 4 
เลิกทัง้ท่ียงัรกั? ถ้าคือรกัท าไมมีเลิก?  ความรกัไม่ใช่เรือ่งง่าย – นอกจากทุกขอ้ทีก่ล่าวมาเราก็

เหน็ว่ามนัยากอยู่แลว้นัน่กใ็ช ่แต่ไม่ไดจ้ะเขยีนวนซ ้ามมุเดมิ ๆ เพราะทีว่่ายากความหมายหนึ่ง ซึง่หลายคน
ลว้นมปีระสบการณ์ คอืเมื่อเคยม ี“รกัแรก” แลว้ โอกาสน้อยนกัทีจ่ะเป็น “รกัเดยีว” ไปตลอดชวีติ บางคน
พบว่ามนัยงัไมใ่ช่ บางคนพบว่ามนัใช่.. แต่กบัเราฝ่ายเดียว กบัเขาไมใ่ช่ เราลว้นไดป้ระสบการณ์กบัทุก
การมรีกัเสมอ ซึง่จะยงัเรยีกประสบการณ์นัน้ว่า “รกั” อยู่ไหม กต็ามแต่กนัไป..แต่ทีแ่น่ ๆ นี่คอืสิง่ยนืยนัว่า 
มนัไมง่่ายเลย เพราะถา้ง่ายทุกคนคงตดัสนิใจในรกัใดแลว้ คงส าเรจ็สมหวงักนัไปหมด ถา้ประเมนิเป็นสดัสว่น
หรอือตัราความส าเรจ็ว่ากนัจรงิ ๆ คงไมถ่งึครึง่เป็นแน่ เพราะถา้ชวีติเราเคยมรีกั (หรอืคดิว่ารกั) เกนิ 2 คน ก็
เท่ากบัว่าไม่ถงึครึง่แลว้ เช่นน้ีจงึไม่น่าจะผดิทีบ่อกว่า “รกัไม่ใช่เรือ่งง่าย” มนัไมม่สีตูรส าเรจ็ ไมม่รีปูแบบ
บงัคบั แถมยงัสรุปแทนใครไม่ไดอ้กีดว้ยและมนัยากทีจ่ะหาค าตอบว่า ท าไม “รกัแล้วยงัไมพ่อ” ในเมื่อ
แรกเริม่ต่างฝ่ายต่างพดูไดเ้ตม็ปากว่ารกั แต่ไม่นานกเ็ปลีย่นไป กระทัง่ ในบางคู่ทีบ่อกว่าเลกิกนั แต่ “ยงัรกั” 
อยู่ ยิง่น่าแปลกใจ ในเมื่อ ยงัรกัท าไมตอ้งเลกิ? ผมไม่สรุปว่ามนัถูกหรอืผดิ ใช่หรอืไมใ่ช่ แต่สรุปไดแ้น่ ๆ 
ว่า “ความรกัน้ี ไม่ง่ายเลย”(ขอ้เสริม) สญัชาติญาณ และ เคมีในสมอง – คงเป็นเรื่องทีป่ฏเิสธไม่ไดว้่า
เกีย่วขอ้งกนัตามขอ้เทจ็จรงิ สญัชาตญาณ นัน้มผีลต่อการสบืพนัธ ์มสีว่น
กระตุน้ฮอรโ์มนใหเ้กดิความตอ้งการสบืพนัธุ ์แต่กอ็ย่างทีท่ราบดใีนมนุษยท์ี่
พฒันามาจนซบัซอ้นนัน้ ดนัมสีมองใหม ่Neocortex ทีก่า้วไกลแยกมนุษย์
แตกต่างจากสตัวช์นิดอื่น จงึท าใหร้กัมากกว่าแคจ่ะสบืพนัธุ ์แบบตรง ๆ และจะ
ว่าไป บางครัง้ไม่รกักย็งัอยากสืบพนัธุ ์หรอืรกัแต่ไม่ไดค้ดิสบืพนัธุม์นักม็อีกี 
รกัในทีน่ี้จงึเป็นคนละเรื่องกนั…หลายขอ้มลูจากงานวจิยั บทความวจิยั ที่
เกีย่วกบัเคมใีนสมองสะทอ้นอารมณ์ความรูส้กึ ถา้จะว่าดว้ยความรกัแลว้ จากที่
อ่าน ๆ มากท็ าใหอ้ดสงสยัไม่ไดท้ านองว่า ไก่กบัไข ่อะไรเกดิก่อนกนั กล่าวคอื 
เมื่อรกัเคมจีงึเกดิ หรอืเคมเีกดิก่อน แต่ตอ้งยอมรบัว่าเคมมีผีล ในสว่นหนึ่งนัน้แมจ้ะปฏเิสธไม่ไดว้่า กลไล
ร่างกายและความคดิจติใจเป็นสว่นเดยีวกนั หรอืเชื่อมโยงกนั ดว้ยสารเคมขีองสมอง เช่นว่าเราท าใหค้นมี
ความสขุไดท้นัทดีว้ยเคมบีางตวั ทีไ่มข่ออธบิายใหซ้บัซอ้น แต่มนักซ็บัซ้อนอยู่ดี ท่ีเราจะแยกแยะวา่ รกั
คืออะไรในกายและสมองเรา แลว้เราจะบงัคบัเคมเีหล่านี้ไดอ้ย่างไรเพราะทีส่ดุแลว้มนัไม่ใช่เรือ่งง่าย หรอื
จะหาเหตุผลมาจบไดง้่าย ๆ แมจ้ะท าไดแ้ต่กเ็กอืบเขา้ขัน้เป็นไปไม่ไดค้ลา้ย ๆ กบัทีคุ่ณจะตอ้งมสีขุตลอดเวลา 
ดว้ยสารเคมตีวัหนึ่ง…ดงันี้แลว้ถา้จะอธบิายรกั ในมุมนี้ ความหมายรกัในมมุนี้ นอกจากยากจะเขา้ใจแลว้ ยงั
ยากทีจ่ะท าอะไรกบัมนัได ้รวมถงึอาจ งงกว่าเก่ากไ็ดว้่าเราตอ้งการอะไร ในค าว่า “รกั” และหากพยายามไป
เขา้ใจในเชงิวทิยาศาสตรข์นาดนี้ บางทคีุณกไ็ม่รูส้กึว่า “รกั” เป็นสิง่หนึ่ง แต่จะมองว่ามนั “ไมม่อีะไร” ไม่มี
เหตุผล (เหมอืนขอ้ 1 อยู่ด)ี ไม่สนใจ หรอืไรร้กั ไปได้เลย เพราะมนัไมมี่อะไรน่าสนใจอีกแลว้ เป็นแค่
ปฏิกิริยาสมอง… เราอาจเลอืกรบัแต่สิง่ทีเ่ราตอ้งการ เลอืกคนทีเ่หมาะสม เลอืกอยู่กบัสิง่นี้ไดอ้ย่างด ี       
สรปุ – (ในมมุมองบทความนี้) ทีส่ดุแลว้ รกั อาจเป็นเพยีงค า ค าหนึ่ง ทีม่คีวามหมายเป็นตวัแทนใน “หลาย
ส่ิงหลายอยา่ง” ทัง้ของ “ความรูสึ้ก” ทีอ่ธบิายตรง ๆไม่ได ้ทัง้ “การกระท า” ทีอ่าจไม่เป็นตวัของ
ตวัเอง “การแสดงออก” ในสิง่ที ่“มีเหตผุล และไมมี่เหตผุล” ไปจนถงึ “หลาย ๆ ปฏิกิริยาเคมีทาง
สมอง” ทีก่ระตุน้ใหเ้ราเกดิสิง่นี้ขึน้มา รกัจงึเป็นมากกว่าอะไรทีต่อบกนัสัน้ ๆ แต่สิง่ส าคญัคอื เรารูห้รอืไม่
ว่า “เราต้องการอะไร” จากสิง่นี้ หากเรารู ้เราอาจเลอืกรบัแต่สิง่ดทีีเ่ราตอ้งการ เลอืกคนทีเ่หมาะสม เลอืก
อยู่กบัมนัไดอ้ย่างด ีแต่หากไม่เคยรูว้่าตอ้งการอะไรจากมนั(อยา่งแทจ้รงิ) เพยีงแต่พยายามหาความหมาย 
หรอืความตอ้งการของตนอยูไ่มม่วีนัจบสิน้ โดยรูต้วัหรอืไม่กต็าม เรากจ็ะไดร้บัแต่สว่นรา้ย ๆ จากรกั จาก
คุณสมบตัแิต่ละขอ้ทีก่ล่าวไป คงอธบิายใหไ้ดป้ระโยชน์เท่านี้ครบั..             ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 

 


