
เร ือ่งเลา่วดับางแสนในอดตี 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทติยท์ี ่15 ส.ค. 2021 ทีผ่่านมา วนัสมโภชแม่พระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ 
 ทีว่ดัของเรา คุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์เจา้อาวาส ไดโ้พสตช์ุดรปูภาพพรอ้มค าบรรยายสัน้ๆ  

“แม่พระวนัน้ี ทีว่ดัเราครบั ถวายมสิซาขอพระพรใหพ้ีน้่องทุกท่าน ทุกครอบครวัครบั” 

       

       

       

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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 บทอ่านที ่ 1 ชาวอสิราเอลใหส้ญัญาก่อนทีจ่ะเขา้สู่ดนิแดนแห่งพนัธสญัญาว่า จะซื่อสตัยต่์อ
พระเจา้และไมม่ทีางทีจ่ะละทิง้พระองค ์ ในพระวรสาร เปโตรกก็ล่าวเช่นเดยีวกนัว่า “พระเจา้ขา้ 
พวกเราจะไปหาใครเล่า” และเหตุการณ์หลงัจากนัน้เรากท็ราบดวี่าเกดิอะไรขึน้ ชาวอสิราเอลได้
ทรยศต่อค าพดู และเปโตรกป็ฏเิสธทีจ่ะรูจ้กัพระเยซเูจา้ เมือ่พระองคถ์ูกจบักุม แต่ไม่ว่าเราจะท าผดิ
ขนาดไหน พระองคก์ย็งัทรงรกัเรา เป็นความรกัทีน่กับุญเปาโลอธบิายว่าเป็นธรรมล ้าลกึ และทีสุ่ด
เรารูว้่า เปโตรสามารถสมัผสัไดถ้งึความรกันัน้ และไดอุ้ทศิชวีติทัง้หมดของท่านเพื่อตอบแทนความ
รกัของพระทีม่ใีห ้ ขอใหเ้ราขอบคุณพระเจา้ส าหรบัความรกัมัน่คงของพระองค ์ และเมือ่เราท าผดิ 
อยา่กลวัทีจ่ะกลบัเขา้มาหาพระอกีครัง้หน่ึง และเช่นเดยีวกนั เมือ่เราไดร้บัโอกาสจากพระเจา้ ขอให้
เราใหโ้อกาสนี้กบัพีน้่องทีท่ าผดิต่อเราเช่นกนั 

“ไม่มีผู้ใดมาหาเราได้ เว้นแต่ผู้ท่ีพระบิดาประทานให้เขามา” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                       อยาก  ดี  เด่น  ดงั 
  เขาอยากด ีเท่าไร ใหเ้ขาเถดิ              ไมต่อ้งเกดิ แขง่ด ีมแีต่เสยี 
รษิยา คอืทุรกรรม ท าใหเ้พลยี                 ทัง้ลกูเมยี พลอยล าบาก มนัมากความ 
 เขาอยากเด่น เท่าไหร ่ใหเ้ขาเถดิ           จะไมเ่กดิ กรรมกะล ีทีซ่ ้าสาม 
สงบจติ  ส ารวมใจ  ท าใหง้าม                      สมานความ รกัใคร ่เป็นไมตร ี

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่23 ส.ค.21        ระลกึถงึ        น.โรซา ชาวลมีา พรหมจาร ี
วนัองัคารที ่24 ส.ค.21        ฉลองนกับุญบารโ์ธโลมวิ อคัรสาวก 
วนัพุธที ่ 25 ส.ค.21           ระลกึถงึ     น.หลุยส ์กษตัรยิแ์หง่ฝรัง่เศส น.ยอแซฟ กาลาซานส ์พระสงฆ ์
วนัศุกรท์ี ่27 ส.ค.21           ระลกึถงึ     น.โมนิกา 
วนัเสารท์ี ่28 ส.ค.21           ระลกึถงึ     น.ออกสัตนิ พระสงัฆราชและนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 
วนัอาทติยท์ี ่29 ส.ค.21        สปัดาหท์ี ่22 เทศกาลธรรมดา 

         ตะป ู(  Nails  )   เนื่องจากตะปใูชต้รงึกางเขนพระครสิต์
จงึใชเ้ป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของพระทรมาน   ภาพ  “การตรงึ
กางเขน”   ในยคุแรกๆมตีะปสูีด่อกทะลุฝ่าพระหตัถแ์ละพระ
บาทแต่ละขา้ง   ภาพ  “การตรงึกางเขน”   ส่วนใหญ่มกัมตีะปู
เพยีงสามดอก  ไดแ้ก่  สองดอกทีพ่ระหตัถแ์ต่ละขา้ง   ส่วนพระบาททัง้สองขา้ง

ทีไ่ขวท้บักนัถูกตรงึไวด้ว้ยตะปดูอกเดยีว   รปูตะปทูีศ่ลิปินเขยีนไวโ้ดดๆในฐานะเครือ่งมอืแห่งพระทรมาน
มกัประกอบดว้ยตะปสูามดอก   ซึง่อาจบอกเป็นนยัถงึพระตรเีอกภาพดว้ย  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

 “ก้าวไปกบัปีนักบญุยอแซฟ”  
8 ธนัวาคม 2020 - 8 ธนัวาคม 2021 

ค าถาม:  เราเคยคดิกนับา้งไหมเอ่ย  ในขณะพระกุมารเยซยูงัเลก็ นกับุญยอแซฟท าอะไรใหเ้ป็นของเล่น 
ค าตอบ:  ถา้เป็นบา้นเราเมอืงไทย  และถา้หากอยูใ่นชนบท พอ่แม่บางคนกอ็าจจะเอาดนิเหนียวมาปัน้ววั 
               ปัน้ควายใหล้กูเล่น  แต่นกับญุยอแซฟเป็นช่างไม ้เรากค็าดเดาว่า ของเล่นน่าจะเป็นจ าพวกไม ้ 

               อาจจะเป็นเครื่องมอืช่างไมข้นาดเลก็ทีท่ าจากไม ้เชน่คอ้นไม ้เป็นตน้ 
 

 
 

ข้าแต่นักบญุยอแซฟ  ช่วนวิงวอนเทอญ 
* กา้วไปกบัปีนกับุญยอแซฟ #25 @ 19-08-2021 

 

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%99-2021/13628-28june21
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%A1-2021/13714-23aug21
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%A1-2021/13713-24aug21
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%A1-2021/13712-25aug21
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%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13710-27aug21
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%A1-2021/13663-31july21
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%A1-2021/13709-28aug21
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
http://www.dominicanfriars.org/wp-content/uploads/2008/03/nails1.jpg
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

                                                  การอภยั 
          คนเราเมือ่หวัใจมบีาดแผลแลว้โอกาสทีจ่ะลมืบาดแผลหรอืประสบการณ์ดา้นลบนัน้คง
เป็นไปไดย้าก แต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่จะท าไมไ่ด ้การอภยัความผดิของเพือ่นพีน้่องนัน้ท า
ได ้โดยเริม่จากความเขา้ใจวา่เหตุใดคนนัน้ถงึท ากบัเราอยา่งน้ี ประการต่อมาใหถ้อืวา่คนนัน้
ท าไปโดยไมรู่ต้วั เหมอืนคนเมา เราจะไปถอืสากไ็มไ่ด ้หรอืใหค้ดิวา่เขาถูกภาวะบางอยา่ง
บงัคบัใหท้ ากบัเราเชน่นัน้ เราเองถา้หากยงัไปย ้าคดิในความผดินัน้เรากย็ิง่ตอกย ้ารอยแผล
ของตวัเองใหล้กึไปอกี ทางทีด่คีอือยา่ไปถอืสา เลีย่งไดก้เ็ลีย่ง เลีย่งไมไ่ดก้ย็ิม้รบัเหมอืนเรา
ยิม้ใหค้นเมาไมไ่ดส้ตนิัน่แหละ นอกนัน้ถา้เรายกความเจบ็นัน้มาสนทนากบัพระเยซูเจา้นัน่ก็
จะกลายเป็นการภาวนาทีด่ยี ิง่ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

   พีน้่องทีร่กัครบั  
 ทุกวนัเป็นตน้เวลาถวายมสิซาประจ าวนั มคีวามคดิว่า สปัดาหน์ี้จะเขยีนเรื่องนี้ เรื่องนัน้ ใน “เมด็ทรายฯ” แต่

พอไดเ้วลาจรดปลายปากกาเยน็วนัศุกร ์กล็งัเลใจทุกท ีว่าจะเขยีนเรื่องอะไรด ี...  และแอบมคีวามรูส้กึว่า ที่
เขยีน ๆ ไปน่ะ จะมคีนอ่านรเึปล่า เพราะสิง่ทีไ่หลเขา้มาทางสือ่สารต่าง ๆ  นัน้ มนัมากมาย ลน้เหลอื จนแทบ
ไม่มเีวลาไตร่ตรอง แยกแยะ อะไรเป็นอะไร และเกีย่วขอ้งกบัเราอย่างไร 

 สปัดาหน์ี้ขอน าเอาบทภาวนา “เพื่อครอบครวั” ฝากไวใ้หพ้ีน้่องสวดทุกวนั ท าไดไ้ม่ยาก หากพีน้่องมขีอ้
ตัง้ใจแลว้ว่า จะท าบา้นเรา - ทีพ่กัเรา ใหเ้ป็น วดัน้อย 

 บทภาวนานี้ (แลว้ยงัมบีทภาวนาอื่น ๆ ) มจีดัพมิพไ์วใ้หทุ้ก ๆ บา้น มไีวส้วดภาวนา - หากมเีวลาผ่านหน้า
วดั แวะสวดภาวนาสกัหน่อย จะเป็นในวดัใหญ่ - วดัน้อย - รบัเอาบทภาวนาไปและไหวแ้ม่พระ แลว้กก็ลบั
บา้น - แต่กน็ัน่แหละครบั .... คงไม่ค่อยไดผ้่านไป 

 อย่างไรกต็ามท ีวดัเรากค็อืวดัเรา กจ็ะดแูลใหส้ะอาด สดชื่นตลอด และมมีสิซาทุกวนัครบั เพื่อพีน้่อง ..... ไป 
มโีอกาสผ่านไปวดั กข็อใหส้วดทุกวนั ในวดัน้อย นะครบั 

         ...... เจา้วดั 
 

บทภาวนาเพื่อการชมุนุมครอบครวัโลก ครัง้ท่ี 10 
         ความรกัในครอบครวั : กระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขา้แต่พระบดิาเจา้สวรรค ์
ขา้พเจา้ทัง้หลายมาอยู่เบือ้งหน้าพระองค ์เพื่อสรรเสรญิพระองค ์ขอบพระคุณพระองคส์ าหรบัครอบครวั ซึง่

เป็นของประทานทีย่ิง่ใหญ่ ขา้พเจา้ทัง้หลายกาวนาต่อพระองค ์เพื่อบรรดาครอบครวัทีไ่ดถ้วายตนในศลีสมรส โปรด
ใหใ้นแต่ละวนั พวกเขาไดค้น้พบพระหรรษทานทีไ่ดร้บั และในฐานะทีเ่ป็นพระศาสนจกัรระดบับา้น ขอใหพ้วกเขา
ทราบว่าตอ้งท าอย่างไร เพื่อมชีวีติเชงิประจกัษ์ต่อการสถติประทบัของพระองค ์เพื่อรกัและดว้ยรกัทีพ่ระครสิตเจา้
ทรงมต่ีอพระศาสนจกัร 

ขา้พเจา้ทัง้หลายภาวนาต่อพระองค ์เพื่อครอบครวัทีป่ระสบความยากล าบาก และเดอืดรอ้นเพราะความ
เจบ็ป่วย และสถานการณ์ชวีติ ซึง่พระองคเ์ท่านัน้ทรงทราบ โปรดทรงค ้าจุนพวกเขา และท าใหต้ระหนกัถงึวถิทีางที่
พระองคท์รงเรยีกสูค่วามศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อพวกเขาจะไดม้ปีระสบการณ์พระเมตตาอนัไม่มขีอบเขตของพระองค ์และพบ
หนทางใหม่ทีจ่ะเตบิโตในความรกั 

ขา้พเจา้ทัง้หลายภาวนาต่อพระองค ์เพื่อบรรดาเดก็และเยาวชน ขอใหพ้วกเขาไดพ้บพระองค ์
และยนิดตีอบสนองต่อกระแสเรยีกทีพ่ระองคท์รงมพีระประสงคส์ าหรบัพวกเขา 
ขา้พเจา้ทัง้หลายภาวนา เพื่อบรรดาบดิามารดา และปู่ ย่าตายาย ใหพ้วกเขาตระหนกัทีจ่ะปฏบิตัตินเป็น

เครื่องหมายของความเป็นบดิาและมารดาของพระเจา้ ใหค้วามเอาใจใสต่่อบรรดาเดก็ ๆ ซึง่พระองคท์รงฝากฝังทัง้
ร่างกายและจติใจแกพ่วกเขา เพือ่ครอบครวัจะไดม้อบประสบการณ์ความเป็นพีเ่ป็นน้องแก่โลก 

ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โปรดใหแ้ต่ละครอบครวั ท าใหก้ระแสแรยีกพเิศษสูค่วามศกัดิส์ทิธิ ์ของพระศาสนจกัร
เป็นจรงิในชวีติ เสมอืนเป็นกระแสเรยีกการเป็นศษิยธ์รรมทตู ในการรบัใชเ้พื่อใหเ้กดิชวีติและสนัตภิาพ ในความ
สนิทสมัพนัธก์บับรรดาสงฆ ์นกับวช และกระแสเรยีกทัง้หมดในพระศาสนจกัร 

โปรดประทานพระพร แก่การชมุนุมครอบครวัโลกดว้ยเทอญ อาแมน 
 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        

              ยกตวัเองขึ้นโดยไม่ลดคนอ่ืนลง 
 ยกตวัเองขึน้ โดยไม่ลดคนอื่นลง 
อาจารยค์นหนึ่งชวนลกูศษิยไ์ปเดนิเล่นทีช่ายหาด 
อาจารยไ์ดเ้ริม่สอนลกูศษิย ์ดว้ยการใชไ้มข้ดีเสน้สองเสน้ลงไปบนผนืทราย เป็นเสน้คู่ขนาน ยาว 4 ฟุต และ 2 ฟุต ตามล าดบั 
อาจารยก์ล่าวว่า “เธอสามารถท าใหเ้สน้ 2 ฟุต ยาวกว่าเสน้ 4 ฟุต ไดห้รอืเปล่า ไหนลองท าใหอ้าจารยด์ซูิ” 
ลกูศษิยไ์ดค้ดิหาทางซกัพกัหนึ่ง แลว้กเ็อามอืลบรอยเสน้ทีย่าว 4 ฟุต ใหส้ัน้ลงเหลอืเพยีง 1 ฟุต ท าใหเ้สน้ 2 ฟุตนัน้ดยูาวกว่า
ทนัท ีแลว้ศษิยก์ถ็ามอาจารยว์่า “ท าแบบนี้ใชไ้ดไ้หมครบั” 
“เหยยีบหวัคนอื่น เพื่อใหต้วัเองอยู่สงูขึน้” 
 อาจารยเ์ขกกบาลลกูศษิยเ์บาๆ แลว้กล่าวว่า ” คนทีจ่ะยกตนเองให้
สงูขึน้ โดยการท ารา้ยคู่คนอื่นนัน้ ไม่ใช่วธิทีีเ่หมาะสม ถา้เลอืกใชว้ธินีี้ 
ชวีติเธอกม็แีต่คนสาปแช่ง และในระยะยาวชวีติมกัจะลม้เหลว ทางทีด่ี
ควรเลอืกวธิทีีจ่ะยกตวัเองขึน้ โดยไม่ไปลดคนอื่นลง ” 
แลว้อาจารยก์ข็ดีเสน้สองเสน้ใหย้าวเช่นเดมิ คอื 2 ฟุต และ 4 ฟุต 
จากนัน้อาจารยก์ท็ าใหด้ดูว้ยการขดีเสน้ 2 ฟุตใหย้าวขึน้เป็น 5 ฟุต แลว้
พดูว่า “จงอย่าคดิว่าคู่แขง่ของเจา้คอืศตัร ูแต่ใหค้ดิว่าเป็นครขูองเจา้” ที่
เธอจะตอ้งพฒันาตวัเองใหเ้ทยีบเท่าหรอืดกีว่า มนัจะท าใหเ้ธอไดก้า้วไป
ขา้งหน้าอย่างสง่างามและยัง่ยนื 
 ผูท้ีเ่ลื่อนตวัเองขึน้ โดยการฆา่น้อง ฟ้องนาย และขายเพื่อน ถงึแม้
จะท าใหต้นเองประสบความส าเรจ็ แต่นัน่กเ็ป็นความส าเรจ็ทีป่ราศจาก
เกยีรตคิุณ ไม่อาจพดูไดอ้ย่างเตม็ภาคภมู ิการเลื่อนตวัเองขึน้โดยวธิทีีไ่มช่อบธรรม กบัการเลื่อนตวัเองขึน้ไป โดยปล่อยให้
ผูอ้ื่นไดก้า้วไปทางของเขาอย่างเสรนีัน้ ย่อมสง่ผลลพัธท์ีต่่างกนั 
หากไรคู้่แขง่แลว้เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่า ตวัเองมศีกัยภาพในการท างานแค่ไหน ไมม่อีปัลกัษณ์กไ็มรู่จ้กัสวยงาม 
นกัสูท้ีด่มีกัชื่นชมคูต่่อสูท้ีเ่ก่ง เพราะคู่ต่อสูท้ีอ่่อนแอ จะท าใหช้ยัชนะของเขาไมย่ัง่ยนืและไมภ่าคภูมใิจ ดงันัน้…เมื่อไดพ้บกบั
คู่แขง่ทีแ่ขง็แกรง่และฉลาดล ้า กย็ิง่กระตุน้ใหเ้รารูจ้กัพฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ การเลื่อนตวัเองขึน้พรอ้มกบัลดคนอื่นลง เจา้
อาจจะชนะ แต่กม็ศีตัรตูามมาดว้ย แต่การเลื่อนตวัเองขึน้โดยไม่ลดคนอื่นลง เธอจะเป็นผูช้นะ พรอ้มกบัยงัมเีพื่อนเพิม่ขึน้ 
และหนึ่งในนัน้อาจเคยเป็นคูแ่ขง่ของเธอเองดว้ย 
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“ความรกั” คืออะไร?ตอนท่ี 3 
 แม้ไม่ควรคาดหวงั แต่ห้ามใครไม่ให้หวงัยาก 

 ส่ิงท่ีไม่ควรคาดหวงั – คงพอเหน็ความหมายไปบา้งใน รกัคอือะไร แมอ้าจไมใ่ช่ความหมายโดยตรง แต่น่าจะ
เขา้ใจไดว้่า เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรคาดหวงั แต่กห็า้มไมใ่หห้วงัยาก ในความเป็นจรงิหลายคนรูว้่า ไม่ใช่เรื่องเขา้ใจง่าย (ขอ้ 2) 
เป็นสิง่ทีไ่ม่สมดุล (ขอ้ 3) แต่กม็คีวามตอ้งการตรงนัน้ รูว้่าท าเราแย่ได ้(ขอ้ 4) แต่กไ็มม่ทีางทีใ่ครอยากจะเจอและอยาก
ยอมรบัในมมุแย่บ่อย ๆ เราลว้นคาดหวงัไปในทางทีด่ขี ึน้ ผมไม่ไดค้ดิจะกรอบความหมายว่า รกัตอ้งม ีหรอืตอ้งเป็น
ตาม 1-2-3-4 แต่เมื่อใดกต็ามทีม่คีวามคาดหวงั และไม่เป็นเช่นนัน้เมื่อมนั
พงั “เรายงัเรียกมนัว่ารกัหรอืเปล่า” ถา้วนัหนึ่งมนัไม่เหลอืเป็นรกัแลว้ ก็
แสดงว่าสิง่ทีเ่ขยีนมาถูกตอ้ง ว่ารกัหวงัไม่ได ้แต่ถา้ยงัเหลอือยู่ คดิว่าเป็นรกั
อยู่ นี่กค็อืคุณสมบตันิี้เช่นกนั ไม่ควรไปคาดหวงัถา้มนัตอ้งพงั มนักย็งัเป็น
รกัต่อไป.. (ไม่เขา้ใจลองอ่านขอ้นี้อกีรอบ) 

 ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ หรอืไม่กค็วรเปล่ียนแปลง – เรามกัพดูกนัว่า 
รกั เป็นเรื่องของคนสองคน ถา้เป็น 3 หรอืมากกว่าล่ะ จะเรยีกวา่ไม่ใช่รกัไดไ้หม หากจะใหค้ าตอบ อาจดเูป็นขอ้สรุปใน
มุมของเราเองฝ่ายเดยีว เราอาจจะนิยามว่า “รกัไม่เหมอืนกนั” มนักเ็ป็นได ้รกัคนน้ีในแบบหนึ่ง และรกัคนน้ีในอกีแบบ
หนึ่ง ซึง่จะใช่หรอืไม่ใช่ คงไมข่อตดัสนิ อาจเป็นเพยีงความต้องการบางอย่างจากแต่ละคนกเ็ป็นไดเ้ช่นกนั แต่ถา้ว่ากนั
ดว้ยเรื่องของ “คนสองคน” จากทุกขอ้ทีก่ล่าวมาเรากพ็บว่า แค่การ “มีรกั” ระหว่างสองคนแล้วให้รกันัน้ “คงอยู่” 
ไม่ใช่เรือ่งง่าย เคยรกั กเ็ลกิรกั หรอืจากรกักลายเป็นไม่ใช่รกั เชือ่ว่าเกดิขึน้ทุกชัว่โมงบนโลก “ไม่ใช่มีแค่เราท่ี
เสียใจ” ไม่ต่างจากมคีนเกดิและคนตาย เช่นน้ี แค่คน 2 คนยงัอาจไมแ่น่ใจ เมื่อเป็น 3-4 คนหรอืมากมาย แน่หรอืว่า
ทุกปัจจยัมนัจะใช่ความรกั หรอืรกัษามนัไดเ้มื่อมองดา้นทีท่ าใหร้กัคงอยู่.. 

 ไม่ว่าจะเรยีกรกันัน้ว่าอยา่งไร มนัย่อมตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไปตามเวลา ไม่มีรกัใดคงอยู่ถาวร เหมือนทุกส่ิง
บนโลก มากขึน้ น้อยลง หรอืไมน่ัน้ ไม่ใช่ประเดน็ แต่สภาวะทีม่ต่ีอกนัในรกันัน้มนัตอ้งมกีารปรบัไปตามเวลา (หรอืจะ
เรยีกว่า เปลีย่น กไ็ด ้แต่ไมใ่ช่เปลีย่นไปจากกนั) ความหมายกค็อืตอ้งเปลีย่นแปลง เพราะในทุกชวีติตอ้งด าเนิน เราไม่
อาจเดนิกุมมอืกนัไดต้ลอดเวลา นอนกอดก่ายกนัทัง้วนัทัง้คนืตลอดไป แม้ในช่วงภาวะหน่ึงของใครหลายคนอยาก
ให้เป็นเช่นนัน้ มนัจงึเป็นเหตุผลว่า รกั มนักต้็องพรอ้มท่ีจะยอมให้มีการเปล่ียนแปลง ท่ีไมใ่ช่เปล่ียนไป 
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