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<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1380    วนัอาทติยท์ี ่    8     สงิหาคม     2564/2021 

“ผูท่ี้เช่ือในเรา กมี็ชีวิตนิรนัดร เราเป็นปังแห่งชีวิต ” 

 ในบทอ่านที ่1 ประกาศกเอลยีาหเ์หนื่อยลา้และหวิโหย จากการหนีการตามล่าของราชนิีเจเซเบล (หลงัจาก
ทีไ่ดท้ าลายบรรดาปโุรหติของพระบาอลัทีเ่จเซเบลนบัถอื)จนตนเองอยากจะตายเสยีท ี แต่พระเจา้ทรงเลีย้งดโูดย
ใหเ้ทวดาน าขนมปังและน ้ามาให ้ จากนัน้ “อาหารนี้ท าใหเ้ขามกี าลงัเดนิไดส้ีส่บิวนัสีส่บิคนืจนถงึภูเขาโฮเรบ” “สี่
สบิวนัสีส่บิคนื” เป็นเรื่องน่าอศัจรรย ์ ประกาศกเอลยีาหม์กี าลงัเดนิทางไดไ้กล มใิช่ดว้ยก าลงัจากอาหารฝ่ายกาย
เท่านัน้ จงึสามารถท าใหท้่านเดนิทางไดไ้กลเช่นนี้ แต่เป็นเพราะพละก าลงัฝ่ายวญิญาณทีไ่ดร้บัมาจากพระเจา้
ต่างหาก ตราบใดทีเ่รามนุษยม์พีระเจา้อยู่ดว้ย และพระองคท์รงหล่อเลีย้งเราดว้ยอาหารจากสวรรค ์ เรามนุษยจ์ะ
สามารถเดนิทางแห่งชวีติไดไ้กลจนถงึสวรรค ์ หรอืปฏบิตัสิิง่ต่างๆไดอ้กีมากมายเกนิกว่าทีเ่ราคดิเสยีอกี พระเยซู
เจา้ตรสัในพระวรสารวนัน้ีว่า “เราเป็นปังทรงชวีติ ทีล่งมาจากสวรรค ์ ใครกนิปังนี้จะมชีวีติอยู่ตลอดไป และปังที่
เราใหน้ี้ คอืเนื้อของเราเพื่อใหโ้ลกมชีวีติ” หากเราครสิตชนรบัศลีมหาสนิทอย่างดอีย่างศรทัธาแลว้ จุดหมาย
ปลายทางย่อมชดัเจนเหลอืเกนิ และเราจะมพีละก าลงัเพยีงพอทีจ่ะไปถงึจุดหมายนัน้ 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

แม่ 
         คุณแมน่ัน้ส่องสว่างทางชวีติ          รกัลกูน้อยไมเ่คยคดิจะแปรผนั                       
แมว้่าลกูท าไมด่ใีนบางวนั                 ตวัแมน่ัน้กร็บัไดใ้หอ้ภยั 
ไมม่ใีครจะรกัเราเท่าแมแ่ลว้              แมเ่ปรยีบเหมอืนดัง่ดวงแกว้อนัผ่องใส 
ส่องสว่างทางเดนิดว้ยหวัใจ                นานเท่าไหรร่กัแน่แทไ้มจ่ดืจาง 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่9 ส.ค.21         ระลกึถงึ      น.เทเรซา เบเนตกิตา แห่งไมก้างเขน พรหมจารแีละมรณสกัข ี
วนัองัคารที ่10 ส.ค.21         ฉลองนกับุญลอเรนซ ์สงัฆานุกรและมรณสกัข ี
วนัพุธที ่11 ส.ค.21             ระลกึถงึ   ระลกึถงึ น.กลารา พรหมจาร ี
วนัพฤหสัที ่12 ส.ค.21         ระลกึถงึ   น.ฌาน ฟรงัซวัส ์เดอ ชงัตาล นกับวช 
วนัศุกรท์ี ่13 ส.ค.21            ระลกึถงึ   น.ปอนซอีาโน พระสนัตะปาปา น.ฮปิโปลติ พระสงฆ ์มรณสกัข ี
วนัเสารท์ี ่14 ส.ค.21           ระลกึถงึ     ระลกึถงึ น.มกัซมีเีลยีน มารยี ์กอลเบ พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่15 ส.ค.21        สมโภชพระนางมารยีร์บัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ 

    เงิน (  Money )   มอืทีก่อบเงนิเตม็ทัง้สองขา้ง บางครัง้ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของพระทรมาน   
บอกเป็นนยัถงึการทรยศของจดูาส ถุงเงนิเป็นเครื่องหมายหนึ่งของนกับุญนโิคลาสแหง่เมอืงไมรา จาน
ใสเ่งนิหรอืถุงเงนิหลายถุงอาจใชก้บันกับุญลอเรนซ ์ เพราะท่านเป็นผูแ้จกจ่ายสมบตัขิองศาสนจกัรใหแ้ก่
คนจน นอกจากนี้นกับุญผูผู้ม้ชี ือ่เสยีงดา้นความเมตตาท่านอื่นๆกอ็าจอยู่ในภาพทีก่ าลงัแจกเงนิใหแ้กผู่้
ยากไร ้เช่นกนั    เช่น นกับุญเอลซิาเบทแฟหง่ฮงัการ ี

 7 
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เร ือ่งเลา่วดับางแสนในอดตี 

วนัอาทติยท์ี ่5 สงิหาคม 2018  
คุณพ่อเฉลมิ กจิมงคล กล่าวตอ้นรบัเจา้อาวาสวดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสนคนใหม ่...  

คุณพ่อสมชาย เกษ ี(คุณพ่อไก่อู)  
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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%A1-2021/13728-9aug21
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%A1-2021/13727-10aug21
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%A1-2021/13726-11aug21
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%A1-2021/13725-12aug21
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%A1-2021/13724-13aug21
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%A1-2021/13723-14aug21
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%A1-2021/13722-15aug21
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ประกาศวดับางแสน 

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชือ่บัญช ีนายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี679-3-93587-9 (บัญชอีอมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

จงยืนหยดัเช่ือมัน่ในพระสญัญาของพระเจ้าเสมอ 
***  เราอาจจะรูส้กึกลวัเมือ่เราตอ้งด าเนินชวีติเพื่อเป็นพยานถงึองคพ์ระครสิตเจา้ใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่มคีวาม
เชื่อในพระองค ์การทีเ่ราแบ่งปันความเชื่อใหก้บัคนทีม่คีวามเชื่อในพระครสิตเจา้เหมอืนกบัเราเป็นสิง่
ทีง่า่ยกว่าส าหรบัเรา แต่เมือ่เราตอ้งเผชญิหน้ากบัภารกจิเราอาจจะรูส้กึกลวัดว้ยการตอ้งพดูต่อหน้าผูท้ี่
เบยีดเบยีนเรา สิง่ทีเ่ราท าไดใ้นวนิาทนีัน้คอืตอ้งเชื่อมัน่ในพระสญัญาและไมใ่หเ้ราหวาดกลวัเพราะว่า 
พระองคจ์ะทรงประทานพระวาจาและปรชีาญาณใหแ้ก่เราเพื่อว่าสิง่ทีเ่ราจะพดูนัน้จะไดไ้มข่ดัแยง้กนั 
     ผูท้ีเ่บยีดเบยีนเราอาจจะเป็นคนในครอบครวัหรอืเพื่อน ๆ ของเรา แต่พระเยซเูจา้ทรงสญัญาไวว้่า 
“แต่เสน้ผมบนศรีษะของท่านจะไมเ่สยีไปแมแ้ต่เสน้เดยีว” แต่ดว้ยความพยายามของเรา เราจะสามารถ
เอาชนะความกลวัและประกาศพระวาจาของพระเจา้ใหก้บัผูท้ีเ่บยีดเบยีนเราได ้และดว้ยพระหรรษ
ทานจากพระเจา้ พวกเขาจะไดร้บัการฟ้ืนฟูจติใจขึน้มาใหม ่เพราะฉะนัน้ เราจงยนืหยดัเชื่อมัน่ในพระ
สญัญาของพระเจา้และพระเจา้จะทรงช่วยเหลอืเราในการประกาศพระวาจาของพระองค์… 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 
 

 พีน้่องทีร่กั การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัไมม่วีีแ่ววสงบลดลง วนัต่อวนั เรายงัตอ้งรบัรูถ้งึสภาพ
จติใจของคนไทยทีห่ดหู ่จติตก สิน้หวงั ล าบากขาดแคลนทัว่ทกุหนแหง่ และในทา่มกลาง ภาวะ
วกิฤตของชาตนิี้ แมเ้ราตอ้งอดทนกบัการทีเ่ราเหน็ผูบ้รหิารบา้นเมอืง และบรวิารทีค่อยประจบ
สอพลอเพือ่รอลาภและผลประโยชน์สว่นตน เรายงัเหน็ความมีน ้าใจ ชว่ยเหลอืเกือ้กลู เสยีสละและ
ทุม่เท เพือ่บรรเทาผูท้ีม่คีวามทกุขย์ากมากมาย วิกฤตเป็นโอกาส (ทีแ่มจ้ะสาหสั) ทีเ่ราจะรูแ้จง้ถงึ 
นิสยัและจติใจของคน – ขอใหพ้ีน้่องเหน็ใจ เขา้ใจ และเก้ือกูล (ถา้เป็นไปได)้ แก ่คนทีอ่ยู่ ใกล้ตัว
เรา ในละแวกของเรา  

 ชว่งนี้วดัหลายวดักปิ็ดประตวูดัเลย (เขา้ไมไ่ด)้ แต่ทีว่ดัของเรา วดักเ็ปิดทกุวนั เชา้ถงึเยน็ มมีสิซา
ประจ าวนั (สว่นตวัในวดัน้อย) ทีไ่มม่ผีูร้ว่มมสิซา แต่กภ็าวนาใหพ้ีน้่องทกุวนั  

 พีน้่องจะเขา้ใจมากขึน้ว่า การ ขอใหพ้ีน้่องท าใหบ้้าน หรือทีพ่กั ของพีน้่อง เป็น “วดัน้อย” ให้ได้
นะครบั เพราะเราไม่ร ู้ว่าการระบาดน้ีจะอีกยาวนานเท่าไร - อ่านพระคมัภีร ์สวดสายประค า 
และบทภาวนาอืน่ ๆ เป็นประจ า ท าหน้าทีค่ริสตชนสม ่าเสมอเถดิ  

 พระวาจาสปัดาหน์ี้ มาจากหนงัสอืพงศก์ษตัรยิฉ์บบัทีห่นึ่ง (1 พกษ 19 : 4-8) และจดหมายนกับุญ
เปาโลอคัรสาวกถงึชาว เอเฟซสั (อฟ 4 : 30 -5 : 2) 

 1 พกษ 19:4-8 
      สว่นเอลยีาหเ์ดนิทางเขา้ไปในถิน่ทรุกนัดารเป็นระยะทางเดนิหนึ่งวนั เขาไปนัง่ใตพุ้ม่ไม ้คดิอยากตาย 
อธษิฐานว่า “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพยีงเทา่นี้กพ็อแลว้ โปรดเอาชวีติของขา้พเจา้ไปเถดิ ขา้พเจา้ไม่
ดกีว่าบรรพบุรษุของขา้พเจา้เลย” เขานอนแลว้หลบัไปใตพุ้ม่ไม ้ทนัใดนัน้ ทตูสวรรคม์าแตะตวัเขาและพดู
ว่า “จงลุกขึน้และกนิเถดิ” เขามองเหน็ขนมปังป้ิงบนกอ้นหนิรอ้นและเหยอืกน ้าอยูใ่กลศ้รีษะ เมือ่เขากนิและ
ดื่ม แลว้นอนต่อไป ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กลบัมาแตะตวัเขาอกี พดูว่า “จงลุกขึน้และกนิเถดิ 
เพราะทา่นยงัตอ้งเดนิทางอกีไกลมาก” เอลยีาหจ์งึลุกขึน้กนิและดื่ม อาหารนี้ท าใหเ้ขามกี าลงัเดนิไดส้ีส่บิวนั
สีส่บิคนืจนถงึโฮเรบ ภเูขาของพระเจา้ 
อฟ 4:30-5:2 
       พีน้่อง จงอยา่ท าใหพ้ระจติเจา้ตอ้งเศรา้หมอง พระเจา้ไดป้ระทานพระองคเ์ป็นตราประทบัใหท้า่นแลว้
ส าหรบัวนัแหง่การไถ่กู ้ทา่นทัง้หลายจงอยูห่า่งไกลจากความขมขืน่ ความขดัขอ้ง ความโกรธ การขูต่ะคอก
และการดา่แชง่กนั ตลอดจนความไมด่ไีมง่ามทัง้หลาย แต่งจงมใีจโอบออ้มอาร ีมเีมตตาต่อกนั ใหอ้ภยักนั
ดงัทีพ่ระเจา้ทรงใหอ้ภยัแกท่า่นในองคพ์ระครสิตเจา้เถดิ 
 ทา่นทัง้หลายจงท าตามแบบฉบบัของพระเจา้ ประดจุบุตรสดุทีร่กัของพระองค ์จงด าเนินชวีติในความ
รกัดงัทีพ่ระครสิตเจา้ทรงรกัเราและทรงมอบพระองคเ์พือ่เรา เป็นเครือ่งบชูาอนัหอมฟุ้งถวายแด่พระเจา้ 
 ถวายมสิซาและภาวนาเพือ่พีน้่องทุกวนั จงภาวนาใหก้นัและใหค้นไทยดว้ยนะครบั ขอแมพ่ระ

คุม้ครองทกุทา่นเสมอ                       
         ……เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

                                                10 บทเรียนชีวิตท่ีมีคณุค่าจากผูส้งูอายุ 
 ในสงัคมยคุดจิทิลัเรามกัจะไมค่อ่ยใหค้วามส าคญักบัค าแนะน า หรอืประสบการณ์ของผูม้อีายกุนัเทา่ไร ยคุนี้
หลายคนถอืว่าเป็นยคุของคนรุน่ใหม ่ดงันัน้ ผูส้งูอายหุรอืผูม้ปีระสบการณ์จงึมกัไมใ่ชแ่หล่งทีเ่ราจะเขา้ไปหาเมือ่มี
ปัญหาหรอืตอ้งการค าแนะน า คนรุน่ใหมม่กัจะหนัหน้าเขา้หาผูเ้ชีย่วชาญรุน่ใหม ่หรอืไมก่ห็นงัสอืพวก Self-Help 
หรอืไมก่ป็รกึษา Google เลย เรามกัจะมองว่าบรรดาผูส้งูอายหุลายๆ ทา่นไมท่นัสมยั ชอบแต่เล่าเรือ่งเกา่ๆ ไมท่นั
ต่อยคุและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 แต่จรงิๆ ถา้เรามองอกีมมุหนึ่ง เราจะพบว่าบรรดาผูส้งูอายทุัง้หลายนัน้ไดผ้า่นรอ้นผา่นหนาวมามาก และกว่า
ทีอ่ายจุะยนืยาวไดถ้งึระดบัหนึ่งยอ่มจะตอ้งไดเ้รยีนรูใ้นบางสิง่บางอยา่งทีม่คีณุคา่ ทีห่นังสอืหรอืเวบ็ไหนกไ็ม่
สามารถทีจ่ะทดแทนได ้ถงึแมส้ภาวะแวดลอ้มในอดตีกบัปัจจุบนัไมเ่หมอืนกนัทัง้หมด แต่แกน่และหลกัการพืน้ฐาน
ทีส่ าคญัส าหรบัการใชช้วีติยอ่มไมต่่างกนัมาก 
ในต่างประเทศนัน้ไดม้อีาจารยท์า่นหนึ่งของ Cornell ชือ่ Dr. Karl Pillemer ซึง่ไดไ้ปสมัภาษณ์ชาวอเมรกินัทีอ่ายุ
เกนิ 70 ปีขึน้ไปมากกว่า 1,200 คน โดยค าถามเดด็นัน้อยูท่ีว่่า “จากประสบการณ์ชัว่ชวีติคณุ อะไรคอืบทเรยีน
ส าคญัทีส่ดุทีอ่ยากจะฝากไวใ้หล้กูหลาน” แลว้กน็ ามาเขยีนเป็นหนงัสอืชือ่ 30 Lessons for Living ครบั แต่เขาได้
คดัเลอืกบทเรยีนส าคญั 10 ประการทีโ่ดดเดน่เอาไวค้รบั โดยบทเรยีนทัง้ 10 ประการ ประกอบดว้ย 
1.  ใหเ้ลอืกอาชพีโดยดจูากความตอ้งการภายในมากกว่าผลตอบแทนดา้นการเงนิ โดยบรรดาผูส้งูวยักล่าวว่า
ความผดิพลาดส าคญัในการเลอืกอาชพีของเขา คอื การเลอืกอาชพีโดยดจูากผลตอบแทนมากกว่าสิง่ทีช่อบและ
คณุคา่ของอาชพี 
2.  ใหป้ฏบิตัติ่อรา่งกายเหมอืนกบัตอ้งใชง้านไปอกีรอ้ยปี โดยใหล้ดและเลกิพฤตกิรรมทีท่ ารา้ยรา่งกายเราไมว่่า
จะเป็นการสบูบุหรี ่กนิอาหารทีไ่มด่ ีหรอืไม่ออกก าลงักาย พฤตกิรรมเหล่านี้ไมไ่ดท้ าใหเ้ราเสยีชวีติในฉบัพลนั แต่
ท าใหเ้ราเกดิความทรมานเมือ่สงูวยั 
3.  ตอบตกลงต่อโอกาสทีเ่ขา้มา โดยเมือ่มโีอกาสหรอืความทา้ทายเขา้มา ตอ้งอยา่ปฏเิสธครบั เพราะสว่นใหญ่
มกัจะมาเสยีใจหรอืเสยีดายในภายหลงั 
4.  เลอืกคูด่ว้ยความระมดัระวงั อยา่รบีรอ้นตดัสนิใจ ใชเ้วลาในการดแูละท าความรูจ้กัคนทีเ่ราจะอยูด่ว้ย อยา่
รบีด่วนตดัสนิใจทีจ่ะอยูด่ว้ยกนัจนกว่าจะรูจ้กัอกีฝ่ายหนึ่งอยา่งถ่องแท้ 
5.  เทีย่วใหม้ากไว ้(ชอบมากครบั) เมือ่มโีอกาสใหเ้ดนิทาง คนสงูวยัสว่นใหญ่จะมองยอ้นกลบัมายงัโอกาสต่างๆ 
ทีไ่ดท้อ่งเทีย่วเดนิทาง และมองว่าเป็นชว่งเวลาทีส่ าคญั และมคีณุคา่ของชวีติเลยทเีดยีว 
6.  ใหพ้ดูในสิง่ทีอ่ยากจะพดูเดีย๋วนี้ เนื่องจากเรามกัจะเสยีใจและเสยีดาย ว่าไมไ่ดพ้ดูในสิง่ทีเ่ราอยากจะพดูกบั
หลายๆ คน เมือ่ไมม่โีอกาส เราจะมโีอกาสแสดงความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิต่อผูอ้ืน่ได ้กต็่อเมื่ออกีคนหนึ่งยงัมชีวีติอยู่
เทา่นัน้ 
7.  เวลาเป็นของมคีา่ ชวีติของเรานัน้แสนสัน้แต่ไมใ่ชใ่หม้านัง่เศรา้ แต่ใหท้ าในสิง่ทีส่ าคญัและมคีา่เดีย๋วนี้ 
เนื่องจากยิง่เราอายมุากขึน้ เราจะพบว่าเวลายิง่ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ขึน้ 
8.  ความสขุเป็นสิง่ทีเ่ราเลอืกเอง ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่กดิขึน้จากเงือ่นไขต่างๆ ค าแนะน าหนึ่ง กค็อื จงรบัผดิชอบต่อ
ความสขุของตวัเราเองตลอดชวีติเรา 
9.  การใชเ้วลามานัง่กงัวลต่อสิง่ต่างๆ นัน้เป็นการเสยีเวลา ดงันัน้ ใหห้ยดุกงัวล หรอืไมก่พ็ยายามลดความกงัวล
ลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกงัวลในสิง่ทีไ่มเ่กดิขึน้ 
10.  คดิเลก็-อยา่คดิใหญ่ คอ่ยๆ ซมึซบัสิง่เลก็ๆ น้อยๆ แต่เป็นสิง่ทีด่ใีนชวีติเรา และมคีวามสขุกบัสิง่เหล่านัน้ 
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“ความรกั” คืออะไร?ตอนท่ี 1 
ถา้จะเพิม่บทความด ีๆ อกีสกัหมวด ทีเ่กีย่วกบัความรกั กค็งตอ้งเริม่ดว้ยเรือ่งทีว่า่ “ความรกั” คอื

อะไร กนัก่อน เพราะหลงัจากทีช่ ัง่ใจอยู่นานวา่ จะเขยีนบทความเกีย่วกบัความรกัดไีหม กส็อบถามไปทีเ่พจ 
ผลตอบรบัแบบไมเ่ป็นทางการคอื มคีนอยากอ่าน (หรอืคดิไปเองไม่
แน่ใจ) ครัน้พอถงึเวลาจรงิ ๆ เกอืบคดิไมอ่อกวา่จะเริม่ดว้ยเรือ่งอะไรด ี
แต่กค็ดิไดว้า่คงไมม่อีะไรดไีปกวา่ ความรกั คอือะไร?..   
 ความรกัคืออะไร? ค  าตอบเบือ้งต้นคงไม่ต่างจากที่หลายคน
คดิ คอื ยากจะนิยามไปในมมุเดยีว แนวเดยีว หรอืดว้ยประโยคเดยีว 
เพราะค าวา่ ความรกั เองกม็หีลายรปูแบบ ทัง้ปัจจยั บุคคล และ
สิง่แวดลอ้ม กระทัง่ว่า รกัแท ้หรอื รกัเทยีม (รกัลวง, รกัปลอม, รกัหวงั
ผล)…แต่ถา้สรปุแคน่ัน้ กไ็มรู่จ้ะเขยีนขึน้มาท าไม (…เนอะ) จงึขอเขยีน
ความหมายของความรกัใน มมุมองหนึ่ง ดว้ยประสบการณ์ทีด่ ีและไมด่ ีพลาด หรอืเขา้ใจผดิ ในเรือ่งนี้มา
พอสมควร วา่ในทีส่ดุแลว้ ความรกัคอือะไร..หมายเหตุ “รกั” ในทีน้ี่กล่าวกนับนรูปแบบ คนรกั (คูร่กั) กนั จะ
เพศตรงขา้มหรอืเพศเดยีวกนักต็าม แต่ความสมัพนัธร์ว่มสายเลอืด รกัลกู รกัพอ่แม ่พีน้่อง รกัญาต ิอนันัน้ 
ละไว ้ในฐานทีเ่ขา้ใจ ไมเ่ช่นนัน้มนัจะกวา้งเกนิประเดน็ไป ความรกั คือ.. 
1. ส่ิงไม่มีเหตผุล – หรอืจะบอกวา่ เป็นเพยีงเรือ่งความรูส้กึกว็า่ได ้เพราะความรูส้กึกไ็มค่อ่ยมเีหตุผล 

แต่ในคนทีค่ดิเยอะเขากอ็าจยนืยนัวา่ ลว้นมเีหตุผล เพยีงแต่ซบัซอ้นกวา่จะบรรยายได ้กอ็าจใช่ 
เพราะมนักไ็มไ่ดห้มายความวา่ ไรซ้ึ่งเหตุผลโดยสิน้เชงิ เพยีงแต่ไมรู่จ้ะอธบิายกนัอย่างไรจนคลา้ยไม่
มเีหตุผล ทีส่ าคญัเราไม่อาจแน่ใจว่ามันใช่เหตุผลจริงหรือเปล่า ต่อใหเ้ราบอกวา่ เรารกัคนน้ีเพราะ
เหตุผลหน่ึงแบบจบัตอ้งได ้เชื่อเถอะวา่ มนัไมใ่ช่ทัง้หมด เพราะคงมคีนอกีมากมายทีค่ณุสมบตัิ
คลา้ยกนัน้ี ทีเ่ราไมเ่หน็รกัเขาเลย.. จะวา่ไปแลว้ ในความมีเหตผุลตรงนัน้อาจเรียกว่า 
“ความชอบ” ได้ แต่ไม่น่าจะยงัใช่ท่ีจะสรปุเป็น “ความรกั” ความไมม่เีหตุผลน้ียงัรวมถงึการ
กระท าต่าง ๆ เมือ่อยู่ในภาวะทีเ่รยีกวา่รกั เช่นวา่ เหน็หลงัคาบา้นกด็ใีจ, ไปรอไดเ้ป็นชัว่โมง หรอื
กลบักนั ชา้แค ่5 นาท ีกโ็กรธเป็นเรือ่งใหญ่ไดบ้นความรูส้กึทีบ่อกตวัเองวา่ รกัมาก..ในอกีดา้นหนึ่ง
ซึ่งอาจวา่ดว้ยแนววทิยาศาสตร ์เหตุผลของรกัเป็นเรือ่งเคมใีนสมอง หรอืสญัชาตญาณมนุษยน์ัน้ มนั
ดเูป็นอกีดา้นของมมุมอง ขอยกไปใน ขอ้สดุทา้ย (ขอ้เสรมิ) ทเีดยีว ขอ้อื่น ๆ ขอคยุแบบพืน้ฐาน
ความเขา้ใจแบบทัว่ ๆ ไปก่อนแลว้กนั เริม่ตน้ที ่รกัมนัยากเกนิไปทีจ่ะใหเ้หตุผล.. 

2. ส่ิงท่ียากจะเข้าใจจริง – อาจเป็นเหตุใหม้คีนกล่าววา่ “รกัไมม่จีรงิ” ดว้ยตน้ตอความรกัเกดิไดจ้าก
หลายสิง่ หลายปัจจยั และต่างคนกไ็มเ่หมอืนกนั ดงันี้ถา้จะหาค าตอบแบบความส าเรจ็รปูนัน้จงึ
เป็นไปไมไ่ด ้และในสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง เราอาจมมีมุมองความรกัทีเ่ปลีย่นไป หรอืเกดิความรกัขึน้
ไดเ้สมอ เช่น เพยีงการไดใ้กลช้ดิใครคนหนึ่ง, ความรูส้กึบนสถานการณ์พาไป, แมก้ระทัง่การยัว่ยุ
จากเพือ่น ๆ 

             ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 


