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คำนำ
สำนัก
พิมพ์

 ผูชายเปนสิ่งมีชีวิตที่ผูหญิงไมเขาใจ เชนเดียวกัน

กับที่ผูหญิงเปนสิ่งมีชีวิตที่ผูชายไมเขาใจเหมือนกัน ผูชาย

มาจากดาวอังคารและผูหญิงมาจากดาวศุกร จึงเปนคำ

เปรยีบเปรยท่ีจรงิเสยีย่ิงกวาจริง เม่ือทัง้สองมารักกันบนโลก

จึงเกิดความวุนวายข้ึน วาทำไมไมเขาใจกัน ทำไมพูดไมรูเร่ือง

ทำไมตองมีกิ๊ก และทำไมไมรักกันเทาเดิม ฯลฯ ซึ่งเปน

ขอสงสัยที่หลายคนอยากใหมีคนมาเฉลย

 ปญหาเก่ียวกับความรักถูกถามกันมาต้ังแต 2,500 ป

ทีแ่ลว ทวายังคงไมมคีำตอบทีด่พีอจะเปนบรรทดัฐานใหคน

รุนใหมได แมมนุษยจะสามารถออกไปนอกโลกและเขาใจ

ระบบสุริยจักรวาลท่ียิ่งใหญไดเกือบหมดแลว ทวาเร่ืองของ

หัวใจที่อยูใกลตัวน้ันยังคงเปนเร่ืองยากเกินกวาจะเขาใจ

 ย่ิงในโลกยุคใหมท่ีเทคโนโลยีกาวไกล มีแตจะเกิดปญหา

วุนวายมากข้ึน วัฒนธรรม ‘คลิก’ ปรับเปล่ียนมาเปนวัฒนธรรม



‘ก๊ิก’ ซ่ึงทำใหคนรุนใหมปวดหัวจนไมรูจะทำยังไง เชนเดียวกับ 

คำถามท่ีวา ทั้ง  ๆ  ที่รักกันมานานกวา 7 ป ทำไมหลายคู 

ถึงเลิกรากันละ

 พญ.ธิดากานต รุจิพัฒนกุล หรือหมอผิงนักเขียน 

รุนใหมที่มีผลงานมาแลวเกาเลม เธอเปนหญิงสาวรุนใหม 

ที่สนใจทั้งวิทยาศาสตร จิตวิทยา ศิลปะ และสังคม จึง 

ดำเนินการคนหาคำตอบนี้ผานผลงานวิจัยทางสมอง ที่ 

นักวิทยาศาสตรเร่ิมคนพบแลววา ฮอรโมนที่ตางกันของ 

ทัง้เพศชายและเพศหญงิเปนสาเหตสุำคญัทีท่ำใหทัง้สองเพศ 

มองความรักกันคนละมุม

 หนังสือเลมนี้จึงเปนมิติใหมของความรักท่ีเราไมเคย 

มองเห็นมากอน เปนความเรียงรวมสมัยแฝงกล่ินอาย 

วิทยาศาสตรอานสนุก แถมอัดแนนดวยขอมูลนารูจากการ 

ทดลองของนักวิทยาศาสตร ซึ่งเราจะไดรูกันเสียทีวา 

 ทำไม “ความรักไมใชแคเร่ืองใจ แตอธิบายไดดวย 

วิทยาศาสตร”
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คำนำ
ผู้เขียน

 เคยไหม...
 การปรากฏตัวของใครคนหนึ่งทำใหโลกรอบตัวของเรา
เปลี่ยนไป ทองฟาใสกวาท่ีเคยเห็น ปุยเมฆแลดูนุมกวาท่ีเคย 
รูสึก บทเพลงท่ีเคยฟงเขาทางหู กลับกลายเขามากระทบใจให 
สั่นไหวไดงายกวาท่ีเคย ความจำเจซ้ำซากแหงกิจวัตรประจำวัน 
กลับกลายเปนเร่ืองสนุก เม่ือใครคนนั้นอยูเคียงขาง 
 
 เคยไหม... 
 รูสึกวาชีวิตไดถูกเติมเต็มแลวเม่ืออยูกับใครคนหนึ่ง เพียง 
สบตานิ่ง  ๆ  ก็อุนวาบข้ึนในหัวใจ แคไดสวมกอดสักนิด ความ 
ทุกขกังวลใด ๆ ก็หายไปฉับพลัน
      
 เคยไหม... 
 เม่ือใครคนนั้นจากไป โลกสีสดใสกลับกลายเปล่ียนเปน 
ขาวดำ แมอยูทามกลางคนรอบขางมากมาย กลับสัมผัสไดแต 
ความวางเปลา อกดานซายรูสึกไดถึงความกลวงโบ อดสงสัย 
ไมไดวา ใครคนนั้นจากไปพรอมกอนเน้ือในอกซายของเราหรือ



 เคยไหม... 
 ความรูสึกออนไหววูบวาบท่ีเคยมี กลับเลือนหายไปคลาย 
น้ำแหงเหือดจากบอ ความสุขถูกเปล่ียนเปนความคุนชิน เสียง 
หัวเราะถูกกลบดวยเสียงทะเลาะ รอยยิ้มจางหายกลายเปน 
น้ำตา คนท่ีเคยคิดวาเกิดมาเคียงคูกัน กลับกลายเปนคน 
แปลกหนาไป
 
 ความหลง ความรัก อกหัก รักหมดอายุ เปนเร่ืองสากล 
พวกเราทุกคนยอมเคยผานปรากฏการณทางความรูสึกเหลาน้ี  
อาจเพียงแตะผิวเผินช่ัวครู หรือจมดิ่งลึกในความรูสึกน้ัน 
เน่ินนาน จะอายุมากหรือนอย จะเปนนักเรียน เปนอาจารย เปน 
นักรอง เปนนักการเมือง หรือแมแตเปนหมอ ทุกคนยอมเคยมี 
เคมีรักหลากหลายกอตัวข้ึนในหัวใจ
 วากันวา หากคุณไดเรียนรูวิธีการปลูกขาวแตละข้ันตอน  
คุณจะรับประทานขาวทุกเม็ดไดอรอยกวาท่ีเคย  ความรักก็ 
เฉกเชนกนั ปรากฏการณคลืน่รกักระทบใจเหลาน้ีมทีีม่าและทีไ่ป 
มีคำอธิบายท่ีจับตองไดทางวิทยาศาสตร 
 
 ลองเขยิบเขามาใกล ๆ  คอย ๆ ปลอยใจใหเรียนรูเหตุแหง 
ธรรมชาติ ที่นำมาซึ่งผลแหงอารมณรักหลายหลาก แลวคุณจะ 
เขาใจความรัก และสุขใจกับการรักใครสักคนไดมากกวาท่ีเคย

ขอบคุณความรัก 
พญ.ธิดากานต รุจิพัฒนกุล





นิยาม
รัก 



 นยิามความรกัของคุณคืออะไร นยิามของความรกัเปน 

คำตอบที่มนุษยเราพยายามคนหามายาวนาน พอ  ๆ  กับ 

การหาคำตอบใหกับคำถามที่วา ไกกับไขอะไรเกิดกอนกัน 

ซึ่งลาสุดนักวิทยาศาสตรคนพบแลวละวาอะไรเกิดกอน1... 

และนักวิทยาศาสตรบางคนก็คิดแบบเขาขางตัวเองวา 

พวกเขาคนพบแลวเชนกันวา ความรักคืออะไร 

 ทฤษฎีที่อธิบายความหมายของคำวา  “รัก” ไมไดเปน 

การคนพบทางวิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญเหมือนกับทฤษฎี 

สัมพัทธภาพของอัลเบิรต  ไอนสไตน  แตคุณรูไหมวา 

1

1 นกัวิทยาศาสตรคนพบวา การสรางตวัของเปลือกไขจำเปนตองอาศัย 
โปรตีนที่อยูในมดลูกของแมไกเสียกอน ดังนั้นไกจึงเกิดกอนไข
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ไอนสไตนเองก็คนหาและทดลองกับเร่ืองรักอยูตลอดชีวิต 

เปนทีท่ราบอยางเปนทางการวา ไอนสไตนมภีรรยาท่ีรวมกนั 

คนหาทฤษฎีรักอยูสองคน สวนอยางไมเปนทางการอีกเทาไรน้ัน 

ยังไมมีขอสรุปแนชัด 

 หลกัฐานทางจดหมายสวนตวัท่ีนกัประวตัศิาสตรนำมา 

ปะติดปะตอพบวา คุณลุงไอนสไตนยังมีกิ๊กซุกซอนอยูไม 

นอย (ที่นาสนใจคือ ลุงเขาชอบกิ๊กเด็กสาว  ๆ  ดวย) เปน 

ไปไดวา ไอนสไตนอาจพยายามคิดคนทฤษฎีสัมพันธภาพ 

ควบคูไปกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ “การตกหลุมรักของคนเรา 

ไมไดเปนผลจากแรงโนมถวงของโลก” คุณลุงไอนสไตนได 

กลาวสรุปผลการทดลองของเขาไว 

 

 ทานเซอรไอแซก นิวตัน ผูคนพบกฎแรงโนมถวงของ 

โลกคงพยักหนาหงึก ๆ เห็นดวยกับทฤษฎีนี้ เพราะมีขาวลือ 

วาทานเซอรนิวตันนั้นเปนหนุมพรหมจรรยจนถึงวันสุดทาย 

ของชีวิต เปนอันวา...แรงโนมถวงโลกไมสามารถดึงให 

ทานเซอรนอนราบลงเคียงขางหญิงสาวคนใดได ในเม่ือนัก 

วทิยาศาสตรตวัพอของโลกตางกส็ำรวจความรกัในแบบทีต่าง 

กันไปคนละทิศคนละทาง เราลองขามฟากกลับมาดูตัวพอ 

ทางฝงวรรณกรรมบาง วาพวกเขามองความรักกันอยางไร 

 เร่ิมจากตวัพอฝงไทย นิว้กลมบอกวา “ความรกัเหมือน 

ฤดูหนาว เกิดขึ้นแลวก็จางหายไป” หากเปนเชนนั้นจริง 



ความรกัของหนุมสาวไทยสวนใหญอาจเปนไดแค one night 

stand ก็ฤดูหนาวในไทยนั้นสั้นเกินจะต้ังตัว สวนนักเขียน 

ดงัระดบัโลก เจาพอนยิายเศราเหงาซึมลกึ ฮารูก ิ มรูาคามิ 

เคยเขียนไวเท  ๆ  วา “หากไรซึ่งความรัก ทุกส่ิงก็เปนเพียง 

ละครชั้นเลวเทาน้ัน” ไมตองแปลกใจ ถาคุณตองยอนอาน 

นิยามความรักของเฮียมูสองรอบ แตก็ยังรูสึกงง  ๆ  อยูดี 

ตัวหนังสือของมูราคามิไมไดเรียงรอยเพ่ือใหเขาใจ แต 

รอยเรียงเพื่อใหเขาถึงใจเทานั้น 

 

 “Love alters not with his brief hours and 

weeks,  But bears it out even to the edge of doom.” 

 วิลเลียม เชกสเปยร กลาวถึงความรักไวใน Sonnet 116 

บทประพันธสุดคลาสสิกของเขา แปลอังกฤษเปนอังกฤษ 

และแปลอังกฤษกลับเปนไทยสามตลบ ไดใจความวา 

“รกัแทยอมอยูเหนือกาลเวลา แมความตายกไ็มอาจพรากได 

คำถามคือ รักแทเชนนั้นมีอยูจริงหรือไม” 

 แลวในทางพทุธศาสนาเลา ทาน ว.วชิรเมธสีอนพวกเรา 

ไววา รัก คือ กรุณา ซึ่งเปนจิตใจอันใหญหลวงท่ีสามารถ 

รักคนไดทั้งโลกโดยไมแบงชั้นวรรณะ นั่นคือความรักของ 

บัวพนน้ำ สวนบัวดำน้ำแบบไรถังออกซิเจนอยางพวกเรา 

แครักคนหน่ึงคนดวยความกรุณาก็ยากเกินความสามารถ 

แลว...จริงไหม 
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รักในแบบฟิสิกส ์ เคม ี ชีวะ

วิทยาศาสตรสมัยมัธยมปลายถูกแบงงาย ๆ เปนฟสิกส เคมี 

และชีวะ แลวมุมมองความรักละ ถาใชฟลเตอรวิทยา- 

ศาสตรทัง้สามกรองจะมองออกมาเปนแบบใด นกัฟสกิสเอง 

ก็คงอยากรูวา อะไรคือตัวกำหนดแรงเสียดทานท่ีมากระทำ 

กับพ้ืนรองเทาเราใหเกิดความเฉ่ือย จนทำใหหยุดการเคล่ือนท่ี 

ลงตรงเส้ียววินาทีที่ใครคนนั้นเคล่ือนสวนมา เกิดเปนแรง 

คูกิริยา  - ปฏิกิริยาท่ีพอดีกัน และแรงกระทำอะไรตอใจเรา 

ที่สงผลใหเวลาท่ีเราอยูกับใครคนนั้นมันชางส้ันนัก เม่ือ 

เทียบกับเวลาที่นั่งในหองเรียน 

 นักเคมีก็พยายามคนหาสารเคมีที่เรียกกันวา Love  

Hormone หรอืฮอรโมนแหงรัก ดวยความแนวแนวา ตองม ี

สารเคมีสักตัวในรางกายเราท่ีเปนตัวตนเหตุใหเกิดปรากฏการณ 

รักข้ึน 

 ทำไมการปรากฏตัวของใครคนหน่ึงตรงหนา จึงกอ 

เกิดปฏิกิริยาลูกโซทางอารมณที่เร่ิมจากจอประสาทตา สง 

สัญญาณประหน่ึงลูกฟรีคิกเตะโดงไปถึงกานสมอง แลว 

สัญญาณประสาทก็ไหลลื่นมาอยูที่สมองสวนหนา วก 

กลับมาทีห่วัใจหองขวาลาง เกิดเปนความรูสกึรักแรกพบขึน้ 

ตองมีฮอรโมนอะไรสักตัว (หรือหลายตัว) อธิบายไดสินา 



 รักของนักชีววิทยาอาจเปนเพียงกระบวนการคัดสรร 

ทางธรรมชาต ิ สิ่งมีชีวิตที่ออนแอกวาตองตกเปนผูแพ และ 

ไมมีโอกาสไดสงตอรหัสพันธุกรรมตอไป รักหรืออกหักเปน 

เพียงสวนหน่ึงของกระบวนการวิวัฒนาการ หากกลามเน้ือมัด 

นอย ๆ ท่ีหัวค้ิวของคุณเร่ิมขมวดเพราะศัพทแสงทางวิชาการ 

ขอใหทำใจใหสบาย เพราะนับจากหนาน้ีไป ความรกัจะถกู 

อธบิายในแบบฟสกิส เคม ี ชวีะ จติวทิยา และสงัคมศกึษา 

ในแบบที่แมวาคุณจะไมจบอนุบาลเดนหลา ก็อานแลว 

อมยิ้มกันไปไดชิล ๆ 
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