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อาหารสมอง 
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       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

   นวตกรรมยิงใหญ่ของมนษุยชาติคือการประดิษฐ์ตวัอกัษรและสร้างเป็นภาษาขึ (นเพือ

บนัทกึและสือสารความตอ่ไปยงัผู้ อืน      และเมือภาษาเขียนเกิดขึ (นการอ่านก็เป็นสิงทีตามมา    ซึงการ

อา่นนี (แหละทีสามารถทําให้เกิดการเปลียนแปลงของชีวิตได้ 

  มีการสนันิษฐานวา่นวตกรรมประดษิฐภาษาเขียนได้เริมขึ (นในสมยัอียิปต์เมือประมาณ 

5,000-6,000 ปีก่อน     โดยมนุษย์เขียนหรือสลักลงบนทุกสิงทีสามารถรับใช้ได้   เช่น   แผ่นหิน       

แผ่นดินปั (น       เปลือกไม้       ชิ (นไม้ไผ่      หนงัสตัว์      แผ่นโลหะ      กาบต้นกก      และกระดาษใน

ทีสดุ (ใช้กระทังกลีบดอกไม้ดงัเชน่ทีอิเหนาใช้สือสารรักกบับษุบา) 

  มนุษย์เพิงเขียนลงบนวัสดุทีสามารถนํามาเย็บรวมเป็นเล่มหรือม้วนเมือ 2,000              

พนัปีก่อนมานี (เอง   ดงัทีเรียกวา่ Codex 

  จดุเปลียนสําคญัของการบนัทึกภาษาเขียนคือการพิมพ์โดยใช้ไม้แกะสลกัตวัหนงัสือ

เป็นต้นแบบ        รูปแบบนี (เกิดขึ (นเป็นครั (งแรกในจีนเมือประมาณ 1,800 ปีก่อน      ก่อนหน้านี (ต้องใช้

การคัดลอกด้วยลายมือโดยใช้หมึกทีนํามาจากสารต่าง ๆ ทีให้สีดําและสีเข้มอืน ๆ       พระใน                 

คริสต์ศาสนามีบทบาทสําคญัในการผลิตหนงัสือในลกัษณะนี ( 

  Johannes Gutenberg   ในราว ค.ศ. 1450  ประดิษฐ์เครืองมือชนิดเคลือนไหวได้ที

เป็นเหล็กเพือพิมพ์หนงัสือเป็นกอบเป็นกําเป็นครั (งแรก     และนบัตั (งแตน่ั (นเป็นต้นมาโลกการอ่านของ

มนษุย์ก็ไมเ่หมือนเดมิอีกตอ่ไป 

  หนงัสือเป็นเลม่ทีพิมพ์ด้วยกระดาษเหมือนเชน่ทีปรากฏในปัจจบุนัเป็นผลพวงจากการ

พฒันาประดิษฐกรรมของ Gutenberg       ความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์หนงัสือแทนทีจะเป็นการ

คดัลอกด้วยลายมือ       ทําให้เกิดการเผยแพร่ของหนังสือและเนื (อหาทีอยู่ในนั (นออกไปเร็วยิงกว่า                 

ไฟไหม้ป่า 
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  สภุาษิตฝรังทีบอกว่า  “คําพดูทีออกไปจากปากเดินทางเร็วกว่าม้าวิง”   ใช้ได้กบักรณี

ของหนังสือทีพิมพ์โดยเทคโนโลยีการพิมพ์      คําสอนทางศาสนา       หนังสือสารพัดศาสตร์         

ตํารา    คําสอนของนกัปราชญ์      นวนิยาย      ฯลฯ     เดินทางออกไปทัวโลก    และก่อให้เกิดอิทธิพล

ทางความคดิอยา่งทีไมเ่คยเกิดขึ (นมาก่อนในโลก 

  เมือพดูถึงการเขียนแล้ว     อีกด้านหนึงของเหรียญก็คือการอ่านซึงเป็นทกัษะทีสําคญั

ทีสุดอย่างแรกของมนุษย์       การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานของการสามารถได้รับความรู้                    

เกิดความคิดความอ่าน       เกิดความรู้สึกทางอารมณ์       รับข่าวสารข้อมูล    ฯลฯ    เปรียบได้ดงั

เสาเข็มตอกเป็นฐานเพือสร้างบ้าน        ถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรง      ไม่แตกฉานในทักษะการอ่านแล้ว      

การตอ่บ้านเป็นชั (นสองและสามไมส่ามารถทําได้ 

  การอ่านของมนุษย์นั (นมีได้ในหลายระดับ   เช่น   (ก)   อ่านออกเสียงโดยไม่

จําเป็นต้องเข้าใจเนื (อหาทีอ่าน       (ข)   อ่านอย่างเข้าใจเนื (อหา      (ค)   อ่านอย่างเข้าใจสิงทีอ่านและ

สามารถวิเคราะห์เนื (อหาได้     (ง)   มีทกัษะข้อ (ค)  และยงัสามารถอ่าน  “สิงทีอยู่ระหว่างบรรทดั” ซึง

หมายถึงการสามารถเข้าใจความนยัของสิงทีเขียนและสิงทีไมไ่ด้เขียนได้ 

  ในการเขียนบางครั (งนั (น     การไม่เขียนถึงบางเรื องทีควรกล่าวถึงสามารถสือ

ความหมายได้อย่างแยบยลและลึกซึ (งกว่าการเขียนออกมาแบบโต้ง ๆ      ผู้ ทีมีทกัษะการอ่านสงูต้อง

บรรลขุ◌อ้ (ง)    

  ในประวตัิศาสตร์ของการอ่านมีอยู่เรื องหนึ งที แปลกจนน่านํามาเล่าสู่กนัฟัง      นั นก็

คือเรืองของ Rosetta Stone (หลกัศลิาหรือแผน่หิน Rosetta) 

  มนุษย์พบข้อความของอียิปต์โบราณทีสลกัไว้บนฝาผนงัในปิรามิด และในทีอืน ๆ ใน

รูปแบบทีเรียกว่า Hieroglyphs คือเป็นรูปสัตว์         สิงของ        คน      เครืองหมาย       อักษร                 

ปนกัน     ซึงสร้างความปวดหัวให้แก่ผู้ อ่านเป็นอันมาก      แต่เมือมีการพบแผ่นหินทีมีชือเรียกว่า 

Rosetta ข้อความของอียิปต์โบราณก็อา่นได้เป็นเปลาะ ๆ  

  สาเหตทีุทําให้อ่านออกได้ก็เพราะแผ่นหินทีมีขนาดประมาณ 114 ซ.ม. x 72 ซ.ม.   

หนา 28 ซ.ม.      สลกัไว้ถึง 3 ภาษาเพืออธิบายเรืองเดียวกัน     3 ภาษานั (นก็คือ ภาษาอียิปต์โบราณ

ตวัอกัษรทีเรียกวา่ Demotic   และตวัอกัษรกรีกโบราณ 
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  ภาษากรีกโบราณนั (นเ ป็นที รู้จักกันกว้างขวางในหมู่นัก วิชาการมานานแล้ว                      

ส่วนตวัเขียน Demotic นั (นเป็นภาษาทีสืบทอดมาจากอียิปต์โบราณ       เมือพบว่าทั (งสามภาษาที

ปรากฏในแผ่นหินนั (นบนัทึกเรืองเดียวกนั       นกัวิชาการก็เทียบเคียงข้อความจากสองภาษากบัอียิปต์

โบราณ     และก็สามารถ “ถอดโค๊ด”  ได้     และตั (งแต่นั (นเป็นต้นมาก็สามารถอ่านข้อความทีสลกัไว้

ของชาวอียิปต์โบราณได้อย่างแทบครบถ้วน 

  ประวตัิของ Rosetta Stone ก็คือทหารของนโปเลียนพบแผ่นหินนี (ใน ค.ศ. 1798 ใกล้

เมืองท่า Rashid หรือ Rosetta ทีอยู่ไม่ไกลออกไป      กลุ่มนกัวิชาการศึกษาเรืองอียิปต์ทีนโปเลียน

สนบัสนนุ    เห็นความสําคญัและเริม “อา่น” โดยการเทียบเคียง       ใช้วิธีเอากระดาษทาบและฝนด้วย

ถ่าน     และสง่กระดาษทีมีรอยอกัษรปรากฏอยูไ่ปยงัศาสตราจารย์ผู้ เชียวชาญในยโุรปให้ชว่ยกนัอ่าน 

  อยา่งไรก็ดีเมือกองทพันโปเลียนแพ้กองทพัองักฤษในอียิปต์ใน ค.ศ. 1801      องักฤษ

ก็ยึดวตัถโุบราณทีทีมของนโปเลียนศึกษาไว้     ซึงรวมทั (ง Rosetta Stone นี (ด้วยเอากลบัไปองักฤษ     

และในทีสดุก็เป็นสมบตัขิอง British Museum ในปัจจบุนั      ใครทีไปพิพิธภณัฑ์แห่งนี (ต้องไม่พลาดการ

ชมแผน่หินทีมีความสําคญัอยา่งยิงทางวิชาการ 

  คงจะไม่ผิดถ้าจะกล่าวว่าแผ่นหินนี (คือตัวเปิดความลับของประวัติศาสตร์อียิปต์                

ถ้าไม่พบเห็นแผ่นนี (      เราอาจไม่รู้จกัคลีโอพตัรา    และเรืองราวของอาณาจกัรอนัยิงใหญ่นี (ก็เป็นได้     

ถึงแม้จะมีการพบแผ่นหินในลักษณะเดียวกันแต่แผ่นเล็กกว่ามากในเวลาต่อมาอีก 2 ชิ (นก็ไม่อาจ            

ล้มล้างความสําคญัของการอา่นครั (งสําคญัของ Rosetta Stone ไปได้ 

  ถ้าโลกเราไม่มีการเขียนและการอ่าน      ลองจินตนาการดเูถอะครับว่ามนัจะมืดมน

ปัญญามากกวา่ปัจจบุนัสกัเพียงใด 
 

เครื'องเคียงอาหารสมอง  มีเรืองเลา่เกียวกบัภยัจากผู้ไมห่วงัดี  ดงัตอ่ไปนี ( 

  หญิงผู้หนึงเมือซื (อของจากห้างสรรพสินค้าเสร็จก็กลบัออกไปทีรถและพบว่ายางรถของ

เธอแบน      เธอจึงเอาแม่แรงออกมาจากท้ายรถและเริมลงมือเปลียนยาง     ขณะนั (นก็มีชายคนหนึง

แต่งตวัดีท่าทางเป็นนักธุรกิจ    ถือกระเป๋าเอกสารเดินตรงมาทีเธอและพูดว่า “ผมสังเกตเห็นว่าคุณ

กําลังเปลียนยางรถอยู่   จะให้ผมช่วยไหม?”       หญิงคนนั (นรู้สึกขอบคุณมากและยอมรับความ

ชว่ยเหลือ     ขณะเปลียนยางเขาก็พดูคยุกนัอย่างเป็นมิตร     เมือเปลียนยางเสร็จก็เก็บยางทีแบนและ

แม่แรงไว้ท้ายรถ      หญิงคนนั (นก็กล่าวขอบคุณเขาอย่างมากมาย  และขณะทีกําลังจะก้าวขึ (นรถ             
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ชายคนนั (นก็เอย่ขึ (นว่าเขาทิ (งรถของเขาไว้อีกด้านหนึงของห้างและจะรังเกียจไหมถ้าขออาศยัติดรถไปที

เขาจอดรถไว้      เธอก็นึกฉงนขึ (นมาเล็กน้อยจึงได้ถามว่าแล้วทําไมรถของคณุถึงได้อยู่อีกด้านหนึงของ

ห้าง       เขาก็อธิบายว่าเขาพบกบัเพือนเก่าซึงไม่ได้พบกนัมานานมากแล้วคนหนึงในห้าง    พวกเขาก็

เลยไปหาอะไรทาน     พูดคุยกันสักครู่     ตอนออกจากห้างก็ออกผิดทางและตอนนี (ก็สายมากแล้ว      

ฝ่ายหญิงก็ไม่อยากปฏิเสธเพราะเขาเพิงเข้ามาช่วยเหลือเธอเปลียนยางรถ      แตข่ณะเดียวกนัก็รู้สึก         

อึดอดัใจ      พร้อมกับจําได้ว่าเห็นชายคนนั (นเอากระเป๋าเอกสารของเขาใส่ไว้ท้ายรถของเธอ  ก่อนจะ

ปิดท้ายรถและก่อนทีจะขอตดิรถไปทีรถของเขา     ด้วยความฉลาดมีไหวพริบ       เธอจึงบอกเขาว่าเธอ

ยินดีทีจะขบัพาเขาไปเอารถแตเ่ธอเพิงนึกได้ว่าเธอลืมซื (อของสําคญัอีกอย่างหนึง     เธอบอกว่าเธอจะ

ใช้เวลา 2-3 นาทีเท่านั (นเอง     และขอให้เขานังคอยเธอในรถก่อน     เธอจะรีบไปรีบมา       แล้วเธอก็

รีบเข้าไปในห้างและเล่าให้เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยฟังถึงเรืองทีเกิดขึ (น      เจ้าหน้าที รปภ.                 

ก็ออกมาทีรถกบัเธอแต่ชายคนนั (นไม่อยู่แล้ว      พวกเขาจึงเปิดท้ายรถดเูอากระเป๋าเอกสารทีล็อคอยู่

ของชายคนนั (นไปทีสถานีตํารวจและพบว่าในกระเป๋ามีเชือก      เทปกาว   และมีด  และเมือตํารวจ

ตรวจสอบยางทีแบนก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากมนัถกูปล่อยลมออกให้แบน       ซึงแสดงให้เห็น

เจตนาของชายผู้นั (นอยา่งชดัเจนวา่เขาได้คิดวางแผนไว้ล่วงหน้าทั (งหมด        หญิงคนนี (โชคดีอย่างยิงที

รอดพ้นอนัตรายมาได้ด้วยไหวพริบ        หวงัวา่เรืองนี (จะเป็นอทุาหรณ์สําหรับทกุคนครับ 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ +าจิ +มอาหารสมอง  

        การดําเนินชีวิตได้ดีต้องคํานึงถึง 3 กฎของชีวิตซึงได้แก่กฎธรรมชาติ    กฎสังคม    

และกฎหมาย 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์) 
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