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อาหารสมอง
หนังสือ และ Rosetta Stone
วีรกร ตรี เศศ

นวตกรรมยิงใหญ่ของมนุษยชาติคือการประดิษฐ์ ตวั อักษรและสร้ างเป็ นภาษาขึ (นเพือ
บันทึกและสือสารความต่อไปยังผู้อืน

และเมือภาษาเขียนเกิดขึ (นการอ่านก็เป็ นสิงทีตามมา ซึงการ

อ่านนี (แหละทีสามารถทําให้ เกิดการเปลียนแปลงของชีวิตได้
มีการสันนิษฐานว่านวตกรรมประดิษฐภาษาเขียนได้ เริ มขึ (นในสมัยอียิปต์เมือประมาณ
5,000-6,000 ปี ก่ อ น
แผ่นดินปั น(

โดยมนุษ ย์ เ ขี ย นหรื อสลัก ลงบนทุกสิ งที สามารถรั บ ใช้ ไ ด้ เช่ น แผ่น หิ น

เปลือกไม้

ชิ (นไม้ ไผ่

หนังสัตว์

แผ่นโลหะ

กาบต้ นกก

และกระดาษใน

ทีสุด (ใช้ กระทังกลีบดอกไม้ ดงั เช่นทีอิเหนาใช้ สือสารรักกับบุษบา)
มนุษ ย์ เ พิ งเขี ย นลงบนวัส ดุที สามารถนํ า มาเย็ บ รวมเป็ นเล่ ม หรื อ ม้ ว นเมื อ 2,000
พันปี ก่อนมานี (เอง ดังทีเรี ยกว่า Codex
จุดเปลียนสําคัญของการบันทึกภาษาเขียนคือการพิมพ์โดยใช้ ไม้ แกะสลักตัวหนังสือ
เป็ นต้ นแบบ

รู ปแบบนี (เกิดขึ (นเป็ นครัง( แรกในจีนเมือประมาณ 1,800 ปี ก่อน

ก่อนหน้ านี (ต้ องใช้

การคัด ลอกด้ ว ยลายมื อ โดยใช้ ห มึ ก ที นํ า มาจากสารต่า ง ๆ ที ให้ สี ดํ า และสี เ ข้ ม อื น ๆ

พระใน

คริ สต์ศาสนามีบทบาทสําคัญในการผลิตหนังสือในลักษณะนี (
Johannes Gutenberg ในราว ค.ศ. 1450 ประดิษฐ์ เครื องมือชนิดเคลือนไหวได้ ที
เป็ นเหล็กเพือพิมพ์หนังสือเป็ นกอบเป็ นกําเป็ นครัง( แรก และนับตังแต่
( นนเป็
ั ( นต้ นมาโลกการอ่านของ
มนุษย์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
หนังสือเป็ นเล่มทีพิมพ์ด้วยกระดาษเหมือนเช่นทีปรากฏในปั จจุบนั เป็ นผลพวงจากการ
พัฒนาประดิษฐกรรมของ Gutenberg
คัดลอกด้ วยลายมื อ
ไฟไหม้ ป่า

ความสะดวกรวดเร็ วในการพิมพ์หนังสือแทนทีจะเป็ นการ

ทํ าให้ เกิ ดการเผยแพร่ ข องหนังสื อและเนื อ( หาที อยู่ใ นนัน( ออกไปเร็ วยิงกว่า
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ของหนัง สื อ ที พิ ม พ์ โ ดยเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์
ตํารา คําสอนของนักปราชญ์

นวนิยาย

คํ า สอนทางศาสนา

หนัง สื อ สารพัด ศาสตร์

ฯลฯ เดินทางออกไปทัวโลก และก่อให้ เกิดอิทธิพล

ทางความคิดอย่างทีไม่เคยเกิดขึ (นมาก่อนในโลก
เมือพูดถึงการเขียนแล้ ว อีกด้ านหนึงของเหรี ยญก็คือการอ่านซึงเป็ นทักษะทีสําคัญ
ที สุ ด อย่ า งแรกของมนุ ษ ย์
เกิ ดความคิดความอ่าน

การอ่ า นออกเขี ย นได้ เ ป็ นรากฐานของการสามารถได้ รั บ ความรู้
เกิดความรู้ สึกทางอารมณ์

เสาเข็มตอกเป็ นฐานเพื อสร้ างบ้ าน

รั บข่าวสารข้ อมูล ฯลฯ เปรี ยบได้ ดงั

ถ้ าเสาเข็มไม่แข็งแรง

ไม่แตกฉานในทักษะการอ่านแล้ ว

การต่อบ้ านเป็ นชันสองและสามไม่
(
สามารถทําได้
การอ่ า นของมนุ ษ ย์ นั น( มี ไ ด้ ใ นหลายระดับ เช่ น (ก) อ่ า นออกเสี ย งโดยไม่
จําเป็ นต้ องเข้ าใจเนื (อหาทีอ่าน

(ข) อ่านอย่างเข้ าใจเนื (อหา

(ค) อ่านอย่างเข้ าใจสิงทีอ่านและ

สามารถวิเคราะห์เนื (อหาได้ (ง) มีทกั ษะข้ อ (ค) และยังสามารถอ่าน “สิงทีอยู่ระหว่างบรรทัด” ซึง
หมายถึงการสามารถเข้ าใจความนัยของสิงทีเขียนและสิงทีไม่ได้ เขียนได้
ในการเขี ย นบางครั ง( นั น(

การไม่ เ ขี ย นถึ ง บางเรื องที ควรกล่ า วถึ ง สามารถสื อ

ความหมายได้ อย่างแยบยลและลึกซึ (งกว่าการเขียนออกมาแบบโต้ ง ๆ

ผู้ทีมีทกั ษะการอ่านสูงต้ อง

บรรลุข◌้อ (ง)
ในประวัติศาสตร์ ของการอ่านมีอยู่เรื องหนึงทีแปลกจนน่านํามาเล่าสู่กนั ฟั ง

นันก็

คือเรื องของ Rosetta Stone (หลักศิลาหรื อแผ่นหิน Rosetta)
มนุษย์พบข้ อความของอียิปต์โบราณทีสลักไว้ บนฝาผนังในปิ รามิด และในทีอืน ๆ ใน
รู ปแบบที เรี ยกว่า Hieroglyphs คือเป็ นรู ปสัตว์
ปนกัน

สิงของ

ซึงสร้ างความปวดหัวให้ แ ก่ผ้ ูอ่านเป็ นอัน มาก

คน

เครื องหมาย

อักษร

แต่เมื อมี การพบแผ่นหินที มี ชื อเรี ยกว่า

Rosetta ข้ อความของอียิปต์โบราณก็อา่ นได้ เป็ นเปลาะ ๆ
สาเหตุทีทําให้ อ่านออกได้ ก็เพราะแผ่นหินที มีขนาดประมาณ 114 ซ.ม. x 72 ซ.ม.
หนา 28 ซ.ม.

สลักไว้ ถึง 3 ภาษาเพืออธิ บายเรื องเดียวกัน 3 ภาษานันก็
( คือ ภาษาอียิปต์โบราณ

ตัวอักษรทีเรี ยกว่า Demotic และตัวอักษรกรี กโบราณ
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ส่วนตัวเขี ยน Demotic นัน( เป็ นภาษาทีสื บทอดมาจากอี ยิปต์โบราณ

เมื อพบว่าทัง( สามภาษาที

ปรากฏในแผ่นหินนันบั
( นทึกเรื องเดียวกัน

นักวิชาการก็เทียบเคียงข้ อความจากสองภาษากับอียิปต์

โบราณ และก็สามารถ “ถอดโค๊ ด” ได้

และตังแต่
( นนเป็
ั ( นต้ นมาก็สามารถอ่านข้ อความทีสลักไว้

ของชาวอียิปต์โบราณได้ อย่างแทบครบถ้ วน
ประวัติของ Rosetta Stone ก็คือทหารของนโปเลียนพบแผ่นหินนี (ใน ค.ศ. 1798 ใกล้
เมืองท่า Rashid หรื อ Rosetta ทีอยู่ไม่ไกลออกไป

กลุ่มนักวิชาการศึกษาเรื องอียิปต์ทีนโปเลียน

สนับสนุน เห็นความสําคัญและเริ ม “อ่าน” โดยการเทียบเคียง

ใช้ วิธีเอากระดาษทาบและฝนด้ วย

ถ่าน และส่งกระดาษทีมีรอยอักษรปรากฏอยูไ่ ปยังศาสตราจารย์ผ้ เู ชียวชาญในยุโรปให้ ชว่ ยกันอ่าน
อย่างไรก็ดีเมือกองทัพนโปเลียนแพ้ กองทัพอังกฤษในอียิปต์ใน ค.ศ. 1801
ก็ยึดวัตถุโบราณทีทีมของนโปเลียนศึกษาไว้

อังกฤษ

ซึงรวมทัง( Rosetta Stone นี (ด้ วยเอากลับไปอังกฤษ

และในทีสุดก็เป็ นสมบัตขิ อง British Museum ในปั จจุบนั

ใครทีไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี (ต้ องไม่พลาดการ

ชมแผ่นหินทีมีความสําคัญอย่างยิงทางวิชาการ
คงจะไม่ ผิ ด ถ้ า จะกล่ า วว่ า แผ่ น หิ น นี ค( ื อ ตัว เปิ ดความลับ ของประวัติ ศ าสตร์ อี ยิ ป ต์
ถ้ าไม่พบเห็นแผ่นนี (

เราอาจไม่ร้ ู จกั คลีโอพัตรา และเรื องราวของอาณาจักรอันยิงใหญ่นี (ก็เป็ นได้

ถึง แม้ จ ะมี การพบแผ่นหิ นในลักษณะเดี ยวกันแต่แ ผ่นเล็ กกว่ามากในเวลาต่อมาอี ก 2 ชิ น( ก็ ไ ม่อาจ
ล้ มล้ างความสําคัญของการอ่านครัง( สําคัญของ Rosetta Stone ไปได้
ถ้ าโลกเราไม่มีการเขียนและการอ่าน

ลองจินตนาการดูเถอะครั บว่ามันจะมืดมน

ปั ญญามากกว่าปั จจุบนั สักเพียงใด

เครื' องเคียงอาหารสมอง มีเรื องเล่าเกียวกับภัยจากผู้ไม่หวังดี ดังต่อไปนี (
หญิงผู้หนึงเมือซื (อของจากห้ างสรรพสินค้ าเสร็ จก็กลับออกไปทีรถและพบว่ายางรถของ
เธอแบน

เธอจึงเอาแม่แรงออกมาจากท้ ายรถและเริ มลงมือเปลียนยาง ขณะนันก็
( มีชายคนหนึง

แต่งตัวดีท่าทางเป็ นนักธุรกิจ ถื อกระเป๋ าเอกสารเดินตรงมาทีเธอและพูดว่า “ผมสังเกตเห็นว่าคุณ
กํ าลัง เปลี ยนยางรถอยู่ จะให้ ผ มช่วยไหม?”

หญิ ง คนนัน( รู้ สึ กขอบคุณ มากและยอมรั บความ

ช่วยเหลือ ขณะเปลียนยางเขาก็พดู คุยกันอย่างเป็ นมิตร เมือเปลียนยางเสร็ จก็เก็บยางทีแบนและ
แม่แรงไว้ ท้ายรถ

หญิ ง คนนัน( ก็ กล่าวขอบคุณเขาอย่างมากมาย และขณะที กํ าลัง จะก้ าวขึน( รถ
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( เอ่ยขึ (นว่าเขาทิ (งรถของเขาไว้ อีกด้ านหนึงของห้ างและจะรังเกียจไหมถ้ าขออาศัยติดรถไปที
เขาจอดรถไว้
ห้ าง

เธอก็นึกฉงนขึ (นมาเล็กน้ อยจึงได้ ถามว่าแล้ วทําไมรถของคุณถึงได้ อยู่อีกด้ านหนึงของ

เขาก็อธิบายว่าเขาพบกับเพือนเก่าซึงไม่ได้ พบกันมานานมากแล้ วคนหนึงในห้ าง พวกเขาก็

เลยไปหาอะไรทาน

พูดคุยกันสักครู่

ตอนออกจากห้ างก็ ออกผิดทางและตอนนี ก( ็ สายมากแล้ ว

ฝ่ ายหญิงก็ไม่อยากปฏิเสธเพราะเขาเพิงเข้ ามาช่วยเหลือเธอเปลียนยางรถ
อึดอัดใจ

แต่ขณะเดียวกันก็ร้ ู สึก

พร้ อมกับจําได้ ว่าเห็นชายคนนันเอากระเป๋
(
าเอกสารของเขาใส่ไว้ ท้ายรถของเธอ ก่อนจะ

ปิ ดท้ ายรถและก่อนทีจะขอติดรถไปทีรถของเขา ด้ วยความฉลาดมีไหวพริ บ

เธอจึงบอกเขาว่าเธอ

ยินดีทีจะขับพาเขาไปเอารถแต่เธอเพิงนึกได้ ว่าเธอลืมซื (อของสําคัญอีกอย่างหนึง เธอบอกว่าเธอจะ
ใช้ เวลา 2-3 นาทีเท่านันเอง
(
และขอให้ เขานังคอยเธอในรถก่อน เธอจะรี บไปรี บมา
รี บเข้ าไปในห้ างและเล่าให้ เ จ้ าหน้ าที รั กษาความปลอดภัยฟั งถึ ง เรื องที เกิ ดขึน(
ก็ออกมาทีรถกับเธอแต่ชายคนนันไม่
( อยู่แล้ ว

เจ้ าหน้ าที รปภ.

พวกเขาจึงเปิ ดท้ ายรถดูเอากระเป๋ าเอกสารทีล็อคอยู่

ของชายคนนันไปที
(
สถานีตํารวจและพบว่าในกระเป๋ ามีเชือก

เทปกาว และมี ด และเมื อตํารวจ

ตรวจสอบยางทีแบนก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากมันถูกปล่อยลมออกให้ แบน
เจตนาของชายผู้นนอย่
ั ( างชัดเจนว่าเขาได้ คิดวางแผนไว้ ล่วงหน้ าทังหมด
(
รอดพ้ นอันตรายมาได้ ด้วยไหวพริ บ

แล้ วเธอก็

ซึงแสดงให้ เห็น

หญิงคนนี (โชคดีอย่างยิงที

หวังว่าเรื องนี (จะเป็ นอุทาหรณ์สําหรับทุกคนครับ

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

นํา+ จิม+ อาหารสมอง
การดําเนินชี วิตได้ ดีต้องคํานึงถึง 3 กฎของชี วิตซึงได้ แ ก่กฎธรรมชาติ กฎสังคม
และกฎหมาย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
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