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น�ากระดาษพิมพ์ดีดขนาดเอสี่มาหนึ่งแผ่น

พับครึ่งครั้งแรก แล้วก็พับครึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามทบ

ไปเรือ่ย ๆ  ถามว่าเมือ่พบัไป ๓๒ ครัง้ กระดาษจะมคีวามหนาเท่าไร

ข้ึนต้นมาผมกข็ออนญุาตชวนท่านผูอ้า่นเลน่เกมดว้ยกนั

เสยีแลว้ มาลองสนกุกบัความคดิกนัดสูกัวนัเป็นไร โจทย์ข้างบนนัน้ 

ไม่ใช่ปัญหาเชาวนห์รอืค�าถามยียวนกวนประสาทอะไรเลยนะครบั 

ผมตั้งค�าถามให้ท่านผู้อ่านลองจินตนาการดูเล่น ๆ

เม่ือได้ค�าตอบในใจแล้ว เก็บค�าตอบไว้ก่อนแล้วมาคุย

เรื่อง “ความคิด” กัน

ค�าถามหนึ่งท่ีผมมักถูกถามเสมอท้ังทางจดหมาย และ

เวลาไปบรรยายตามสถานศึกษา นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ฝึก

กันได้ไหม

ตอบสั้น ๆ เลยครับว่า ได้

อันท่ีจริงมนุษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วเต็ม

เปี่ยม จนแทบจะเรียกได้ว่ามันถูกแนบใหเ้กิดมาพร้อมกับมนุษย์

เพื่อให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น

นับแต่โลกถือก�าเนิดสิ่งมีชีวิตข้ึนมา สิ่งมีชีวิตต่าง 

วิวัฒนาการไปเรื่อย  ๆ  ตามกาลเวลาและสภาพของโลกท่ีเปลี่ยน 

แปลงไป สองวิธีท่ีท�าให้สิ่งมีชีวิตสืบสายพันธุ์ต่อไปได้ก็คือ การ

ปรับตัวและการเอาชนะ วิธีแรกนั้นสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งไม่เว้นแม้แต่

มนุษย์ล้วนใช้มันอยู่ และหลายสิ่งมีชีวิตก็ต้องสูญพันธุ์หายไป
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เพราะการเปลีย่นแปลงของโลกในบางครัง้มนัรนุแรงจนยากท่ีจะ 

ปรับตัวสู้ไหว

ส่วนวิธีที่สองดูจะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ใช้มันเป็น

วิธีที่สองนี่แหละครับ ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง

จอย พอล กลิฟอรด์ นกัจติวทิยาชาวอเมรกินัแบ่งความ

คดิของมนษุย์ออกเป็น ๓ แบบ ผมดเูขาแบ่งแลว้กค็ดิตามวา่ เออ

หนอเขาเข้าใจแบ่งดแีท้ ๆ  ฝรัง่คนนี ้ท�าให้เข้าใจไดทุ้กครัง้วา่เวลา

เราคิดแต่ละเรื่อง เราคิดแบบไหนอยู่

๓ แบบท่ีว่ากค็อื ๑. คดิแบบค�าตอบถกูตอ้ง ๒. คดิแบบ

ประเมิน ๓. คิดแบบหลายแง่มุม

คิดแบบค�าตอบถูกต้อง อันน้ีเรา  ๆท่าน  ๆก็ใช้กันอยู่ประจ�า

เวลาบวกลบคูณหาร เช่น ขายของทอนเงิน รังวัดท่ีดิน เย็บผ้า 

ตามรอย เล่นดนตรีตามโน้ต เล่ือยไม้ตามเส้น ขับรถตามเลน ฯลฯ

คดิแบบประเมิน  นึกออกไหมครบัวา่เราใชค้�าตอบแบบ

นี้ในชีวิตประจ�าวันอยู่บ่อย ๆ  เหมอืนกนั ตวัอย่างครบั รนิน้�าดืม่ใส่

แก้ว (คงไม่มีใครคิดว่าจะตวงกี่ลิตร) การเตรียมเงินเพื่อไปเที่ยว

การเพ่ิมทหารเข้ารักษาการณ์ในพื้นท่ี การวิเคราะห์การตลาด 

หรือแม้แต่การตัดสินจะขึ้นเงินเดือนให้ใครเท่าไร ฯลฯ

คิดแบบหลายแง่มุม เป็นการคิดแบบหลายค�าตอบ 

หลายทางเลือก ความคิดแบบนี้ท�าให้เกิดสิ่งใหม ่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

และความคิดแบบนี้แหละครับคือองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุดของ
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ความคิดสร้างสรรค์

สมมุติว่าใครสักคนคิดอย่างนี้

“กินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนดีหนอ ไอ้สองร้านเก่านี่รสชาติ

จำาเจไปหน่อย”

“หรอืวา่แถวน้ีมีอะไรท่ีอรอ่ยกวา่กว๋ยเตีย๋วไหม พวกข้าว

หรือขนมจีน”

“ทำาไมเราไม่เอาของอร่อยมาจากบ้านเองเลย”

“อันที่จริงเราก็มีฝีมือนี่ ทำาไมเราไม่มาตั้งร้านเสียที่นี่”

“หรือว่าไปขายที่ตึกข้าง ๆ คนเยอะกว่าตั้งแยะ”

บอกได้เลยว่าคนคนนี้ก็นักคิดสร้างสรรค์คนส�าคัญ 

เลยครับ

แมว่้าการคดิแบบหลายแงมุ่มจะเป็นตวัประกอบท่ีส�าคญั

ท่ีสดุของความคดิสรา้งสรรคเ์พราะมันเป็นจดุเริม่ หลงัจากนัน้เรา

ก็จะเอาความคิดแบบประเมินและความคิดแบบค�าตอบถูกต้อง 

มาช่วยคิดหาค�าตอบ แต่หลายครั้งความคิดแบบประเมินและ 

ความคิดแบบค�าตอบถูกต้องก็ถูกน�ามาเป็นข้อมูลจุดประกาย 

ให้เกิดการคิดแบบหลายแง่มุมอยู่บ่อย ๆ

นายกลิฟอรด์ยังเช่ืออีกวา่การฝกึคดิแบบหลายแงมุ่มจะ

ท�าให้เรากลายเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่ดี

การเรยีนการสอนในโรงเรยีนศลิปะเป็นตวัอย่างท่ีชัดเจน

ครบั ศลิปะเป็นสิง่ท่ีต้องท�าดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์ความแตกตา่ง 
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เป็นสรณะท่ีศิลปินยึดถือ โจทย์ในโรงเรียนศิลปะล้วนสอนให้ต้องคิด

ให้แตกต่างจากคนอื่นตลอดเวลา

แล้วความแตกต่างของศิลปะมาจากไหน

ก็มาจากความคิดหลายแง่มุมนั่นไงครับ

มาทางฟากวิทยาศาสตร์บ้าง ทฤษฎีใหม่ ๆ  หรือส่ิงประดิษฐ์

ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึ้น ก็ล้วนมาจากการตั้งสมมุติฐาน

ก่อนแทบทั้งสิ้น

นึกดูดี ๆ สิครับ ไอ้สมมุติฐานนี่ก็คือความคิดแบบหลาย

แง่มุมด ีๆ นี่เอง

หลายพนัปีก่อนความคดิเดิมเช่ือวา่คนเราเป็นโรคเพราะ

ภตูผปิีศาจ อยู่ ๆ  มาวนัหนึง่กเ็กดิมีคนคดิมุมอ่ืนวา่อาจจะมสีิง่มชีีวติ 

เล็ก ๆ ทำาให้เราเป็นโรค

และจากสมมุติฐานนั้นก็มีการใช้ความคิดแบบประเมิน

และแบบหาคำาตอบถูกต้องมาพิสูจน์หาความจริง

ถ้าความคิดแบบหลายแง่มุมเป็นตาน้�าของความคิด

สร้างสรรค์ แล้วอะไรเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ที่ขวางน้�าไม่ให้ไหล

ผมเคยถูกถามบ่อย ๆ เหมือนกันค�าถามนี้

แล้วผมก็ตอบบ่อยว่า ความคิดความเชื่อแบบเคยชิน 

นั่นแหละคือหินก้อนใหญ่

พรานป่าคนหนึ่งเห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งออกจากโพรง 

มาชนตอไม้ตาย พรานป่าจึงคิดว่านี่คือวิธีจับกระต่ายท่ีดีท่ีสุด
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เพราะเขาเห็นกระตา่ยตายคาตา เขาจงึเสาะหาตอไม้จ�านวนมาก

มาวางไว้ตามโพรงเพื่อจับกระต่าย

ลูกหลานของพรานป่าเติบโตมาก็ท�าตามอย่างท่ีคนรุ่นพ่อ

รุ่นปู่ท�าไว้

ไมมี่ใครคดิแงม่มุอ่ืน ไมมี่ใครคดิคน้หรอืตัง้ค�าถามเรือ่ง

การจับกระต่ายแบบใหม ่ๆ

กรณีนี้ สมมุติว่าถ้ามนุษย์บริโภคกระต่ายเป็นอาหาร

เพียงอย่างเดียว มนุษย์คงสูญพันธุ์ ไปแล้วด้วยความคิดแบบ

เคยชินอย่างนี้

มนุษย์ไปดวงจันทร์ได้ มนุษย์หาวิธีรักษาโรคท่ีไม่เคย

รักษาได้ มนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้างท่ีสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นในโลกได้ 

หรือแม้แต่ปรุงอาหารท่ีเม่ือเข้าปากแล้วอร่อยไปอีกไม่รู้กี่ปีได้  

ก็ล้วนมาจากความคิดที่จะหลีกให้พ้นความเคยชินแทบทั้งนั้น

กลับมาท่ีค�าถามท่ีผมตั้งไว้ให้ท่านผู้อ่านได้เล่นเกมกัน

วันนี้ครับ

จะเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดให้น้อง  ๆ  หลายคนท่ีอยากฝึก

คิดให้หลีกหนีความคิดแบบเคยชินก็ไม่รังเกียจ

ได้ค�าตอบกันไว้ในใจหรือยังครับว่า กระดาษขนาดเอสี่

พับครึ่ง ๓๒ ครั้ง มีความหนาเท่าไร

…………………..

ค�าตอบที่ถูกต้องคือ ไม่สามารถพับได้
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ค�าตอบนี้หลายคนคงตอบถูก ซ่ึงต้องเรียกว่าสามารถ

จนิตนาการให้พน้จากแรงดงึดดูของความคดิแบบเคยชนิได ้ความ 

เคยชนิมันบอกเราตลอดเวลาวา่นา่จะพบัไดเ้พราะกระดาษมันบาง

ใครไม่เชื่อก็ลองหากระดาษขนาดท่ีว่ามาพับดู ผมนั้น

พับได้แค่ ๖ ครั้งก็พับต่อไม่ได้แล้ว ด้วยขนาดท่ีมันเล็กลงและ

ความหนาที่เพิ่มขึ้น

แบบฝึกหัดต่อมาครับ

ค�าถามเดิมแต่ให้เงื่อนไขเพิ่มว่า ถ้าเรามีเครื่องมือท่ี

สามารถพับครึง่กระดาษท่ีวา่ได ้๓๒ ครัง้ตามโจทย ์พับเสร็จแลว้ 

จะมีความหนาเท่าไร จนิตนาการดนูะครบั แลว้เกบ็ค�าตอบไว้ในใจ 

ว่าหนากี่เซนติเมตร

ใครมเีครือ่งคดิเลขอยู่ใกล ้ๆ  มาหาค�าตอบพรอ้ม ๆ  กบัผม

เลยครับ

กระดาษพิมพ์ดีดโดยท่ัวไปหนา ๗๐ แกรม ท่ีข้างห่อ

เขาเขียนไว้ว่า หนา ๐.๑๒๕ มิลลิเมตร หนายังไม่ถึงมิลด้วยซ้�า

พับคร่ึงก็หมายความว่าความหนาต้องเพ่ิมเป็น ๒ เท่า 

น่ันคือ ๐.๑๒๕ คูณ ๒ เท่ากับ ๐.๒๕ มิลลิเมตร ก็ยังไม่ถึงมิลอยู่ดี

พับครึ่งครั้งที่สอง ๐.๒๕ คูณ ๒ เท่ากับ ๐.๕ มิลลิเมตร

พับครึ่งครั้งที่สาม ๐.๕ คูณ ๒ เท่ากับ ๑ มิลลิเมตร

จิ้มเครื่องคิดเลขตามผมไปเรื่อย  ๆ  นะครับ พอถึงครั้งท่ี

หกความหนาก็กลายเปน็ ๘ มลิลเิมตร ครัง้ทีเ่จด็กก็ลายเปน็ ๑๖ 
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มิล ครั้งท่ีแปดก็เป็น ๓๒ มิล ครั้งท่ีสิบก็ ๑๒๘ มิล และคร้ังท่ี

ยี่สิบความหนาก็กลายเป็น ๑๓๑,๐๗๒ มิล

หรือ ๑๓๑ เมตร

เครื่องพับกระดาษยังคงท�าหน้าที่พับต่อ ครั้งที่ ๒๑ ๒๒ 

๒๓ พับไปเรื่อย ๆ จนถึงครั้งที่ ๓๒ ตามโจทย์

ตัวเลขตรงกับผมไหมครับ

๕๓๖,๘๗๐,๙๑๒ มิลลิเมตร หรือ ๕๓๖ กิโลเมตร

กระดาษเอสี่หนึ่งแผ่น พับครึ่ง ๓๒ ครั้ง จะมีความหนา

เท่ากับระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปล�าปาง 

จินตนาการไปถึงไหมครับ 
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ตำารวจอ้วน
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ในความเห็นของคุณประภาส ทำาไมตำารวจ

จราจรในเมืองไทยจึงอ้วน ๆ  กันเสียเป็นส่วนใหญ่ แล้ว

ในต่างประเทศมันเหมือนเราหรือเปล่าในเรื่องนี้

Theerachai Daechanantasilp

ผมชอบความช่างสังเกตของคุณ Theerachai ครับ

อีเมลฉบับนีค้งไมต่อ้งตอบอะไร อ่านแลว้คลายเครยีดด ี

ผมก็เห็นเหมือนคุณว่าต�ารวจจราจรในเมืองไทยพุงกลม น่ารัก 

กนัไปเกอืบทุกถนน ต้ังแตน่ีต้อ่ไป ถา้ใครไปรถตดิท่ีสีแ่ยกไหนกล็อง 

มองหาต�ารวจจราจรอ้วน ๆ สักคน แล้วหาค�าตอบนี้กัน

ตอนน้ีผมได้แต่คิดเข้าข้างต�ารวจจราจรไปก่อนว่า “คงเป็น

เพราะชุดมันคับไป” 
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รูปทรง

ธรรมชาติ ๑
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ทีคุ่ณประภาสบอกวา่ใหส้งัเกตตำารวจจราจร

ตอนรถติด ผมยังไม่มีคำาตอบครับ แต่กลับได้คำาถาม

มาใหม่อีกข้อคอื รปูทรงท่ีธรรมชาตสิรา้งข้ึนสว่นมาก

จะเป็นทรงสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างของทรงกลมท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน 

กพ็วกผลไม้ตา่ง ๆ        สำาหรบัมนษุย์กจ็ะเป็นบ้านเรอืน ไม่รู ้

ว่าคุณประภาสคิดยังไงครับ… (ท้ังหมดนี้ผมสังเกต

ตอนรถติด มองดูบ้านเรือนกับพ่อค้าขายผลไม้)

    ธีรชัย

จดหมายของคุณธีรชัยท�าให้ผมต้องกลับไปเปิดล้ินชัก

ความคิดเก่า  ๆของตัวเองเก่ียวกับรูปทรงบางรูปทรงออกมา

ภาพกลุ่มนี้ผมตั้งปุจฉาให้กับตัวเองไว้นานแล้ว ได้

โอกาสตรงคุณธีรชัยชวนคุยเรื่องนี้พอดี

ก่อนอ่ืนต้องขออนุญาตทวนความจ�ากับคุณธีรชัย 

สักหน่อย ถ้าจ�าไม่ผิด คุณธีรชัยน่าจะเป็นคนเดียวกับคุณธีรชัย

ท่ีเคยเขียนมาคุยเรื่องต�ารวจจราจรอ้วนใช่ไหมครับ ถ้าใช่ ก็ขอ

กล่าวขอบคุณไว้ด้วยกับไมตรีท่ีคุณธีรชัยมีให้กับวงสนทนาวงนี้ 

และขอบอกว่าชอบครับ ชอบความช่างสังเกตของคุณธีรชัย  

ทั้งสองครั้ง



20 

เรามาปรับความเข้าใจเรื่องรูปทรงท่ีคุณธีรชัยสังเกตไว้

กอ่นดกีวา่ ท่ีคณุพูดวา่สิง่ท่ีมนษุย์สรา้งข้ึนมักเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 

น่าจะพูดใหม่ว่า สิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต 

(Geometric Form) มากกว่า เพราะเราคงต้องรวมสามเหลี่ยม  

ห้าเหลีย่ม โดม หรอืทรงกลม ทรงกระบอกไวด้ว้ย สว่นท่ีคณุบอกวา่ 

สิ่งท่ีธรรมชาติสร้างมักเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) มากกว่า 

เพราะผมคิดว่านอกจากผลไม้ท่ีคุณธีรชัยว่าไว้แล้ว เราคงต้อง

หมายถึงต้นไม้ ภูเขา ล�าธาร หมา ก้อนหิน นายสมศักดิ์ และ

รวมไปถึงดาวดวงท่ีเราอาศัยอยู่นี้ด้วย ของท่ีว่าเหล่านี้ล้วนเป็น

รูปทรงที่ไม่ใช่เรขาคณิตทั้งสิ้น

ในความคิดผม เหตุผลท่ีผลงานของมนุษย์มักเป็น 

รูปทรงเรขาคณิตเสียส่วนใหญ่นั้นมีอยู่สองข้อ

ข้อแรก มนุษย์ใช้เครื่องทุ่นแรงช่วย และเครื่องทุ่นแรง

เหล่านี้รองรับการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ ท่ีล้วนมาจากเส้นตรง ไม่ว่า 

จะเป็นไม้บรรทัด มีด ฟันเลื่อย หรือเชือก ถ้าจะพูดว่าการสร้าง

สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นทรงเรขาคณิตนั้นง่ายกว่าก็ไม่ผิด

แต่เหตุผลข้อแรก ผมว่ายังไม่ส�าคัญเท่ากับเหตุผล 

อีกข้อหนึ่ง

เป็นไปได้ไหมครับว่าท่ีมนุษย์เรามักสร้างสิ่งต่าง ๆ 

 ข้ึนมาเป็นรปูทรงเรขาคณตินัน้ เพราะมนษุย์คดิเป็นแตว่า่ ๑ + ๑ 

ต้องเท่ากับ ๒
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กลับไปเรื่องนี้อีกแล้ว

ผมท่าจะบ้ากับเรื่อง ๑ + ๑ = ๒ ไม่จบสิ้นเสียที

ถึงตอนนี้ผมอยากจะเรียกว่าสมการ ๑ + ๑ = ๒ นั้น

เป็นสมการของมนุษยชาติเลยทีเดียว ค่าที่ว่ามนุษย์คิดทุกอย่าง

เป็นคณิตศาสตร์ สิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่ได้คิดอย่างนี้ และก็อย่างท่ีเคย 

คยุกนัหลายสปัดาห์กอ่นวา่ดว้ยสมการ ๑ + ๑ = ๒ นีแ้หละ ความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราจึงเจริญมาถึงทุกวันนี้

และเพราะสัตว์ไม่ได้คิดเป็นคณิตศาสตร์ จอมปลวกจึง

ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต รูงูจึงคดเคี้ยว และถ้าดูให้ดีก็จะเห็นว่า 

ใยแมงมุมก็ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิต แม้จะใกล้เคียงที่สุด

ความคิดพื้นฐานท่ีเป็นคณิตศาสตร์ของมนุษย์นั้นน่าจะ

เป็นลกัษณะท่ีดขีองสิง่มชีีวติท่ีววิฒันาการแลว้ เพราะคณติศาสตร์

ช่วยตอบค�าถามมากมายท่ีเราไม่รูเ้กีย่วกบัจกัรวาลให้เป็นรปูธรรม

ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ

แต่บางครั้งมนุษย์ปล่อยให้ ๑ + ๑ = ๒ ยึดกุมหัวใจ

มากเกินไป

ฟังดูเหมือนไม่ดี

นักธุรกิจท่ีจะฆ่าตัวตายเพราะขาดทุนป้ีป่นก็เพราะ 

๑ + ๑ = ๒ เกาะกุมหัวใจไว้เกินกว่าจะแกะออก เพราะความคิด 

พ้ืนฐานของเขาหวาดกลัวการขาดทุน น่ันก็คือเขาได้ปล่อยให้ 

๑ + ๑ = ๒ มาเป็นพระเจ้าของเขาเสียแล้ว
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ทหารของสองประเทศรบราฆ่าฟันกันเร่ืองเขตแดน 

ก็เพราะ ๑ + ๑ = ๒ ยึดครองหัวใจของผู้น�าประเทศจนแน่นหนา 

ผมก�าลังจะพูดว่า ถ้าเรายึดมั่นถือม่ันกันมากเกินไป 

๑ + ๑ = ๒ ก็คือ โทสะ โมหะ โลภะ ดี ๆ นี่เอง

อ่านกนัดี ๆ  นะครบั ผมละกลวันกัวา่จะสือ่สารกนัออกมา

แล้วจะกลายเป็นว่าเรามาหาเรื่องพูดภาษาย้อน ๆ กันเล่น

เรากำาลังมองหาความจริงทางคณิตศาสตร์ในเชิงปรัชญา

เคยกันบ้างไหมครับท่ีเราไม่เข้าใจว่าจักรวาลไม่สิ้นสุด

เป็นอย่างไร นกึเท่าไรกน็กึไมอ่อก ตวัไม่สิน้สดุ (Infinity) มนัอย่างไร 

กัน จินตนาการไม่ออกหรอกครับ คณิตศาสตร์เองก็หมดปัญญา

ที่จะคลายปริศนา “อนันต์” ให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้

ถา้มนษุย์คดิเป็นคณติศาสตร ์แลว้จกัรวาลเลา่ ธรรมชาติ

เล่า หรือพระเจ้านั่นเล่า คิดเป็นคณิตศาสตร์ไหม

ผมว่าไม่

บางคนอาจจะคา้นวา่มนษุยเ์ราคน้พบดาวบางดวงทีเ่รา

ไม่เคยเห็นได้ด้วยวิชาค�านวณไม่ใช่หรือ

ผมก็จะขออนุญาตค้านกลับว่าเราใช้คณิตศาสตร์เป็น

เครื่องทุ่นแรงเท่านั้น เป็นเครื่องทุ่นแรงเหมือนมีด เหมือนเลื่อย 

เหมือนไม้บรรทัดนั่นเอง

หากจะพยายามเข้าใจจักรวาล คณิตศาสตร์คงเปรียบ
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เหมือนพาหนะท่ีจะพาเราไปได้เร็ว เราอาจต้องมีวิชาท่ีสูงส่ง 

กว่านั้น

ผมขึน้ตน้เรือ่งไวว้า่ผมมีรปูภาพท่ีเกบ็ไว้ในความคดินาน

แล้ว ยังไม่ได้คุยถึงเลย

ดูรูปสี่รูปนี้ไปพลาง ๆ ก่อนนะครับ บทหน้าผมจะบ้าต่อ



IMAGINATION

รูปทรง

ธรรมชาติ ๒
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บทท่ีแล้วคุยค้างไว้เก่ียวกับรูปทรงท่ีมนุษย์สร้าง และ 

รูปทรงที่ธรรมชาติสร้าง

ดูแล้วเห็นเหมือนกันไหมครับ

 ผมว่านี่แหละครับรูปทรงของธรรมชาติอย่างแท้จริง  

รปูแรกเป็นรปูกน้หอย ถดัมาเป็นรปูพายุหมนุ ท่ีถา่ยจากดา้นบน 

รูปที่สามเป็นรูปดาราจักร (Galaxy) และรูปที่สี่เป็นรูปลายนิ้วมือ

ของมนุษย์เรา

 ที่ผมว่าจักรวาลไม่ได้คิดเป็นคณิตศาสตร์ ไม่ได้คิดเป็น 

๑ + ๑ = ๒ ก็ตรงภาพที่เห็นนี่แหละครับ

สังเกตดูดี ๆ สิครับ ภาพทั้งสี่ภาพนี้มีรูปทรงที่เหมือนกัน

มากคือ เริ่มจากจุดก�าเนิดตรงกลางแล้วก็ขยายออกมาเรื่อย ๆ 

 ไม่สิ้นสุด ถ้าเปลือกหอยมันมีขนาดใหญ่กว่านี้ ลายก้นหอยก็คง 

ขยายออกมามากกว่าน้ี รูปทรงอย่างน้ียังมีอีกมากมายในธรรมชาติ 

อย่างเช่น ขวัญผมบนหัวของคน น้�าวนในอ่างลา้งชาม ยอดออ่น 
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ของใบเฟริน์ ฯลฯ ผมอยากจะเรยีกวา่มันเป็นรปูทรงของจกัรวาล

เลยทีเดียว

จักรวาลอยู่ในทุกสิ่ง

ทางคริสต์จึงว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่ง

พุทธศาสนาก็พูดไว้ว่า พระธรรมนั้นอยู่ในทุกอณูของ

สรรพสิ่ง

กลับไปท่ีความคิดของมนุษย์เรื่องคณิตศาสตร์กันต่อ 

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรูปทรงก้นหอยที่ผมเอามาให้ดู

ในความคิดของมนุษย์นั้น เลขศูนย์จะกลายเป็นเลขสี่

เลขห้าได ้เราจะตอ้งบวกเข้าไป ถา้ไม่มีใครไปบวกมนัไม่มีทางจะ

เพิม่ข้ึนไดถ้กูไหมครบั แตส่�าหรบัจกัรวาล จากเลขศนูยเ์ปลีย่นไป

เป็นเลขสี ่เลขห้า หรอืเลขรอ้ย เลขแสนนัน้ไม่ตอ้งบวกไม่ตอ้งคณู

เข้าไปก็ได้ มันขยายออกมาเหมือนรูปทรงก้นหอยที่เราดูกันอยู่

งงไหมครับ

เอาอย่างน้ีสิครับ นึกถึงตอนท่ีถือก�าเนิดมนุษย์สิครับ 

โลกเราเคยมีมนษุย์ท่ีไหนกนั เริม่จากศนูย์ ไมม่สีิง่มีชีวติเลย แลว้

ก็เกิดกันมาได้เป็นแสนเป็นล้าน

ถา้ยงัไม่ชัดวา่ความจรงิของจกัรวาลเป็นกน้หอยอย่างไร 

ลองดอูกีที นกึถงึตอนก�าเนดิจกัรวาลกแ็ลว้กนั กอ่นมจีกัรวาลมัน

ก็คือเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ อยู ่ๆ จากศูนย์นี้ ก้นหอยก็ค่อย ๆ คลาย

ออก คลายออกมาเป็นเอกภพ มีกาแล็กซีต่าง ๆ มีทางช้างเผือก 
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มีสุริยะ มีโลก แล้วก็มีคุณ มีผม

ยอมรับว่ามันเป็นการยากมากท่ีจะนึกให้ออกว่าตอน

ไม่มีจักรวาลมันเป็นอย่างไร ยากพอ ๆ กับนึกไม่ออกว่าจักรวาล

ไม่สิ้นสุดมันเป็นอย่างไร ผมอาศัยรูปก้นหอยนี่แหละเป็นกุญแจ

ให้ตัวเอง

เท่าท่ีผมตามข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ เห็นว่ามีการ

ต้ังทฤษฎีเกี่ยวกับเอกภพอยู่สองทฤษฎีคือ ทฤษฎีเอกภพก�าลัง 

ขยายตัว และทฤษฎีเอกภพก�าลังหดตัว ผมไม่ได้สนใจว่าทฤษฎี

ไหนถูกหรือทฤษฎีไหนผิด แต่ผมชอบตรงที่ว่าทั้งสองทฤษฎีพูด

ตรงกนัอย่างหนึง่คอื เอกภพไม่เคยหยุดนิง่ สองทฤษฎนีีพ้ดูวา่สิง่ท่ี 

ยิง่ใหญท่ีสุ่ดเคยเปน็ศนูยม์ากอ่น และกเ็ปน็ไปไดอ้กีเชน่กนัวา่สิง่

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก�าลังจะกลายเป็นศูนย์

มนุษย์เรานั้นเกิดมาจากศูนย์ และในท่ีสุดก็กลับไปหา

ศูนย์เหมือนเอกภพเช่นกัน

ชาวคริสต์นั้นเม่ือมีคนตายจากไปเขาปรารถนาให้กลับ

ไปหาพระเจา้ ซ่ึงในความคดิของผมนัน้ พระเจา้กค็อืจดุศนูย์กลาง

ของรูปทรงก้นหอยนั่นเอง

พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนชาวพุทธให้แสวงหาหนทาง

แห่งนิพพาน ซ่ึงผมก็คิดเอาเองอีกว่าพระองค์น่าจะหมายถึงตรงกลาง

ของรูปทรงนี้

ทางคติของฮินดูก็เช่นกัน เคยได้ยินค�าว่าอวตารไหม
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ครับ ทางฮินดูเขาว่ามนุษย์ทุกคนอวตารจากจุดก�าเนิดเดียวกัน

คือพระเจ้า และในท่ีสุดเม่ือผ่านการทดสอบอะไรบางอย่างแล้ว 

ก็พุ่งสู่จุดก�าเนิดอีกครั้ง

เอกภพขยายตัว และหดตัวจริง ๆ

มีภาพสุดท้ายมาฝากกันก่อนจบ

คงต้องเคยเห็นกันทุกคน เห็นในยันต์บ้าง อยู่ ใน

เครื่องหมายของราชการบ้าง

อ่านวา่โอม เป็นค�าแทนเทพเจา้ท้ังสามคอื “มะ” หมายถงึ 

พระพรหม ผู้สร้าง “อุ” หมายถึง พระวิษณุ ผู้รักษา และ “อะ” 

หมายถึง พระศิวะ ผู้ท�าลาย

สร้าง รักษา และท�าลาย นี่คือจักรวาลชัด ๆ

ดูค�าว่าโอมแล้วกลับไปดูรูปสี่รูปก่อนหน้าสิครับ ใครจะ

เถียงว่าไม่ใช่รูปเดียวกัน 
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ภาษาไทย
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ฟังเด็ก  ๆ  พูดภาษาไทยทุกวันนี้แล้วอ่อนใจ  

มีแต่คำาสแลงเต็มไปหมด ถึงไม่ได้สอนภาษาไทย  

แตด่ว้ยความเป็นครกูอ็ดไมไ่ดท่ี้จะพดู นกัเรยีนท่ีสนทิ

กแ็ซวกลบัวา่ทำาไมครเูชยจงั ไม่รูจ้กัภาษาวยัรุน่ สว่น

คนท่ีพูดไทยคำาอังกฤษคำา พอเตอืนไป เขากว็า่แมแ้ต่

ชื่อครูเองยังเป็นภาษาบาลีสันสกฤต ไม่ใช่ภาษาไทย

ชักวางตัวไม่ถูกกับ “ภาษาไทย” แล้วสิคุณ 

จะปรึกษาครูภาษาไทยก็อายอยู่ อยากให้เด็กไทย 

ใช้ภาษาไทยมาก ๆ คุณประภาสมีอะไรแนะนำาบ้าง

ครูวิทยาศาสตร์

ภาษาคืออะไร

ผมอ่านจดหมายของคุณครูแล้วผมก็เกิดค�าถาม

แต่ก่อนอื่นต้องขอตอบคุณครูก่อนนะครับ เดี๋ยวคุณครู

จะไม่สบายใจเรื่องช่ือคุณครูท่ีไม่ได้เป็นภาษาไทย แต่เป็นภาษา

สันสกฤตว่า ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่มีที่มาจากภาษาอื่น

ไม่แค่ภาษาไทยหรอกครับ ภาษาแทบทุกภาษาล้วนได้

รับอิทธิพลจากภาษาอื่น ดัดแปลงบ้าง เอามาผสมผสานกันบ้าง 

แทบทั้งนั้น

ถงึขนาดให้จดักลุม่ภาษาท้ังหมดในโลก นกัภาษาศาสตร์
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เขาก็แบ่งได้ชัด ๆ เหลือไม่กี่กลุ่ม หลายค�ายังผันยังแปรไปไม่ไกล

จากภาษาเดิมเท่าไรด้วยซ้�า

เอาตัวอย่างเลขเจ็ดก็ได้ครับ สันสกฤตเขียน สัปต บาลี 

เขียนว่า สัตตะ ละตินเรียก septo อิตาลีคล้าย  ๆ  กันคือ setto 

ฝรัง่เศสเรยีก sept อังกฤษก ็seven สว่นสเปนกบัโปรตเุกสคลา้ย ๆ  

กันคือ sieta และ seta

เลขสองของไทยยิ่งชัด ยี่ ออกเสียงไม่ผิดอะไรกับ หยี 

ของจีน คนไทยบอกว่า ยี่สิบ คนจีนฟังรู้เรื่องแล้วร้องอ๋อ ยี่จั๊บ 

นัน่เอง สว่นโทกค็ลา้ย two และ ทว ิกแ็ทบจะเหมือน twin ยังกบั 

เป็นภาษาเดียวกัน

สังเกตให้ดี  ๆ  จะเห็นได้ว่าตัวอย่างข้างบนล้วนเป็นเรื่อง 

เกี่ยวกับเสียงแทบท้ังหมด นักภาษาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจึงให้ 

ค�าจ�ากัดความของภาษาว่าคือ เสียงที่สื่อความหมาย

แล้วภาษาที่ไม่ใช้เสียงเล่า ไม่นับเป็นภาษาหรือ

ผมลองนึกไปเรื่อย  ๆ  นะครับ ภาษาธงในกองทัพสมัย

โบราณ ภาษาควนัของอินเดยีนแดง หรอืภาษาใบ้ของคนหูพิการ

แต่ส�าหรับนักภาษาศาสตร์ ค�าว่าภาษาก็คือ ภาษาพูด 

เท่านั้น เพราะภาษาท่ีแท้จริงก็คือภาษาท่ีมนุษย์ใช้สื่อสารกันใน 

ชีวิตประจ�าวัน นักภาษาศาสตร์มองภาษาเขียนเป็นเพียง สัญลักษณ์ 

ที่น�ามาใช้แทนภาษาพูด

ตรงนีน้า่สนใจนะครบั ภาษาเขียนคอืสญัลกัษณ ์ภาษาพดู
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ตา่งหากคอืภาษาท่ีแท้จรงิ ถา้อย่างนัน้ภาษาควนักเ็ป็นสญัลกัษณ ์

ภาษาธงก็เป็นสัญลักษณ์เช่นกัน และคงรวมไปถึงภาษาใบ้ด้วย 

นึกตามไปเรื่อย  ๆ  ก็จะพบว่าภาษาท่ีเป็นสัญลักษณ์มีข้ึนมาเพื่อ 

รับใช้ภาษาพูดนั่นเอง

นึกต่อไปอีกก็ย่ิงเห็นว่าส่วนท่ีมันเติบโตเปลี่ยนแปลง 

ไม่เคยหยุดนิ่งก็คือ ภาษาพูด ท่ีนักภาษาศาสตร์ให้ความส�าคัญ

มากที่สุดนั่นเอง

รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่คุณครูก�าลังประสบอยู่ด้วย

มองย้อนกลับไปเม่ือตอนก�าเนิดภาษา มนุษย์ก็คงจะ

สร้างภาษาจากการเลียนเสียง

ไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติ เช่นค�าว่า หวิว ก็คงมาจาก

เสยีงลม ค�าว่า เปรีย้ง กค็งจะเป็นเสยีงฟา้รอ้งฟา้ผา่ หรอืช่ือสตัว์

ก็คงมาจากเสียงร้องของพวกมัน เช่น แพะ อึ่งอ่าง อีกา ตุ๊กแก 

ฯลฯ รวมไปถึงการเลียนเสียงเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ฉิ่ง ฉาบ 

กรับ โหม่ง ฯลฯ

เสียงเด็กร้องก็ต้องถือเป็นต้นก�าเนิดของภาษาทางหนึ่ง 

ดูเอาจากค�าว่า พ่อ ก็แล้วกัน แทบจะทุกภาษาล้วนมาจากเสียง

ของเด็กทารก อังกฤษเรียก papa จีนเรียก อาปา อาเป ป๊า ป่า 

ฯลฯ มาลายูเรียก ป๊ะ แม้แต่ภาษาทมิฬก็เรียกพ่อว่า อัปปะ

ส่วนค�าท่ีไม่ได้น�ามาจากเสียงใด  ๆ  ในธรรมชาติ ก็คง

เกิดจากการมาตกลงร่วมกันในกลุ่มสังคมว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าอะไร 
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กิริยานี้จะเรียกว่าอะไร แล้วก็เรียกต่อ ๆ กันไป

จุดนี้แหละครับคือจุดส�าคัญของการเติบโตทางภาษา

ผมใช้ค�าวา่ “ตกลงรว่มกนัในกลุม่” ฟงัดูมันงา่ยๆ นะครบั 

อันท่ีจริงความหมายมันค่อนข้างครอบคลุม ผมจะลองอธิบายดู

ครับ การได้อธิบายอะไรที่ยาก ๆ เป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งของการ

ใช้ภาษา ไม่เชื่อลองกันดูสิครับ

ยกตัวอย่างค�าวา่ แมงมมุ จนิตนาการไปพรอ้ม ๆ  กนัเลย

ครบั สมมตุมีิคนโบราณสองคนเห็นแมง (แมลง) ตวัหนึง่ถกัใยอยู่

ตรงมุมหลงัคา คนหนึง่เรยีกแมงตวันัน้วา่ แมงมมุ เพราะมันอยู่ตรง 

มมุ สว่นอกีคนหนึง่เรยีกวา่ แมงหลงัคา เพราะมนัอยู่ตรงหลงัคา

แล้วสุดท้ายผู้คนจะเรียกแมงตัวนี้ว่าอะไร

มันก็อยู่ท่ีการยอมรับแล้วละครับว่าเขาเรียกอะไรถนัด

ปากกว่า ได้ความหมายกว่า ตรงนี้แหละครับคือ “การตกลงร่วม

กันในกลุ่ม”

ค�าท้ังหลายท้ังปวงท่ีเราใช้กันอยู่จนกลายเป็นภาษา

ประจ�าชาติของแต่ละท้องถ่ินก็ถือก�าเนิดมาจากการยอมรับร่วมกัน

ในกลุม่ท้ังนัน้ ไมว่า่จะเป็นค�านาม ค�ากรยิา ค�าวเิศษณ ์รวมไปถงึ

การรวมเป็นประโยคกเ็กดิขึน้จากการใช้แลว้ก็ใช้มนัซ้�าแลว้ซ้�าเลา่

จากนั้นก็จะเกิดการยอมรับของผู้คนในสังคม

แม้แต่ค�าใหม่  ๆ  ท่ีถูกประดิษฐ์จากราชบัณฑิตอย่าง 

นวตักรรม โลกาภวัิตน ์วสิยัทัศน ์ฯลฯ จะกลายเป็นภาษาไดก้ต็อ่เม่ือ 
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เกิด “การตกลงร่วมกันในกลุ่ม” คือ “นิยมใช้” กันแล้วนั่นเอง

ในทางกลับกัน หากมีคนพยายามคิดค�าใหม่ข้ึนมา 

ตวัอยา่งเช่นค�าว่า คณติกร เพือ่จะมาแทนภาษาฝรัง่ว่า computer 

แต่ถ้าขาด “การตกลงร่วมกันในกลุ่ม” ภาษาเหล่านั้นก็ต้อง 

เป็นหมันไปในท่ีสดุ ฟงัดตูลกนะครบั คณติกร แปลไดต้รงเสยีดว้ย 

มจีรงิ ๆ  นะครบั ผมไม่ได้ตัง้ข้ึนเองเลน่ ๆ  เลย ใครชอบกล็องใช้กนัด ู

แต่เท่าที่รู้ตอนนี้ไม่มีใครใช้อยู่เลย

ภาษาวัยรุ่นหรือภาษาสแลงท่ีพูดกันอยู่ก็เข้าข่ายน้ี ค�าไหน 

ถูกใจก็ใช้ต่อ ๆ  กันไป ถือเป็นการตกลงร่วมกันในกลุ่มอย่างหนึ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นค�าว่า เด็กแนว ชิลชิล ชะนี บุ่ย ลั่กกั่ก ตุ้มเม้ง 

ฯลฯ หรืออะไรที่มันพิลึกพิลั่นจนท�าให้คุณครูเวียนหัว แต่ถ้ามัน

ถูกยอมรับจากกลุ่มสังคม และกลุ่มนั้นเติบโตใหญ่ข้ึน  ๆ  จนถึง

ระดับประเทศ มันก็จะกลายเป็นภาษาไป

อย่างเช่นค�าว่า แรด ท่ึง เริด มีไฟ ตกรถ ก็ล้วนเป็น

ภาษาที่เกิดมาไม่นานนัก

แต่ในทางกลับกัน ภาษาใหม่  ๆ  แผลง  ๆ  แบบนี้หลายค�า

เคยได้รับความนิยมเพียงช่วงเดียวแล้วตายไปก็มี จ�าค�าพวกนี้ 

ได้ไหมครับ เด็กฮาร์ต อร่อยเหาะ มะกัน สมัยผมเด็ก ๆ นี่พูดกัน

ท้ังเมือง เดีย๋วนี้ใครพดูกค็งโดนโห่ พจนานกุรมฉบับไหน ๆ  ก็ไมม่ี

บันทึกไว้

ภาษาก็เหมือนกับลูกนั่นแหละครับ เขาก็ต้องเติบโต 



35

ของเขาไป ขึ้นชื่อว่าลูกแล้ว คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องควบคุมบ้าง  

สัง่สอนบ้าง ปลอ่ยใหค้ดิเองบ้าง หรอืบางทีเขาก็คน้พบวิถทีางของ

เขาเอง ดบีา้ง ไมด่บีา้ง กวา่จะเตบิโตเป็นคนคนหนึง่ก็ยอ่มต้องม ี

องค์ประกอบหลายอย่าง

และไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับลูกเรา เราต้องยอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงในตัวเขา จริง  ๆ  นะครับ เราต้องยอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงในภาษาของเรา ยอมรับ ไม่ได้หมายความว่า  

พ่ายแพ้ นะครับ ส่วนจะเฆี่ยนตี สั่งสอน หรือปล่อยปละละเลยก็

ต้องมาว่ากันไปทีละเรื่อง

ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับ แต่ค�าว่า ภาษา ที่อยู่ใน

หัวข้อของวันนี้ ยังมีท่ีมาและการเติบโตอย่างท่ีบางทีคุณครูเอง

ก็อาจนึกไม่ถึง ลองดูสิครับ

อย่างแรก ค�าวา่ “ภาษาไทย” ไม่ใชค่�าไทยแท้ เพราะค�า

ว่า ภาษา ไม่ใช่ค�าไทย

เดิมเป็นค�าสันสกฤตมาจากรากศัพท์ว่า “ภาษ” แปลว่า 

พูด ถ้าเป็นบาลีต้องใช้ว่า “ภาสา”

ทีนี้ลองดูประโยคต่อไปนี้สิครับ

“เดินภาษาอะไร ชนโน่นชนนี่อยู่เรื่อย”

ความหมายเร่ิมงอกเงยข้ึนมาจากเดิมอีก ไม่ใช่แค่แปลว่า 

พูด แล้ว

“งก ๆ เงิ่น ๆ ตามประสาคนแก่”
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ประโยคท่ีสองน่ีความหมายคล้ายประโยคท่ีหน่ึงแต่เปล่ียน

จากค�าวา่ “ภาสา” ไปเป็น “ประสา” แลว้ ลองดปูระโยคท่ีสามครบั

“เธอก็รู้ว่าสุธีน่ะเขาไม่ประสีประสาเรื่องความรักเลย”

ภาษามันเติบโตไปเร่ือย ๆ  แล้วจริงไหมครับ จากความหมาย

ว่า พูด เพิ่มความหมายเป็น ลักษณะท่าทาง วิสัยที่เป็นไป แล้ว

ก็เพ่ิมเป็น รู้ เข้าใจ จ�านวนพยางค์ก็เพิ่มขึ้นจาก ภาสา กลาย

เป็น ประสีประสา

ประโยคสุดท้ายครับ “เด็กน้อยช่างไร้เดียงสาเสียจริง”

ค�าว่า “เดียงสา” นี้มาจากค�าสองค�าคือ เดียง + ภาสา 

เดียง เป็นภาษาเขมร แปลว่า รู้ ปัจจุบันคนเขมรก็ยังใช้ค�านี้อยู่ 

แต่สะกดว่า ฎึง

จะว่าไปแล้วนักภาษาศาสตร์นี่ก็ไม่ผิดอะไรกับนัก

วิทยาศาสตร์ทางภาษานะครับครู พวกเขาใช้หลักเหตุและผลใน

การวิเคราะห์วิจัยภาษา เหมือนกับท่ีนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์

ฟอสซิลเพื่อค้นหาบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างไรอย่างนั้น

ถึงคุณครูจะไม่ได้สอนภาษาไทย แต่สนใจภาษาไทย

ขนาดนี ้นา่ชมเชยออก กถ็อืโอกาสนีเ้ชิญชวนให้คณุครลูองศกึษา 

ดู คิดเสียว่าศึกษาเอาเล่น  ๆ  ก็ได้ ผมเองก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ 

โดยตรงหรอกครับ แต่ก็ยอมรับว่าสนุกทุกครั้งที่ได้ค้น ได้เจอ

สนุกไม่แพ้ตอนท�าการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์เลย 

ก็ว่าได้ 



IMAGINATION

มหัศจรรย์

แหง่เลขเกา้
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อยู่ดี  ๆ  ผมก็เกิดรู้สึกข้ึนมาเฉย  ๆ  เสียอย่างนั้นว่าเลข ๙ 

ช่างเป็นเลขที่น่าอัศจรรย์

และกส็อดคลอ้งกบัความเช่ือของคนไทยรุน่ปู่ยา่ตายาย

ท่ีช่ืนชอบเลข ๙ เหมอืนกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการนมินตพ์ระสงฆ์

กจ็ะนมินต ์๙ รปู หรอืการเก็บธนบัตรท่ีมีเลข ๙ ข้างหนา้และข้าง

หลังไว้เป็นเครื่องรางน�าโชค

วันนี้ขอท�าตัวเป็นเก้านรกประภาสยกล้อสักวันนะครับ 

จะลองท�าตวัดนัทุรงัหาเหตผุลสนบัสนนุวา่ ท�าไมเราจงึยกให้เลข 

๙ เป็นเลขมงคล

๑. เพราะวา่เลข ๙ เป็นเลขท่ีมีคา่มากท่ีสดุของเลขฐาน 

๑๐ เมื่อเรานับถึงเลข ๙ แล้ว เราก็ต้องรวบเป็นหลักใหม่แล้วก็

ขึ้นต้น ๑ ใหม่เสมอ

๒. เพราะเสียงของค�าว่า “เก้า” ไปพ้องเสียงกับค�าว่า  

“ก้าว” ซ่ึงมีความหมายในทางบวกคือ ก้าวไปข้างหน้า หรือ

ก้าวหน้านั่นเอง

๓. เพราะอักษรตัวที่ ๙ ของภาษาอังกฤษคือ I แปลว่า 

ฉนั และอักษรภาษาไทยตวัท่ี ๙ คอื ฉ ซ่ึงบังเอิญมาตรงกบั “ฉนั” 

ของภาษาอังกฤษพอดี

๔. เวลาเราจะบอกว่าของสิ่งใดมีมากมายหลายแบบ  

เราก็จะใช้ส�านวนว่า มีร้อยแปดพันเก้า

๕. สุดยอดของแมวไทย นอกจากวิเชียรมาศแล้วก็มี 
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“แมวเกา้แตม้” ท่ีหายากเชน่กนั แมวเกา้แตม้ คอืแมวไทยสอ่ีอน

และมีแต้มสีเข้มตรงปลายสุดของอวัยวะ ๙ แห่ง แมวหกแต้ม 

หรือ แมวสามแต้มครึ่ง ไม่มีทางดังเท่า แมวเก้าแต้ม

๖. ในสนามกอล์ฟนั้น เขามักจะแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ 

รอบละ ๙ หลุม พอดีเหมือนกัน

๗. เม่ือเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเกิดอาการเมื่อยก็ต้องนั่ง 

เก้าอี้ จะไปนั่ง แปดอี้ หรือ เจ็ดอี้ ไม่ได้ เพราะมันไม่มี

๘. ค�าว่า “เก้า” นั้น ภาษาสันสกฤตคือ นพ ซึ่งตรงกับ

ภาษาละตินคือ นาโน แรก ๆ เรียกว่า นาโน นาโน นาโน นานไป 

ก็เพี้ยนเป็น นาโพ นาโพ และก็เพี้ยนเป็น โนโพ และก็เพี้ยนเป็น 

นพ ในที่สุด

๙. เวลาพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เขาจะพูดว่า สิ่ง

มหศัจรรยท้ั์งเก้าลบสอง ไมว่า่จะยุคใดสมยัใดกเ็ป็นสิง่มหัศจรรย์

ทั้งเก้าลบสองทุกครั้ง จริงไหมครับ

เหตุผลท้ังเก้าข้อข้างบนท่ีผมเขียนนั้นล้วนเป็นเหตุผล

ประเภท “พยายามให้สอดคลอ้ง” ให้ไดม้ากกวา่เป็นเหตผุลจรงิ ๆ  

 แต่เหตุผลจริง ๆ ผมก็มีนะครับ

ผมก�าลังจะบอกว่าจริง ๆ แล้วผมรู้สึกอย่างท่ีข้ึนต้นไว้ 

บรรทัดแรกจริง ๆ ผมรู้สึกว่าเลข ๙ เป็นเลขมหัศจรรย์จริง ๆ 

เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับ ต้องเรียกได้ว่าเป็นความน่าท่ึงทาง

คณิตศาสตร์ของเลข ๙ เมื่อน�าเลข ๙ ไปคูณกับเลขอะไรก็ตาม
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ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น ๙ ทุกครั้ง ลองดูตัวอย่างนะครับ

๙ x ๘ = ๗๒

ถ้าเราบวก ก็เอา ๗ มาบวกกับ ๒ ก็จะได้ ๙ ครับ

ลองอีกตัวอย่างก็ได้ คราวนี้เอาเลขหลายหลักหน่อย

๙ x ๗๕๖ = ๖,๘๐๔

ผลลัพธ์ ๖,๘๐๔ เราก็เอาแต่ละตัวมาบวกกันเลยครับ 

๖ + ๘ + ๐ + ๔ = ๑๘ ผลลัพธ์ ๑๘ เราก็เอา ๑ มาบวกกับ ๘ 

อีก ผลลัพธ์ก็คือ ๙ ครับ

ใครนึกสนุกและอยากลองเลขหลาย ๆ ล้านก็ได้นะครับ 

ไม่ว่าจะเลขอะไรก็ตาม ถ้าคูณ ๙ หรือคูณ ๙๙ หรือคูณด้วยเลข 

๙๙,๙๙๙,๙๙๙ สุดท้ายผลลัพธ์ก็จะเป็น ๙ เสมอ

ความมหัศจรรย์แห่งเลข ๙ ยังมีอีกนะครับ

เลข ๙ นั้น เมื่อน�าไปบวกกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ 

ที่ออกมาจะเป็นเลขตัวเดิมที่เอามาบวกทุกครั้ง

ตัวอย่างแรก ๙ + ๕ = ๑๔ จ�าเลข ๕ ที่เอามาบวกกับ 

๙ ไว้ด้วยนะครับ

ผลลัพธ์ ๑๔ เราก็แยกเป็น ๑ + ๔ = ๕ ได้เป็นเลข ๕ 

เหมือนเดิมครับ ต่อไปลองตัวอย่างเลขหลายหลักดูครับ 

๙ + ๑,๗๕๘

ก่อนอ่ืนเราต้องรวม ๑ + ๗ + ๕ + ๘ ก่อนว่าเท่ากับ

เท่าไร
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๑ + ๗ + ๕ + ๘ = ๒๑

เอา ๒๑ มาแยก  ๒ + ๑ = ๓ จ�าเลข ๓ เอาไว้

ทีนี้ก็บวก ๙ กับ ๑,๗๕๘ เลย ๙ + ๑,๗๕๘ = ๑,๗๖๗

เอา ๑,๗๖๗ มาแยก ๑ + ๗ + ๖ + ๗ = ๒๑

และ ๒ + ๑ = ๓ เช่นกัน

ถา้อ่านแลว้งงคงตอ้งขอชวนให้ดทีูละบรรทัด นา่อัศจรรย์ 

จริง ๆ ผมเคยลองกับตัวเลขอื่นแล้ว ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นอย่างนี้

เหตุผลอีกข้อท่ีท�าให้ผมรูส้กึอศัจรรย์ใจกบัเลข ๙ คอืเลข 

๙ เป็นเลขของจักรวาล

ไมรู่้วา่เปน็ความบงัเอญิหรอืเปล่าทีเ่ลข ๙ ในภาษาไทย 

นั้นเขียนเหมือนค�าว่า โอม ในภาษาฮินดู ที่แปลว่า จักรวาล

อีกข้อหนึ่งท่ีผมลืมบอกไป สุริยจักรวาลของเราก็มีดาว

เคราะห ์๙ ดวงพอด ีอันนีบ้อกไมถู่กเหมอืนกันว่าเปน็ความบังเอิญ 

หรือมีใครบางคนที่อยู่นอกจักรวาลของเราจงใจ 



IMAGINATION

มหัศจรรย์

แหง่เลขเกา้

(อีก)
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ไดอ่้านคอลมันข์องพีท่ี่พดูถงึเรือ่งเลข ๙ หนู

ลองคูณและบวกเลขดู เป็นอย่างท่ีพ่ีบอกก็จริง แล้ว

เลขตัวอื่น ๆ ก็ไม่ได้ผลเป็นอย่างเลข ๙ ด้วย

แต่หนูลองทำาวิธีเดียวกันนั้นกับจำานวน ๔.๕ 

ไม่ทราบว่าพี่เคยลองหรือเปล่าคะ มันก็ได้ผลออกมา

คล้ายกับเลข ๙ เลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่น

๔.๕ x ๒ = ๙

๔.๕ x ๓๘ = ๑๗๑ ซึ่ง ๑ + ๗ + ๑ = ๙ 

เหมือนกัน แต่ถ้าหากเราคูณด้วยจำานวนคี่ ผลที่ออก

มาก็จะมีทศนยิมใช่ไหมคะ ถ้าเรารวมเลขหนา้ทศนยิม

โดยแยกเลขหลังทศนิยมก็จะได้เท่ากับ ๔.๕ เสมอ

หรือถ้ารวมเลข ๔ กับ ๕ มันก็จะได้ ๙  

เช่นเดียวกันค่ะ เช่น 

๔.๕ x ๑๑ = ๔๙.๕, ๔ + ๙ = ๑๓, ๑ + ๓ = 

๔ แล้วถ้ารวม ๔ กับ ๕ อีก ยังไงก็ต้องได้ ๙ วิธีบวก

น่ีง่ายกว่าค่ะ ถ้า ๔.๕ บวกกับจำานวนใด ผลลัพธ์ท่ีได้ 

เม่ือนำาเลขมารวมกันหมดแล้ว ก็จะได้เท่ากับตัวท่ีมา

บวกกับ ๔.๕ ค่ะ เช่น ๔.๕ + ๓ = ๗.๕ ซ่ึง ๗ + ๕ = 
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๑๒ ซ่ึง ๑ + ๒ = ๓

เลขมาก  ๆ  ก็เช่นกันค่ะ ๔.๕ + ๔๕๒.๒๓ = 

๔๕๖.๗๓ ซึ่ง ๔ + ๕ + ๖ + ๗ + ๓ = ๒๕, ๒ + ๕ = 

๗ เท่ากับจำานวนรวมกันของ ๔ + ๕ + ๒ + ๒ + ๓ 

= ๑๖, ๑ + ๖ = ๗ เหมือนกันค่ะ

เฮ้อ กว่าจะจบพี่คงงงน่าดู บางทีพี่อาจจะ 

เคยลองมาแล้วก็ได้ ไว้มีอะไรน่าสนใจจะเขียนมาคุย

ด้วยใหม่นะคะ

กฤตยา

เลข ๔.๕ ท่ีคุณกฤตยาแนะน�ามา ผมไมเ่คยลองเลยครบั 

เพิ่งจะเห็นผลนี่แหละ

เลข ๙ นั้นน่าทึ่งจริง ๆ ถึงแม้จะแบ่งออกเป็นครึ่ง (๔.๕) 

แล้วก็ยังแสดงอภินิหารต่ออกี มีใครลองคูณหรือบวกเลขแปลก ๆ  

ได้ เขียนมาเล่าให้ฟังกันนะครับ 
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ตามท่ีคุณได้เขียนลงในคอลัมน์มติชนฉบับ

วันอาทิตย์เกี่ยวกับเลข ๙ นั้น ผมคิดว่าเลข ๙ ไทย 

และคำาท่ีแปลว่าเก้าของไทยนี้บังเอิญไปเกี่ยวข้องกับ

เลขเก้าและคำาภาษาอังกฤษบางคำาอย่างน่าอัศจรรย์

มากนะครับ

กล่าวคือ คำาว่า เก้า ในภาษาไทยนั้นก็คือ 

นพ หรือ นว ซ่ึงเป็นคำาอุปสรรคใช่ไหมครับ แล้วคำาว่า

นพ กับ นว นี้ก็แปลว่า ใหม่ ใช่ไหมครับ

จากนัน้มาดท่ีูคำาบางกลุม่ในภาษาอังกฤษกนั

ครับ กล่าวคือ คำาจำาพวก Neo, Nov, Nine คำาแรก 

แปลว่า  ใหม่ ครบั จากนัน้มาดท่ีูคำาอุปสรรค  Nov นะครบั 

จะเห็นได้ว่าหมายความว่าใหม่อีกเช่นเดียวกันครับ 

เช่น Novice, InNOVation, NOVember แม้กระท่ัง 

New ก็แปลว่า ใหม่ อยู่แล้วครับ

จากนั้นอีกคำาหนึ่งก็คือ Nine อันนี้ไม่ต้อง

บรรยายครับ เพราะแปลว่า เก้า อยู่แล้ว

แล้วคุณประภาสสังเกตสิครับว่า คำาทั้งหมด

เป็นตัว N หรือ น หมดทุกคำาเลยครับ ท่ีเห็นได้ชัด

มากเลยก็คือคำาว่า นว ท่ีแปลว่าใหม่นั้น ก็เหมือน 

กันเป๊ะเลยกับคำาว่า Nov ซ่ึงแปลว่าใหม่เหมือนกัน 

เช่น Novice ท่ีแปลว่า ผู้บวชใหม่ หรือ เณร น่ันเองครับ



46 

อย่าลืมเขียนมาแสดงความเห็นกับผมท่ี 

Kongdet9@yahoo.com ด้วยนะครับ

Kongdet 9

ข้อสังเกตของคุณ Kongdet 9 ละเอียดดีจริง ๆ ครับ บาง

ค�าผมก็ลืมนึกถึงไปเลย

ค�าวา่ NOV กบัค�าว่า นว นา่จะเป็นค�าค�าเดยีวกนั หรอืไม่ 

ก็มาจากรากศัพท์ค�าเดียวกัน เหมือนกับหลาย ๆ ตัวเลข

โท, ทวิ   - TWO

ไตร, ตรี   - TRI, THREE

จตุร  - TETRA

ปัญจ, เบญจ - PENTA

ภาษาไทยท่ีเราใช้กนัอยู่ทุกวนัน้ีนัน้ ตอ้งยอมรับกนักอ่น

ว่าภาษาเขียนเราเอามาจากแขก สว่นภาษาพดูเราเอามาจากจนี 

ดังนั้นย่อมจะมีค�าบางค�าไปพ้องกับภาษาฝรั่ง เนื่องจากมาจาก

รากศัพท์เดียวกัน ภาษาฝรั่งก็เอามาจากแขกเหมือนกันนี่ครับ

ส่วนภาษาพูดท่ีเราเอามาจากจีน และยังมีเสียงคล้าย

กันอยู่ก็หาได้ไม่ยากหรอกครับ เอาตัวอย่างของเลขท่ีก�าลังพูด

ถึงอยู่ก็ได้
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อิด - อ้าย

ยี่ - ยี่

ซา - สาม

สี่ - สี่

โหงว - ห้า

โป้ย - แปด

เก๊า - เก้า

จั๊บ - สิบ 
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ผมได้อ่านคอลัมน์ของพ่ีจึงตัง้ข้อสงัเกตวา่คน

นยิมเลข ๙ และเกบ็แบงกท่ี์มเีลข ๙ นัน้กถ็กูตอ้งตาม

ความเชื่อที่จะได้ก้าวหน้าอยู่

แต่บางใบก็มีท้ัง ๙ หน้าและ ๙ หลัง มันก็

น่าจะแปลว่าอยู่กับท่ีไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับ บางใบ

มี ๙ เป็นตวัสดุท้ายกย่ิ็งถอยหลงัเขา้คลองกนัไปใหญ่ 

หรืออาจถอยหลัง ตั้งหลัก

และอีกข้อคือ เลข        ก็เหมือนจะเป็น 

ภาพกระดกหัว       และเลข      ก็คล้ายกับเลข 

        กลับด้าน ความหมายก็ออกจะตรงข้ามกันอยู่

คอื ความเป็นมงคลเจรญิ (ของ ๙) กบั ซานตา ปิศาจ 

(ของ ๖) ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือไม่อย่างใด

จิณดิษฐ์
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ผมคดิเหมอืนคณุจณิดษิฐอ์ยูเ่หมอืนกันวา่เลข 9 กับเลข 

6 นั้น เป็นภาพกลับหัวซ่ึงกันและกัน เป็นภาพสะท้อนกลับของ

กันและกัน และเป็นสิ่งที่มีความหมายตรงข้ามกันจริง ๆ

เคยดภูาพยนตรเ์รือ่งอาถรรพเ์ลข ๖ ไหมครับ เป็นหนงั

สยองขวัญของฝรั่งซึ่งยืนยันความเชื่อของคนตะวันตกว่า เลข ๖ 

เป็นเลขเกี่ยวกับ ภูตผีปิศาจ เป็นเลขของ ซาตาน

ความบังเอิญของเลข ๙ กับเลข ๖ ซ่ึงตรงข้ามกันนี้

บังเอิญมาถึงค�าว่า ซาตาน ด้วยครับ ถ้าใครเล่นค�าผวนเป็นค�า

ว่า ซาตาน นัน้ ถา้ลองเลน่ผวนดแูลว้กจ็ะเป็น ซานตา หรอื เซนต ์

นั่นเอง

มาร กับ เทพ เป็นสิ่งท่ีอยู่ตรงข้ามกัน แต่มาจากสิ่ง

เดียวกัน

เจออกีค�าแลว้ครบั “มาร” เขียนเรยีงตวัอกัษรใหมด่สูคิรับ 

จะเป็นค�าว่า “ราม” ทันที พระรามก็พระนารายณ์นั่นเอง แล้ว 

พระนารายณ์ก็คือเทพที่ต้องอวตารมาสู้กับมารตลอดเวลา 




