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“หัวใจปราชญ์” 

วฒันธรรมทีต้่องเร่งปลูกฝัง 
ศจ.อุดม ทรงกาญจน์ 

พจนานุกรมบอกวา่ “ปราชญ”์ คือ ผูรู้้, ผูมี้ปัญญา, ผูท้รงความรู้สูง” 
แต่ “ปราชญ”์ ท่ีมี “หวัใจ” ในความหมายของบรรพชนไทยนั้นต่างกนัคุณอาจจะเป็นผูท้รง

ความรู้สูง เรียนจบไดป้ริญญาเอก แต่ไม่แน่ คุณอาจจะเป็นปราชญจ์ริงในทศันะของสังคมหน่ึง แต่ใน
มุมมองของบรรพชนไทยแลว้คุณอาจจะเป็นไดเ้พียงปราชญท่ี์ขาด “หวัใจ” 

หัวใจปราชญ์คอือะไร 

หลายท่านคงรู้แลว้ แต่ผมเคยถามเยาวชนท่ีก าลงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมตน้จนถึงมธัยมปลาย ถามวา่รู้
ค  าสอนเร่ือง “หวัใจนกัปราชญ์” ไหม ทุกคนท่ีผมถาม ต่างก็ตอบวา่ไม่รู้จกั คร้ังถามอีกวา่ รู้จกั
ความหมายของค ายอ่วา่ “สุ.จิ.ปุ.ลิ.” ไหม ค าตอบเดียวท่ีไดรั้บคือ ไม่รู้ ก็ไม่แน่ ผมอาจจะบงัเอิญไปถาม
คนท่ีไม่รู้ เยาวชนท่ีรู้ผมมิไดไ้ปถาม (ซ่ึงก็ไม่รู้วา่คนนั้นอยูท่ี่ไหน) 

เม่ือผมเป็นเด็ก สมุดปกอ่อนปกแขง็ทุกเล่ม จะมีค าท่ีพิมพต์วัเข่ือง ๆ หนาท่ีหนา้ปกวา่ “หวัใจ
ปราชญ”์ และบรรทดัต ่าลงมามีค าวา่ “สุ.จิ.ปุ.ลิ.” และครูประจ าชั้นจะอธิบายความหมายใหฟั้ง ท าบ่อย ๆ 
และทุกปี ทุกรุ่น ส่วนตวัผมเองจบัใจประทบัใจกบัค าสอนน้ีมาก และเม่ือมาเป็นคริสตชนตรวจคน้ดูใน
พระคมัภีร์ ก็เห็นวา่บรรพชนไทยน้ีสอนถึงหวัใจปราญช์สอดคลอ้งกลมกลืนกบัค าสอนในพระคริสต
ธรรมอยา่งน่าประหลาด 

แรงบันดาลใจในการเขียนเร่ืองนี้ (หวัใจปราชญเ์ก่ียวขอ้งกบัผูน้ าและสมาชิกในคริสตจกัร
อยา่งไร) 

ถอ้ยค าต่อไปน้ีเป็นเพียงส่วนเส้ียวนอ้ย ๆ จากร้อยจากพนัท่ีบนัดาลใจใหผ้มเขียน จะเก่ียวจะพนั
กบัคริสตจกัรอยา่งไร ก็ขอโปรดพิจารณา 

 สภาพของผูน้ าและเยาวชนในคริสตจกัรส่วนมาก ไม่สนใจ ไม่รักการอ่านหนงัสือ (ดู
แต่ทีว)ี 
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 เขามีวารสารเพื่อนผูน้ าและพระคริสตธรรมประทีป รับเป็นประจ า (สมาชิก) โดยไม่
ตอ้งควกักระเป๋าซ้ือ เพราะมีผูใ้จบุญท่ีไม่ประสงคอ์อกนามจ่ายแทน แต่ก็ไม่ค่อยได้
อ่าน 

 เขามีรายไดป้ระมาณ 8,000/เดือน ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกวารสารใดสักฉบบั ตลอดเดือนปี 
ไม่มีการซ้ือวรรณกรรมคริสตอ่์านสักเล่ม ถา้รับแจกฟรีก็วางไวดี้ ๆ บนโตะ๊ 

ชวนใหเ้ป็นสมาชิกวารสารคริสตส์ักฉบบัสักปี เขาตอบดี ๆ วา่ “ขอไปหาสปอนเซอร์ดูก่อน ปู้
โธ่ จะกินก๋วยเต๋ียว ตอ้งเหลียว หาคนจ่ายเงิน (แทน) 

 เอาหนงัสือพิมพร์ายวนั วนัละสองฉบบั วางไวบ้นโตะ๊หินกลางลานบา้น ไม่มีคน
อ่าน มีบา้งตอนกระพือข่าว “ยนัตระ” (ก.พ. – มี.ค.) วนัหน่ึงดีใจแทบตาย เห็น
เยาวชนคนคริสตห์ญิงสองคนมาเปิดอ่านแอบยอ่งเงียบไปดู อยากรู้วา่สนอะไร ปู้
โธ่ อ่านละครทีว ีคร้ังเดียวไม่มาอีก 

 เป็นศาสนาจารย ์ เรียนจบหลกัสูตรพระคริสตธรรม 4 ปี มีช่ือวา่ “ผูน้ า” กวา่ 15 ปี 
หาแต่ “แบบ” หรือ “โครงร่าง” ท่ีจะเทศน์ เทศน์ทีเป็นชัว่โมง ไม่ใคร่ครวญดูวา่
สมาชิกของเราเขาสนอะไร เร่ืองสั้นหรือเร่ืองยาว ระดบัจิตวญิญาณความเช่ือเป็น
อยา่งไร ขอแต่เทศน์ลูกเดียว โอย ปวดหมอง ฯลฯ 

เร่ืองและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาและยงัคงด าเนินต่อไป ผมเช่ือวา่ การท่ีคนเราขาด “หวัใจ
ปราชญ”์ เป็นส่วนส าคญัอนัหน่ึง คนไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ีขาดบุคลิกภาพอนัน้ี 

ผมมิไดห้มายความวา่ “ปราชญ”์ คือคนฉลาดรอบรู้, คนเรียนหนงัสือชั้นสูง ๆ, คนมีปริญญา
บตัร, แต่ผมหมายถึงใครก็ได ้ แมจ้ะเรียนไม่จบชั้นประถมไม่เคยเขา้เรียนพระคริสตธรรม แต่ชีวติจิตใจ
เขามีหวัใจปราชญ ์ คือ สุ.จิ.ปุ.ลิ. ของบรรพบุรุษไทย คนนั้นคือ “ปราชญ”์ ตรงกนัขา้ม ถา้คุณจะจบ
มหาวทิยาลยัมีปริญญาศาสตร์ แต่ขาด สุ.จิ.ปุ.ลิ. คนนั้นยอ่มมิใช่ปราชญใ์นมาตรฐานของบรรพบุรุษ 
หรือถา้จะเรียกปราชญ ์ ก็คงเป็นปราชญท่ี์ขาด “หวัใจ” อาจจะมีบางความคิดคดัคา้น ก็ไม่เป็นไร กรุณา
อ่านต่อไปโดยพิจารณาดว้ยเหตุและผล 

“หวัใจ” อวยัวะของคนเราน้ีมี 4 หอ้งฉนัใด “หวัใจ” แห่งความเป็นปราชญ ์ในทศันะของบรรพ
บุรุษก็ฉนันั้น คือมี 4 ห้องเช่นกนั และผมมีความปรารถนาอยา่งยิง่ ท่ีจะใหผู้น้ าในคริสตจกัร, สมาชิก, 
และคนไทยทัว่ไป ช่วยกนัปลูกฝังหวัใจดวงน้ี ใหเ้ป็นมรดกเป็นวฒันธรรมไทยสืบสายต่อ ๆ กนัไปอยา่
ปล่อยใหเ้ห่ียวแหง้อยา่งในปัจจุบนัเลย 
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หัวใจห้องทีห่น่ึง 

สุ คือ สุต หรือ สุตะ 
ไดแ้ก่การฟัง หรืออ่าน 
เป็นเวลานบัสิบ ๆ ปีมาแลว้ท่ีศาสตราอาจารยแ์มน้มาศ ชวลิต ไดก้ล่าววา่ “ลกัษณะนิสัยคนไทย

ส่วนใหญ่ ไม่รักการอ่านหนงัสือ” จนถึงปัจจุบนั (1995) ท่ีค  าโลกาภิวตัร ก าลงัข้ึนหนา้ ใครไม่เขียนถึง 
ไม่พดูถึงดูเหมือนจะเป็นคนเชยไปสักหน่อย แต่โลกาภิวตัรก็มิไดช่้วยอะไรเราไดใ้นเร่ืองน้ี ตรงกนัขา้ม
ดูจะยิง่หนกัลง นกัวชิาการ ศาสตราจารยห์ลายท่านก็ยงัเห็นและยนืยนัตามน้ีอยู ่

ส่วนผม ในประสบการณ์นานหลายสิบปีในแวดวงคริสตจกัร เคยสอนพระคริสตธรรมและรับ
หนา้ท่ีต่าง ๆ ผา่นลูกศิษยม์านบัร้อย ๆ คน ไดพ้บเพียงคนเดียวท่ีรักการอ่าน คนนั้นคืออาจารยเ์จียมเมง้ 
แซ่เลา้ (ถึงแก่กรรมไปแลว้) ส่วนคนอ่ืน ๆ นั้น ยงัไม่เขา้ขั้นท่ีจะใชค้  าวา่ “รักการอ่าน” อยา่งเช่นเป็น
ศาสนาจารย ์ ซ้ือหนงัสือมาเล่มหน่ึงราคาประมาณ 30 บาท (ราคาเม่ือกวา่สิบปีมาแลว้) ดูเหมือนจะ
เก่ียวกบัการอธิบายศพัทภ์าษากรีกอะไรน่ีแหละ อีกปีกวา่ถามวา่เป็นไง มีอะไรเด็ด ๆ ไหมอยากรู้บา้ง 
เขาตอบวา่ยงัไม่ไดอ่้านเลยพลิกไปสามส่ีหนา้ก็ข้ีเกียจ ปู้ โธ่ ตั้งสามสิบบาท เสียดายตงัคแ์ทนจริง ๆ 
อาจารยเ์จียมเมง้ไม่อยา่งนั้น หนงัสือถึงมือ อีกสามส่ีวนัถามดู ตอบไดห้มดใจความคืออะไร ขอ้ส าคญัที
เด็ดมีอะไรวา่เป็นฉาก ๆ ไปเลย น่ีสิคือนกัอ่าน คนรักการอ่านจริง 

พระบญัชาของพระเยซูคริสตแ์ก่คริสตจกัรทั้งเจ็ดในพระธรรมวิวรณ์ มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่น
ไปกวา่มทัธิว 28:19 ก็คือค าวา่ “สุตะ – ใหฟั้ง, จงฟัง” มีก่ีคนท่ีสนใจค าน้ี และท าตามทุกวนั 

 ในค าอุปมาเร่ืองผูห้วา่นเมล็ดพืชตรัสวา่ “ใครมีหู จงฟังเถิด” (ลูกา.8:8) 
 การฟ้ืนฟูสมยัเนหะมีย ์ส่วนหน่ึงก็มาจาก “สุตะ-อ่านและฟัง” (เนหะมีย.์7:3) 
 ค าก าชบัเพื่อผูน้ าหนุ่ม ๆ (หรือแก่ ๆ ก็ตาม) “จงใฝ่ใจในการอ่านพระคมัภีร์” (2 ทิโมธี.

4:13) 
 คนเป็นปราชญย์อ่มเป็นนกัฟัง (สุภาษิต.18:15 เทียบ ยากอบ. 1:19) ฯลฯ 

นกัวชิาการมกัจะใชค้  าต่อไปน้ี เก่ียวกบัการอ่านหนงัสือวา่ชอบอ่าน, สนใจในการอ่าน, รักการ
อ่าน, เป็นนกัอ่านท่ีดี และหนอนหนงัสือ, เขา้ใจวา่หนอนหนงัสือคงจะเป็นสุดยอด 

หากในคริสตจกัรจะมีคน “ชอบอ่าน” ไม่ตอ้งถึงระดบั “รักการอ่าน” เอาเพียงสัก 30% ผมเช่ือ
วา่เราจะมีการพฒันาในเร่ืองต่าง ๆ ข้ึนอีกมากทีเดียว มีเร่ืองท่ีจะพดูอีกมาก เก่ียวกบัหวัใจปราชญห์อ้งน้ี 
แต่เห็นแก่เน้ือท่ีก็ขอยุติก่อน เพื่อด าเนินต่อไปใหค้รบส่ีหอ้งหวัใจ กรุณาเถิดครับ ช่วยกนัทุกวถีิทาง 
ปลูกฝังวฒันธรรมหวัใจปราชญใ์หเ้กิดข้ึน งอกงามข้ึน ให้มีการอ่าน – ฟัง มากข้ึน 
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หัวใจห้องทีส่อง 

จิ. คือ จินตะ ไดแ้ก่ 
การรู้จกัคิดใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลจนเขา้ใจ รวมความถึงการสังเกตตรึกตรองและภาวนา

ดว้ย 
“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ในท่ีสุดน้ีขอจงใคร่ควรญถึงส่ิงท่ีจริงส่ิงท่ีน่านบัถือ ส่ิงท่ียติุธรรม ส่ิงท่ี

บริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีน่ารัก ส่ิงท่ีทรงคุณ คือถา้มีส่ิงใดท่ีล ้าเลิศ ส่ิงใดท่ีควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู 
จงกระท าทุกส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้และไดรั้บไว ้ไดย้นิ และไดเ้ห็นในขา้พเจา้แลว้ และพระเจา้แห่งสันติสุข
จะทรงสถิตกบัท่าน” (ฟีลิปปี. 4:8, 9) 

พระคริสตธรรมมิไดส้อนเพียงแต่ใหฟั้ง, อ่าน, คิดใคร่ครวญ, เท่านั้น แต่สอนวา่ “จงกระท า” 
ดว้ย มีก่ีคนท่ีฟังค าเทศน์อนัแสนจะจบัใจแลว้เอาไป “ใคร่ครวญ, ภาวนา,” ส่วนมากจริง ๆ พอผา่นไป
คร่ึงวนัถามวา่นกัเทศน์เทศน์เร่ืองอะไร ค าตอบก็คือ “จ าไม่ได”้ ประสาอะไรกบัจะใช ้ “จินตะ – การ
ใคร่ครวญ ภาวนา” หาขอ้ท่ีประทบัใจ เอามา “กระท า” อาจจะเป็นเช่นน้ีกระมงั เราขาดหวัใจปราชญ ์ใน
การคิดใคร่ครวญเร่ืองท่ีล ้าเลิศ เราจึงมากดว้ยสมาชิกท่ีอ่อนแอในความเช่ือจนเหลือแต่เปลือก 

 ตวัอยา่งในพระคมัภีร์ อนัตรายแก่คนท่ีขาดหวัใจห้องท่ีสอง ไม่พิจารณา, สังเกต, ให้
เขา้ใจ (อิสยาห์.5:12, 13, 42:20, มทัธิว 16:3) 

 ตวัอยา่งในพระคมัภีร์ พระบญัชาค าอธิษฐานขอ, ค าแนะน า, ใหมี้หวัใจห้องท่ีสอง จิน
ตะ คิดใคร่ครวญภาวนา (เลวีนิติ. 20: 25, โยชูวา. 1:8, สดุดี. 1:2, ฟีลิปปี. 1:10, 1 พงษ์
กษตัริย.์ 3:9, 1 โครินธ์. 14: 15, 2 โครินธ์. 10:5) 

ทศันะหน่ึงทีพ่งึพจิารณา 

“สมยัท่ีตนเรียนอยู ่ การเรียนภาษาไทยจะตอ้งอาศยัทกัษะ การฟัง, คิดถาม และเขียน แต่ขณะน้ี
กลบัไปเป็นฟัง, พดู, อ่าน, เขียน และเม่ือมีทกัษะอยา่งนั้น ท าใหเ้ด็กอ่อนทางดา้นตอบค าถามแบบอตันยั 
เด็กจะถนดัทางดา้นขอ้สอบปรนยั พอเร่ิมตน้มาสมคัรงานก็เขียนใบสมคัรไม่เป็น ไม่รู้เร่ืองกรอกใบ
สมคัรไม่ถูก ...เด็กสมยัน้ีไม่รู้จกัคิด คิดไม่เป็น ถามก็ถามไม่รู้ทิศทาง...” (“ภาษาไทยวกิฤต”? กรรณิกา 
ธรรมเกษร มติชนรายวนั หนา้ 11/27 ก.พ. 1995) 

ก็ไดแ้ต่ฝากไวก้บัท่านผูมี้หนา้ท่ีในคริสตจกัร หาวธีิให้คนในคริสตจกัรมีหวัใจปราชญห์อ้งท่ี
สอง ปลูกฝัง จินตะ-สังเกตเป็น คิดเป็น และหาเหตุผลเป็นเพื่อเราจะมีปราชญท่ี์บรรพชนชอบมาก ๆ 
และน่ีก็เป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของไทยเราดว้ย ควรแก่การรักษาไว ้ อยา่ปล่อยใหค้นอ่ืนคิดแทน อยา่พึ่ง
แต่ความคิดของคนอ่ืนตลอดไป ส าคญัท่ีสุดเราตอ้งนอ้มน าความคิดใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบัรับฟังพระคริสต ์
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หัวใจห้องทีส่าม 

ปุ. คือ ปุจฉา ไดแ้ก่ 
สนทนา ถาม – ตอบ (ปุจฉา – วสิัชนา) 
ในการถาม มิไดห้มายความวา่ผูถ้ามเป็นคนโง่ ไม่รู้เสมอไป (ขอ้เท็จจริงมีวา่ คนโง่นั้นถามไม่

เป็น อยากถาม แต่ไม่รู้จะถามอะไร คร้ันจะถามก็ถามแบบ “ไม่รู้ทิศทาง”) 
“ถาม” น่ีเป็นปัญหาใหญ่อีกประการหน่ึงในชั้นเรียน ครูสอนก็สอนไปนกัศึกษาก็ฟังไป จดไป 

ไม่ค่อยมีค าถามจากใคร ซ่ึงมกัจะเป็นดงัน้ีแทบทุกคร้ังท่ีเขา้ชั้นเรียน น่าแปลก ตอนเป็นเด็ก ไม่รู้ไปเอา
ค าถามมาจากไหน ถามจนพ่อแม่ข้ีเกียจตอบ และบางทีพอ่แม่ตอบไม่ได ้เช่นถามวา่ “หนูออกมาจากทาง
ไหน ตรงไหน” เป็นตน้ 

เคยมีนกัศึกษาหลายคนเปิดอกวา่ไม่เขา้ใจ อยากถาม แต่ไม่รู้วา่จะถามอยา่งไร เคยให้นกัศึกษา
ไปอ่านพระคมัภีร์บทหน่ึง ใหส้มมุติตนเองเป็นครูตั้งค  าถาม 5 ขอ้ จากพระคมัภีร์บทนั้นปรากฏวา่ 10 
คน มี 2 คน ท่ีตั้งค  าถามไดดี้ รัดกุม ชดัเจน มีทิศทาง อีก 8 คนไม่ผา่น 

“ถาม” เป็นเร่ืองท่ีตอ้งฝึกฝน เช่นเดียวกบัหอ้งอ่ืน ๆ ของหวัใจนกัปราชญ ์ ครูอาจารยท์่าน
แนะน าวา่ การจะมีหวัใจปราชญใ์นห้องน้ีจะตอ้งฝึกฝน 6 ค าถามตลอดชีวติ คือค าถามวา่ 

“ใคร, อะไร, ท าไม, ท่ีไหน, เม่ือไร และสุดทา้ย ส าคญัท่ีสุด อย่างไร” 
ไม่วา่การเรียน การเขียน การเทศน์ การธุรกิจ การแกปั้ญหาชีวิต ฯลฯ ทุกกรณีจะตอ้งฝึกตั้ง

ค าถามเองตอบเอง ใหไ้ด ้และสุดทา้ย ในทุกกรณ ีจะตอ้งถามวา่ “เราจะท าอย่างไรดี” (กิจการ 2:37 เทียบ 
16:30) การถามมิใช่เคร่ือง-หมายของคนโง่ แต่เป็นนิมิตหมายวา่คนนั้น ๆ ก าลงัจะมี หรือมี “หวัใจ
ปราชญ”์ 

“ถาม” เพื่อจะรู้ เป็นอนัดบัรอง “ถาม” เพื่อจะท า คือปราชญแ์ท ้ (หรือคนท่ีก าลงัจะรับความ
รอด) ตวัอยา่งการถามพระคมัภีร์ บา้งก็ถามดี บา้งถามไม่ดี โปรดศึกษา (ขอยกมาเพียงเล็กนอ้ย) 

พระเยซูถามสาวก (มทัธิว. 16: 13 – 15) พระเยซูถามฟาริสี (มทัธิว. 22:41-46) ปีลาตถาม
ประชาชน (มทัธิว 27:22, 23) ฟาริสีถามคนตาบอด (ยอห์น. 9:17) ยอห์นใชศิ้ษยม์าถาม (มทัธิว. 11:3) 
ฯลฯ 

การถามเป็นเร่ืองส าคญั นอกจากฝึก 6 ค าถามแลว้ ยงัตอ้งรู้กาลเทศะหนา้ส่ิวหนา้ขวาน ป้อน
ค าถามแบบคอ้น (ตอกตะปู) เขา้ไป อาจจะไดรั้บค าตอบให้ไปถามผูใ้หญ่ท่ีบา้นจะหนา้แตก 

โปรดฝึกผูน้ า เยาวชน คนในคริสตจกัร ใหมี้หวัใจปราชญ์หอ้งท่ีสามสืบสานวฒันธรรมไทย
เอาไว ้ให้รู้จกัตั้งค  าถามอนัล ้าเลิศในทุกสถานการณ์ คือ “เราจะท าอยา่งไรดี” 
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หัวใจห้องทีส่ี่ 

ลิ. คือ ลิขิต ไดแ้ก่ 
การบนัทึก, เขียน, หรือ จด, จ า 
หวัใจปราชญห์้องท่ีส่ีน้ี มิใช่การเขียนชุ่ย ๆ จ าแบบนกแกว้ขนุทองแต่จะตอ้งมี จินตะคิด

ใคร่ครวญดว้ยประกอบกนั จึงจะเป็นดวงใจท่ีสมบูรณ์วธีิการสอนในคริสตจกัร ท่องจ าเน้ือความในพระ
คริสตธรรมนั้นถูกตอ้ง ตรงกบัหวัใจปราชญข์องบรรพบุรุษไทยในหอ้งสุดทา้ยน้ีชดัเจน 

คอลมันิสตท์่านหน่ึง เขียนไวว้า่ “การศึกษาสมยัก่อนใหมี้การท่องจ า (อาขยาน) นกัวิชาการใน
ปัจจุบนัก็ติวา่ท าใหเ้ด็กคิดไม่เป็น จึงไม่ใหเ้ด็กท่องจ าอะไร แต่ยงัมีการจดอยูเ่หมือนเดิม อาจารยทุ์กวนัน้ี
พอเขา้ห้องก็บอกใหเ้ด็กตั้งหนา้ตั้งตาจด จด และจด ผลก็คือเด็กสมยัน้ีท่องจ าอะไรไม่ได ้ คิออะไรก็ไม่
เป็น แถมเขียนหนงัสือก็ไม่ถูก โง่กวา่เดิมอีก” 

(ขออภยั ผมเลินเล่อ ไม่ไดลิ้ขิตนามผูเ้ขียนไว ้จ  าไดแ้ต่วา่ จากไทยรัฐ) 
ความหมายของหวัใจปราชญใ์นหอ้งสุดทา้ยน้ีท่ีใหลิ้ขิต เขียน ก็เพื่อกนัลืม ฉะนั้นเม่ือกล่าวถึง

การลิขิต เขียนก็ยอ่มรวมไปถึงการจ าดว้ย ควบคู่กนัไปอยา่ไดรั้งเกียจการท่องจ า อยา่เกียจคร้านการเขียน 
คือเขียนสะกดการันตใ์หถู้ก ท่องจ าขอ้พระธรรมใหเ้ป็นนิสัยมีเร่ืองของการท่องจ าและเขียนจาก
นกัวชิาการ ท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี 

“ปัญหาการใชภ้าษาไทยระดบัอุดมศึกษาจะเห็นชดัเม่ือท าขอ้สอบ 
เพราะหลายคนจะประสบปัญหาวา่ท าไมเขียนค าตอบอยา่งดี แต่ไดค้ะแนนไม่ดี นัน่เป็นเพราะ

การเขียนของนกัศึกษาอ่านยาก ไม่เขา้ใจ มีหลายคร้ังท่ีรู้วา่นกัศึกษาตอ้งการส่ืออะไร แต่การเขียนไม่
สามารถส่ือออกมาใหค้นอ่ืนเขา้ใจได.้..” 

(“ภาษาไทยวกิฤต”? อาจารยว์ไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์ อาจารยด์า้นภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มติชนรายวนั หนา้ 11/27 ก.พ.1995) 

“โรงเรียนประถมและมธัยมในปัจจุบนั ทุกอยา่งดีข้ึนน่าช่ืนใจแต่ท่ีรู้สึกวา่มีส่วนหน่ึงขาด
หายไป รู้สึกคิดถึง คือบรรยากาศเด็กท่องสูตรคูณ และท่องอาขยาน (ค าประพนัธ์ไพเราะท่ีมีคติสอนใจ) 
พร้อม ๆ กนั ก่อนเลิกเรียนทุกวนัการท่องเป็นการฝึกใหส้มองไดมี้โอกาศพฒันาและท าใหค้่อย ๆ จ า
เร่ืองต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน 

มนุษยทุ์กคนจะมี สมอง ท าหนา้ท่ีส าคญัมากมาย ส่วนท่ีส าคญัมาก คือ สมองส่วนท่ีเรียกวา่ 
ยอดสมอง (Cerebral cortex) 

หากสมองส่วนน้ีไดรั้บการฝึกบ่อย ๆ จะพฒันาไปเร่ือย ๆ ในทางตรงกนัขา้ม หากสมองไม่ค่อย
ไดรั้บการทดสอบใหคิ้ดให้ตดัสินใจก็อาจจะท าให้เกิดภาวะคิดชา้ ท าชา้ เฉ่ือยชา ไม่ฉบัไวไดเ้ช่นกนั 
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การท่องสูตรคูณ แม่สองถึงแม่สิบสอง เป็นการฝึกจ าแลว้น าความจ าไปเทียบเคียงแกปั้ญหาท า
ใหคิ้ดไดเ้ร็วข้ึน คนคิดเร็วซ่ึงไม่ใช่หมายถึงการคิดเลขอยา่งเดียวจะมีภาษีดีกวา่ผูอ่ื้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การคิดหาเหตุผลเร่ืองต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั” 

(“ท่องสูตรคูณยคุโลกาภิวตัรส าคญัแค่ไหน”? ดร.อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร ผูอ้  านวยการศูนย์
สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ มติชนรายวนั หนา้ 11/27 ก.พ. 1995) 

พระคริสตธรรมสอนถึงหวัใจปราชญห์อ้งท่ีส่ี ลิขิต เขียน จดจ า วา่อยา่งไร 
 เขียนใหก้ระจ่าง ใหค้นอ่านง่าย ใชก้ารเขียนใหเ้ป็น “ส่ือ” ท่ีดี (ฮาบากุก. 2:2) 
 เขียนเพื่อให้ระลึกไดจ้  าได ้ จ  าดีกวา่จด แต่ถา้จ าไม่หมด จดดีกวา่จ า (อพยพ. 17: 14, 

เฉลยธรรมบญัญติั. 6:8) 
 เขียน ในความหมายวา่ให้จ  าใส่ใจ (สุภาษิต. 7:3) 
 จดจ าพระกรุณาคุณของพระเจา้ (เฉลยธรรมบญัญติั. 8:18) 
 พระคมัภีร์เขียนข้ึนตามพระบญัชา (ววิรณ์. 1:19) 

เราเป็นคนไทย ถา้คนไทยเขียนหนงัสือไทยผดิ ๆ ถูก ๆ การเขียนมิไดเ้ป็น “ส่ือ” คนอ่านไม่
เขา้ใจ ถา้สมองมิไดฝึ้กความจ า ท่องจ า มีแต่จด ๆ เขียน ๆ สมองก็ขาดการพฒันา การท่องจ ากบัการเขียน
จึงเป็นคู่กนั ในหวัใจปราชญห์อ้งสุดทา้ย ท่ีเราตอ้งฝึกฝนใหดี้ข้ึนพฒันาข้ึน 

หวัใจปราชญมิ์ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือแบบบุญหล่นทบั แต่เกิดข้ึนไดโ้ดยการปลูกฝัง
ฝึกฝน จนติดในสายเลือด ในสันดาน ประกอบการใดก็มี “หวัใจ” จนตลอดชีวติ 

“เวน้วิจารณ์วา่งเวน้สดบัฟัง (สุ.จิ.) 
เวน้ท่ีถามอนัยงั 
ไปรู้ (ปุ.) 
เวน้เล่าลิขิตสังเกตวา่ง เวน้นา (จิ.ลิ.) 
เวน้ดัง่กล่าววา่ผูป้ราชญไ์ดฤ้ามี” (โลกนิติ) 

 อยา่เป็นนกัศึกษาท่ีไร้ความเป็นปราชญ ์ขาด สุ.จิ.ปุ.ลิ. 
 อยา่มีปริญญาศาสตร์ท่ีขาด “หวัใจ” 
 อยา่ใหแ้ผน่กระดาษ (ใบปริญญา) ประกาศความเป็นบณัฑิตย ์
 จงใหท้ั้งชีวติเป็นบณัฑิตท่ีมี “หวัใจ” 

 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 18 กนัยายน – ตุลาคม 1995, หนา้ 17-21. 


