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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานนโยบาย
และแผนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมองเพื่อการ
เรียนรูของคนไทยทุกระดับ ทุกวัย เพราะการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการพัฒนาในทุกๆ ดานทั้งดาน
รางกาย สมอง จิตใจ สติปญญา สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนใหถึงพรอมดวย
คุณสมบัติ 3 ประการ คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตลอดจนสามารถยืนอยูบนเวทีการแขงขัน
ของโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางมั่นใจและภาคภูมิใจ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรูข องผูเ รียน จําเปน
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง ผูบริหาร ครูอาจารย ชุมชน องค
กรภาครัฐและเอกชน โดยทุกสวนตองใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสมองและการเรียนรู
ของเด็กอยางจริงจัง เริ่มตนตั้งแตในครอบครัว การเตรียมพรอมสําหรับการเปนพอแม การดูแล
พัฒนาสมองเด็กตั้งแตในครรภและหลังคลอด สวนในสถานศึกษาจะตองเนนการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญ
สํานักงานฯ จึงไดจัดทํารายงานการวิจัยเรื่อง “สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กให
ฉลาดไดอยางไร” เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสมองมนุษยที่มีโครงสรางอันวิจิตรมหัศจรรยและ
สามารถพัฒนาไดมากมาย และเสนอแนวทางสําหรับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในการ
มีสวนรวมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรูของเด็กรวมกัน รายงานการวิจยั เรือ่ งนีไ้ ดรับการ
ตอบสนองเปนอยางดีจากสังคม มีพอแม ครูอาจารย ใหความสนใจอยางกวางขวางและติดตามขอ
หนังสือเขามาเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ดี สํานักงานฯ มีความเห็นวาความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาตองมุงใหเกิดการ
ปฏิรูปการเรียนรูตั้งแตในครอบครัวใหมุงเนนการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรูเปนหลัก กลุม
บุคคลสําคัญที่จะชวยพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรูของเด็กไดดีที่สุด คือ พอแม ผูปกครอง
และสถาบันครอบครัว ดังนั้นเพื่อใหพอแมทุกคนรวมเสริมสรางศักยภาพสมอง รวมสรางคุณคาใหกบั
สังคม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจงึ ไดจดั ทําหนังสือเรือ่ ง “สิง่ แวดลอมและการเรียนรู
สรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร (ฉบับพอแม)” ขึ้น ซึ่งเปนการสรุปสาระสําคัญจากงานวิจยั เรือ่ งสิง่
แวดลอมและการเรียนรูส รางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร เกีย่ วกับความสําคัญของการพัฒนาสมอง
และแนวทางสําหรับพอแมในการสงเสริมศักยภาพสมองและการเรียนรูของเด็ก เพื่อใหพอแมมีความรู
ความเขาใจ รูจักวิธีเลี้ยงดูลูก วิธีสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการพัฒนาสมองลูกและการหลอ
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บทที่ 1
บทนํา
โลกปจจุบันในศตวรรษใหมที่กําลังมาถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบครัวและเด็กๆ
จะตองเผชิญกับโลกยุคใหม ตองปรับตัวและพัฒนาตนใหมีความสามารถ มีความพรอมที่จะรับมือ
กับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางมากมาย
ฉะนั้นการเลี้ยงดูลูกของพอแมยุคปจจุบันจึงตองอาศัยขอมูลความรูสมัยใหมมาชวยใหมี
ความรูความเขาใจที่จะสงเสริมศักยภาพในตัวลูกใหพัฒนาจนเติบโตเปนคนที่มีความสามารถ มีคุณ
ภาพทั้งทางดานสติปญญา ความรูสึกนึกคิด และมีพฤติกรรมที่ดีงาม สมดังที่พอแมทั่วๆไปคาดหวัง
วาอยากใหลูกเติบโตเปนคนเกง คนดี มีความสุข และประสบความสําเร็จในชีวิต
แตเดิมพอแมมักเชื่อกันวาการที่ลูกจะเติบโตเปนคนดี คนเกง มีความสุขและประสบความ
สําเร็จในชีวิตไดหรือไม ขึ้นอยูกับบุญกรรมที่พอแมทําไวหรือที่ลูกสะสมมาแตชาติปางกอน หรือไมก็
เชื่อวาเปนเรื่องของกรรมพันธุ พอแมฉลาดลูกจึงฉลาดดวย เหลานี้เปนความเชื่อที่ทําใหพอ แมขาด
ความใสใจที่จะพัฒนา สงเสริมลูก และบางครั้งยังอาจทําลายหรือทํารายลูกโดยไมรูตัว
ปจจุบันมีวิทยาการสมัยใหมและผลงานการวิจัยตางๆ โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับสมองของ
มนุษย ทําใหเรารูวาเด็กทุกคนลวนมีศักยภาพอยูในตัวตั้งแตเกิด ดังนั้นถาเด็กทุกคนไดรับการเลี้ยงดู
อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการกระตุน สงเสริมการพัฒนาสมองและการเรียนรูอยางเหมาะสม จะ
ทําใหเด็กยุคใหมเติบโตอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสงเสริมเด็ก ไมมี
ใครสําคัญเกินกวาพอแมและครอบครัว
มีขอมูลทางวิทยาศาสตรใหมๆ ชี้วา สิ่งสําคัญที่สุดที่เตรียมเด็กใหเติบโตเปนคนดี คนเกง มี
ความสุข และประสบความสําเร็จในชีวิตได คือ ประสบการณทเี่ กิดขึน้ ในชวงปแรกๆ ของชีวติ เด็กโดย
เฉพาะในชวง 3 ปแรก เด็กเรียนรูตั้งแตนาทีแรกที่คลอดออกมา เพราะฉะนั้นสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเด็กมี
สวนชวยเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
ไมวาจะเปนพัฒนาการดานสติปญญา
ความฉลาด
พัฒนาการทางอารมณและอื่นๆ
สิ่งแวดลอมที่ใกลตัวเด็กมากที่สุดก็คือพอแมนั่นเอง
พอแมจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวย
พัฒนาสมองเด็กและพัฒนาการดานอื่นๆ ปฏิสัมพันธระหวางพอแมลูก อยางเชน การสัมผัสโอบกอด
การอานหนังสือใหลกู ฟง เปนตน เปนสิ่งสําคัญมากที่สามารถชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ
ทางอารมณของเด็กไปพรอมๆ กัน เพราะในขณะทีพ่ อ แมโอบกอดลูกไว และอานนิทานเรื่องโปรดใหลูก
7
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ฟง นอกจากลูกจะไดใชสมองจินตนาการเรื่องราวที่ไดฟง แลว ยังเกิดความรูส กึ อบอุน ผูกพันกับพอแม
ดวย
ความจริงพอแมควรเขาใจวา ไมวา พอแมจะมีการศึกษาระดับใด จะมีความสามารถในการอาน
มากนอยอยางไร การไดอมุ ลูก พยายามอานหนังสือใหลกู ฟงแมจะอานผิดอานถูก ก็ยังเปนการกระตุน
สมองและสงเสริมพัฒนาการทางอารมณของลูกทั้งสิ้น รวมทั้งการพูดคุยกับลูกก็ใหผลเชนเดียวกัน
การกระทําเชนนี้จะเปนพลังมหาศาลที่จะชวยใหลูกรักการอาน รักการเรียนรู ทําใหลูกสนใจภาษา คํา
ศัพท และเกิดความคิด จินตนาการ
ทีส่ ําคัญที่สุดคือ ลูกไดรวู า พอแมเห็นความสําคัญของลูก ไดรบั ความอบอุน จากการกอด การ
สัมผัส และเกิดความผูกพัน ความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหลูกประสบความ
สําเร็จในชีวิตในภายภาคหนา
จึงเปนเรือ่ งนาเสียดายถาพอแมไมทราบขอมูลเหลานีแ้ ละไมไดใชเวลาคุณภาพกับลูก แมแตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็พบวามีพอแมชาวอเมริกันเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่อานหนังสือใหลูกฟง หรือพอ
แมสวนใหญไมเคยคุยกับลูกเพราะคิดวาลูกยังเล็ก ยังไมรูภาษา ยังไมเขาใจอะไร ซึ่งเทากับเสีย
โอกาสทองที่จะพัฒนาสมองลูกใหเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้มีขอมูลที่บอกวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดชีวิต ก็จะทําใหพอ แมยงั ตองสงเสริม
พัฒนาการทางสมอง การเรียนรู และทักษะอื่นๆของลูกตอไปอีกหลังจากที่ไดทํามาในชวง 3 ปแรก
ของชีวติ
เห็นไดวา ความรูแ ละวิทยาการใหมๆ ทางดานการพัฒนาสมองและการเรียนรูท กี่ ลาวขางตน จะ
เปนประโยชนสําหรับพอแม คนทีก่ ําลังจะเปนพอแมและบุคคลในครอบครัว ที่จะนําไปใชในการสราง
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการพัฒนาสมองลูก และสรางเสริมศักยภาพของลูกนอยตั้งแตแรกเกิด
บทความและขอมูลตอไปนี้เปนการนํ าเสนอความสําคัญของการพัฒนาสมองลูกนอยและ
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อใหลูกเติบโตเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ที่สรุปสาระจากงานวิจัยเรื่องสิ่ง
แวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ โดยมุงหวังที่จะเผยแพรขอมูลความรูไปสูพอแมใหมากที่สุด และรณรงคใหพอแมรูจักสง
เสริมพัฒนาการสมองลูกอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติใหเติบโต
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะสามารถสรางสรรคประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ
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บทที่ 2
สมองลูกคือสิง่ มหัศจรรย
เชื่อวาพอแมทุกคนอยากเห็นลูกเติบโตเปนคนเกง ฉลาดเฉลียว และประสบความสําเร็จใน
ชีวิต ปจจุบันคนพบแลววาสิ่งสําคัญที่จะบันดาลใหลูกฉลาดเฉลียว เปนคนเกง คนดีดังที่พอแม
ปรารถนา คือสมองที่มีคุณภาพ
สมองจัดเปนอวัยวะสําคัญที่สุดของรางกายก็วาได
ถาปราศจากสมองแลวคนเราก็ไม
สามารถมีชีวิตอยูได เพราะสมองควบคุมการทํางานของอวัยวะสําคัญของรางกาย เชน การทํางาน
ของหัวใจ ระบบภูมิคุมกัน ฮอรโมนตางๆ รวมทั้งสติปญญา ความคิด การเรียนรู ความฉลาด พฤติ
กรรม และบุคลิกภาพของคนเรา
ขณะนี้นานาประเทศไดใหความสําคัญกับความรูเกี่ยวกับสมองอยางมาก
มีงานวิจัยคน
ควาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของสมองอยางมากมาย เพื่อที่จะเขาใจกลไก
การทํางานของสมอง อยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกา ในเวลานี้ไดกําหนดใหเปนทศวรรษของการ
ศึกษาคนควาวิจัยระบบสมองของมนุษยที่เรียกวา Decade Of The Brain (ป พ.ศ. 2533 - 2542)
โดยรัฐบาลใหเงินสนับสนุนการวิจัยตางๆ ทําใหไดขอ มูลใหมๆ ทางวิทยาศาสตรมากมาย มีการตี
พิมพเผยแพรขาวสารขอมูลทางวิทยาการเกี่ยวกับสมองในวารสารตางๆ อยางเชน นิตยสารไทมส
เมื่อราวตนป พ.ศ. 2539 ไดตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับสมองอยางละเอียด และในนิตยสารนิวสวีค
ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ก็ไดตีพิมพบทความเกี่ยวกับความจํา ทําใหเราเขาใจการทํางานของ
สมอง และโครงสรางของสมองมากขึ้น
ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม และการวิจัยของประเทศที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลดังกลาว ทําใหมนุษยเราไดคนพบความลี้ลับ ความมหัศจรรยของสมอง ได
ทราบวาแตละขั้นตอนของการเจริญเติบโตของสมองลูกเปนไปอยางไรตั้งแตลูกเริ่มปฏิสนธิในครรภ
แม ซึ่งหากพอแมไดมองเห็นภาพการเติบโต การทํางานและพัฒนาการสมองลูกนอยแลว ก็จะทําให
พอแมเห็นความสําคัญวาสมองลูกคือสิ่งมหัศจรรย มีโครงสรางอันวิจิตรมหัศจรรยสามารถพัฒนาได
มากมาย และรวมกันสงเสริมสมองลูกใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
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สมองลูกนอยพัฒนาตั้งแตในครรภ
คุณพอคุณแมทราบหรือไมวา ทันทีที่ไขของแมกับสเปรมของพอปฎิสนธิขึ้นในครรภ สมอง
ของลูกเริ่มตนมีพัฒนาการตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป

18 วันหลังปฏิสนธิ
เซลลที่ปฏิสนธิแลวจะมีการแบงตัวอยางมากมาย ประมาณวันที่ 18 หลังจากปฏิสนธิเซลล
สวนหนึง่ ทีย่ นี กําหนดใหเจริญเติบโตเปนสมอง เริ่มมีรูปรางที่มองเห็นไดวาเปนเนื้อเยื่อสมอง โดยแรก
เริ่มปรากฏเปนแผนบางๆ

1 เดือน
หลังจากนั้นประมาณในชวง 1 เดือนแรกหลังจากปฏิสนธิ แผนบางๆ นี้จะเริ่มโคงงอแลวมา
บรรจบกันตรงกลางเหมือนทอหลอดกาแฟ

2 เดือน
พอกลางเดือนที่ 2 หลังจากปฏิสนธิ หลอดกาแฟนี้จะเริ่มโปงพองเพื่อที่จะจัดโครงสรางใหเปน
สมองสวนหนา สมองสวนกลางและสมองสวนหลัง (ดังภาพที่ 1)

ก. เริ่มเปนแผน

ค. ภาพเนื้อเยื่อสมอง มองจากขางบนลงลาง
เนื้อเยื่อที่โคงงอมาบรรจบกันแลวตอเปนทอหลอด

ข. รูปภาพผาตัดขวางเห็นแผนเยื่อโคงงอ

ง. รูปภาพตัดขวางเห็นทอหลอด
เนื้อเยื่อสมอง
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สมองสวนหนา

สมองสวนกลาง

สมองสวนหลัง
จ. เนือ้ เยือ่ ทีเ่ จริญไปเปนสมองสวนหนา สมองสวนกลาง และสมองสวนหลัง
ภาพที่ 1 : รูปเนือ้ เยือ่ ทีจ่ ะเจริญเติบโตไปเปนสมอง

ขณะเดียวกันในระยะนี้ เนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ ของรางกายก็จะเจริญพัฒนาไปดวย เชน เนือ้ เยือ่ ทีเ่ ปน
หนาตาของเด็กก็จะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเปนใบหนาของเด็ก
ระยะเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 4 ในระหวางตั้งครรภหรือหลังจากปฏิสนธิ เซลลสมองหรือเซลล
ประสาทจะมีการแบงตัวอยางรวดเร็วมากประมาณ 250,000 เซลลตอนาที ทุกๆ นาทีที่เซลลสมองมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จะมีการตายของเซลลสมองดวยประมาณรอยละ 30 - 50 ของเซลล
สมองที่แบงตัวขึ้นมา ซึ่งเปนไปโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติ
ขณะทีเ่ ซลลสมองมีการแบงตัวอยางรวดเร็วในชวงเดือนที่ 3 ของการตัง้ ครรภ เซลลสมองเหลา
นี้จะมีการเคลื่อนยายไปยังตําแหนงตางๆ ของสมองเพือ่ จะทําหนาทีต่ า งๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของรอยหยักทีพ่ น้ื ผิวสมองทีเ่ รียกวา คอรเท็กซ (Cortex) ซึ่งในชวงประมาณเดือนที่ 5 ของการตั้ง
ครรภ สมองของลูกยังมีพน้ื ผิวสมองเรียบอยู แตพอเริ่มมีการเคลื่อนยายเซลลสมองไปยังพื้นผิวสมอง
ทําใหเกิดรอยหยักของสมองขึ้นจนเห็นไดชัดเจนเมื่อแรกเกิด
รอยหยักนี้จะตองมีจํานวนและปริมาณที่ถูกตองพอเหมาะ ถามีมากหรือนอยเกินไปจะทําให
เด็กมีพัฒนาการที่ไมปกติ บางคนเขาใจผิดคิดวาสมองลูกยิ่งมีรอยหยักมากเทาใดก็จะยิ่งทําใหลกู
ฉลาดมากเทานั้น แตจริงๆ แลวจะตองมีปริมาณที่พอเหมาะพอดี
หลังจากนัน้ ประมาณเดือนที่ 6 ของการตัง้ ครรภ เซลลสมองจะเริม่ มีการจัดระดับตัวเองเปน
ชัน้ ๆ ตามโครงสรางแตละสวนของสมอง เพื่อจะทําหนาทีต่ า งๆ ใหไดอยางสมบูรณแบบ และที่พื้น
ผิวสมองเซลลสมองจะเรียงกันเปนชั้น 6 ชั้น
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นอกจากการจัดตัวเองเปนชั้นๆ อยางเปนระเบียบของเซลลสมองแลว ยังมีการสรางเสนใย
สมองหรือเสนใยประสาทขึ้นมาดวย เพื่อใหเซลลสมองนับแสนลานเซลลนี้ติดตอสื่อสารสงขอมูลถึง
กันโดยผานทางเสนใยสมอง ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวน คือ เสนใยสมองที่รับขอมูลเขา และเสนใย
สมองทีส่ ง ขอมูลออก จุดเชื่อมตอระหวางเสนใยสมองที่สงขอมูลออกกับเสนใยสมองที่รับขอมูลเขา
เรียกวา ซีนแนปส (Synapse) ซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของทารกในครรภไปจน
กระทัง่ หลังคลอด (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 : เซลลสมองและเสนใยสมอง

นักวิทยาศาสตรเชื่อวา ถาหากสมองลูกมีเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอมากเทาไร ลูกก็จะยิ่ง
ฉลาดและมีความสามารถสูงขึ้นเทานั้น สิง่ ทีท่ าให
ํ เสนใยสมองและจุดเชื่อมตอนี้มีปริมาณมากขึ้น ก็
คือขอมูลที่ลูกไดรับนั่นเอง ถาลูกไดรับขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม สมองของลูกก็จะเพิม่ เสนใยสมอง
และจุดเชื่อมตอที่ดี ในทางตรงขามหากลูกไดรับขอมูลไมถูกตองไมเหมาะสม ขอมูลนี้ก็จะไปสราง
เสนใยสมองและจุดเชื่อมตอที่ทาให
ํ ลูกเติบโตเปนผูทาลายมากกว
ํ
าสรางสรรค

สมองลูกพัฒนาอยางรวดเร็วเมื่อหลังคลอด
เห็นไดชดั เจนวาสมองของลูกนอยพัฒนาตัง้ แตในครรภ และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาก
ในชวง 2 - 3 ปแรกหลังคลอด จึงเปนชวงเวลาทองที่จะสงเสริมศักยภาพสมองลูก (ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 : พัฒนาการของสมองตั้งแตในครรภจนถึงหลังคลอด

เมื่อแมตั้งครรภครบกําหนดและคลอดลูกออกมา สมองของลูกจะหนักประมาณ 350 ถึง 500
กรัม มีเซลลสมองอยูประมาณ 1 แสนลานเซลล ซึ่งจะไมมีการสรางเพิ่มเติมอีกหลังคลอด แมวา
เซลลสมองบางสวนอาจจะถูกทําลาย เชน จากการขาดเลือดมาเลี้ยง หรือไดรับความกระทบ
กระเทือนจากอุบัติเหตุ ก็จะไมมีการสรางเซลลสมองขึ้นมาใหม แตเซลลสมองที่เหลืออยูจะพยายาม
ทําหนาทีท่ ดแทนให แมจะทดแทนไมไดทั้งหมดก็ตาม
พอลูกอายุได 18 เดือน สมองของลูกจะหนักประมาณ 800 กรัมหรือ 8 ขีด หลังจากนั้นจะ
หนักเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทั่งลูกอายุได 3 ขวบ สมองลูกก็จะหนักประมาณ 1,100 กรัม ในขณะที่
สมองผูใหญจะหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.5 กิโลกรัม และดวยวัยเพียง 3 ขวบ สมองของลูกจะมีขนาด
เกือบเทาสมองของผูใ หญ คือ ประมาณ 80 % ของสมองผูใ หญ
นับวาสมองของลูกในชวง 3 ปแรกหลังคลอดเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีการสรางเสนใย
สมองและจุดเชื่อมตอเพิ่มเติมอีกมากมาย และที่สําคัญมีการสรางไขมันหรือมันสมองหุมลอมรอบ
เสนใยสมองดวย นอกจากนี้ยังมีการแบงตัวอยางรวดเร็วของเกลียลเซลลหรือเซลลพี่เลี้ยง ทําใหขนาด
และนํ้าหนักของสมองเพิม่ มากขึน้ (ดังภาพที่ 4)
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1. สมองเด็กคลอดกอนกําหนด
(อายุครรภ 8 เดือน)

2. สมองเด็กแรกเกิด
คลอดครบกําหนด

3. สมองเด็กอายุ
1 เดือน

4. สมองเด็กอายุ
3 เดือน

5. สมองเด็กอายุ
6 เดือน

6. สมองเด็กอายุ
15 เดือน

7. สมองเด็กอายุ
2 ป

8. สมองเด็กอายุ
4 ป

9. สมองเด็กอายุ
6 ป

(Courtesy of R.D.Adams and M.Victor from the Principles of Neurology, with permission from Mc Graw Hill, Inc, Courtesy of th Rabinowicz, University of Lausanne)
ภาพที่ 4 : รูปภาพจริงของเซลลสมองและเสนใยสมองของเด็กชวงวัยตางๆ

นักวิทยาศาสตรพบวา อัตราการเพิ่มปริมาณจุดเชื่อมตอของเสนใยสมองแตละสวนมีความ
แตกตางกันในแตละชวงวัย ทําใหการทํางานของสมองลูกแตละสวนและความสามารถแตละอยาง
ของลูกไมไดพัฒนาขึ้นพรอมๆ กัน อยางเชน รางกายสวนตางๆ ของลูกแรกเกิดยังทํางานแบบ
ปฏิกิริยาอัตโนมัติ คือ กลามเนือ้ ทํางานโดยอัตโนมัติ โดยไมมีวัตถุประสงค เชน ถามีเสียงดังๆ ลูกจะ
สะดุง แขนขากระตุก ไขวควา หรือถาเราใชนิ้วเขี่ยที่มุมปากดานซายของลูก ลูกจะหันหนามาทาง
14
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ดานซาย ปฏิกิริยานี้จะหายไปเมื่อลูกอายุได 2 - 3 เดือนขึ้นไป และจะเริ่มมีปฏิกิริยาที่มีวัตถุประสงค
มากขึ้น เชน พยายามไขวควาของที่เห็นอยูตรงหนา
เมื่อลูกอายุประมาณ 8 - 9 เดือน สมองสวนทีท่ างานเกี
ํ
่ยวกับความจําที่เรียกวา ฮิปโปแคมปส
(Hippocampus) จะมีการสรางเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอเพิ่มมากขึ้น ทําใหสมองของลูกเริ่มเรียนรู
เริ่มมีความจํางายๆ เกิดขึ้น เชน ลูกเริ่มจําหนาแมไดแลว
ปริมาณของจุดเชื่อมตอมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นและลดลงอยูเรื่อยๆ แตจะอยูที่ 18,000 จุด
เชื่อมตอตอเซลลสมอง 1 ตัว จนกระทั่งลูกอายุประมาณ 10 - 11 ป
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มและลดของปริมาณจุดเชื่อมตอในสมองนี้เปนผลดี เพราะทําใหสมอง
สามารถยืดหยุนและทํางานทดแทนสมองสวนทีเ่ สียไปหรือถูกทําลายไปได
ตัวอยางเชน มีเด็กคนหนึ่งที่มีอาการชักอยางรุนแรง ไมสามารถจะควบคุมอาการไดดวยยา
ตองผาตัด หมอไดทําการผาตัดเอาสมองขางขวาออกไปทั้งหมดเมื่อเด็กคนนี้อายุได 6 ป ทําใหเขาไม
สามารถใชกลามเนื้อแขนขาขางซายได เนือ่ งจากสมองขางขวาทําหนาที่ควบคุมการทํางานของกลาม
เนือ้ ทางขางซาย แตดวยการกระตุนและการฝกบําบัดทั้งหลาย ทําใหเด็กคนนี้เรียนไดเหมือนเด็กปกติ
แถมยังรักทางดานดนตรี คณิตศาสตร และศิลปะอยางมาก ซึ่งทักษะบางอยางสวนใหญจะใชสมอง
ขางขวา
ตัวอยางดังกลาวทําใหเห็นวาทักษะบางอยางโดยเฉพาะในดานการเรียนรูที่เปนการทํางาน
ของสมองสวนทีถ่ กู ทําลาย สามารถจะชดเชยขึ้นมาไดโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของจุดเชื่อมตอใน
สมองแมจะไมถึงรอยเปอรเซนตก็ตาม
หลังจากลูกอายุประมาณ 10 - 11 ปไปแลว จะมีการตบแตงเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอทั้ง
หลาย ถาหากเสนใยสมองไมไดรับการกระตุนจากขอมูลภายนอก ก็จะไมเกิดประจุไฟฟาขึ้นหรือไม
เกิดการทํางานและจะถูกกําจัดไป คงเหลือแตเฉพาะเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอที่ทางานบ
ํ
อยๆ หรือ
ทํางานอยูเ สมอ คือไดรับขอมูลจากภายนอกบอยๆ
อยางไรก็ดี ระหวางที่ลูกเติบโต นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนใยสมองและจุด
เชื่อมตอแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีตางๆ ในสมองดวย ซึ่งจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 3
ปแรกของชีวิตลูกเชนกัน
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ความซับซอนของสมอง
สมองของลูกมีความสามารถเสียยิ่งกวาคอมพิวเตอร เปนเพราะสมองมีความสลับซับซอน
มากมายนัน่ เอง วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหเราสามารถดูโครงสรางและการทํางานของ
สมอง ทําใหเราเขาใจไดวาสมองที่สลับซับซอนนั้นมีความสามารถไดอยางไร
ถาเราจะดูภาพโครงสรางสมองของลูกอยางคราวๆ สมองลูกแบงเปนสวนใหญๆ ได 3 สวน
คือ สมองใหญ สมองเล็ก และสมองสวนกลางหรือแกนสมองหรือกานสมอง ซึ่งเชื่อมตอไปจนถึงไข
สันหลัง

สมองใหญ (Cerebrum)
สมองใหญ มีอยูประมาณ 70 % ของสมองทัง้ หมด แบงเปนสมองขางซายและสมองขางขวา
แตละขางแบงออกเปนสวนตางๆ 4 สวนใหญๆ เหมือนกัน (ดังภาพที่ 5)
สมองสวนหนา (ฟรอนทอลโลบ)
ความรูสึกนึกคิด การเรียนรู ความจํา
การใชคาพู
ํ ด การทํางานของกลามเนื้อ
แขนขา

สมองสวนขาง (ฟราย
ทอลโลบ) รับความรูสึก
ประสาทสัมผัส

สมองสวนทายทอย
(ออกซิปทอลโลบ)
การมองเห็น

สมองใหญ
สมองเล็ก การประสานงาน
ของกลามเนื้อใหทางานได
ํ
อยางราบรื่น

สมองสวนขมับ (เทมโพราลโลบ)

กานสมอง

การไดยิน การเรียนรู อารมณ ความ
จํา ภาษา พฤติกรรม

การดํารงชีวิตที่จาเป
ํ น เชน การ
ควบคุมการเตนของหัวใจ การ
หายใจอัตโนมัติ

ภาพที่ 5 : ภาพสมองมองจากขางๆ จะเห็นรอยหยักและแบงเปนสวนตางๆ 4 สวนใหญ ๆ

16

สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร (ฉบับพอแม)

: สมองสวนหนาสุด เรียกวา ฟรอนทอลโลบ (Frontal Lobe) สวนใหญจะมีหนาที่
เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกนึกคิด การเรียนรู ความจํ า ความฉลาด และคําพูด ในขณะเดียวกันก็
ควบคุมการทํางานของกลามเนือ้ แขนขาและใบหนาดวย
: สมองสวนขาง เรียกวา พารายทอลโลบ (Parietal Lobe) ทําหนาที่รับความรูสึก
เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
: สมองสวนขมับ เรียกวา เทมโพราลโลบ (Temporal Lobe) ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการ
ไดยิน พฤติกรรม ความจํา และภาษา ทํางานรวมกับฟรอนทอลโลบเกี่ยวกับการไดกลิ่น และดานใน
ของเทมโพราลโลบทั้งซายและขวาจะเปนบริเวณที่เรียกวา ฮิปโปแคมปส มีหนาที่เกี่ยวกับความจํา
ระยะยาว การเรียนรู และอารมณ
: สมองสวนทายทอย เรียกวา ออกซิปทอลโลบ (Occipital Lobe) ทําหนาทีเ่ กีย่ ว
กับการเห็น

สมองเล็ก (Cerebellum)
สมองเล็ก อยูบ ริเวณดานหลังศีรษะ มีหนาทีห่ ลักๆ คือ ประสานงานใหกลามเนือ้ ทํางานได
อยางราบรื่น ถาสมองสวนนี้ไมทํางาน เชน คนเมาเหลา ซึ่งแอลกอฮอลจะไปมีผลตอการทํางาน
ของสมองสวนนี้ คนเมาจึงไมสามารถเดินตรงๆ ได จะเดินเซไปเซมา หรือจากการคนพบขอมูลใหมๆ
พบวาสมองสวนนี้อาจมีหนาที่เกี่ยวกับภาษาดวย อยางเชน เด็กที่เปนโรคออทิซึ่ม (Autism) พบวามี
ความผิดปกติในพัฒนาการของสมองสวนนี้

สมองสวนกลาง
สมองสวนกลาง แกนสมอง หรือกานสมอง อยูตรงใจกลางและติดตอกันตั้งแตสมองใหญลง
มาถึงสมองเล็กและเชื่อมตอไปถึงไขสันหลังดวย โดยทั่วๆ ไป สมองสวนกลางมีหนาทีเ่ กีย่ วกับการ
ดํารงชีวิต อยางเชน ควบคุมการเตนของหัวใจ การหายใจ ซึ่งเปนระบบอัตโนมัติ เราไมสามารถจะสั่ง
ใหหัวใจหยุดเตนหรือหยุดหายใจได สมองสวนนี้มีเสนใยสมองมาเรียบรอยแลวตั้งแตแรกเกิด
สวนอีกทฤษฎีหนึง่ ผูเชี่ยวชาญบางกลุมโดยเฉพาะดานการศึกษา แบงโครงสรางสมองแตก
ตางออกไป แตก็แบงออกเปน 3 สวนเหมือนกัน
สมองทัง้ 3 สวน ไดแก สมองสวนแรกเรียกวา สมองของสัตวเลื้อยคลาน หรือสมองอารเบ
รน (R-brian) สมองสวนทีส่ องเรียกวา สมองของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยเกา หรือ สมองลิมบิกเบ
รน (Limbic brain) และสมองสวนที่สามเรียกวา สมองของสัตวเลีย้ งลูกดวยนมสมัยใหม หรือนีโอ
คอรเท็กซ (Neocortex)
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ถาเปรียบเทียบโครงสรางของสมองนี้กับโครงสรางของสมองที่ไดกลาวไปแลว สมองสวนอาร
เบรน ก็คอื สมองทีอ่ ยูท แ่ี กนสมองหรือกานสมองนัน่ เอง ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการเตนของหัวใจ การ
หายใจ สมองสวนลิมบิกเบรนหรือสมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยเกา ก็คือสมองสวนฮิปโปแคมปส
เทมโพราลโลบ และบางสวนของฟรอนทอลโลบ ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับความจํา การเรียนรู พฤติกรรม
ความสุข อารมณขั้นพื้นฐาน และสมองนีโอคอรเท็กซหรือสมองของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยใหม คือ
สมองใหญทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวของสมองที่ทาหน
ํ าที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด การเรียนรู
สติสัมปชัญญะ และรายละเอียดที่สลับซับซอน

สมองอารเบรน
สมองอารเบรนหรือสมองสัตวเลื้อยคลาน มีหนาทีข่ น้ั พืน้ ฐานทีง่ า ยทีส่ ดุ เปนการทํางานในเด็ก
เล็กๆ ซึ่งคอยๆ มีพัฒนาการตามมา สมองสวนนีท้ าหน
ํ าที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสและสั่งงานใหกลาม
เนื้อมีการเคลื่อนไหว นอกจากทําหนาทีพ่ น้ื ฐานงายๆ แลว สมองสวนนี้ยังรับและเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การเรียนรูจากสมองหรือระบบประสาทสวนถัดไป และทําใหเกิดเปนระบบอัตโนมัติขึ้น ทําใหเรามี
ปฏิกิริยาอยางงายๆ ปราศจากอารมณ ปราศจากเหตุผล เชน สัญชาตญาณการมีชีวิตอยูเพื่อความอยู
รอด ความตองการอาหาร ที่พักอาศัย หรือการมีเพศสัมพันธในรูปแบบงายๆ ไมสลับซับซอน

สมองลิมบิกเบรน
สมองลิมบิกหรือสมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยเกา จะทําหนาที่เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก
เชน ชอบ ไมชอบ ดี ไมดี โกรธหรือมีความสุข เศราหรือสนุกสนาน รักหรือเกลียด
สมองสวนลิมบิกจะทําใหคนเราปรับตัวไดดีขึ้น มีความฉลาดมากขึ้น และสามารถเรียนรูโลก
ไดกวางขึ้น เปนสมองสวนที่สลับซับซอนมากขึ้น ทําใหคนเรามีความสามารถในการปรับตัว ปรับ
พฤติกรรมใหเขากับสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น ถาหากวามีสิ่งกระตุนที่ไมดีเขามา สมองสวนนีก้ แ็ ปลขอมูล
ออกมาเปนความเครียดหรือไมมีความสุข
สมองสวนลิมบิกยังมีความเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย
เกี่ยวของกับความ
สัมพันธระหวางแมกับลูก เด็กกับครอบครัว เด็กกับสังคม หรือระหวางผูหญิงกับผูชาย เกีย่ วของกับ
ความฝน วิสัยทัศนและจินตนาการ ซึ่งสวนหนึ่งมาจากสมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยใหมดวย

สมองนีโอคอรเท็กซ
สมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยใหม หรือ สมองนีโอคอรเท็กซ เปนสมองสวนทีท่ าหน
ํ าทีส่ งู
สุดในบรรดาสมองทั้งหมด มีขนาดใหญกวาสมองอีก 2 สวนถึง 5 เทาดวยกัน สมองสวนนี้จะเปน
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ศูนยรวมเกี่ยวกับความฉลาด ความคิดสรางสรรค การคํานวณ ความรูส กึ เห็นอกเห็นใจผูอ น่ื ความรัก
ความเสนหา สมองสวนนีท้ าให
ํ มนุษยเรารูจักคิดหาหนทางเอาชนะธรรมชาติ หรือควบคุมสิ่งแวด
ลอมในโลกนี้ สิ่งที่อยูรอบตัวเรา รวมถึงการมีอิทธิพลตอคนอื่นดวย สมองสวนนีย้ งั ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับ
ความคิดที่ลึกซึ้งทางดานปรัชญาและศาสนา
อยางไรก็ตาม สมองสวนนีโอคอรเท็กซไมสามารถที่จะทํางานไดโดยปราศจากสมองสวนอาร
เบรนกับลิมบิกเบรนมาชวยดวย หรือถาหากสมองสวนอืน่ ทํางานโดยไมมีสมองสวนนีโอคอรเท็กซ
การตอบสนองก็จะเปนไปโดยอัตโนมัติแบบเด็กแรกเกิด
สมองทั้งสามสวนนี้จงึ ตองทํางาน
ประสานกันอยางดี จึงจะทําใหคนเรามีความสามารถ ในการทํางานของสมองนี้ บางขณะเราก็
สามารถที่จะเลือกใชสมองสวนใดสวนหนึ่งมากกวาสวนอื่น และเชื่อกันวาสมองของเราสวนใหญ
ยังไมไดพัฒนาใหเต็มขีดความสามารถ

สรุป
การไดทราบถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองลูกตั้งแตแรกเริ่ม คือตั้งแต
ปฏิสนธิในครรภ ทําใหพอแมไดรูวาสมองลูกคือสิ่งมหัศจรรย ไดรูวาชวงเวลาใดเปนชวงเวลาสําคัญ
ของการเจริญเติบโตของสมองลูก สมองของลูกเริม่ ทํางานอยางไร และทําใหเห็นวาลูกมีศักยภาพ มี
ความสามารถตั้งแตอยูในครรภมารดา
หลังจากนัน้ สมองเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้งเมื่อหลังคลอด โดยเฉพาะในชวง 3 ปแรก ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปของสมองทั้งปริมาณเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอ สารเคมีในสมอง รวมทั้ง
รอยหยักทีพ่ น้ื ผิวสมอง ลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของลูก เพราะฉะนั้นในชวง 3 ปแรก
ของชีวิตลูก ที่สมองของลูกมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและพัฒนามากที่สุด พอแมควรถือเปน
โอกาสทองทีจ่ ะทําการสงเสริมสมองลูกใหมีศักยภาพมากที่สุด และสรางพื้นฐานที่ดีงามใหลูกในทุกๆ
ดาน
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บทที่ 3
ลูกฉลาดเพราะความสามารถของสมอง
ตอนนี้คงเห็นภาพแลววาสมองของลูกมีการเจริญเติบโตอยางไรตั้งแตลูกอยูในครรภแมจน
ถึงหลังคลอดและยังตองมีการเจริญเติบโตตอไปอีก
พอเกิดมาสมองของลูกก็มีโครงสรางมา
ครบถวนและมีการทํางานแลวดวย ถึงจะยังไมสมบูรณแบบ แตก็เพียงพอที่จะทําใหลูกแรกเกิดมีชีวิต
อยูได มีความสามารถบางอยาง เชน ลูกสามารถมองเห็นในระยะใกลๆ ลูกสามารถไดยินเสียง ตอบ
สนองตอสภาพแวดลอมได เชน ถารอน หนาว เปยกแฉะ มดกัด ลูกก็จะรองไห เปนตน
พอแมจะเห็นวาความสามารถของลูกจะคอยๆ พัฒนาขึ้นทีละนอยตามวัย จนในที่สุดลูกจะ
เติบโตมีความสามารถมากมาย แตถา มองใหลกึ ลงไป ความสามารถเหลานี้เกิดจากการทํางานของ
สมองทัง้ สิน้
เพราะฉะนั้นถาจะกลาววาสติปญญาและความฉลาดของลูกเกิดขึ้นไดเพราะความ
สามารถของสมองก็คงไมผิด

สมองทําใหลูกมีความสามารถ
ดังไดกลาวมาแลววาสมองของลูกนอยมีความมหัศจรรย มีโครงสรางที่สลับซับซอนและมี
หนาทีก่ ารทํางานตางๆ วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหเราเขาใจไดวาสมองที่สลับซับซอน
ของลูกมีความสามารถไดอยางไร คราวนีม้ าดูกนั วาสมองทําใหลกู มีความสามารถตางๆ ไดอยางไร

ลูกเคลือ่ นไหวได
ไดพูดแลววา กลามเนื้อสวนตางๆ ของลูกแรกเกิดยังทํางานแบบ
อัตโนมัติโดยไมมีวัตถุประสงค ลูกวัย 1 - 2 เดือนจะยังไมรูจักไขวควาของ
เลน แตก็มีการเคลื่อนไหวแขน ขา มือ และเทา ซึง่ เปนการทํางานขัน้ พืน้ ฐานของสมองสวนเซนซอรี่
มอเตอรคอรเท็กซ ทาลามัส และเบซาลแกงเกลีย ซึ่งมีเสนใยสมองและไขมันสมองคอนขางครบถวน
แลว
วันเวลาผานไป ลูกเติบโตขึ้น สมองมีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการมากขึ้น ก็จะทํางานอยาง
มีวัตถุประสงคมากขึ้น เชน เด็ก 4 - 5 เดือนก็จะเริ่มรูจักไขวควาของเลน ซึ่งตองอาศัยการประสาน
งานของทั้งสมองที่ควบคุมการเห็นและการทํางานของกลามเนื้อมือและแขน สมองขางซายจะควบ
คุมการทํางานของกลามเนือ้ ของรางกายขางขวา รวมถึงกลามเนือ้ ใบหนา แขนขา ขางขวา สวน
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สมองขางขวาจะควบคุมการทํางานของกลามเนือ้ ของรางกายขางซาย รวมถึงกลามเนือ้ ใบหนา การ
หลับตา การขยับปาก และแขนขาขางซาย
การทํางานของกลามเนือ้ ในรางกายลูก แบงออกเปน การทํางานของกลามเนือ้ มัดใหญ และ
การทํางานของกลามเนื้อมัดเล็ก ตัวอยางของการทํางานของกลามเนือ้ มัดใหญ เชน การเดิน การ
ยกมือ การขยับแขนขา การขึ้นลงบันได การถีบจักรยาน ในขณะที่การทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กจะ
เกีย่ วของกับการเขียนหนังสือ การติดกระดุม การผูกเชือก การวาดรูป การทํางานฝมือ
การทํางานของกลามเนื้อเหลานี้แมวาจะพัฒนาไปตามธรรมชาติ แตหากขาดการฝกฝนตั้ง
แตเล็ก ลูกจะขาดทักษะและความชํานาญในการใชรา งกายสวนนัน้ ๆ ไป ยกตัวอยางเชน ถาขาด
ทักษะทางกลามเนื้อมัดใหญ ลูกก็จะไมคลองแคลววองไว ถาขาดทักษะทางกลามเนื้อมัดเล็ก ก็จะ
เขียนหนังสือไดชา หรือไมมีความสามารถทํางานที่ละเอียดประณีต

ลูกมองเห็นได
ลูกมองเห็นไดดวยการทํางานของประสาทตาหรือสมองสวนที่ควบคุมการเห็น โดยอาศัยการ
มองเห็นภาพตางๆ เขาสูสายตา ผานไปยังจอภาพขางหลังตาซึ่งประกอบดวยเซลลสมอง ตอจาก
นั้นเซลลสมองก็จะสงขอมูลไปยังสมองที่เกี่ยวกับการเห็นหรือสมองสวนออกซิปทอลโลบโดยผานทาง
เสนใยสมอง ผานจุดเชื่อมตอ ทําใหเกิดปฏิกิริยาสรางสารเคมีและเกิดกระแสไฟฟาขึ้นหลังจากนั้น
สมองสวนของการมองเห็นจะแปลภาพที่เห็นออกมาใหมีความหมาย โดยอาศัยสมองสวนนีโอคอร
เท็กซและสมองสวนหนา
นักวิจัยพบวา ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนสี รูปราง หรือการเคลื่อนไหวของวัตถุจะถูกปอนไปยัง
สมองหลายสวน ไมไดปอนขอมูลไปที่เดียวกัน แตสมองหลายๆ สวนก็สามารถเอาขอมูลเหลานี้มา
ประกอบกันออกมาเปนรูปภาพ แตทาได
ํ อยางไรยังไมมีใครทราบ
นักวิชาการบางคนเรียกการมองเห็นภาพวาเปนสวนหนึ่งของความคิด เพราะแมกระทั่งคน
ตาบอดแตกําเนิดก็สามารถจะคิด จินตนาการรูปภาพได การมองเห็นจึงขึน้ อยูก บั การทํางานของ
สมอง ในขณะเดียวกันสมองก็ตอบสนองตอการมองเห็นดวย
การเห็นภาพตางๆ ของคนเราเกิดจากตาเพียง 20 % ในขณะที่อีก 80 % เกิดจากการ
ทํางานของสมองสวนตางๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการเห็น ขอมูลเกี่ยวกับการเห็นจะไปรวมกันที่ศูนย
กลางของการเห็นที่อยูตรงสวนกลางของสมอง ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงระหวางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การเห็น อยางเชน ในขณะที่เรามองหนาคนคนหนึ่ง สมองของเราสวนที่มองเห็นใบหนาก็จะแปลภาพ
ออกมาวานีค่ อื ใบหนา และสมองสวนอื่นจะแปลสีหนาของคนคนนั้นวาเปนอยางไร เชน กําลังสุข หรือ
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เศรา หรือโกรธ ในขณะที่สมองอีกสวนก็จะเชื่อมขอมูลวาคนหนาตาแบบนี้คือใคร แลวเอาขอมูล
ตางๆ มาผสมกันใหเรารับรูวาคนหนาตาอยางนี้คือใคร ชือ่ อะไร กําลังดีใจหรือเสียใจ หรือมีอารมณ
อยางไร
การสรางภาพหรือการมองเห็นภาพยังเกิดจากสมองสวนใดสวนหนึ่งทํางานไดดวย ตัวอยาง
เชน ถาเรามองภาพที่ตองใชความคิด สมองสวนนีโอคอรเท็กซก็จะทํางาน แตถาภาพนั้นเปนภาพที่
เคลื่อนไหวตลอดเวลา เปนภาพเกี่ยวกับอารมณ ก็จะกระตุนใหสมองที่เกี่ยวกับอารมณหรือสมองลิม
บิกทํางาน หรือถาเปนภาพที่คอนขางจะคงที่และสามารถสงขอมูลเขาสายตาสูประสาทตาโดยตรง
สมองสวนอารเบรนก็จะทํางาน
นอกจากนั้นสมองยังมีความสามารถที่จะจับจองหรือเลือกมองเห็นเฉพาะสิ่งที่สนใจเทานั้น
แมวาสิ่งนั้นจะอยูทามกลางสิ่งแวดลอมอื่นๆ ก็ตาม

ลูกไดยิน
เชื่อไหมวาขณะที่แมตั้งครรภไดประมาณ 4 เดือนครึ่ง อวัยวะทีเ่ กีย่ วกับการไดยนิ ของลูกก็
พัฒนาจนสมบูรณแบบแลว สมองสวนเทมโพราลโลบซึ่งมีความสําคัญที่สุดตอการไดยินไดพัฒนาขึ้น
แลว และเมื่อแรกเกิด สมองสวนนีข้ องลูกก็มไี ขมันหอหุม เสนใยสมองเรียบรอยแลว ในขณะทีส่ มอง
สวนอืน่ ยังเพิง่ เริม่ สรางไขมันหรือมันสมองหอหุม เสนใยสมอง
นักวิทยาศาสตรพบวา ทารกในครรภไมใชเพียงไดยินอยางเดียว แตสามารถที่จะพยายาม
เลียนเสียงหรือเรียนรูเกี่ยวกับคําพูด พยายามขยับกลามเนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียงโดยเฉพาะใน
ลักษณะของการรองไห ซึง่ ทําใหลกู สามารถรองไหไดทนั ทีหลังคลอด
เสียงเตนของหัวใจแมเปนสิ่งกระตุนที่สําคัญตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการเกี่ยวกับการ
ไดยนิ ของลูก เนื่องจากเปนเสียงที่ใกลตัวลูก มีจังหวะคอนขางคงที่สมํ่าเสมอ และพบวาทารกในครรภ
อายุ 7 เดือนมีการเคลื่อนไหวรางกายตอบสนองตอเสียงของแม เรื่องนี้นักวิทยาศาสตรบอกวา เซลล
ผิวหนังทุกสวนของรางกายลูกมีสว นเกีย่ วของกับการไดยนิ
เนื่องจากเซลลผิวหนังสามารถรับคลื่น
เสียงแลวสงตอไปยังสมองได
ในสมองทีท่ ําหนาที่เกี่ยวกับการไดยินยังมีการสรางแผนที่สําหรับเสียงตางๆ ดวย พบวาเมื่อ
คนเราไดยินเสียงที่มีความแตกตางกัน เชน เสียง “พอ” กับ เสียง “แม” จะมีการทํางานของเซลลสมอง
เกิดขึ้นคนละที่ และถาไดยินเสียงเดิมอีก เชน เสียง "พอ" หรือ "แม" สมองสวนที่เคยไดรับเสียง "พอ" ก็
จะทํางาน ถาเปนเสียง "แม " สมองสวนที่เคยไดรับเสียง "แม" ก็จะทํางาน ถาหากเสียงใกลเคียงกัน
มาก เชน เสียง "รา" กับ "ลา" สมองอาจจะไมสามารถแยกได ทําใหเซลลสมองที่รับผิดชอบสองเสียง
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นีท้ างานขึ
ํ
้นพรอมๆ กัน เนื่องจากวาเซลลสมองระหวางสองเสียงนี้จะอยูใกลกันมาก ไมสามารถแยก
ความแตกตางได
พอลูกอายุประมาณ 1 ป แผนที่การไดยินในสมองจะมีโครงสรางที่สมบูรณ เชน เสียงนี้เซลล
สมองสวนนี้รับผิดชอบ อีกเสียงหนึง่ เซลลสมองอีกทีร่ บั ผิดชอบ เปนตน เมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะไม
สามารถแยกเสียงที่ไมเคยไดยินมากอนได เพราะไมมีเซลลสมองที่จะตอบสนองตอเสียงนั้น เนือ่ งจาก
ไมเคยไดยินมากอน เพราะฉะนั้นการที่เด็กยิ่งโต การเรียนรูภาษาก็จะเปนไดยากขึ้น เนือ่ งจากไมมี
เซลลสมองทีย่ งั ไมถกู จัดแผนทีเ่ หลืออยู หรือไมมีเซลลสมองที่ยังไมถูกใชงานเหลือไปใชเรียนรูภาษา
หรือคําใหมๆ ได
การเรียนรูคาศั
ํ พทก็เชนกัน ถาลูกเล็กๆ มีแมหรือคนรอบขางเปนคนพูดเกง ลูกจะรูคาศั
ํ พท
มากกวาเด็กที่อยูกับคนพูดไมเกง
การทํางานของการไดยนิ ยังทํางานควบคูไปกับการเห็น เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับการอาน ที่
เรียกวา ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลุมของประสาท
สวนในของหูกบั การเห็น คนไขที่อานหนังสือไมไดเหลานี้จะไมเห็นตัวหนังสือบนแผนกระดาษ แตจะ
เห็นตัวหนังสือลอยละลองไปมาอยูบนกระดาษ บางครั้งเห็นตัวหนังสือกลับหัวกลับหางกลับขาง ทํา
ใหไมสามารถจะอานหนังสือได หมอชาวอังกฤษโบราณไดสังเกตวาคนไขเหลานี้ถาหากวาใหยาแก
แพหรือยาแกเมารถซึ่งมีผลตอระบบประสาทที่เกี่ยวกับการทรงตัว คนไขเหลานี้อาการจะดีขึ้น แตใน
ปจจุบันยาแกแพไมใชวิธีการรักษาคนไขที่มีปญหาเรื่องการอาน
การที่คนเราไดยินเสียงตางๆ นัน้ เริ่มจากคลื่นเสียงจากภายนอกจะถูกสงไปยังกลุมประสาท
สัมผัสทีอ่ ยูด า นในสุดของหู คลื่นที่เขาไปนี้จะปรับเปลี่ยนคลื่นเสียงที่มีอยูภายใน ทําใหเกิดเปนคลื่น
เสียงรูปลักษณใหม
คลื่นเสียงที่อยูภายในสังเกตได ถาหากเราอยูใ นทีเ่ งียบๆ จะไดยนิ เสียงเหมือนเสียงนกหวีด
เบาๆ ซึ่งเปนเสียงที่คอนขางคงที่ และถาเรายิ่งตั้งใจฟง เสียงนี้จะยิ่งดังขึ้น แตพอเราไดยินเสียงจาก
สิ่งแวดลอมภายนอกเขามา ก็จะเปนคลื่นเสียงที่เขาไปเปลี่ยนคลื่นเสียงภายใน ทําใหเกิดการ เปลี่ยน
แปลงของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นในตัวเรา แลวจะถูกสงไปยังกลุมเซลลสมอง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเสียง
เหลานี้ใหเปนกระแสไฟฟาและสงไปที่สมองอารเบรน กอนจะถูกสงตอไปใหสมองทุกสวน ทําใหเรา
สามารถเขาใจเสียงที่ ไดยินได
อยางเชน เมื่อบีบแตรรถยนตจะทําใหเกิดคลื่นเสียง คลื่นเสียงจะเขาไปในประสาทหู เขาไป
ในสมองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีประจุไฟฟาเกิดขึ้นในกลุมของเซลลสมอง ประจุไฟฟาเหลานี้จะ
เดินทางกลับไปที่หูสวนในอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบอกวาเสียงแตรนี้มาจากทิศไหน
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จะเห็นวาการไดยินที่ทาให
ํ เราเขาใจเรื่องราวตางๆ ได เกิดจากการทํางานของสมองหลาย
สวนดวยกัน นับตั้งแตสมองสวนลิมบิกที่จะตอบสนองตอคลื่นตางๆ ที่เขามาที่ตัวเราดวยการอาศัย
ความชวยเหลือจากสมองนีโอคอรเท็กซแลวแปลคลื่นออกมา ผลลัพทของการติดตอของสมองสวน
ตางๆ ก็จะสงไปทีป่ ระสาทรับการไดยนิ และการทรงตัวทีห่ สู ว นใน ซึง่ จะทําใหรวู า เสียงตางๆ เหลานั้นมา
จากทีใ่ ด
นักวิจัยพบวา ประสาทการไดยินและประสาทสัมผัสมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมาก โดย
เฉพาะเสียงทุมหรือเสียงตําจะใกล
่
ชิดกับประสาทสัมผัสมากกวาเสียงแหลมสูง อยางเชน เด็กที่ขาด
การสัมผัสมาตั้งแตเล็กๆ จะชอบฟงเพลงที่ดังมากๆ ประเภทเพลงร็อกที่ดังสนั่น เพราะเสียงเพลงที่ดัง
มากๆ อยางนี้ จะทําใหเกิดการสั่นสะเทือนที่ไปกระทบประสาทสัมผัส ซึ่งเด็กไมไดรับมากอนนั่นเอง

ลูกมีความฉลาดและความรูสึกนึกคิด
เราไมสามารถบอกไดวาสมองสวนใดสวนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับความฉลาด
และความคิด แตเชือ่ กันวาสมองนีโอคอรเท็กซมหี นาทีเ่ กีย่ วกับความฉลาดและความรูส กึ นึกคิดของคน
เรา
ความฉลาด เปนความสามารถในการรูสึกนึกคิด เรียนรู ตัดสินใจเรื่องตางๆ ถาสมองยิง่ สลับ
ซับซอนมากและพัฒนาไดสมบูรณเทาไร สมองจะมีความสามารถที่จะเรียนรูและมีประสบการณมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันก็เก็บขอมูลใสกลับเขาไปในสมอง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงภายในสมองตลอดเวลา
ทําใหพฤติกรรมการตอบสนองของเราตอสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณที่เราไดรับมา
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ลวนสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดทั้งนั้น แมกระทั่งไวรัสและ
แบคทีเรีย แตเปนการตอบสนองในรูปแบบงายๆ ขณะที่คนเรามีระบบประสาทที่สลับซับซอนที่ทําให
การตอบสนองตอสิ่งแวดลอมเปนไปอยางสลับซับซอนมากกวา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีปฏิกิริยาตอบ
สนองเพื่อความอยูรอดของตัวเอง ดวยการใชความฉลาดเปนตัวชี้นาํ
สมองของเราเปนสิ่งมหัศจรรยมาก เซลลสมองสามารถที่จะเก็บขอมูล แปลขอมูลที่เขามา
เปนคลื่นกระแสไฟฟาแลวเก็บไวเปนประสบการณเขาไปในสมอง เปรียบเสมือนคลื่นไฟฟาที่ทีวีรับมา
แลวแปลออกมาเปนภาพบนจอใหเราเห็น
คลื่นสมองหรือคลื่นไฟฟาที่เขามาในสมองจะเปนตัว
กําหนดธรรมชาติของสิ่งที่เรารับรู เชน กายภาพ ความฉลาด อารมณ และความเปนจริงเกี่ยวกับ
ความคิด ความรูสึกตัว และอื่นๆ
ความฉลาดหรือความสามารถเฉพาะดาน อยางเชนภาษา เกิดจากวงจรของกระแสไฟฟาของ
เซลลสมองในสมองของเรานัน่ เอง เปนพัฒนาการของสมองที่เอาขอมูลจากสิ่งกระตุนและการตอบ
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สนองตอสิ่งกระตุนเก็บเขามาเปนโครงสรางของความรู เหมือนเราเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอร ซึ่งเรา
สามารถจะเรียกขึ้นมาใชเมื่อไรก็ได ธรรมชาติจะคอยๆ ทําใหเรามีความสามารถหรือมีความฉลาด
ขึ้นเปนลําดับตามชวงเวลาของพัฒนาการหรือระยะเวลาที่เหมาะสม
ถาหากเราดูแลในเรื่องของสติปญญาหรือความฉลาดของเด็กไมเหมาะสม โดยเรงมากเกินไป
หรือปลอยปละไมสนใจใหเด็กไดรับการกระตุนอยางเหมาะสมตามวัย ก็จะทําใหมีปญหาทางดานสติ
ปญญาหรือความฉลาดได ยกตัวอยางเชน เนื้อสเต็กไมเหมาะที่จะเปนอาหารสําหรับเด็ก เล็กทีย่ งั ไม
มีฟน หรือนมแมก็ไมเหมาะสําหรับเด็กวัยรุน เปนตน
สิ่งที่เด็กตองการสําหรับการพัฒนาสติปญญาและความฉลาด คือ สิ่งแวดลอมหรือการเลี้ยง
ดูที่ถูกตองเหมาะสม ผูเลี้ยงดูเด็กควรมีความรูในการเลี้ยงดูเด็ก ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆเพื่อ
เก็บขอมูลเขาไปสรางเปนโครงสรางความรูในสมอง แตสิ่งสําคัญก็คือจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม
กับวัยของเด็กดวย
ถึงแมเราจะไมสามารถบอกไดวาความฉลาดอยูที่สวนใดของสมอง แตสมองขางซายและ
สมองขางขวาก็จะมีสวนรวมในการทํางานที่เกี่ยวกับความฉลาดดวย สมองขางซายและสมองขาง
ขวานอกจากจะควบคุมการทํางานของกลามเนื้อและรับประสาทสัมผัสความรูสึกจากรางกายดาน
ตรงขามแลว ยังมีหนาที่แตกตางกันในเรื่องของการเรียนรูดวย (ดังภาพที่ 6)

ภาพที่ 6: การทํางานของสมองขางซายสมองขางขวา

สมองขางซายจะมีหนาที่คิดอยางเปนเหตุเปนผล มีสามัญสํานึก การจัดระบบ การดูแลราย
ละเอียดและการทํางานที่จะตองทําทีละอยาง การควบคุมเกี่ยวกับภาษา ตัวเลข สัญลักษณตางๆ
เปนสมองสวนที่ควบคุมเกี่ยวกับการแสดงออก (expression) การวิเคราะห การควบคุมเกี่ยวกับการ
พูด การเขียน
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ขณะเดียวกันสมองขางขวามีหนาที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค จินตนาการ สัญชาตญาณ
เปนสวนที่คอนขางผอนคลาย เปนสมองที่เปนจิตใตสานึ
ํ กมากกวา ในขณะที่สมองขางซายเปนสวนที่
อยูใ นจิตสํานึก สมองขางขวาจะทําหนาที่สรางกระบวนการตางๆ อยางรวดเร็ว สามารถทําอะไร
หลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน ซึ่งตรงกันขามกับสมองขางซายที่จะทําไดทีละอยาง สมองขางขวาจะ
มองภาพแบบรวมๆ มากกวาเจาะรายละเอียดเหมือนสมองขางซาย สมองขางขวามีหนาทีเ่ กีย่ วกับ
การรับรูความเขาใจมากกวาสมองขางซายที่จะทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการแสดงออก สมองขางขวายังทํา
หนาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห ศิลปะ ดนตรี และเรื่องของมิติสัมพันธ
สวนความฉลาดในลักษณะของการ "รู" การคนพบสิ่งตางๆ หรือหาคําตอบใหกบั ปญหาตางๆ
ไดอยางมหัศจรรย เชน การคนพบสําคัญๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกไมวา จะเปนในวงการวิทยาศาสตร ศิลปะหรือ
อืน่ ๆ ยังไมสามารถชี้เฉพาะเจาะจงไดวาอยูที่สมองสวนใด แตมีขั้นตอนการ "รู" ทีน่ า สนใจอยางมาก
คือ ขั้นตอนแรก เริ่มจากคนเรามีความคิดมุงหวังที่จะทําโครงการอะไรสักอยาง หลังจากนัน้ จะตองหา
หนทางทีจ่ ะทําใหสาเร็
ํ จ อาจจะประสบปญหา ก็พยายามหาทางแกไขปญหา บางครั้งอาจจะเหนื่อย
ลาจนหมดกําลังใจถึงกับคิดจะวางมือ แตจูๆ ในที่สุดคําตอบที่ดีและถูกตองก็ผุดขึ้นมาเองโดยไมคาด
ฝน ขั้นตอนเหลานี้อธิบายไดวาในสมองของเราขณะที่เราเบื่อหนายและอยากจะลมเลิก จิตใตสานึ
ํ ก
ของเราก็คอยๆ เอาชิ้นสวนขอมูลแตละอยางมาประกอบกันเหมือนกับภาพตอจิ๊กซอว แลวในที่สุดก็ได
คําตอบออกมาเอง
ความคิดริเริ่มหรือความคิดสรางสรรคของนักวิทยาศาสตรหรือจิตรกรคลายกับความสามารถ
พิเศษของเด็กที่มีสติปญญาบกพรอง คือ อยูๆ ความคิดในลักษณะอัจฉริยะก็จะเกิดขึ้นเอง แตมีความ
แตกตางอยูที่วาความคิดสรางสรรคของนักวิทยาศาสตรจะสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได ใน
ขณะที่เด็กที่มีสติปญญาบกพรองแตมีความสามารถพิเศษเพียงแครูคําตอบแตไมสามารถนําความรู
ไปใชอะไรไดมากไปกวานั้น

ลูกมีความจํา
คนเรามีความจําก็เพราะการทํางานของสมองสวนเทมโพราลโลบ ปจจุบันพบวาความจํา
ของคนเรายังมีอีกชนิดหนึ่งเรียกวา ความจําระยะสั้น (Working Memory) ที่เมื่อไดรับขอมูลมาแลวก็
จะเอาขอมูลนี้มาใชในการทํางานหรือสงไปเก็บไวในสมอง
สมองสวนที่เก็บความจําระยะสั้น หรือเก็บขอมูลใหมที่ยังไมเคยรูมากอน จะอยูใ นสมองดาน
หนาทางขวาและทางซาย อยูลึกเขาไป 1 นิ้วจากหนาผาก มีขนาดเทาแสตมปหรือมีขนาดไมเกิน 1
นิว้ ทําหนาที่เปนสมุดทดชั่วคราวในสมอง ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนภาพ เสียง กลิน่ ขอมูลทุกอยาง
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จะถูกสงมาทีส่ มองสวนนีก้ อ น หลังจากนัน้ ถาหากขอมูลไมถกู ใชกจ็ ะถูกลบทิง้ ไป หรือถาหากจะตอง
เก็บไวเปนความจําระยะยาว ก็จะสงตอไปยังสมองสวนลึกลงไป คือ ฮิปโปแคมปส ทีท่ าหน
ํ าทีเ่ ก็บ
ความจําระยะยาว
ถาเราตองการจะนึกเบอรโทรศัพท หรือเมื่อเห็นหนาคนคนหนึ่งแลวพยายามจะนึกวาคนนี้คอื
ใคร หรือแมแตการคิดเลขหรือตองการเขียนหนังสือเปนประโยค ก็ตอ งใชสมองสวนทีเ่ ก็บความจําระยะ
สัน้ เหมือนกัน แลวลงไปที่สมองสวนลึกเพื่อคนหาขอมูล เพราะฉะนั้นสมองสวนนี้จึงเรียกวา ความจํา
ระยะสั้น หรือเปนสมุดทดของสมอง
มีการตั้งขอสังเกตวา ในเด็กสมาธิสั้นจะพบวาสมองสวนที่เปนสมุดทดหรือความจําระยะสั้น
จะไมมีการตอบสนอง เด็กพวกนี้จะมีปญหาในการจดงานในหองเรียน หรือไมสามารถจําสิ่งที่อานได
เพราะวาสมองสวนนี้ไมทํางานเลย
สมองสวนทีท่ าหน
ํ าที่เปนสมุดทดนี้จะเก็บขอมูลไดจากั
ํ ด ถาหากวามีขอมูลใหมเขามาโดยที่
ขอมูลตรงนี้ยังไมไดไปเก็บที่ความจําระยะยาว ขอมูลเดิมจะถูกลบทิ้งไป อยางเชน ถาเราบอกใหคุณ
จําตัวเลข 7 ตัว 7969285 พูดทวนอีกครั้ง แลวนับเลขถอยหลังทีละ 2 ตัว จาก 99 - 89 เชน 99 - 97 95 ไปเรื่อยๆ หลังจากที่นับจบแลวถามกลับไปวา จําไดไหมวาตัวเลข 7 ตัวที่บอกใหจาคื
ํ ออะไร จะพบ
วาคุณไมสามารถจะจําได เนื่องจากวาขอมูลนั้นถูกลบทิ้งไปเพราะมีขอมูลใหมเขามา
นอกจากนี้สมองสวนสมุดทดยังสามารถเก็บขอมูลเปนกลุมกอนได อยางเชน เบอรโทรศัพท
แตละเขตจะมีกลุมหมายเลขขึ้นตน 3 ตัว ซึ่งบงบอกวาเปนเบอรโทรศัพทในเขตไหน เชน 587 สมอง
สวนนี้ก็จะนับเอาตัวเลข 587 เปนกลุมขอมูล 1 กลุมกอนเทานั้น ไมใชตัวเลข 3 ตัวแยกกัน เปนตน
จะเห็ น ได ว  า เราอาจเปรี ย บเที ย บสมองเราเหมื อ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรซึ่งจะไมเหมือนกันเสียทีเดียว แตมีความคลายคลึงกันมาก
คอมพิวเตอรสามารถเก็บขอมูลทุกอยางที่เราอยากเก็บไวได ในขณะที่คน
เรามีความจําระยะสั้นที่จะถูกลบหายไป กับความจําระยะยาวที่เราจะเก็บ
ไว จริงๆแลวเราอยากจะเก็บขอมูลทุกอยางแตไมสามารถจะเก็บไดหมด
แตถาหากเราไดรับขอมูลเดิมซําๆ
้ กลุมเซลลสมองเดิมจะถูกกระตุนซําๆ
้ ทําใหเรามีความจําระยะยาว
ได แตถาหากวาเราไดรับขอมูลเขาไปเพียงครั้งเดียวและเราไมไดใชอีกเลย ขอมูลก็จะถูกลบเลือนหาย
ไป
การทองจําซํ้าๆ จะทําใหเราสามารถเก็บขอมูลที่ไดรับเขามาใหเปนความจําระยะยาวได แต
การตัดสินวาจะเก็บขอมูลหรือไม
ขึ้นอยูกับสมองสวนฮิปโปแคมปสหรือสมองที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
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อารมณ สมองสวนนีท้ าหน
ํ าที่เหมือนคียบอรดของคอมพิวเตอรที่เราจะเปดปดสวิทชวาเราจะเก็บ
หรือไม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 2 ปจจัยดวยกัน
ปจจัยแรก คือ ขอมูลนี้มีความสัมพันธเกี่ยวของกับอารมณหรือไม ยกตัวอยางเชน ถาเปนชือ่
ไดโนเสารพนั ธุต า งๆ ลูกจะจําได เพราะขอมูลผุดขึน้ มาในสมองสวนฮิปโปแคมปส เพราะเรือ่ งราวเกี่ยวกับ
ไดโนเสารมีความตื่นเตนเราใจ เด็กจะจําไดดีกวาชื่อยุคสมัยตางๆ ในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร
ปจจัยที่สอง คือ ขอมูลที่เขามาใหมมีความเกี่ยวของกับขอมูลที่รูแลวหรือไม ตรงนี้ตางจาก
คอมพิวเตอร คือ ถาหากวาเราเก็บขอมูลใหม ไมวาจะมีความเกี่ยวของกับขอมูลที่มีอยูแลวหรือไม
คอมพิวเตอรก็จะเก็บบันทึกไวหมด แตในสมองเรามีความแตกตาง อยางเชน ถาหากเด็กคนหนึ่งมี
ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรมาก ในสมองจะมีเครือขายเสนใยสมองที่มีขอมูลตรงนี้อยูมาก ถาเอย
ชื่อยุคสมัยในประวัติศาสตร เด็กคนนี้จะสนใจ สมองสวนฮิปโปแคมปสของเขาก็สั่งใหเก็บขอมูลนั้น
เปนขอมูลระยะยาว
การที่เราเลือกเก็บขอมูลเฉพาะที่ตัวสนใจเปนสิ่งที่ดี เพราะสมองของเราไมสามารถเก็บขอมูล
ไดทกุ อยาง ถาเราเก็บทุกสิง่ ทุกอยางไวในสมอง เราจะไมสามารถมุงความสนใจหรือมีความตั้งใจกับ
เรื่องใดไดเลย มีการผาตัดสมองของคนที่มีอาการชักอยางรุนแรง เอาสมองสวนฮิปโปแคมปสออก
ปรากฏวาคนคนนี้ยังสามารถมีความทรงจําเกาๆ ได แตไมสามารถจะเก็บความจําใหมหรือเหตุการณ
ปจจุบันเขาไปได อยางเชน ไมสามารถบอกวาเมื่อเชากินอะไร ไมสามารถบอกวาวันนี้เปนวันอะไร
หรือตัวเองอยูท ไ่ี หน
ความจําของคนเราจะคอยๆ ลดประสิทธิภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น เพราะสมองสวนนี้จะคอยๆ
ฝอไป ลดการทํางานลง ดังนั้นเด็กๆ จึงมีความจําดีกวาคนแก

ลูกสามารถเรียนรูภาษา
ภาษาเปนสิ่งที่ทาให
ํ มนุษยแตกตางจากสัตว กลามเนื้อของเรามีการเคลื่อนไหวตอบสนอง
ตอเสียงแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นตั้งแตทารกในครรภอายุประมาณ 7 เดือน และหลังคลอดสมองก็พรอม
ที่จะทํางานไดทนั ที เพราะเสนใยสมองและระบบประสาททั้งหลายมีพรอมอยูแลว ตองการเพียงแคสิ่ง
กระตุนจากสิ่งแวดลอมเทานั้นก็จะเกิดการเรียนรูภาษาขึ้น
การเรียนรูภาษาครั้งแรกของลูก เปนการเรียนรูวิธีพูด กวาลูกจะพูดไดคาแรกสมองของลู
ํ
กจะ
ตองทํางานลวงหนามากอนแลวทั้งสมองสวนการไดยินและการเห็น โดยเฉพาะการไดยิน ถาลูกเกิด
มาหูหนวกเสียแลว ก็จะทําใหลูกเปนใบดวย เพราะเกิดมาในโลกที่ไมไดยินเสียง จึงไมรูวาเสียงที่คน
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เราพูดกันเปนอยางไร และการมองเห็นก็ทําใหลูกสามารถเลียนแบบวิธีพูดจากแมหรือคนรอบขาง
รวมทั้งเกิดความเขาใจวาสิ่งที่เราเห็นนั้นเรียกวาอะไร
การพูดของคนเราเกิดจากการทํางานของกลุม เซลลสมองทีต่ ดิ ตอถึงกันหลายกลุม เพราะคํา
แตละคํามีความเกี่ยวเนื่องกับคําอืน่ ๆ ดวย แลวในกลุมเซลลสมองที่สรางคําพูดเปนประโยคก็ยังแบง
ออกเปนกลุม ยอยๆ ที่ใชเรียกคําแตละคํา เชน นํา้ ดอกไม ขาว ฯลฯ ดวยการทํางานติดตอกันของ
กลุมเซลลสมองทั้งกลุมใหญและกลุมยอยแบบนี้จึงทําใหลูกเกิดการเรียนรูภาษาขึ้น
ถาสมองเกิดไดรับอันตราย ทําใหกลุมเซลลสมองเกี่ยวกับการพูดเสียหาย เชน คนที่เปนโรค
สมองอักเสบ ก็จะทําใหคนนั้นสูญเสียความสามารถทางภาษาบางสวนไป เชน ไมสามารถพูดคําบาง
คําได
การที่ลูกสามารถพูดได เรียกชื่อสิ่งตางๆ ได ขึ้นอยูกับขอมูลที่พอแมคนรอบขางปอนเขาไป
ถาเราสอนใหลูกรูวาสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรียกวาอะไร โดยการชี้เรียกชื่อสิ่งนั้นใหลูกฟงบอยๆ หรือพูด
คุยกับลูกบอยๆ ก็ตาม ขอมูลเหลานีจ้ ะเขาไปอยูใ นกลุม เสนใยสมอง ทําใหลกู จําได และคอยๆ เรียนรู
จักคําตางๆ
ยิ่งกวานั้นถาผูใหญจะแสดงความรูสึกตอสิ่งนั้นดวย ก็จะยิง่ ทําให
ลูกเกิดความเขาใจภาษาหรือความหมายของคําที่พูด เชน ถาพอแมสอน
ใหลูกรูจักวา "นี่คือดอกไม" พรอมกับกมลงดมดอกไม ยิม้ พอใจ ลูกก็จะ
เรียนรูวาดอกไมเปนสิ่งที่นาพึงพอใจ ขอมูลนี้ก็จะถูกเก็บเขาไปในสมอง
เชนกัน หรือถาลูกถามวานี่อะไรแลวชี้ไปที่สุนัขตัวใหญ ตัวสกปรก นากลัว พอแมทําหนาตาวานากลัว
แลวก็บอกวา "อยาเขาไปใกลนะ นากลัว อันตรายเดี๋ยวมันกัดเอา" ใสความรูสึกนากลัวเขาไปดวย
เด็กก็จะรับขอมูลทั้งหลายนี้เขาไปเก็บไวในสมองเชนกัน
หลังจากนัน้ เมือ่ เราเอยถึงสิง่ ทีส่ อนลูกใหรจู กั ลูกจะนึกถึงสิง่ นัน้ พยายามมองหาสิง่ นัน้ การที่
เราพูดคุยหรือสอนใหลูกรูจักสิ่งตางๆ บอยๆ เปนการกระตุนเครือขายเซลลสมองของลูก ทําใหเกิด
การคนหาขอมูลที่ถูกเก็บไวในสมองตั้งแตแรก หรือเรียกงายๆ วา ความจํานัน่ เอง
การเรียนรูภาษาของลูกในระยะเริ่มตนนี้ยังเปนในลักษณะรูปธรรม ลูกจะรับรูไดเฉพาะสิ่งที่
จับตองมองเห็นได ยังไมเขาใจภาษาในลักษณะนามธรรม เชน คําศัพทที่มองไมเห็นหรือจับตองไมได
หรือรูจักแตคาง
ํ ายๆ นัน่ เอง เชน ถาพูดกับเด็ก 2 ขวบวา "มือ" เด็กจะยกมือขึ้นดวย
การเรียนรูภาษานี้แมจะเปนการทํางานของสมองสวนนีโอคอรเท็กซก็จริง
แตก็ตองอาศัย
สมองอารเบรนเปนพื้นฐานดวย และเมื่อลูกโตขึ้นสมองสวนที่เกี่ยวกับทางอารมณก็จะชวยเสริมใหลูก
เรียนรูภาษาไดดียิ่งขึ้น เขาใจและรูจักใชภาษาอยางสลับซับซอนมากขึ้นดวย
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ลูกจะใชภาษาที่เปนรูปธรรมไปจนถึงวัย 7 ป หลังจากนั้นจึงจะรูจักภาษาที่เปนนามธรรม
สามารถจะเอาคําและสิ่งตางๆ มาสัมพันธกัน ถือเปนพัฒนาการทางภาษาอีกขั้นตอนหนึ่ง
เมือ่ อายุประมาณ 11 - 12 ป ลูกจะเขาใจภาษาที่มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น ตองเกีย่ วของกับ
การใชความคิด สติปญญา จินตนาการ และความคิดสรางสรรคดวย เปนการใชสมองสวนนีโอคอร
เท็กซ แตลูกจะมีพัฒนาการทางภาษาเปนไปดวยดีตามขั้นตอนนี้หรือไม สิ่งสําคัญขึ้นอยูกับความ
สัมพันธระหวางพอแมลูก พบวาเด็กที่มีความสัมพันธใกลชิดกับแมมักจะมีพัฒนาการและทักษะทาง
ภาษาที่ดี เพราะแมมักจะพูดคุยกับลูกตลอดเวลา และหากแมพอคนรอบขางเปนคนพูดเกงดวยยิ่งดี
เพราะจะคอยกระตุนหรือมีขอมูลสงปอนใหสมองสวนที่เกี่ยวกับภาษาทํางานบอยๆ ทําใหลูกพูดเกง
ไปดวย รูภาษาไดเร็ว และฉลาด เพราะมีขอมูลปอนอยูตลอดเวลา ถาลูกมีคนพูดคุยดวยตั้งแตเล็กๆ
ตลอดเวลา ก็จะพูดไดคลองเมื่ออายุ 3 ขวบ

พัฒนาการทางภาษาของลูกวัยตางๆ
อายุของลูก
6 - 10 เดือน
1 ขวบ

18 เดือน

2 ป
2 - 2 ปครึ่ง
2 ปครึ่ง - 3 ป

ความสามารถทางภาษาของลูก
ลูกวัยนี้ไมสนใจเสียงที่เปนภาษาอื่น แตจะสนใจเสียงที่เปนภาษาแม
ของตัวมากกวา
ลูกสามารถเชื่อมโยงคําและความหมายของคําได เชน ถาลูกเห็น
กระตาย และเราบอกวา นี่คือกระตาย เขาก็จะเริ่มเชื่อมโยงวาสัตว
รูปรางหนาตาอยางนี้เรียกวากระตาย
ความสามารถทางภาษาเปนไปอยางรวดเร็ว สวนใหญลูกจะเรียนรู
คําใหม 1 คําในทุก 2 ชั่วโมง และจะเริ่มเอาคําสองคํามาผสมกันเปน
ประโยคสั้นๆ เปนวลีสั้นๆ
จะรูจักคําไดหลายรอยคํา
จะพูดเปนประโยคยาวขึ้น
จะเริ่มรูจักใชไวยากรณ ถาในภาษาอังกฤษก็จะรูจักความหมายของ
Tense ตางๆ เชน ปจจุบัน อดีต อนาคต

เด็กแตละคนอาจจะมีพัฒนาการทางภาษาเร็วชาแตกตางกัน
แตก็พอมีขอสังเกตไดวา
พัฒนาการทางภาษาอาจจะไมเปนไปตามปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางสมอง ควร
พาลูกไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา หาสาเหตุของความผิดปกติและใหความชวยเหลืออยางเชนดวย
การฝกพูดหรือวิธีอื่นๆ เปนตน
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ตอไปนี้เปนอาการเตือนวาเด็กมีพัฒนาการในการเรียนรูภาษาผิดปกติ
อายุของลูก
3 ป

0 - 3 ป
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
1 - 2 ป

2 - 3 ป
3 - 4 ป

พัฒนาการทางภาษาที่ผิดปกติของลูก
ยังไมเขาใจภาษา ไมสามารถพูดได แมวาเด็กแตละคนจะมีชวงเวลา
พัฒนาการขั้นตางๆ ที่แตกตางกันบางก็ตาม แตถา 3 ปแลวยังพูดไม
ไดถือวาผิดปกติ
ไมสามารถหันไปหาเสียงได ก็พึงสังเกตไววาอาจจะผิดปกติ
ไมสามารถตอบสนองตอเสียงดัง เชน เสียงพูดดังๆ ไมมองหาเสียง
ถือวาผิดปกติ
ยังไมเขาใจคําพูดที่ใชพูดบอยๆ เรียกแลวไมหันหรือไมทาเสี
ํ ยงตาม ก็
ใหพึงระวังวาอาจจะผิดปกติ
ไมสามารถชี้รูปภาพในหนังสือได ไมสามารถเรียกสิ่งตางๆ งายๆ ที่
อยูในรูปภาพได หรือตอบคําถามงายๆ ไมได เชน "เอะ ตุกตาหมีของ
หนูอยูไ หนนะ"
ยังไมเขาใจคําสัง่ งายๆ หรือความหมายหรือความแตกตาง อยางเชน
"อันไหนขึน้ อันไหนลง" หรือ "ชวยไปหยิบขวดนมมาใหหนอย"
ยังไมสามารถตอบคําถามงายๆ เชน ใคร อะไร ทีไ่ หน หรือใชคําพูดที่
คนทั่วๆ ไปที่ไมใชคนคุนเคยไมสามารถเขาใจได ก็ถือวาผิดปกติ

ในการเรียนรูภาษา ผูเชี่ยวชาญทางภาษาบอกวาไมจาเป
ํ นตองใชอุปกรณอะไรมากมาย ขอ
ใหเปนเด็กเทานั้นก็จะเรียนรูไดดี

สมองสรางบุคลิกภาพใหลูก
บุคลิกภาพของคนเราเปนลักษณะประจําตัวที่ทาให
ํ คนแตละคนมีความแตกตางกัน นับตั้งแต
ลักษณะนิสัย ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติมุมมองตอสิ่งตางๆ
บุคลิกภาพมีความสําคัญตอชีวิตเราอยางยิ่ง ถาเรารูวาเรามีบุคลิกหรือเปนคนอยางไร เราก็
จะสามารถปรับตัวดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีจุดมุงหมาย และประสบความสําเร็จในชีวิตได
เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราจะตองคนพบตัวเอง แลวเปนตัวของตัวเอง
การคนพบตัวเอง การรูตัวเอง เปนความฉลาดอยางหนึ่ง และที่เราจะรูตัวเองหรือรูพฤติกรรม
ของเราเองไดนั้นก็ขึ้นอยูกับเรามองตัวเราอยางไรเมื่อเทียบกับสิ่งแวดลอมในโลกนี้ และเราจะสามารถ
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ควบคุมพฤติกรรมของเราไดอยางไร ซึ่งความสามารถที่จะจัดการและควบคุมชีวิตเรานี้ เปนความ
สามารถที่เรียกวา ประสิทธิภาพสวนบุคคล
คนที่มีประสิทธิภาพสวนบุคคลสูง ก็จะมีความมั่นใจในการมีพฤติกรรมโตตอบที่ถูกตอง แต
คนที่มีประสิทธิภาพในตัวเองตํ่าจะไมมน่ั ใจในตัวเอง มีความวิตกกังวลเมื่อจะตองมีการโตตอบตอสิ่ง
แวดลอมซึ่งอาจจะอยูนอกเหนือการควบคุมของคนคนนั้น
แลวบุคลิกภาพเกิดจากอะไร มาจากไหน นักวิชาการบางคนบอกวารอยหยักบนพื้นผิวสมอง
นัน่ เองเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของเรา เพราะสมองสวนนีท้ าให
ํ เราตอบสนองตอสิ่งแวดลอม มีผลตอ
ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของเรา
ถาถามวาบุคลิกภาพของลูกเราจะเปนอยางไร
ก็คงจะขึน้ อยูก บั รอยหยักในสมองซึง่ ถูก
กําหนดมาเรียบรอยแลวโดยกรรมพันธุ บวกกับการเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิดชวยกันหลอ
หลอมบุคลิกภาพประจําตัวลูก
จึงเปนเรื่องจําเปนที่คนเปนพอแมจะตองเลี้ยงดูลูกใหเปนคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี เปนคนมอง
โลกในแงดี รูจักปรับตัว คิดวิเคราะหแกปญหา เพราะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะสามารถเอาขอมูลที่มีอยู
มาชวยในการตัดสินใจและชวยใหแสดงออกไดเหมาะสม สามารถปรับตัวและทนตอสิ่งแวดลอมที่ไมดี
ได

สรุป
สมองมีโครงสรางและการทํางานที่ซับซอนละเอียดออนมาก ควบคุมระบบการทํางานของ
รางกายที่สํ าคัญๆ และระบบประสาททุกสวน ซึ่งสงผลตอความสามารถดานตางๆ ความรูสึกนึก
คิด พฤติกรรม รวมถึงสติปญญาและความฉลาดของคนเรา
ความรูเรื่องโครงสรางและการทํางานของสมองนีเ่ อง จะทําใหพอ แมสามารถมองเห็นทีม่ าที่
ไปของความรูสึกคิด การเรียนรูเรื่องตางๆ และการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของลูก เพื่อเปนพื้น
ฐานในการสงเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
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บทที่ 4
สิง่ ทีส่ รางเสริมและบัน่ ทอนความฉลาดของลูก
คนเรามักเขาใจกันวาลูกฉลาดเพราะพอแมฉลาด นั่นเปนความจริงเพียงครึ่งเดียว กรรมพันธุ
ที่ลูกไดรับการถายทอดจากพอแมเปนเพียงปจจัยหนึ่งที่ทาให
ํ ลกู ฉลาด
แตความจริงตองอาศัยอีก
ปจจัยหนึง่ คือ สิง่ แวดลอมและการเลีย้ งดูเขามามีสว นรวมในการสรางความฉลาดใหกบั ลูก
ลักษณะทางกรรมพันธุซึ่งเปนเรื่องของธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมกับการเลี้ยงดูจะตองเอื้อ
อํานวยซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหสมองของลูกเจริญเติบโตเปนปกติ คนเราเกิดมาในโลกนี้เหมือนกับ
ตนไมที่มีเมล็ดพันธุอยูแลว แตจะตองอาศัยการรดนํ้าใสปุยเพื่อจะทําใหเมล็ดพืชเติบโตขึ้นมาเปนตน
ไมใหญที่แข็งแรงสมบูรณ เปรียบเสมือนสมองของเราที่ธรรมชาติใหมา แตจะตองอาศัยสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม สงเสริมใหสมองนี้เปนสมองที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพที่สุด จึ งกลาวไดวา ไมมคี วาม
สามารถหรือความฉลาดใดทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามธรรมชาติโดยปราศจากสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม

กรรมพันธุเกี่ยวของกับความฉลาดของลูก
เรามาดูกันวากรรมพันธุจากพอแมบรรพบุรุษที่ถายทอดใหลูก เกี่ยวของกับสติปญญาและ
ความฉลาดของลูกไดหรือไมอยางไร
ลักษณะทางกรรมพันธุที่ลูกไดรับจากพอและแมจะเปนไปตามกลไกธรรมชาตินับตั้งแตเริ่ม
แรกปฏิสนธิ และเปนตัวกําหนดใหสมองลูกกอตัวเปนรูปเปนราง เจริญเติบโตจนพรอมที่จะถือกําเนิด
ในชวงระหวางตั้งครรภกรรมพันธุจะเปนตัวกําหนดวาสมองลูกจะเจริญเติบโตอยางไร มีโครง
สรางอยางไร ถาไมมีผลกระทบจากสิ่งแวดลอม สมองของลูกก็จะเจริญเติบโตไปตามที่ลักษณะทาง
กรรมพันธุกาหนด
ํ
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสมองลูกในครรภ เชน หากแมตั้งครรภรับ
ประทานยาบางชนิดซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสมอง จะทําใหเซลลสมองบาง
สวนไมเจริญเติบโต สมองมีความผิดปกติ ลูกอาจมีความบกพรองทางสติปญญา เชน ปญญา
ออน หรือเปนอัมพาต หรือเปนโรคชัก ฯลฯ นอกจากยาแลว การติดเชื้อในระหวางตั้งครรภโดยเฉพาะ
เชื้อไวรัสบางชนิด เชน หัดเยอรมัน ก็มีผลตอการเจริญเติบโตของสมองดวย เนื่องจากเชื้อตัวนี้จะไป
ทําใหเกิดการอักเสบและทําลายเนือ้ เยือ่ สมองบางสวน ทําใหลกู มีสมองพิการ
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จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตรพบวา กรรมพันธุหรือที่เราไดยินนักวิทยาศาสตรพูดกันถึง
DNA หรือ ยีน ที่เปนหนวยทางพันธุกรรม วาคนเรามียีนทั้งหมดราว 1 แสนยีน และมียีนถึง 50,000
ยีน ที่เปนตัวกําหนดโครงสรางและคุณลักษณะของสมองและระบบประสาท
นักวิทยาศาสตรคนพบความสําคัญของยีนตอสมองมากมายหลายอยางดวยกัน เชน
ในระยะทีส่ มองกําลังกอตัวเปนรูปเปนรางอยูในครรภแม จะมียีนเปนตัวกําหนดใหเซลลสมอง
เดินทางจากใจกลางเนือ้ สมองไปยังพืน้ ผิวสมองในตําแหนงทีถ่ กู ตองเหมาะสมเพือ่ ทําหนาทีต่ า งๆ ทํา
ใหสมองและระบบประสาทตางๆ ทํางานเปนปกติ
หรือมียีนเปนตัวกําหนดความเขมขนของโปรตีนในเซลลสมอง และกําหนดคุณลักษณะของ
เซลลสมอง อยางเชน เซลลสมองทีม่ โี ปรตีนจากยีนในปริมาณสูงก็จะทําหนาทีเ่ ปนเซลลสมองเคลื่อน
ไหว คือ เซลลสมองสวนที่ควบคุมการทํางานของกลามเนือ้ สวนเซลลสมองที่มีโปรตีนจากยีนใน
ปริมาณนอยๆ ก็จะเปนเซลลสมองเชื่อมโยงระหวางเซลลสมองแตละตัว
หรือการคนพบยีนที่สรางโปรตีนซึ่งมีสวนสํ าคัญทํ าใหเซลลสมองเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไป
ยังตําแหนงทีถ่ กู ตองในสมอง อยางเชน เซลลสมองที่เกี่ยวกับตาก็จะเดินทางไปอยูที่สมองสวนหลัง
ถาเซลลสมองเดินทางไปยังตําแหนงทีไ่ มถกู ตอง ก็จะทําใหเกิดความผิดปกติ เชน อาจจะทําใหเกิด
เนือ้ งอกในสมอง หรือความบกพรองในการเรียนรู (Learning Disability) หรือโรคจิตบางประเภท หรือ
โรคสมองเสื่อม เปนตน
หรือมียีนเปนตัวกําหนดเสนทางการแผกง่ิ กานของเสนใยสมอง เชน ในสมองสวนทีท่ ําหนาที่
เกี่ยวกับการเห็นของคนเรา เสนใยสมองของเซลลสมองที่เกี่ยวกับการเห็นจะเรียงตัวเองเปนชั้น เปน
แทง อยางเปนระเบียบเรียบรอย และแบงวาชั้นไหนหรือแทงไหนที่มาจากตาซาย ชัน้ ไหนแทงไหนมา
จากตาขวา
หรือมียีนที่ชื่อวาเคร็บยีน เปนตัวกําหนดถึงการเชื่อมโยงระหวางพัฒนาการของสมองทารกใน
ครรภไปจนกระทั่งพัฒนาการและการเรียนรูของสมองหลังคลอด โดยเฉพาะในเรื่องความจําและการ
เรียนรูในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและในมนุษย นักวิทยาศาสตรกลาววา ความจําและการเรียนรูต อ ง
อาศัยเคร็บยีน ซึง่ เขาทําการทดลองโดยยับยัง้ หรือหยุดการทํางานของยีนตัวนีใ้ นหอยทาก พบวาเกิด
การเปลีย่ นแปลงในสมองของหอยทาก ทําใหหอยทากเรียนรูไ ดในเวลาอันสัน้ ไมสามารถจะมีความ
จําระยะยาวได ดังนั้นถาหากวาไมมีความจําระยะยาว เราก็ไมสามารถเรียนรูอะไรไดมากกวาทักษะ
งายๆ
นอกจากนัน้ ยังมียนี ทีม่ สี ว นกําหนดพฤติกรรมมนุษย เชน ยีนทีท่ าให
ํ เกิดความสุข ยีนนีจ้ ะ
เกี่ยวของกับสารเคมีในสมองที่ชื่อวาโดปามีน (Dopamine) ซึ่งเปนสารเคมีในสมองที่ทาให
ํ คนรูสึกมี
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ความสุข ถาหากวายีนหรือหนวยทางพันธุกรรมตัวนี้มีความผิดปกติขึ้น ก็จะทําใหการทํางานของโด
ปามีนลดลงหรือทําใหบุคคลนั้นชอบดื่มเหลา ติดยา หรือมีพฤติกรรมที่จะเพิ่มโดปามีนในสมอง คนที่
มียีนตัวนี้ผิดปกติ ก็จะทํ าใหมีโอกาสที่จะเปนคนติดบุหรี่ ติดเหลา ติดการพนัน หรือติดยาเสพย
ติดไดงาย มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง
และยังมียีนอีกหลายตอหลายตัวที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของสมอง การเรียนรูและ
ความจํา ซึ่งลวนมีผลตอสติปญญา ความฉลาด และพฤติกรรมของคนเรา
ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการทั้งหลายไดสรุปวา การเจริญเติบโตพัฒนาการ
ของสมองไมไดขึ้นอยูกับยีนหรือกรรมพันธุเพียงสิ่งเดียว แตขึ้นอยูกับธรรมชาติ คือกรรมพันธุ และสิ่ง
แวดลอมตองเอือ้ อํานวยซึ่งกันและกัน
เพราะแมในขณะที่ลูกเปนทารกอยูในครรภ ซึ่งเราเห็นวาสวนใหญจะมียีนหรือกรรมพันธุเปน
ตัวกําหนดโครงสรางและคุณลักษณะของสมองดังไดกลาวไปแลวก็ตาม แตกระนั้นสิ่งแวดลอมก็มีผล
ตอสมองลูกอยูเ หมือนกัน อยางเชน หากหญิงมีครรภไดรับยาบางชนิด หรือดื่มเหลา เสพยาเสพยติด
ไดรับการฉายรังสี ก็จะมีผลตอการเจริญเติบโตของสมองลูก หรือเกิดความผิดปกติกับการเดินทาง
ของเซลลสมองในขณะทีส่ มองกําลังเจริญเติบโตอยูในครรภ ทําใหลูกเกิดมาอาจมีความบกพรองทาง
สมองหรือปญญาออนได
เชน ในการวิจัยปญหาดิสเล็กเซีย หรือมีปญหาในการอาน โดยใชหนูทดลอง พบวา เซลล
สมองอยูใ นตําแหนงที่ไมถูกตองประมาณรอยละ 40 - 50 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตขณะเปนทารกอยูในครรภ
แม คือเกิดขึ้นในชวงเวลาที่เซลลสมองกําลังเดินทางไปยังตําแหนงตางๆ ของสมอง แตอาจจะเกิดเหตุ
การณบางอยางทําใหเซลลสมองเหลานี้ไมสามารถเดินทางไปสูจุดหมายได หนูที่เกิดความผิดปกติเชน
นีจ้ ะไมมคี วามสามารถในการเรียนรูบ างอยาง แตหลังจากนําไปเลีย้ งในสิง่ แวดลอมที่มีสิ่งกระตุนมากๆ ก็
สามารถทําใหการทํางานของสมองหรือการเรียนรูของหนูตัวนี้ดีขึ้นมาเทาหนูที่ปกติ
สําหรับคนที่เปนโรคแอลดี (LD - Learning Disabilities) คือมีปญหาในการเรียนรู เชน ดิส
เล็กเซียหรือมีปญหาการอาน พบวาคนไขเหลานี้มีความผิดปกติในสมองโดยเฉพาะสวนคอรเท็กซ คือ
เซลลสมองที่ควรจะตองไปอยูที่พื้นผิวสมองกลับไปอยูตามสวนอื่นๆ ของสมองในตําแหนงที่ไมควรจะ
เปน คนที่เปนโรคเชนนี้จะอานหรือเรียนรูไดดีขึ้นหากไดรับการสอน การกระตุนที่เหมาะสม
สรุปแลวกรรมพันธุจะเปนเหมือนวัตถุดิบที่หลอหลอมมนุษยขึ้นมาเปนตัวเปนตน แตประสบ
การณการเลี้ยงดูเปนเหมือนเบาหลอมความรูสึกนึกคิด จิตวิญญาณ โดยเฉพาะประสบการณในวัย
แรกเริ่มของชีวิตจะเปนตัวกําหนดโครงสรางของสมอง ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรู ความคิด และ
พฤติกรรมของคนแตละคนไปตลอดชีวิต
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สิ่งแวดลอมมีผลตอความฉลาดของลูก
ในเรือ่ งนีว้ ทิ ยาการใหมๆ เปนขอพิสูจนใหความเชื่อของคนเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
เฉพาะในเรื่องปจจัยที่ทาให
ํ ลูกมีสติปญญาดี เฉลียวฉลาด
แตเดิมเราเชื่อวาสมองพัฒนาไปตามธรรมชาติไมมีสิ่งอื่นมากําหนดได แตปจจุบันเรามีขอ
พิสูจนแลววา สมองพัฒนาไปโดยเปนผลมาจากธรรมชาติหรือกรรมพันธุ ผสมกับสิ่งแวดลอมหรือการ
เลี้ยงดู
พบวา ประสบการณในชวงแรกของชีวิตลูกจะมีสวนสําคัญมากใน
การสรางโครงสรางของสมอง และมีผลตอพัฒนาการของสมองตอไปจน
ลูกโตเปนผูใหญ สัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแมกับลูก จะชวยใหลูกมี
พัฒนาการและการเรียนรูที่ดี มีผลโดยตรงใหสมองสรางเครือขายเสนใย
สมองดวย
หรือแตเดิมเราเชื่อวาสมองพัฒนาเปนเสนตรง ความสามารถในการเรียนรูของคนเราตั้งแตวัย
เด็กเล็กจนโตเปนผูใหญจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เปนเสนตรง แตปจจุบันพบวาพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของสมองไมไดเปนเสนตรง
แตจะมีชวงเวลาชวงวัยของลูกที่เหมาะจะรับความรูและ
ทักษะแตละอยางได
หรือความคิดที่กลาววา สมองของเด็กเล็กๆ ไมตื่นตัวเทาเด็กมหาวิทยาลัย แตปจจุบันนี้เรา
พบวา เมือ่ เด็กอายุ 3 ป สมองจะตื่นตัวมากกวาสมองผูใหญถึง 2 เทา และความตื่นตัวของสมองจะ
คอยๆ ลดลงเมื่อถึงวัยรุน
การวิจัยคนควาในเรื่องสมองทํ านองนี้ในชวงเวลา 50 ปที่ผานมา ทํ าใหเราพบวาสิ่ง
แวดลอมมีสวนทําใหสิ่งมีชีวิตมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยเนนการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมที่ทาให
ํ เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมอง โดยเฉพาะการเปลี่ยนโครงสรางของสมอง เปลี่ยนสารเคมีในสมองและ
เปลี่ยนการทํางานของสมอง
เชน การวิจยั ในหนูทดลอง 2 แบบ แบบแรก เอาหนูทดลองกลุม ที่ 1 ไปเลี้ยงในกรงที่มีสิ่ง
แวดลอมที่เต็มไปดวยสิ่งกระตุน มีของเลนที่จะกระตุนการเห็น กลามเนื้อ ความฉลาด กลุม ที่ 2 เลี้ยง
ในกรงมาตรฐานทั่วไป และกลุมที่ 3 คอนขางจะแยกออกมาอยูใ นกรงเล็กๆ ไมมีสิ่งกระตุนการเห็น
เทาที่ควร กับการวิจัยแบบที่สอง แบงหนูทดลองออกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนหนูที่ไดรับการฝก อีก
กลุมไมไดรับการฝกเลย แลวมาดูโครงสรางของสมอง
พบวา ในกลุมที่ไดรับการกระตุน นําหนั
้ กของสมองจะมากกวากลุมที่ไมไดรับการกระตุน
เพราะมีการสรางโปรตีนเพิ่มขึ้น กลุมที่ไดรับสิ่งกระตุนมาก สมองสวนทีใ่ หญขน้ึ คือสมองสวนทีเ่ รียก
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วา คอรเท็กซ หรือพืน้ ผิวสมอง ซึ่งเปนสวนดูแลเกี่ยวกับการเรียนรูและความฉลาด จะเพิ่มมากกวา
กลุมที่ไมไดรับการกระตุน และพบอีกวาการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ไดรับการกระตุน
แสดงวาระยะเวลาหรือหนาตางเวลาในการใหการกระตุนเปนสิ่งสําคัญมากที่จะกระตุนสมองได
หนูที่ไดรับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยสิ่งกระตุน สมองจะมีการสรางเครือขายเสน
ใยสมองมากขึน้ และขนาดของเซลลสมองก็ใหญขึ้นดวยประมาณรอยละ 20 นอกจากนัน้ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลลพยุงหรือเกลียลเซลลดวย
ที่นาตื่นเตนและสําคัญกวานั้นคือ หนูที่ไดรับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยสิ่งกระตุน
โดยเฉพาะในชวงแรกๆ ของชีวติ จะมีเสนใยสมองที่ยาวมากและมีจานวนมากขึ
ํ
้นดวย และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสามารถที่จะกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงของจุดเชื่อมตอของเสนใย
สมองได ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการเรียนรู
การทดลองในสัตวทดลองที่เปนฝาแฝดเหมือนยิ่งยืนยันถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและการ
เลี้ยงดูที่มีผลตอการพัฒนาสมอง เพราะฝาแฝดเหมือนจะมียีนหรือลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกัน
มาก
เมือ่ ทดลองนําสัตวทดลองที่เปนฝาแฝดเหมือนไปแยกเลี้ยงดูในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
ปรากฏวาสิง่ แวดลอมสามารถกระตุน ใหสตั วทดลองฉลาดและสามารถเปลีย่ นโครงสรางของสมองได
นอกจากนีย้ งั พบอีกวา สมองของคนที่ถูกกระทบกระเทือนเมื่อตอนเปนเด็กเล็ก ถาไดรับการ
กระตุนจากสิ่งแวดลอมมากๆ สมองสวนที่ถูกกระทบกระเทือนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นได
อยางเชน การทดลองในหนูทดลองที่มีสมองสวนคอรเท็กซหรือพื้นผิวสมองที่คอนขางบางซึ่งเปนผล
มาจากการไดรับความกระทบกระเทือนตอนแรกคลอด จะหนาขึ้นไดเมื่อเอาไปเลี้ยงในสิ่งแวดลอมที่มี
สิ่งกระตุนมากๆ
หรือในเรื่องการสรางบุคลิกภาพของลูก ก็มีตัวอยางเชน เด็กที่มีแนวโนมจะเปนคนขี้อายพบ
วาหากเด็กไดรับการกอดบอยๆ พอแมแสดงความรักบอยๆ จะโตขึ้นเปนเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
และมองโลกในแงดี ทําใหมีความกลามากขึ้น

สิ่งแวดลอมกับสมองลูกนอยในครรภ
มีการทดลองและการวิจัยหลายอยางที่แสดงใหเห็นวา ลูกนอยในครรภสามารถเรียนรู รับรู
หรือสัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบขางไดแลว ยกตัวอยางการไดยิน มีการทดลองพบวาในเด็กแรกเกิด
สามารถแยกเสียงของแมออกจากเสียงคนอืน่ ได โดยสังเกตการดูดนมของเด็กทารกอายุ 4 วัน เด็กจะ
ดูดนมคอนขางแรงถาหากวาไดยินเสียงพูดที่เปนภาษาฝรั่งเศสซึ่งเปนภาษาแมของเด็ก ตางจากเวลา
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ไดยินเสียงภาษารัสเซีย เด็กจะดูดนมเบาลง แสดงวาเด็กไดยินเสียงแมตัวเองตั้งแตอยูในครรภและจํา
ได
ในทางตรงขาม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่ไมดีก็จะสงผลถึงลูกในครรภดวย อาจจะทําลาย
หรือขัดขวางการเจริญเติบโตของสมองลูกได เพราะฉะนั้นแมตั้งครรภจึงตองดูแลตัวเองใหดี เพื่อเสริม
สรางพัฒนาการของสมองลูกใหเปนไปอยางสมบูรณ ดังนี้
1. รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน ใหสารอาหารที่แมตั้งครรภ
ตองการเปนพิเศษ เชน แคลเซียม ซึ่งตองรับประทานใหมากโดยเฉพาะใน
ชวงทายๆ ของการตั้งครรภ เหล็ก วิตามิน เกลือแร และที่สําคัญคือสาร
อาหารที่เรียกวา กรดโฟลิก (Folic Acid) ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนา
สมองลูกในชวงปฏิสนธิและ 2 เดือนแรกของการตั้งครรภ สามารถลด
ความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความพิการทางสมองของทารกในครรภได
2. ออกกําลังกายสมําเสมอและพั
่
กผอนใหเพียงพอ
3. ฝากครรภและพบแพทยเพื่อตรวจครรภตามที่แพทยนัดสมํ่าเสมอ
4. งดสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในระหวางตั้งครรภอาจทําใหคลอดกอนกําหนด เด็กที่คลอดออกมา
นําหนั
้ กนอยกวาปกติ
5. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด ผลของแอลกอฮอลและยาเสพยติดจะทําใหโครง
สรางและการทํางานของสมองผิดปกติ เด็กเกิดมามีสติปญญาบกพรองหรือบางครั้งรูปรางของโครง
สรางสมองจะแหวงๆ ขาดหายไปหรือผิดปกติ เพราะเซลลที่ทาหน
ํ าที่พยุงเซลลสมองหรือเกลียลเซลล
จะถูกทําลาย โดยเฉพาะโปรตีนที่มีอยูในเกลียลเซลลเหลานี้จะผิดปกติ ผลคือสมองทํางานผิดปกติ
6. หามซื้อยารับประทานเองโดยไมปรึกษาแพทย เพราะยาบางชนิดมีผลตอการเจริญ
เติบโตของอวัยวะตางๆ และสมองทารกในครรภ
7. หามรับการฉายเอ็กซเรย เพราะจะมีผลตอสมองและการเจริญเติบโตของอวัยวะตางๆ
ของทารกในครรภ
8. หลีกเลี่ยงความเครียด ถามีปญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะมีอารมณซึมเศราและเครียด
ระหวางตั้งครรภและหลังคลอด จะมีผลตอการเลี้ยงดูลูก ทําใหสัมพันธภาพระหวางแมและลูกไมดี
เทาที่ควร ซึ่งจะเปนผลเสียตอการเจริญเติบโตของสมองลูก
ดังนั้นจะเห็นไดวาการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของแมตั้งครรภมีผลตอการเจริญเติบโตของ
สมองเด็กไปตลอดชีวติ ซึ่งพอเปนผูมีบทบาทและสวนสําคัญในการดูแลสุขภาพกายใจของแมมากที
เดียว พอควรดูแลเอาใจใสและใหกําลังใจแม เชน รวมไปเปนกําลังใจเมื่อแมไปตรวจครรภหรือมี
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หัตถกรรมตางๆ เชน เจาะตรวจนํ้าครํา่ อัลตราซาวนด คลอด (ควรเขาไปอยูในหองคลอดดวย) หลัง
คลอดพอยังชวยไดมากโดยชวยแบงเบาภาระในการดูแลลูก เชน ชวยเปลีย่ นผาออม ปอนนม และ
อืน่ ๆ ทําใหความสัมพันธพอแมลูกผูกพันกันแนนแฟน ซึ่งเปนผลดีตอพัฒนาการและความฉลาดของ
ลูกดวย

สิ่งแวดลอมในชวงแรกเริ่มชีวิตลูก
เมื่อลูกคลอดออกมาจากครรภแมแลว สิ่งแวดลอมยิ่งมีบทบาทมากขึ้น เพราะชวงหลังคลอด
นี้ สมองลูกจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวง 3 ปแรกของชีวิต
จากแรกเกิด สมองของลูกซึง่ มีเซลลสมองอยู 1 แสนลานเซลล แตเซลลสมองเหลานี้ยังไมมี
การเชื่อมโยงกัน สมองของลูกแรกเกิดจึงเหมือนกับหองวางๆ ที่ยังไมไดตกแตง ยังไมมเี ฟอรนิเจอร
สวนของสมองที่ดูแลเกี่ยวกับความคิด ความจํ า อารมณ และพฤติกรรมทางสังคมก็ยังไม
พัฒนา ตอเมื่อลูกไดรับสิ่งกระตุนจากการเลี้ยงดูของพอแม จากสิ่งแวดลอม สมองลูกก็จะสรางเครือ
ขายเสนใยสมองตอบสนองและเกิดการทํางานขึ้น
สมองของลูกแรกเกิดทํางานมากกวาที่เราคิดมากนัก มีการเรียนรูมากกวาที่พอแมเรียนรูลูก
เปนพันๆ เทา ตั้งแตการอุม การโอบกอด เสียงเพลงที่พอแมกลอมใหนอน เสียงหัวเราะ หยอก
เยา เสียงที่พอแมพูดคุยดวย ลวนเปนขอมูลทีพ่ อ แมปอ นใหลกู ซึ่งจะไปกระตุนสมองลูก ทําใหเกิด
เครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอตางๆ อยางมากมายและรวดเร็วในชวง 3 ปแรกหลังคลอด (ดัง
ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 : สิ่งแวดลอมที่ชวยเสริมสรางศักยภาพสมองและการเรียนรูของลูกนอย

เมือ่ ลูกอายุ 3 ป สมองจะมีจานวนเครื
ํ
อขายเสนใยสมองนับลานลานเครือขาย ลานลานลาน
จุดเชื่อมตอมากกวาสมองผูใหญ 2 เทา การสรางจุดเชื่อมตอและเครือขายเสนใยสมองเหลานี้จะมี
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ตอไปจนลูกอายุ 10 ป หลังจากนั้นสมองจะเริ่มกําจัดเครือขายเสนใยสมองที่ไมไดใชทิ้งไป เพือ่ ให
สวนที่เหลือมีความสามารถและมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
จุดเชื่อมตอและเครือขายเสนใยสมองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมากมายในชวงตนของชีวิตนี้
หากไดรับการกระตุนหรือกลุมเซลลสมองไดทํางานอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนในทางบวกหรือลบก็
ตาม จะทําใหเซลลสมองและเสนใยสมองกลุม นีค้ งทนอยูไ ดนาน ยิง่ ถูกใชงานซําแล
้ วซํ้าเลา ก็จะอยู
มั่นคงตลอดไป ถาไมถูกใชเลยหรือใชไมมากพอหรือไมไดรับการกระตุนที่เหมาะสม
ลูกจะขาด
พัฒนาการดานตางๆ ทําใหเครือขายเสนใยสมองที่สมควรจะมีก็ไมเกิดขึ้น เชน เด็กที่ไมมีใครพูดคุย
ดวย ไมมใี ครอานหนังสือใหฟง เด็กจะเสียความสามารถทางดานภาษา หรือเด็กที่ไมไดรับการ
กระตุนดวยการเลน ดวยการเขากลุมกับเด็กคนอื่น ก็จะเสียความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคมเมื่อโตขึ้น เปนตน ผลระยะยาวของการขาดการกระตุน ขาดการเอาใจใส มีผลทําใหสมอง
ไมพัฒนา เชน เด็กกําพราทีถ่ กู ทิง้ ไวในสถานเลีย้ งเด็กกําพราโดยที่ไมไดรับการกระตุนพัฒนาการ
สมองบางสวนที่มีความสําคัญตอพัฒนาการก็จะไมพัฒนา
ในทางตรงขาม เด็กที่ไดรับความเอาใจใสจากพอแมและไดรับการกระตุนอยางเหมาะ
สมอยูเสมอ ก็จะเติบโตเปนเด็กที่มีความสามารถดานตางๆ เชน อาจจะเปนจิตรกร หรือนักกีฬาทีม่ ี
ชื่อเสียง เชน ไทเกอร วูด (Tiger Wood) นักกอลฟชือ่ กองโลก

การเลี้ยงดูที่สงเสริมใหลูกฉลาด
การเลี้ยงดูที่สงเสริมใหลูกฉลาดไมไดมีเคล็ดลับอะไรเลย เพียง
ดวยความรักและความผูกพันที่พอแมลูกมีตอกัน ก็สามารถกระตุน ให
สมองลูกเกิดการสรางเครือขายเสนใยสมองมาเชื่อมโยงเซลลสมอง ทํา
ใหสมองของลูกพัฒนาทํางานไดดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ยกตัวอยางเชน ในขณะที่แมปอนนมลูก แมจองมองตาลูกดวยความรัก ในขณะที่พอเปลี่ยน
ผาออมใหลกู ก็พดู คุยกับลูกนอยดวยเสียงทีอ่ อ นโยน นุม นวล ในขณะทีพ่ เ่ี ลีย้ งกลอมเด็กใหนอนก็รอ ง
เพลงใหฟง เหลานี้ดูเหมือนเปนสิ่งปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวี่วันวันละหลายครั้ง แตจริงๆ แลวสิ่งเหลา
นี้เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญมากตอการหลอเลี้ยงสมองลูก เชนเดียวกับรางกายตองการสาร
อาหารเพื่อการเจริญเติบโต
วิทยาการสมัยใหมและขอมูลใหมๆ คนพบแลววา อารมณที่มีความสุข สัมผัสทีน่ มุ นวลออน
โยน และประสบการณที่ลูกไดรับในชวงแรกเกิดนี้สาคั
ํ ญมากตอการที่จะชวยใหสมองเด็กพัฒนาและ
มีผลตอไปถึงอนาคตของลูก
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สายสัมพันธแมลูก..พืน้ ฐานชีวติ
สิ่งกระตุนที่สําคัญที่สุดสําหรับลูกแรกเกิดคือประสบการณที่เด็กไดรับจากความรักที่แมมีตอ
ลูก จากการที่ลูกมองจองตาหรือดูสีหนาอารมณของแม หรือไดยินเสียงคุย เสียงรองเพลง เสียงที่อาน
หนังสือ หรือสัมผัส โอบกอด เหกลอม แมกระทั่งการเลียผิวหนังของเด็กหรือของแม สิ่งเหลานีท้ ํา
ใหเกิดประจุไฟฟาเล็กๆ ขึน้ ในเซลลสมอง สงขอมูลไปตามเครือขายเสนใยสมอง และทําใหประจุไฟ
ฟาครบวงจร เซลลสมองเกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อทําหนาทีต่ า งๆ เชน การเห็น การไดยิน การเคลื่อน
ไหว การแสดงออกทางอารมณ เพราะฉะนั้นการอุมการสัมผัสอยางออนโยนนอกจากเปนสิ่งเชื่อม
โยงความสัมพันธระหวางแมกับลูกแลว ทีส่ ําคัญกวานั้นยังกระตุนสมองเด็กใหสรางฮอรโมนที่สําคัญ
ออกมา ฮอรโมนเหลานี้จะทําใหเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางสมองอยางมาก
เด็กที่มีสัมพันธภาพที่ดีมีความผูกพันกับแม จะเปนเด็กที่สามารถปรับตัวไดกับความเครียด
ในชีวิตประจําวันทั้งในปจจุบันและอนาคต เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีความรักและความอบอุน จะ
สามารถควบคุมสถานการณเมื่อเกิดความเครียดได
ความเครียดจะกอใหเกิดฮอรโมนคอรติโซล
(Cortisol) ซึ่งมีผลตอภูมิคุมกันและสมอง เด็กที่อยูในครอบครัวที่อบอุนจะมีฮอรโมนตัวนี้นอย ทําให
สามารถควบคุมสถานการณได เพราะถาระดับฮอรโมนคอรติโซลสูงจะมีผลทําลายเซลลสมองและลด
จํานวนเครือขายเสนใยสมองดวย
ผูเชี่ยวชาญหลายคนยังเชื่อวาเด็กที่เลี้ยงดวยนมแมและไดรับการสัมผัสตั้งแตแรกคลอดจะ
ฉลาด มีไอคิวสูงกวาเด็กที่ไมไดรับนมแมหรือขาดการกระตุนหรือขาดการสัมผัสตอนแรกคลอด การ
เลี้ยงลูกและใหนมลูกยังเปนการเวนระยะทิ้งชวงหางขึ้นของการมีลูกคนตอไป ซึ่งเปนผลดีเพราะจะได
มีเวลาดูแลลูกและกระตุนใหลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณและฉลาดมากที่สุด
เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวาการที่แมกระตุนประสาทสัมผัสตางๆ ของลูก ทั้งทางดานการสัมผัส
โอบกอด การมองจองตา การพูดคุยกับลูก ลวนมีสวนกระตุนกลุมเซลลสมองและทําใหสมองเกิดการ
ขยายเครือขายเสนใยสมอง สมองเกิดการทํางาน ทําใหลูกพัฒนาความฉลาด ขณะเดียวกันลูกก็จะ
ไมเกิดปญหาหรือมีความเครียดจากการตองแยกจากแมอนั เปนผลเสียตอพัฒนาการ ฉะนัน้ ความรัก
ความผูกพันระหวางแมลกู ในวัยแรกเริม่ จึงเปนพืน้ ฐานสําคัญของชีวิตลูก

ประสบการณซ้ําๆ สรางไขมันลอมรอบเสนใยสมอง
หากประสบการณตางๆ เขามาในสมองลูกซํ้าแลวซํ้าเลา ไมวาจะเปนการอุม การสัมผัสการ
โอบกอด ก็จะเปนการกระตุนใหเกิดการสรางไขมันลอมรอบเสนใยสมองดวย ทุกครั้งที่ลูกไดยินเสียง
แม จะมีการเคลื่อนไหวกลามเนื้อที่จะใชพูด ยิ่งไดยินเสียงบอยเทาไรก็จะยิ่งมีการสรางไขมันสมอง
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มากขึน้ เทานัน้ ไขมันสมองทีล่ อ มรอบเสนใยสมองนี้ จะทําใหการเคลื่อนไหวของกระแสไฟฟาในเสน
ใยสมองเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทํ าใหลูกฉลาดมากขึ้นนั่นเอง
ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่เราหมั่นฝกฝนอยูเสมอ ทบทวนบอยๆ จะทําใหเกิดการสรางไขมัน
ลอมรอบเสนใยสมองทีอ่ ยูค งนาน และเครือขายเสนใยสมองทีถ่ กู ใชงานบอยๆ ก็จะอยูตลอดไป

สงเสริมตามชวงวัยที่เหมาะสม
โครงสรางที่สลับซับซอนของเครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอเหลานี้ซึ่งทําใหสมองเกิด
การทํางาน ไมไดเกิดขึ้นอยางพรอมเพรียงในเวลาเดียวกัน สมองแตละสวนจะมีพัฒนาการสรางเครือ
ขายเสนใยสมองทีท่ าให
ํ เกิดความสามารถในดานตางๆ ในชวงเวลาที่แตกตางกัน
นาทีทองหรือชวงจังหวะในการเกิดพัฒนาการดานตางๆ เกิดขึน้ ทัง้ กอนและหลังคลอด บาง
ชวงอาจจะเกิดขึ้นภายในเวลาสั้นๆ บางชวงอาจจะยาวนาน อยางเชน ถาสมองไมไดรับประสบการณ
จากการเห็น คือไมไดเห็นเลยในชวงขวบปแรก ลูกก็จะไมสามารถมองเห็นไดเลยเนื่องจากสมองสวน
การเห็นไมไดพัฒนา หรือนาทีทองสําหรับการเรียนรูเรื่องภาษาอาจจะอยูในชวง 10 ปแรกของชีวิต ดัง
ที่เราเห็นวาเด็กสามารถเรียนรูภาษาไดอยางรวดเร็วและงายดายเมื่อเทียบกับผูใหญ อยางไรก็ตาม
เมื่อเราพูดถึงนาทีทองหรือชวงจังหวะสําคัญจะตองนึกไวเสมอวา ไมมีคําวาสายเกินไปที่จะชวยให
เด็กเรียนรูและพัฒนา เพียงแตถาชวยเหลือเด็กชาไป อาจจะตองเสียคาใชจายแพงมากและใชเวลา
นานมากเมื่อเทียบกับการชวยเหลือในชวงเริ่มแรกของชีวิต
ปฏิกิริยาระหวางประสบการณที่เด็กไดรับในชวงวัยแรกเริ่มของชีวิตนี้เองกับกรรมพันธุที่
เด็กไดรับจากพอแม ทํ าใหคนเราฉลาดหรือไมฉลาด รูสึกมีความสุขหรือสิ้นหวัง ทําใหเราตอบ
สนองผูอื่นดวยความรักหรือดวยความโกรธเกลียดชัง ทําใหเราใชเหตุผลหรือไมใชเหตุผล

ตอบสนองลูกอยางถูกตองเหมาะสม
ลูกเล็กๆ ตองการเวลาตองการความสนใจจากผูใหญ ตองการการดูแลเอาใจใส โดยไมจาํ
เปนตองมีของเลนทีแ่ พงๆ หรือขาวของเครื่องใชที่ดีเลิศหรูหรา ธรรมชาติการเลี้ยงดู การสัมผัส ความ
อบอุนเปนสิ่งสําคัญที่สุด
พอแมควรถือโอกาสนี้ใชความอยากรูอยากเห็นของเด็กใหเปนประโยชน เพราะเด็กก็เหมือน
เครื่องจักรที่ตองการเรียนรูตลอดเวลา มีความสนใจทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว ไมวาจะเปนเงาตามถนน
เสียงสุนขั เหา เสียงโทรศัพท เพราะฉะนั้นถาเรารวมเรียนรูไปกับลูก ลูกจะโตขึ้นเปนผูใหญที่มีความ
รับผิดชอบ เพราะลูกจะรูวาตอนเล็กๆ มีคนฟงเขา สนใจเขา เมื่อโตขึ้นเขาก็ทาแบบเดี
ํ
ยวกัน
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ตอไปนี้เปนตัวอยางใหเห็นวา การเลี้ยงดู การตอบสนองของพอแม หรือประสบการณในวัย
แรกเริ่ม มีผลตอการเรียนรูและพัฒนาการทางอารมณของลูกอยางไร
ตัวอยางแรก แมซง่ึ มีลกู อายุ 5 สัปดาห ตื่นขึ้นกลางดึกเพราะไดยินเสียงลูกรอง แมรูวาถึง
เวลาใหนมแลว ลูกคงหิวแลว จึงเดินไปเปดไฟ ลูกเมื่อรูวาไฟเปด ไดรับการสัมผัสโอบอุมของแม ถึง
แมจะหิวแตก็คอยๆ สงบลง เพราะรูวาความหิวกําลังจะสิ้นสุดลงแลว ระหวางที่แมปอนนมลูกอยูครึ่ง
ชั่วโมง แมมองตาลูก พูดคุยดวยเสียงเบาๆ ไปเรื่อยๆ ลูกก็ยม้ิ จองมองตอบ "วาไงจะคนสวยของแม หิว
ใชมั้ย เอาอีกมัย้ จะ เดี๋ยวเรอซะกอนนะ แมรักหนูจังเลย" เมือ่ ปอนนมจนลูกอิม่ นอนหลับ แมอุมลูก
กลับไปนอนที่เตียงลูก จูบเบาๆ หมผาให กระซิบเบาๆ วา "ฝนดีนะลูกนะ"
กิจกรรมและความสัมพันธระหวางแมกับลูกที่เกิดขึ้นเปนกิจวัตรประจําวันเชนนี้ดูเหมือนเปน
เรื่องธรรมดาๆ ไมมีความหมายอะไร แตจริงๆ แลวสิ่งเหลานี้วิเศษเกินธรรมดา เพราะเปนสิ่งที่ทาให
ํ
ลูกนอยรูวาเมื่อมีคนมาปอนนมก็จะไดรับสัมผัสที่ออนโยน ไดเรียนรูวาการรองจะไดรับการตอบสนอง
ที่ตรงกับความตองการ จะเริ่มรูสึกถึงสัมผัส มีการแลกเปลี่ยนความรูสึกกับแม เรียนรูวาตัวเองนั้นมี
คา มีคนตอบสนอง เห็นความสําคัญ เกิดความไวใจในสิ่งแวดลอมวาอยางนอยมีคนที่เด็กจะเชื่อใจได
มีคนคอยชวยเหลือเมื่อเกิดความไมสบายกายใจ
ตรงขามกับอีกตัวอยางหนึ่ง แมซึ่งเพิ่งทะเลาะกับสามีและหลับไปไดไมนาน ตื่นขึ้นดวยความ
โมโหเมื่อไดยินเสียงลูกวัย 5 สัปดาหรองกลางดึก ลูกยิ่งรองแมยิ่งโกรธ แมตะโกนใสลูกวา "หุบปากซะ
ที ทนไมไหวแลว" ลูกยิง่ รองดังขึน้ เพื่อนบานก็ตะโกนแทรกขึ้นมา "ใหเด็กหุบปากซะที หนวกหูชาว
บาน" แมโกรธจัด ทุบกําแพงตะโกนดากลับไปวา "หุบปากตัวเองสิ" ในขณะเดียวกันกระโดดจากเตียง
ไปที่เตียงลูกพลางตะโกนใสลูก "มาแลว มาแลว หุบปากซะที" แมจับลูกขึ้นมาดูและตะคอกใส "นึกวา
รองแลวจะไดทุกอยางที่ตองการรึไง เอา..หิวก็จะใหกนิ " ขณะที่ปอนนมลูก แมยังไมหายโกรธ ตาจอง
ไปที่ผนัง นึกถึงเหตุการณที่เพิ่งทะเลาะกับสามี ยิ่งเกิดอารมณเครียดมากขึ้น ออมแขนทีอ่ มุ ลูกอยูเ กร็ง
โดยไมรูตัว ทําใหลูกรูสึกไมสบาย เริม่ รองอีก ไมยอมดูดนม แมกไ็ มเขาใจ ตะโกนใสลูก "ไมอยากกินก็
ไมตอ งกิน" แลวอุมลูกกลับไปนอนที่เตียง เดินออกจากหองไปทีค่ รัว เปดเพลงเสียงดังลั่นกลบเสียงลูก
ลูกก็รอ งจนเหนือ่ ยหลับไปเอง
สําหรับตัวอยางนี้เด็กก็ไดเรียนรู แตเปนการเรียนรูวา การอุมการกอดเปนสิ่งที่ไมสบาย ไมนา
พอใจ การรองของเขาไดรับการตอบสนองดวยเสียงแหลมๆ ที่แสดงอารมณโกรธของแม และเรียนรู
อีกวาความตองการของเขาไมสาคั
ํ ญ และในโลกนี้ไมมีใครเลยที่เขาจะเชื่อใจไวใจได
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จริงๆ แลวอาจมีเด็กบางคนที่รองไมหยุดแมจะไดรับการกอด การปอนนมอยางออนโยน แต
จากการวิจัยและขอมูลการศึกษา พบวาสวนใหญเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยความรัก ใหการตอบ
สนองทีถ่ กู ตอง จะรองนอยกวา กลางคืนจะหลับดีกวา
เด็กทั้งสองตัวอยางนี้ถาไดรับประสบการณแบบเดียวกันซํ้าแลวซํ้าเลาจะมีผลตอการเจริญ
เติบโตพัฒนาการของสมองโดยเฉพาะทางดานอารมณ ความรูสึกตอตัวเอง ตอโลกรอบขางใน
ลักษณะที่แตกตางตรงกันขาม ตัวอยางหนูนอยคนที่สองจะเรียนรูวาความตองการของเขาไมสาคั
ํ ญ
ไมสามารถไวเนื้อเชื่อใจใครไดเลย
เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาและการตอบสนองอยางถูกตองของพอแมพี่เลี้ยงที่มีตอเด็กในชีวิต
ประจําวันจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําใหเครือขายวงจรเสนใยสมองของลูกอยูคงทนและแข็ง
แรง เครือขายเสนใยสมองและประสบการณเหลานี้จะมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
สมอง ตลอดจนบุคลิกภาพ พฤติกรรม และการเรียนรูของเด็กในเวลาตอมา
สําหรับพอแมที่ทางานนอกบ
ํ
าน
คงมีปญหาวาทําอยางไรจึงจะมีสวนชวยเสริมสราง
พัฒนาการของสมองลูก โดยธรรมชาติพัฒนาการของสมองเปนไปโดยไมหยุดยั้ง เปนไปตลอดเวลา
ไมวา ในชวงเวลาทีล่ กู อยูก บั พอแมหรือเวลาทีพ่ อ แมออกไปทํางาน ดังนั้นสําหรับพอแมทต่ี อ งออกไป
ทํางานนอกบานหรือมีความจําเปนไมสามารถเลี้ยงลูกเองได ผูที่มีบทบาทสําคัญแทนพอแม คือคน
เลี้ยงดูเด็ก ไมวาจะเปนญาติ เพื่อนบาน หรือพี่เลี้ยงที่จางมาก็ตาม บุคคลเหลานี้จะตองมีประสิทธิ
ภาพสูงและเขาใจวิธีเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองรูจักการใหสิ่งกระตุนที่ถูกตองเหมาะสม
เพื่อชวยเสริมสรางพัฒนาการของสมองเด็ก

สิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่มีผลตอสมองลูก
อาหารบํารุงสมอง
เป น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู  แ ล ว ว า อาหารที่ ถู ก สั ด ส ว นมี ค วามจํ าเป น ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการทุกสวนของรางกายลูก ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองดวย ผล
กระทบที่สําคัญสําหรับเด็กเล็กที่ขาดสารอาหาร คือ จะมีผลตอพัฒนาการกลามเนื้อ สวนในเด็กโต
พบวามีผลตอการเรียนรู ซึ่งไดรับผลแตกตางกันไปแลวแตจะขาดสารอาหารมากนอยเพียงไร
ถาลูกไดรับสารอาหารที่ดี ก็จะมีความสามารถในการอาน คิดเลข และมีสติปญญาดีกวา
กลุมเด็กที่ขาดสารอาหาร และยังพบอีกวาเด็กที่ขาดสารอาหารอาจมีปญหาสมาธิสั้นรวมดวย มีการ
ทดลองในสัตวทดลองพบวา จะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของสมองเมื่อขาดสารอาหาร และถา
หากไดรับการดูแลรักษา โครงสรางสวนใหญก็จะกลับคืนเปนปกติ อยางไรก็ตามโครงสรางอื่นๆ เชน
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ปริมาณไขมันสมองที่หุมลอมรอบเสนใยสมอง หรือสัดสวนของจุดเชื่อมตอของเซลลสมองจะไมคืนสู
สภาพปกติ
จากขอมูลตางๆ เหลานี้จึงมีสมมุติฐานวา ผลกระทบของการขาดสารอาหารตอสมองเด็กจะมี
ผลตอกระบวนการคิดและการแกปญหา และมีรายงานการศึกษาในเด็กอายุ 11 เดือนที่ขาดสาร
อาหารจนตัวและศีรษะเล็ก เมื่อถายภาพสมองจะพบวาสมองฝอ แตเมื่อไดรับการรักษา ใหสาร
อาหารทดแทนและจัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางคนเลี้ยงกับเด็ก พบวาเด็กนั้นสามารถกลับมามีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเปนปกติได เมื่อถายภาพสมองอีกครั้ง พบวาสมองที่ฝอก็ดีขึ้นดวย
สารอาหารทุกชนิดมีประโยชนและมีความสํ าคัญตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
สมองทัง้ สิน้ การรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมูก็จะเปนประโยชน อยางไรก็ตามมีสารอาหาร
บางชนิดที่มีความสําคัญเปนพิเศษมีผลตอการเจริญเติบโตตอสมอง ซึ่งมีการศึกษากันอยางกวาง
ขวาง ไดแก
ธาตุเหล็ก
ธาตุเหล็กเปนสวนสํ าคัญของเอ็นไซมที่มีบทบาทตอการสรางไขมันสมองและสารเคมีใน
สมอง ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการทํางานของสมอง ในสัตวทดลองพบวา หนูที่ขาดธาตุเหล็กอาจจะกอ
ใหเกิดปญหาสมาธิสั้นได และถาไดรับการรักษาก็จะดีขึ้น นอกจากนี้การขาดธาตุเหล็กยังทําใหเด็กมี
ความบกพรองในการใชทักษะทางกลามเนื้อดวย
จากการวิจัยพบวาหญิงมีครรภที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก เด็กที่คลอดออกมามักมีนาํ้
หนักตัวนอยหรือคลอดกอนกําหนด นอกจากนีย้ งั พบอีกวาเด็กเล็กอายุตากว
่ํ า 2 ขวบที่ขาดธาตุ
เหล็ก จะมีระดับพัฒนาการที่ตํ่ากวาเด็กที่มีธาตุเหล็กปกติ เด็กกลุมนี้ยังเปนคนขี้กลัว เหนือ่ ยงาย
งอแงงาย และหากใหธาตุเหล็กเด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อาการตางๆ จะดีขึ้น สวนเด็กในวัยเรียน
พบวา ระดับของธาตุเหล็กจะมีผลตอระดับสติปญญาและการเรียน หากใหการรักษาก็จะดีขึ้นไดเชน
กัน
ไอโอดีนและไทรอยดฮอรโมน
การทดลองในสัตวทดลองพบวา
ภาวะขาดไทรอยดฮอรโมนจะทําใหสมองมีขนาดเล็กลง
จํานวนเซลลสมองทัง้ ในสมองใหญและสมองเล็กก็เล็กลง ในมนุษยกเ็ ชนกัน พบวา สมองมีขนาดเล็ก
ลง จํานวนเซลลสมองที่พื้นผิวสมองลดลง รวมทั้งอาจจะเกิดการเสื่อมสลายของเซลลสมองที่มีอยู
แลวดวย
ธาตุไอโอดีนเปนสวนประกอบที่สาคั
ํ ญของไทรอยดฮอรโมน การขาดไอโอดีนก็จะมีผลตอ
ระดับสติปญญา และยังมีผลตอภาวะของกลามเนื้อซึ่งอาจจะเกิดการเกร็งตัว หูหนวกจาก
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ประสาทหูพิการไดดวย ตัวออนในครรภสามารถสรางไทรอยดฮอรโมนไดเมื่อเจริญเติบโตเขาไตร
มาสทีส่ อง ในไตรมาสแรกทารกจึงตองอาศัยไทรอยดฮอรโมนจากแม ถาแมขาดไอโอดีนทารกก็จะมี
ปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการสมองและสติปญญา
ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันปญหาดังกลาว แมควรจะไดรับไอโอดีนตั้งแตกอนตั้งครรภหรือ
ระยะแรกเริ่มของการตั้งครรภ ไมเชนนั้นจะสายเกินไป และถึงแมจะใหไอโอดีนกับแมในชวงตั้ง
ครรภและตลอดตั้งครรภ เด็กที่คลอดออกมาก็จะตองไดรับการตรวจสมํ่าเสมอ เพราะถาเด็กอยูในพื้น
ที่หรือจังหวัดที่ขาดธาตุไอโอดีนมากๆ มีโอกาสเกิดภาวะขาดไอโอดีนหลังคลอดไดอีก จึงตองไดรับ
การดูแลรักษาที่ถูกตองเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสมอง ทีส่ ําคัญควรอยูในความดูแลของ
แพทย
กรดไขมัน
จะเห็นวาในระยะหลังๆ มีการโฆษณาขายอาหารเสริมกันมาก อาหารเสริมที่โฆษณากันมาก
คือนํ้ามันปลา ซึ่งพบวามีกรดไขมันที่จะมีผลดีตอพัฒนาการของสมอง กรดไขมันที่ไดรับการกลาวถึง
มากคือ อะราชิโดนิก แอซิด (Arachidonic Acid) ซึ่งสรางจากไลโนลีอิก แอซิด (Linoleic Acid) และ
โดโคซาเฮกซาโนอิก แอซิด (Docosahexaenoic Acid หรือ DHA) ซึ่งกรดไขมันทั้งสองตัวนี้มีการ
สะสมอยางมากในชวงไตรมาสที่สามของการตั้งครรภและในชวง 18 เดือนแรกหลังคลอด เพื่อจะเปน
สวนประกอบของผนังเซลลของระบบประสาท
ในนมแมจะมีสาร DHA ซึ่งพบวาเด็กที่ดื่มนมแมจะมีปริมาณของกรดไขมันนี้มากกวาเด็กที่
ดื่มนมขวดซึ่งไมมี DHA ผลการทดลองเบื้องตนพบวา สาร DHA นี้มีสวนชวยในการเจริญเติบโต
พัฒนาการของสมอง ทีเ่ กีย่ วของกับการมองเห็น แตผลสรุปคงจะตองรอการศึกษาคนไขจานวนมาก
ํ
ขึ้น
กรดโฟลิก
สารที่มีความสําคัญอยางมากอีกชนิดหนึง่ ตอการเจริญเติบโตของสมอง คือ กรดโฟลิก ซึ่ง
เปนสารอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน ในไขแดง ผักใบเขียว ถั่วบางชนิด แมที่ขาดกรดโฟลิกในชวง
ตั้งครรภ 1 - 2 เดือนแรก ก็จะมีความเสี่ยงตอการใหกําเนิดลูกที่มีความพิการทางสมอง อาจจะเปน
แบบรุนแรง คือคลอดออกมามีแตใบหนา แตไมมีสมองใหญและกะโหลกศีรษะซึ่งไมสามารถจะมีชีวิต
อยูได หรือในกรณีที่มีความรุนแรงนอยกวา สมองเจริญเติบโตปกติแตมีความผิดปกติของการเจริญ
เติบโตของไขสันหลัง โดยที่กระดูกที่ไขสันหลังไมปด ไมมีผิวหนังปกคลุม เนื้อของไขสันหลัง
ออกมาอยูน อกผิวหนัง เด็กกลุมนี้จะมีชีวิตอยูรอดได แตจะมีความพิการของขา ระบบกระเพาะ
ปสสาวะ ระบบขับถาย และหากเปนที่ไขสันหลังระดับคอก็จะมีความพิการที่แขนดวย เด็กที่คลอด
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ออกมามีความพิการเชนนี้ไมสามารถที่จะรักษาใหหายขาดเปนปกติได อาจจะไดรับการผาตัดปอง
กันการติดเชื้อ แตความพิการยังคงเปนอยูตลอดชีวิต
หญิงที่ตั้งครรภควรไดรับกรดโฟลิกหรือรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิกในชวงแรกเริ่มตั้ง
ครรภหรือกอนตั้งครรภ ก็จะชวยปองกันความพิการทางสมองเชนนี้ได

นมแมกับการเพิ่มไอคิว (IQ)
นมแมเปนอาหารธรรมชาติที่ประเสริฐที่สุดที่จะทําใหเด็กในชวง 4
เดือนแรกสามารถจะมีชีวิตอยูไดโดยไมจําเปนตองมีอาหารเสริมหรือนม
กระปอง
และนมแมโดยเฉพาะนมหยดแรกที่มีสารโคลอสตรัม ยังมี
ภูมิคุมกันที่สามารถตานทานโรคตางๆ เด็กที่กินนมแมจะมีอาการหูอักเสบ
เปนหวัด เปนผื่น หรือเปนภูมิแพ นอยกวาเด็กทีก่ นิ นมกระปองหรือนมวัว
สวนตัวแมที่ใหนมลูกก็จะมีโอกาสเปนมะเร็งเตานมนอยกวาแมที่ไมได
เลี้ยงลูกดวยนมแม และจะลดนําหนั
้ กหลังคลอดไดดีกวา ขณะเดียวกันการใหลูกกินนมแมยังเปน
การคุมกําเนิดแบบธรรมชาติไดดวย
แตมีการตั้งขอสงสัยวา นมแมสามารถเพิ่มความฉลาดหรือไอคิวใหลูกไดหรือไม ตรงนี้ยังมีขอ
มูลไมชัดเจนนัก มีการวิจัยใหมๆ หลายการวิจัยบงชี้วาเด็กที่กินนมแมจะมีไอคิวสูงกวา เรียนหนังสือ
ไดดีกวาเด็กที่กินนมกระปองหรือนมวัว โดยดูจากการทดสอบไอคิวและผลการเรียน
แมจะยังไมมีใครชี้ชัดวาทําไมนมแมถึงดีกวานมวัวหรือนมกระปอง แตที่สาคั
ํ ญคือเอนไซม
ตางๆ ทีเ่ ปนตัวยอยอาหาร หรือกรดไขมัน หรือโปรตีนที่อยูในนมแมคอนขางที่จะสลับซับซอน และ
อาจจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง สารบางตัวจะมีผลตอการเจริญเติบโตของ
ประสาทตา ทําใหเชื่อวาเด็กที่เลี้ยงดวยนมแมมีความสามารถในการเห็นดีกวาเด็กที่เลี้ยงดวยนมวัว
อยางไรก็ตามมีคําคานจากนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งวาอาจไมใชเพราะสารอาหารในนมแมที่
วิเศษ แตเนื่องจากแมที่เลี้ยงลูกดวยนมแมจะเปนแมที่รักเอาใจใสลูก เด็กที่เลี้ยงดวยนมแมจะไดรับ
การสัมผัสโอบอุมตลอดเวลา จึงมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม ดีกวาเด็กที่
ไมไดกินนมแม

ของเลนที่สงเสริมพัฒนาการสมองและความฉลาด
พอแมสวนใหญมักคิดวาของเลนที่ออกแบบอยางซับซอน ราคาแพง จะสามารถพัฒนาลูกให
ฉลาดได
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ปจจุบันมีการวิจัยวาโมบายลสีขาวดําชวยพัฒนาการมองเห็นของลูกแรกเกิดไดดี หรือเพลง
คลาสสิคของโมซารตจะชวยพัฒนาสมองและพัฒนาการของลูก แลวสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนาลูกให
ฉลาดไดจริงหรือไม เราสามารถจะกระตุนเด็กใหเปนไอนสไตนอีกคนหนึ่งไดหรือไม
จริงๆ แลว ไมวาจะเปนการกระตุนใดๆ ก็ตาม ทีส่ ําคัญที่สุดคือ ตองกระตุนอยางเหมาะสม
ไมมากไมนอ ยเกินไป หรือผิดวิธี และตองเปนไปตามชวงวัยของลูก ผูเชี่ยวชาญหลายๆ คนแนะนําให
พอแมอยาตื่นเตนที่จะกระตุนลูกใหมากนัก เพราะจริงๆ แลว ของเลนที่วิลิศมาหราหรือขาวของ
เครื่องใชที่หรูหราไมสาคั
ํ ญเทาการพูดคุยกับเด็ก ใหเวลาคุณภาพกับเด็ก ขาวของเครื่องใชที่มีรอบ
ตัวภายในบานก็ใชเปนของเลนไดดี เชน หมอขาว จาน ชอน ฯลฯ
นักวิชาการบางคนมีความเห็นเกี่ยวกับการกระตุนสมองลูกวา สมองเด็กเจริญเติบโตอยูแลว
ตามธรรมชาติ การชวยกระตุนเปนเพียงการเสริมสรางเทานั้น และนักวิชาการอื่นๆ ก็สนับสนุนวาการ
กระตุนเด็กที่ดีที่เหมาะสม คือ การเลี้ยงเด็กแบบสมัยโบราณนั่นเอง ดวยการพูดคุย เลนกับเด็ก โดย
เฉพาะการพูดดวยเสียงสูงๆ ของแม เมือ่ เวลาหยอกลอกับลูก จะกระตุนสมองที่เกี่ยวกับการเรียนรู
ภาษาไดดี
นักวิจัยกลาววา ของเลนงายๆ อยางเชน บล็อกไมสี่เหลี่ยม ลูกปด
การเลนจะเอ ที่พอแมในสมัยโบราณใชเลี้ยงดูลูกเปนสิ่งวิเศษที่สุดในการ
เพิ่มพัฒนาการของกลามเนื้อ ภาษา และความฉลาด
และทางที่ดีที่สุดควรปองกันสมองลูกไมใหไดรับความกระทบกระเทือน ซึ่งจะปองกันการสูญ
เสียเซลลสมองหรือการมีพัฒนาการที่ผิดปกติ

สิ่งอื่น ๆ ที่ชวยพัฒนาสมองลูก
สิง่ อืน่ ๆ ทีจ่ ะชวยสรางเสนใยสมองใหลกู หรือทําใหลกู ฉลาด คือเสียงดนตรี มีการวิจัยพบวา
ดนตรีสามารถเพิ่มความคิดอยางมีเหตุผลได
การนึกคิด จินตนาการที่เปนเหตุเปนผลนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในเรื่องของเลขคณิต วิศวกรรม
และการเลนหมากรุก
มีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาดนตรีสามารถทําใหเด็กมีความคิดเปนเหตุเปนผลมากขึ้น จาก
การทดสอบเด็กที่เรียนเปยโนอยางขะมักเขมน พบวามีคะแนนสูงขึ้นกวากอนเรียนเปยโน แตผลที่
พัฒนาขึ้นนี้ไมพบในเด็กที่เรียนคอมพิวเตอร หรือใชคียบอรด หรือใชเมาส หรือไปเรียนรองเพลง
นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวา การเรียนเปยโนทําใหเราเห็นภาพการทํางานในชวงเวลานัน้ ๆ
ยกตัวอยางเชน การที่นิ้วมือขยับไปและการที่คียหรือรูปแบบของโนตดนตรีทําใหเกิดเสียงดนตรีนั้น
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จะทําใหสมองสรางเสนใยสมองขึ้นมาเพื่อคิดเชื่อมโยงระหวางตําแหนงของคียเปยโนกับเสียงที่เกิด
ขึ้น ซึ่งการใชดนตรีนี้เองจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของเสนใยสมอง แตที่นักวิทยาศาสตร
ยังไมรู คือ ผลของการเรียนหรือเลนดนตรีในชวงเด็กเล็กๆ นี้ จะทําใหเด็กเติบโตเปนอัจฉริยะในชวง
มัธยมปลายหรือไม

สิ่งที่ขัดขวางความฉลาดและการเรียนรูของเด็ก
หากสมองของลูกไมไดพิการมาแตกําเนิด หรือไมไดรับความกระทบกระเทือนจนสูญเสีย
ความสามารถ ก็อาจมีปจจัยอื่นๆ ทีท่ าให
ํ สมองลูกไมอาจพัฒนาไปอยางที่ควร ทําใหดอยความ
สามารถทางสติปญญาและการเรียนรู ซึ่งหากพอแมไดทราบสาเหตุก็จะไดแกไขหรือปองกันได

ความเครียดขัดขวางการเรียนรู
ความเครียดและประสบการณที่ไมดีเปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีผล
กระทบตอโครงสรางสมองและการเรียนรู ประสบการณที่ไมดี การไดรับ
ความกระทบกระเทือนทางจิตใจในวัยเด็ก จะทําใหสมองเกิดการปรับ
เปลี่ยนโครงสรางไปในทางที่ไมดี
เด็กที่ไดรับประสบการณที่กระทบกระเทือนจิตใจ จะทําใหเด็กมีความหวาดกลัว เครียด สาร
เคมีที่ร างกายปลอยออกมาเมื่อกลัวหรือเครียดจะมีสวนสํ าคัญมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของสมอง และถาหากประสบการณนี้เกิดขึ้นซําแล
้ วซํ้าเลา ก็จะเปลี่ยนโครงสรางของสมองไปโดยถาวร
ความกระทบกระเทือนนั้นจะทําใหเกิดการสรางฮอรโมนที่เกี่ยวกับความเครียดที่เรียกวา คอร
ติโซล (Cortisol) จะทําลายสมองโดยเฉพาะสมองสวนคอรเท็กซหรือพื้นผิวสมอง ทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วกับ
ความคิด ความฉลาด กับสมองสวนฮิปโปแคมปสหรือสมองสวนที่เกี่ยวของกับอารมณและความจํา
ทําใหสมองสวนนี้เล็กลงกวาเด็กทั่วไปประมาณรอยละ 20 - 30 และเมื่อผาสมองออกดู สมองนี้จะมี
จุดเชื่อมตอของเสนใยสมองนอยกวาเด็กปกติที่ไมไดรับความกระทบกระเทือน
ความกระทบกระเทือนอาจเปนแคความเครียดในจิตใจ
ไมจําเปนตองเปนความกระทบ
กระเทือนทางกายภาพ เชน ถูกทุบศีรษะ ผูใ หญทต่ี อนเด็กๆ ถูกทํารายบอยๆ สวนสมองที่เรียกวาฮิป
โปแคมปส ซึ่งเปนสมองเกี่ยวกับความจําก็จะเล็กกวาสมองผูใหญที่ไมไดถูกทํารายตอนเปนเด็ก เชื่อ
วาเปนผลมาจากพิษฮอรโมนเครียดที่เรียกวาคอรติโซลเชนกัน
หากระดับฮอรโมนเครียดหรือคอรติโซลสูงมากในชวงของการเจริญเติบโตของสมอง คือชวง
ที่ลูกอยูในวัยแรกเกิดถึง 3 ป ก็จะไปเพิ่มการทํ างานของสมองสวนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการตื่นตัว
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ตลอดเวลา กับสมองที่เกี่ยวกับการระมัดระวังตัวตลอดเวลา ทําใหสมองเกิดการขยายเสนใยสมอง
สวนที่จะทําใหเปนคนตื่นตัว ขี้กลัวอยูตลอดเวลา
สมองสวนนี้จะถูกกระตุนหลังจากที่ไดรับความกระทบกระเทือนทางรางกายหรือจิตใจ และ
ถาหากวาเด็กฝนหรือคิดหรือไดรับความกระทบกระเทือนในเรื่องเดิมอีก อยางเชน ถาเด็กไปเห็นคนที่
เคยทํารายเขามากอน ความเครียดแมเพียงเล็กนอยก็จะไปกระตุนสมองสวนนี้ทันที ทําใหฮอรโมน
เครียดเพิ่มระดับสูงขึ้นมาอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนสาเหตุหนึ่งของโรคไฮเปอรแอ็คทีฟ (Hyperactive)
คือ เลิ่กลั่ก อยูไ มสขุ เครียด และมีพฤติกรรมที่อดรนทนรออะไรไมได
เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเครียดสูงจะมีปญหาในการควบคุมสมาธิและการควบคุมตัว
เอง การถูกทํารายไมวาทางรางกายหรือจิตใจ จะทําใหสารเคมีในสมองไปรบกวนเซลลสมอง ทําให
เซลลสมองบางตัวถูกกระตุน ในขณะที่เซลลสมองบางตัวถูกยับยั้งการทํางาน สารเคมีเหลานี้เองเปน
สิ่งสําคัญที่จะบอกวาใหเซลลสมองสรางเสนใยสมองไปในทิศทางใด ใหไปเชื่อมตอกับอะไร เด็กที่ได
รับความเครียดอยูตลอดเวลาหรือพบความเครียดที่ไมสามารถจะคาดเดาได เชน แฟนใหมของ
แมอยูๆ ก็อารมณเสีย เสียงดัง ตบตีแม หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่มีลุงติดเหลา ซึ่งวันหนึง่ อาจ
อารมณดี อีกวันหนึ่งอารมณราย เด็กจะขาดความสามารถที่จะเรียนรู ซึ่งเปนเรื่องนาเสียดาย เพราะ
เด็กเกิดมาสมองเตรียมพรอมที่จะเรียนรู แตไมสามารถเรียนรูได ความสามารถที่จะเรียนรูไดหายไป
ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นสิ่งแวดลอมจะตองเอื้ออํานวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางสมบูรณดวย

อิทธิพลของโทรทัศน
หากพอแมปลอยใหลูกไดดูโทรทัศน หรือใชโทรทัศนเลี้ยงลูกเพราะ
สามารถสะกดลูกใหนั่งนิ่งๆ ไดนาน ลูกก็จะติดโทรทัศนไดอยางรวดเร็ว แต
พอแมอาจไมทราบวาโทรทัศนไดใสอะไรในสมองของลูก และมีผลตอการ
เรียนรูของลูกอยางไรบาง
รายการโทรทัศนมีอิทธิพลกับลูกมากโดยเฉพาะเด็กวัยประถม เนื่องจากเด็กวัยนี้ไดรับความ
กดดันจากเพื่อน เพื่อนมีอะไรก็ตองมีบาง
ลักษณะการดูโทรทัศนของเด็กแตละวัยจะแตกตางกัน โดยทั่วๆ ไปเด็กขวบปแรกจะเดินผาน
มามองทีวีเพียงแวบเดียวแลวผละออกไป จะใชเวลาดูโทรทัศนไมเกินรอยละ 10 - 15 ของเวลาทัง้ วัน
เพราะวาเด็กเล็กๆ วัย 1 ขวบ จะไมรูวาภาพในโทรทัศนคือสัญญาณภาพผานหลอดแกว จะไมรูวา
ภาพในโทรทัศนไมใชของจริง มีความรูสึกวาสิ่งตางๆ ทัง้ หลายในโทรทัศนอาจจะหลุดออกมานอกโทร
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ทัศนได อยางเชน สัตวประหลาดที่นากลัว เด็กจะเกิดความกลัววามันอาจจะออกมาจากโทรทัศนมา
ทํารายได
เด็กที่ดูรายการโทรทัศนที่มีการตอสูกาวราวรุนแรง จะเปนคนชอบตอสูกาวราวรุนแรง ใน
ขณะที่เด็กที่ดูรายการโทรทัศนที่สรางสรรคจะเปนคนสรางสรรคจะเลนเกมแบบสรางสรรค
การดูโทรทัศนจะมีผลตอการเจริญเติบโตพัฒนาการของสมองโดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู
เด็กที่ดูโทรทัศนมากๆ จะไมมีการเลนแบบสมมุติซึ่งเปนการเลนที่สาคั
ํ ญตอพัฒนาการของเด็ก
การดูโทรทัศนยังทําใหเด็กไมทาอย
ํ างอื่นที่ควรจะทําในชวงเวลานัน้ ๆ เด็กที่ไมไดดูโทรทัศน
มาก จะใชเวลาที่เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว สรางโลกเล็กๆ ของตัวเองขึน้ มา เด็กกลุมนี้จะเปนเด็กที่ให
ความรวมมือดี เปนผูนําที่ดี และไมกาวราว เด็กที่ดูโทรทัศนมากเกินไปจะเปนเด็กที่มีอารมณ
แปรปรวน ขี้โมโห คอนขางเครียด รองไหงา ย เพราะฉะนั้นพอแมจากั
ํ ดเวลาลูกดูโทรทัศนแค 1 - 2 ชั่ว
โมงตอวัน และกําหนดรายการโทรทัศนที่ลูกจะดูดวย

สรุป
วิทยาการสมัยใหมใหขอสรุปวา ปจจัยที่ทาให
ํ ลูกฉลาดหรือไมอยางไร มีอยู 2 อยางดวยกัน
คือกรรมพันธุหรือลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม เปนสิง่ ทีก่ ําหนดโครงสรางและขั้นตอนการเจริญ
พัฒนาของสมองมาเรียบรอยแลวตั้งแตแรกเกิด กับอีกปจจัยหนึ่งคือสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดู ซึ่งสิ่ง
แวดลอมมีผลตอสมองลูกมาตั้งแตลูกอยูในครรภ เชน การที่แมไดรับยาบางชนิด ไดรับการฉายแสง
เอ็กซเรย ไดรับความกระทบกระเทือน หรือขาดธาตุหรือสารอาหารบางชนิด ก็อาจสงผลทําใหสมอง
ลูกไมสามารถเจริญเติบโตสมบูรณแบบได ทําใหลูกเกิดมามีปญหาสติปญญาบกพรอง หรือมีปญหา
เกี่ยวกับการเรียนรู
หลังคลอดสิ่งแวดลอมที่สําคัญคือการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการเลี้ยงดูในชวงแรกๆ ของชีวติ ที่
แมลูกมีสายสัมพันธที่ดีตอกัน ลูกไดรับความรักความอบอุน การสนองตอบความตองการอยาง
ถูกตองเหมาะสม ไดรับการสงเสริมพัฒนาการตามวัย สิง่ เหลานีท้ ําใหสมองลูกซึ่งโดยธรรมชาติแล
วจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วใน 3 ปแรกของชีวิต ไดรับการกระตุนทําใหเกิดการขยายเครือขาย
เสนใยสมอง มีการสรางไขมันหุมลอมรอบเสนใยสมองอยางมากมาย ยิ่งสมองสรางเครือขายเสนใย
สมองมากเทาไร สมองลูกก็จะยิ่งพัฒนา ทําใหลูกฉลาดมากขึ้นเทานั้น
แมวาลูกจะไดรับการกระตุน สงเสริมสมองใหพัฒนาดังกลาวแลวก็ตาม แตในสิ่งแวดลอมก็มี
สิ่งที่ขัดขวางความฉลาดและการเรียนรูของเด็ก ทีส่ ําคัญคือ ความเครียด ซึง่ ทําใหรา งกายลูกหลัง่
ฮอรโมนเครียด มีผลตอสมองโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับความจํา อีกสิง่ หนึง่ คือโทรทัศน ทําใหลกู ขาด
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โอกาสที่จะเรียนรูจากการลงมือกระทํา ขาดการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่จะสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ
พอแมจึงตองจํากัดเวลาดูโทรทัศนและเลือกรายการที่เหมาะสมใหลูกดวย

52

สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร (ฉบับพอแม)

บทที่ 5
แนวทางการเลี้ยงลูกใหเปนคนดี คนเกง ทีม
่ ค
ี วามสุข
นอกเหนือจากการพัฒนาลูกในชวงเวลาทองในระยะ 3 ปแรกของชีวิตลูกแลว พอแมจะตอง
เขาใจแนวทางการเลี้ยงดูลูกที่จะทําใหลูกเติบโตเปนคนดี คนเกง ที่มีความสุข สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หรืออนาคตขางหนาได
แลวถาถามวาลูกของเราในวันขางหนาควรจะเปนอยางไร ก็คงตอบไดวาเด็กในศตวรรษใหม
นี้ไมควรมีความสามารถเฉพาะความรูทางวิชาการเทานั้น ลูกควรจะตองมีความรูความสามารถใน
ดานอืน่ ๆ ดวย รวมทั้งจะตองมีคุณลักษณะที่ทาให
ํ สามารถมีชีวิตอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไดอยางมีความสุข
ถาเรานึกยอนไปสมัยเมื่อเราเรียนหนังสือไมวาชั้นมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา
เพื่อนบางคนที่เรียนเกงมาก สอบไดที่หนึ่งของรุน เปนหนอนหนังสือ ไมเอาเพื่อน ไมทากิ
ํ จกรรมทาง
สังคมเลย คนคนนี้เมื่อจบออกมาแลวจะไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เมื่อเทียบกับเพือ่ นคนอืน่ ที่
เรียนปานกลาง แตเปนคนที่มีบุคลิกอัธยาศัยดี มีเพื่อนมาก มีความรูรอบตัวทั้งสังคมและสิ่งตางๆ
นอกจากการเรียน ไมไดเรียนรูเฉพาะวิชาการอยางเดียว คนคนนั้นจะประสบความสําเร็จมากกวา ไม
วาจะเปนนักวิชาการ ขาราชการ หรือนักธุรกิจ เพราะฉะนั้นไมใชเรื่องนาแปลกใจที่คนที่มีอัธยาศัยดี
จะประสบความสําเร็จ

อีคิว (EQ)
มีทฤษฎีคอนขางใหมเปนที่ตื่นเตนมากในวงการการศึกษาและผูที่อยูในวงการการศึกษาที่
เกี่ยวของกับเด็ก คือทฤษฎีของอีคิว (Emotional Intelligence หรือ Emotional Quotient - EQ) หรือ
ความสามารถในการพัฒนาอารมณ ปจจุบันเชื่อวา ไอคิว เปนเพียงสวนหนึง่ ทีท่ าให
ํ คนเราประสบ
ความสําเร็จ แต อีคิว เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหคนเราประสบความสําเร็จ และถาจะใหดีก็ตองมี
ความสมดุลกันทั้งไอคิวและอีคิว
เรื่องของอารมณเปนความรูสึกที่ทุกคนจะตองมี ซึง่ จะแสดงออกทางสีหนาทาทางใหเห็นวา
กําลังเศรา ดีใจ เสียใจ โกรธ หรือตื่นเตน โดยไมตองพูด โดยทั่วๆ ไป อารมณมหี ลายอยาง อารมณ
โกรธ อารมณเศรา ความกลัว ความสนุกสนาน ความรัก ความประหลาดใจ ความรูสึกรังเกียจและ
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ความรูสึกอาย อารมณตางๆ เหลานี้กอใหเกิดปฏิกิริยาทางรางกายตอบสนองดวย เชน เวลาเราโกรธ
เลือดจะไหลไปที่มือ รางกายจะเกร็ง เวลาเราเศรารางกายเหมือนกับไมมีพลัง ออนลา การเคลื่อน
ไหวของรางกายจะชาลง เวลากลัว เราจะตัวแข็ง ซึ่งเหมือนคํ าพังเพยที่วากลัวจนตัวแข็งนั่นเอง
เพราะเรากําลังเตรียมพรอมที่จะวิ่งหนีหรือตอสู หากเราสนุกสนาน รางกายก็จะผอนคลายเพราะไม
ตองเตรียมตัวสูหรือหนี เวลาคนที่อยูในอารมณรัก จะรูสึกออนโยน ผอนคลาย มีความสุข ถาเรารูสึก
รังเกียจ ไมพอใจ เราก็จะแบะริมฝปาก ทําจมูกเชิด ถาเรารูสึกอายก็จะหลบสายตา ไมกลาสูหนา
คนที่จะมีความสามารถในการพัฒนาทางอารมณ หรือ มีอีคิว ก็จะตองมีการรูเทาทันใน
อารมณตางๆ เหลานั้น การรูเทาทันอารมณของตัวเองก็คือความสามารถในการรูตัว สามารถเขาใจ
ตัวเองวากําลังอยูในสภาวะอารมณอยางไร รูจักควบคุมอารมณ ควบคุมการแสดงออกใหแสดงออก
อยางพอเหมาะพอควร ไมนารังเกียจ อยางนี้เรียกวาการรูตัว เชน ถาโกรธก็ไมแสดงอารมณรอนปง
ปงใสผอู น่ื รูจักขมใจ ยับยัง้ ชัง่ ใจ รวมทั้งมีความเขาใจความรูสึกของคนอื่นดวย เชน รูวาเขากําลัง
โกรธ ก็ไมไปเซาซี้กวนใจ การแสดงออกอยางเหมาะสมทํานองนีท้ าให
ํ ไมมีปญหาในการปรับตัวเขา
กับผูอื่น
นอกจากนี้อีคิวยังรวมถึงคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะทําใหคนเราประสบความสําเร็จดวย นอก
จากการรูตัว เขาใจความรูสึกของผูอื่นแลว ยังตองมีความขยันหมั่นเพียร ไมลมเลิกความตั้งใจงายๆ
ไมจับจด มีความกระตือรือรนอยากจะทําโนนนี่ อยากประสบความสําเร็จ แตก็ไมใชเปนคนที่ชอบ
แขงขัน คือ รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ที่สําคัญตองมีระเบียบวินัยในตัวเอง รู
จักกําหนดขอบเขตใหตัวเอง เปนคนคลอง มีทักษะหลายๆ อยาง
คนที่มีคุณสมบัติเหลานี้จะเปนที่ยอมรับในสังคม เมื่อไปทํางานก็จะไดรับการยอมรับจากลูก
นอง หัวหนา เพื่อนรวมงาน ทําใหมคี วามกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน ประสบความสําเร็จ และมีความ
สุขในชีวิต เรามักพบวาคนที่ไมมีอีคิว มักจะมีปญหากับคนอื่น มีปญหาชีวิตครอบครัว เปนผูปก
ครองพอแมที่ไมมีคุณภาพ มีสุขภาพไมดี เปนคนติดเหลา ติดบุหรี่ โกรธคนอื่นหรือโทษคนอื่นตลอด
เวลา เปนคนไมมีความสุขในชีวิต
เพราะฉะนั้นพอแมควรจะปลูกฝงลูกใหมี อีคิว เสียตั้งแตเล็กๆ จึงจะเปนผลดีที่สุด การ
ปลูกฝงใหลกู มีอคี วิ นัน้ สิ่งสําคัญที่สุดจะตองใหลูกรูจักอารมณของตัวเอง พอแมจะตองยอมรับความ
รูส กึ ของลูกกอน ถาลูกโกรธก็อยาพูดวา "โกรธทําไม ไมเห็นมีอะไรนาโกรธ" แตตองบอกวา "มันนา
โกรธจริงๆ ดวย แตทาไมลู
ํ กถึงโกรธละ ใครทําใหลูกโกรธ" ลูกก็จะกลาเลา หลังจากที่เรายอมรับและ
รับฟงความรูสึกของลูก ลูกจึงจะคอยๆ รูจักจัดการกับอารมณของตัวเอง แตหากเราไมยอมรับอารมณ
ของลูก ลูกก็จะไมยอมรับฟงเรา เราควรจะตองมองในสิ่งที่ดีของลูก และชมใหลูกรูวาเขามีสวนดี
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เพราะจะทําใหลกู มีความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ทําใหลูกรูวาตัวเขาเปนที่รักและมีคุณคา ลูกจะเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอตัวเอง
จริงๆ แลว ถาพิจารณาลึกๆ จะพบวา อีคิว ไมใชเรือ่ งใหม ศาสนาพุทธเองก็สอนใหเราเปนคน
เอาใจเขามาใสใจเรา สุขุม ไมทาร
ํ ายผูอ น่ื ทัง้ กาย วาจา ใจ สอนใหมีจริยธรรม ประมาณตน ขยันหมัน่
เพียร

เทคนิคการเลีย้ งลูกใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
เทคนิคการเลี้ยงลูกใหเติบโตเปนคนดี คนเกง และมีความสุขดังที่พอแมหวังนั้น เริ่มแรกพอ
แมจะตองสงเสริมใหลูกมีพัฒนาการขั้นพื้นฐานที่ดีเสียกอน นั่นคือมีพัฒนาการดีทั้งดานกาย ใจ สติ
ปญญา อารมณ และสังคม

สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย
แนนอนทีส่ ดุ สิ่งสําคัญอยางแรกทีพ่ อ แมตอ งใสใจ คือ สุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของลูก
ลูกจะตองไดรับประทานอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายและสมองดังที่ไดกลาวมา
แลว โดยเฉพาะในชวงแรกเริ่มของชีวิต ถาลูกไดกินนมแมจะดีที่สุด เนื่องจากอาหารเปนพลังงานของ
สมอง เพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารใหถูกวิธี ใหไดคุณคาครบถวน และรับประทานให
หลากหลายชนิดทั้งอาหารประเภทแปง เนื้อสัตว ไขมัน ผักและผลไม อาหารประเภทถัว่ และธัญพืช ซึง่
ใหผลดีตอ สมองทัง้ สิน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ เนือ้ ปลา ไขมันจากปลาจะดีที่สุด
ตอจากนั้นลูกจะตองปราศจากโรคภัยไขเจ็บ โดยใหลูกไดรับการตรวจอยางสมํ่าเสมอจาก
กุมารแพทย และไดรับวัคซีนครบตามกําหนด ถาไมสบายตองพาไปพบแพทยเพื่อทําการรักษาโดย
เร็ว
ทีส่ ําคัญตองดูแลลูกใหอยูในที่ที่ปลอดภัย ไมเกิดอันตราย เชน ตกเตียง ตกจากที่สูง หรือได
รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ ฯลฯ นอกจากนีก้ ต็ อ งใหลกู ไดมโี อกาสออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอดวย จะมีผลใหเลือดไปเลี้ยงรางกายและสมองไดดี การออกกําลังกายจะทําใหสมองไดรับ
ออกซิเจนอยางเพียงพอ โดยทั่วไปแลวสมองหนักแครอยละ 2 - 3 ของนําหนั
้ กตัว แตสมองใช
ออกซิเจนถึงรอยละ 40 - 50 ของออกซิเจนที่เราหายใจเขาไป และการออกกําลังกายยังชวยคลาย
เครียดไดดวย
สมองที่จะตื่นตัวเต็มที่ในการที่จะมีความคิดสรางสรรค ความจําดี ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นดวย
เชน การนอนหลับและพักผอนใหเพียงพอ ถาหากวาไมไดพกั ผอนอยางเพียงพอ สมองก็จะพักผอน
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เองโดยอัตโนมัติ ทําใหไมมีสมาธิ หรืออาจจะเบลอ ความคิดไมโลดแลน ลดความสนใจในกิจกรรม
ตรงหนา รวมทั้งเกิดความเครียดอาจถึงกับเสียสติก็ได

สงเสริมพัฒนาการทางอารมณและความฉลาด
อารมณที่ดีและความฉลาดของลูกสามารถเกิดขึ้นไดจากการเลี้ยงดูของพอแมตั้งแตในชวง 3
ปแรกของชีวิตลูกหลังคลอด จากการโอบอุมของแม จากการมองสบตาขณะใหนมลูก ในชวงเวลา
เหลานี้มีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นมากมาย สิ่งสําคัญที่สุด พื้นฐานที่สุด คือ พอแมจะตองใหความรัก พูดคุยกับ
ลูก อานหนังสือใหลกู ฟง ชวงเวลา 3 ปแรกนี้เราสามารถจะชวยสรางสมองที่ดีที่จะอยูกับลูกไปตลอด
ชีวิต
จากการวิจัยพบวา สมองของเด็กที่ถูกทอดทิ้งไมไดรับการเอาใจใส ซึ่งเปนเด็กที่ไมมี
พัฒนาการทางอารมณ สมองสวนที่ดูแลเกี่ยวกับอารมณจะไมพัฒนา และมีขนาดเล็กกวาปกติ
เพราะวาเด็กกลุมนี้ไมไดรับการเลี้ยงดูที่อบอุน ไมไดรับความรัก ความเอาใจใสในระยะแรกของชีวิต
จึงทําใหไมมเี ครือขายเสนใยสมองในสวนทีจ่ ะทําใหเกิดพัฒนาการทางอารมณที่ดี
หรือเด็กเล็กๆ 2 - 3 ขวบทีถ่ กู ทําราย เมื่อโตขึ้นก็มักเปนคนที่ชอบทํารายคนอื่น ทําใหเพือ่ น
รองไหเสมอ เด็กกลุมนี้ซึ่งไมไดรับความสนใจจะเกิดความเครียดที่ยาวนานและเปนคนโกรธงายโดย
ไมมีสาเหตุ ผิดกับเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางอบอุน ไดรับการตอบสนองที่ถูกตองเหมาะสม และมี
ความผูกพันใกลชิดกับพอแม
จะมีความสามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่เปนปญหาไดดีกวา
สามารถเขากับเด็กอื่นไดดีกวา และสามารถเรียนหนังสือไดดีกวาเด็กที่ไมไดรับความอบอุน
มีการวิจัยพบวา เด็กวัย 3 เดือนที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางอบอุนสมําเสมอ
่
จะสรางฮอรโมน
เครียดออกมานอย ถาเกิดอารมณโมโห โกรธ ก็จะหายโกรธเร็วกวา แสดงวาเด็กอายุเพียง 3 เดือนก็
สามารถควบคุมความโกรธและความเครียดได ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดู
นอกจากการเลี้ยงดูที่จะมีผลตอพัฒนาการทางอารมณแลว การเลนก็เปนประสบการณการ
เรียนรูที่สาคั
ํ ญมากอยางหนึ่งซึ่งจะสงเสริมความฉลาด พวกเราสวนใหญคิดวาการเรียน คือการที่เรา
ไดรูขอเท็จจริงหรือความจริง แตความจริงแลวเด็กๆ เรียนผานการเลน ถาหากวาเราคอยเฝาดูเด็ก
เล็กๆ 2 - 3 คนเลนกัน เราจะเห็นวาเด็กไดเรียนรูหลายๆ อยางจากการเลนนัน้
ตอไปนี้เปนแนวทางในการเลี้ยงดูลูกใหมีพัฒนาการทางอารมณและสติปญญาที่ดี
1.ใหความรักความอบอุนและการตอบสนองตอความตองการของลูกอยางถูกตองเหมาะ
สม เชน เมือ่ ลูกรอง ตองดูวาหิวหรือเปยกหรือเจ็บไขไมสบาย แลวตอบสนองใหถกู ตอง ไมใชเวลาเด็ก
รองแลวเราเครียด ดุหรือตะโกนใส หรือจับเด็กแรงๆ ซึ่งจะเปนผลเสียตอการเรียนรูของเด็ก
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2. ฝกลูกใหรูจักกิจวัตรประจําวันที่สมําเสมอ
่
เชน ตื่นเชาตองลางหนา อาบนํา้ แปรงฟน แตง
ตัว หรือดูแลใหกนิ ใหนอนเปนเวลา
3. มีเวลาพูดคุยกับลูกบอยๆ พยายามใหลูกโตตอบ โดยถามคําถามที่สามารถจะตอบได
กวางๆ เชน "ละครสัตวที่ไปดูมาหนูชอบอะไรมากที่สุด" แทนที่จะถามวา "ชอบละครสัตวไหม"
4. อานหนังสือและรองเพลงใหลกู ฟง จัดหาหนังสือใหลูกแมวาลูกยังไมพรอมจะอานก็ตาม
แตเปนการสรางบรรยากาศใหลูกคุนเคยกับการอานหนังสือ โดยพอแมอา นหนังสือใหลกู ฟงบาง ชีใ้ ห
ลูกดูภาพในหนังสือบาง
5. สงเสริมใหลูกใฝรู กอนอื่นตองใหโอกาสเด็กไดเรียนรู เสาะแสวงหาคําตอบตางๆ ดวยตัว
เอง มีอิสรภาพในการเสาะแสวงหาความรู การเรียนรูดวยตัวเองเปนสิ่งสําคัญมาก ทําใหเด็กมีโอกาส
มีประสบการณดวยตัวเขาเอง ไดสัมผัส จับตอง ลองทํา ทดลองสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง ใหโอกาสลูกได
เลนซุกซนอยางปลอดภัย
6. เลือกรายการโทรทัศนใหลูกดูและไมใหดูมากเกินไป
7. จะตองฝกลูกใหมีระเบียบวินัย มีขอบเขต ไมทาตามใจชอบไปเสี
ํ
ยทุกอยาง
8. ฝกลูกใหมีทักษะในการแกปญหา โดยการใหลูกชวยเหลือตัวเองบาง หรือไดทาอะไรด
ํ
วย
ตัวเองบาง เพราะถาหากพอแมคอยแกปญหาใหลูกทุกอยาง ก็เหมือนตัดโอกาสที่ลูกจะไดเรียนรูขั้น
ตอนการแกปญหา เพราะฉะนั้นตองใหโอกาสเด็กแกปญหาดวยตัวเอง
9. ตองจําไวเสมอวาเด็กทุกคนมีความเปนตัวของตัวเองที่ไมเหมือนกัน แตละคนมีความแตก
ตางกัน เพราะฉะนั้นเด็กจะมีความสนใจตางกัน
10. คนเลี้ยงดูลูก จะตองเปนคนที่มีคุณภาพและเอาใจใสเด็ก

สงเสริมพัฒนาการทางสังคม
ลูกจะเริ่มรูจักเลนกับคนอื่นเมื่ออายุราว 2 ขวบ ในวัยนี้ลูกเริ่มรูจักแบงของเลน และรูสึกสนุกที่
จะเลนกับคนอื่น การเลนนี้จะเปนในลักษณะเลียนแบบซึ่งกันและกัน คือ ถาใครคนหนึ่งเลนปรบมือ
ทุกคนก็จะปรบมือ
เมือ่ ลูกอายุ 3 ขวบก็จะเริ่มเลนกับเพื่อนอยางมีความสุขได บางครั้งอาจจะเกิดการแยงของ
เลนกันบาง แตในที่สุดลูกจะเรียนรูถึงการแกไขปญหารวมกัน พอแมที่มีลูกวัยนี้ควรเตรียมของเลนให
เพียงพอเมื่อมีเด็กคนอื่นมาเลนกับลูกดวย บางครั้งอาจจะตองมีของเลนแบบเดียวกัน 2 ชุดเพื่อเด็ก
จะไดไมแยงกัน ทําใหลูกรูจักสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน
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การที่จะชวยใหเด็กเลนกันนั้น บางครั้งอายุที่แตกตางกันจะไมมีความสําคัญมากนัก เมื่อ
เทียบกับลักษณะบุคลิกของเด็กที่จะเลนดวยกัน ถาเด็กบางคนชอบเปนผูนาและเล
ํ
นกับเด็กที่เปนผู
ตามก็จะไมมีปญหา แตถาเด็กแตละคนตางมีลักษณะเปนผูนาก็
ํ จะทําใหเกิดปญหาไดถาเขาเลนดวย
กัน
สิ่งสุดทายที่เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนก็คือทัศนคติของพอแม การที่
เด็กคนหนึ่งเอาขวดนมใหกับเพื่อนที่มาเลนดวย แสดงใหเห็นวาในสมองของเด็กทีเ่ กิดมามีสว นของ
พัฒนาการที่เกี่ยวกับความรูสึกเห็นใจผูอื่น ชอบชวยเหลือผูอ น่ื อยูแ ลว รวมทั้งทัศนคติของพอแมก็เปน
สิ่งสําคัญมาก ถาเราสอนลูกเราใหนึกถึงแตตัวเอง ใหนึกถึงวาตัวเราจะไดอะไร จะเปนผลเสียตอการ
สรางสัมพันธภาพกับเพื่อน

เลี้ยงลูกใหมีทัศนคติที่ดีตอตัวเอง
ปญหาความกาวราวรุนแรงทั้งหลายของวัยรุน การฆาตัวตาย เด็กสาวทองกอนวัย เปน
ปญหาที่กาลั
ํ งเกิดขึ้นกับเด็กยุคใหม สาเหตุที่สาคั
ํ ญคือเด็กมีทัศนคติที่ไมดีตอตัวเอง รูสึกวาตัวเองไม
มีคุณคา ไมมีใครรัก ไมมีใครตองการ ไมเปนที่ยอมรับในครอบครัวหรือสังคม
2 - 3 ปแรกของชีวิตเปนชวงสําคัญมากที่พอแมจะสรางทัศนคติที่ดีตอตัวเองใหกับลูก ดังตัว
อยางการตอบสนองของแมตอลูกในลักษณะที่แตกตางกัน แมที่ตอบสนองลูกดวยความรัก เอาใจใส
อบอุน จะทําใหลูกมีทัศนคติที่ดีตอตัวเอง รูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ มีคา ตรงขามกับเด็กที่แมตอบ
สนองอยางไมไยดี ไมใหการดูแลอยางอบอุนเทาที่ควร จะทําใหลูกรูสึกไมมีคุณคา ไมมีความหมาย
กับใคร
ปฏิกิริยาโตตอบระหวางแมลูกก็สาคั
ํ ญ เด็กเล็กแรกคลอด เสียงเบาๆ ของแมจะทําใหเด็กสงบ
ลง เด็ก 2 - 3 สัปดาหจะเริ่มยิ้ม ถาหากวายิ้มแลวมีคนยิ้มตอบ หรือเด็กสงเสียงแลวมีคนสงเสียงตอบ
ก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาโตตอบกัน เลนกัน ปฏิกิริยาเหลานี้จะเปนเชื้อเพลิงที่จะกระตุนใหสมองลูกพัฒนา
ไปทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนทางกลามเนื้อ ความฉลาด หรือพัฒนาการทางอารมณ ซึ่งจะทําใหลกู เกิด
ความรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ เกิดความรูสึกไวใจโลกนี้และอนาคต
บางทีพอแมอาจจะสงสัยวา แลวการที่ลูกชอบยั่วใหพอแมโกรธละ เปนปฏิกิริยาแบบไหน
พฤติกรรมแบบนี้เปนวิธีที่ลูกพยายามพิสูจนวาโลกนี้เปนของเขา เขาสามารถจัดการได พัฒนาการแต
ละขั้นตอนจะเปนสวนกระตุนใหเด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เชน เมื่อลูกพยายามจะเดินหรือ
เริ่มฝกการขับถาย เริ่มอาน หรือเริ่มมีความคิดตางๆ ความชวยเหลือ ปฏิกิริยาของพอแมจะเปนสิ่ง
สําคัญมากที่จะทําใหเด็กเปนตัวของตัวเองและมีทัศนคติที่ดีตอตัวเอง
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ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหพัฒนาการทางดานนี้เปนไปอยางสมบูรณ คือปจจัยภาย
ใน อยางเชน ถาเด็กรูวาตัวเองคลานได เดินได ครั้งแรกที่ทําอะไรได ลูกจะทําทาพออกพอใจเสียเหลือ
เกิน ราวจะอวดวา "เห็นมัย้ ฉันทําได ฉันเกงมัย้ " ประสบการณนี้เองจะสงขอมูลกลับเขาไปในตัวลูก
ทําใหลูกมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองวาเขามีความสามารถ นําไปสูความมั่นใจ ในความคิดของเด็กเล็กจะ
เกิดความรูสึกวาตัวเองไดครองโลกนี้ นี่เองจะเปนตัวกระตุนใหเด็กพยายามที่จะมีพัฒนาการขั้นตอไป
เพื่อจะไดคนพบวาตัวเองทําอะไรไดบางและสงขอมูลกลับเขาไปในตัวอีก
นายแพทยบราเซลตัน ผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาการเด็ก ไดจัดทําแบบทดสอบที่จะตรวจดู
พฤติกรรมของเด็กแรกคลอด ซึ่งจะทําใหพอแมเขาใจวาพฤติกรรมตางๆ ของเด็กหมายความวาอยาง
ไร ตรวจดูทัศนคติที่ดีตอตัวเอง ความรูสึกวาตัวเองทําได ความคาดหวังวาตัวเองจะประสบความ
สําเร็จ ซึ่งเปนสิ่งที่สงเสริมใหเกิดขึ้นไดตั้งแตขวบปแรก คุณหมอบราเซลตันบอกวา เขาสามารถตรวจ
สอบเด็กอายุ 8 เดือนแลวบอกไดวาเด็กคนนี้จะประสบความสําเร็จหรือไมในอนาคต เชน เอาบล็อก
ไมสี่เหลี่ยม 2 อันมาชนกันใหเด็กดู แลวดูซิวาจะเกิดอะไรขึ้น เด็กที่จะประสบความสําเร็จก็จะแกลง
ปลอยบล็อกอันหนึง่ ลงไป แลวจะดูวาคุณหมอจะเก็บบล็อกขึ้นมาหรือไม หลังจากหยิบขึ้นมาใหเด็ก
เด็กก็จะทิง้ บล็อกอีกอันหนึง่ แลวดูอีกวาจะเก็บขึ้นมาใหอีกไหม แลวคุณหมอจะบอกใหเด็กเอาไม
บล็อก 2 อันมาชนกันเหมือนทีค่ ณ
ุ หมอทําใหดู เด็กก็จะเอาบล็อกไมมาตีกัน มาชนกัน แลวมองหนาผู
ใหญเหมือนจะบอกวา "เห็นมัย้ ทําไดแลว" ซึ่งเปนทาทางที่บงบอกวา เด็กคนนี้มีความคาดหวังวาตัว
เองจะประสบความสําเร็จในอนาคต
อยางไรก็ตาม สิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญมากที่จะชวยใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอตัวเอง ซึ่งเปนพื้น
ฐานเบื้องตนที่ทําใหคนเราประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและอนาคต ถาเด็กอยูใ นสิง่ แวดลอมที่ไมดี
เชน ถูกทอดทิ้ง ถูกทํ าราย หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่หดหูซึมเศรา เด็กจะเปนคนขึ้โมโห ซึมเศรา
เปนคนไมมีความหวังตั้งแตอายุเพียง 2 - 3 ขวบ อยางไรก็ตามเด็กก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได แตถาปลอย
ใหโตมากเทาไรก็ยิ่งแกไขยากขึ้นเทานั้น
เพราะฉะนั้นจะรอชาไมได พอแมจะตองเขาใจเรื่องการสรางทัศนคติที่ดีตอตัวเอง และ
พยายามชวยใหลูกรูสึกดีกับตัวเอง เชน เมื่อไรที่ลูกสามารถทําสิ่งตางๆ ไดแมเปนสิ่งเล็กนอยในชีวิต
ประจําวัน พอแมควรจะชมเชยลูก "โอโฮ ขึ้นบันไดไดเองหรือนี่ เกงจังเลย" พอแมที่ชางสังเกตและมี
ปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกตองเหมาะสมกับพฤติกรรมของลูก ลูกจะมีความรูสึกที่ดีตอตัวเอง
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เลี้ยงลูกใหเปนตัวของตัวเอง
เด็กเล็กๆ ในชวงขวบปแรกยังตองพึ่งผูใหญอยู เชน จะตองมีคนอุม มีคนปอนอาหารอาบ
นําให
้ จะตองมีคนดูแลใหอยูในที่ที่ปลอดภัย แตยิ่งโตขึ้นลูกยิ่งตองการพึ่งพาพอแมนอยลง
เมือ่ ถึงวัย 2 - 3 ขวบ ลูกจะเปนนักผจญภัยมากขึ้น อยากออกไปสํารวจโลกกวาง แตในขณะ
เดียวกันก็อยากใหพอ แมอยูใ กลๆ ดวย ลูกจึงจะกลาออกไปผจญภัยหรือเดินสํารวจไปในที่ตางๆ ดวย
ความรูสึกวาปลอดภัย ความมั่นใจนี้จะนําไปสูการเปนคนที่รูสึกเปนอิสระ มัน่ ใจในตัวเอง จริงๆ
แลวลูกจะตองการความเปนอิสระและการพึ่งพาผูใหญสลับไปสลับมาตลอดเวลา ซึง่ เปนสวนหนึง่ ใน
กระบวนการเติบโตของลูก เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของคนเรา
พอแมหลายคนคิดวาการชมเชยลูกมากๆ จะชวยใหลกู มีความมัน่ ใจในตัวเอง จริงๆ แลวการ
ชมเชยอยางเดียวจะไมไดผลเต็มที่ แตเด็กจะตองมีความรูสึกวาเขาไดทาอะไรสํ
ํ
าเร็จดวย จึงจะทําให
เด็กรูสึกดีกับตัวเองและเพิ่มความมั่นใจใหตัวเอง
พอแมอาจจะสงสัยวา ในเมื่อเราตอบสนองความตองการของลูกทุกครั้งที่ลูกตองการซึ่งทําให
ลูกรูส กึ วาพอแมอยูใ กลๆ ตลอดเวลา แลวลูกจะไมเปนคนที่ติดพอแมหรือไมเปนลูกแหงหรอกหรือ
ลูกจะแยกตัวออกมาเปนตัวของตัวเอง เปนผูใหญไดอยางไร
ขอนี้ใหจํ าไววาการที่เราตอบสนองความตองการของลูกไมไดหมายความวาจะตองทํ าทุก
อยางใหลกู หรือยอมใหลกู ทําทุกอยางตามใจชอบ เชน เรารูวาลูกงวงและถึงเวลานอนแลว เราก็จะ
ตองใหลูกไปนอนแมวาลูกยังอยากเลนอยูก็ตาม คือ ตอบสนองตามความตองการของเด็กไดถูก
ตองแตไมไดตามใจ
เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน บางคนคอนขางเงียบ ไมคอยชอบสังคมเหมือนเด็กอื่น เด็ก
บางคนโกรธงาย หงุดหงิดงาย ในฐานะพอแมเราจะตองชวยใหเด็กขี้อาย เงียบ ใหออกไปเขาสังคม
มากขึ้น แตไมใชวิธีเคี่ยวเข็ญผลักดันมากไป สิ่งสําคัญคือผูใหญตองยอมรับวาเด็กเปนอยางนี้เอง
และชวยสงเสริมใหเด็กดีขึ้น แทนที่จะคาดหวังวาเด็กในวัยนี้ควรจะเลิกพึ่งพาพอแม ควรจะเปนตัว
ของตัวเองเสียที

ฝกลูกใหมรี ะเบียบวินยั
การฝกระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญมากตอพัฒนาการของลูกในอนาคต เปนพื้นฐานใหลูกรูจัก
ขอบเขตที่เหมาะที่ควร รูจักควบคุมตัวเอง และเปนคนมีจริยธรรม การตอบสนองลูกทุกเรื่องทุกครั้ง
ไมใชสิ่งดี เพราะลูกจะเรียนรูวาเขาจะไดรับการตอบสนองทุกครั้งที่เขาตองการ ลูกจะไมไดเรียนรูการ
ปฏิเสธ จะทําใหลูกนิสัยไมดีและเปนคนที่มีความตองการมาก เอาแตใจตัวเอง ไมมีระเบียบวินัย
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ลูกควรจะเรียนรูวามีกฎเกณฑและจะตองเชื่อฟงผูใหญ ซึ่งพอแมจะตองสอนไมใชดวยการทํา
โทษ และอยาคาดหวังวาเด็กเล็กๆ จะทําทุกอยางทีเ่ ราสัง่ ปกติแลวเด็กเล็กๆ ไมมีความอดทน ถาไม
พอใจก็จะแสดงออก จะตี ตะโกน หรือแสดงความโกรธออกมา เด็กยังไมสามารถควบคุมตัวเองได
การจะสอนใหเด็กรูจักควบคุมตัวเองเปนกระบวนการระยะยาวที่ไมไดสําเร็จภายในวันเดียว
และเปนเรื่องปกติที่เด็กจะทดสอบกฎเกณฑดวยการฝาฝนกฎระเบียบ ถาพอแมเขาใจและตอบสนอง
อยางเหมาะสมโดยสมําเสมอ
่
ก็จะทําใหเด็กมีความรูสึกวาเขาอยูในโลกนี้อยางปลอดภัย
โดยทั่วไปแลวการกําหนดขอบเขต การตั้งกฎเกณฑ ถาทําดวยความตั้งใจที่ดีวาเพื่อชวยสอน
ลูก ก็จะไดผลดีกวาการตั้งกฎระเบียบเพื่อทําโทษลูก อธิบายเหตุผลใหลูกฟงวาทําไมจะตองใหทาํ
อะไรในเวลานัน้ เชน "แมรูวาหนูกําลังสนุกมากทีน่ ่ี แตถึงเวลาที่เราจะตองกลับแลวนะคะ" หรือ
พยายามเปลี่ยนความสนใจของลูกหรือกิจกรรมที่ลูกกําลังทําอยูดวยคําพูดในแงบวก เชน "หนูเขียนที่
ขางฝาไมไดนะคะ นี่กระดาษ หนูวาดบนกระดาษดีกวา วาดบนกระดาษสวยกวาวาดบนฝาผนัง" หรือ
ถาจะหามลูกไมใหทําอะไรก็ตองแสดงออกดวยวาทําดวยความรัก อยางเชน "แมรักหนูนะจะ แตไม
ชอบทีห่ นูกําลังทําอยู" และใหเหตุผลดวย อยางเชน "หนูอยาวิง่ ขณะทีถ่ อื กรรไกรอยู ถาลมกรรไกรจะ
ทิม่ เอานะ"
ถาหากตองการใหลกู ทําอะไรก็ใชคาสั
ํ ง่ ทีส่ น้ั ๆ ชัดเจน เขาใจงาย อยางเชน "หนูเก็บพวกตุกตา
สัตวใหหมดทุกตัว" แทนที่จะบอกวา "ไปทําความสะอาดหอง" หรือใหเด็กเขาใจวาเราเขาใจความรูสึก
ของเขา แตก็ตองมีขีดจํากัด เชน "แมรูวาหนูหิวมากแตก็ยังกลับไมได" หรือแสดงใหลูกเห็นวาพฤติ
กรรมของเขามีผลตอคนอื่น อยางเชน "นองหนูเขาโกรธที่หนูไปหยิกเขา เห็นมัย้ ถาเผื่อเขาหยิกหนูบาง
หนูจะรูสึกอยางไร" ชวยใหเด็กใชคาพู
ํ ดที่จะสื่อสารแสดงออกถึงความรูสึกของเขา เชน "ลองบอกพีห่ นู
สิวาหนูไมชอบนะที่พี่มาตีหนูแบบนี"้ ถาหากเด็กทําดีก็ตองชม เชน "หนูนารักมากที่เก็บตุกตาเสียเรียบ
รอย ขอบคุณนะคะที่ชวย"
ไมควรใชการตีหรือเขยาลูกเวลาทําโทษ
เพราะจากการวิจัยพบวาการทําโทษหรือการฝก
ระเบียบวินัยดวยการทําโทษวิธีนี้จะมีผลในทางลบมากกวา การฝกระเบียบวินัย คือ การเรียนรู แตถา
ใชวิธีตีหรือเขยาดวยความโกรธ ลูกจะเรียนรูวานี่คือความกลัว คือความอาย ความดุราย และลูกจะรู
สึกวาความรุนแรงเปนสิ่งที่ยอมรับได ลูกจะเรียนรูวาเขาก็สามารถทํารุนแรงไดเชนกัน ถาหากผูปก
ครอง พอแม หรือคนเลี้ยงโกรธมากๆ ก็ตอ งเดินออกไปจากทีน่ น้ั นับ 1 - 10 หรือคุยกับเพื่อนหรือญาติ
หลังจากอารมณสงบลงแลวจึงคอยมาคุยกับลูก เวลาจะตําหนิหรือทําโทษจะตองพูดถึงพฤติกรรมของ
ลูก ไมวา ลูกเปนคนไมดี แตตอ งอธิบายวาพฤติกรรมทีล่ กู ทํานัน้ มีผลเสียอยางไร
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การฝกระเบียบวินัยใหลูกมักจะทํ าใหลูกโกรธ เพราะวาลูกไมสามารถทํ าอะไรตามใจตัว
เองได พอแมจะตองคํานึงถึงความจริงขอนี้ และจะตองพยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแม
และลูกไว เพื่อลูกจะไดรูสึกวาพอแมยังรัก ใหความอบอุนเขา เมื่อไรที่พอแมรูสึกวาตัวเองทําเกินกวา
เหตุกับลูก ก็ควรขอโทษลูก
มีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการฝกระเบียบวินัยในเด็กวาการตีเปนสิ่งสมควรหรือไม ถาไมตีจะ
ใหทําอยางไร มีหลายความเห็น ฝายหนึ่งบอกวาถาตีจะทําใหเด็กฝนรายและเมื่อโตเปนผูใหญก็จะ
เปนคนไมแครใคร แตถาหากไมตีไมสอน ลูกจะมีนิสัยไมดี
นักจิตวิทยาบอกวา การตีเปนสิ่งที่ทําใหลูกเชื่อฟงและไดผลเร็ว แตจะกอใหเกิดความโกรธ
และความกลัว จากการวิจัยพบวา เด็กที่ถูกตีตั้งแตกอน 1 ขวบ เมือ่ อายุ 4 ปเด็กคนนั้นก็ยังตองถูกตี
อีก แสดงวาการตีไมไดทําใหเด็กหลาบจํา
อีกวิธหี นึง่ นอกเหนือจากการตี คือ Time Out คือใหลกู หยุดทํากิจกรรม แลวใหไปนัง่ อยูม มุ
หองหรือไมใหสง่ิ ทีล่ กู ชอบ เปนวิธีที่นิยมกันมาก ผูเชี่ยวชาญหลายคนบอกวาเปนวิธีที่ไดผล แตจะตอง
อธิบายใหลกู ฟงดวยวาเขาทําผิดอะไร ทีส่ าคั
ํ ญพอแมตอ งเปนแบบอยางทีด่ ดี ว ย ลูกจะเลียนแบบ
อีกวิธหี นึง่ ก็คอื ถาหากลูกทําผิด ใหจบั ลูกมานัง่ ตักนิง่ ๆ สักพักหนึง่ 1 - 2 นาที แลวก็ปลอย
และอธิบายใหฟงวาเขาทําผิดอะไร

สงเสริมลูกใหเปนคนดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย รูจ กั รับผิดชอบ
พอแมสามารถปลูกฝงใหลูกเปนคนมีจริยธรรมไดตั้งแตแรกเกิด แตไมใชดวยการพูดสั่ง
สอนเพราะลูกยังไมรูเรื่อง แตลูกจะซึมซับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแตละวัน และจากการ
กระทําของพอแม เพราะฉะนั้นพอแมก็ตองทําตัวใหเปนตัวอยางที่ดี
บางครั้งพอแมก็สอนเรื่องจริยธรรมใหกับลูกโดยไมรูตัว เชน แมคนหนึ่งสังเกตวาลูกวัย 6
เดือนของเธอพอกินนมเสร็จก็จะขวางขวดนมทิ้ง แรกๆ แมคิดวาลูกยังไมรูวาเปนสิ่งที่ควรทําหรือไม
แตหลังจากนั้นแมก็เริ่มรูสึกวาลูกกําลังสนุกกับการโยนของทิ้ง แมจึงหาวิธีแกไขดวยการพยายามเลน
กับลูก เบี่ยงเบนความสนใจเมื่อลูกกินนมเสร็จ เอาของเลนอยางอืน่ ให แลวคอยเก็บขวดนมเปลาออก
ไป เจาหนูก็หมดความสนใจที่จะขวางขวดนมอีกตอไป สิ่งเล็กๆ นอยๆ เหลานีเ้ องเปนการสอน
ระเบียบวินัย จริยธรรม การแยกแยะสิ่งดีไมดีใหกับลูก
ในตอนทีล่ กู ยังเล็กนัน้ ลูกจะมีแตความเห็นแกตัวกอนหรือนึกถึงแตตัวเองกอน และคิดวาสิ่งที่
เขาตองการเปนสิ่งถูกตอง อยางเชน เขาควรจะไดเคกวันเกิดเยอะๆ เพราะวาเขาชอบ ซึ่งพอแม
สามารถชวยพัฒนาเรื่องจริยธรรมใหเกิดขึ้นได ดวยการสอนลูกใหมีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กอื่น เชน
ถาหากวาไปแยงของเลนคนอืน่ ก็ตอ งสอนเด็กวา "ถาคนอืน่ เขามาแยงของเลนหนูไป หนูจะโกรธไหม"
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หรือ "อยาไปตีพี่เขานะเพราะวาแมไมอยากใหพี่เขาเจ็บ ไมอยากใหหนูไปทํารายพี่เขา" ขณะเดียวกันก็
ตองสอนใหลกู มีความรูส กึ เห็นอกเห็นใจผูอ น่ื เชน "เห็นมั้ยพี่เขาเจ็บแคไหนหนูไปตีพี่เขา" อยางนี้
เปนตน
ถาหากลูกมีความรูสึกที่ดีหรือใสใจความรูสึกผูอื่น พอแมก็ตองชมเชยใหลูกรูวาสิ่งที่เขาทํา
นี้เปนสิ่งที่ดี อยางเชน ถาเขาใหนอ งอานหนังสือของเขาก็ตอ งชมเชยวา "แหมหนูนารักจังเลย ใหนอ ง
อานหนังสือของหนู" หรือ "หนูนา รักจังเลยทีช่ ว ยนอง"
จะเห็นวาเด็กเล็กๆ ก็สามารถจะแสดงความเปนหวง แสดงความเห็นใจ เขาใจความรูสึกคน
อืน่ เชน ถาเด็กเห็นแมโกรธ ก็จะยื่นขวดนมมาใหเพื่อจะใหแมหายโกรธ พออายุ 3 - 4 ขวบขึ้นไป เด็ก
จะเริ่มแสดงออกถึงความรูสึกหวงใยคนอื่นไดมากขึ้น เชน ถารูวาแมหิวเขาก็จะไปหาของกินมาใหแม
กิน เปนตน
การฝกระเบียบวินัยก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมลูกใหพัฒนาในเรื่องของจริยธรรม ในวัยทีล่ กู
เริ่มคลาน เริ่มเดิน เริ่มออกเรียนรูสิ่งใหมๆ ในโลกกวาง ลูกพยายามที่จะทดสอบขอบเขตของโลกใหม
ของเขาตลอดเวลา ซึ่งเราเรียกวา ลูกพยายามที่จะเรียนรูกฎเกณฑของสังคม พอแมควรจะเขามาชี้
แนะสิ่งที่ถูกที่ควรใหลูกตั้งแตวัยนี้
กฎเกณฑตางๆ ที่พอแมสอนลูกจะชวยใหลูกมีจริยธรรม รูจักควบคุมความตองการของตัว
เอง รูจ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ มีความภูมิใจในตัวเองถาทําสิง่ ทีถ่ กู ตอง ขณะเดียวกันถาทําผิดก็จะมีความ
ละอายเพราะทําสิ่งที่ไมเปนที่ยอมรับของพอแม ความละอายนี้เปนสวนหนึ่งของการเติบโตเปนคนรู
จักผิดชอบชั่วดี อยางเชน ถาลูกรังแกสัตวเลี้ยงในบานซึ่งเปนสิ่งที่ยอมรับไมได พอแมกจ็ ะตองสอนให
ลูกรูวาการกระทํานั้นเปนสิ่งที่นาละอาย เปนสิ่งไมดี ถาลูกไมเกิดความรูสึกละอาย จะมีปญหามาก
ขึน้ เมือ่ ลูกอายุ 2 - 3 ปขึ้นไป แตก็ควรระวังไมใหลูกกังวลวาแมหรือพอจะไมรักเขาเมื่อเขาทําอะไรผิด
เพราะฉะนั้นผูใหญจะตองแยกความรูสึกนี้ใหได จะตองแสดงใหเด็กเห็นความแตกตาง เชน "แมรัก
หนู แตแมไมชอบที่หนูโยนของทิ้ง" เปนตน
เมื่อลูกเริ่มหัดพูด พอแมสามารถสอนลูกใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความรูสึกเห็นอกเห็น
ใจผูอ น่ื มีมารยาท อยางเชน "ไหนลองพูดขอบคุณซิคะ" พรอมกับพอแมตองทําตัวเปนตัวอยางที่ดี
ดวย ลูกก็จะเรียนรูพฤติกรรมที่ถูกตอง ไดผลดีกวาสั่งใหลูกพูดโดยไมทาตั
ํ วเปนตัวอยาง และควรเริ่ม
สอนลูกตั้งแตเล็กๆ ลูก 2 ขวบก็สามารถจะเรียนรูสิ่งเหลานี้ไดดี
ลูกเรียนรูเรื่องจริยธรรมตลอดเวลาแมกระทั่งจากการพูดจาของคนในบาน ลูกจะไดแบบ
อยางจากพอแม ลองคิดดูซิวาจะมีผลตอลูกอยางไร ถาพอไมอยากรับโทรศัพทแลวใหลูกบอกวาพอไม
อยู ทําใหลูกไดเรียนรูการโกหก เขาจะเลียนแบบ หรือถาพอพูดกับแมวา "ขอบคุณนะครับที่ชวย" หรือ
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แมบอกพอดวยคําพูดแบบเดียวกัน เด็กนอยก็จะเลียนแบบเชนกัน พอแมควรนึกอยูเสมอวาลูกเรียนรู
เรื่องจริยธรรมจากพอแมในการใชชีวิตประจําวันทุกเวลานาที
ตอไปนี้เปนวิธีเลี้ยงลูกใหเปนคนดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย รูจักรับผิดชอบ
1. จะตองตอบสนองความตองการของลูก ใหลูกมีความสบาย ตองใหความสนใจกับลูก รับ
ฟงลูกและใหสิ่งกระตุนที่ถูกตอง ลูกจึงจะใหความรวมมือดวยดี
2. ควรตั้งกฏระเบียบสําหรับลูกตั้งแตวัย 2 - 3 ขวบ แตจะตองมีเหตุผลที่ดี ตองยุติธรรม และ
จะตองเอาจริงกับกฎที่สาคั
ํ ญซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายกับลูก เชน หามลูกเลนไมขีด ขอหามเชนนี้จะ
ตองหามลูกทําอยางเด็ดขาด
3. สอนใหลูกรูจักขอโทษและใหโอกาสแกตัวที่จะทําสิง่ ทีถ่ กู ตอง และแทนที่จะสอนถึงความ
ซื่อสัตยดวยปากเปลา พอแมควรทําตัวเปนตัวอยางที่ดีใหลูกเห็นดวย
4. สอนใหลกู เกิดความรูส กึ เห็นอกเห็นใจผูอ น่ื พยายามสนใจกับความรูสึกของลูก และใหลูก
รูจักสนใจหรือเขาใจความรูสึกของคนอื่น
5. พอแมเปนตัวอยางในเรื่องของการสงบสติอารมณไมโวยวายเมื่อเกิดความเครียด
6. สอนใหลูกเรียนรูวาผลของการกระทําที่ตามมาจะเปนอยางไร เชน ถาหากลูกขวางของ
บอยๆ ก็ตอ งบอกวา "ถาหนูขวางของบอยๆ มันจะแตก หนูก็จะไมมีเลนอีกแลว"
7. ทีส่ ําคัญที่สุดจะตองทําใหลูกรูวาพอแมรักเขา

ฝกลูกใหมีทักษะทางดานภาษา
นักภาษาศาสตรบอกวาเสียงที่แมพูดกับลูกตอนเล็กๆ มีผลอยางมากตอพัฒนาการทางภาษา
ของลูก เสียงสูงๆ ของแมเวลาพูดหยอกเยากับลูกจะทําใหลูกตั้งใจและสนใจฟง การพูดชาๆ ดวยคํา
สั้นๆ จะชวยใหลูกเรียนรูภาษาไดดี เพราะจะทํ าใหลูกรูถึงความแตกตางของคํา และโดยเฉพาะ
ถาพูดซํ้าๆ ก็จะใหผลดียิ่งขึ้น เชน ถาเด็กพูดวา "อุย นก นก" แมก็ตองพูดวา "ใชแลวลูก นก นก" เพื่อ
ยําให
้ ลกู เขาใจวาทีล่ กู พูดนัน้ ถูกตองแลว
พอแมสามารถพัฒนาลูกเล็กใหมีทักษะทางภาษาไดตลอดเวลาที่ดูแลใกลชิดเขา เชน ใน
ระหวางปอนอาหาร เปลีย่ นผาออม แตงตัว และพยายามใหลูกสื่อสัมพันธกับเรา แมวาลูกเล็กๆ ยังไม
เขาใจภาษาที่พอแมพูดก็ตาม แตเสียงพูดของพอแมจะทําใหสมองลูกพัฒนาโดยเฉพาะทางดานภาษา
เมื่อลูกไดยินเสียงพอแมพูดซําแล
้ วซํ้าเลา สมองสวนที่ดูแลเรื่องภาษาและคําพูดจะพัฒนา ให
พยายามถามคําถามที่ลูกจะตอบไดกวางๆ เพื่อที่จะสงเสริมพัฒนาการทางภาษา อยางเชน "นีห่ นูคดิ
วาหนูจะไปไหนหรือจะ" หรือวา "หนูคิดวาคุณยายจะพูดวายังไงคะ"
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การอานหนังสือก็จะเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอสมาธิ ความจํา เพราะฉะนั้นการที่
พอแมพยายามพูดคุยสื่อสารกับลูกและการอานหนังสือใหลูกฟงหรืออานหนังสือกับลูก จะเปนการสง
เสริมพัฒนาการและเพิ่มทักษะทางดานภาษาและการอาน ชวยใหอานหนังสือไดเร็วและเขาใจไดดี
มีพอแมบางคนเขาใจผิด คิดวาโทรทัศนจะสอนใหลูกพูดเกงจากรายการโทรทัศนที่มีคนมา
พูดเจื้อยแจวอยูหนาจอทั้งวัน แตโทรทัศนไมสามารถสอนภาษาใหลูกได ไมสามารถสอนใหลกู รูจ กั
สื่อสารได
ตอไปนี้คือวิธีสงเสริมลูกวัยตางๆ ใหมีทักษะทางภาษาและการอาน
6 - 12 เดือน : เด็กจะชอบหนังสือเลมใหญๆ มีรูปภาพมากๆ มีรูปภาพที่เด็กคุนเคย เชน ขวด
นม ลูกบอล เด็กเล็กๆ ชอบเพลงและหนังสือภาพ
12 - 24 เดือน : เด็กจะชอบหนังสือที่มีภาพเด็กกําลังทําสิ่งตางๆ ที่เขาคุนเคย เชน ภาพเด็ก
กําลังหลับ เด็กกําลังเลนกับสัตวเลี้ยง หนังสือทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการ "สวัสดี" "ลากอน" หนังสือทีม่ ตี วั
หนังสือนอยๆ ใชคาคล
ํ องจองที่เด็กสามารถเดาคําตอไปได พอแมควรจะเลานิทานใหเด็กฟงทุกวัน
จนกวาเด็กจะบอกหรือแสดงวาไมอยากฟงนิทานอีกแลว
2 - 3 ขวบ : เด็กจะชอบหนังสือที่เลาเรื่องประสบการณชีวิตประจําวัน เชน ไปโรงเรียน ไปหา
หมอ โดยเฉพาะคํางายๆ ที่เด็กสามารถจะจําหรืออานได เด็ก 2 ขวบสวนใหญสามารถนั่งฟงไดนาน
5 - 10 นาที การอานหนังสือจะชวยฝกใหเด็กมีสมาธิไดดี บางครั้งอาจจะเปนสิ่งนาเบื่อสําหรับพอแม
ที่ตองเลานิทานเรื่องเดิมซําๆ
้ เพราะเด็กมักจะชอบฟงนิทานเรื่องเดิมๆ ซํ้าแลวซํ้าเลาจนเดาไดวาคํา
ตอไปจะเปนอะไร เมื่อเราเลานิทานซําๆ
้ ก็ควรใหเด็กชวยเลาดวย

ฝกลูกใหเปนจิตรกรและนักกีฬา
เด็กที่เดินเปนเร็วไมไดหมายความวาเด็กคนนั้นจะเปนนักกีฬาที่ดี
แตนักกีฬาที่มีชื่อเสียงกองโลกสวนใหญเริ่มฝกทักษะมาแตเล็กแตนอย
อยางเชน ไทเกอร วูด นักกอลฟผูย ง่ิ ใหญลกู ครึง่ ไทย-อเมริกัน เริ่มจับไมกอลฟ หวดไมกอลฟ ตั้งแตอายุ
10 เดือน เรื่องนี้ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวาอายุนอยแคไหนที่จะเริ่มฝกทักษะความสามารถตางๆ ได
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แตอยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับกันวา ถาอายุเกิน 12 ปไปแลวโอกาสที่ลูกจะมีทักษะดานตางๆ
จนเปนผูมีชื่อเสียง เปนผูเชี่ยวชาญคงเปนไปไดยาก เพราะทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กกลามเนื้อ
มัดใหญตองอาศัยการทํางานของสมอง โดยเฉพาะการสรางเครือขายเสนใยสมองและการสรางไขมัน
หุมรอบเสนใยสมองจะตองอาศัยการขยับหรือเคลื่อนไหวซําๆ
้ การทําซํ้าๆ จะทําใหเครือขายเสนใย
สมองอยูม น่ั คงขึน้ ทําใหเกิดทักษะ สรุปไดวาสมองของเด็กวัย 2 - 11 ป จะเปนวัยที่จะฝกใหมีความ
เชี่ยวชาญตางๆ ได แตหลังจากอายุ 11 - 12 ปแลวก็ยากที่จะฝกใหชานาญได
ํ
แตสิ่งสําคัญที่สุดคือ
เด็กจะตองมีความชอบและมีความสุขที่จะทําสิง่ นัน้
ยกตัวอยางเชนในกรณีของ เยา เช็ง มา ( Yeou-Cheng Ma) ซึ่งเริ่มฝกไวโอลินเมื่ออายุ 2 ขวบ
ครึ่ง โดยพอของเธอเปนคนฝกสอน เธอชนะเลิศไวโอลินสําหรับเด็กวัยรุน นองชายของเธอคือ โยโย
(Yoyo) ก็เรียนเชลโลตั้งแตอายุ 4 ขวบครึ่ง แตวา เยา เช็ง มา หันหลังใหกบั การเลนไวโอลินเมื่ออายุ
15 ป เพราะไมสามารถจะเปนนักโซโลไวโอลินได เธอจึงเลิกเปนนักดนตรี หันเปนกุมารแพทยแทน
เธอไมไดเกลียดดนตรี เธอไดตั้งวงดนตรีออรเคสตราสําหรับเด็กขึ้น เธอไดใหความเห็นวาพอแมไมควร
กดดันลูกมากนักในเรื่องของการฝกทักษะหรือพรสวรรคดานนี้ หนาทีข่ องเด็กคือเลน เด็กจะตองมีเวลา
เลนสนุกสนาน ถาหากถูกกดดันมากเกินไป เด็กก็จะไมมีความสุขที่จะฝกทักษะนั้นๆ

สรุป
นอกเหนือจากแนวทางในการพัฒนาลูกในชวง 3 ปแรกของชีวิต และการสงเสริมพัฒนาการ
ลูกตามวัยแลว พอแมยังควรรูจักแนวทางในการเลี้ยงดูลูกสําหรับโลกยุคใหมที่มีความเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วและมากมาย เพือ่ พัฒนาลูกใหมคี วามสามารถรับมือกับสิง่ แวดลอมนัน้ ได
ในโลกสมัยใหมนั้นการเลี้ยงดูลูกใหเปนคนฉลาดเปนคนเกงอยางเดียวก็ยังไมเพียงพอ ลูกจะ
ตองมีคุณสมบัติดานอื่นๆ ดวย ตองมีทักษะชีวิต รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะหขาวสาร รูจักแกปญหา
มีความรับผิดชอบ เปนคนมองโลกในแงดี สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี และที่สําคัญจะตอง
มีจริยธรรม หรืออาจกลาวไดวาพอแมยุคใหมจะตองเลี้ยงลูกใหเปนทั้งคนเกง คนดี มีความสุข ลูกจึง
ประสบความสําเร็จในชีวิต
แนวทางการเลีย้ งลูกยุคใหมทห่ี ยิบยกมาเปนแนวทางใหพอ แม ทีก่ ลาวถึงกันมาก คือ การ
เลีย้ งลูกใหมี อีคิว หรือมีความสามารถในการพัฒนาทางอารมณ นอกจากนี้ยังมีเทคนิควิธีที่จะเลี้ยง
ดูลูกใหประสบความสําเร็จในชีวิต อยางเชน เลี้ยงลูกใหมีทัศนคติที่ดีตอตัวเอง เลี้ยงลูกใหเปนตัวของ
ตัวเอง การฝกลูกใหมีระเบียบวินัย การสงเสริมลูกใหเปนคนดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย และรูจักรับผิด
ชอบ
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ทั้งหมดนี้ลวนเปนขอมูลความรูที่จะชวยใหพอแมและคนในครอบครัวไดนํ าไปพัฒนาลูก
หลานใหเติบโตเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต และเปนคนที่มีคุณภาพของสังคม สามารถสราง
สรรคสังคมนี้ใหนาอยูและเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต
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บทที่ 6
บทสรุป
เปนที่ตระหนักกันดีวา โลกปจจุบันในศตวรรษใหมที่จะมาถึงมีการเปลี่ยนแปลง อยาง
มหาศาลเมื่อเทียบกับโลกในศตวรรษกอนๆ ครอบครัวและเด็กๆ จะตองเผชิญกับโลกยุคใหม ตอง
ปรับตัวและพัฒนาตนใหมคี วามสามารถ มีความพรอมทีจ่ ะรับมือกับสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นไปอยางมาก
มาย
การปรับตัวในที่นี้ หมายถึง การเสริมสรางศักยภาพของสมองใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาสมอง
ใหมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มที่ ซึ่งพอแมจะมีบทบาทสําคัญอยางมากในการสงเสริมศักยภาพ
สมองของลูก
การเสริมสรางศักยภาพของสมองลูกใหมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยทีต่ อ งเอือ้ อํานวยซึ่ง
กันและกัน นั่นคือ ปจจัยภายในหรือกรรมพันธุ ที่เปนตัวกําหนดขั้นตอนการเจริญเติบโตของสมอง
โครงสรางของสมอง และการทํางานของสมองลูกตั้งแตเปนทารกอยูในครรภ กับปจจัยภายนอกหรือ
สิ่งแวดลอมและวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว ที่มีผลตอการพัฒนาสมองลูกตั้งแตเปนทารกในครรภจน
กระทั่งหลังคลอดและเติบโตเปนผูใหญ ทัง้ 2 ปจจัยที่กลาวมา เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง
ลูกใหเติบโตเปนคนดี คนฉลาด รอบรู สามารถแกไขเหตุการณไดอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีความสุข
เปรียบเสมือนวาคนเราเกิดมาในโลกนีเ้ หมือนกับตนไมทมี่ เี มล็ดพันธุอ ยูแ ลว แตจะตองอาศัยการ
รดนํ้า ใสปุย เพื่อจะทําใหเมล็ดพืชเติบโตขึ้นมาเปนตนไมใหญที่แข็งแรงสมบูรณ เชนเดียวกันสมอง
ของเราที่ธรรมชาติใหมาเปนหองวางๆ ที่ยังไมไดตกแตง ตองอาศัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทําใหสมอง
เปนหองที่สมบูรณ เปนสมองที่ฉลาดมีความสามารถมากที่สุด จึงกลาวไดวาไมมีความสามารถหรือ
ความฉลาดใดที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยปราศจากสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ปจจุบันมีขอมูลมากมายเกี่ยวกับยีนหรือหนวยพันธุกรรมที่เปนตัวกําหนดการเจริญเติบโต
และโครงสรางของสมอง คนเรามียีนประมาณ 1 แสนยีน และครึง่ หนึง่ ของยีนหรือยีน 5 หมืน่ ยีน เปน
ยีนทีท่ าหน
ํ าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการทํางานของสมอง
นักวิทยาศาสตรพบวามียนี ทีก่ าหนดคุ
ํ
ณลักษณะของเซลลสมองวาจะเปนชนิดใด มียนี ทีก่ าหนด
ํ
เสนทางการเดินของเซลลสมองซึ่งจะเดินทางจากสวนกลางของสมองไปยังพื้นผิวของสมอง และยังมี
ยีนทีก่ าหนดให
ํ
เครือขายเสนใยสมองพัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเปน นอกจากนีย้ งั มียนี ทีเ่ กีย่ วกับ
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ความจําและการเรียนรู และยีนทีท่ ําใหเกิดความสุข ซึ่งคนที่มีความผิดปกติของยีนตัวนี้จะเปนคนที่มี
พฤติกรรมซึ่งไมเปนที่ยอมรับของสังคม เชน ติดบุหรี่ ติดเหลา ติดการพนัน หรือติดยาเสพยติด
ขณะเดียวกันก็มีขอมูลมากมายมหาศาลเชนเดียวกันเกี่ยวกับปจจัยของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของสมองและการเรียนรู สภาวะสุขภาพรางกายและจิตใจของแมในระหวางตั้งครรภ
ก็มีผลตอสมองลูกในครรภดวย
สิง่ แวดลอมในชวงแรกเริม่ ของชีวติ ลูกเปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญที่สุดอยางหนึ่งที่จะสามารถสรางสรรคให
ลูกเปนผูประสบความสําเร็จ มีความสามารถพิเศษ เปนผูมีชื่อเสียงกองโลก เปนจิตรกร เปนนายกรัฐ
มนตรีที่สามารถนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนาได หรือในทางตรงขาม อาจทําลายสมองลูก ทํา
ใหเปนผูที่มีแตความลมเหลว ไมสามารถมีชีวิตอยูอยางมีความสุขก็ได
เทคโนโลยีใหมๆในการตรวจการทํางานของสมองไดใหขอ มูลและยืนยันวา ประสบการณการ
เลี้ยงดูมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง การวิจยั ในสัตวทดลองก็ยนื ยันขอมูลนีเ้ ชนกัน
สมองเด็กแรกคลอดจะมีเซลลสมองอยู 1 แสนลานเซลล แตจะมีเครือขายเสนใยสมองยื่นยาว
ออกจากเซลลสมองที่เปรียบเสมือนแขนขานอยมาก สิ่งแวดลอมจะเปนตัวกระตุนใหลูกมีการสราง
เครือขายเสนใยสมองและจุดชื่อมตอขึ้นมากมาย และจะกระตุนใหสรางไขมันลอมรอบเสนใยสมอง
เหลานี้ดวย
การที่มีเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอและไขมันลอมรอบเสนใยสมองอยางมากมายนี้ จะทําให
ลูกมีความฉลาด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมาก ขอมูล
ทางวิทยาการยังคนพบอีกวาประสบการณที่ลูกไดรับซําๆ
้
ก็จะทําใหเครือขายเสนใยสมองและจุด
เชือ่ มตอนีอ้ ยูค งที่ แตถาประสบการณและการเรียนรูที่ลูกไดรับเพียงครั้งเดียวหรือไมไดรับเลยก็จะ
ทํ าใหเครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอนี้สลายไป
สิ่งแวดลอมหรือการเลี้ยงดูที่มีการสัมผัส มีความผูกพันใกลชิด มีความรัก ความอบอุน จะสง
เสริมพัฒนาการสมองลูก และในทางตรงขามการเลี้ยงดูที่ทาให
ํ ลูกเกิดความเครียด ความกังวลหรือ
ถูกทําราย ก็จะยับยั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองลูก ทําใหลูกไมมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรูและเปนบุคคลที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่นาเสียดายมากเพราะสมองลูกเกิดมาพรอมที่
จะเรียนรู พรอมที่จะมีประสิทธิภาพ พรอมที่จะฉลาด แตขาดปจจัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเทานั้น
สิ่งแวดลอมยังมีสวนชวยใหลูกเปนคนดี ซื่อสัตย มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจผูอ น่ื มีทศั
นคติที่ดีตอตนเองและผูอื่นอีกดวย
สิ่งแวดลอมในที่นี้หมายถึงการเลี้ยงดูจากครอบครัว คือ พอแม ที่เปนบุคคลสําคัญที่จะสราง
สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับลูก สรางใหลูกมี อีคิว หรือ ความสามารถในการพัฒนาอารมณ เพราะบุคคลที่
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จะประสบความสําเร็จในชีวิตไมไดขึ้นอยูกับความฉลาดทางวิชาการ หรือ ไอคิว เพียงอยางเดียว แต
จะตองมีทักษะหรือความสามารถในการพัฒนาอารมณ หรือ อีคิว ดวย
คุณลักษณะของ อีคิว คือ การรูตัว การประมาณตัวอยางถูกตอง รูสภาพหรือสภาวะที่แท
จริงของตัวเอง และตองมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณได เปนคนขยันหมั่นเพียร ไมลม
เลิกอะไรงายๆ ไมจับจด มีความกระตือรือรน อยากจะประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันก็ไมใชคน
ที่ชอบแขงขัน รูจ กั เห็นอกเห็นใจผูอ น่ื รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนคนคลอง มีทักษะหลายๆ อยาง
เปนคนที่มีระเบียบวินัยกับตัวเอง
พอแมตองคํานึงถึงคุณภาพของผูเลี้ยงดูลูกซึ่งอาจเปนพอแม ญาติผูใหญ หรือพี่เลี้ยง หรือ
สถานรับเลี้ยงเด็ก
คํานึงถึงการสงเสริมพัฒนาการทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจของลูกให
สมบูรณแข็งแรง คํานึงถึงการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและความฉลาดของลูก ยกตัวอยางเชน
ตอบสนองตอความตองการของลูกอยางถูกตอง อานหนังสือใหลกู ฟง เลนกับลูก มีการฝกระเบียบ
วินัยใหลูก เลือกรายการโทรทัศนใหลูกดู และที่สําคัญจะตองระลึกอยูเสมอวา เด็กแตละคนมีความ
แตกตางกัน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ที่ปรึกษา :

ดร.รุง แกวแดง

ผูวิจัย :

รศ.พ.ญ.ศันสนีย ฉัตรคุปต

ผูช ว ยวิจยั :

นางผาณิต บุญมาก
นางสาวอุษา ชูชาติ
นายชลัมภ ฉัตรคุปต

ประสานงานและใหขอ มูล : นางสาวอุษา ชูชาติ
หนวยงาน/ศูนยที่ใหขอมูล : ศูนยสารสนเทศทางการศึกษา สกศ.
ภาพปก : ไดรับความอนุเคราะหจาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
คณะผูจัดทํารายงานการวิจยั : ดร.กาญจนา เอกะวิภาต
นางสาวอุษา ชูชาติ
นางสาวอวยพร ประพฤทธิ์ธรรม

71

สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร (ฉบับพอแม)

การพัฒนาปรับเปลี่ยนการศึกษา
ตองเริ่มตั้งแตในระดับครอบครัว
การเลีย้ งดูตง้ั แตแรกคลอด
พฤติกรรมของพอแมและผูเ ลีย้ งดู
ไปจนกระทั่งการศึกษาในโรงเรียน
และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การศึกษานอกโรงเรียนดวย
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รวมสรางคุณคาใหกับสังคม
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เพือ่ ใหเด็กเติบโตเปนคนดี คนเกง
และมีความสุข
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