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TO

FROM

 - สิ่  ง ดี ๆ  จ า ก ผู ้ ใ ห ้ สู ่ ผู ้  รั บ - 

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู้ท่ีมีควำมเอำใจใส่และปรำรถนำ 

แต่สิ่งท่ีดีท่ีสุด  จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้  ที่จะช่วยให้ท่ำนได้ประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในกำรพัฒนำสิ่งที่ดีให้กับลูกหรือเด็กน้อยต้ังแต่วัยแรกเกิด จนถึง 3 

ขวบ ซ่ึงเป็นวัยท่ีส�ำคัญท่ีสุดในชีวิต

นี่คือสิ่งท่ีคนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่ำนได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้ 

เพียงเพื่อต้องกำรให้ท่ำนได้มีวิธีในกำรพัฒนำเด็ก  เพื่อให้เขำมีชีวิตที่สมบูรณ์

พร้อมทั้งสมอง  ร่ำงกำย  ควำมคิดและจิตใจ  ท่ีดีที่สุดตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มน้ี  เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกน้อยของคุณให้ดีข้ึนได้

สมชัย  เบญจมิตร
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พ่อแม่คือครูคนแรกและเป็นคนที่ส�าคัญที่สุดของลูกน้อย 
กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในบ้ำน  ให้เต็มไปด้วยบรรยำกำศ
ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้  จะสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกมำย

ให้แก่ชีวิตของลูกของคุณ  เพราะระบบประสาทของเด็กพัฒนา

อย่างรวดเร็วมากในช่วง 3 ขวบแรก  ซ่ึงกำรพัฒนำในช่วงเวลำ
อันส�ำคัญนี้ จะเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญต่อชีวิตของเขำในภำยภำคหน้ำ 

หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยๆ กระชับและจับ

ประเด็นส�ำคัญให้เป็นหมวดหมู่  โดยอ้ำงอิงผลกำรศึกษำวิจัยและทดลอง

ในเร่ืองกำรพัฒนำสมองและศักยภำพทุกๆ ด้ำนของเด็กที่เชื่อถือได้   

ซ่ึงจะท�ำให้ผู้อ่ำนได้รับประโยชน์ดังนี้

-	 วิธีการเสริมสร้างบรรยากาศภายในบ้าน	 เพื่อช่วยให้ลูกเติบโตเป็น

เด็กที่มีเหตุมีผล	และสมองของเขาได้รับการพัฒนาเต็มที่ดีที่สุด

-	 วิธีปลูกฝังให้เด็กรู้สึกว่า		‘ชีวิตคือการเรียนรู้’

-	 วิธีฝึกให้เด็กได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

-	 วิธีการส่งเสริมให้ลูกหรือเด็กน้อยมีพัฒนาการทางอารมณ์ท่ีดี		และ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ์

-	 วธีิการเลอืกของเล่นและอาหารท่ีเหมาะสมต่อพฒันาการของเด็ก	เพือ่

ให้เขาฉลาดและเก่งอย่างสมบูรณ์เต็มที่

ธรรมชำติได้ตระเตรียมลูกของคุณให้มีศักยภำพที่จะเจริญเติบโต
และประสบควำมส�ำเร็จในภำยภำคหน้ำ  แต่ท้ังหมดนี้ข้ึนอยู่กับคุณ

ซึ่งเป็นพ่อแม่  ว่ำได้เตรียมสภำพแวดล้อมในบ้ำนท่ีเหมำะสม
และกำรฝึกลูก  เพื่อท่ีจะให้เขำได้เจริญเติบโตและพัฒนำได้ดีเพียงใด 

เพราะเด็กจะฉลาดหรือเก่งน้ัน  ข้ึนอยู่กับวิธีการของคุณ
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คงไม่มีส่ิงใดที่จะย่ิงใหญ่เท่ากับการพัฒนาและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ให้เด็กเล็กๆ  เจริญเติบโตในอนำคตอย่ำงฉลำด  ท้ังด้ำนควำม
คิด  สติปัญญำ  และอำรมณ์  เพื่อให้เขำช่วยเหลือตนเองได้  มีชีวิตที่มี
ควำมสุข  และประสบกับควำมส�ำเร็จ   ซ่ึงปัจจัยส�ำคัญที่สุดของชีวิตลูก
น้อยก็คือคุรพ่อคุณแม่นั่นเอง  พ่อแม่คือครูคนแรกและมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อลูก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งครรภ์จนกระทั่งเด็กอายุ 3 

ขวบ  ซ่ึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของกำรพัฒนำของสมอง ควำมคิด จิตใจ 
และอำรมณ์  จำกกำรศึกษำพบว่ำ  การสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียน

รู้ภายในบ้าน  เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้และสมอง

ของเด็กเป็นอย่างดี  ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กอัจฉริยะหรือไม่ก็ตาม  

หนงัสือ  “วิธฝึีกเดก็ให้ฉลาดและเก่ง  ตัง้แต่แรกเกดิ - 3ขวบ  ด้วย

ตัวคุณเอง - ฉบับปรับปรุง”  เล่มนี้เป็น หนังสือดี  เขียนโดย  Winifred 

Conling  ได้สรุปแนวทำงในกำรกระตุ้นและพัฒนำเซลล์สมอง  รวมทั้ง
สร้ำงควำม  “เฉลียว”  และ  “ฉลาด”  และไม่เพียงแค่แนะน�ำพัฒนำใน
เร่ืองวิธีคิดและกำรเรียนรู้  แต่ยังสอนวีธีกำรเรียนรู้จำกควำมล้มเหลวอีก
ด้วย  ซ่ึงเหมำะส�ำหรับคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นพ่อ  แม่  ครู  พี่เลี้ยง  และผู้ใหญ่
ทุกคนท่ีต้องกำรเรียนรู้วิธีในกำรกระตุ้นและพัฒนำ  “สมอง”  “ความคิด”  
และ  “จิตใจ”  ของเด็กให้มีพื้นฐำนชีวิตท่ีดีที่สุด

ส�ำนักพิมพ์                มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดท�ำ หนังสือดี เล่มนี้
ที่จะช่วยให้ท่ำนได้เรียนรู้วิธีกำรในกำรพัฒนำสมองของเด็กในช่วงส�ำคัญ
ที่สุดของชีวิต  ช่วยสร้ำงพื้นฐำนที่ดีและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขำให้ดี 
ขึ้นได้ตลอดไปในอนำคต

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกน้อยของคุณได้

สมชัย เบญจมิตร

หมายเหตุ บรรณาธิการ
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วินิเฟรด คอนคลิง  (Winifred Conkling)  

ปัจจุบันมีอำชีพเป็นนักเขียนอิสระ  เธอมีควำม

เชี่ยวชำญทำงด้ำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ  กำร

แพทย์  และกำรแก้ปัญหำเด็กเล็ก  ซ่ึงได้สร้ำงสรรค์

ผลงำนท่ีมีคุณค่ำมำกมำยหลำยเล่ม  รวมทั้งเล่มนี้  

นอกจำกผลงำนท่ีตีพิมพ์เป็นเล่มขำยดีแล้ว  วินิเฟรด  ยังได้เขียน

บทควำมตีพิมพ์ในนิตยสำรหลำยฉบับในสหรัฐฯ ได้แก่ American 

Health, Consumer Reports, Mademoiselle, McCall’s, และ 

Reader’s Digest.  ปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ของลูกสำวสองคน

เกี่ยวกับผู้เขียน - Winifred Conkling  

ภรณี ภูรีสิทธิ์ ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี เกียรตินิยมอันดับ 1  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย และรับทุน

ธนำคำรแห่งประเทศไทย ศึกษำปริญญำโท ณ Duke University 

สหรัฐอเมริกำ เคยท�ำงำนธนำคำรแห่งประเทศไทยและบริษัทช้ัน

น�ำระดับโลก อำทิ Deloitte & Touche จำกนั้นเป็นที่ปรึกษำด้ำน

ซอฟท์แวร์ให้กับธนำคำรและบริษัทต่ำงๆ และเป็นคุณแม่ลูก 2 คน

ภรณี ให้ควำมส�ำคัญกับชีวิตครอบครัวอย่ำงมำก จึงลำออกมำเป็นคุณแม่

เต็มตัว ด้วยใจรักและสนใจเรียนรู้แนวทำงเลี้ยงดูและจิตวิทยำเด็ก เธอมีผลงำนแปล

หลำยเล่ม เช่น วิธีพูดกับลูก, พูดกับลูกอย่างไร, วิธีฝึกวินัยเด็กเล็ก... โดย บี มีเดีย  

และด้วยควำมช่ืนชอบวิชำภำษำอังกฤษ   อีกทั้งต้องกำรส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียน

รู้ภำษำอังกฤษตั้งแต่เล็กด้วยวิธีกำรสอนแบบสนุกสนำนและเป็นธรรมชำติเหมือนที่

เธอเคยได้รับกำรปลูกฝังมำตั้งแต่เล็ก  ปัจจุบันเธอจึงได้ประกอบกิจกำร  สถำบัน

ภำษำอังกฤษส�ำหรับเด็ก  Helen  Doron  English  โดยเป็นครูใหญ่ประจ�ำอยู่ท่ี

สำขำเซ็นทรัลพระรำม 9 (www.facebook.com/HelenDoronCentralRama9)

เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง - ภรณี  ภูรีสิทธิ์
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คำานิยม - แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกุมำรเวช  -  รองผู้อ�ำนวยกำร โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์

ช่ ่วงเวลาตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 3 ขวบน้ัน  
เป็นช่วงเวลำท่ีส�ำคัญมำกในด้ำนกำรพัฒนำของสมอง  แม้เด็กแต่ละคนจะมี
กำรพัฒนำที่ต่ำงกัน  ขึ้นอยู่กับ  “พันธุกรรม”  และ  “สิ่งแวดล้อม”  โดยปัจจัย
ด้ำนพันธุกรรมเป็นสิ่งท่ีติดตัวมำ  แต่สิ่งท่ีพ่อแม่จะดูแลลูกได้คือเร่ืองปัจจัย
ด้ำน  สิ่งแวดล้อม  เช่น  กำรดูแลให้ได้รับโภชนำกำรครบถ้วน  ได้รับภูมิคุ้มกัน
ที่เหมำะสม  ไม่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีส�าคัญอย่างมากต่อเด็ก  ก็คือ  “โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ในด้าน

ต่างๆ”  เป็นการส่งเสริมการพัฒนาสมองของเขา  ซึ่งประสบการณ์ในการ

เรียนรู้นี้จะเป็นรากฐานของเขาที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

บุคคลที่ส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกก็คือพ่อแม่  ซึ่ง

ถือว่าเป็นครูคนแรกของลูก  ทุกท่ำนอยำกเห็นลูกน้อยมีพัฒนำกำรที่ดีในทุกๆ  
ด้ำน  และอยำกได้ค�ำแนะน�ำในกำรดูแลด้ำนพัฒนำกำรลูก  ดังนั้นหนังสือ  “วิธี
ฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง  ต้ังแต่แรกเกิด - 3 ขวบด้วยตัวคุณเอง”  เขียนโดย  
Winifred Conkling ที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการท�างานของสมอง  
แนวทางการกระตุ้นพัฒนาการ  วิธีฝึกลูกให้ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ  ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวของร่างกาย  ด้านการสื่อสาร  ภาษา  อารมณ์ 
วิธีการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  
จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก  ในการท่ีจะช่วยให้พ่อแม่น�าไปใช้ในการดูแลลูก

ขอขอบคุณ  คุณภรณี  ภูรีสิทธิ์  ท่ีได้ทุ่มเทในกำรแปลหนังสือเล่มนี ้
ด้วยพื้นฐำนและควำมสนใจในด้ำนกำรพัฒนำและกำรศึกษำในเด็ก  ท�ำให้
สำมำรถถ่ำยทอดเป็นภำษำไทยท่ีง่ำยต่อควำมเข้ำใจของพ่อแม่และผู้ที่สนใจใน
กำรพฒันำกำรของเดก็  ขอแสดงควำมยนิดแีละขอบคณุ  คณุสมชยั  เบญจมติร  

ที่ได้จัดท�ำหนังสือดีๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในครอบครัว  เพื่อน�ำไปใช้
ในกำรดูแลลูกน้อยให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นคนฉลำด  เก่ง  ดี  และมีควำมสุข

    ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

         แพทย์หญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย์

รองผู้อ�ำนวยกำร โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
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หลังจากที่ดิฉันได้อ่านหนังสือ “วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง  
ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง”  ดิฉันมีควำมรู้สึกว่ำหนังสือ

เล่มนี้เป็นหนังสือที่น่ำสนใจ  และรู้สึกชอบ...  ชอบที่หนังสือได้พูดถึง

พัฒนำกำรของสมองเด็กตั้งแต่แรกเร่ิม  เพรำะจะช่วยท�ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ

กระบวนกำรของกำรท�ำงำนของสมองได้อย่ำงไม่ยำกเย็น  ชอบที่หนังสือ

มีกำรกล่ำวถึงกำรดูแลตัวเองของคุณแม่  เพ่ือช่วยเพิ่มควำมฉลำดให้กับ

เด็กน้อยตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์  ชอบที่หนังสือใช้ค�ำว่ำ  “สนุก”  “การเล่น”  

ที่มีอยู่ในแต่ละบท  เพรำะจะท�ำให้เด็กได้เรียนรู้อย่ำงไม่เบื่อหน่ำย  ชอบ

ที่หนังสือได้ให้ข้อสังเกตง่ำยๆ  ของพัฒนำกำรแต่ละด้ำนท่ีพ่อแม่พึงระวัง  

พร้อมทั้งให้เทคนิคในกำรช่วยเหลืออย่ำงง่ำยๆ  แต่ได้ผลดี

เพรำะกำรเลี้ยงลูกในสภำวะปัจจุบันมิใช่เร่ืองง่ำย  พ่อแม่ต่ำงก็มี

ภำระหน้ำที่มำกกว่ำกำรเป็นเพียงพ่อแม่  กำรมีหนังสือที่ท�ำให้เรำสำมำรถ

เข้ำใจพัฒนำกำรของลูกได้  จะท�ำให้พ่อแม่สำมำรถให้กำรส่งเสริมสิ่งท่ี

ดีๆ  ให้กับลูกและป้องกันปัญหำอื่นๆ  ที่อำจจะตำมมำในอนำคตได้เช่น

กัน  หนังสือเล่มนี้น่ำจะท�ำให้พ่อแม่  “เข้าใจ”  “ชอบ”  และ  “สนุก” 

กับกำร  “เล่นและฝึกพัฒนาการ”  กับลูกได้มำกขึ้นค่ะ  

             ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

      แพทย์หญิงเกศินี  โอวาสิทธ์ิ

              กุมำรแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำรและพฤติกรรม

     ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์

คำานิยม - แพทย์หญิงเกศินี โอวาสิทธิ์
กุมำรแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำกำรและพฤติกรรม

-  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
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“...ไม่มีสูตรส�ำเร็จตำยตัว  และไม่มีรูปแบบกำรเลี้ยงลูกที่ดีที่สุด  แม่ทุกๆ คน  
ควรเปิดใจให้กบัค�ำแนะน�ำต่ำงๆ และควรอ่ำนหนงัสอืเกีย่วกบักำรเลีย้งลกูให้มำกเพ่ือ
ทีจ่ะน�ำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกบับ้ำนของตน  และ  “วธิฝึีกเดก็ให้ฉลาดและเก่ง  ตัง้แต่
แรกเกิด - 3ขวบด้วยตัวคุณเอง” นั้น จัดเป็นคู่มือ must-read อีกเล่มหนึ่งที่แม่ๆ ทุก
คนห้ำมพลำด  เน้ือหำด้ำนในแบ่งเป็นบทสัน้ๆ แต่ละบทช่วยเตมิเตม็ศกัยภำพลกูน้อย
ของคณุได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และทีส่�ำคญั เป็นวธีิง่ำยๆ ทีท่�ำได้ด้วยตวัคณุเองจรงิๆ”

แม่ป้อ  (วรารัตน์ ธรรมถุติ)  คุณแม่น้องริวอิจิ และน้องมิรำเคิล 

เจ้าของ “ร้ำนหนังสือป้อค่ะ”  www.porkhabookclub.com

“ในฐำนะทีเ่พิง่จะมลีกูคนแรกแต่ก็ได้ศกึษำข้อมลูในกำรเลีย้งลกูมำระดบัหนึง่จน
ตอนนี้จำกมือใหม่ก็เกือบจะเทิร์นโปรแล้ว  รู้สึกว่ำข้อมูลหลำยอย่ำงในหนังสือ  “วิธี
ฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง...”  เล่มนี้เรำพอจะรู้มำบ้ำง แต่แปลกที่ยิ่งอ่ำนยิ่งรู้สึกว่ำ
เนื้อหำและหัวข้อต่ำงๆ ในหนังสือน�ำไปปฎิบัติได้ไม่ยำก  และมีเกล็ดควำมรู้หลำยสิ่ง
หลำยอย่ำงที่เรำไม่เคยรู้มำก่อน  อยากให้ลองอ่านดูค่ะ  แล้วจะรู้ว่าเราสามารถฝึก
ให้ลูกเป็นเด็กที่เก่งได้ไม่ยากเลย”

แม่ตุ๊ก  (ณิชพัณณ์ ดิลกวงศ์วัฒน์)  คุณแม่น้องจิน

เจ้ำของเพจ “Little Monster”  www.facebook.com/littlemonsterrocknroll

“เรำอำจมีควำมเชื่อที่ว่ำควำมฉลำดเกิดขึ้นได้จำกกรรมพันธุ์  แท้ที่จริงแล้ว
กรรมพันธุ์เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่ำนั้น  พ่อแม่ทุกคนสามารถมีลูกที่ฉลาดได้  
หากมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างถูกต้อง  เด็กเกิดมาพร้อม
กับศักยภาพในการเรียนรู้อย่างไม่น่าเชื่อ  เพียงแค่เราจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
รู้ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  ตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสม  นอกจำกเด็กจะมี
สมองท่ีชำญฉลำดแล้ว  ยงัจะช่วยส่งเสริมศกัยภำพด้ำนอืน่ๆ ของเดก็อกีด้วย  เพรำะ
วัยแรกเกิด - 3 ขวบ  เป็นช่วงเวลำทองที่เหมำะจะช่วยส่งเสริมศักยภำพของสมอง  
สร้ำงลักษณะนิสัยอันดีงำมของเด็กมำกที่สุด

ขอขอบคุณ ส�านักพิมพ์ บี มีเดีย ที่จัดพิมพ์หนังสือ “วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง 
ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบด้วยตัวคุณเอง” ท�ำให้เหมือนมีคู ่มือกำรเลี้ยงลูกที่มี
ประสิทธิภำพอยู่ในมือ  ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในกำรเลี้ยงลูกเป็นอย่ำงมำก” 

แม่แจน  (สุชีรา แก้วพิทักษ์คุณ)  คุณแม่น้องต้นหนำว  

เจ้ำของ  www.mothercorner.com  เว็บเพื่อคุณแม่คุณภาพ

คำานิยม - จากคุณแม่คุณภาพผู้อ่านหนังสือเล่มนี้
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“พ่อแม่ทุกคนล้วนต้องกำรมอบส่ิงทีด่ทีีส่ดุแก่ลกู  ยิง่อะไรท่ีจะท�ำให้ลกูเก่ง  ลกู
ฉลำด  ย่อมพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อลูกอย่ำงเต็มที่  ดังนั้นจึงจ�ำเป้นต้องมีแนวทำงที่
เข้ำใจง่ำย  กระชบั และตรงประเดน็เพือ่ใช้เป็นคูม่อืในกำรดแูลลกูของตนอย่ำงดท่ีีสดุ

หนังสือ “วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง...”  เล่มนี้ จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่ำสมองลูก
ท�ำงำนอย่ำงไร  ท�ำอย่ำงไรจึงจะพัฒนำให้ได้ศักยภำพสูงสุดเท่ำที่ตัวลูกจะสำมำรถ
เป็นได้  แล้วพ่อแม่จะได้รู้ว่ำ  การเลี้ยงลูกให้เก่ง  ฉลาด  ดี  มีความสุขนั้นไม่จ�าเป็น
ต้องใช้เงินมากมายเลยจริงๆ สิ่งส�าคัญคือวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ต่างหากที่จะต้อง
จัดสภาพแวดล้อมให้เขา  สนับสนุนให้ถูกทาง  เหมาะสมกับความสามารถที่มีมาแต่
ก�าเนิดของลูก  ลูกย่อมเติบโตไปได้ดี  มีควำมสุขแน่นอนค่ะ”

แม่ณุต (ณุตตรา ชัยรณฤทธิ์) เจ้ำของเพจ “พลิกโลกได้ เริ่มจำกใจดวงน้อย”  
www.facebook.com/ThaiGentleParenting 

“วิธฝึีกเดก็ให้ฉลาดและเก่ง ต้ังแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตวัคณุเอง”  เป็นหนงัสอื
ทีน่�ำเสนอกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเรียนรู้ของเดก็ๆ แบบองค์รวมและรอบด้ำน  โดย
ค�ำนึงถึงธรรมชำติในกำรเรียนรู้ของเด็กอย่ำงแท้จริง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงแรก
เกิด - 3ขวบนั้น  ถือเป็นเวลำทองของเด็กทุกคน  หรือจะเรียกว่ำเป็นพิมพ์เขียวของ
ชีวิตเมื่อพวกเขำเติบโตขึ้นมำ  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส�ำหรับพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจโดยทั่วไป” 

แม่วอ  (วรวรรณ  ปิยะสิงห์)  คุณแม่น้องเจเจ และน้องเอ็มเจ  

เจ้ำของเพจ https://th-th.facebook.com/worjung.piya

“หน้ำที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งของพ่อแม่
ในฐำนะครูคนแรกของลูก
ก็คือกำรเปิดโอกำสให้เขำ
ได้ส�ำรวจสิ่งต่ำงๆ  รอบตัว  

โดยให้เขาได้สัมผัส  เล่น  ทดลอง 

ได้เรียนรู้ถึงความส�าเร็จ 

และในบางคร้ังก็ให้เขารู้จัก

กับความล้มเหลวบ้าง...”
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หมายเหตุบรรณาธิการ     5

เกี่ยวกับผู้เขียนและผู้แปล     6

ค�านิยม   7

บทน�า : ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กในช่วง วัยแรกเกิด - 3 ขวบ    13

บทที่ 1 สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก     19

- ท�ำควำมเข้ำใจกับกำรท�ำงำนของสมองของลูก     23
- สภำพแวดล้อมที่สมบูรณ์และกำรกระตุ้นเร้ำที่เหมำะสม...     25
- สมองของเด็ก มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงไร     23
- ปฏิกิริยำตอบสนองตำมธรรมชำติของเด็กทำรก     27
- ตำรำงแสดงกำรเจริญเติบโตของสมอง     31
- คนเรำเรียนรู้ได้อย่ำงไร     32
- วิธีกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ ให้กับลูกน้อยของคุณ     35

บทที่ 2  วิธีเพิ่มความฉลาด  และปกป้องลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์     37

- วิธีปกป้องเด็กน้อยในครรภ์ให้ปลอดภัย     38

- วิธีกระตุ้นให้ทำรกในครรภ์มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น     45

- ลักษณะกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมกับอุปนิสัยของเด็ก     47

บทที่ 3  วิธีฝึกให้เด็ก  สนุกกับการเรียนรู้     49

- ชื่นชมกับพรสวรรค์ อันเป็นลักษณะเฉพำะตัวของลูกของคุณ     50
- วิธีกำรเลี้ยงดูลูก ให้เป็นเด็กที่ประสบควำมส�ำเร็จ     52
- ท�ำอย่ำงไรจึงจะปลูกฝังให้เด็กรู้สึกว่ำ ‘ชีวิตคือกำรเรียนรู้’     53
- วิธีเลือกของเล่นที่เหมำะกับพัฒนำกำรของเด็ก     64
- ของเล่นและกำรละเล่นที่เหมำะสม ส�ำหรับเด็กในช่วงอำยุต่ำงๆ    67
- วิธีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทำงศิลปะ     69
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สำาหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคน
คงไม่มีควำมส�ำเร็จอื่นใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่ำกำรที่คุณ

ได้ช่วยพัฒนำลูกน้อยให้เติบโตเป็นเด็กที่เฉลียว

ฉลำด  มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง  มีควำมเชื่อมั่นใน

ตัวคุณ  และเป็นที่รักของผู้คนรอบข้ำง  

ความมุ่งหวังในสิ่งที่ดีท่ีสุดส�าหรับลูกน้อยเหล่าน้ีไม่ได้เป็นสิ่งที่

ไกลเกินเอื้อม  หากคุณคอยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ตามความอยากรู้

อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กทุกคน  และคอยหมั่นแสดงความ

ยินดีกับลูกเมื่อเขาประสบความส�าเร็จ  แม้ว่าความส�าเร็จน้ันจะเป็น

เพียงแค่ก้าวเล็กๆ ในชีวิตน้อยๆ ของเขาก็ตาม  

ผู้ใหญ่อย่ำงเรำมักจะลืมไปว่ำ  กำรได้เรียนรู้อะไรเป็นคร้ังแรกนั้น

น่ำสนุกและตื่นเต้นเร้ำใจเพียงใด  ผิดกับเด็กที่จะรู้สึกสนุกสนำนตื่นเต้น

ทุกคร้ังเวลำที่พวกเขำได้พบ ได้เห็น ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นคร้ังแรก

พ่อแม่คือครูคนแรกและเป็นคนที่ส�าคัญที่สุดของลูกน้อย  

ดังนั้น  “การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน”  ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศ

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  จะสร้างความแตกต่างอย่างมากมายให้แก่ชีวิต

บทน�า
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็ก

ในช่วง วัยแรกเกิด - 3 ขวบ
เป็นรากฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อความส�าเร็จของเขาในอนาคต
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ของลูกของคุณ  เพราะระบบประสาทของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก

ในช่วง 3 ขวบแรกของชีวิต  ซึ่งการพัฒนาในช่วงเวลาอันส�าคัญนี้   

จะเป็นรากฐานที่ส�าคัญต่อชีวิตของเขาในภายภาคหน้า  

สมองของเด็กในขวบปีแรกจะมีกำรพัฒนำท่ีรวดเร็วที่สุด  โดยจะ

เร็วกว่ำทุกช่วงในชีวิตของคนๆ หนึ่ง  นั่นคือ  ก่อนท่ีเด็กจะมีอายุครบ

ขวบปีบริบูรณ์  สมองของเขาจะมีการพัฒนาถึง  70  เปอร์เซ็นต์  เม่ือ

เทียบกับสมองของเขาที่พัฒนาเต็มที่ในวัยผู้ใหญ่  

“การสร้างเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในบ้าน”  จะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการท่ีเต็มตามศักยภาพของเขา  ซึ่ง

เด็กที่มีควำมสำมำรถทำงปัญญำ (ไอคิว) ในระดับปำนกลำงอำจพัฒนำ

ให้ฉลำดขึ้น  หรือเด็กท่ีมีไอคิวสูงกว่ำเด็กทั่วไปอยู่แล้วก็อำจพัฒนำให้

เป็นเด็กที่มีควำมฉลำดเป็นพิเศษได้ กำรศึกษำวิจัยในสหรัฐฯ พบว่ำ  การ 

กระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก  โดยการสร้างเสริมบรรยากาศที่

เหมาะสมภายในบ้าน  จะสามารถเพ่ิมไอคิวให้เด็กได้ถึง  20-40  คะแนน

อย่ำงไรก็ตำม  คุณไม่ควรต้ังเป้ำท่ีจะให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะ  หรือ

มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนลูกน้อยวัย 2 ขวบให้มีพัฒนำกำรเทียบเท่ำกับเด็กวัย 

5 ขวบ  จุดมุ่งหมายท่ีส�าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ

ทางสมอง  คือการส่งเสริมให้ลูกสนอกสนใจในส่ิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเขา  

เด็กๆ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณที่อยากรู้อยากเห็นเป็นทุน

เดิมอยู่แล้ว  เด็กในวัยนี้พร้อมที่จะเผชิญกับประสบการณ์แปลกๆ 

ใหม่ๆ และมีความกระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เป็นนิจ  และพวกเขาจะเรียนรู้

ได้สนุกสนานมากยิ่งข้ึนหากได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากพ่อแม่

พ่อแม่ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องบรรยำยหรือพร�่ำสอนทักษะพ้ืนฐำนใน

ชีวิตประจ�ำวันให้กับลูก  การท�าหน้าที่ “ครู” ในที่นี้คือการพยายามตอบ

ค�าถามของลูกน้อยโดยอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ให้ลูกเข้าใจ นอกจากน้ี
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หน้าที่ของคุณในฐานะครูคนแรกของลูก  ก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้

ส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว  โดยให้เขาได้สัมผัส  ได้เล่น  ได้ทดลอง  ได้

เรียนรู้ถึงความส�าเร็จ  และในบางคร้ังก็ให้รู้จักกับความล้มเหลวบ้าง  

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดก็ต่อเม่ือเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วย

ตนเอง จำกกำรศกึษำวิจัยพบว่ำ เดก็จะจดจ�ำและเรยีนรู้จำกประสบกำรณ์

ที่ตัวเขำได้พำนพบด้วยตนเองได้ดีกว่ำกำรเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่คอยหยิบยื่น

ให้  ดังน้ันหน้าที่ของคุณในฐานะพ่อแม่  คือการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน

ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้  โดยคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ และรอให้ลูกได้

เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนอกสนใจตามธรรมชาติของเขา

การเรียนรู้ในช่วงอายุ แรกเกิด - 3 ขวบ 
เป็นรากฐานส�าคัญยิ่ง ต่อชีวิตของเขาในอนาคต

ก่อนเด็กจะมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล  
พัฒนำกำรของเขำในทุกๆ ด้ำนโดยเฉพำะพัฒนำกำรในด้ำนสติปัญญำ  

จะได้รับอิทธิพลมำจำกท่ีบ้ำน  ด้วยเหตุที่ว่ำกำรเรียนรู้ในช่วงอำยุตั้งแต่

แรกเกิดจนถึง  3  ขวบเป็นช่วงที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำสติ

ปัญญำของเด็กในระยะยำว  

ในประเทศสหรัฐอเมริกำ รัฐบำลได้จัดท�ำโครงกำรหลำกหลำย

โครงกำรเพื่อส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำยในบ้ำนของเด็ก  โดย

โครงกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้มุ่งเน้นเป็นพิเศษกับเด็กที่ด้อยโอกำสทำงสังคม  

โครงกำรที่เป็นท่ีรู้จักอย่ำงดีท่ีสุดในสหรัฐฯ  คือโครงกำรท่ีได้รับเงิน

สนับสนุนจำกรัฐบำล  ภำยใต้ชื่อโครงกำร  Head  Start

หลำยปีท่ีผ่ำนมำ  ได้มีกำรศึกษำวิจัยหลำยสิบชิ้นที่ได้ท�ำกำรศึกษำ

ถึงพัฒนำกำรของเด็กๆ ที่เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ในโปรแกรม  Head  

Start  และโครงกำรอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบเด็กๆ 
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ที่เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ในกลุ่มนี้กับเด็กคนอื่นๆ ท่ีมีพื้นฐำนทำงสังคม

ใกล้เคียงกัน  พบว่ำ  เด็กที่เข้ำร่วมโครงกำร  มีไอคิวสูงกว่ำเด็กท่ีไม่ได้

เข้ำร่วมโครงกำร  7-10  คะแนน  และในบำงโครงกำร  เด็กท่ีเข้ำร่วม

โครงกำรมีไอคิวสูงกว่ำเด็กที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรถึง  30  คะแนน  

นอกจำกนี้  นักวิจัยยังได้ติดตำมผลในระยะยำวพบว่ำ  เด็กท่ีเข้ำร่วม

โครงกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้เมื่อเข้ำเรียนในโรงเรียนระดับประถมแล้ว  จะได้

คะแนนสอบในวิชำกำรอ่ำนและวิชำคณิตศำสตร์ดีกว่ำ  อีกทั้งยังมีคนท่ี

สอบตกหรือต้องเรียนซ�้ำชั้นจ�ำนวนน้อยอีกด้วย

โครงกำรที่ให้ผลที่น่ำทึ่งที่สุดก็คือโครงกำรท่ีมีชื่อว่ำ  Home  

Start  ซ่ึงโครงกำร  Home  Start  นี้  เป็นโครงกำรส�ำหรับเด็กอำย ุ

ต�่ำกว่ำ  3  ขวบ  ท่ีมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ท่ีบ้ำน  แทนที่จะเป็นกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำรท่ีโรงเรียน  โดยจะมีครู

ของโครงกำรไปเยี่ยมเด็กท่ีบ้ำน  และให้ค�ำแนะน�ำแก่พ่อแม่ของเด็ก  

เกี่ยวกับวิธีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกกำรเลือกเล่นของเล่น  หรือเกม

กำรละเล่นที่เหมำะสมกับวัยของลูกน้อย

โครงกำรอีกโครงกำรหนึ่งท่ีได้จัดต้ังขึ้นใน  เมืองเซนต์หลุยส์   

มลรัฐมิซซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมให้คณุพ่อคณุ

แม่มือใหม่ท�ำหน้ำที่เป็นครูคนแรกของลูก  โดยโครงกำรนี้จัดให้ว่ำที่ 

คุณพ่อและว่ำท่ีคุณแม่ได้เข้ำรับกำรอบรมตั้งแต่เมื่อลูกยังอยู่ในครรภ์  

ว่ำท่ีคุณพ่อและว่ำที่คุณแม่ที่เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวนี้มีฐำนะทำงกำร

เงินและทำงสังคมทุกระดับชั้น ในโครงกำรนี้ครูของโครงกำรได้ไปเยี่ยม

ว่ำที่คุณพ่อและว่ำท่ีคุณแม่ท่ีบ้ำน  และให้ค�ำแนะน�ำกับพวกเขำเกี่ยวกับ

วิธีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของลูกน้อย  โดยพ่อแม่ได้รับแจกอุปกรณ์และ

สื่อส่งเสริมกำรละเล่นเพื่อกำรเรียนรู้  รวมท้ังได้รับค�ำอธิบำยรำยละเอียด

ของพัฒนำกำรของเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ  นอกจำกนี้  ว่ำท่ี 



  17บทน�า : ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ของเด็กในช่วง วัยแรกเกิด - 3 ขวบ เป็นรำกฐำน...

คุณพ่อและว่ำท่ีคุณแม่เหล่ำนี้ยังได้เข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน

ควำมรู้และสนับสนุนควำมพยำยำมของพวกเขำที่มีให้กับลูกน้อย

นักวิจัยได้ท�ำกำรศึกษำเด็กที่พ ่อแม่ได้เข ้ำรับกำรอบรมจำก

โครงกำรดังกล่ำว  โดยเมื่อเด็กอำยุได้ 3 ขวบ  นักวิจัยได้น�ำพวกเขำมำ

เปรียบเทียบกับเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม  และไม่เป็นที่น่ำแปลก

ใจเลยเมื่อผลกำรศึกษำพบว่ำ  ลูกๆ ของพ่อแม่ที่ได้รับกำรอบรมใน

โครงกำรดังกล่ำวนี้  ท�ำคะแนนทดสอบด้ำนสติปัญญำ  ควำมเข้ำใจ  และ

กำรสื่อภำษำด้วยกำรพูด  ได้ดีกว่ำเด็กๆ ที่พ่อแม่ไม่ได้เสริมสร้ำง

บรรยำกำศของกำรเรียนรู ้ภำยในบ้ำน จึงเป็นบทสรุปที่ชัดเจนว่า  

ประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงวัยแรกเกิด - 3  ขวบน้ัน  เป็นรากฐาน

ที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จในการศึกษาในอนาคตของเด็กๆ 

“บ้าน” คือห้องเรียนที่ส�าคัญที่สุดของลูก

การอ้างอิงถึงโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็น
เพียงบทพิสูจน์ให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จของกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก

วัยแรกเกิดจนถึง  3  ขวบในต่ำงประเทศ  แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ถือหนังสือ

เล่มนี้อยู่ในมือ  ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเข้ำร่วมโครงกำรใดๆ ดังที่กล่ำวมำนี้  

กำรที่คุณเลือกซ้ือเลือกอ่ำนหนังสือเล่มนี้  ก็แสดงให้เห็นว่ำ  คุณมีควำม

ตั้งใจอย่ำงดีท่ีจะสรรหำสิ่งท่ีดีที่สุดให้แก่ลูกของคุณ

เนื้อหำบทต่ำงๆ ในหนังสือเล่มนี้  ระบุรายละเอียดวิธีการเป็นขั้น

เป็นตอนส�าหรับการส่งเสริมพัฒนาการของลูกของคุณ  และให ้

ค�าแนะน�าส�าหรับแนวทางท่ีจะพัฒนาสมองและเสริมสร้างความเฉลียว

ฉลาดของลูกน้อย  เน้ือหาของค�าแนะน�าต่างๆ ในบทต่อๆ ไป  จะระบุ

อย่างชัดเจนเป็นข้อๆ พร้อมกับค�าอธิบายว่า  ท�าไมวิธีการต่างๆ  

เหล่าน้ีจึงเป็นวิธีการที่ได้ผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกน้อย
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หรือถ้ำหำกว่ำคุณได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้เมื่อลูกของคุณพ้นวัยทำรก  

หรือก้ำวเข้ำสู่วัยเตำะแตะไปแล้ว  นั่นก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณจะหมด

โอกำสท่ีจะพฒันำควำมสำมำรถและสตปัิญญำของลกูไปซะทเีดยีว  แม้ว่ำ

คุณจะไม่สำมำรถย้อนวันเวลำกลับไปถึงเมื่อคร้ังที่เพิ่งเร่ิมตั้งครรภ์หรือ

วันแรกคลอดได้  แต่ลูกน้อยของคุณจะยังคงได้รับประโยชน์จำก 

สภำพแวดล้อมในทุกๆ ระยะในช่วงพัฒนำกำรของเขำ  

และถึงแม้ว่ำคุณไม่ได้ร้องเพลงให้ลูกฟังต้ังแต่เมื่อเขำยังอยู่ใน

ครรภ์  หรือไม่ได้ขับกล่อมและโยกไกวเขำทุกวันทุกคืนเมื่อแรกคลอด  

นัน่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำลกูของคณุจะสญูเสยีโอกำสทีจ่ะได้รับกำรพฒันำ

ควำมสำมำรถและสติปัญญำอย่ำงท่ีแก้ไขไม่ได้  

ทั้งนี้เพรำะกำรเสริมสร้ำงควำมเฉลียวฉลำดทำงสติปัญญำ

ให้กับลูก  เป็นกระบวนกำรที่ด�ำเนินไปได้ตลอดชีวิตของเขำ

กำรเร่ิมต้นต้ังแต่วันนี้  จึงยังไม่สำยเกินไปท่ีคุณจะส่งเสริม

กำรเรียนรู้  และค้นพบส่ิงใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับลูก

เพรำะคนเรำทุกคนไม่ควรละเลยโอกำส

ที่จะได้เรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ



เซลล์สมองของทารกนั้น
เร่ิมถือก�ำเนิดขึ้นภำยหลังกำรปฏิสนธิของตัวอ่อนได้

เพียง  3  สัปดำห์  โดยเซลล์สมองเหล่ำนี้จะมีกำร  

“แตกตัว”  อย่ำงรวดเร็วยิ่งยวดกว่ำเซลล์ในอวัยวะ

ส่วนอ่ืนใดในร่ำงกำยของมนุษย์  การพัฒนาของเซลล์สมองน้ีจะด�าเนิน

ไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา 3 ขวบแรกของชีวิต  เด็กแรกเกิดน้ัน

มีขนาดของสมองประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ และเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ  

สมองของเขาก็จะเติบโตขึ้นจนมีขนาดประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ใหญ่

ในขณะที่กำรเจริญเติบโตของขนำดของสมองในเด็กทุกคนจะมี

ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  แต่ควำมเฉลียวฉลำดของเด็กแต่ละคนจะ 

แตกต่ำงกันออกไป  ซ่ึงเรำไม่สำมำรถประมำณกำรหรือก�ำหนดได้  ทั้งนี้

ควำมเฉลียวฉลำดหรือควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของเด็กนั้น  ขึ้นอยู่

กับ  “พันธุกรรม” “สภาพแวดล้อม” และ “ประสบการณ์”  ท่ีพ่อแม่ได ้

ตระเตรียมให้แก่เขาในช่วงเวลา  3  ขวบแรกของชีวิต

1
สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก
เรียนรู้และเข้าใจการท�างานของสมอง
เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ให้กับสมองของลูก

“สภาพแวดล้อมทีส่มบรูณ์และการกระตุน้เร้าทีเ่หมาะสม

จะช่วยให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์”
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กำรวิจัยในต่ำงประเทศโครงกำรหนึ่งต้ังสมมุติฐำนไว้ว่ำ  เซลล์

สมองของคนและสัตว์จะเติบโตเต็มศักยภำพได้นั้น  จ�ำเป็นต้องได้รับ

กำรกระตุ้นเมื่อถึงช่วงอำยุเวลำใดเวลำหนึ่งโดยเฉพำะ  ซ่ึงนักวิจัยได้

ท�ำกำรทดสอบสมมุติฐำนดังกล่ำวกับลูกแมวอำยุ  2  เดือน  โดยเอำผ้ำ

ปิดตำมันเป็นเวลำ  4  วัน  ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ  ลูกแมวตัวน้ันกลาย

เป็นลูกแมวตาบอดไปตลอดชีวิต  เนื่องจำกเซลล์สมองที่ควบคุมกำร

มองเห็นของมันขำดกำรกระตุ้นในช่วงตอนท่ีมันมีอำยุได้  2  เดือน  ซ่ึง

เป็นช่วงเวลำของกำรพัฒนำทำงสำยตำของมันนั่นเอง

แน่นอนว่ำเรำไม่สำมำรถท�ำกำรทดสอบสมมุติฐำนโดยท�ำกำร

ทดลองในลักษณะดังกล่ำวนี้กับทำรกมนุษย์  แต่ก็มีกำรค้นพบว่ำคนเรำ

มีช่วงอำยุเวลำใดเวลำหนึ่งโดยเฉพำะส�ำหรับพัฒนำกำรทำงกำรมองเห็น

นี้เช่นกัน  โดยพบว่ำเด็กท่ีมีต้อกระจกในตำมำแต่ก�ำเนิด  หำกได้รับกำร

ผ่ำตัดเอำต้อกระจกออกก่อนอำยุ  2  เดือน  เด็กคนนี้ก็จะกลับมำมี

สำยตำที่เป็นปกติได้  แต่ถ้ำหำกเด็กได้รับกำรผ่ำตัดท่ีช้ำไปกว่ำนี้  โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งหำกได้รับกำรผ่ำตัดเมื่ออำยุเกินกว่ำ  6  เดือนขึ้นไปแล้ว

ล่ะก็  เด็กคนนั้นจะมีปัญหำในกำรมองเห็นไปตลอดชีวิต  

นักวิจัยยังได้ท�ำกำรทดสอบถึง  “ผลกระทบของสภาพแวดล้อม

ที่มีต่อพัฒนาการของเด็กทารก”  โดยเมื่อ  30  ปีท่ีแล้ว  ศำสตรำจำรย์

คณะจิตวิทยำจำกมหำวิทยำลัยแห่งเมืองนิวยอร์กชื่อ ดร.เวนย์ เดนนิส  

ได้ท�ำกำรวิจัยถึงผลกระทบของสภำพแวดล้อมกับเด็กๆ  ณ. สถำนเลี้ยง

เด็กก�ำพร้ำ  3  แห่งในกรุงเตหะรำนประเทศอิหร่ำน  

ในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าแห่งแรกน้ัน  เด็กทำรกแรกเกิดถูก 

ทอดทิ้งให้นอนอยู่แต่ในเปล  พวกเขำไม่ได้รับกำรเคลื่อนย้ำยไปไหนมำ

ไหน  ขำดกำรอุ้มชู กำรสัมผัส กำรกอดรัด และกำรนวด  เด็กๆ เหล่ำนี้

ไม่ได้มีโอกำสได้นอนคว�่ำ  จนกระท่ังเด็กเรียนรู้ท่ีจะพลิกคว�่ำด้วยตนเอง  



  211.  สมองกับกำรเรียนรู้ของเด็ก

เด็กๆ เหล่ำนี้ดูดนมจำกขวดนมท่ีหนุนด้วยหมอนหรือผ้ำหนุน  เนื่องจำก

จ�ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีในสถำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำมีไม่เพียงพอกับจ�ำนวนเด็ก   

เจ้ำหน้ำที่จึงไม่มีเวลำมำอุ้มให้นมเด็กทีละคน  เด็กๆ เหล่ำนี้ไม่มีของเล่น  

และไม่มีผู้ใหญ่มำคุยเล่นให้ควำมเพลิดเพลินกับพวกเขำ  เมื่อโตพอที่

จะนั่งเองได้  พวกเขำก็ถูกจับนั่งเรียงบนพื้น  โดยมีที่นั่งกั้นไว้ไม่ให้ล้ม  

และเมื่อเด็กๆ เหล่ำนี้โตขึ้นจนอำยุ  3  ขวบ  พวกเขำก็ถูกย้ำยไปอยู่ใน

สถำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำแห่งที่สอง  ที่ไม่ได้มีสภำพดีไปกว่ำกัน

จึงไม่เป็นที่น่ำแปลกใจเลยเมื่อผลกำรวิจัยพบว่ำ  เด็กที่ถูกละเลย

เหล่านี้  มีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก  โดยน้อย

กว่าคร่ึงหนึ่งของเด็กอายุ 1-2 ขวบในกลุ่มวิจัยนี้น่ังได้ด้วยตนเอง  และ

มีเด็กเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินได้  (เปรียบเทียบกับเด็กโดยส่วนใหญ่  

ที่จะนั่งเองได้ก่อนท่ีอำยุครบ 9 เดือน)  นอกจำกนี้นักวิจัยยังพบว่ำ  น้อย

กว่าคร่ึงหนึ่งของเด็กอายุ 2 ขวบในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าแห่งน้ี  

สามารถยืนเองได้  และมีเด็กจ�านวนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ท่ีเดินได้  รวม

ทั้งในกลุ่มเด็กอายุ 3 ขวบ  มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ันที่เดินได้

นักวิจัยยังได้ท�ำกำรศึกษำต่อกับ เด็กก�าพร้ากลุ่มที่ 3 ท่ีอำศัยอยู่

ในสถำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำและปัญญำอ่อน  โดยในสถำนเลี้ยงเด็กแห่งนี ้ 

เด็กได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก

ก�าพร้าอีก 2 แห่งที่กล่าวถึงข้างต้น  เช่น จะมีเจ้ำหน้ำที่คอยอุ้มเวลำให้

นมและให้อำหำร  และมีของเล่นให้พวกเขำได้เล่น  นอกจำกนี้เด็กๆ ยัง

ได้รับกำรสัมผัสและพูดคุยอย่ำงใกล้ชิดจำกเจ้ำหน้ำที่  ปรำกฏว่ำเด็กใน

กลุม่นี ้แม้จะปัญญำอ่อน  แต่กก็ลบัมพีฒันำกำรทีด่กีว่ำเดก็ปกติในสถำน

เลี้ยงเด็กก�ำพร้ำอีก 2 แห่งที่กล่ำวถึงข้ำงต้น  โดยเด็กอำยุ 2 ขวบทุก

คนในกลุ่มนี้สำมำรถนั่งได้เอง  คืบคลำน  และเดินได้เวลำมีอะไรให้เกำะ

เดนิ ซึง่การวจิยัท่ียกมานีแ้สดงให้เหน็ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมมีบทบาท

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็ก  
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แน่นอนว่ำเด็กส่วนน้อยจะถูกละเลยและทอดท้ิงอย่ำงน่ำสงสำร

ดังท่ีนักวิจัยได้พบในสถำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำกรุงเตหะรำน  แต่ก็ใช่ว่ำเด็ก

ทุกคนในบ้ำนเรำจะได้รับกำรกระตุ้นส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งทำงสติปัญญำ

และอำรมณ์อย่ำงท่ีเขำสมควรได้รับในช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ  ซึ่ง

ผลกระทบของการขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมในช่วงวัยนี้อาจส่งผลเสีย

อย่างร้ายแรงได้  ท้ังนี้นักวิทยำศำสตร์ได้ท�ำกำรทดลองกับหนู  สุนัข  

แมว  ลิง และสัตว์อื่นๆ พบว่ำ สัตว์เหล่าน้ีจะฉลาดขึ้นเม่ือได้รับการ 

กระตุ้นอย่างเหมาะสมตอนท่ีพวกมันยังเป็นทารก  และสมองของมันก็

เติบโตได้รวดเร็วกว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ยิ่งพวกมันได้รับการ 

กระตุ้นมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่าใด  พวกมันก็จะยิ่งฉลาดข้ึนเท่าน้ัน

เรำอำจจะเคยรู้มำว่ำ  ควำมฉลำดของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับ  “สภาพ

แวดล้อม” เพียงอย่ำงเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมจำก

พ่อแม่ด้วย  เช่น  ลูกอำจได้รับกำรถ่ำยทอดทำงกรรมพันธุ์ในด้ำนควำม

ถนัดทำงด้ำนดนตรีหรือทักษะทำงคณิตศำสตร์จำกพ่อแม่  เป็นต้น  แต่

ความสามารถทางกรรมพันธุ์นี้ไม่ได้เป็นส่ิงรับประกันว่าลูกของพ่อแม่

ที่มีความสามารถจะเติบโตเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ติดตัวและประสบความ

ส�าเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน  แต่  “สภาพแวดล้อมและการฝึกฝนที่

เหมาะสม” ต่างหาก กลับมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาเด็กให้มี

ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีเขาได้รับถ่ายทอดจากพ่อแม่  

ตัวอย่ำงเช่น เด็กโดยทั่วไปอำจได้รับกำรฝึกฝนให้เล่นดนตรีได้  

แต่เด็กท่ีมีพรสวรรค์ทำงดนตรีมำโดยก�ำเนิด  หำกได้รับกำรฝึกให้เล่น

ดนตรีในลักษณะเดียวกันก็จะกลำยเป็นนักดนตรีท่ีมีชื่อเสียงได้  ดังนั้น

หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือค้นหาความสามารถที่อยู ่ในตัวลูกและกระตุ้น 

ส่งเสริมให้ความสามารถน้ันได้รับการพฒันาให้ชดัเจนขึน้  แม้แต่บุคคล

อัจฉริยะท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น  โมซาร์ต  ไอน์สไตน์  หรือ  
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เชคสเปียร์  ก็อำจกลำยเป็นคนที่มีชีวิตไร้ค่ำ  หำกพวกเขำตกอยู่ในสภำพ

กำรเลี้ยงดูท่ีย�่ำแย่อย่ำงเช่นเด็กๆ ในสถำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำในกรุง

เตหะรำนเหล่ำนั้น  

จริงอยู่  ธรรมชาติได้ตระเตรียมลูกคุณให้มีศักยภาพที่จะเจริญ

เติบโตและประสบความส�าเร็จในภายภาคหน้า  แต่ทั้งหมดน้ีข้ึนอยู่กับ

คุณซึ่งเป็นพ่อแม่ว่าได้เตรียม  “สภาพแวดล้อมในบ้าน” ที่เหมาะสมท่ี

จะช่วยให้ลูกเจริญเติบโตและพัฒนาได้ดีแค่ไหน

ท�าความเข้าใจ กับการท�างานของสมองของลูก
เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ พัฒนาลูกได้อย่างถูกวิธี

สมองของมนุษย์เรามีการท�างานที่สลับซับซ้อนอย่างมาก  
ประมำณได้ว่ำ  มนุษย์มีเซลล์สมอง  (neuron)  อยู่กว่ำสองแสนล้ำน

เซลล์  โดยเซลล์สมองแต่ละเซลล์นี้  จะมีกำรเชื่อมต่อกับเซลล์ข้ำงเคียง

กว่ำ  5,000  เซลล์  ท�ำให้มีกำรเชื่อมต่อในสมองท้ังสิ้นกว่ำพันล้ำนล้ำน

จุด  กำรเชื่อมต่อของเซลล์สมองนี้  จะเชื่อมด้วยวิธีกำรท่ีเฉพำะเจำะจง  

เพื่อให้เซลล์สมองสำมำรถสื่อสำรถึงกันได้  

เซลล์สมองของคนเราประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�าคัญ  3  ส่วน  

นั่นก็คือ  ตัวเซลล์สมองเอง  เส้นใยสมอง  (dendrites)  และจุดเชื่อม

ต่อ  (axon)  ส่วนของเซลล์สมองจะมีองค์ประกอบหลักท่ีส�าคัญคือ

นิวเคลียส  กำรเชื่อมต่อของเซลล์จะผ่ำนกำรแตกกิ่งก้ำนสำขำของเส้นใย

สมอง  และท่อยำวของจุดเชื่อมต่อในเซลล์บำงเซลล์  เช่นเซลล์ใน

ไขกระดูกสันหลัง  จุดเชื่อมต่อจะมีควำมยำวหลำยฟุตเลยทีเดียว  ที่

ปลำยของจุดเชื่อมต่อจะมีกำรบรรจบกันกับเซลล์สมองข้ำงเคียง  โดย

จุดเชื่อมต่อจะท�ำหน้ำท่ีส่งสัญญำณ  ในขณะท่ีเส้นใยสมองท�ำหน้ำที่รับ

สัญญำณต่ำงๆ ที่เซลล์สมองส่งถึงกันและกัน
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จำกกำรเชื่อมต่อเหล่ำนี้  เซลล์สมองจะส่งสัญญำณไฟฟ้ำและสำร

เคมชีวีภำพระหว่ำงกนั  ยิง่คนเรำมเีส้นใยสมองและจุดเชือ่มต่อมำกเท่ำไร

ก็จะยิ่งมีควำมเฉลียวฉลำดมำกขึ้นเท่ำนั้น  เนื่องจำกเส้นใยสมองและ

กำรเชื่อมต่อระหว่ำงเซลล์เป็นส่วนส�ำคัญท่ีช่วยให้สมองสำมำรถสื่อสำร  

ประมวลผล  และมีควำมคิดท่ีมีเหตุผลสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้

เซลล์สมองจะก่อตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วตั้งแต่ที่คุณแม่ตั้งครรภ์  โดย

จะแตกตวัเป็นพนัล้ำนเซลล์ก่อนท่ีครรภ์จะครบ 6 เดอืนด้วยซ�ำ้  นอกจำก

เซลล์สมองแล้ว ในสมองของทำรกจะประกอบด้วยเซลล์ประสำทท่ีเรียก

ว่ำ  เกลีย (glia)  ซ่ึงมำจำกรำกศัพท์ภำษำกรีกของค�ำว่ำ  glue  หรือ  

กาว  โดยท่ีเกลียจะท�ำหน้ำที่เคลือบห่อหุ้มเพื่อป้องกันและเป็นแหล่ง

อำหำรของเซลล์ประสำท  และเซลล์เหล่ำนี้จะห่อหุ้มรอบเซลล์สมองจน

มีลักษณะคล้ำยเป็นสำรเคลือบสีขำวๆ ท่ีเรียกว่ำ  Myelin  กำรพัฒนำ

ของเกลียจะด�ำเนินไปตลอดช่วงชีวิตของคน และจะเป็นส่วนส�ำคัญใน

กำรพฒันำควำมเจริญเตบิโตทำงขนำดของสมองในช่วงแรกเกดิ - 3  ขวบ

นักวิทยำศำสตร์พบว่ำ  เด็กแรกเกิดมีจ�านวนเซลล์สมองและการ

เช่ือมต่อของเซลล์สมองมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าตัว  เพรำะอันที่จริงแล้ว  

สมองของผู้ใหญ่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เซลล์ที่มีมำโดยก�ำเนิดเหล่ำนี้ท้ังหมด  

กว่ำครึ่งหนึ่งของเซลล์สมองที่มีมำแต่ก�ำเนิดนั้นจะสูญหำยไปในช่วงระยะ

เร่ิมต้นของชีวิต  ส่วนเซลล์ที่ยังคงอยู่ก็จะพัฒนำกำรเชื่อมต่อไปเร่ือยๆ 

กระบวนกำรดังกล่ำวนี้เป็นกำรจัดระบบระเบียบสมองท่ีเรียกว่ำ  neuron  

pruning  โดยที่กำรจัดระบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วง  2  ขวบแรกของชีวิต

กระบวนกำรในกำรพัฒนำของสมองนี้แสดงให้เห็นว่ำ  สมองของ

คนเรามีความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  สมองของลูก

จะมีกำรปรับโครงสร้ำง  นั่นคือกำรเชื่อมต่อของเซลล์สมองรวมทั้งกำร

สูญเสียกำรเชื่อมต่อบำงแห่ง  โดยขึ้นอยู่กับกำรตอบสนองต่อสภำพ
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แวดล้อมและประสบกำรณ์ในชีวิตของเขำ แม้กำรจัดระบบระเบียบของ

สมองนี้อำจดูงุ่มง่ำมและไม่จ�ำเป็น แต่ก็เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นตำมหลักชีววิทยำ  

เมื่อแรกเกิด  สมองมีเซลล์ท่ีมำกเกินควำมจ�ำเป็นและพร้อมที่จะ

รับรู้ทุกอย่ำง สมองของเด็กพร้อมท่ีจะตอบรับกำรกระตุ้นเร้ำทำงประสำท

สัมผัสและกำรเคล่ือนไหวทุกประเภท ส่วนของกำรเชื่อมต่อท่ีไม่ได้ใช้งำน

กจ็ะถกูก�ำจัดไปขณะทีส่่วนของกำรเชือ่มต่อทีถ่กูกระตุ้นและใช้งำนบ่อยๆ 

ก็จะแข็งแกร่งขึ้น กำรจัดระบบระเบียบนี้ท�ำให้สมองท�ำงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น  เซลล์สมองท่ีได้รับกำรกระตุ้นจะก่อเส้นใยใหม่ๆ 

จนดูเหมือนเป็นกิ่งก้ำนสำขำท่ีแข็งแรง  แทนท่ีจะเป็นเพียงหน่อเล็กๆ 

ทุกคร้ังท่ีลูกสัมผัสใบหน้าหรือได้ยินเสียงเพลงเห่กล่อมของคุณ  

จะมีกระแสไฟฟ้าว่ิงไปมาในสมองของเขาเพื่อก่อร่างวงจรของเซลล์

สมอง  ยิ่งเส้นทางในวงจรถูกใช้มากเท่าใด  วงจรน้ันก็จะแข็งแกร่งขึ้น

เท่านั้น  และข้อมูลก็จะส่งผ่านได้ดีขึ้น  การพัฒนาของสมองของลูกจึง

ไม่ใช่เป็นการพัฒนาตามธรรมชาติที่คุณสามารถนิ่งดูดายแต่เป็นกระบวน

การทางธรรมชาติที่คุณสามารถเสริมแต่งได้  ด้วยการเพิ่มประสบการณ์

ทางการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ลูกได้ประสบอยู่ทุกวี่วันอีกด้วย  

สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ และการกระตุ้นเร้า
ที่เหมาะสม จะช่วยให้สมองของเด็ก พัฒนาอย่างสมบูรณ์

กว่า 50 ปีที่ผ ่านมา  นักวิจัยได้พยายามค้นหาว่า  
“ประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา”  มีผลต่อการพัฒนาทางสมองและ

ความสามารถทางสติปัญญามากน้อยเพียงไร  

กำรศึกษำชิ้นหนึ่งได้ท�ำกำรทดลองเพ่ือศึกษำผลกระทบของแสง

ต่อพัฒนำกำรในกำรมองเห็นของลูกลิงชิมแปนซี  โดยได้เลี้ยงลูกลิง

จ�ำนวนหนึ่งไว้ในห้องมืดๆ เป็นเวลำ  16  เดือน  ปรำกฏว่ำเซลล์สมอง
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ส่วนที่ควบคุมกำรมองเห็นของลูกลิงชิมแปนซีเหล่ำนี้ท�ำงำนบกพร่องไป

เลย  โดยท่ีกระจกตำและเซลล์สมองท่ีเกี่ยวกับกำรมองเห็นของพวกมัน

เสื่อมสภำพ  เนื่องจำกลูกลิงเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรกระตุ้นทำงสำยตำนั่นเอง  

กำรเสื่อมสภำพของเซลล์สมองในส่วนดังกล่ำวนี้แก้ไขได้ในช่วงเวลำ 7  

เดือนแรก  แต่หำกปล่อยให้พวกมันอยู่ในสภำพดังกล่ำวนี้จนอำยุ 1 ขวบ  

ลูกลิงเหล่ำนี้ก็จะตำบอดไปตลอดชีวิต  ทั้งนี้เนื่องจำกเซลล์สมองส�ำหรับ

กำรมองเห็นที่ไม่ได้รับกำรกระตุ้นนั้น  จะเสื่อมสภำพและอันตรธำนหำย

ไปในที่สุด  กำรศึกษำดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ  เซลล์สมองจะบกพร่อง

ไป  หากไม่ได้รับการกระตุ้นทางสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมในช่วงวัย

เร่ิมต้นของชีวิต  

คำาถำมต่อไปท่ีส�ำคัญก็คือ  ถ้าเด็กทารกได้รับการกระตุ้นทาง

สภาพแวดล้อมภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา  เด็กจะฉลาดขึ้นหรือไม่   

ดงันัน้จึงมกีำรวจัิยค้นคว้ำหลำยโครงกำรเพือ่หำค�ำตอบ  และกไ็ด้ค�ำตอบ

ยืนยันว่ำ  “เด็กจะฉลาดข้ึน  ถ้าได้รับการกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม

ภายในบ้านที่เหมาะสม!”  

หนึ่งในโครงกำรวิจัยเพ่ือสนับสนุนค�ำตอบนี้ได้ท�ำกำรทดลองกับ  

ลูกหนู  โดยแบ่งลูกหนูออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 ถูกจัดให้อยู่ในกรง

ทีก่ว้ำงขวำง  มอีำหำรและน�ำ้ท่ำอดุมสมบรูณ์และยงัมขีองเล่นหลำกหลำย  

เช่น  บันไดไต่รำว กล่อง และล้อหมุน สลับผลัดเปลี่ยนไปทุกวันเพื่อ 

ไม่ให้ซ�ำ้ซำกจ�ำเจ  นอกจำกนีล้กูหนใูนกลุม่นีย้งัได้ว่ิงเล่นวนเวยีนในกล่อง

เป็นประจ�ำทุกวัน  ในขณะท่ี  ลูกหนู  กลุ่มท่ี 2  ถูกจัดให้อยู่ในกรงแคบๆ 

โดยล�ำพัง  พวกมันไม่มีของเล่น  ต้องอยู่ในห้องเงียบๆ ที่มืดสลัวตลอด

เวลำ  (และเพื่อที่จะลดทอนผลกระทบทำงพันธุกรรมในกำรทดลอง 

ดังกล่ำว  ลูกหนูแต่ละตัวที่อยู่ในกลุ่มท่ี 1 จะเป็นลูกหนูที่เกิดจำกครอก

เดียวกันกับลูกหนูแต่ละตัวในกลุ่มท่ี  2)  



  271.  สมองกับกำรเรียนรู้ของเด็ก

หลังจากเวลาผ่านไป 80 วัน นักวิจัยได้น�าหนูเหล่าน้ีมาผ่าตัด

เพื่อศึกษาสรีระทางสมอง  พบว่าสมองของหนูกลุ่มที่ 1 มีน�้าหนัก

มากกว่ากลุ่มที่ 2  โดยเฉพำะส่วนของสมองท่ีควบคุมกำรเรียนรู้  มอง

เห็นและควำมจ�ำ  นอกจากนั้นหนูในกลุ่มที่ 1 ยังมีเซลล์สมองที่ใหญ่

กว่า และมีการเช่ือมต่อของเส้นใยสมองมากกว่าถึง  25  เปอร์เซ็นต์  

นอกจำกนี้  ยังมีโครงกำรวิจัยท่ีทดสอบสมมุติฐำนดังกล่ำวส�ำหรับ

มนุษย์อีกโครงกำรหนึ่ง  เป็นโครงกำรของ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัย

เบย์เลอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีน�ำเดก็ทำรกมำตรวจวัดด้วยเครือ่ง

สแกนสมอง  พบว่ำเด็กที่ไม่ค่อยได้เล่นของเล่นและขำดกำรสัมผัสจำก

พ่อแม่ จะมีขนำดของสมองเล็กกว่ำเด็กทำรกโดยท่ัวไปถึง 20-30 

เปอร์เซ็นต์  ดังนั้นเรำจึงได้ข้อสรุปว่ำ สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการ 

กระตุน้เร้าทีเ่หมาะสมจะช่วยให้สมองเดก็ได้รับการพฒันาอย่างสมบรูณ์

สมองของเด็ก  
มีการเจริญเติบโตอย่างไร

แม้สภาพแวดล้อมจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองได้
มำกเพียงไร  แต่มันก็ไม่สำมำรถพัฒนำสมองให้เลิศเลอไปกว่ำศักยภำพ

ตำมธรรมชำติที่พ่อแม่ให้มำได้  สมองของเด็กแรกเกิดจะมีส่วนประกอบ

บำงส่วนที่พัฒนำเต็มที่แล้ว  และบำงส่วนท่ียังไม่เข้ำที่เข้ำทำง  โดยส่วน

ที่พัฒนำมำกท่ีสุดในสมองของเด็กแรกเกิดคือ  ก้านสมองและสมองส่วน

กลาง  ซ่ึงเป็นส่วนที่ควบคุมปฏิกิริยำตอบสนองและกำรท�ำงำนพื้นฐำน

ของร่ำงกำย  อำทิเช่น  กำรหำยใจ  และกำรขับถ่ำยของเสีย  เป็นต้น  

สมองส่วนกลาง  นี้ประกอบไปด้วย  สมองใหญ่  (cerebrum)  และ  

พื้นผิวสมอง  (cortex)  ซ่ึงควบคุมการเคลื่อนไหว  การรับรู้  การเรียน

รู้  การคิด  และการสื่อสาร



28  วิธ ีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง - ฉบับปรับปรุง

ส่วนที่ส�ำคัญของสมองใหญ่ท่ีพัฒนำค่อนข้ำงสมบูรณ์ในเด็กแรก

เกิด  คือส่วนที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวของแขนขำ  และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรรับรู้ของประสำทสัมผัสต่ำงๆ ได้แก่  การมองเห็น	 	 การได้ยิน		

การได้กลิ่น		และ		การรับรส		พ่อแม่ของเด็กแรกเกิดคงสังเกตเห็นได้

ว่ำลูกมีปฏิกิริยำตอบสนองที่ดี  เพรำะปฏิกิริยำเหล่ำนี้ถูกควบคุมโดย

สมองส่วนที่พัฒนำอย่ำงดีที่สุดในเด็กแรกเกิด  ปฏิกิริยำตอบสนอง 

เหล่ำนี้เป็นสิ่งท่ีธรรมชำติได้ออกแบบไว้ส�ำหรับเป็นเคร่ืองมือป้องกันตัว

เพื่อเอำชีวิตรอดของเด็กทำรก  ทั้งนี้ปฏิกิริยำตอบสนองเหล่ำนี้จะเลือน

หำยไปเมื่อสมองได้รับกำรพัฒนำขึ้นในเวลำต่อมำ

เมื่อเด็กทำรกอำยุครบ 6 เดือน  สมองส่วนที่ใช้ในกำรควบคุม

กล้ำมเนื้อต่ำงๆ ของทำรกเร่ิมพัฒนำได้ดีและซับซ้อนมำกขึ้น  เด็กทำรก

วยันีค้วบคมุอำกปักริิยำต่ำงๆ ของตวัเองได้บ้ำงแล้ว และในขณะเดยีวกนั  

ปฏิกิริยำตอบสนองตำมธรรมชำติต่ำงๆ ก็จะค่อยๆ หำยไป  นั่นคือสิ่งท่ี

ช้ีให้เห็นว่ำ  สมองส่วนที่ควบคุมกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำแทนท่ี

สมองส่วนที่ควบคุมปฏิกิริยำตอบสนองตำมสัญชำตญำณของเด็ก

ในขณะที่ส่วนต่ำงๆ ของสมองเร่ิมมีกำรพัฒนำ  เซลล์สมองก็จะ

ผ่ำนกระบวนกำรท่ีเรียกว่ำ  Myelinization  นั่นคือ เซลล์เกลียในสมอง

จะเร่ิมสร้ำงสำรเคลือบท่ีเรียกว่ำ  myelin  มำครอบคลุมและป้องกัน

เซลล์สมองแต่ละเซลล์  สำรเคลือบเซลล์สมองนี้จะท�ำหน้ำท่ีคล้ำยกับ

ฉนวนห่อหุ้มสำยโทรศัพท์  ท่ีช่วยให้กำรสื่อสำรระหว่ำงเซลล์สมองท�ำงำน

ได้ดีและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  นอกจำกนี้  สำร  myelin  ยังช่วยป้องกัน

มิให้สัญญำณไฟฟ้ำกระโดดข้ำมไปมำระหว่ำงเซลล์สมองอีกด้วย  

กระบวนกำรสร้ำง  myelin  นี้  เกิดขึ้นโดยมีควำมสัมพันธ์กับ

กำรพัฒนำทำงระบบประสำทของเด็ก  กล่ำวคือ  เมื่อแรกเกิด  ระบบ

ประสำทในกำรรับรู้สัมผัสของเด็กค่อนข้ำงที่จะมีกำรเคลือบของ  myelin  
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ที่ดีพอสมควร  นั่นคือเด็กทำรกสำมำรถได้ยิน  ได้กลิ่น  ได้รับรส  รู้สึก

หนำวร้อน  และมองเห็นได้ดีพอสมควร  และเมื่อเด็กโตขึ้น  อีกทั้ง

สำมำรถที่จะควบคุมกำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยของตัวเองได้

ดีขึ้น  นั่นคือสำมำรถชันคอ  พลิกคว�่ำ  พลิกหงำย  เร่ิมหัดยืน  และหัด

ก้ำวเดิน  ซ่ึงควำมสำมำรถเหล่ำนี้เป็นไปหลังจำกท่ีระบบประสำทในกำร

ควบคุมกำรเคลื่อนไหวได้รับกำรเคลือบ  myelin  แล้วนั่นเอง

กระบวนการ  Myelinization  ดังกล่าวนี้จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว

ในช่วง  3  ขวบแรก  แต่ก็มีสมองบำงส่วนที่จะไม่ได้รับกำรเคลือบ  

myelin  กระทั่งคนเรำโตเป็นผู้ใหญ่อย่ำงสมบูรณ์  อำทิเช่น  สมองใน

ส่วนที่ควบคุมสมำธิจะไม่ได้รับกำรเคลือบ  myelin  อย่ำงสมบูรณ์จน

เรำเติบโตเข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์  ซ่ึงนั่นเป็นเหตุผลท่ีว่ำท�ำไมเด็กส่วนใหญ่

จึงไม่มีสมำธินำนเท่ำกับผู้ใหญ่

หากปราศจากกระบวนการ Myelinization แล้ว  คนเราจะสูญ

เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย  คนท่ี

ป่วยเป็นโรคเนื้อเยื่อของเซลล์แข็งตัวและตำยด้ำนจะค่อยๆ สูญเสีย  

myelin ท่ีเคลือบเซลล์สมอง  ทั้งนี้แพทย์ยังไม่สำมำรถค้นพบต้นเหตุ

ของโรคดังกล่ำว และอำกำรของโรคก็ขึ้นอยู่กับเซลล์ประสำทท่ีได้รับผล 

กระทบ อย่ำงไรก็ดีผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะสูญเสียกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหว

ของกล้ำมเนื้อและอำจเป็นอัมพำต  บำงรำยอำจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติของเด็กทารก

เมื่อแรกเกิด  การเคล่ือนไหวของลูกของคุณจะเป็นไปตาม
ปฏิกิริยำตอบสนองตำมสัญชำตญำณของเขำ  และเมื่อเวลำผ่ำนไป  เมื่อ

สมองของเขำได้รับกำรพัฒนำขึ้น  ปฏิกิริยำเหล่ำนี้ก็จะเลือนหำยไปเมื่อ

เขำรู้จักที่จะควบคุมกำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยของเขำ  ดัง

ตัวอย่ำงต่อไปนี้
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-  หากคุณ...  “ท�าเสียงดัง”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... ยกแขนทั้งสองขึ้นเอนศีรษะไปด้ำนหลังและ

หลับตำ  (เรียกว่ำปฏิกิริยำ  Moro)

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  2-3  เดือน

-  หากคุณ...  “เอานิ้วแตะที่สันจมูกของเด็ก”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... หลับตำปี๋

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  1-2  เดือน

-  หากคุณ...  “พยายามเหยียดแขนขาของเด็กให้ตรง”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง   งอแขนขำ

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  3  เดือน

-  หากคุณ...  “จับใต้รักแร้ให้ยืนส้นเท้าสัมผัสกับพื้นเรียบ”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... ก้ำวเท้ำข้ำงหนึ่งไปข้ำงหน้ำและท�ำท่ำเหมือน

กับจะย่ำงก้ำวเดิน

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  2  เดือน

-  หากคุณ...  “จับให้เด็กนอนคว�่า”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... หนัศรีษะไปด้ำนข้ำง  โดยยกขึน้เลก็น้อย  และ

ขยับแขนขำท�ำท่ำคล้ำยก�ำลังจะว่ำยน�้ำ

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  2  เดือน

-  หากคณุ...“จบัเดก็นอนหงายและหนัศีรษะเขาไปด้านในด้านหน่ึง”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... แขนข้ำงท่ีศีรษะหันไปจะเหยียดออก  ขณะท่ี

แขนอีกข้ำงหนึ่งจะงอขึ้น

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  2-4  เดือน

-  หากคุณ...  “เอานิ้วเข่ียปลายนิ้วมือ  /  น้ิวเท้าของเด็ก”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... หดมือหรือเท้ำเข้ำหำตัวเอง

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  2-3  เดือน
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-  หากคุณ...  “เอานิ้วเข่ียฝ่ามือหรือฝ่าเท้าของเด็ก”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง ก�ำนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำเข้ำหำกัน

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  2-5  เดือน

-  หากคุณ...  “เอานิ้วเข่ียเท้าด้านนอกของเด็ก”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... กำงนิ้วเท้ำออก

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  1-2  เดือน

-  หากคุณ...  “เอานิ้วเข่ียแก้มข้างใดข้างหน่ึงของเด็ก”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... หันหน้ำไปด้ำนที่เขี่ย

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  4  เดือน

-  หากคุณ...  “วางวัตถุบนใบหน้าของเด็ก”

 ปฏิกิริยำตอบสนอง... ส่ำยศีรษะไปมำและยกแขนขึ้นเหมือนกับ

พยำยำมให้วัตถุนั้นพ้นจำกใบหน้ำ

 ระยะเวลำปฏิกิริยำ... จะหำยไปภำยใน  6  เดือน

ตาราง แสดงการเจริญเติบโตของสมอง

- 3 สัปดาห์หลังปฏิสนธิ เซลล์สมองเร่ิมก่อตัวขึ้น

-  10-18 สัปดาห์ในครรภ์ จ�ำนวนเซลล์สมองเร่ิมคงที่  แต่ในแต่ละเซลล์

ยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

-  20 สัปดาห์ในครรภ์ สมองมีช่วงเวลำกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว  ซ่ึง

จะด�ำเนินไปจนเด็กอำยุ  2  ขวบ  เซลล์มี

ขนำดใหญ่ขึ้น  เส้นใยสมองแตกสำขำมำกขึ้น  

ในขณะที่บำงเซลล์จะสูญหำยไป

-  20 สัปดาห์ในครรภ์ มีกระบวนกำรพัฒนำกำรสร้ำงสำรเคลือบ  

Myelinization ตำมเซลล์ต่ำงๆ ของสมอง  

เพือ่ควบคมุระบบประสำทและกล้ำมเนือ้  และ

จะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องจนเด็ก  4  ขวบ
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-  แรกเกิด สมองเด็กมีขนำดประมำณ 25% ของผู้ใหญ่

-  6 เดือน สมองเด็กมีขนำดประมำณ  5% ของผู้ใหญ่

-  1 ขวบ สมองเด็กมีขนำดประมำณ 70% ของผู้ใหญ่

-  3 ขวบ สมองเด็กมีขนำดประมำณ 90% ของผู้ใหญ่

คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร 
- วิธีประยุกต์เพื่อใช้กับลูก

เมื่อลูกของคุณเรียนรู ้อะไรใหม่ๆ ข้อมูลการเรียนรู ้นั้น 
ไม่ได้ถูกจัดเก็บท่ีส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองเพียงส่วนเดียว  แต่จะถูก

เก็บไว้ในสมองส่วนต่างๆ หลายส่วน  เช่น  ควำมทรงจ�ำเร่ืองเสื้อสีฟ้ำ

ของเขำจะถูกเก็บอยู่ในเซลล์สมองหลำยส่วน  ได้แก่  ส่วนท่ีเรียนรู้เกี่ยว

กับเร่ืองเสื้อผ้ำ  เร่ืองสี  เร่ืองตู้เสื้อผ้ำ  และเรื่องงำนวันเกิดท่ีเขำได้เสื้อ

มำเป็นของขวัญ  เป็นต้น  ลักษณะของกำรเก็บควำมจ�ำของสมองของ

มนุษย์เรำในลักษณะนี้เรียกว่ำ  Multiple  Mapping  

Multiple  Mapping  แสดงให้เห็นว่ำ  กำรเก็บควำมจ�ำของคน

เรำนั้นจ�ำเป็นต้องใช้สมองหลำยส่วนด้วยกัน  ดังนั้น  คนเรำจะมีควำม

จ�ำทีด่ีไดน้ั้น  เสน้ใยสมองจะต้องท�ำงำนได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ  นอกจาก

นี้  Multiple  Mapping  ยังแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ที่จะ

ลบความทรงจ�าของคนเราออกไป  เนื่องจากความทรงจ�าจะถูกจัดเก็บ

อยู่ในส่วนต่างๆ ของสมอง  สิ่งท่ีลูกของคุณได้เรียนรู้และความทรงจ�า

ที่เก็บอยู่ในสมอง  สามารถที่จะบันทึกอยู่ได้ตลอดชั่วชีวิตของเขา

ในส่วนของกำรเรียนรู้นั้นคนเรำมีเทคนิคกำรเรียนรู้อยู่ 3 ประเภท  

คือ  หนึ่ง การเรียนรู้จากการมองเห็น  เช่น  การศึกษาแผนท่ี  สอง การ

เรียนรู้จากการได้ยิน เช่น การฟังค�าบรรยายในห้องเรียน  และสำม  การ

เรียนรู้จากการกระท�าหรือประสบการณ์  เช่น  หัดขี่จักรยาน  ควำมทรง
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จ�ำจำกกำรเรียนรู้ทั้ง  3  ประเภทนี้จะถูกเก็บอยู่ในส่วนต่ำงๆ ของสมอง

ที่แตกต่ำงกัน ความทรงจ�าจากการมองเห็น  จะถูกเก็บอยู่ในสมองซีก

ขวา  ความทรงจ�าจากการได้ยิน  ถูกเก็บอยู่ในสมองซีกซ้าย  ในขณะที่  

ความทรงจ�าจากการกระท�าหรือประสบการณ์  ถูกเก็บไว้ในสมองเล็ก  

โดยทั่วไปแล้ว  คนเรำจะมีควำมถนัดในกำรเรียนรู้ประเภทใด

ประเภทหนึ่งมำกกว่ำอีก  2  ประเภท  โดยมีคนประมำณ  65  เปอร์เซ็นต์

ที่เรียนรู้ได้ดีจำก  “การมองเห็น”  มีประมำณ  20  เปอร์เซ็นต์ถนัดที่

จะเรียนรู้จำก  “การฟัง”  และที่เหลืออีกประมำณ  15  เปอร์เซ็นต์เรียน

รู้ได้ดีจำก  “การกระท�าและประสบการณ์”

คุณจะสังเกตได้ว่ำ  บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีควำมถนัดในกำรเรียน

รู้ประเภทใดนัน้ โดยดจูำกกำรท่ีเขำบรรยำยสิง่ทีเ่ขำเรียนรู้มำ คนทีอ่ธิบาย

รูปภาพหรือเหตุการณ์ได้อย่างละเอียดลออ  จะเป็นคนท่ีถนัดในการ

เรียนรู้จาก  “การมองเห็น”  ส่วนคนที่สามารถจดจ�าบทสนทนาได้อย่าง

แม่นย�า  จะเป็นผู้ที่มีความถนัดในการเรียนรู้จาก  “การฟัง”  ในขณะ

ที่คนที่อาศัยความรู้สึกหรือประสบการณ์ในการย้อนระลึกถึงเหตุการณ์

ใดเหตุการณ์หน่ึงในอดีต  ก็คือผู ้ท่ีมีความถนัดในการเรียนรู้จาก  

“การกระท�า”  คนที่มีควำมทรงจ�ำเป็นเลิศนั้น  เป็นผลมำจำกกำรท่ีเขำ

ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรเรียนรู้ทั้ง  3  ประเภทนี้ได้เป็นอย่ำงดี  

ท�ำให้เขำสำมำรถเก็บควำมจ�ำได้ในสมองหลำกหลำยส่วนด้วยกัน  

โดยทั่วไปแล้ว  บุคคลท่ีถนัดในการเรียนรู้จากการมองเห็น  จะ

เรียนรู้ได้รวดเร็วกว่ำบุคคลท่ีถนัดในกำรเรียนรู้จำกกำรฟังและบุคคลที่

ถนัดในกำรเรียนรู้จำกกำรกระท�ำ  แต่อย่ำงไรก็ตำม  บุคคลประเภทแรก

นี้มักจะเรียนรู้ข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องและมักจะเกิดควำมสับสนในกำรเรียง

ล�ำดับเหตุกำรณ์  ส่วนบุคคลท่ีมีความถนัดในการเรียนรู้จากการฟัง   

มักจะมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์แยกแยะเร่ืองรำวที่มีรำยละเอียด
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ซับซ้อนได้เป็นอย่ำงดี  แต่มักจะไม่ค่อยมั่นใจในควำมทรงจ�ำของตัวเอง  

(แม้ว่ำควำมทรงจ�ำของเขำจะแม่นย�ำเทียบเท่ำกับบุคคลที่มีควำมถนัดใน

กำรเรียนรู้จำกกำรมองเห็นก็ตำม)

การเรียนรู้จาก  “การกระท�าหรือประสบการณ์”  น้ัน  ไม่ค่อย

จะมีบทบาทเท่าไรนักในส่วนของการเรียนรู้ทางวิชาการ  แต่กลับปรากฏ

ว่า  การเรียนรู้ในรูปแบบนี้  จะเป็นความทรงจ�าท่ีติดตัวคนเราได้นาน

ที่สุด  คุณคงเคยได้ยินค�ำกล่ำวท่ีว่ำ  หำกคนเรำได้หัดขี่จักรยำนคร้ังหนึ่ง

แล้ว  ก็จะไม่ลืมทักษะนี้ไปตลอดชีวิต  สำเหตุที่ควำมทรงจ�ำจำกกำร 

กระท�ำนี้ยืนยงกว่ำควำมทรงจ�ำจำกกำรเรียนรู้ประเภทอื่นๆ นั่นเป็นเพรำะ

ว่ำ  ควำมทรงจ�ำประเภทนี้ถูกจัดเก็บอยู่ใน  สมองน้อย  ซ่ึงมักจะได้รับ

ผลกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุดเวลำท่ีคนเรำมีควำมบกพร่องทำงสมอง  

เช่น  เมื่อเป็นโรคลืมอันเนื่องมำกจำกควำมชรำ  (อัลไซเมอร์)  เป็นต้น  

โดยจะเห็นได้ว่ำ  คนแก่ท่ีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์บำงรำย  ยังคงเล่น 

เปียโนได้โดยไม่ผิดโน้ต  หรือยังถักไหมพรมได้อย่ำงแคล่วคล่อง  แต่

เขำกลับจ�ำชื่อของคู่สมรสที่ใช้ชีวิตร่วมกันมำกว่ำ  50  ปีไม่ได้

สิ่งที่น่ำแปลกใจอีกอย่ำงของควำมทรงจ�ำที่เกิดจำก  “การกระท�า

หรือประสบการณ์”  นั้นก็คือ  การที่เราไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปค�านึงถึง

มันให้มากมาย  แต่มันจะเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติ  ยกตัวอย่ำงเช่น  

กำรขี่จักรยำน  กำรเล่นเปียโน  หรือกำรเล่นกอล์ฟ  หำกคุณเคยฝึกฝน

สิ่งเหล่ำนี้จนช�ำนำญมำในอดีตแล้ว  เมื่อถึงเวลำท่ีคุณต้องขี่จักรยำนหรือ

เล่นเปียโนเพลงโปรด  หรือตั้งวงสวิงกอล์ฟอีกสักคร้ัง  แม้เวลำจะผ่ำน

ไปหลำยปี  คุณก็จะสำมำรถท�ำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้เองโดยอัตโนมัติ  

ดังน้ัน  คุณสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้  โดยหมั่น

สังเกตว่าลูกมีความถนัดในการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด  แล้วคอย 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเขาในลักษณะน้ันๆ 
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นอกจากน้ี  คุณก็สามารถกระตุ้นความทรงจ�าที่เกิดจากการเรียน

รู้ทั้ง  3  รูปแบบได้  เช่นเมื่อลูกได้เรียนรู้ช่ือเรียกของวัตถุอะไรใหม่ๆ 

คุณก็ควรคุยกับลูกให้เขาได้บรรยายในสิ่งที่เขาเห็น  หรือให้เขาได้ลอง

สัมผัสวัตถุนั้นๆ อย่างใกล้ชิด  ด้วยวิธีการน้ีลูกน้อยของคุณก็จะได้ฝึก

ใช้สมองหลากหลายส่วนในการเก็บความทรงจ�าท่ีเกี่ยวกับวัตถุชิ้นน้ี

วิธีเสริมสร้างความพร้อมอย่างเต็มที่
ให้กับลูกน้อยของคุณ

เด็กเล็กส่วนมากแล้วไม่ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อพัฒนาการของเขาอย่างเต็มที่เท่าใดนัก  เน่ืองจากพ่อแม่ส่วนใหญ่

รู้เท่าไม่ถึงการณ์  อย่ำงเช่น  ปล่อยให้ลูกนั่งดูโทรทัศน์ทุกวันวันละหลาย

ชั่วโมง  เล่นของเล่นท่ีไม่มีประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ได้ฝึกให้เด็กรัก

การอ่านหรือเขียนหนังสือ  หรือเล่นบทบาทสมมุติตั้งแต่ยังเล็ก  เป็นต้น

นักวิจัยได้ท�ำกำรศึกษำเพื่อท่ีจะท�ำควำมเข้ำใจว่ำพ่อแม่สำมำรถ

เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้สมบูรณ์ขึ้นได้อย่ำงไร  โดยได้ศึกษำ วิธีการ

ที่แม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูก ผลกำรศึกษำพบว่ำ เด็กๆ จะเติบโตและมี

พัฒนาการทางสติปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพ หากได้รับโอกาสที่จะ

เล่น  ได้ส�ารวจ  และมีโอกาสได้เลือกศึกษาในสิ่งท่ีเขาสนใจ  อีกทั้ง

เด็กจะต้องถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนท่ีรัก  และพร้อมที่จะสนับสนุนเขา  

เพือ่ทีจ่ะให้ลกูได้มพีฒันาการทางสตปัิญญาเต็มศกัยภาพ  เด็กๆ 

จึงควรที่จะมีโอกาสได้รับสิ่งต่างๆ  ต่อไปนี้...

- ได้รับความรักและเอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างสม�่าเสมอ

- เมื่อเด็กพยายามจะสื่อสารด้วย  พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องให้ความ

สนใจ  และพูดคุยโต้ตอบกับเขาอย่างเป็นมิตร
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- พ่อแม่หรือพี่เลี้ยง  ควรหลีกเลี่ยงการแสดงอาการเกร้ียวกราด  

หรือท�าร้ายร่างกายเด็ก

- พ่อแม่ควรใส่ใจกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของเด็ก

- เด็กจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

- เด็กควรได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ

- เด็กควรมีของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเขา

- เด็กควรได้มีโอกาสออกไปนอกบ้านและได้พบเห็นเจอะเจอ 

สภาพแวดล้อมแปลกๆ ใหม่ๆ 

- เด็กควรท่ีจะได้มีคนคอยอ่านหนังสือให้เขาฟัง  โดยเร่ิมได้ตั้งแต่

วัยทารก  และเมื่อเขาอายุได้  6  เดือน  ควรท่ีจะมีคนคอยอ่าน

หนังสือให้เขาฟังอย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  ครั้ง

สรุปก็คือ  คุณมีโอกำสที่จะเสริมสร้ำงกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ

ของลูกโดยกำรสรรค์สร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่สมบูรณ์

ภำยในบ้ำนให้เขำ  นับต้ังแต่แรกเกิดจนอำยุ 3 ขวบ  

ยิ่งเด็กเล็กเท่ำไหร่ ควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม

จะมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ

ของเขำมำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น

ซ่ึงเนื้อหำสำระของบทต่อๆ ไปในหนังสือเล่มนี้  

จะแนะน�ำวิธีกำรท่ีจะเสริมสร้ำงสติปัญญำของลูกของคุณ
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และปกป้องลูกน้อย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ช่วงเวลา 9 เดือนแรกของชีวิตในครรภ์ 
นับต้ังแต่ปฏิสนธิกระท่ังลืมตำมำดูโลก  เป็นช่วงเวลำ

ท่ีมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำของสมองและกำร

พัฒนำทำงสติปัญญำในชีวิตของลูกน้อย  คุณแม่ท่ี

ดื่มเหล้ำ  สูบบุหร่ี  ไม่ระมัดระวังในกำรทำนยำ  ย่อมส่งให้เกิดผลร้ำย

ต่อกำรพัฒนำของทำรกในครรภ์  แต่ในทำงตรงข้ำม  หากคุณพยายาม

เสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับลูกต้ังแต่เม่ือเขายังอยู่ในครรภ์  คุณก็จะสามารถ

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้อย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้เนื้อหำใน 

บทนี้ได้รวบรวมหัวข้อ  การปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ์  เพื่อปกป้องลูก

น้อยในครรภ์ให้ปลอดภัย  และมีพัฒนำกำรในครรภ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

จนกระทั่งมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ เมื่อออกมำลืมตำดูโลก

“นักวิจัยพบว่า  ทารกท่ีแม่มีความเครียดในระหว่างตั้งครรภ ์ 

เมื่อโตขึ้นอาจเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่าย  เป็นไฮเปอร์  และอาจมี

ความผิดปกติทางนิสัยการกิน  การนอน  และการขับถ่าย” 
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วิธีปกป้องเด็กน้อยในครรภ์ให้ปลอดภัย

- หลีกเลี่ยงการใช้ยา เว้นแต่ได้รับค�าแนะน�าจากแพทย์

การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์  เป็นสิ่งที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงมำก  

เพรำะอำจจะมีผลต่อพัฒนำกำรที่บกพร่องของทำรกในครรภ์  ตัวอย่ำง

ที่เป็นเร่ืองอื้อฉำวในอเมริกำคือกำรใช้ยำบรรเทำอำกำรแพ้ท้องท่ีชื่อว่ำ  

Thalidomide  ซ่ึงก่อนออกวำงจ�ำหน่ำยยำนี้  บริษัทผู้ผลิตได้ท�ำกำร

ทดลองศึกษำผลข้ำงเคียงของยำกับหนูในห้องทดลอง  ก็มิได้ปรำกฏผล

ร้ำยแรงอะไร  จึงได้น�ำยำออกวำงจ�ำหน่ำยในตลำดโดยไม่ได้ผ่ำนกำร

ทดลองถึงผลกระทบต่อร่ำงกำยของมนุษย์  ผลปรำกฏว่ำ   กำรใช้ยำ 

ส่งผลให้เกิดกำรผิดปกติของทำรกในครรภ์  ของสตรีมีครรภ์เป็นพันๆ 

คน ท่ีได้ทำนยำชนิดนี้ในช่วงที่ต้ังครรภ์ได้ 3  เดือนแรก  เพรำะท�ำให้

ก�ำเนิดทำรกที่มีอำกำรผิดปกติ  เช่น  มีนิ้วมือนิ้วเท้ำท่ีเป็นพังผืด  หรือ  

มีตำ  หู  จมูก  แขนขำ  หัวใจที่ผิดปกติ  เป็นต้น

นักวิจัยมำค้นพบภำยหลังว่ำ  ผลร้ำยที่เกิดจำกกำรใช้ยำเกิดขึ้น

เมื่อคุณแม่รับประทำนยำดังกล่ำวนี้เข้ำไปในช่วงเวลำท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำง

เซลล์ของตัวอ่อน  นั่นคือ  หำกรับประทำนยำภำยในช่วง  21  วันแรก

นับจำกวันปฏิสนธิ  เด็กจะไม่มีหู  หำกรับประทำนภำยในช่วงเวลำ 25-27  

วันนับจำกวันปฏิสนธิ  เด็กจะไม่มีแขน  แต่ถ้ำหำกแม่รับประทำนยำเมื่อ

ครรภ์พ้น  40  วันขึ้นไปแล้ว  ยำก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อทำรกใน

ครรภ์  นั่นคือผลกระทบของยำที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลำว่ำสตรีมีครรภ์ทำน

ยำนี้เข้ำไปในระหว่ำงที่ทำรกในครรภ์มีพัฒนำกำรในระยะใด

กรณีศึกษำดังกล่ำวเป็นอุทำหรณ์เตือนใจสตรีมีครรภ์  ซ่ึงอำจจะ

มีบ้ำงท่ีต้องรับประทำนยำในระหว่ำงต้ังครรภ์  เพรำะพบว่ำสตรีมีครรภ์

กว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์ทำนยำในระหว่ำงท่ีตั้งครรภ์  ท้ังที่เป็นยำท่ีแพทย์สั่ง

หรือซื้อมำรับประทำนเอง  ดังนั้นควรปรึกษำสูตินรีแพทย์ที่คุณฝำกครรภ์



  392.  วิธีเพิ่มความฉลาด  และปกป้องลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ทุกคร้ังก่อนที่จะทำนยำไม่ว่ำจะเป็นชนิดใดก็ตำม  พึงระลึกเสมอว่ำ  

แม้แต่ยำที่ใช้กันท่ัวไปเช่นยำแก้ปวดแอสไพรินก็ส่งผลต่อพัฒนำกำรของ

ทำรกในครรภ์และท�ำให้เลอืดออกในครรภ์ได้หำกรับประทำนปริมำณมำก  

แน่นอนว่า  ไม่ใช่ว่ายาทุกชนิดที่คุณรับประทานจะเป็นอันตราย

ต่อลูกน้อยในครรภ์  แต่คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ก่อนใช้

ยาทุกชนิดในระหว่างต้ังครรภ์  ว่ายาชนิดใดท่ีรับประทานได้  และยา

ชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยง  และเมื่อคุณไม่สบายและไปพบแพทย์  คุณ

ควรแจ้งให้แพทย์รู้ว่าคุณก�าลังต้ังครรภ์  เพื่อที่แพทย์จะได้ให้การรักษา

หรือสั่งยาที่เหมาะสมในช่วงท่ีมีครรภ์ของคุณ

- งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

เมื่อคุณแม่ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์  ทำรกในครรภ์จะได้

รับแอลกอฮอลล์เข้ำไปในร่ำงกำยของเขำด้วย  คุณแม่อำจไม่รู้สึกมึนเมำ

เมื่อดื่มไวน์ขำวเพียงแก้วสองแก้ว  แต่ไวน์ปริมำณเพียงน้อยนิดนี้จะมี

ผลกระทบอย่ำงมำกต่อทำรกในครรภ์  เน่ืองจากตับของลูกน้อยในครรภ์

ยังท�างานไม่สมบูรณ์พอท่ีจะกลั่นกรองขับแอลกอฮอลล์ออกไปจาก

ร่างกายของเขาได้ดีเท่ากับตับของผู้ใหญ่  ดังนั้นแอลกอฮอลล์จะยังคง

ไหลเวียนอยู่ในระบบโลหิตของทารกได้นานกว่าผู้ใหญ่ถึง  2  เท่า  และ

มันสามารถท�าลายเซลล์ต่างๆ ที่เพิ่งจะก่อตัวในร่างกายของเด็กได้  

หำกแม่ดื่มแอลกอฮอลล์  ไม่ว่ำจะเป็นไวน์  เบียร์  หรือสุรำเป็น

ปริมำณมำกๆ ในระหว่ำงต้ังครรภ์  (5-6  แก้วขึ้นไป)  ทำรกในครรภ์จะ

มีศีรษะเล็ก  และมีหัวใจ  แขนขำ  หรืออวัยวะบนใบหน้ำท่ีผิดปกติ  เมื่อ

โตขึ้นเด็กจะมีอำกำรไฮเปอร์ ฉุนเฉียวง่ำย หรือมีโอกำสเป็นโรคสั่น  หรือ

เป็นลมชักได้ง่ำย  อีกท้ังจะฉลำดน้อยกว่ำเด็กโดยท่ัวไป  นอกจำกนี้  แม่

ที่ดื่มแอลกอฮอลล์เป็นปริมำณมำกๆ ในขณะตั้งครรภ์  จะมีโอกำสสูงที่

จะแท้งคลอดก่อนก�ำหนด  หรือมีภำวะแทรกซ้อนในระหว่ำงคลอดได้
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กล่ำวได้ว่ำ  ย่ิงแม่ด่ืมแอลกอฮอลล์มากเท่าไร  ทารกก็ยิ่งมีโอกาส

เสี่ยง  และมีความผิดปกติรุนแรงมากข้ึนเท่านั้น  แม้แต่กำรท่ีร่ำงกำย

ได้รับแอลกอฮอลล์เพียงแค่วันละ  1-3  ออนซ์  หรือเทียบเท่ำกับปริมำณ

เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลล์  เช่น ไวน์ เบียร์ หรือค็อกเทลประมำณ  1-3  

แก้ว  ก็จะส่งผลเสียต่อลูกในครรภ์ได้  เด็กทำรกท่ีเกิดมำจะมีกำรเติบโต

ทำงร่ำงกำยที่ช้ำกว่ำเด็กทั่วไป  นอกจำกนี้เมื่อเขำเติบโตขึ้น  กำรควบคุม

กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยจะบกพร่อง  สมำธิจะสั้น  และฉลำดน้อยลง  

แม้แต่สตรีที่ดื่มแอลกอฮอลล์น้อยกว่ำวันละ  1  ออนซ์ในขณะท่ีตั้งครรภ์    

จะมีแนวโน้มที่ลูกมีควำมฉลำดน้อยกว่ำลูกของแม่ที่ไม่ดื่มเหล้ำ

กำรดื่มแอลกอฮอลล์ในระหว่ำงตั้งครรภ์นี้จะส่งผลร้ำยต่อทำรก  

ไม่เพียงแค่เฉพำะช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งเช่นตัวอย่ำงของยำ Thalidomide  

หำกแต่จะมีผลร้ำยต่อทำรกในครรภ์ตลอดท้ัง  9  เดือน  นั่นคือ  ไม่ว่ำ

คุณจะดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วงท้องอ่อนหรือท้องแก่ใกล้คลอด  ก็นับ 

ว่ำเป็นอันตรำยต่อลูกน้อยในครรภ์ทั้งสิ้น  ดังนั้นคุณจึงควรงดการดื่ม

แอลกอฮอลล์และเคร่ืองดื่มมึนเมาทุกชนิดในระหว่างต้ังครรภ์

- งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

ถึงแม้ว่ำยังไม่มีหลักฐำนที่บ่งชี้ชัดเจนว่ำบุหร่ีก่อให้เกิดควำมผิด

ปกติทำงร่ำงกำยของทำรก  แต่ก็มีกำรศึกษำหลำยชิ้นที่แสดงให้เห็นว่ำ

บุหร่ีก่อให้เกิดผลเสียต่ออัตรำกำรเติบโตของตัวอ่อน  ทำรกในครรภ์ของ

มำรดำที่สูบบุหร่ีจะมีกำรเจริญเติบโตท่ีช้ำกว่ำปกติ  และมีโอกำสแท้งสูง  

เนือ่งจำกรกอำจฝังตวัผิดปกต ิ รกหลดุ  หรือมนี�ำ้เดนิก่อนก�ำหนด  ท�ำให้

มีโอกำสสูงที่ทำรกจะคลอดก่อนก�ำหนด  ในประเทศสหรัฐอเมริกำพบว่ำ  

ประมำณ  14  เปอร์เซ็นต์ของทำรกท่ีคลอดก่อนก�ำหนด  เป็นผล 

เกี่ยวเนื่องมำจำกกำรที่มำรดำสูบบุหร่ีในระหว่ำงตั้งครรภ์
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