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  ดูภายนอก สมองเป็นอวัยวะที่เรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก  แต่ 

แท้ที่จริงมีลักษณะซับซ้อนมากกว่าความซับซ้อนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สมองหนักประมาณ 3 ปอนด์  (ประมาณ 1.5  กิโลกรัม) มี  2  ซีกคือ 

ซีกซ้ายและขวา มีคอร์ปัสแคลโลซัม  (corpus callosum) ซึ่งเป็นส่วน 

ที่เชื่อมโยง อันที่จริงก็คือก้อนเนื้อเยื่อของประสาท ท�าหน้าที่ประสานการ 

ท�างานของสมองท้ัง 2 ซีก  (ดูรูปท่ี  1)  เป็นส่วนที่ติดต่อสื่อสารระหว่าง 

สมองทั้ง 2 ซีก ถ่ายทอดความจ�าและการเรียนรู้

  เวลาเราใช้ตามองดูอะไร  ระบบการท�างานของสมองทั้ง  2  ซีก 

ดูเหมือนจะท�างานเหมือนกันแต่กลับข้างกัน (bilaterally symmetrical) 

นั่นก็คือสมองท้ังทางซีกซ้ายและซีกขวาจะมีลักษณะเหมือนการส่อง 

กระจก  (สิ่งท่ีอยู่หน้ากระจกกับเงาในกระจกเหมือนกัน แต่อยู่ตรงกัน 

ข้ามกัน)  อย่างไรก็ตาม ระบบการท�างานของสมองก็มีลักษณะท่ีต่างกัน 

ไม่เหมือนกันทั้ง 2 ซีกด้วยเช่นกัน  (organized asymmetrically) ซึ่ง 

นั่นก็หมายความว่า โครงสร้างก็ดี การท�างานก็ดี แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

  สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่ส่วนบนของสมองท้ัง 2 ซีก 

มีระบบการท�างานท่ีเหมือนกัน  (แต่กลับข้างกัน)  เบื้องหลังสมองส่วนน้ี 

เป็นอาณาบริเวณของประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นส่วนท่ีรับและย่อยข้อมูลท่ี 

ผ่านมาทางผิวหนัง กระดูกข้อต่อ และกล้ามเน้ือ รวมท้ังการเคลื่อนไหว 

ของร่างกายท่ีเป็นไปในเนื้อท่ีท้ังปวง อาณาบริเวณส่วนน้ีมีชื่อเรียกว่า 

แฮปติก  (haptic)  ระบบการท�างานเหมือนกันท้ัง 2 ข้างแต่กลับข้างกัน 

ความถนัดของซีกสมอง
hemispheric specialization

..........................................................................
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รูปที่ 1  แสดงบริเวณสมองซีกซ้าย - ขวา และบริเวณคอร์ปัสแคลโลซัม

เป็นระบบของสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและส่วนที่ควบคุม 

ประสาทสัมผัส  สมองซีกซ้ายจะควบคุมมือและเท้าทางด้านขวาและ 

สมองทางซีกขวาก็จะควบคุมการท�างานทางซีกซ้ายของร่างกาย ส่วน 

สมองที่ควบคุมประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเป็นส่วนที่ท�างานอย่าง 

ซับซ้อนและในระดับสูงถึงข้ันควบคุมหลายส่วนของร่างกายน่ันเทียว 

(ดูรูปที่ 2)

สมองซีกซ้าย สม
องซ

ีกขว
า

บรเิวณคอร์ปัสแคลโลซัม
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  บริเวณท้ายทอยซึ่งเป็นส่วนหลังของศีรษะ อยู่เหนือฐานสมองขึ้น

ไปเล็กน้อย  เป็นส่วนท่ีท�าให้เกิดการรับรู้ทางตาหรือการมองเห็น ระบบ

การท�างานของส่วนนี้ก็เช่นเดียวกัน  เป็นระบบท่ีท�างานเหมือนกันท้ัง 2 

ข้าง ข้อมูลที่ผ่านทางตาข้างซ้ายจะถูกส่งไปยังสมองซีกขวา และข้อมูล 

ที่ผ่านตาข้างขวาก็จะถูกส่งไปยังสมองซีกซ้าย  ถึงแม้สมองแต่ละซีกจะ

ได้รบัข้อมลูอย่างละครึง่ผ่านทางตาท้ัง 2 ข้าง ความถนดัการใช้ตาข้างหน่ึง

ย่อมมมีากกว่าอกีข้างหน่ึงอยู่เสมอ ข้อมลูทีส่่งไปจงึมเีปอร์เซน็ต์ไม่เท่ากัน 

ผู้ท่ีถนัดใช้ตาข้างขวาจะป้อนข้อมูลไปยังสมองซีกซ้ายมากกว่าสมองอีก 

ซีกหนึ่ง ผู้ที่ถนัดใช้ตาข้างซ้ายก็จะป้อนข้อมูลไปยังสมองซีกขวามากกว่า

อีกซีกหนึ่ง สมองซีกท่ีท�างานมากกว่าหรือถนัดกว่าก็คือซีกสมองด้านท่ีมี 

ปฏิกิริยาตอบสนองบ่อยกว่าและมากกว่าด้านตรงข้าม (ดูรูปที่ 3)

รูปที่ 2  สมองซีกซ้าย - ขวาควบคุมการท�างานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  มีระบบ 
  การท�างานที่เหมือนกัน แต่กลับข้างกัน
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รูปที่ 3  ระบบการท�างานของสมองทั้ง 2 ซีก

  แม้สมองท้ัง  2  ซีกจะรับรู ้สิ่งที่กระตุ ้นโสตประสาทท้ัง  2  ข้าง 

แต่ข้อมูลท่ีได้รับจากประสาทสัมผัสจะไม่เท่ากัน  พูดง่าย ๆ ก็คือ ข้อมูล 

ที่ผ่านหูขวาจะถูกส่งไปยังสมองซีกซ้าย แล้วจึงจะส่งกลับไปยังสมอง 

ซีกขวา

  สิ่งท่ีพึงสังเกตก็คือสมองทุกส่วนไม่ได้มีระบบการท�างาน  2 ซีก 

เหมือนกันทุกประการ การท�างานของหลายส่วนจะโน้มเอียงมาทาง 

ซีกหน่ึงมากกว่าอีกซีกหน่ึง ส่วนท่ีควบคุมการพูดและโสตประสาทอยู่ 

ทางด้านซ้ายของสมองเหนือบริเวณโบรคา  (Broca’s area)  เล็กน้อย 

ความจ�าเกี่ยวกับเสียงอยู่หลังโสตประสาท แม้คนส่วนมากจะมีส่วนที ่

ควบคุมการเรียนรู้ทางภาษา หรือส่วนที่เรียกว่า บริเวณเวอร์นิก  (Wer- 

nicke’s area) อยู่ทางสมองซีกซ้าย แต่การเรียนรู้ทางภาษาก็สามารถ 

จะพัฒนาให้มีขึ้นได้ในสมองทั้ง 2 ซีก  (ดูรูปที่ 4)

ตาขวา

สมองซีกซ้ายตาซ้าย

สมองซีกขวา
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  ก่อนท่ีเราจะพูดกันต่อไปถึงเรื่องสมองด้านสรีระ  เราลองมาสนุก 

กับการท�างานของสมองกันสักครู่ ขอให้หลับตาแล้วสร้างจินตภาพของ 

แป้งกรอบรูปกรวย (โคน) บรรจุไอศกรีมช็อกโกแลต ให้เอานิ้วแตะศีรษะ 

ส่วนที่ท่านคิดว่าเป็นส่วนที่มองเห็นแป้งกรอบรูปกรวยชิ้นน้ัน หากท่าน 

มองไม่เห็นอะไรเลยก็โปรดอย่าได้กังวลใจ จงพยายามสร้างจินตภาพ 

อย่างอื่นเสียก็แล้วกัน แล้วเอานิ้วแตะศีรษะส่วนท่ีคิดว่าเห็นภาพนั้น 

หากท่านสร้างมโนภาพอะไรไม่ได้สักอย่างก็จงพยายามให้ได้ยินค�าว่า 

รูปที่ 4 สมองซีกซ้ายบริเวณที่ควบคุมทักษะต่าง ๆ

ทักษะการเคลื่อนไหว
ซึ่งอาศัยกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส

ทักษะทางความจ�า
โดยอาศัยการเห็น

ทักษะทางภาษา

ทักษะการมองเห็น

ทักษะทางการฟัง

ทักษะการพูดจา
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“โคนไอศกรีมช็อกโกแลต” คราวน้ีเอานิ้วจิ้มลงไป ณ  ท่ีท่ีเราจินตนาการ 

ว่าเป็นร่างกายส่วนท่ีได้ยินและรับรู้ค�าพูดดังกล่าว ต่อไปให้ลืมตาท้ัง ๆ ที่ 

นิ้วมือยังจิ้มอยู่ที่เดิม

  การท�าแบบฝึกหัดแบบนี้จะท�าให้ท่านรู ้ว่า ส่วนใดของสมองที ่

ควบคุมจักษุประสาทและโสตประสาท  โสตประสาทสัมผัสจะอยู่เหนือ 

หูข้างซ้าย จักษุประสาทอยู่ตอนกลางหน้าผาก หรือเย้ืองไปทางขวา 

เล็กน้อย ประสาทสัมผัสทางแฮปติกหรือประสาทสัมผัสสัมพันธ์กับ 

กล้ามเนื้อ  (haptic or motor sensory) อยู่ตรงกลางกระหม่อม

  การมีกิจกรรมท่ีท�าเป็นกลุ่มจะท�าให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่า การ 

ท�างานของสมองน้ันหลากหลายอย่างไร บางคนรู้สึกว่า การรับรู้ทาง

จักษุประสาทอยู่ตรงบริเวณด้านหน้า บางคนก็รู้สึกว่าส่วนท่ีรับรู้ทางน้ี 

อยู่เอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อย หลาย ๆ คนรู้สึกไม่ได้เลยว่ารับรู้ ณ ที่ใด

  คนที่สามารถรับรู้ทางจักษุประสาทได้อย่างดีเลิศมักจะเป็นเพราะ 

ระบบการท�างานของสมองซีกขวา  เราต้องเห็นเสียก่อนจึงจะเข้าใจได ้

บคุคลเหล่านีไ้ด้ชือ่ว่าเป็นผูเ้รยีนทางตา หรอืเรยีนรูโ้ดยอาศยัจกัษปุระสาท 

(visual  learners) ส่วนคนที่ถนัดที่จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ทางโสตประสาทคือ 

ต้องได้ยินด้วยหจูงึจะเข้าใจ พวกนีไ้ด้ชือ่ว่าเป็นคนเรยีนรูท้างหู  (auditory 

learners) มักจะเป็นผู้ท่ีถนัดใช้สมองทางซีกซ้าย ส่วนคนที่ไม่สามารถ 

จะรู้ได้ว่าตนถนัดเรียนรู้ทางด้านไหนอย่างไร มักจะเป็นคนท่ีเรียนด้วย 

ประสาทสัมผัสทางผิวหนังผสมผสานประสาทสัมผัสทางกล้ามเนื้อและ 

ข้อต่อ อย่างท่ีเรียกว่าประสาทสัมผัสทางแฮปติก พวกนี้ได้ชื่อว่าเป็น 

คนเรียนรู้ทางแฮปติก  (haptic  learners)  เขาเป็นพวกท่ีต้องเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จรงิ  ข้าพเจ้าได้พบว่าบคุคลประเภทน้ี บางทีก็เป็นคนท่ีถนัด 

ใช้สมองซีกขวา หรือบางทีก็เปลี่ยนไปมาจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้าย 

อยู่ตลอดเวลา
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  เวลาเราพูดถึงบุคคลใดว่าเป็นคนที่ถนัดเรียนด้วยสมองซีกขวา

หรือซีกซ้าย  เราหมายถึงความถนัดที่จะเรียนรู้โดยอาศัยการท�างานที่ 

ต่างกันของสมองทั้ง 2 ซีกทีละซีก  (hemispheric specialization)

  มีทฤษฎีมากหลายท่ีอธิบายถึงความถนัดของสมองท้ัง  2  ซีก 

ว่าพัฒนาแตกต่างกันอย่างไร ทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าในระยะอายุ 4 ขวบแรก 

สมองทั้ง  2  ซีกพัฒนาไปพร้อมกันและเป็นไปในทางเดียวกัน แต่ใน 

ลักษณะท่ีกลับกัน (symmetrically) สมองซีกหนึ่งท�างานอย่างไร อีกซีก 

ก็ท�าเช่นเดียวกัน ทั้ง 2 ซีกเป็นกระจกเงาของกันและกัน ดังน้ันถ้าหาก 

สมองซีกหน่ึงของเด็กมีอันเป็นไปก่อนอายุ  4 ขวบ สมองซีกท่ียังปกติ 

ก็จะมีความสามารถที่จะท�าหน้าที่แทนซีกท่ีพิการได้  เด็กก็จะเติบโตเป็น 

ผู้ทีม่มีนัสมองท�างานได้เป็นปกต ิ เมือ่อายุครบ 4 ขวบแล้วสมองทัง้ 2 ซกี 

เริ่มท�างานตามความถนัดของมัน แต่ละซีกจะพัฒนาทางพุทธิปัญญา 

ในด้านที่ต่างกัน ความถนัดจะพัฒนาโดยสมบูรณ์เมื่ออายุครบ 5 ขวบ

  เมื่ออายุได้ 5 ขวบ การท�างานประสานสัมพันธ์ทางแนวขวางหรือ 

แนวราบ  (lateral  integration)  ก็เริ่มขึ้น การท�างานแบบน้ีเกิดขึ้นเมื่อ 

สมองทั้ง 2 ซีกเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สิ่งท่ีผ่านจักษุประสาททางด้าน

ซ้ายเข้ามาก็จะถูกส่งต่อไปยังสมองซีกขวา แล้วส่งต่อไปอีกทอดหนึ่งไป 

ยังสมองซีกซ้าย  เพ่ือท�าหน้าท่ีแปลความหมาย และถ่ายทอดออกมา 

ทางการเขียน หรือน�ามายักย้ายถ่ายเทตามความถนัด  ผู้ท่ีสนับสนุน

ทฤษฎน้ีี  เชือ่ว่า แม้การท�างานตามความถนัดของสมองของเดก็ส่วนใหญ่ 

จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่อเริ่มชั้นอนุบาล แต่การท�างานอย่างประสาน 

สัมพันธ์ของสมองส่วนสั่งการ  (lateralization)  ท้ัง 2 ซีกจะไม่สมบูรณ ์

จนกระทั่งอายุครบ 9 ขวบ

  ทฤษฎีที่  2  เสนอความคิดเห็นว่าการท�างานกันอย่างผสมผสาน

ของสมองท้ัง 2 ซกีกด็ ีความถนัดการใช้สมองไม่เท่ากันก็ด ี (dominance) 
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และการท�างานแยกออกมาอย่างพิเศษ  (functional  specialization) 

เหล่านี้ล้วนมีติดตัวมาก่อนเกิดหรือตั้งแต่จุดปฏิสนธิ  ผู้ที่เชื่อทฤษฎีน้ี 

เห็นว่า การท�างานแยกออกมาเป็นพิเศษของสมองน้ันจะเร่ิมเห็นเด่นชัด 

เมื่อเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะกระตุ้นพัฒนาการ  การท�างาน 

อย่างผสมผสานของสมองทัง้ 2 ซกีจะเหน็ได้ไม่ชดัเจนจนกว่าเส้นประสาท 

จะประสานกันสนิทที่บริเวณคอร์ปัสแคลโลซัม ซึ่งอยู่ระหว่างสมอง 

ทั้ง 2 ซีกจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่ออายุได้ 5 หรือ 6 ขวบ การท�างาน

ประสานสัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนสั่งการกับความสามารถพิเศษ 

(specialization) เชื่อว่าจะสมบูรณ์เมื่ออายุ 9 ขวบ

  ทฤษฎีที่  3  เชื่อว่า การท�างานของสมองทั้ง  2 ซีกในด้านภาษา 

จะมีมาแต่เกิด ส่วนความสามารถพิเศษด้านอื่นของสมองจะมีลักษณะ

ค่อยเป็นค่อยไป จะไม่สมบูรณ์จนย่างเข้าวัยรุ่น

  ทฤษฎีเท่าท่ีกล่าวมาน้ีอาจจะถูกต้องท้ังหมด ความสามารถพิเศษ

ของสมองด้านภาษาอาจจะมีมาก่อนเกิดหรือเมื่อตอนท่ีเกิด ส่วนความ

ช�านาญด้านอื่นจะพัฒนาไปเรื่อย  ๆ ขณะท่ีเด็กเติบโตเจริญวัย ความ 

สามารถพิเศษต่าง ๆ อาจจะพัฒนาตามวัยเป็นข้ันตอน ขั้นแรกก็คือเมื่อ 

เด็กเริ่มพูด ล�าดับต่อมาก็คือวัย 5 ขวบ  เมื่อเด็กเริ่มเข้าใจว่าสัญลักษณ ์

ใช้แทนความหมายต่าง ๆ และเริม่ทีจ่ะใช้มอืข้างทีถ่นดั ขัน้ตอนขัน้สดุท้าย 

เกิดขึ้นตอนวัยรุ ่น  ซึ่งเป็นวัยที่ความสามารถพิเศษจะพัฒนาถึงขีด 

สมบูรณ์

  เป็นจริงกระนั้นหรือ

  หากเราจะไม่ค�านึงถึงทฤษฎีท่ีกล่าวถึงมาท้ังหมดนี้  ทั้งครูและ 

พ่อแม่คงจะสังเกตเห็นว่า  เด็กอายุ 5 ขวบหลายคนมักจะเปลี่ยนมือใช้ 

อุปกรณ์เวลาวาดรูป  เวลาตัดกระดาษ หรือแม้เวลาเล่นอะไรต่อมิอะไร 

ครูรู้ว่าเด็กอนุบาลเป็นจ�านวนมากเรียนรู้ที่จะฝึกทักษะ หรือเข้าใจแนว
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ความคิดต่าง ๆ ได้ยากเย็นแสนเข็ญ แต่พอถึง 9 ขวบ การเรียนไม่ว่าวิชา 

อะไร ทางด้านไหนก็จะกลับเป็นเรื่องง่ายส�าหรับเด็กคนเดิมนั่นแหละ

  เดก็หลายคนเมือ่อยู่ในวัยอนบุาลไม่สามารถพัฒนาการเคลือ่นไหว 

โดยเฉพาะมือข้างท่ีถนัดได้เท่าใดเลย  ท้ังน้ีเพราะสมองท้ัง 2 ซีกยังอยู ่

ในระหว่างการพัฒนาการท�างานให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 2 ข้าง และ 

แยกกันท�างานเฉพาะด้าน  เด็กอายุ  5 ขวบหรือแม้แต่  6 ขวบก็ยังไม่ 

พร้อมท่ีจะท�างานหรอืเรยีนตามหลักสูตรท่ีก�าหนดไว้ในปัจจุบัน  โดยปกติ 

เด็กยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจอะไรเก่ียวกับนามธรรมจนกระทั่งขึ้นชั้นประถม 

ปีที่ 3

  โดยทั่วไปเด็กเล็กไม่พร้อมที่จะรับการฝึกหัดให้ท�างานขีดเขียน

เก่ียวกับสัญลักษณ์และความคิดทางนามธรรมเหมือนดังที่ปฏิบัติกัน 

มากหลายอยู่ในขณะน้ี เวลาท่ีดเูหมอืนเขาจะท�างานได้ เช่น ตอบค�าถามได้ 

เด็กอาจจะเพียงลอกจ�าข้อมูล  เสมือนกินอะไรเข้าไปก็จะส�ารอกออกมา 

อย่างน้ัน โดยมไิด้มกีารรบัรูภ้ายในหรอืมคีวามเข้าใจอย่างลึกซึง้อะไรเลย 

เด็กเหล่าน้ีต้องการเรียนโดยประสบการณ์  ด้วยการจับต้องของจริง 

และได้ทดลองเล่นแร่แปรธาตุด้วยตนเอง  เขาต้องการระยะเวลาท่ีจะ 

เติบโตงอกงามเพื่อบรรลุวุฒิภาวะ

  เป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่เข้าใจกันว่า สมองซีกที่ได้ชื่อว่าถนัดก็คือ 

สมองซีกท่ีถนัดในทางใช้ภาษา  น่ันก็คือสมองซีกซ้าย แต่จากการค้นคว้า 

วิจัยใหม่  ๆ  เราได้เรียนรู้ว่า คนบางคนใช้สมองซีกขวาท�างานเก่ียวกับ 

ภาษาได้ดีเช่นเดียวกัน  ดังน้ันความเข้าใจเดิมนั้นไม่ถูกต้องเสียแล้ว 

เมื่อใดข้าพเจ้าพูดถึงสมองซีกท่ีถนัด  ข้าพเจ้าหมายถึงสมองซีกท่ีม ี

ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าอีกซีกหนึ่ง  เป็นซีกท่ีท�างานแกร่งกว่า 

อีกซีกหนึ่ง


