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ค�ำนิยม

นังสือ 66 วิธีลับคมสมอง เป็นหนังสือแนวให้ลองทำ�เองในเร่ือง 

“สมอง” ที่อ่านได้สาระ เข้าใจง่าย มีประโยชน์ที่จะนำาไปใช้พัฒนา

ศักยภาพของตนเอง และแนะนำาผู้อื่นได้อย่างดียิ่ง

แม้ผมจะเป็นจิตแพทย์ โดยอาชีพและความสนใจทำาให้ได้อ่านเร่ือง

เกีย่วกบัสมองมามาก ในทีส่ดุกพ็บวา่หนงัสือเล่มนีอ่้านเข้าใจงา่ยกวา่เลม่อ่ืนๆ 

ผู้คนมักคิดว่าเร่ืองของสมองน้ันเข้าใจยากเสมอ อ่านแล้วนำาไปใช้ไม่ได้ แต่ในเล่มน้ี

ผู้อ่านจะเข้าใจหน้าท่ีของสมองท้ัง 8 ด้าน คือ ความคิด อารมณ์ การสื่อสาร 

ความเข้าใจ การเคลื่อนไหว การได้ยิน การมองเห็น และการจดจำา พร้อมทั้ง

ได้วิธีปรับปรุงความสามารถของสมองทั้ง 8 ด้านตามพื้นที่ของสมองใหญ่ 

(รหัสสมอง) ที่ค้นพบโดย ดร.บรอดมันน์

สิง่ทีห่นงัสอืเลม่นีน้ำาเสนอไดม้าจากการผสมผสานความรู้เดมิเร่ืองพืน้ที่

ในสมองของ ดร.บรอดมันน์ และความรู้ใหม่ท่ีมาจากประสบการณ์การทำางาน

ของผู้เขียนในด้านภาพเอ็มอาร์หรือ MRI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สนามแม่เหล็ก

บันทึกภาพการทำางานของสมองให้เป็นภาพจริงตามเวลาจริงที่สมองกำาลัง

ทำางานอยู่

หลกัคดิของ นพ.โทะชโินะริ คะโตะผู้เขียนนา่สนใจ คือ เนน้ก�รฝึกฝน
สมองแตล่ะพืน้ทีม่ากกวา่อย่างเจาะจง ไม่ใชฝึ่กสมองทัว่ๆ ไป โดยเนน้
ให้เห็นว่าสมองพัฒนาได้ตลอดชีวิต เนื้อหาจึงเหมาะสำาหรับผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ เพราะสมองของคนวัยนี้แม้ความจำาจะลดลง แต่สมอง

ยังพัฒนาต่อไปได้จากประสบการณ์และการฝึกฝน

ห
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ข้อเสนอแนะบางอย่างดูน่าแปลกว่า “มันเกี่ยวกันยังไง” แต่เมื่ออ่านดู

กมี็เหตผุลจากประสบการณข์องผู้เขียนในฐานะแพทย์และนกัวทิยาศาสตร์ทาง

สมอง เช่น “ฝึกสมองด้านการคิด” ด้วยการเล่นเกมให้แพ้หรือโต้แย้งความคิด

ตนเอง  “ฝึกสมองด้านอารมณ์” โดยบันทึกคำาชมหรือไปเสริมสวยที่ร้านใหม่ๆ 

“ฝึกการสื่อสาร” ด้วยการทำาอาหารเมนูใหม่ๆ ให้คนใกล้ชิด  “ฝึกความเข้าใจ” 

โดยจดัห้องใหม่หรือจดักระเปา๋ 10 นาทกีอ่นออกจากบา้น  “ฝึกการไดยิ้น” จาก

น้ำาเสียงและท่าทางของคนอ่ืน  “ฝึกความจำา” ด้วยการฟังและร้องตามเพลง

ภาษาอังกฤษ  ยังมีอีกเยอะครับ ตอ้งลองอ่านเองแลว้จะเข้าใจวา่ทำาไม  โดยสรุป 

นพ.โทะชโินะริใชห้ลกัพฒันาสมองดว้ยการเปล่ียนความเคยชนิ โดยใชว้ธิทีีส่มอง

ชอบหรือตามนิสัยสมอง แล้วค้นหาสิ่งที่อยากทำา

นอกจากความเข้าใจว่าสมองจะพัฒนามากในวัยเด็กซ่ึงจำาเป็นสำาหรับ

การศกึษาและการเล้ียงดแูลว้ หนงัสอืของ นพ.โทะชโินะริกท็ำาให้เกดิความเข้าใจ

ใหม่ๆ ว่าสมองของผู้ใหญ่ก็ยังพัฒนาไปได้อีก แต่ต้องเข้าใจและเรียนรู้วิธีก่อน 

พร้อมกับเสนอวิธีฝึกฝนที่สนุก ท้าทาย และทำาได้จริง

จบละครับ จะขอไปทำาอาหารโดยร้องเพลงไปด้วย เป็นการฝึกการ

เคลื่อนไหวที่ดีนะจะบอกให้

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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มำเปลี่ยนและสร้ำง 
“สมองในอุดมคติ”  

กันเถอะ

CHAPTER  

1

มำเปลี่ยนและสร้ำง 
“สมองในอุดมคติ”  

กันเถอะ



วิธีลับสมองของคุณถูกต้องหรือไม่

 สมองจะพฒันำและเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ  จนกว่ำเรำจะสิ้นชีวิต

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้คุณฝึกฝนสมองให้แข็งแกร่งและเป็น 

“สมองในอุดมคติของตัวเอง” แล้วการฝึกฝนนี้เป็นอย่างไร  ก่อนที่คุณจะรู้

คำาตอบ ผมจะอธิบายโครงสร้างของสมองให้คุณรู้สักเล็กน้อย

สมองเจริญเติบโตอย่างไร
สมองจะเจริญเติบโตไปถึงเมื่อไร 
เรื่องที่มักไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือ สมองของเด็กแรกเกิดนั้นอยู่ในสภาพใหม่

แกะกลอ่งและยังไม่มกีารเจริญเตบิโต อย่างไรกต็าม ชว่งชวีติทีม่เีซลล์สมองมาก

ที่สุดก็คือช่วงทารกนี่เอง หลังจากนั้นเซลล์สมองก็จะลดจำานวนลงเร่ือยๆ ตาม

อายุที่เพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่ว่า “ย่ิงอายุมากข้ึน สมองก็ย่ิงเสื่อม” นั้นเป็นความเข้าใจผิด

อย่างย่ิง เพราะความจริงไมไ่ดเ้ปน็เชน่นัน้  การลดลงของเซลล์สมองแปรผกผัน

กับปริมาณของสารอาหารในสมอง เช่น กรดอะมิโนจะเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆ 

เมื่อเซลล์สมองลดจำานวนลง นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่ากรดอะมิโนเป็น “ต้น

กำาเนิดของชีวิต” ที่จำาเป็นต่อการสร้างร่างกายซึ่งจะขาดไม่ได้

ดังนั้นแม้ว่าจำานวนเซลล์สมองจะลดลง แต่ตราบใดที่สารอาหารยังเพิ่ม

ข้ึน เซลล์ก็จะไม่หยุดการเจริญเติบโตหรอกครับ พูดง่ายๆ ก็คือ เซลล์สมองจะ

เจริญเติบโตไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะเสียชีวิตนั่นเอง
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 สมองจะเจริญเติบโตมำกท่ีสุด

 ตอนช่วงอำยุ 20-49 ปี

ที่ผ่านมาผมใช้การตรวจด้วยสนามแม่เหล็กที่เรียกว่าภาพเอ็มอาร์หรือ 

MRI (magnetic resonance imaging) เพื่อดูภาพของสมองมนุษย์ตั้งแต่เป็น

ตวัอ่อนในครรภจ์นถงึอายุ 100 ปมีามากกวา่ 10,000 คน  จากการเปรียบเทยีบ

สมองของมนุษย์ในแต่ละช่วงอายุ ผมพบว่าช่วงอายุ 20-49 ปี สมองจะมี

การพัฒนาไปสู่การมีลักษณะเฉพาะอย่างมากที่สุด  เดิมทีเดียวสมองของเรา

เต็มเป่ียมไปด้วยพลังงานท่ีเรียกว่า “ความต้องการเจริญเติบโต” พลังงานเหล่าน้ี

จะแข็งแกร่งที่สุดตอนช่วงอายุ 20-49 ปี  

ดังนั้นหากช่วงอายุ 20-49 ปี สมองได้รับการลับคมอย่าง
ถกูตอ้ง สมองกจ็ะมทีัง้ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเพิม่มากข้ึนเร่ือยๆ 

แล้วทำาไมต้องเป็นช่วงอายุ 20-49 ปีด้วยล่ะ เรื่องนี้อธิบายได้ครับ

เพราะช่วงอายุ 20 ปีต้นๆ นั้น คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน

จึงต้องให้ความสำาคัญกับการเรียนตามหลักสูตรที่กำาหนดจนละเลยศักยภาพ

ด้านอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้สมองเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น แต่เมื่อ

เรียนจบและทำางาน กจ็ะเปน็การเปดิโอกาสให้ “สมองสว่นทีไ่มเ่คยใช”้ ไดท้ำางาน

มากขึ้น

พูดง่ายๆ ก็คือสมองจะได้รับการกระตุ้นและเร่ิมเจริญเติบโตเม่ือ
เข้าสูว่ยัทำางานนัน่เอง แตเ่นือ่งดว้ยคนเรามีเป้าหมายในการทำางานแตกตา่ง
กัน สมองจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดจึงข้ึนอยู่กับจิตสำานึกของคนคนนั้น 

นอกจากนั้นหากมองทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) แล้ว 

ช่วงอายุ 20-49 ปีก็เป็นช่วงแห่งการท้าทายมากที่สุดอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม หากในช่วงอายุ 20-49 ปีเรามัวแต่คิดในแง่ลบว่า “อายุ

ขนาดนี้คงช้าไปแล้ว” หรือ “ศักยภาพของเราก็คงได้แค่นี้ละมั้ง” แล้วละก็ สมอง

ของเราก็คงไม่มีทางเจริญเติบโตได้อย่างแน่นอน 

ผมยืนยันมาตลอดว่า “วัยบรรลุนิติภาวะของสมอง” คือช่วงอายุ 30 ปี 

ผมจึงคิดว่าสมองก็ควรเจริญเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ข้ึนอยู่กับระดับ

ความรู้หรือบุคลิกภาพ เนื่องจากสิ่งสำาคัญสำาหรับการเจริญเติบโตของสมอง

ก็คือความสมดุล

ดังนั้นหากถามว่าอายุมาตรฐานท่ีสมองจะพัฒนาได้ดีคือเท่าไร เมื่อผม

วิเคราะห์จากการดูภาพถ่ายสมองจำานวนมากด้วยเทคนิค MRI จึงได้คำาตอบว่า

ช่วงอายุประมาณ 30 ปีจะเหมาะสมที่สุด 

แตถ่า้คณุไม่เห็นดว้ยและคดิวา่จะเร่ิมฝึกสมองเพือ่เปลีย่นแปลง
ให้มันดีขึ้น ถึงแม้จะอายุเกิน 30 ปีไปแล้วก็ยังไม่สายเกินไปนะครับ 

แล้วเราควรจะเร่ิมจากการลับคมสมองส่วนใด ทำาอย่างไรจึงจะเป็นการ

ลับคมสมองน่ะหรือ ข้อมูลเหล่านี้ไม่ค่อยมีเผยแพร่มากนัก ในโรงเรียนก็ไม่มี

สอน แต่วิธีลับคมสมองท่ีถูกต้องน้ันมีอยู่แล้วจริงๆ ครับ เพราะฉะน้ันผมขอแนะนำา

วิธีเหล่านั้นให้คุณรู้ตามลำาดับ

 ยิ่งเรียนเก่งยิ่งต้องใส่ใจ

 “สร้ำงประสบกำรณ์” เป็นพิเศษ!

การลับคมสมองจะต้องเริ่มจาก “การสั่งสมประสบการณ์” ให้มากที่สุด

สำาหรับสมองแล้ว “ประสบการณ์” หมายถึง ข้อมูลแบบใดที่ไปถึงเซลล์

ประสาท และเซลล์สมองดดูซึมสารอาหารอย่างไร รวมไปถงึทีผ่่านมามีวธิรัีบมือ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างไรด้วย ซ่ึงถ้าย่ิงมีประสบการณ์
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มากเท่าไร สมองก็จะยิ่งมีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้นเท่านั้น

ในชีวิตจริง สมองจะสั่งสมประสบการณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการ
ทา้ทายหรือลงมอืทำาอะไรใหม่ๆ ขณะทีท่กุอย่างในโลกตอ้งมี “เงือ่นไข” 
ตวัอย่างเชน่ วนัหนึง่หัวหนา้สัง่ให้เอาผ้าข้ีร้ิวมาทำาความสะอาดบริษัท ถา้คณุมี

ความคิดว่า “ทำาไมเราต้องมาทำางานแบบนี้ด้วย!” คุณก็ควรรับรู้ว่านี่แหละเป็น

พฤติกรรมที่เคยชิน หรือที่เรียกว่า “นิสัย” ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สมองนั่นเอง 

คนเรียนเก่งๆ ก็ย่ิงต้องใส่ใจกรณีนี้เป็นพิเศษ เพราะคนเรียนเก่งมักจะ

เลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมผลการเรียนของตนเองเพื่อให้ได้เกรดดีๆ หากเห็นว่า

อะไรไม่เหมาะสมกับตนเองก็จะไม่ทำา ยกให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่ืนไปเสีย ดังนั้น

หากปฏิเสธ “การใช้ผ้าข้ีร้ิวทำาความสะอาด” เพราะเห็นว่า “ไม่ใช่งานที่เราต้อง

ทำา” กเ็ปน็เร่ืองนา่เสยีดายอย่างย่ิง เพราะกจิกรรมนีท้ำาให้สมองของคนเรียนเกง่

ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อย่�งแน่นอน

ฉัน...ยัง
พัฒนาได้อีก

ฉันก�าลัง 

เจริญเติบโต
!!

ฉันจะ 
เจริญเติบโต

18 ปี 30 ปี 50 ปี

 CHAPTER 1  มาเปลี่ยนและสร้าง “สมองในอุดมคต“ิ กันเถอะ

23



ผมแคจ่ะบอกวา่ “การใชผ้้าข้ีร้ิวทำาความสะอาด” กเ็ปน็การกระตุน้สมอง

ได้จริงๆ ครับ

ย่ิงไปกวา่นัน้ หากถอืตวัหรือมีอคตมิากเกนิไป เรากจ็ะมกีจิกรรม
ให้เลือกทำาน้อยลงไปอีก ซ่ึงเท่ากับเป็นการปิดโอกาสให้สมองได้
ทำางาน ผลก็คือสมองไม่มีการเจริญเติบโตนั่นเอง

คณุเองกค็งเคยไดรู้้ไดเ้ห็นวา่มีคนทีเ่รียนหนงัสอืเกง่ ไดเ้กรดดีๆ  แตเ่มือ่

ออกสูส่งัคมกลบัล้มเหลว ทำางานอะไรกไ็ม่ประสบความสำาเร็จอยู่บา้งเหมอืนกนั

ใช่ไหมครับ  สมัยเรียนคนกลุ่มนี้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนสำาคัญ เป็น 

“หัวกะทิ” ของโรงเรียน และมักจะใช้สมองเพื่อการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้การฝึกลับคมสมองจึงควรให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์

จินตนาการของตนเอง โดยตัดเงื่อนไขที่ไม่จำาเป็นทิ้งไปบ้าง

 ถ้ำควำมสำมำรถด้ำนกำรจดจ�ำลดลง

 ก็ต้องเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนควำมคิดเข้ำไว้

อันที่จริงสมองมีการเตรียม “แผนการเจริญเติบโต” ไว้แล้ว เราจึงน่าจะ

ฝึกฝนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนั้น

ความคิดที่ว่า “เราไม่สามารถบันทึกประสบการณ์ไว้ในเซลล์สมองได้” 

นั้นเป็นความเข้าใจผิด เช่น บางคนที่รู้สึกว่าตนเองหลงๆ  ลืมๆ  บ่อยข้ึนก็จะ

พยายามเพ่ิมความสามารถด้านการจดจำา (ความทรงจำา) ด้วยการท่องจำาทุกอย่าง 

ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยครับ

ความสามารถด้านการจดจำาท่ีลดลง เราจะสังเกตได้จากสัญญาณของ

การเส่ือมถอยซ่ึงจะปรากฏข้ึนทีฮ่ปิโปแคมปสั (hippocampus สว่นทีท่ำาหนา้ที่

บันทึกความทรงจำาของสมอง)  อย่างไรก็ตาม สำาหรับผู้ที่มีความสามารถด้าน
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การจดจำาลดลงจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ยังพยายามที่จะจดจำาทุกสิ่ง

ทุกอย่างให้ได้ จึงเท่ากับเป็นการใช้งานฮิปโปแคมปัสหนักเกินไป ดังนั้นการ

บังคับฮิปโปแคมปัสที่เสื่อมถอยและทำางานผิดปกติว่า “ต้องจดจำาสิ่งนี้ให้ได้” 

จึงไม่เกิดประโยชน์อันใด

ถ้าเช่นนั้นเม่ือรู้สึกว่าความสามารถด้านการจดจำาเสื่อมถอย 
เราจะทำาอย่างไร  วิธีที่ได้ผลก็คือการเพิ่ม “ความสามารถด้านความ
คิด” ไม่ใช่ “ความสามารถด้านการจดจำา” ครับ

เม่ือมีความสามารถด้านความคิดเพิ่มข้ึน ฮิปโปแคมปัสก็จะกลับมา

ทำางาน ทำาให้ “ความสามารถด้านการจดจำาท่ีเส่ือมถอย” นั้นกลับคืนสู่สภาพ

เดิมอีกคร้ัง  ดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าความจำาเร่ิมเสื่อม จึงควรเสริมสร้างความ

สามารถด้านความคิดให้แข็งแกร่ง โดยการหาโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้อ่ืนเพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ 

ย้าก
!!

ไม่ไห
วแล

้วครับ

ฮิปโป
แคมป

ัส

พยายามอีกเซ่!
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 “ฝึกฝนสมอง” เพียงวิธีเดียวไม่ได้หรือ

ขอย้ำาอีกคร้ังว่าการฝึกให้สมองปราดเปร่ืองนั้นใช่ว่าจะใช้วิธีใดก็ได้นะ

ครับ  ปัจจุบันมีหนังสือและเกมต่างๆ ที่นำ�เสนอเกี่ยวกับก�รฝึกสมองออกม�

มากมาย แลว้ “การฝึกฝนสมอง” ตา่ง  ๆเหล่านัน้ บางวธิกีท็ำาให้เข้าใจผิดวา่ “ฝึก

วิธีนี้เท่านั้น สมองทั้งหมดของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน” 

แต่จริงๆ แล้วเราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าวิธีนั้นวิธีนี้จะมีผลต่อ

สมองส่วนใดและอย่างไร  บางคร้ังเราก็จำาเป็นต้องฝึกฝนสมองแบบง่ายๆ ที่

ใครๆ กท็ำาได ้แตมั่นกม็ข้ีอเสยี นัน่คอืเมือ่ฝึกไปแลว้เบือ่หรือรู้สกึวา่วธินีีไ้มไ่ดผ้ล

ก็ไม่มีวิธีอื่นมาทดแทน

นอกจากนั้น “การฝึกฝนสมอง” ที่ฝึกกันอยู่ทั่วไปก็ไม่ได้ตอบสนอง

ลักษณะเฉพาะของสมองแต่ละคน ท้ังท่ีสมองของใครก็จะมีลักษณะเฉพาะของ

คนนั้นๆ เช่นเดียวกับบุคลิกคนเรา

พดูงา่ยๆ กค็อื วธิลัีบคมสมองจะแตกตา่งกนัไปข้ึนอยู่กบัแตล่ะ
บุคคลครับ

อย่างไรกต็าม ผมรู้สกึวา่เกมปริศนาหรือการฝึกคำานวณทีเ่รารู้จกักนันัน้

ไม่ได้ตอบสนองต่อลักษณะเฉพาะของสมอง มันเป็นแค่เกมหรือการเล่น

ธรรมดาๆ ทีไ่ม่มีผลอะไรมากนกั  การฝึกฝนแบบครอบจกัรวาลนี ้ไมว่า่ใครกค็ง

คิดว่าจะเร่ิมต้นทำาได้ง่ายๆ แต่จริงๆ แล้ว ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์เลือกเลย ซ่ึงถ้ามอง

ในแง่ร้ายก็คือ “บังคับให้ฝึกต่อไปจนจบ” นั่นเอง

ในปัจจุบันนอกจากผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์แล้วยังมีผู้ที่

ตั้งชื่อหนังสือโดยใช้คำาว่า “สมอง” ทั้งท่ีไม่มีการอ้างอิงถึงหลักพื้นฐานใดๆ เลย 

ดงันัน้เม่ือเห็นหนงัสอืเหลา่นีแ้ล้ว ผมจงึรู้สึกวา่การตัง้ชือ่ให้มคีำาวา่ “สมอง” เปน็

เพียงการหวังผลทางจิตวิทยาเท่านั้น
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่วิธีลับคมสมองในปัจจุบันขาดไปก็คือ “วิธี
ฝึกฝนซ่ึงเหมาะสมกับสมองของเรา” หรือพูดอีกอย่างก็คือ “วิธี
ขัดเกลาตัวตนที่แท้จริงของเรา” นั่นเอง

ผมคดิวา่สิง่ท่ีควรจดจำาไวก้คื็อ เราควรลบัคมสมองเพือ่ให้ไดรู้ปร่าง
ลักษณะตามที่เราออกแบบไว้

คร้ังหนึ่งผมเคยสงสัยว่าความหมายท่ีแท้จริงของ “การอยากเป็นคน

หัวด”ี กบัการรู้จกัตนเองนัน้เกีย่วข้องกนัหรือไม่ จนไดค้ำาตอบวา่ การรู้จกัตวัเอง

ก็หมายถึงการเผชิญหน้ากับ “สมองของตัวเอง” นั่นเอง

แล้วการเผชญิหนา้กบัสมองของตวัเองจะตอ้งทำาอย่างไร  ส่ิงสำาคัญกคื็อ

แนวความคิดที่เรียกว่า “รหัสสมอง” ซึ่งผมจะอธิบายต่อไป...

มาเปลี่ยนและสร้าง “สมองในอุดมคติ” กันเถอะครับ

 CHAPTER 1  มาเปลี่ยนและสร้าง “สมองในอุดมคต“ิ กันเถอะ
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