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มาปรับสภาพ
สมองซีกขวา

ด้านการมองเห็น 
ด้านความเข้าใจ 

และด้านการจดจ�า

ซึ่งคนรุ่นใหม่
มักไม่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ใช้ 
เพื่อที่สมองของคุณ
จะได้สมดุลและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ณภาพของสมองทีฉ่ลาดปราดเปร่ืองอาจไมส่ำาคญัเทา่สภาพของสมอง

เราที่ควรแข็งแรงไปตลอด ความลับสำาคัญที่ต้องรู้คือ “หากใช้สมอง

หนักเกินไปตรงส่วนไหน สมองโดยรวมจะอ่อนแอและค่อยๆ เสื่อม 

ในที่สุด แต่สมองพัฒนาได้ตลอดชีวิต ปรับสภาพได้ตลอด ดังนั้นคุณ

สร้างสมองที่สมดุลได้” 

ในเม่ือ “สมองที่แข็งแรง” เท่ากับ “สมองซีกซ้ายและขวาที่สมดุลไป 

ทุกส่วน” แต่กิจวัตรประจำาวันและหน้าท่ีท้ังการเรียน การทำางาน ทำาให้เราใช้สมอง

เกินพอดีไปบางส่วน จนละเลยสมองส่วนอ่ืนๆ ที่ควรถูกใช้งานและถูกกระตุ้น

อย่างเท่าเทียมเพื่อจะได้ไม่เสื่อมสภาพ

“ปรบัสมองไม่ให้เสือ่ม“ จะชว่ยให้คณุพกัสมองสว่นทีใ่ชบ้อ่ยและใชส้มอง

ส่วนท่ีไม่ค่อยได้ใช้ ซ่ึงเป็นหลักพ้ืนฐานของการปรับสภาพสมอง  ในเม่ือทุกวันน้ี

เราใช้สมองซีกซ้ายหนักไป 5 ส่วน คือ ด้านความคิด อารมณ์ การสื่อสาร การ

เคลือ่นไหว และการไดยิ้น เรากจ็ะชวนคณุมาปลุกสมองซีกขวา 3 สว่นทีค่วบคมุ

ด้านการมองเห็น ความเข้าใจ และการจดจำา  นพ.คะโตะ โทะชิโนะริ แพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สมองชื่อดังของญี่ปุ่นจะพาคุณไปสัมผัสเร่ืองน่าฉงน

ของสมองที่ใครๆ ก็เข้าใจง่ายและฝึกฝนไม่ยาก

คุ
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เร่ิมใส่ใจชีวิตของคุณและนำาวิธีฝึกสมองในเล่มนี้ไปใช้ดู ก็จะช่วยเสริม

ศักยภาพสมองให้เป็น “สมองท่ีแข็งแรง”  ไม่เกิดภาวะสมองเสื่อม ซ่ึงถ้าอ่าน

ควบคู่กับ “66 วิธีลับคมสมอง“ และ “ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ย่ิงต้องเร่งปรับตัว“ 

ไปด้วย คุณจะพบคำาตอบว่าการฝึกฝนสมองเป็นเร่ืองน่าสนุกและได้ประโยชน์

อย่างเหลือเชื่อ

สำ�นักพิมพ์อินสป�ยร์

5

PrubSaMong_001-224_Original_iMac5.indd   5 10/10/2560 BE   12:45 AM



จำกใจผู้เขียน

ใชส้มองจนล�้และตงึเครยีดเปน็ส�เหตใุห้สมองเสือ่ม...................................6

บทน�ำ  เข้าใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน

01 พื้นที่สมอง/รหัสสมองคืออะไร
 สมองมี 2 ซีก หลายส่วน หลายหน้าที่ 

เกี่ยวโยงกับความเสื่อมเมื่อเข้าสู่วัย “หลักสี่” 24
 “วิชาที่ไม่ถนัด” เป็นเสียงกระซิบจากสมอง 25
 พื้นที่สมอง 120 ส่วนของแต่ละคนพัฒนาได้ต่างกัน 26

02 จำ�เป็นต้องปรับสภ�พสมองด้วยหรือ
 การปรับสภาพสมองจำาเป็นเสมอในสังคมยุคไอที 28
 รู้เท่าทันพฤติกรรมตัวเองเพื่อป้องกันสมองอ่อนแอ 30
 สมอง 3 ส่วนที่เสื่อมลงของคนยุคปัจจุบัน 33
 สาเหตุของ “สมองผิดเพี้ยน” คืออะไร 35

บทที่ 1  อาการชี้สมองเสื่อม จากการใช้สมองจนเสียสมดุล

 ใช้สมองไม่สมดุล สมองจึงอ่อนแอ 38
 ความเคยชินและความผิดเพี้ยนของสมองที่สังเกตได้เอง 38

สำรบัญ

จากใจผู้เขียน

ใชส้มองจนลา้และตงึเครยีดเปน็สาเหตใุห้สมองเสือ่ม...................................6

บทนำา  เข้าใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน

01 พื้นที่สมอง/รหัสสมองคืออะไร
 สมองมี 2 ซีก หลายส่วน หลายหน้าที่ 

เกี่ยวโยงกับความเสื่อมเมื่อเข้าสู่วัย “หลักสี่” 24
 “วิชาที่ไม่ถนัด” เป็นเสียงกระซิบจากสมอง 25
 พื้นที่สมอง 120 ส่วนของแต่ละคนพัฒนาได้ต่างกัน 26

02 จำาเป็นต้องปรับสภาพสมองด้วยหรือ
 การปรับสภาพสมองจำาเป็นเสมอในสังคมยุคไอที 30
 รู้เท่าทันพฤติกรรมตัวเองเพื่อป้องกันสมองอ่อนแอ 30
 สมอง 3 ส่วนที่เสื่อมลงของคนยุคปัจจุบัน 33
 สาเหตุของ “สมองผิดเพี้ยน” คืออะไร 35

บทที่ 1  6 อาการชี้สมองเสื่อม  
จากการใช้สมองจนเสียสมดุล

 ใช้สมองไม่สมดุล สมองจึงอ่อนแอ 38
 ความเคยชินและความผิดเพี้ยนของสมองที่สังเกตได้เอง 38

สารบัญ
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03 คุยกับคนต่างวัยไม่รู้เรื่อง
	ทำ�ไมจึงรู้สึกว่�	“ไม่รู้จะคุยอะไรดี” 40
	คุยไม่ออกเพร�ะสมองส่วนคว�มเข้�ใจไม่ทำ�ง�น 42

04 ลืมว่าจะลุกไปทำาอะไร
	ถึงวัยขี้หลงข้ีลืมเสียแล้ว 44
	สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกทำ�ล�ยคว�มจำ� 46

05 คิดคำาพูดขณะสนทนาไม่ออก
	ยิ่งฟังไม่เข้�ใจ	ก�รจดจำ�ยิ่งไม่มีประสิทธิภ�พ 48
	สมองส่วนที่ไม่ได้ใช้ง�นย่อมเสื่อมสภ�พ 49

06 จัดการธุระหลายเรื่องพร้อมกันไม่ได้
	เพร�ะชินกับก�รใช้สมองส่วนเดิมๆ 50
	สมองด้�นคว�มคิดอ่อนล้�เมื่อไร	ก็ไม่พร้อมที่จะคิดเมื่อนั้น 51

07 ไม่กระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า
	ปรับสมองให้พร้อมสำ�หรับวันใหม่ 53
	ก�รพักผ่อนช่วยให้สมองสร้�งผลง�นที่ดี 54

08 โกรธง่าย
	เร�มักหงุดหงิด	โมโห	และโกรธเมื่อไม่เข้�ใจ 56
	คว�มโกรธสะท้อนว่�สมองอยู่ในสภ�วะไม่ปกติ 57
	ก�รปรับสภ�พสมองช่วยให้สมองพัฒน�ได้จนอ�ยุ	100	ปี 60
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ใชส้มองจนลา้และตงึเครยีดเปน็สาเหตใุห้สมองเสือ่ม...................................6

บทนำา  เข้าใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน

01 พื้นที่สมอง/รหัสสมองคืออะไร
 สมองมี 2 ซีก หลายส่วน หลายหน้าที่ 

เกี่ยวโยงกับความเสื่อมเมื่อเข้าสู่วัย “หลักสี่” 24
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02 จำาเป็นต้องปรับสภาพสมองด้วยหรือ
 การปรับสภาพสมองจำาเป็นเสมอในสังคมยุคไอที 30
 รู้เท่าทันพฤติกรรมตัวเองเพื่อป้องกันสมองอ่อนแอ 30
 สมอง 3 ส่วนที่เสื่อมลงของคนยุคปัจจุบัน 33
 สาเหตุของ “สมองผิดเพี้ยน” คืออะไร 35

บทที่ 1  6 อาการชี้สมองเสื่อม  
จากการใช้สมองจนเสียสมดุล

 ใช้สมองไม่สมดุล สมองจึงอ่อนแอ 38
 ความเคยชินและความผิดเพี้ยนของสมองที่สังเกตได้เอง 38

สารบัญ
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พื้นที่สมอง/รหัสสมองคืออะไร

  สมองมี 2 ซีก หลำยส่วน หลำยหน้ำที่ 

เกี่ยวโยงกับควำมเสื่อมเมื่อเข้ำสู่วัย “หลักสี่”

อ่านตัวหนังสือขนาดเล็กๆ ไม่ถนัด เหนื่อยหอบเม่ือข้ึนบันได ยกแขน 

ไม่ขึ้นเพราะข้อไหล่ติด อยากนอนหลับพักผ่อนให้มากพอแต่กลับตื่นเช้า...

เมื่อเข้าสู่อายุช่วง 40-50 ปีส่วนต่างๆ ของร่างกายจะเร่ิมสึกหรอ ในวัย

หนุ่มสาวเคยทำาอะไรได้ง่ายๆ ก็อาจทำาไม่ได้อีกต่อไป  คนที่ออกกำาลังกาย 

อย่างสม่ำาเสมอจะไมมี่อาการเหลา่นี ้แตค่นท่ัวไปทีไ่ม่ออกกำาลงักายเลยอาจรู้สกึ

ถึงความชราได้ง่ายกว่า สำาหรับสมองก็เช่นกัน

สมองมนุษย์แบ่งเป็นสมองซีกซ้ายและขวา ทั้งหมดมี “พื้นที่
สมอง” ถึง 120 ส่วน ในจำานวนนี้ส่วนที่ทำาหน้าที่คล้ายๆ กันจะรวม
กันเป็นกลุ่ม  ผมศึกษามาหลายปีตามหลักการของนักวิทยาศาสตร์
สมอง และขอตั้งชื่อว่าเป็น “รหัสสมองด้านต่างๆ” มีอยู่ 8 กลุ่มหรือ 
8 ด้าน ทำา 8 หน้าที่1 แต่เพื่อให้เป็นหนังสือที่คุณอ่านเข้าใจง่ายที่สุด บางที

ผมก็จะเขียนว่าเป็น “สมองด้าน xxx” หรือ “สมองส่วน xxx” ไปเลยครับ  

01

1 เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากหัวข้อถัดไป และจากเล่ม “66 วิธีลับคมสมอง” หน้า 28-40

 บทน�ำ  เข้�ใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน
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  “วิชำที่ไม่ถนัด”  เป็นเสียงกระซิบจำกสมอง 

ช่วงวัยรุ่นผมเป็นสมาชิกชมรมกีฬา ผมรู้ว่าต้องฝึกซ้อมอย่างไรจึงจะได้

ผลลัพธ์ที่ดี แต่เวลาเรียนผมกลับไม่รู้วิธีเรียนหนังสือให้เก่งๆ

วิชาภาษาญี่ปุ่นนั้นผมทำาอย่างไรก็ไม่เก่งข้ึน ไม่รู้เคล็ดลับว่าจะเก่งได้

อย่างไร มันตา่งกบัวชิาคณติศาสตร์ทีเ่ม่ือเข้าใจหลักการคำานวณแล้วกท็ำาข้อสอบ

ไดด้ ีแตว่ชิาภาษาอังกฤษและภาษาญีปุ่น่ผมจนปญัญาจริงๆ ไม่รู้วา่ตอ้งพฒันา

ตัวเองอย่างไร

ทำาให้ผมคิดว่า ท่ีเล่นกีฬาและคิดเลขเก่ง แต่ไม่เก่งภาษาต่างประเทศก็

เพราะสมองคนละส่วนน่าจะทำาหน้าที่ต่างกัน พออายุ 14 ปีผมจึงอยากเรียนรู้

เกี่ยวกับสมองให้ละเอียดและวิธีลับสมองแบบที่ได้ผลจริงจัง จึงตั้งเป้าหมาย

เรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์

เมื่อสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้านสมองย้อนกลับไป ก็พบเอกสารของ 

ดร.คอร์บีนีอัน บรอดมันน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ชาวเยอรมันที่

บันทึกเร่ืองการศึกษาสมองด้วยกล้องจุลทรรศน์เม่ือ 100 ปีก่อน ทำาให้รู้ว่า

สมองประกอบด้วยกลุ่มเซลล์สมองจำานวนมาก จัดระเบียบพื้นที่เป็นเขตๆ ทั้ง

ซีกซ้ายและขวาราว 120 ส่วน เรียกว่า “เขตบรอดมันน์ (Brodmann area)”

กลา่วคอื ทำาให้เรารู้อย่างชดัเจนวา่สมองไมใ่ชอ่วยัวะทีเ่ปน็กอ้นๆ และมี

ขนาดใหญ่หรอก แต่สมองมีเซลล์สมองแบ่งหน้าที่การทำางานกันเป็นสัดส่วน 

คล้ายการบริหารงานส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ 

 บทน�ำ  เข้�ใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน
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  พื้นที่สมองทั้ง 120 ส่วนของแต่ละคน

พัฒนำได้ต่ำงกัน

ผมขอแนะนำาความคิดเกีย่วกบัการแบ่ง “พืน้ทีส่มอง” แบบ “รหัสสมอง” 

สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจต่อแนวคิดนี้คือ “วิชาการศึกษากะโหลก (phrenology)”  

ซ่ึงว่าด้วยการวิเคราะห์ความสามารถและอุปนิสัยของบุคคลจากลักษณะของ

กะโหลกศีรษะ เป็นวิชาที่มีเมื่อ 250 ปีก่อนหรือช่วงศตวรรษที่ 18

กล่าวคอื แพทย์ชาวเยอรมันชือ่ ดร.ฟรันซ์ โยเซฟ กลัล์อยู่ทีก่รุงเวยีนนา 

และเป็นยุคเดียวกับวอล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ทที่กำาลังสร้างผลงาน  กัลล์

สังเกตลักษณะศีรษะของเพื่อนนักศึกษาที่มีความสามารถเป็นเลิศ และสงสัย

วา่ “ลักษณะศรีษะตอ้งมคีวามเกีย่วข้องกบับคุลกิภาพและความสามารถของคน

คนนั้น”

กัลล์สนใจความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถกับลักษณะของสมอง  

จนคน้พบวา่กระบวนการทำางานของสมองเกดิจากกลุ่มเซลล์สมองหลายๆ สว่น 

เช่น ส่วนนี้เกี่ยวกับเร่ืองทางสังคม ส่วนนี้เก่ียวกับสัญชาตญาณ เป็นต้น เขา 

ผลักดันแนวคิดนี้โดยตลอด แม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดแนวคิดที่ว่า 

“สมองแต่ละส่วนทำางานแตกต่างกัน” ก็ได้รับการยอมรับ
สรุปไดว้า่ ไม่มสีมองส่วนไหนทีเ่จริญอย่างสมบรูณต์ัง้แตแ่รกเกดิ สมอง

จะพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของร่างกาย พื้นที่สมองพัฒนาแยกส่วน

กันคล้ายกับกิ่งก้านของต้นไม้ และแต่ละคนก็มีกระบวนการพัฒนาและเจริญ

เตบิโตไมเ่ทา่กนั เชน่ นาย ก. มีพืน้ทีพ่ฒันาไปไมถ่งึ 10 สว่นจาก 120 สว่น แต่

นาย ข. พัฒนาไปแล้ว 20 ส่วน เป็นต้น 

 บทน�ำ  เข้�ใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน
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ถ้าสมองพัฒนาไปเร่ือยๆ จะพัฒนาพื้นที่สมองได้ราวๆ 100 ส่วน แล้ว

ระดับการพัฒนาจะต่างกันไปในแต่ละคนเนื่องจากมีสมองที่เฉพาะเจาะจงของ

ตัวเองอันเกิดจากประสบการณ์ชีวิต

ผมขอสรุปการทำางานของ “พ้ืนท่ีสมอง” หรือ “รหัสสมอง” ท้ัง  
8 ส่วน  เป็นความรู้พื้นฐานเพื่อทำาความเข้าใจเนื้อหาในเล่มนี้

 รหัสสมองดา้นความคดิ เปน็ระบบความคดิและการตดัสนิใจ เปน็
หนว่ยบญัชาการของสมอง อยู่บริเวณสมองกลีบหนา้ของสมองซีกซ้ายและขวา 

 รหัสสมองดา้นอารมณ ์เป็นระบบการสือ่อารมณต์อบสนอง การ

เขา้สังคม และไหวพรบิ เช่น ยนิดี โกรธ เศร้า พอใจ อยูบ่รเิวณสมองกลบีหน้า

ของสมองซีกซ้ายและขวา และตรงอะมิกดาลาซ่ึงอยู่ในสมองกลีบขมบัสว่นกลาง 

ติดกับฮิปโปแคมปัส ทำาหน้าที่ควบคุมระบบอารมณ์อย่างปัจจุบันทันด่วน 

  รหัสสมองด้านการสื่อสาร ทำาหน้าที่สื่อสาร สนทนา และ
ถ่ายทอดออกมา อยู่บริเวณสมองซีกขวาซ่ึงทำาหน้าที่ควบคุมการสื่อสารแบบ

วัจนภาษา (ใช้ถ้อยคำา) และสมองซีกซ้ายควบคุมการส่ือสารแบบอวัจนภาษา 

(ไม่ใช้ถ้อยคำา)

 รหัสสมองดา้นการเคลือ่นไหว ทำาหนา้ทีค่วบคมุการเคล่ือนไหว
ทั้งหมดของร่างกาย อยู่ตรงสมองกลีบหน้า 

 รหัสสมองดา้นความเข้าใจ เปน็ระบบทีช่ว่ยตคีวามเร่ืองราวหรือ
ภาษาที่ได้รับเข้ามาแล้วนำาไปใช้ อยู่บริเวณบริเวณสมองกลีบข้างของสมอง 

ซีกซ้ายและขวา

 บทน�ำ  เข้�ใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน
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 รหัสสมองด้านการได้ยิน เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาษาและเสียง อยู่
บริเวณสมองกลบีขมบัซีกซ้ายและขวา ทีส่มองซีกซ้ายจะรับรู้ดา้นภาษา ทีส่มอง

ซีกขวาจะรับรู้ข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษา

 รหัสสมองด้านการมองเห็น ทำาหน้าที่รับข้อมูลด้วยสายตา อยู่
บริเวณสมองกลบีทา้ยทอย  ท่ีสมองซีกซ้ายจะรับรู้ดา้นภาษา ทีส่มองซีกขวาจะ

รับรู้ข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษา

 รหัสสมองดา้นการจดจำา เปน็ระบบการจำา การทบทวนเร่ืองราว 
อยู่บริเวณส่วนล่างของสมองกลีบขมับและสมองกลีบท้ายทอย ข้อมูลที่เป็น

ภาษาเป็นหน้าที่ฮิปโปแคมปัสของสมองซีกซ้าย และข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาเป็น

หน้าที่ฮิปโปแคมปัสของสมองซีกขวา

 บทน�ำ  เข้�ใจพื้นที่สมอง 8 ส่วน
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ด้านความคิด 

คิดและสื่อความคิดได้

ด้านอารมณ ์

จัดการความรู้สึกและ 
สื่ออารมณ์ได้

ด้านการมองเห็น 

รับข้อมูลทางสายตา 
ได้เต็มที่

ด้านการได้ยิน 

ฟังข้อมูลแล้วตีความได้

ด้านการจดจำา 

จำาข้อมูลและทบทวน
เรื่องราวได้ทันท่วงที

คิด

รู้สึก
มองเห็น

ฟัง
จ�ำ

ด้านการสื่อสาร 

พูดและสื่อภาษาได้สัมฤทธิผล

ด้านการเคลื่อนไหว 

ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดี

ด้านความเข้าใจ 

เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  ตีความได ้
              เหมาะสม

พูด เคลื่อนไหว

เข้ำใจ
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จำาเป็นต้องปรับสภาพสมองด้วยหรือ

  กำรปรับสภำพสมองจ�ำเป็นเสมอในสังคมยุคไอที

เมื่ออายุขึ้นเลข 4 มีเสียงโอดครวญเป็นระยะๆ

“ใช้สมองทำางานทุกวันแต่ความจำากลับแย่ลง”

“เรื่องที่นึกไม่ออกในทันทีมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ”

“เวลารุ่นน้องคุยกัน เราตามไม่ทัน”

“สรุปความคิดไม่ได้”

“ไม่เหมือนเมื่อตอนอายุ 20 กว่า”

หลายคนคงรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับ และคงบอกตัวเองว่าเพราะสูงวัยข้ึน 

สมองก็คงเสื่อมเหมือนร่างกายที่โรยราไปตามธรรมชาติ

นี่คือความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ หนังสือเล่มนี้จะแก้ไขความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับสมอง และเสนอวิธีดูแลสมองให้คุณกลับมาทำางานได้
อย่างกระฉบักระเฉง ใชช้วีติสว่นตวัอย่างสนกุสนานเหมอืนในวนัวาน

สมองเป็นอวัยวะท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ถึง 100 ปี และยังเป็นอวัยวะ

มหัศจรรย์ที่เราชะลอความเสื่อมก่อนเวลาอันควรได้นะครับ   

  รู้เท่ำทันพฤติกรรมตัวเองเพื่อป้องกันสมองอ่อนแอ

ผมกล่าวไว้เล็กน้อยใน “บทนำา” ว่าสมองมีทั้ง “แข็งแรง” และ “อ่อนแอ” 

ในความคิดของผม “สมองท่ีแข็งแรง” หมายถึง สมองที่ใช้งานอย่างทั่วถึง 

ทุกส่วน นั่นคือต้องไม่มีสมองส่วนไหนที่ไม่ใช้งาน  ถัดไปคือรายการตรวจสอบ

อย่างง่ายว่า สมองของคุณอ่อนแอหรือไม่
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