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“สมองมนษุย์พฒันาต่อเนือ่งตลอดชวีติ” นพ.โทะชโินะริ คะโตะ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สมองชาวญี่ปุ่นได้กล่าวไว้ใน 66 วิธีลับคม

สมอง หนงัสอืทีท่�าให้ผู้อ่านรู้จกักบั “รหัสสมอง” เข้าใจการเจริญเตบิโต

ของสมอง และรู้วิธีฝึกฝนรหัสสมองทั้ง 8 ด้านเพื่อความปราดเปร่ือง

กันมาแล้ว

แต่ถ้าสมองของเดก็พฒันาช้ากว่าทีค่วรจะเป็น เราจะท�าอย่างไร 

ช้าบ้างไม่เป็นไร สมองเด็กฝึกได้ทุกวัน ได้เจาะลึกเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสมองของเด็ก วิเคราะห์สาเหตุที่ท�าให้สมองพฒันาช้า

ด้วยภาพถ่ายสมอง MRI พร้อมเผยเคลด็ลบัการเพิม่ศกัยภาพของสมอง 

ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้เติบโตต่อไป

จากประสบการณ์ด้านวเิคราะห์สมอง คณุหมอคะโตะยืนยันว่า

พัฒนาการของสมองเกิดข้ึนต่อเนื่องตลอดชีวิต  ย่ิงเด็กได้รับ “สาร

อาหาร” ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมอง ก็ย่ิงช่วยเพิ่มศักยภาพ 

ของสมอง แม้เป็นสมองทีบ่กพร่องกยั็งเจริญเตบิโตได้

นานมบีุค๊ส์จงึหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ท�างานเกีย่วข้องกบัเดก็ทีม่ปัีญหาพฒันาการ

ทางสมองไม่มากก็น้อย และขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรค

ต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น

ด้วยความปรารถนาดี
นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นำักพิมพ์
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1
พัฒนาการทางสมองเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต1
ประสบการณ์ท่ีสนุกสนานจะท�าให้ศักยภาพของ
สมองพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม

สมองเกิดขึ้นแบบไม่สมบูรณ์
  เราจดจ�าสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง แสดงความคิด แสดงความรู้สึก

เคลื่อนไหวร่างกาย หรือท�าสิ่งต่างๆ ได้ก็เพราะเรามี “สมอง”

  สมองของทารกยังพฒันาได้ไม่เพยีงพอจงึแสดงความคดิเห็น

ของตนหรือเข้าใจเรื่องราวรอบตัวได้ไม่ดีนัก

  เม่ือคลอดจากท้องแม่ สมองของมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ทันท ี

แต่จะพัฒนาต่อไปหลังจากนั้น

การเติบโตของสมองในด้าน “รูปร่าง”
  พฒันาการของสมองเร่ิมต้นข้ึนในท้องแม่  ช่วงทียั่งอยู่ในท้อง 

สมองพฒันาโดยจดัเรียงองค์ประกอบ เพิม่รอยหยักให้มากข้ึน เป็น 

ขั้นตอนการสร้างสมองให้เป็นรูปเป็นร่าง
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บทที่ 1 พัฒนาการทางสมองเป็นอย่างไร

  สมองของทารกแรกเกดิจะใสป๊ิงเหมอืนสนิค้าใหม่เอ่ียมและ 

ยังมเีซลล์ประสาทสมองทียั่งไม่สมบรูณ์ (ศกัยภาพของสมอง) จ�านวน

มาก

  น�า้หนกัของสมองจะเพิม่ข้ึนเตม็ทีเ่มือ่อายุ 18 ปี หลงัจากนัน้

จึงค่อยๆ ลดลงทีละน้อย

  รูปร่างของสมองจะจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในช่วงแรกเกิด

จนถึงวัยผู้ใหญ่

“ศักยภาพ” ของสมองน้ันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต
  ความจ�าของเราในช่วงอายุ 20 ปีนั้นดีมาก เป็นช่วงเวลาที่

เราซึมซับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว

  จริงหรือท่ีศักยภาพของสมองพัฒนาเต็มที่ในช่วงอายุ 20 ป ี

ถ้าเช่นนัน้ควรให้คนหนุม่สาววยั 20 ปีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธาน

บริษัทไม่ดีกว่าหรือ

  แน่นอนว่าค�าตอบคอื “ไม่”  ในช่วงอายุ 20 ปี ความสามารถ

ด้านการสื่อสารที่ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนราบร่ืน ความ

สามารถด้านความคิดเกี่ยวกับความปรองดองและสร้างสรรค ์

เพื่ออุทิศตัวให้บริษัท หรืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการท�างานข้ันสูงของสมอง

ก�าลังพัฒนา
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บทที่ 1 พัฒนาการทางสมองเป็นอย่างไร

  รปูร่างของสมองเตบิโตอย่างรวดเรว็ในวยัเด็ก แต่พฒันาการ

ทางสมองนั้นจะด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  เคร่ืองจกัรไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือคอมพวิเตอร์ ย่ิงใหม่กย่ิ็ง

ท�างานได้ด ีแต่สมองไม่เหมอืนเคร่ืองจกัร  เม่ือเวลาผ่านไปโครงข่าย

ประสาทสมองจะย่ิงซับซ้อนและท�างานดย่ิีงข้ึน ซ่ึงโครงข่ายประสาท

ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป

  ผมค้นพบว่าแม้แต่ผู้สูงอายุวัย 90 ปีก็ยังมีพัฒนาการของ

โครงข่ายประสาท  ประสบการณ์ที่เพิ่มขึน้ท�าให้เซลล์ศักยภาพของ

สมองพัฒนาต่อไป

  เรารู้แล้วว่าสมองพฒันาได้ตลอดชวีติและวยัเดก็เป็นช่วงเวลา

ส�าคัญที่จะพัฒนาสมอง  ค�ากล่าวที่ว่า “สมองจะพัฒนาถึงอายุ 

3 ขวบ” นั้นจึงเป็นความเชื่อที่เก่าไปเสียแล้ว

แม้สมองจะป่วย แต่กฎยังเหมือนเดิม
  กฎ “สมองพฒันาอย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ” ยังใช้ได้แม้แต่กบั

ผู้ที่มีอาการป่วยทางสมอง

  การฟ้ืนฟสู่วนท่ีเสียหายให้กลับเป็นเหมอืนเดมินัน้ท�าได้ยาก 

แต่ถ้าเป็นส่วนที่ไม่เสียหาย ไม่ว่าใครก็เพิ่มศักยภาพได้
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บทที่ 1 พัฒนาการทางสมองเป็นอย่างไร

 สมองพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1

2 เส้นใยสมองบ่งบอกความสามารถ
และลักษณะเฉพาะตัว
เส้นใยสมองจะแข็งแรงขึ้นจากการฝึกสมอง  และ 
ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ยังมีพัฒนาการต่อไปได้อีก

เส้นใยสมอง (โครงข่ายประสาท)
  ชัน้ผิวของสมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทเรียงกนั  ภายใน

คือโครงข่ายที่กว้างใหญ่และซับซ้อน

  หลังจากทารกเกิด เซลล์ประสาทอาจเพิ่มจ�านวนไม่มากนัก 

แต่ขณะที่เซลล์ประสาทก�าลังเพิ่มจ�านวนนั้นเองที่ระหว่างเซลล์จะ

สร้างโครงข่ายเชื่อมต่อกัน โครงข่ายนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  “โรงเรียนสมอง” ใช้เทคโนโลยีเฉพาะชื่อว่า MRI ถ่ายภาพ 

โครงข่ายทีท่�างานอย่างขันแข็งดงักล่าวได้  โครงข่ายเหล่านีด้เูหมือน

กิ่งก้านต้นไม้ จึงเรียกว่า “กิ่งก้านสมอง (เส้นใยสมอง)”

  สมองของทารกแรกเกิดยังไม่ค่อยมีกิ่งก้านสมอง แต่เม่ือ 

อายุมากข้ึนกิ่งก้านสมองจะเติบโต มีรูปร่างอวบอ้วนและแผ่ขยาย

กว้างขึ้น

  “การเพิม่กิง่ก้านสมอง” ท�าให้ตอบค�าถามได้ว่าเพราะเหตใุด

สมองจึงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอายุเท่าไร
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กิ่งก้านสมองแสดงถึงพัฒนาการและการแก่ตัวลงของ
ตัวเอง
  เมื่อพิจารณาภาพถ่ายสมองอย่างละเอียดจะเห็นว่ากิ่งก้าน

สมองของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและมีไม่เท่ากัน

  บริเวณทีก่ิง่ก้านหนาและมจี�านวนกิง่ก้านมากคอืส่วนทีก่�าลงั

พัฒนา  ในทางกลับกัน บริเวณที่มีกิ่งก้านผอมเล็กหรือมีจ�านวน 

กิ่งก้านน้อยคือส่วนที่ไม่ค่อยพัฒนา

  เมือ่อายุมากข้ึนกิง่ก้านเหล่านัน้จะมลัีกษณะเหมอืนถกูแมลง

กัดแทะ หมายถึงสมองเริ่มเสื่อมหรืออายุมากขึ้น

  การวิเคราะห์กิ่งก้านสมองจากภาพถ่ายท�าให้ผมรู้ว่าแต่ละ

คนมพีฒันาการด้านไหนบ้าง มีข้อดข้ีอเสยีอย่างไร แม้ไม่เคยพบกนั

มาก่อนกรู้็ได้ว่าคนคนนัน้มีทกัษะด้านภาษามากน้อยแค่ ไหน เล่นกฬีา

เก่งหรือเปล่า มนีสัิยอดทนอดกลัน้หรือไม่ เป็นต้น ทัง้ยังเข้าใจด้วย

ว่าท�าไมเขาจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นและรู้ว่าจะน�าศักยภาพที่มีอยู ่

ออกมาใช้อย่างไร

กิง่ก้านสมองเปลีย่นแปลงได้โดยขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อม
และการฝึกฝน
  ลักษณะของกิ่งก้านสมองจะไม่เหมือนเดิมตลอดชีวิต มักมี 

การเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าสมองจะพัฒนา
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ได้เองโดยที่เราไม่ต้องท�าอะไรเลย  สมองเติบโตได้ด้วยแรงกระตุ้น

และประสบการณ์ที่เราป้อนเข้าไป

  ด้วยเหตนุี ้ก่ิงก้านสมองของทารกหลงัคลอดจงึมพีฒันาการ

และเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผล

ต่อสมอง

  กิง่ก้านสมองส่วนทีไ่ม่สมบรูณ์จะแข็งแรงและแผ่กิง่ก้านมาก

ข้ึนด้วยการเปล่ียนสภาพแวดล้อมหรือเพิม่การฝึกฝน  กิง่ก้านสมอง

ที่แตกแขนงออกไปนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพสิ่งที่ท�าได้ดีอยู่แล้วให้ด ี

ย่ิงข้ึนและยังช่วยเพิ่มทักษะความสามารถ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ

สิ่งที่ไม่ถนัดให้มากขึ้นด้วย

  กล่าวได้ว่าสมองของเราพร้อมจะพัฒนาเสมอโดยอาศัย

สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้
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 พัฒนาการของกิ่งก้านสมอง 

สมองทารกแรกเกิด สมองเด็กเล็ก สมองผู้ใหญ่
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3 สมองพัฒนาแตกต่างกันในแต่ละ 
“รหัสสมอง”
เม่ือได้เคล่ือนไหวร่างกาย  “รหัสสมองด้านการ
เคล่ือนไหว” จะเตบิโต  ถ้าเรยีนดนตร ี“รหัสสมอง
ด้านการได้ยิน” จะพัฒนา

สมองแบ่งสรรหน้าที่การท�งานในแต่ละส่วน
  รูปร่างของสมองเหมือนลูกบอล ประกอบด้วยเซลล์จ�านวน

มาก  เซลล์ทีท่�าหน้าทีค่ล้ายกนัจะรวมกนัอยู่บริเวณหนึง่ เป็นเหมือน 

“ชุมชน”  แต่ละชุมชนรับผิดชอบหน้าที่ต่างกันไป

  ผมเรียกชุมชนต่างๆ นี้ว่า “รหัสสมอง”

  หากแบ่งย่อยอย่างละเอียด พืน้ท่ีสมองแบ่งออกได้ประมาณ 

120 ส่วน ซึ่งท�าความเข้าใจท้ังหมดได้ยาก จึงขอแยกออกเป็น 

8 กลุ่มใหญ ่ๆ  หรือที่เรียกว่ารหัสสมอง 8 ด้าน

  รหัสสมองแต่ละกลุ่มแยกกันท�างานหรืออาจท�างานร่วมกัน

บ้าง ท�าให้เราด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างราบรื่น

รหัสสมองแต่ละด้านพัฒนาต่างกันในแต่ละช่วงอายุ
  เมือ่ดภูาพตดัข้างแสดงรหัสสมองในหน้า 26 จะเห็นว่าบริเวณ
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ผิวนอกมีเซลล์ประสาท ส่วนด้านในคือกิ่งก้านสมอง (โครงข่าย

ประสาท)

  ถ้าต้องการให้รหัสสมองแต่ละด้านท�างานได้ด ีเซลล์ประสาท

ก็ต้องพัฒนาและกิ่งก้านสมองต้องแผ่ขยายออกไปด้วย

  การเตบิโตของกิง่ก้านสมองไม่ได้เกดิข้ึนทนัท ีแต่ค่อยๆ พฒันา

ไปพร้อมกบัการใช้รหัสสมองด้านท่ีจ�าเป็นในชวีติประจ�าวนัของเดก็ 

เช่น เด็กที่ชอบออกก�าลังกาย กิ่งก้านสมองในรหัสสมองด้านการ

เคลื่อนไหวจะเติบโตได้ดี

  รหัสสมองแต่ละด้านทีก่�าลงัเตบิโตนัน้มีบางด้านทีถ่นดัและเป็น

ความเชีย่วชาญ  ขณะเดียวกันก็มีบางด้านที่ยังไม่สมบูรณ์

  รหัสสมองที่พัฒนาเกินกว่าอายุของตนคือ รหัสสมองที่เป็น

ความช�านาญ  ในทางกลบักนั รหสัสมองทีไ่ม่พฒันาไปตามอายจุะ

กลายเป็นรหัสสมองที่คนคนนั้นไม่ถนัด

  เช่น เด็กที่เล่นกีฬาเก่ง รหัสสมองด้านการเคลื่อนไหวจะ

เติบโตดี  เด็กท่ีเล่นดนตรีเก่ง รหัสสมองด้านการได้ยินจะเติบโตดี 

ตรงกนัข้าม ถ้าเดก็ไม่ชอบท่องจ�า รหัสสมองด้านการจดจ�าจะพฒันา

ได้ไม่ดีนัก

  จึงกล่าวได้ว่า อายุในการพัฒนารหัสสมองแต่ละด้านนั้น 

แตกต่างไปตามรูปแบบของประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ
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1

2

3

4

5

6

7

8 2

8

1. ด้านความคิด
รหัสสมองที ่
เกี่ยวกับการคิด
และวิเคราะห์
สิ่งต่าง ๆ  เสนอ
ไอเดียใหม่ เป็น 
“ศูนย์บัญชาการ
ของสมอง”

5. ด้านการจดจ�า
รหัสสมองที่เกี่ยวกับ
การจดจ�าและ 
ระลึกความทรงจ�า 
รวมถึงส่วน 
ฮิปโปแคมปัส 
และระบบลิมบิก 
ที่มีบทบาทใน 
ด้านการจดจ�า

2. ด้านอารมณ์
รหัสสมองที่เกี่ยวกับ 
ความรู้สึกรัก โกรธ 
เศร้า สนุก รวมทัง้
ประสาทรบัรู ้การ
กระตุ้นทางผิวหนัง 
และสมัผสัต่าง ๆ

 

3. ด้านการสื่อสาร
รหัสสมองที่เกี่ยวกับ 
การพูดและการ
สื่อสาร 

4. ด้านการ
เคลื่อนไหว
รหัสสมองที่เกี่ยวกับ 
การเคลื่อนไหว 
ร่างกาย

6. ด้านความเข้าใจ
รหัสสมองที่เกี่ยวกับ
การเข้าใจข้อมูล 
ต่าง ๆ  พัฒนาได ้
จากความสนใจต่อ 
สิง่ใหม่ ๆ  เสมอ

 

7. ด้านการได้ยิน
รหัสสมองที่จะ
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ยิน
ผ่านหูไปยังสมอง 
ไม่ว่าจะเป็นภาษา
หรือดนตร ี

8. ด้านการ 
มองเห็น
รหัสสมองที่
ถ่ายทอดข้อมูลจาก
การมองหรืออ่าน
ไปยังสมอง

 รหัสสมอง 8 ด้าน 
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4 “สารอาหาร” ที ่สำ คัญต่อการเติบโต 
ของรหัสสมองคือสภาพแวดล้อมที ่
สนุกสนานและการสั่งสมประสบการณ์
หากิจกรรมสนุก ๆ ให้เด็กท�า  สมองของเด็กจะมี
พฒันาการท่ีดี  ไม่ควรปล่อยให้พวกเขารูส้กึ “เบ่ือ”

สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ช่วยพัฒนารหัสสมอง 
แต่ละด้าน
  “สารอาหาร” ท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองก็เหมือนกับ

อาหารดีๆ ที่เด็กๆ กินเพื่อให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง  สารอาหารที่

ช่วยเสริมพัฒนาการของสมองมีดังนี้

  อันดับแรกคือ “อาหาร” โดยเฉพาะน�้าตาลกลูโคสซ่ึงเป็น

แหล่งพลังงานส�าคัญของเซลล์สมอง  สารอาหารจ�าเป็นอย่างมาก

ในการสร้างสมองให้เป็นรูปร่าง ซ่ึงร่างกายจะได้รับจากอาหารที ่

กินเข้าไป

  อันดับท่ีสองคือ “ออกซิเจน” เป็นสิ่งที่ได้รับเมื่อสูดหายใจ 

แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรากนิข้าวเยอะๆ และสดูลมหายใจได้มาก

จะท�าให้สมองพัฒนาดีข้ึนนะครับ  เม่ือรหัสสมองได้รับแรงกระตุ้น

จะเกิดสภาวะที่พร้อมท�างาน จากนั้นจึงดูดซึมน�้าตาลกลูโคสและ

ออกซิเจนไปใช้ ท�าให้สมองมีพัฒนาการต่อไป
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  ทว่าสารอาหารที่ส�าคัญท่ีสุดต่อการเติบโตของรหัสสมอง

แต่ละด้านคืออันดับที่สาม “สภาพแวดล้อมที่ท�าให้มีข้อมูลป้อนสู่

รหัสสมอง” และ “ประสบการณ์ที่ได้ใช้รหัสสมอง” นั่นเอง

  ในบรรดารหัสสมองทัง้ 8 ด้าน หากด้านใดได้รับสารอาหาร

อุดมสมบรูณ์ ก่ิงก้านสมองจะแผ่ขยายงอกงาม  ขณะเดยีวกนั หาก

ด้านใดได้รับสารอาหารน้อย กิ่งก้านสมองก็จะไม่สมบูรณ์

สารอาหารจากสภาพแวดล้อมส�คัญต่อสมองมากกว่า
พันธุกรรม
  ศักยภาพของสมองเกิดจาก “สภาพแวดล้อมที่เด็กได้รับ” 

ลกัษณะพเิศษทางร่างกายเป็นสิง่ทีเ่ดก็ได้รับจากพนัธกุรรมของพ่อแม่

แต่ลกัษณะพเิศษทางสมองซ่ึงบอกว่าเดก็จะท�าสิง่ใดถนดัหรือไม่นัน้

ขึ้นอยู่กับ “สารอาหารส�าหรับรหัสสมอง”

  สภาพแวดล้อม การสัง่สมข้อมูล หรือประสบการณ์เป็นอย่างไร

ต่างหากที่จะส่งผลต่อพัฒนาการสมองและท�าให้เกิดเอกลักษณ ์

เฉพาะตัว
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รหัสสมอง ยิ่งใช้มากยิ่งพัฒนา
  คนเราจะรู้สึก “สนุกสนาน” เม่ือมีกิจกรรมให้รหัสสมอง

ท�างาน

  เด็กๆ ล้วนต้องการเล่นส่ิงท่ีได้ใช้สมอง  สมองก็เหมือนกับ

กล้ามเนื้อส่วนอ่ืนๆ ที่ย่ิงใช้ก็ย่ิงแข็งแรง  ค�ากล่าวที่ว่า “จงเก่งในสิ่ง

ทีช่อบ” สอดคล้องกบักฎการเสริมสร้างพฒันาการสมองอย่างแท้จริง

  ย่ิงมีโอกาสสัมผัสสิ่งที่ชอบมากเท่าไร สมองก็จะได้รับการ 

กระตุน้ด้วยข้อมูลและประสบการณ์ ท�าให้รหัสสมองทีเ่กีย่วข้องกบั

กิจกรรมนั้นท�างานและพัฒนามากขึ้นตามไปด้วย

  ในอีกมุมหนึ่ง หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้รหัสสมองด้านที ่

ไม  ่ถนัดก็จะรู้สึก “เบื่อ” เช่น คนที่ไม  ่ถนัดเร่ืองภาษามักไม  ่ค  ่อย 

อ่านหนงัสอื  คนเรามกัหลกีเลีย่งกจิกรรมทีต้่องใช้รหัสสมองด้านที่

ไม่ถนัดโดยไม่รู้ตัว

  เมื่อเป็นเช่นนั้นรหัสสมองด้านที่ไม่ถนัดจึงไม่ค่อยได้ใช้งาน

และย่ิงไม่สมบรูณ์  สารอาหารทีช่่วยพฒันาสมองมไีม่เพยีงพอ อาจ

เสี่ยงท�าให้สมองพัฒนาช้า

  สรุปคือ “การท�ากิจกรรมสนุกๆ” เป็นสารอาหารที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนารหัสสมอง


