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-  สิ่งดีๆ จากผู้ให้สู่ผู้รับ  - 

ผูท้ี่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่าน คือผู้ที่มีความเอาใจใส่และปรารถนาแต่สิ่งที่ดีที่สุด 

จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ ที่จะช่วยให้ท่านได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งที่ดีให้

กับลูกหรือเด็กน้อยตั้งแต่วัยแรกเกิด จนถึง 3 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต 

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้ เพียงเพื่อ

ต้องการให้ท่านได้มีวิธีในการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งสมอง ร่างกาย 

ความคิดและจิตใจที่ดีที่สุดตลอดไป 

เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้ 

                         - สำนักพิมพ์ บี มีเดีย 

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใยเป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ สำหรับ
ผู้รับนั้น เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้ ขอให้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ 1 ครั้ง 
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน 1 ครั้ง เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้คนรอบข้างและตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

TO

FROM
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พอ่แม่คือครูคนแรกและเป็นคนที่สำคัญที่สุดของลูกน้อย การจัด

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

จะสร้างความแตกต่างอย่างมากมายให้แก่ชีวิตของลูกของคุณ เพราะระบบ

ประสาทของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในช่วง 3 ขวบแรกของชีวิต ซึ่ง

การพัฒนาในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ จะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อชีวิตของเขา

ในภายภาคหน้า  

ผู้เขียน วินิเฟรด คอนคลิง ยืนยันว่า คุณพ่อคุณแม่มีบทบาทอย่าง

มากที่จะช่วยให้ลูกพัฒนาได้ดีที่สุด เธอเขียนหนังสือเล่มนี้โดยใช้ภาษาที่

เข้าใจง่าย อธิบายถึงผลของการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก โดยรวบรวมเป็นข้อสรุป และคำแนะนำที่

มีประโยชน์ดังนี้ 

- วิธีการเสริมสร้างบรรยากาศภายในบ้าน เพื่อช่วยให้เด็กน้อยได้

เติบโตเป็นเด็กที่มีเหตุมีผล และมีการพัฒนาสมองได้ดีที่สุด 

- ทำอย่างไรจึงจะปลูกฝังให้เด็กรู้สึกว่า ‘ชีวิตคือการเรียนรู้’ 

- วิธีฝึกให้เด็กได้เรียนรู้จากความผิดพลาด 

- วิธีการส่งเสริมให้ลูกหรือเด็กน้อยมีพัฒนาการทางอารมณ์ และ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

- วิธีการเลือกของเล่น และอาหารที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของ

เด็ก เพื่อให้เขาฉลาดและเก่งอย่างสมบูรณ์เต็มที่ 

 

ธรรมชาติได้ตระเตรียมลูกของคุณให้มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโต

และประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณซึ่งเป็น

พ่อแม่ ว่าได้เตรียมสภาพแวดล้อมในบ้านที่เหมาะสมและการฝึกลูกเพื่อที่จะ

ให้เขาได้เจริญเติบโตและพัฒนาได้ดีเพียงใด  เพราะเด็กจะฉลาดหรือเก่ง 

ขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณ 
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คงไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้

เด็กได้เจริญเติบโตในอนาคตอย่างฉลาด ทั้งด้านความคิด สติปัญญา และ

อารมณ์ เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเอง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

และประสบกับความสำเร็จ 

พ่อแม่ คือครูคนแรกและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูก โดยเฉพาอย่าง

ยิ่งในช่วงตั้งครรภ์จนกระทั่งเด็กอายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ

การพัฒนาของสมอง ความคิด จิตใจ และอารมณ์ เพราะเซลล์สมองและ

ระบบประสาทจะเจริญและพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในช่วงเวลานั้นของชีวิต

ของเขา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้

ภายในบ้าน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้และสมองของ

เด็กเป็นอย่างดี  ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กอัจฉริยะหรือไม่ก็ตาม 

หนังสือ “วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด-3 ขวบ ด้วยตัว

คุณเอง” ได้สรุปแนวทางในการกระตุ้นและพัฒนาเซลล์สมอง รวมทั้งสร้าง

ความ “เฉลียว” และ “ฉลาด” และไม่เพียงแค่แนะนำพัฒนาในเรื่องวิธีคิด

และการเรียนรู้ แต่ยังสอนวีธีการเรียนรู้จากความล้มเหลวอีกด้วย ซึ่งเหมาะ

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เป็นพ่อ แม่ ครู พี่เลี้ยง และผู้ใหญ่ทุกคน ที่ต้องการ

เรียนรู้วิธีในการกระตุ้นและพัฒนา “สมอง” “ความคิด” และ“จิตใจ”เด็ก 

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็น หนังสือดี ที่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการใน

การพัฒนาสมองของเด็กในช่วงสำคัญที่สุดของชีวิต ช่วยสร้างพื้นฐานที่ดี

และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 

เพราะหนังสือดีเล่มนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกน้อยของคุณได้ 

 

หม าย เ หตุ  บ ร รณาธิ ก า ร

สมชัย เบญจมิตร 
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ภรณี ภูรีสิทธิ์ สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนได้รับทุนธนาคาร

แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ ที่ Duke 

University สหรัฐอเมริกา เธอมีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานธนาคาร

แห่งประเทศไทย และบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ก่อนที่จะมีอาชีพ

อิสระเป็นที่ปรึกษา นักแปลหนังสือ และเป็นคุณแม่ของลูกชายวัยสามขวบ 

ภรณี ทุ่มเทให้กับงานแปลชิ้นนี้มากและมีความสนใจด้านพัฒนาการ

และการศึกษาของเด็ก จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรับประกาศนียบัตรการ

ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จาก Modern Montessori International ประเทศ

อังกฤษ ผลงานแปลของเธอนอกจากหนังสือเล่มนี้ คือ “วิธีพูดกับลูก   

โดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขา และทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณ” โดย

สำนักพิมพ์ บี มีเดีย  

 

เ กี่ ย ว กั บ ผู้ แ ป ลแล ะ เ รี ย บ เ รี ย ง

วนิิเฟรด คอนคลิง ปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักเขียนอิสระ เธอมีความ

เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแพทย์ และการแก้

ปัญหาเด็กเล็ก ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่ามากมายหลายเล่ม รวมทั้ง

เล่มนี้ 

นอกจากผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มแล้ว วินิเฟรดยังได้เขียนบทความ  

ตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับในสหรัฐฯ ได้แก่ American Health, 

Consumer Reports, Mademoiselle, McCall’s, และ Reader’s Digest. 

ปัจจุบัน เธอเป็นคุณแม่ของลูกสาวสองคนคือ ฮันนา และ เอลลา 

เ กี่ ย ว กั บ ผู้ เ ขี ย น



  7

หมายเหตุบรรณาธิการ     5 
เกี่ยวกับผู้เขียนและผู้แปล     6 
บทนำ     9 

บทที่ 1 สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก     15 
- ทำความเข้าใจกับการทำงานของสมองของเด็ก     19 
- สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการกระตุ้นเร้าที่เหมาะสม...     22 
- สมองของเด็ก มีการเจริญเติบโตอย่างไร     24 
- ปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติของเด็กทารก     26 
- ตารางแสดงการเจริญเติบโตของสมอง     28 
- คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร     29 
- วิธีการเสริมสร้างความพร้อมอย่างเต็มที่ ให้กับลูกน้อยของคุณ     32 

บทที่ 2  วิธีเพิ่มความฉลาดของเด็กและปกป้องลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์     34 
- วิธีปกป้องเด็กน้อยในครรภ์ให้ปลอดภัย     35 
- วิธีกระตุ้นให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น     43 
- ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมกับอุปนิสัยของเด็ก     45 

บทที่ 3  วิธีฝึกให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้     47 
- ชื่นชมกับพรสวรรค์ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของลูกของคุณ     48 
- เคล็ดลับการเลี้ยงดูลูก ให้เป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จ     50 
- ทำอย่างไรจึงจะปลูกฝังให้เด็กรู้สึกว่า ‘ชีวิตคือการเรียนรู้’     51 
- วิธีเลือกของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก     62 
- ของเล่นและการละเล่นที่เหมาะสม สำหรับเด็กในช่วงอายุต่างๆ    66 
- วิธีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ     68 
- วิธีฝึกให้เด็กได้เรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อเป็นบทเรียน...     70 

บทที่ 4 วิธีฝึกเด็กให้มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี     74 
- พัฒนาการทางภาษาของเด็ก     77 
- วิธีฝึกให้เด็กมีทักษะในการพูดที่ดี     79 

ส า รบัญ



�  วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่งตั้งแต่แรกเกิด-3 ขวบด้วยตัวคุณเอง : Smart-wiring your baby’s brain 

- เคล็ดลับในการฝึกและปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน     85 
- สัญญาณเตือนว่า เด็กอาจมีปัญหาในพัฒนาการด้านภาษา     89 

บทที่ 5 วิธีฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี     91 
- วิธีเลี้ยงดูลูกให้มีบุคลิกภาพดี และมีภาพพจน์ที่สมบูรณ์     92 
- วิธีส่งเสริมให้เด็กได้พูดจาระบายความรู้สึก และอารมณ์ของเขา     99 
- วิธีจัดการกับฝันร้าย และอาการหวาดผวาตอนกลางคืนของเด็ก    102 
- วิธีการเรียนรู้พัฒนาทางอารมณ์ของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ     103 
- สัญญาณเตือนว่าเด็กอาจมีความบกพร่องทางอารมณ์     107 

บทที่ 6 วิธีฝึกให้เด็กมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดี     109 
- พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของเด็ก     112 
- สัญญาณเตือนว่าเด็กมีพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ  123 

บทที่ 7 วิธีฝึกให้เด็กมีความสามารถในทางดนตรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    
   และมิติสัมพันธ์     127 
- กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางดนตรีให้กับเด็ก     128 
- โรงเรียนดนตรีประเภทใดเหมาะสำหรับลูกของคุณ     133 
- วิธีเพิ่มความสามารถทาง ‘คณิตศาสตร์’ ให้กับเด็กด้วยการละเล่น 135 
- วิธีเพิ่มความสามารถทาง ‘วิทยาศาสตร์’ ให้กับเด็กด้วยการละเล่น 139 
- การละเล่นในการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาที่ดี   140 
- วิธีฝึกทักษะด้าน ‘มิติสัมพันธ์’ ให้กับเด็กด้วยการละเล่น     142 

บทที่ 8 อาหารที่ช่วยในการพัฒนาสมองของเด็ก     145 
- วิธีเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์     147 
- วิธีช่วยให้เด็กฉลาด ด้วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์     151 
- ลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหารตามพัฒนาการของแต่ละวัย 156 



 

สำห รั บ ค น ที่ เ ป็ น พ่ อ เ ป็ น แ ม่ ทุ ก

ค น  คงไม่มีความสำเร็จอื่นใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่า

การที่คุณได้ช่วยพัฒนาลูกน้อยให้เติบโตเป็นเด็กที่

เฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ

เชื่อมั่นในตัวคุณ และเป็นที่รักของผู้คนรอบข้าง  

ความมุ่งหวังในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกล

เกินเอื้อม หากคุณคอยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ตามความอยากรู้อยากเห็น

ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กทุกคน และคอยหมั่นแสดงความยินดีกับลูกเมื่อ

เขาประสบความสำเร็จ แม้ว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆ ใน

ชีวิตน้อยๆ ของเขาก็ตาม  

ผู้ใหญ่อย่างเรามักจะลืมไปว่า การได้เรียนรู้อะไรเป็นครั้งแรกนั้นน่า

สนุกและตื่นเต้นเร้าใจเพียงใด ผิดกับเด็กๆ ที่จะรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้น

ทุกครั้งเวลาที่พวกเขาได้พบ ได้เห็น ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นครั้งแรก 

บทนำ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก  

ในช่วงวัยแรกเกิด-3 ขวบ  
เป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง  

ต่อความสำเร็จในอนาคตของเขา 
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พ่อแม่คือครูคนแรกและเป็นคนที่สำคัญที่สุดของลูกน้อย การจัด

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

จะสร้างความแตกต่างอย่างมากมายให้แก่ชีวิตของลูกของคุณ เพราะระบบ

ประสาทของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในช่วง 3 ขวบแรกของชีวิต ซึ่ง

การพัฒนาในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ จะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อชีวิตของเขา

ในภายภาคหน้า  

สมองของเด็กในขวบปีแรกจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วที่สุด โดยจะเร็ว

กว่าทุกช่วงในชีวิตของคนๆ หนึ่ง นั่นคือ ก่อนที่เด็กจะมีอายุครบขวบปี 

บริบูรณ์ สมองของเขาจะมีการพัฒนาถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสมอง

ของเขาที่พัฒนาเต็มที่ในวัยผู้ใหญ่  

“การสร้างเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในบ้าน” จะเป็น

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ลูกของคุณมีพัฒนาการที่เต็มตามศักยภาพของเขา 

เด็กที่มีความสามารถทางปัญญา (ไอคิว) ในระดับปานกลาง อาจจะ

สามารถพัฒนาให้เฉลียวฉลาดขึ้น หรือเด็กที่มีไอคิวสูงกว่าเด็กทั่วไปอยู่แล้ว 

ก็อาจจะสามารถพัฒนาให้เป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษได้ การ

ศึกษาวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า การกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดย

การสร้างเสริมบรรยากาศที่เหมาะสมภายในบ้าน จะสามารถเพิ่มไอคิวให้

เด็กได้ถึง 20 - 40 คะแนน 

อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรตั้งเป้าที่จะให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะ หรือมุ่ง

หวังที่จะเปลี่ยนลูกน้อยวัย 2 ขวบให้มีพัฒนาการเทียบเท่ากับเด็กวัย 5 ขวบ 

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองคือ 

การส่งเสริมให้ลูกสนอกสนใจในสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเขา เด็กๆ ทุกคน

เกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณที่อยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เด็กใน

วัยนี้พร้อมที่จะเผชิญกับประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ และมีความ
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กระตือรือร้นใฝ่รู้อยู่เป็นนิจ อย่างไรก็ดี พวกเขาจะเรียนรู้ได้สนุกสนานมาก

ยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากคุณพ่อคุณแม่ 

คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องบรรยายหรือพร่ำสอนทักษะพื้นฐาน

ในชีวิตประจำวันให้กับลูก การทำหน้าที่ครูในที่นี้คือการพยายามตอบ

คำถามของลูกน้อย โดยอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ให้ลูกเข้าใจ นอกจากนี้ 

หน้าที่ของคุณในฐานะครูคนแรกของลูก ก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้

สำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยให้เขาได้สัมผัส ได้เล่น ได้ทดลอง ได้เรียนรู้

ถึงความสำเร็จ และในบางครั้งก็ให้รู้จักกับความล้มเหลวบ้าง  

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กจะจดจำและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเขา

ได้พานพบด้วยตนเอง ได้ดีกว่าการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่คอยหยิบยื่นให้ ดังนั้น

หน้าที่ของคุณในฐานะพ่อแม่ คือการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ โดยคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ และรอให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม

ความสนอกสนใจตามธรรมชาติของเขา 

ความสำคัญของการเรียนรู้ 

ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด-3ขวบ

กอ่นที่เด็กจะมีความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาล พัฒนาการของ

เขาในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะพัฒนาการในด้านสติปัญญา จะได้รับอิทธิพลมา

จากที่บ้าน ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนรู้ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ

เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กในระยะยาว 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้จัดทำโครงการขึ้นหลากหลาย

โครงการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในบ้านของเด็ก โดยโครงการ

ต่างๆ เหล่านี้มุ่งเน้นเป็นพิเศษกับเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการที่
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เป็นที่รู้จักอย่างดีที่สุดในสหรัฐฯ คือโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

ภายใต้ชื่อโครงการ Head Start 

หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาวิจัยหลายสิบชิ้นที่ได้ทำการศึกษาถึง

พัฒนาการของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ในโปรแกรม Head Start 

และโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบเด็กๆ ที่เข้าร่วม

โครงการต่างๆ ในกลุ่มนี้กับเด็กคนอื่นๆ ที่มีพื้นฐานทางสังคมใกล้เคียงกัน 

พบว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 7 - 

10 คะแนน และในบางโครงการ เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการถึง 30 คะแนน นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ติดตามผลใน

ระยะยาวพบว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ เหล่านี้เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียน

ระดับประถมแล้ว จะได้คะแนนสอบในวิชาการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ดี

กว่า นอกจากนี้ยังมีคนที่สอบตกหรือต้องเรียนซ้ำชั้นจำนวนน้อยอีกด้วย 

โครงการที่ให้ผลที่น่าทึ่งที่สุดก็คือโครงการที่มีชื่อว่า Home Start 

ซึ่งโครงการ Home Start นี้ เป็นโครงการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ที่

มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน แทนที่จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างเป็นทางการที่โรงเรียน โดยจะมีครูของโครงการไปเยี่ยมเด็กที่

บ้าน และให้คำแนะนำแก่พ่อแม่ของเด็ก เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้

จากการเลือกเล่นของเล่น หรือเกมการละเล่นที่เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย 

โครงการอีกโครงการหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นใน เมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐ  

มิซซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่คน

ใหม่ทำหน้าที่เป็นครูคนแรกของลูก โดยโครงการดังกล่าวนี้ จัดให้ว่าที่คุณ

พ่อและว่าที่คุณแม่ ได้เข้ารับการอบรมตั้งแต่เมื่อลูกยังอยู่ในครรภ์ ว่าที่คุณ

พ่อและว่าที่คุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ มีฐานะทางการเงินและทาง

สังคมทุกระดับชั้น ในโครงการนี้ ครูของโครงการได้ไปเยี่ยมว่าที่คุณพ่อและ
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ว่าที่คุณแม่ที่บ้าน และให้คำแนะนำกับพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของลูกน้อย โดยพ่อแม่ได้รับแจกอุปกรณ์ และสื่อส่งเสริมการละเล่น

เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งได้รับคำอธิบายรายละเอียดของพัฒนาการของเด็ก

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ นอกจากนี้ ว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่เหล่านี้ยัง

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนความพยายาม

ของพวกเขาที่มีให้กับลูกน้อย 

นักวิจัยได้ทำการศึกษาเด็กที่พ่อแม่ได้เข้ารับการอบรมจากโครงการ

ดังกล่าว โดยเมื่อเด็กอายุได้ 3 ขวบ นักวิจัยได้นำพวกเขามาเปรียบเทียบ

กับเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้เข้ารับการอบรม และไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยเมื่อผล

การศึกษาพบว่า ลูกๆ ของพ่อแม่ที่ได้รับการอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ 

ทำคะแนนทดสอบด้านสติปัญญา ความเข้าใจ และการสื่อภาษาด้วยการพูด 

ได้ดีกว่าเด็กๆ ที่พ่อแม่ไม่ได้เสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในบ้าน 

จึงเป็นบทสรุปที่ชัดเจนว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงวัย 0 - 3 ขวบนั้น 

เป็นรากฐานที่สำคัญต่อความสำเร็จในการศึกษาในอนาคตของเด็กๆ  

“บ้าน”คือห้องเรียนที่สำคัญที่สุดของลูก

การอ้างอิงถึงโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงบท

พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด

จนถึง 3 ขวบในต่างประเทศ แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ 

ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมโครงการใดๆ ดังที่กล่าวมานี้ การที่คุณเลือกซื้อ

เลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็แสดงให้เห็นว่า คุณมีความตั้งใจอย่างดีที่จะ

สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกของคุณ 

เนื้อหาบทต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ ระบุรายละเอียดวิธีการเป็นขั้นเป็น

ตอนสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการของลูกของคุณ และให้คำแนะนำ
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สำหรับแนวทางที่จะพัฒนาสมองและเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดของลูก

น้อย เนื้อหาของคำแนะนำต่างๆ ในบทต่อๆ ไป จะระบุอย่างชัดเจนเป็น

ข้อๆ พร้อมกับคำอธิบายว่า ทำไมวิธีการต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นวิธีการที่ได้

ผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกน้อย 

และถ้าหากว่าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อลูกของคุณพ้นวัยทารก 

หรือก้าวเข้าสู่วัยเตาะแตะไปแล้ว นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหมด

โอกาสที่จะพัฒนาความสามารถและสติปัญญาของลูกไปซะทีเดียว แม้ว่า

คุณจะไม่สามารถย้อนวันเวลากลับไปถึงเมื่อครั้งที่เพิ่งเริ่มตั้งครรภ์หรือวัน

แรกคลอดได้ ลูกน้อยของคุณจะยังคงได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมใน

ทุกๆ ระยะในช่วงพัฒนาการของเขา  

หากว่าคุณไม่ได้ร้องเพลงให้ลูกฟังตั้งแต่เมื่อเขายังอยู่ในครรภ์ หรือ

ไม่ได้ขับกล่อมและโยกไกวเขาทุกวันคืนเมื่อแรกคลอด นั่นก็ไม่ได้หมาย 

ความว่าลูกของคุณจะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาความสามารถและ

สติปัญญาอย่างที่แก้ไขไม่ได้  

ทั้งนี้เพราะการเสริมสร้าง

ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาให้กับลูก

เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปได้ตลอดชีวิตของเขา

การเริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่คุณจะ

ส่งเสริมการเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกับลูก

เพราะคนเราทุกคนไม่ควรละเลยโอกาส

ที่จะเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา

 



 

 

เซลล์สมองของทารกเริ่มถือกำเนิด

ขึ้นภายหลังจากการปฏิสนธิของตัวอ่อนได้

เพียง 3 สัปดาห์  

โดยเซลล์สมองเหล่านี้จะมีการ “แตกตัว” 

อย่างรวดเร็วยิ่งยวดกว่าเซลล์ในอวัยวะส่วนอื่นใด

ในร่างกายของมนุษย์ การพัฒนาของเซลล์สมอง

นี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา 3 ขวบแรกของชีวิต เด็กแรก

เกิดมีขนาดของสมองประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ และเมื่อเด็กอายุ 2 

ขวบ สมองของเขาก็จะเติบโตขึ้นจนมีขนาดประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ใหญ่ 

ในขณะที่การเจริญเติบโตของขนาดของสมองในเด็กทุกคนจะมี

ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่ความเฉลียวฉลาดของเด็กแต่ละคนจะแตกต่าง

กันออกไป ซึ่งเราไม่สามารถประมาณการหรือกำหนดได้ ทั้งนี้ความ

เฉลียวฉลาด หรือความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะขึ้นอยู่กับ 

“พันธุกรรม” “สภาพแวดล้อม” และ “ประสบการณ์ที่พ่อแม่ตระเตรียมให้

แก่เขาในช่วงเวลา 3 ขวบแรกของชีวิต” 

1
สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก 
เรี ย น รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ก ารท ำ ง านขอ งสมอ ง  เ พื่ อ เ ต รี ย ม   

ค ว ามพร้ อ มอย่ า ง เ ต็ ม ที่ ใ ห้ กั บ สมอ ง ขอ งลู ก ข อ งคุณ 
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การวิจัยในต่างประเทศโครงการหนึ่งตั้งสมมุติฐานไว้ว่า เซลล์สมอง

ของคนและสัตว์จะเติบโตเต็มศักยภาพได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้น

เมื่อถึงช่วงอายุเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งนักวิจัยได้ทำการทดสอบ 

สมมุติฐานดังกล่าวกับลูกแมวอายุ 2 เดือน โดยเอาผ้าปิดตาลูกแมวเป็น

เวลา 4 วัน ผลการวิจัยปรากฏว่า ลูกแมวตัวนั้นกลายเป็นลูกแมวตาบอดไป

ตลอดชีวิตเนื่องจากเซลล์สมองที่ควบคุมการมองเห็นของมันขาดการกระตุ้น

ในช่วงตอนที่มันมีอายุได้ 2 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาทาง

สายตาของมันนั่นเอง 

แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำการทดสอบสมมุติฐานโดยทำการทดลอง

ในลักษณะดังกล่าวนี้กับทารกมนุษย์ แต่ก็มีการค้นพบว่า คนเราก็มีช่วงอายุ

เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับพัฒนาการทางการมองเห็นนี้เช่นกัน โดย

พบว่า เด็กที่มีต้อกระจกในตามาแต่กำเนิด หากได้รับการผ่าตัดเอา

ต้อกระจกออกก่อนที่เด็กจะอายุได้ 2 เดือน เด็กคนนี้ก็จะสามารถกลับมามี

สายตาที่เป็นปกติได้ แต่ถ้าหากเด็กได้รับการผ่าตัดที่ล่าช้าไปกว่านี้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งหากเขาได้รับการผ่าตัดเมื่อเขาอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปแล้ว 

เด็กคนนั้นจะมีปัญหาในการมองเห็นไปตลอดชีวิต  

นกัวิจัยยังได้ทำการทดสอบถึง “ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มี

ต่อพัฒนาการของเด็กทารก” โดยเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ศาสตราจารย์

คณะจิตวิทยาชาวสหรัฐจากมหาวิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอร์ก ชื่อ ดร. เวนย์ 

เดนนิส ได้ทำการวิจัยถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมกับเด็กๆ ณ สถาน

เลี้ยงเด็กกำพร้า 3 แห่ง ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  

ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งแรกนั้น เด็กทารกแรกเกิดถูกทอดทิ้งให้

นอนอยู่แต่ในเปล พวกเขาไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหน ขาดการ

อุ้มชู การสัมผัส การกอดรัด และการนวด เด็กๆ เหล่านี้ ไม่ได้มีโอกาสได้



 171. สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก 

นอนคว่ำ จนกระทั่งเด็กเรียนรู้ที่จะพลิกคว่ำด้วยตนเอง เด็กๆ เหล่านี้ดูด

นมจากขวดนมที่หนุนด้วยหมอนหรือผ้าหนุน เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ใน

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก เจ้าหน้าที่จึงไม่มีเวลามา

อุ้มให้นมเด็กทีละคน เด็กๆ เหล่านี้ไม่มีของเล่น และไม่มีผู้ใหญ่มาคุยเล่น

ให้ความเพลิดเพลินกับพวกเขา เมื่อเด็กๆ โตพอที่จะนั่งเองได้ พวกเขาก็ถูก

จับนั่งเรียงบนพื้น โดยมีที่นั่งกั้นไว้ไม่ให้ล้ม และเมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นจน

อายุ 3 ขวบ พวกเขาก็ถูกย้ายไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งที่สอง ที่ไม่

ได้มีสภาพดีไปกว่ากัน 

จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยเมื่อผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ถูกละเลยเหล่า

นี้ มีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ของเด็กอายุ 1 - 2 ขวบในกลุ่มวิจัยนี้สามารถนั่งได้ด้วยตนเอง และมีเด็ก

เพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเดินได้ (เปรียบเทียบกับเด็กโดยส่วนใหญ่ ที่

จะนั่งเองได้ก่อนที่อายุครบ 9 เดือน) นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าน้อยกว่า

ครึ่งหนึ่งของเด็กอายุ 2 ขวบในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ สามารถยืนเอง

ได้และมีเด็กจำนวนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถเดินได้ รวมทั้งในกลุ่ม

เด็กอายุ 3 ขวบ มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถเดินได้ 

นกัวิจัยยังได้ทำการศึกษาต่อกับเด็กกำพร้ากลุ่มที่สาม ที่อาศัยอยู่

ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและปัญญาอ่อน โดยในสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ เด็กๆ 

ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ มากกว่าเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

อีกสองแห่งที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น เด็กๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอุ้มเวลาให้นม

และให้อาหาร และมีของเล่นให้พวกเขาได้เล่น นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้รับ

การสัมผัสและพูดคุยอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าเด็กๆ ในกลุ่มนี้ 

แม้จะปัญญาอ่อน แต่ก็กลับมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กปกติในสถานเลี้ยงเด็ก

กำพร้าอีกสองแห่งที่กล่าวถึงข้างต้น โดยเด็กอายุ 2 ขวบ ทุกคนในกลุ่มนี้
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สามารถนั่งได้เอง คืบคลาน และเดินได้เวลามีอะไรให้เกาะเดิน การวิจัยที่

ยกมานี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็ก  

แน่นอนว่า เด็กส่วนน้อยในสังคมบ้านเราจะถูกละเลยและทอดทิ้ง

อย่างน่าสงสาร ดังที่นักวิจัยได้พบเห็นในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในกรุง  

เตหะราน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนในบ้านเราจะได้รับการกระตุ้นส่งเสริมการ

พัฒนาทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์อย่างที่เขาสมควรที่จะได้รับในช่วงวัย

แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ ผลกระทบของการขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมในช่วง

วัยนี้ อาจจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงได้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับ

หนู สุนัข แมว ลิง และสัตว์อื่นๆ พบว่า สัตว์เหล่านี้จะฉลาดขึ้นเมื่อพวก

มันได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมตอนที่พวกมันยังเป็นทารก และสมอง

ของพวกมันก็เติบโตได้รวดเร็วกว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ยิ่งพวกมันได้

รับการกระตุ้นมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่าใด พวกมันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น 

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ความเฉลียวฉลาดของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 

“สภาพแวดล้อม” เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมจากพ่อแม่ด้วย เช่นลูกอาจได้รับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ใน

ด้านความถนัดทางด้านดนตรีหรือทักษะทางคณิตศาสตร์จากพ่อแม่ เป็นต้น 

แต่ความสามารถทางกรรมพันธุ์นี้ ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันเสมอไป

ว่าลูกของพ่อแม่ที่มีความสามารถจะเติบโตเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ติดตัวและ

ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ “สภาพแวดล้อมและการ

ฝึกฝนที่เหมาะสม” ต่างหาก กลับมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเด็ก 

ให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพที่เขาได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่  

เด็กโดยทั่วไปอาจได้รับการฝึกฝนให้เล่นดนตรีได้ แต่เด็กที่มี

พรสวรรค์ทางดนตรีติดตัวมาโดยกำเนิด หากเขาได้รับการฝึกฝนให้เล่น
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ดนตรีในลักษณะเดียวกัน ก็จะกลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้ ดังนั้น

หน้าที่ของคุณในฐานะพ่อแม่ก็คือ การค้นหาความสามารถตามธรรมชาติที่

แฝงเร้นอยู่ในตัวของลูกน้อย และกระตุ้นส่งเสริมให้ความสามารถนั้นได้รับ

การพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นอย่างเหมาะสมนั่นเอง 

แม้แต่บุคคลอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างเช่น โมซาร์ต 

ไอน์สไตน์ หรือเชคสเปียร์ ก็อาจกลายเป็นคนที่มีชีวิตไร้ค่า หากพวกเขาตก

อยู่ในสภาพการเลี้ยงดูที่ย่ำแย่อย่างเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในกรุง  

เตหะรานเหล่านั้น จริงอยู่ว่า ธรรมชาติได้ตระเตรียมลูกของคุณให้มี

ศักยภาพที่จะเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า แต่

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณซึ่งเป็นพ่อแม่ ว่าได้เตรียม “สภาพแวดล้อมในบ้าน” 

ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ลูกน้อยได้เจริญเติบโตและพัฒนาได้ดีแค่ไหน 

ทำความเข้าใจกับการทำงาน

ของสมองของเด็ก

สมองของมนุษย์เรามีการทำงานที่สลับซับซ้อนอย่างมาก ประมาณ

ได้ว่า มนุษย์มีเซลล์สมอง (neuron) อยู่กว่าสองแสนล้านเซลล์ โดยเซลล์

สมองแต่ละเซลล์นี้ จะมีการเชื่อมต่อกับเซลล์ข้างเคียงกว่าห้าพันเซลล์ 

ทำให้มีการเชื่อมต่อในสมองทั้งสิ้นกว่าพันล้านล้านจุด การเชื่อมต่อของ

เซลล์สมองนี้ จะเชื่อมด้วยวิธีการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เซลล์สมอง

สามารถสื่อสารถึงกันได้  

เซลล์สมองของคนเราประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 

ส่วน นั่นก็คือ ตัวเซลล์สมองเอง เส้นใยสมอง (dendrites) และ

จุดเชื่อมต่อ (axon) ส่วนของเซลล์สมองจะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ

คือนิวเคลียส การเชื่อมต่อของเซลล์จะผ่านการแตกกิ่งก้านสาขาของเส้นใย
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สมอง และท่อยาวของจุดเชื่อมต่อในเซลล์บางเซลล์ เช่นเซลล์ในไขกระดูก

สันหลัง จุดเชื่อมต่อจะมีความยาวหลายฟุตเลยทีเดียว ที่ปลายของจุดเชื่อม

ต่อจะมีการบรรจบกันกับเซลล์สมองข้างเคียง โดยจุดเชื่อมต่อจะทำหน้าที่

ส่งสัญญาณ ในขณะที่เส้นใยสมองทำหน้าที่รับสัญญาณต่างๆ ที่เซลล์สมอง

ส่งถึงกันและกัน 

จากการเชื่อมต่อเหล่านี้ เซลล์สมองจะส่งสัญญาณไฟฟ้าและสารเคมี

ชีวภาพระหว่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งคนเรามีเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อ

มากเท่าไร ก็จะยิ่งมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากเส้นใยสมอง

และการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สมองสามารถ

สื่อสาร ประมวลผล และมีความคิดที่มีเหตุผลสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ 

เซลล์สมองจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เวลาที่คุณแม่

ตั้งครรภ์ โดยจะแตกตัวเป็นพันล้านเซลล์ก่อนที่ครรภ์จะครบ 6 เดือนเสีย

ด้วยซ้ำไป นอกจากเซลล์สมองแล้ว ในสมองของทารกจะประกอบด้วยเซลล์

ประสาทที่เรียกว่า เกลีย (glia) ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีกของคำว่า 

glue หรือ กาว โดยที่เกลียจะทำหน้าที่เคลือบห่อหุ้มเพื่อป้องกันและเป็น

แหล่งอาหารของเซลล์ประสาท และเซลล์เหล่านี้จะห่อหุ้มรอบเซลล์สมองจน

มีลักษณะคล้ายเป็นสารเคลือบสีขาวๆ ที่เรียกว่า Myelin การพัฒนาของ  

เกลียจะดำเนินไปตลอดช่วงชีวิตของคนเรา และจะเป็นส่วนสำคัญในการ

พัฒนาความเจริญเติบโตทางขนาดของสมองในช่วงวัย 0 - 3 ขวบ 

นักวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กแรกเกิดมีจำนวนเซลล์สมองและการเชื่อม

ต่อของเซลล์สมองมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าตัว เพราะอันที่จริงแล้ว สมอง

ของผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์ที่มีมาโดยกำเนิดเหล่านี้ทั้งหมด กว่าครึ่ง

หนึ่งของเซลล์สมองที่มีมาแต่กำเนิด จะสูญหายไปในช่วงระยะเริ่มต้นของ

ชีวิต ส่วนเซลล์ที่ยังคงอยู่ก็จะพัฒนาการเชื่อมต่อไปเรื่อยๆ กระบวนการ  
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ดังกล่าวนี้ เป็นการจัดระบบระเบียบของสมองที่เรียกว่า neuron pruning 

โดยที่การจัดระบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 2 ขวบแรกของชีวิต 

กระบวนการในการพัฒนาของสมองนี้แสดงให้เห็นว่า สมองของ

คนเรามีความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม สมองของ

ลูกน้อยของคุณจะมีการปรับโครงสร้าง นั่นคือ การเชื่อมต่อของเซลล์สมอง

รวมทั้งการสูญเสียการเชื่อมต่อบางแห่ง โดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในชีวิตของเขา การจัดระบบระเบียบของ

สมองนี้อาจดูงุ่มง่ามและไม่จำเป็น แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักชีววิทยา 

เมื่อแรกเกิด สมองมีเซลล์ที่มากเกินความจำเป็น และพร้อมที่จะรับรู้

ทุกอย่าง สมองของเด็กทารกพร้อมที่จะตอบรับการกระตุ้นเร้าทางประสาท

สัมผัส และการเคลื่อนไหวทุกประเภท ส่วนของการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานก็

จะถูกกำจัดไป ในขณะที่ส่วนของการเชื่อมต่อที่ถูกกระตุ้นและใช้งานบ่อยๆ 

ก็จะแข็งแกร่งขึ้น การจัดระบบระเบียบนี้ ทำให้สมองทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เซลล์สมองที่ได้รับการกระตุ้น จะก่อเส้นใยใหม่ๆ จน

ดูเหมือนเป็นกิ่งก้านสาขาที่แข็งแรง แทนที่จะเป็นเพียงหน่อเล็กๆ  

ทุกๆ ครั้งที่ลูกสัมผัสใบหน้าของคุณหรือได้ยินเสียงเพลงเห่กล่อม

ของคุณ จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปมาในสมองของเขาเพื่อก่อร่างวงจรของ

เซลล์สมอง ยิ่งเส้นทางในวงจรถูกใช้มากเท่าใด วงจรนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้น

เท่านั้น และข้อมูลก็จะส่งผ่านได้ดีขึ้น การพัฒนาของสมองของลูกของคุณ

จึงไม่ใช่เป็นการพัฒนาตามธรรมชาติที่คุณสามารถนิ่งดูดาย หากแต่เป็น 

กระบวนการทางธรรมชาติที่คุณสามารถเสริมแต่งได้ ด้วยการเพิ่ม

ประสบการณ์ทางการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ลูกน้อยได้ประสบอยู่ทุก

วี่วันอีกด้วย  
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สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการกระตุ้นเร้า

ที่ เหมาะสมจะช่วยให้สมองของเด็ก

ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์

กว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้พยายามค้นหาว่า “ประสบการณ์

ในชีวิตของคนเรา” มีผลต่อการพัฒนาทางสมองและความสามารถทาง

สติปัญญามากน้อยเพียงไร  

การศึกษาชิ้นหนึ่งได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาผล กระทบของแสงต่อ

พัฒนาการในการมองเห็นของลูกลิงชิมแปนซี โดยได้เลี้ยงลูกลิงจำนวนหนึ่ง

ไว้ในห้องมืดๆ เป็นเวลา 16 เดือน ปรากฏว่าเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมการ

มองเห็นของลูกลิงชิมแปนซีเหล่านี้ทำงานบกพร่องไปเลย โดยที่กระจกตา

และเซลล์สมองที่เกี่ยวกับการมองเห็นของพวกมันเสื่อมสภาพ เนื่องจากลูก

ลิงเหล่านี้ไม่ได้รับการกระตุ้นทางสายตานั่นเอง การเสื่อมสภาพของเซลล์

สมองในส่วนดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรก แต่หาก

ปล่อยให้พวกมันอยู่ในสภาพดังกล่าวนี้จนกระทั่งพวกมันอายุได้ 1 ขวบ ลูก

ลิงเหล่านี้จะตาบอดไปตลอดชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์สมองสำหรับการมอง

เห็นที่ไม่ได้รับการกระตุ้น จะเสื่อมสภาพและอันตรธานหายไปในที่สุด การ

ศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เซลล์สมองจะบกพร่องไปหากไม่ได้รับการ

กระตุ้นทางสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในช่วงวัยเริ่มต้นของชีวิต  

คำถามต่อไปก็คือว่า ถ้าเด็กทารกได้รับการกระตุ้นทางสภาพ

แวดล้อมภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา เด็กจะฉลาดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นจึงมีการ

วิจัยค้นคว้าหลายโครงการเพื่อค้นหาคำตอบ และนักวิจัยก็ได้คำตอบที่

ยืนยันว่า เด็กจะฉลาดขึ้นถ้าเขาได้รับการกระตุ้นทางสภาพแวดล้อมภายใน

บ้านที่เหมาะสม  
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หนึ่งในโครงการวิจัยเหล่านี้ได้ทำการทดลองกับลูกหนู โดยแบ่ง

ลูกหนูออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งถูกจัดให้อยู่ในกรงที่กว้างขวาง มีอาหาร

และน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และยังมีของเล่นหลากหลาย อาทิเช่น บันไดไต่ราว 

กล่อง และล้อหมุน สลับผลัดเปลี่ยนไปทุกวันเพื่อไม่ให้ซ้ำซากจำเจ 

นอกจากนี้ลูกหนูในกลุ่มนี้ยังได้วิ่งเล่นวนเวียนในกล่องเป็นประจำทุกวัน  

ในขณะที่ลูกหนูอีกกลุ่มหนึ่งถูกจัดให้อยู่ในกรงแคบๆ โดยลำพัง 

พวกมันไม่มีของเล่น ต้องอยู่ในห้องเงียบๆ ที่มืดสลัวตลอดเวลา และเพื่อที่

จะลดทอนผลกระทบทางพันธุกรรมในการทดลองดังกล่าว ลูกหนูแต่ละตัวที่

อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นลูกหนูที่เกิดจากครอกเดียวกันกับลูกหนูแต่ละตัวใน

กลุ่มที่สอง  

หลังจากเวลาผ่านพ้นไปได้ 80 วัน นักวิจัยได้นำหนูเหล่านี้มาผ่าตัด

ชันสูตร เพื่อศึกษาวิเคราะห์สรีระทางสมอง พบว่าสมองของหนูในกลุ่มที่

หนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าหนูในกลุ่มที่สอง โดยเฉพาะในส่วนของสมองที่

ควบคุมการเรียนรู้ การมองเห็น และความจำ หนูในกลุ่มที่หนึ่งนี้ยังมีเซลล์

สมองที่ใหญ่กว่า และมีการเชื่อมต่อของเส้นใยสมองมากกว่าถึง 25 

เปอร์เซ็นต์  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยที่ทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวสำหรับ

มนุษย์อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนแพทย์ของ มหา

วิทยาลัยเบย์เลอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำเด็กทารกมาตรวจวัดด้วย

เครื่องสแกนสมอง พบว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้เล่นของเล่นและขาดการสัมผัสจาก

พ่อแม่ จะมีขนาดของสมอง เล็กกว่าเด็กทารกโดยทั่วไปถึง 20 - 30 

เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เราจึงได้ข้อสรุปว่า สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และการ

กระตุ้นเร้าที่เหมาะสม จะช่วยให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่าง

สมบูรณ์ 
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สมองของเด็ก

มีการเจริญเติบโตอย่างไร

แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองได้

มากเพียงไร แต่มันก็ไม่สามารถพัฒนาสมองให้เลิศเลอไปกว่าศักยภาพตาม

ธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มาได้ สมองของเด็กแรกเกิดจะมีส่วนประกอบบางส่วน

ที่พัฒนาเต็มที่แล้ว และบางส่วนที่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง โดยส่วนที่พัฒนาที่สุด

ในสมองของเด็กแรกเกิดคือ ก้านสมอง และสมองส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนที่

ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองและการทำงานพื้นฐานของร่างกาย อาทิเช่น 

การหายใจ และการขับถ่ายของเสีย เป็นต้น สมองส่วนกลาง นี้ประกอบไป

ด้วย สมองใหญ่ (cerebrum) และ พื้นผิวสมอง (cortex) ซึ่งควบคุมการ

เคลื่อนไหว การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด และการสื่อสาร 

ส่วนที่สำคัญของสมองใหญ่ที่พัฒนาค่อนข้างสมบูรณ์ในเด็กแรกเกิด 

คือส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้

ของประสาทสัมผัสต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และ

การรับรส พ่อแม่ของเด็กแรกเกิดคงสังเกตเห็นได้ว่าลูกมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ที่ดี เพราะปฏิกิริยาเหล่านี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่พัฒนาอย่างดีที่สุดใน

เด็กแรกเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ออกแบบไว้

สำหรับเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กทารก ปฏิกิริยาตอบ

สนองเหล่านี้จะเลือนหายไปเมื่อสมองได้รับการพัฒนาขึ้นในเวลาต่อมา 

เมื่อเด็กอายุครบ 6 เดือน สมองส่วนที่ใช้ในการควบคุมกล้ามเนื้อ

ต่างๆ ของทารกเริ่มพัฒนาได้ดีและซับซ้อนมากขึ้น เด็กทารกในวัยนี้ 

สามารถควบคุมอากัปกิริยาต่างๆ ของตัวเองได้บ้างแล้ว และในขณะ

เดียวกัน ปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติต่างๆ ก็จะค่อยๆ หายไป นั่นก็
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คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า สมองส่วนที่ควบคุมการเรียนรู้ได้รับการพัฒนามาแทนที่

สมองส่วนที่ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาตญาณของเด็ก 

ในขณะที่ส่วนต่างๆ ของสมองเริ่มมีการพัฒนา เซลล์สมองก็จะผ่าน

กระบวนการที่เรียกว่า Myelinization นั่นคือ เซลล์เกลียในสมองจะเริ่ม

สร้างสารเคลือบที่เรียกว่า myelin มาครอบคลุมและป้องกันเซลล์สมอง

แต่ละเซลล์ สารเคลือบเซลล์สมองนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับฉนวนห่อหุ้มสาย

โทรศัพท์ ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองทำงานได้ดี และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สาร myelin ยังช่วยป้องกันมิให้สัญญาณไฟฟ้ากระโดด

ข้ามไปมาระหว่างเซลล์สมองอีกด้วย  

กระบวนการสร้าง myelin นี้ เกิดขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับการ

พัฒนาทางระบบประสาทของเด็ก กล่าวคือ เมื่อแรกเกิด ระบบประสาทใน

การรับรู้สัมผัสของเด็กค่อนข้างที่จะมีการเคลือบของ myelin ที่ดีพอสมควร 

นั่นคือเด็กทารกสามารถได้ยิน ได้กลิ่น ได้รับรส รู้สึกหนาวร้อน และมอง

เห็นได้ดีพอสมควร และเมื่อเด็กโตขึ้น อีกทั้งสามารถที่จะควบคุมการ

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้น นั่นคือสามารถชันคอ 

พลิกคว่ำ พลิกหงาย เริ่มหัดยืน และหัดก้าวเดิน ความสามารถเหล่านี้ก็เป็น

ไปหลังจากที่ระบบประสาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้รับการ

เคลือบ myelin แล้วนั่นเอง 

กระบวนการ Myelinization ดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน

ช่วง 3 ขวบแรกของชีวิต แต่ก็มีสมองบางส่วนที่จะไม่ได้รับการเคลือบ 

myelin จนกระทั่งคนเราโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ เช่น สมองในส่วนที่

ควบคุมสมาธิจะไม่ได้รับการเคลือบ myelin อย่างสมบูรณ์จนเราเติบโตเข้า

สู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กส่วนใหญ่จะไม่มีสมาธิ

ยาวนานเท่ากับผู้ใหญ่ 
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หากปราศจากกระบวนการ Myelinization แล้ว คนเราจะสูญ

เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย คนที่ป่วย

เป็นโรคเนื้อเยื่อของเซลล์แข็งตัวและตายด้านจะค่อยๆ สูญเสีย myelin ที่

เคลือบเซลล์สมอง แพทย์ยังไม่สามารถค้นพบต้นเหตุของโรคดังกล่าว และ

อาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับเซลล์ประสาทที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดี ผู้ป่วย

ด้วยโรคนี้จะสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และอาจเป็น

อัมพาต อีกทั้งในบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

ปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ

ของเด็กทารก

เมื่อแรกเกิด การเคลื่อนไหวของลูกของคุณจะเป็นไปตามปฏิกิริยา

ตอบสนองตามสัญชาตญาณของเขา และเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อสมองของเขา

ได้รับการพัฒนาขึ้น ปฏิกิริยาเหล่านี้ก็จะเลือนหายไป เมื่อเด็กรู้จักที่จะ

ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายของเขา 

- หากคุณ ทำเสียงดัง 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... ยกแขนทั้งสองขึ้นเอนศีรษะไปด้านหลัง  

   และหลับตา (เรียกว่าปฏิกิริยา Moro) 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 2-3 เดือน 

- หากคุณ… เอานิ้วแตะที่สันจมูกของเด็ก 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... หลับตาปี๋ 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 1-2 เดือน 

- หากคุณ… พยายามเหยียดแขนขาของเด็กให้ตรง 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... งอแขนขา 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 3 เดือน 
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- หากคุณ… จับใต้รักแร้ให้เด็กยืนส้นเท้าสัมผัสกับพื้นเรียบ 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... ก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าและทำท่า  

   เหมือนกับจะย่างก้าวเดิน 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 2 เดือน 

- หากคุณ… จับให้เด็กนอนคว่ำ 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... หันศีรษะไปด้านข้าง โดยยกขึ้น  

   เล็กน้อย และขยับแขนขาทำท่าคล้าย  

   กับกำลังจะว่ายน้ำ 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 2 เดือน 

- หากคุณ… จับเด็กนอนหงาย และหันศีรษะของเขาไป

ด้านในด้านหนึ่ง 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... แขนข้างที่ศีรษะหันไปจะเหยียดออก   

   ขณะที่แขนอีกข้างหนึ่งจะงอขึ้น 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 2-4 เดือน 

- หากคุณ… เอานิ้วเขี่ยปลายนิ้วมือ / นิ้วเท้าของเด็ก 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... หดมือหรือเท้าเข้าหาตัวเอง 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 2-3 เดือน 

- หากคุณ… เอานิ้วเขี่ยฝ่ามือหรือฝ่าเท้าของเด็ก 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... กำนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเข้าหากัน 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 2-5 เดือน 

- หากคุณ… เอานิ้วเขี่ยเท้าด้านนอกของเด็ก 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... กางนิ้วเท้าออก 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 1-2 เดือน 

- หากคุณ… เอานิ้วเขี่ยแก้มข้างใดข้างหนึ่งของเด็ก 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... หันหน้าไปด้านที่เขี่ย 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 4 เดือน 
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- หากคุณ… วางวัตถุบนใบหน้าของเด็ก 

ปฏิกิริยาตอบสนอง... ส่ายศีรษะไปมาและยกแขนขึ้นเหมือน    

   กับพยายามให้วัตถุนั้นพ้นจากใบหน้า 

ระยะเวลาปฏิกิริยา... จะหายไปภายใน 6 เดือน 

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของสมอง

- 3 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ เซลล์สมองเริ่มก่อตัวขึ้น 

- 10 - 18 สัปดาห์ในครรภ์ จำนวนเซลล์สมองเริ่มคงที่ แต่ในแต่ละ

เซลล์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- 20 สัปดาห์ในครรภ์ สมองมีช่วงเวลาการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ซึ่งจะดำเนินไปจนเด็กอายุ 2ขวบ เซลล์

มีขนาดใหญ่ขึ้น เส้นใยสมองแตกสาขา

มากขึ้นในขณะที่บางเซลล์จะสูญหายไป 

- 20 สัปดาห์ในครรภ์ มีกระบวนการพัฒนาการสร้างสาร

เคลือบ Myelinization ตามเซลล์ต่างๆ 

ของสมอง เพื่อการควบคุมระบบ

ประสาทและกล้ามเนื้อ และจะเป็นไป

อย่างต่อเนื่องจนเด็กอายุ 4 ขวบ 

- แรกเกิด สมองของเด็กมีขนาดประมาณ 25 %

ของผู้ใหญ่ 

- 6 เดือน สมองของเด็กมีขนาดประมาณ 50 %

ของผู้ใหญ่ 

- 1 ขวบ สมองของเด็กมีขนาดประมาณ 70 %์ 

ของผู้ใหญ่ 

- 3 ขวบ สมองของเด็กมีขนาดประมาณ 90 % 

ของผู้ใหญ่ 
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คนเราเรียนรู้ ได้อย่างไร

เมื่อลูกของคุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ข้อมูลการเรียนรู้นั้นไม่ได้ถูกจัด

เก็บที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองเพียงส่วนเดียว หากแต่จะถูกเก็บไว้ใน

สมองส่วนต่างๆ หลายส่วน ตัวอย่างเช่น ความทรงจำเรื่องเสื้อสีฟ้าของเขา

จะถูกเก็บอยู่ในเซลล์สมองหลากหลายส่วน ได้แก่ ส่วนที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง

เสื้อผ้า เรื่องสี เรื่องตู้เสื้อผ้า และเรื่องงานวันเกิดที่เขาได้เสื้อมาเป็น

ของขวัญ เป็นต้น ลักษณะของการเก็บความจำของสมองของมนุษย์เราใน

ลักษณะนี้เรียกว่า Multiple Mapping  

Multiple Mapping แสดงให้เห็นว่า การเก็บความจำของคนเรานั้น 

จำเป็นต้องใช้สมองหลายส่วนด้วยกัน ดังนั้น คนเราจะมีความจำที่ดีได้นั้น 

เส้นใยสมองจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Multiple 

Mapping ยังแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะลบความทรงจำของ

คนเราออกไป เนื่องจากความทรงจำจะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนต่างๆ ของ

สมอง สิ่งที่ลูกของคุณได้เรียนรู้ และความทรงจำที่เก็บอยู่ในสมองของเขา

สามารถที่จะบันทึกอยู่ได้ตลอดชั่วชีวิตของเขา 

ในส่วนของการเรียนรู้นั้น คนเรามีเทคนิคการเรียนรู้อยู่ 3 ประเภท 

คือ หนึ่ง การเรียนรู้จากการมองเห็น เช่น การศึกษาแผนที ่สอง การเรียน

รู้จากการได้ยิน เช่น การฟังคำบรรยายในห้องเรียน และสาม การเรียนรู้

จากการกระทำหรือประสบการณ์ เช่น การหัดขี่จักรยาน ความทรงจำจาก

การเรียนรู้ทั้ง 3 ประเภทนี้ จะถูกเก็บอยู่ในส่วนต่างๆ ของสมองที่แตกต่าง

กันไป ความทรงจำจากการมองเห็น จะถูกเก็บอยู่ในสมองซีกขวา ความ

ทรงจำจากการได้ยิน จะถูกเก็บอยู่ในสมองซีกซ้าย ในขณะที่ความทรงจำ

จากการกระทำหรือประสบการณ์ จะถูกเก็บไว้ในสมองเล็ก  
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โดยทั่วไปแล้ว คนเราจะมีความถนัดในการเรียนรู้ประเภทใด

ประเภทหนึ่งมากกว่าอีก 2 ประเภท โดยมีคนประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ที่

เรียนรู้ได้ดีจาก “การมองเห็น” มีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ถนัดที่จะเรียนรู้

จาก “การฟัง” และที่เหลืออีกประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์เรียนรู้ได้ดีจาก 

“การกระทำและประสบการณ์” 

คุณสามารถสังเกตได้ว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความถนัดในการเรียน

รู้ประเภทใด โดยดูจากการที่เขาบรรยายสิ่งที่เขาเรียนรู้มา คนที่สามารถ

อธิบายรูปภาพหรือเหตุการณ์ได้อย่างละเอียดลออ จะเป็นคนที่ถนัดในการ

เรียนรู้จาก “การมองเห็น” ส่วนคนที่สามารถจดจำบทสนทนาได้อย่าง

แม่นยำ จะเป็นผู้ที่มีความถนัดในการเรียนรู้จาก “การฟัง” ในขณะที่คนที่

อาศัยความรู้สึกหรือประสบการณ์ในการย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งในอดีต ก็คือผู้ที่มีความถนัดในการเรียนรู้จาก “การกระทำ” 

คนที่มีความทรงจำเป็นเลิศนั้น เป็นผลมาจากการที่เขาได้รับการพัฒนา

ทักษะในการเรียนรู้ทั้ง 3 ประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้เขาสามารถเก็บ

ความจำได้ในสมองหลากหลายส่วนด้วยกัน  

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่ถนัดในการเรียนรู้จากการมองเห็น จะ

สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าบุคคลที่ถนัดในการเรียนรู้จากการฟัง และ

บุคคลที่ถนัดในการเรียนรู้จากการกระทำ แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลประเภท

แรกนี้ มักจะเรียนรู้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง และมักจะเกิดความสับสนในการ

เรียงลำดับเหตุการณ์ ส่วนบุคคลที่มีความถนัดในการเรียนรู้จากการฟัง มัก

จะมีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะเรื่องราวที่มีรายละเอียดซับซ้อน

ได้เป็นอย่างดี แต่มักจะไม่ค่อยมั่นใจในความทรงจำของตัวเอง (แม้ว่าความ

ทรงจำของเขาจะแม่นยำเทียบเท่ากับบุคคลที่มีความถนัดในการเรียนรู้จาก

การมองเห็นก็ตาม) 
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การเรียนรู้จาก “การกระทำหรือประสบการณ์” นั้น ไม่ค่อยจะมี

บทบาทเท่าไรนักในส่วนของการเรียนรู้ทางวิชาการ แต่กลับปรากฏว่า การ

เรียนรู้ในรูปแบบนี้ จะเป็นความทรงจำที่ติดตัวคนเราได้นานที่สุด คุณคง

เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า หากคนเราได้หัดขี่จักรยานครั้งหนึ่งแล้ว ก็จะไม่ลืม

ทักษะนี้ไปตลอดชีวิต สาเหตุที่ความทรงจำจากการกระทำนี้ยืนยงกว่าความ

ทรงจำจากการเรียนรู้ประเภทอื่นๆ นั่นก็เป็นเพราะว่า ความทรงจำประเภท

นี้ถูกจัดเก็บอยู่ใน สมองน้อย ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยที่สุด

เวลาที่คนเรามีความบกพร่องทางสมอง เช่น เมื่อเป็นโรคลืมอันเนื่องมาก

จากความชรา (อัลไซเมอร์) เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่า คนแก่ที่ป่วยเป็นโรค

อัลไซเมอร์บางราย ยังคงสามารถเล่นเปียโนได้โดยไม่ผิดโน้ต หรือยังถักไหม

พรมได้อย่างแคล่วคล่องแต่เขากลับจำชื่อของคู่สมรสที่ใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า 

50 ปีไม่ได้ 

สิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างของความทรงจำที่เกิดจาก “การกระทำหรือ

ประสบการณ์” นั้นก็คือ การที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปคำนึงถึงมันให้

มากมาย แต่มันจะเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น การขี่

จักรยาน การเล่นเปียโน หรือการเล่นกอล์ฟ หากคุณเคยฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จน

ชำนาญมาในอดีตแล้ว เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องขี่จักรยานหรือเล่นเปียโนเพลง

โปรด หรือตั้งวงสวิงกอล์ฟอีกสักครั้ง แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี คุณก็จะ

สามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เองโดยอัตโนมัติ  

คณุสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้ โดยหมั่นสังเกตว่าลูกของ

คุณมีความถนัดในการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด แล้วคอยส่งเสริมการเรียนรู้

ของเขาในลักษณะนั้นๆ  

นอกจากนี้ คุณก็สามารถกระตุ้นความทรงจำที่เกิดจากการเรียนรู้

ทั้ง 3 รูปแบบได้ เช่นเมื่อลูกได้เรียนรู้ชื่อเรียกของวัตถุอะไรใหม่ๆ คุณก็
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ควรคุยกับลูก ให้เขาได้บรรยายในสิ่งที่เขาเห็น หรือให้เขาได้ลองสัมผัส

วัตถุนั้นๆ อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการนี้ลูกน้อยของคุณก็จะได้ฝึกใช้สมอง

หลากหลายส่วน ในการเก็บความทรงจำที่เกี่ยวกับวัตถุชิ้นนี้ 

วิธีการเสริมสร้างความพร้อมอย่างเต็มที่ 

ให้กับลูกน้อยของคุณ

เด็กเล็กๆ โดยส่วนมากแล้ว ไม่ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการของเขาอย่างเต็มที่เท่าใดนัก เนื่องจากพ่อแม่ส่วน

ใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ปล่อยให้ลูกนั่งดูโทรทัศน์ทุกวัน วันละหลายๆ 

ชั่วโมง เล่นของเล่นที่ไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ได้ฝึกให้เด็กรัก

การอ่าน หรือการเขียนหนังสือ หรือเล่นบทบาทสมมุติตั้งแต่ยังเล็ก เป็นต้น 

นักวิจัยได้ทำการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจว่าพ่อแม่สามารถเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไร โดยได้ศึกษา วิธีการที่แม่มี  

ปฏิสัมพันธ์กับลูก ผลการศึกษาพบว่า เด็กๆ จะสามารถเติบโตและมี

พัฒนาการทางสติปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพ หากพวกเขาได้รับโอกาสที่

จะเล่น ได้สำรวจ และมีโอกาสได้เลือกศึกษาในสิ่งที่เขาสนใจ อีกทั้งเด็ก

จะต้องรายล้อมไปด้วยผู้คนที่รัก และพร้อมที่จะสนับสนุนเขา  

เพื่อที่จะให้ลูกได้มีพัฒนาการทางสติปัญญาเต็มศักยภาพของเขา 

เด็กๆ จึงควรที่จะมีโอกาสได้รับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

- ได้รับความรักและเอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ 

- เมื่อเด็กพยายามจะสื่อสารด้วย พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องให้ความ 

สนใจ และพูดคุยโต้ตอบกับเขาอย่างเป็นมิตร 
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- พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงควรหลีกเลี่ยงการแสดงอาการเกรี้ยวกราด 

หรือทำร้ายร่างกายเด็ก 

- พ่อแม่ควรใส่ใจในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเด็ก 

- เด็กจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

- เด็กควรได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ 

- เด็กควรมีของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเขา 

- เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกบ้านและได้พบเห็นเจอะเจอสภาพ

แวดล้อมแปลกๆ ใหม่ๆ  

- เด็กควรที่จะได้มีคนคอยอ่านหนังสือให้เขาฟัง โดยเริ่มได้ตั้งแต่

วัยทารก และเมื่อเขาอายุได้ 6 เดือน ควรที่จะมีคนคอยอ่าน

หนังสือให้เขาฟังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

 

คุณมีโอกาสที่จะเสริมสร้าง

การพัฒนาทางสติปัญญาของลูก

โดยการสรรค์สร้างบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ภายในบ้านให้กับเขา

นับตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ3ขวบ

ยิ่งเด็กยิ่งเล็กเท่าไหร่

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็จะมีอิทธิพล

ต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเขายิ่งขึ้นเท่านั้น

เนื้อหาสาระของบทต่อๆไปในหนังสือเล่มนี้

จะแนะนำถึงวิธีการที่จะเสริมสร้างสติปัญญาของลูกของคุณ
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ช่ วงระยะเวลาเก้าเดือนแรกของ

ชีวิตในครรภ์ นับตั้งแต่ปฏิสนธิกระทั่งลืมตา

มาดูโลก นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาของสมอง และการ

พัฒนาทางสติปัญญาในชีวิตของลูกน้อย  

คุณแม่ทีด่ื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ระมัดระวังในการรับประทานยา ย่อม

ส่งให้เกิดผลร้ายต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ แต่ในทางตรงกันข้าม 

หากคุณพยายามเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับลูกตั้งแต่เมื่อเขายังอยู่ในครรภ์ คุณ

ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื้อหา

บทนี้ได้รวบรวมหัวข้อ  การปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ์ เพื่อปกป้องลูก

น้อยในครรภ์ให้ปลอดภัย และมีพัฒนาการในครรภ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

จนกระทั่งมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เมื่อออกมาลืมตาดูโลก 

2
วิธี เพิ่มความฉลาดและปกป้อง

ลูกน้อยตั้งแต่อยู่ ในครรภ ์
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วิธีปกป้องเด็กน้อยในครรภ์ให้ปลอดภัย

-  จ ง หลี ก เ ลี่ ย ง ก าร ใ ช้ ย า ทุ ก ชนิ ด  เ ว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ค ำ

แน ะน ำ จ ากแพทย์ 

การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอย่างมาก เพราะ

อาจจะมีผลต่อพัฒนาการที่บกพร่องของทารกในครรภ์ ตัวอย่างที่เป็นเรื่อง

อื้อฉาวในอเมริกาคือการใช้ยาบรรเทาอาการแพ้ท้องที่ชื่อว่า Thalidomide 

ซึ่งก่อนออกวางจำหน่ายยานี้ บริษัทผู้ผลิตได้ทำการทดลองศึกษาผลข้าง

เคียงของยากับหนูในห้องทดลอง ก็ไม่ได้ปรากฏผลร้ายแรงอะไร จึงได้นำยา

ออกวางจำหน่ายในตลาดโดยไม่ได้ผ่านการทดลองถึงผลกระทบต่อร่างกาย

ของมนุษย์ 

ผลปรากฏว่า การใช้ยาส่งผลให้เกิดการผิดปกติของทารกในครรภ์ 

ของสตรีมีครรภ์เป็นพันๆ คนที่ได้ทานยาชนิดนี้ในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้สาม

เดือนแรก เพราะทำให้กำเนิดทารกที่มีอาการผิดปกติ เช่น มีนิ้วมือนิ้วเท้าที่

เป็นพังผืด หรือ มีตา หู จมูก แขนขา หัวใจที่ผิดปกติ เป็นต้น 

นักวิจัยมาค้นพบภายหลังว่า ผลร้ายที่เกิดจากการใช้ยาเกิดขึ้นเมื่อ

คุณแม่รับประทานยาดังกล่าวนี้เข้าไปในช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างเซลล์

ของตัวอ่อน นั่นคือ หากรับประทานยาภายในช่วง 21 วันแรกนับจากวัน

ปฏิสนธิ เด็กจะไม่มีหู หากรับประทานภายในช่วงเวลา 25 - 27 วัน นับจาก

วันปฏิสนธิ เด็กจะไม่มีแขน แต่ถ้าหากแม่รับประทานยาเมื่อครรภ์พ้น 40 

วันขึ้นไปแล้ว ยาจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อทารกในครรภ์ นั่นคือผลกระทบ

ของยา ที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าสตรีมีครรภ์ทานยานี้เข้าไปในระหว่างที่ทารก

ในครรภ์มีพัฒนาการในระยะใด 
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กรณีศึกษาดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสตรีมีครรภ์ ซึ่งอาจจะมีบ้าง 

ที่ต้องรับประทานยาในระหว่างตั้งครรภ์ เพราะพบว่าสตรีมีครรภ์กว่า 60 

เปอร์เซ็นต์ทานยาในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ทั้งที่เป็นยาที่แพทย์สั่งหรือซื้อหามา

รับประทานเอง ดังนั้นคุณควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่คุณฝากครรภ์ทุกครั้ง

ก่อนที่จะทานยาไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม พึงระลึกเสมอว่า แม้แต่ยาที่ใช้

กันโดยทั่วไปเช่นยาแก้ปวดแอสไพริน ก็สามารถส่งผลต่อพัฒนาการของ

ทารกในครรภ์ และทำให้เลือดออกในครรภ์ได้ หากรับประทานปริมาณมาก 

แน่นอนว่า ไม่ใช่ว่ายาทุกชนิดที่คุณรับประทานจะเป็นอันตรายต่อ

ลูกน้อยในครรภ์ แต่คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ก่อนใช้ยาทุกชนิด

ในระหว่างตั้งครรภ์ ว่ายาชนิดใดที่รับประทานได้ และยาชนิดใดที่ควร

หลีกเลี่ยง และเมื่อคุณไม่สบายและไปพบแพทย์ คุณควรแจ้งให้แพทย์รู้ว่า

คุณกำลังตั้งครรภ์ เพื่อที่แพทย์จะได้ให้การรักษาหรือสั่งยาที่เหมาะสมใน

ช่วงที่มีครรภ์ของคุณ 

-   ง ดดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี แ อ ลกอฮอลล์ 

เมื่อคุณแม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ทารกในครรภ์จะได้รับ  

แอลกอฮอลล์เข้าไปในร่างกายของเขาด้วย คุณแม่อาจไม่รู้สึกมึนเมาเมื่อดื่ม

ไวน์ขาวเพียงแก้วสองแก้ว แต่ไวน์ปริมาณเพียงน้อยนิดนี้จะมีผลกระทบ

อย่างมากต่อทารกในครรภ์ เนื่องจากตับของลูกน้อยในครรภ์ยังทำงานไม่

สมบูรณ์พอที่จะกลั่นกรองขับแอลกอฮอลล์ออกไปจากร่างกายของเขาได้ดี

เท่ากับตับของผู้ใหญ่ ดังนั้นแอลกอฮอลล์จะยังคงไหลเวียนอยู่ในระบบ

โลหิตของทารกได้นานกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า และมันสามารถทำลายเซลล์

ต่างๆ ที่เพิ่งจะก่อตัวในร่างกายของเด็กได้  

หากแม่ดื่มแอลกอฮอลล์ ไม่ว่าจะเป็นไวน์ เบียร์ หรือสุราประเภทอื่น

เป็นปริมาณมากๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ (5 ถึง 6 แก้วขึ้นไป) ทารกในครรภ์
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จะมีศีรษะเล็ก และมีหัวใจ แขนขา หรืออวัยวะบนใบหน้าที่ผิดปกติ เมื่อโต

ขึ้น เด็กจะมีอาการไฮเปอร์ เป็นเด็กฉุนเฉียวง่าย หรือมีโอกาสเป็นโรคสั่น 

หรือเป็นลมชักได้ง่าย อีกทั้งจะฉลาดน้อยกว่าเด็กโดยทั่วไป นอกจากนี้ แม่

ที่ดื่มแอลกอฮอลล์เป็นปริมาณมากๆ ในขณะตั้งครรภ์ จะมีโอกาสสูงที่จะ

แท้งคลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอดได้ 

กล่าวได้ว่า ยิ่งแม่ดื่มแอลกอฮอลล์มากเท่าไร ทารกก็ยิ่ งมี

โอกาสเสี่ยง และมีความผิดปกติรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น แม้แต่การที่

ร่างกายได้รับแอลกอฮอลล์เพียงแค่วันละหนึ่งถึงสามออนซ์ หรือเทียบเท่ากับ

ปริมาณเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เช่น ไวน์ เบียร์ หรือ ค็อกเทลประมาณ

หนึ่งถึงสามแก้ว ก็จะส่งผลเสียต่อลูกในครรภ์ได้ เด็กทารกที่เกิดมาจะมีการ

เติบโตทางร่างกายที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป นอกจากนี้ เมื่อเขาเติบโตขึ้น การ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายจะบกพร่อง สมาธิจะสั้น และจะฉลาด

น้อยลง แม้แต่สตรีที่ดื่มแอลกอฮอลล์น้อยกว่าวันละหนึ่งออนซ์ในขณะที่ตั้ง

ครรภ์ ก็จะมีแนวโน้มที่ลูกจะมีความฉลาดน้อยกว่าลูกของแม่ที่ไม่ดื่มเหล้า 

การดื่มแอลกอฮอลล์ในระหว่างที่ตั้งครรภ์นี้จะส่งผลร้ายต่อทารก 

ไม่ใช่ เพียงแค่ เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของยา 

Thalidomide หากแต่จะมีผลร้ายต่อทารกในครรภ์ตลอดทั้งเก้าเดือน นั่น

คือ ไม่ว่าคุณจะดื่มแอลกอฮอลล์ฟในช่วงท้องอ่อน หรือเมื่อท้องแก่ใกล้

คลอด ก็นับว่าเป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ทั้งสิ้น ดังนั้น คุณจึงควรงด

การดื่มแอลกอฮอลล์และเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดในระหว่างที่ตั้งครรภ์ 

-   ง ดสู บ บุ ห รี่  แ ล ะหลี ก เ ลี่ ย ง ค วั น บุ ห รี่ 

ถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนว่าบุหรี่ก่อให้เกิดความผิดปกติ
ทางร่างกายของทารก แต่ก็มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าบุหรี่ก่อให้
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เกิดผลเสียต่ออัตราการเติบโตของตัวอ่อน ทารกในครรภ์ของมารดาที่สูบ

บุหรี่จะมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าปกติ และมีโอกาสแท้งสูง เนื่องจากรก

อาจฝังตัวผิดปกติ รกหลุด หรือมีน้ำเดินก่อนกำหนด ทำให้มีโอกาสสูงที่

ทารกจะคลอดก่อนกำหนด ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ประมาณ 14 

เปอร์เซ็นต์ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่

มารดาสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ 

นอกจากนี้ อันตรายจากบุหรี่ยังมีผลต่อทารกภายหลังจากที่เขา

คลอดออกมาแล้ว เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า ทารกที่แม่สูบบุหรี่ในระหว่าง

ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดออกมาแล้ว จะมีโอกาสเป็นโรคหยุดหายใจโดยฉับพลัน 

และเมื่อเด็กโตขึ้น จะมีแนวโน้มที่จะมีอาการไฮเปอร์ และมีปัญหาในการ

เรียนหนังสือมากกว่าลูกๆ ของมารดาที่ไม่ได้สูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ 

การสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสารอาหาร 

ระหว่างแม่และทารกในครรภ์ ออกซิเจนที่ลดลงนี้จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อการ

พัฒนาสมองของทารก เมื่อแม่สูบบุหรี่ หัวใจของทารกจะเต้นถี่รัวขึ้น และ

ร่างกายของเด็กจะได้รับออกซิเจนผ่านทางรกน้อยลง นั่นก็คือเด็กกำลังได้

รับควันพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ ยิ่งแม่สูบบุหรี่มากขึ้นเท่าไร เด็กก็จะยิ่งมี

ความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ แม่ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ได้สูดหายใจ

เอาควันบุหรี่เข้าไปในปอด ก็จะมีผลเสียต่อลูกเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงควร

หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานแสดงว่าการที่แม่สูบบุหรี่ก่อนตั้งครรภ์ 

จะมีผลร้ายต่อลูกในครรภ์ แต่อันตรายจากบุหรี่ต่อการเจริญเติบโตของ

ทารกในครรภ์จะรุนแรงขึ้นเมื่อครรภ์อายุได้ 4 เดือนขึ้นไป ดังนั้นหากคุณสูบ

บุหรี่เป็นประจำก่อนตั้งครรภ์ คุณควรพยายามที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้ก่อนที่

ครรภ์จะอายุได้ 4 เดือน และเพื่อที่จะให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ คุณควร

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ตลอดเวลาที่ตั้งครรภ์ รวมทั้งเมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว 
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-   หลี ก เ ลี่ ย ง ส ารต ะกั่ ว 

สารตะกั่วเป็นมหันตภัยทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงสำหรับการพัฒนา

ทางสติปัญญาของลูกของคุณ การสะสมของสารตะกั่วในร่างกายจะก่อให้

เกิดความผิดปกติทางสมอง และส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ พิษ

จากสารตะกั่วทำให้ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดปกติทาง

ระบบประสาท และทำให้เด็กที่เกิดมามีพฤติกรรมที่มีปัญหาได้ 

การสะสมของสารตะกั่วในร่างกายคนเรา มักจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละ

น้อยเป็นเวลานานนับเดือนโดยที่ไม่รู้ตัว โดยสารตะกั่วที่สะสมอยู่นี้จะส่งผล

ให้เกิดปัญหาทางระบบการย่อยอาหารและอาการเหนื่อยล้า การได้รับพิษ

จากสารตะกั่วในบางราย อาจเป็นอันตรายขั้นรุนแรงถึงชีวิตได้ 

คนเรามีโอกาสที่จะได้รับสารตะกั่วทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ทาง

อากาศ สีทาบ้าน น้ำ และ ดิน ดังนี้ 

-  อากาศ ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสารตะกั่วในอากาศคือน้ำมัน

รถ แต่ปัจจุบันการรณรงค์การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว

ทำให้ปริมาณตะกั่วในอากาศลดลง แต่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล

ยังคงมีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมในน้ำมันอยู่ ดังนั้นจึงยังคงมีสาร

ตะกั่วตกค้างอยู่ในอากาศ สารตะกั่วในอากาศสามารถกระจาย

ได้ไกลถึง 200 ฟุต ดังนั้น สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการเดินริม

ถนนหรือออกกำลังกายบริเวณที่มีรถยนต์คับคั่ง และเมื่อลูกเกิด

มาแล้วก็อย่าปล่อยให้เล่นนอกบ้านบริเวณที่ใกล้ถนนใหญ่ 

-  สีทาบ้าน สีทาบ้านเป็นตัวการที่ทำให้คนเรารับสารตะกั่ว

เข้าไปในร่างกาย โดยเฉพาะในสีรุ่นเก่าๆ ซึ่งจะมีสารตะกั่วเป็น

ส่วนประกอบที่สำคัญของสี โดยเฉพาะสีขาวและสีเหลือง 
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตจะเลิกผสมสารตะกั่วในสี

ไปแล้วก็ตาม แต่คุณก็ควรระวังหากคุณอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆ 

และควรระวังการซ่อมแซมทาสีตกแต่งบ้านในขณะที่ตั้งครรภ์ 

-  น้ำ น้ำที่ใช้ตามบ้าน อาจมีสารตะกั่วตกค้างอยู่อันเนื่องมาจาก

การสึกกร่อนของท่อน้ำประปา โดยเฉพาะกรณีที่น้ำประปามี

ความเป็นกรดสูง สตรีมีครรภ์ควรระวังการดื่มน้ำ หรือทำ

อาหารที่ใช้น้ำจากก๊อกน้ำ ถ้าจำเป็นจริงๆ ควรปล่อยน้ำให้ไหล

ทิ้งประมาณหนึ่งนาทีในตอนเช้าก่อนที่คุณจะดื่ม หรือใช้น้ำเพื่อ

ทำอาหาร คุณอาจจะติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบน้ำ

ในบ้านของคุณที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และถ้าเป็นไป

ได้ คุณควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำหรือเลือกที่จะดื่มน้ำขวด โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่ตั้งครรภ์ 

-  ดิน ตะกั่วจากท่อไอเสียของรถยนต์อาจตกค้างอยู่ในดินได้ 

ดังนั้นสตรีมีครรภ์จึงควรระมัดระวังในการทำสวนในบ้าน หาก

บ้านของคุณอยู่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น  

เมื่อคุณให้กำเนิดลูกน้อยแล้ว คุณก็ยังควรที่จะระมัดระวังไม่ให้ลูก

น้อยได้รับผลพิษจากสารตะกั่ว คุณควรที่จะให้ลูกได้รับการตรวจเลือดเพื่อ

ทดสอบปริมาณสารตะกั่วในเลือดปีละครั้ง โดยอาจจะปรึกษากุมารแพทย์

หากคุณมีความกังวลในเรื่องสารตะกั่วในบริเวณบ้านของคุณ 

-   หลี ก เ ลี่ ย ง กั ม มั น ตภ าพรั ง สี 

ผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีเห็นได้ชัดจากระเบิดปรมาณูใน

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยทารกในครรภ์ของสตรีที่
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อาศัยอยู่บริเวณที่ถูกทิ้งระเบิดในรัศมีครึ่งไมล์ทุกคนเสียชีวิตในครรภ์ 75 

เปอร์เซ็นต์ของสตรีที่อาศัยอยู่บริเวณที่ถูกทิ้งระเบิดในรัศมี 1 ไมล์ให้กำเนิด

ทารกที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่

นาน ส่วนที่เหลือที่มีชีวิตรอดมาได้ ก็กลายเป็นเด็กปัญญาอ่อน 

ในปัจจุบัน สตรีมีครรภ์คงไม่ได้รับกัมมันตภาพรังสีขั้นร้ายแรงดังที่

กล่าวมานี้ แต่การได้รับกัมมันตภาพรังสีเพียงน้อยนิด ก็ก่อให้เกิดผลร้ายต่อ

สุขภาพได้ การตรวจวัดอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีทำได้ค่อนข้าง

ลำบาก เนื่องจากผลกระทบของมันอาจไม่ได้แสดงให้เห็นจนกว่าเวลาผ่าน

ไปหลายปี ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีที่ดู

ปกติดีเมื่อแรกเกิด เมื่อเติบโตขึ้นอาจมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงกว่าปกติ 

ดังนั้น เพื่อปกป้องลูกน้อยและตัวคุณจากสารกัมมันตภาพรังสี สตรี

มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการฉายเอ็กซเรย์ โดยเฉพาะการฉายเอ็กซเรย์ที่ท้อง 

และท้องน้อย นอกจากนี้เมื่อคุณไปตรวจรักษาฟัน ก็ควรแจ้งให้ทันตแพทย์

ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ เพื่อที่จะชะลอการฉายเอ็กซเรย์ออกไปก่อน 

-   ลดค ว าม เ ค รี ย ด ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น 

เมื่อสตรีมีครรภ์มีความเครียดหรือได้รับการกระทบกระเทือนทาง

อารมณ์ ร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมา สารนี้สามารถถ่ายทอดจาก

มารดาผ่านทางรกเข้าไปยังกระแสเลือดของทารกในครรภ์ได้ โดยที่สาร  

อะดรีนาลีนอาจจะส่งผลต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ 

เมื่อสตรีมีครรภ์มีอาการตื่นเต้นตกใจ หรือมีความเครียดเพียงครั้ง

คราว เช่นสะดุดล้ม ดูหนังหวาดเสียว หรือทะเลาะกับสามี ภาวะอารมณ์

เครียดเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลระยะยาว แต่หากมีความเครียดรุนแรงเป็น

ประจำต่อเนื่องทุกวัน ก็อาจส่งผลให้มีโอกาสแท้ง คลอดลำบากหรือคลอด
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ก่อนกำหนด และให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนักน้อยผิดปกติได้ ทารกที่แม่มี

ความเครียดในระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อโตขึ้นอาจเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่าย เป็น

ไฮเปอร์ และอาจมีความผิดปกติทางนิสัยการกิน  การนอนและขับถ่าย   

ดังนั้นสตรีมีครรภ์ควรพยายามที่จะควบคุมไม่ให้มีความเครียดใน

ชีวิตประจำวัน โดยการทำสมาธิ ผ่อนลมหายใจ เล่นโยคะ หรือออกกำลัง

กาย เพื่อทำให้ร่างกายปราศจากความเครียด จิตใจสงบ และเป็นสุข  

- หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ และเลี่ยงการใกล้ชิดกับ

แมวซึ่งอาจเป็นแหล่งของเชื้อโรค Toxoplasmosis Infection 

หากคนเราได้รับเชื้อ Toxoplasmosis เข้าไปในร่างกายก็อาจมีอาการ

เพียงเล็กน้อย เช่นมีผื่นแดง ไอ มีอาการบวมของต่อมน้ำเหลือง หรืออาการ

คล้ายไข้หวัด เมื่อสตรีมีครรภ์ได้รับเชื้อ Toxoplasmosis เข้าไปในร่างกาย 

จะมีอาการต่างๆ เหล่านี้ และจะหายได้เองในไม่ช้า แต่ทารกในครรภ์จะ

ติดเชื้อ และจะมีผลร้ายต่อร่างกายเขาจนกระทั่งคลอด ประมาณหนึ่งในห้า

ของทารกที่ได้รับเชื้อ Toxoplasmosis มีโอกาสเป็นโรคปัญญาอ่อน 

ลมบ้าหมู มีสายตาที่ผิดปกติ สูญเสียการได้ยิน หรือมีน้ำคั่งในสมอง 

สาเหตุส่วนใหญ่ของการติดเชื้อ Toxoplasmosis คือการรับประทาน

อาหารสุกๆ ดิบๆ หรือได้รับเชื้อที่อยู่ในมูลของแมวที่เป็นพาหะนำโรค 

เชื้อโรคดังกล่าวนี้จะถูกทำลายหากได้รับความร้อนในอุณหภูมิที่สูงกว่า 140 

องศาฟาห์เรนไฮต์ ดังนั้นคุณจึงควรรับประทานอาหารที่สุกอย่างทั่วถึง หรือ

เมื่อรับประทานอาหารประเภทสเต็กในภัตตาคาร ก็ควรสั่งอย่างสุกเต็มที่ 

นอกจากนี้ เชื้อ Toxoplasmosis ยังพบในสิ่งปฏิกูลในระบบขับถ่าย

ของแมว น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กันอยู่ตามบ้านไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคนี้ได้ 

และเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลาถึงหนึ่งปี โดยเฉพาะเมื่อมันเจือปนอยู่
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ในดินหรือน้ำภายในบ้านได้ และแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านก็อาจรับเชื้อได้

จากการกินอาหารดิบ ซากสัตว์หนู หรือนก หรือไปติดเชื้อจากแมวจรจัดตัว

อื่น ดังนั้น สตรีมีครรภ์ที่มีแมวเป็นสัตว์เลี้ยง ควรให้คนที่บ้านล้างถาดใส่มูล

แมวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ และคอยพาแมวไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจ

ป้องกันโรคจากเชื้อโรคนี้ นอกจากนี้ ควรระมัดระวังไม่ให้แมวออกไปนอก

บ้านเพราะมันอาจนำเชื้อโรคติดเข้ามาในบ้านได้  

วิธีกระตุ้นให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

-   คุ ย กั บ ลู ก น้ อ ย ใ น ท้ อ ง 

ลูกน้อยในครรภ์สามารถทำความรู้จักคุ้นเคยกับเสียงของคุณได้ 

ก่อนที่จะลืมตามาพบเจอะเจอคุณในวันคลอด การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า

ทารกที่แม่คุยกับเขาอย่างสม่ำเสมอในครรภ์ มีแนวโน้มที่จะหันศีรษะไป

หาเสียงที่คุ้นเคยเมื่อเขาได้เจอะเจอพ่อแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา 

ในระหว่างที่ตั้งครรภ์ คุณควรที่จะทำความรู้จักกับลูกน้อยในครรภ์ 

โดยการพูดคุยให้เขาได้คุ้นเคยกับเสียงของคุณอย่างน้อยวันละ 10 นาที 

นอกจากนี้ คุณอาจจะบันทึกเทปเสียงพูดคุย และคอยเปิดให้ลูกฟัง โดยนำ

ลำโพงจ่อไว้ที่หน้าท้องเมื่อตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนเป็นต้นไป โดยในการบันทึก

เทป คุณควรหมั่นเรียกชื่อลูก (หากรู้เพศของทารกในครรภ์ และเลือกชื่อลูก

ไว้แล้ว) หรือร้องเพลง และเรียกตัวเองว่าพ่อหรือแม่ให้ลูกน้อยในท้องฟัง 

หากคุณรู้สึกว่าการอัดเทปดูจะเป็นการเป็นงานเกินไป คุณก็อาจจะ

ลองอ่านหนังสือให้ลูกน้อยในท้องฟัง การวิจัยชิ้นหนึ่งจาก มหาวิทยาลัยของ

รัฐนอร์ธ แคโรไลนา ได้แสดงให้เห็นว่า ทารกจดจำหนังสือที่ เขาได้ยิน

ในระหว่างที่อยู่ ในครรภ์ได้ โดยโครงการวิจัยนี้ได้ทำการทดลองกับสตรี
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มีครรภ์ 16 ราย ซึ่งนักวิจัยได้ขอให้สตรีมีครรภ์เหล่านี้อ่านหนังสือนิทาน 

เรื่อง The Cat in the Hat ให้ลูกในท้องฟังวันละ 2 เวลา ในช่วง 6 - 7 

สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด และเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว นักวิจัยได้ทำการ

ทดลองให้เด็กฟังเทปที่บันทึกเป็นเสียงแม่อ่านนิทาน เรื่อง The Cat in the 

Hat ตามด้วยนิทานอีกเรื่องหนึ่ง ผลปรากฏว่า เด็กจะดูดนมได้ดีกว่าใน

ขณะที่เขาฟังนิทานเรื่อง The Cat in the Hat ที่เขาคุ้นเคย 

-   ลู บ ท้ อ ง เ พื่ อ ก ร ะตุ้ น ก าร สั ม ผั ส 

คุณแม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับลูกน้อยในท้องด้วยการลูบที่ท้องคุณ

ตั้งแต่เมื่อครรภ์อายุได้ 13 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในช่วงครรภ์อ่อน คุณแม่ควร

ลูบท้องเบาๆ จากท้องน้อยขึ้นมายังสะดือ และเมื่อครรภ์อายุได้ 28 สัปดาห์

ขึ้นไป คุณแม่ควรสอบถามคุณหมอถึงตำแหน่งของทารกในครรภ์ และ

พยายามลูบไล้ลูกน้อยในครรภ์จากบริเวณศีรษะลงไปที่เท้าของเขา การลูบ

ท้องเพื่อสื่อสารกับทารกในครรภ์นี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางระบบ

ประสาทของเขาได้เป็นอย่างดี 

-  นั่ ง เ ก้ า อี้ โ ย ก 

การนั่งเก้าอี้โยกไปมาในขณะตั้งครรภ์จะช่วยพัฒนาสมองของทารก 

ซึ่งเชื่อมต่อกับกลไกในส่วนที่ควบคุมการทรงตัวที่อยู่บริเวณหูชั้นใน สมองใน

ส่วนนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาและกระบวนการ

ทางความคิดที่สลับซับซ้อน ทารกในครรภ์จะเริ่มรับรู้การเคลื่อนไหวของคุณ

แม่ตั้งแต่เมื่อครรภ์อายุได้ 5 เดือนเป็นต้นไป โดยคุณควรนั่งเก้าอี้โยกเบาๆ 

ทุกวัน เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อทารกในครรภ์แล้ว การนั่งเก้าอี้

โยกยังช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 
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ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

กับอุปนิสัยของเด็ก

เมื่อวันกำหนดคลอดที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยได้มาถึง และคุณได้

พบเจอะเจอเจ้าตัวเล็กเป็นครั้งแรก คุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจเมื่อคุณได้

พบเห็นอุปลักษณะนิสัยของลูกของคุณ ทั้งนี้เนื่องจาก ทารกสามารถแสดง

ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของเขาได้นับตั้งแต่เมื่อแรกเกิด ลักษณะนิสัยนี้จะบ่ง

ชี้ว่าเขาจะเป็นเด็กที่ช่างตื่นเต้นตกใจ หรือเป็นคนที่ง่ายๆ อะไรก็ได้ เป็น

คนจริงจังกับชีวิต หรือรักอิสระเสรี เป็นคนขี้อาย หรือกล้าพูดแสดงความ

คิดเห็นไปตลอดชีวิตของเขา ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากพยายามที่จะหาคำตอบ

ว่า ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ “ลักษณะอุปนิสัยใจคอ” ของเด็ก 

พบว่า ครึ่งหนึ่งเป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรม และอีกครึ่งหนึ่งมีผล

มาจากการเลี้ยงดู  

นักวิจัยพบว่า เด็กได้รับการถ่ายทอดนิสัยใจคอบางอย่างมาจากพ่อ

แม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวร้าว ความรู้สึกเศร้าสร้อยหดหู่ ความเห็นอก

เห็นใจ ความรู้สึกช่างตื่นเต้นตกใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ 

ความหลงใหล อาการขี้อาย แนวโน้มในการติดอะไรเป็นพิเศษ และ

แนวโน้มการเป็นโรคเครียด เป็นต้น 

และเมื่อกล่าวถึง “ความสามารถทางสติปัญญา” ผู้เชี่ยวชาญ

ประมาณว่า ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อความ

เฉลียวฉลาดของเด็กในลักษณะครึ่งต่อครึ่ง ยกตัวอย่างเช่น หากลูกของคุณ

มีไอคิวสูงกว่าเด็กโดยทั่วไปประมาณ 20 คะแนน ก็เป็นไปได้ว่า 10 คะแนน

ที่ว่านี้ เป็นผลมาจากการถ่ายทอดตามกรรมพันธุ์ และอีก 10 คะแนน เป็น

ผลมาจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู  
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นักวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมสามารถส่งเสริมหรือยับยั้งลักษณะ

ทางพันธุกรรมบางอย่างได้ แต่มันจะไม่สามารถสร้างลักษณะนิสัยที่ไม่ได้มี

มาตามธรรมชาติของลูกของคุณได ้

การศึกษาเด็กฝาแฝดเหมือน (ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน) ได้ส่งเสริมข้อ

สรุปดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก

เพียงไร หากพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของเด็กขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่

เพียงอย่างเดียว ฝาแฝดที่ได้รับการเลี้ยงดูมาด้วยกัน ก็ควรที่จะมีลักษณะ

นิสัยที่เหมือนกัน มากกว่าฝาแฝดที่ถูกแยกเลี้ยงตั้งแต่เกิด แต่กลับปรากฏ

ว่า ฝาแฝดที่เติบโตมาด้วยกัน ก็ไม่ได้มีนิสัยใจคอที่ใกล้เคียงกันมากไปกว่า

ฝาแฝดที่ถูกแยกเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด เพราะพบว่า ฝาแฝดคู่หนึ่งที่แยกกัน

เติบโตขึ้นในครอบครัวสองครอบครัวที่ต่างกัน ก็ยังคงมีความสนใจที่

คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงความสนใจทางศาสนา และความสนใจในวิชาชีพ 

ในการศึกษาอีกกรณีหนึ่งพบว่า เด็กหญิงทารกฝาแฝดที่ถูกแยก

พลัดพรากจากกันตั้งแต่แรกเกิด ได้เติบโตขึ้นมามีลักษณะนิสัยหลายอย่างที่

คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อนำเด็กทั้งสองมาเปรียบเทียบในเวลา 

4 ปีต่อมา พ่อแม่บุญธรรมที่รับเลี้ยงเด็กหญิงแฝดผู้พี่รายงานว่า ลูก 

บุญธรรมของเขาเป็นเด็กช่างเลือกทานอาหาร ดื้อ ไม่ค่อยเชื่อฟัง และจะไม่

ทานอาหารอะไรที่ไม่ใส่อบเชย ในขณะที่พ่อแม่บุญธรรมอีกคู่หนึ่งของ

เด็กหญิงแฝดผู้น้องรายงานว่า ลูกบุญธรรมของเขาทานอาหารเก่ง เชื่อฟัง 

และว่านอนสอนง่าย และชอบทานอาหารทุกอย่างที่ใส่อบเชย 

คุณควรที่จะยอมรับลักษณะนิสัยใจคอของลูกของคุณ

แม้ว่านิสัยบางอย่างจะไม่เป็นที่น่าพอใจของคุณ

เพราะอย่าลืมว่าพฤติกรรมของลูกของคุณส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากการถ่ายทอดตามกรรมพันธุ์

มาจากคุณหรือคู่สมรสของคุณนั่นเอง

 



 

ลูกของคุณจะสนใจใคร่รู้และซึมซับ

ในแทบจะทุกสิ่งที่คุณสอนเขา และจะสนใจใน

กิจกรรมการเล่นที่คุณเลือกสรรให้เขาตราบเท่า

ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนาน  

หากคุณแสดงให้ลูกเห็นว่าการเรียนรู้

เป็นเรื่องน่าสนุก ชีวิตนี้มีแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้น 

และโลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ คุณก็จะมีส่วนช่วยให้ลูกรักการเรียนรู้ 

และสนใจใฝ่หาความรู้ไปตลอดชีวิต 

การเรียนรู้ในวัยเด็กเล็กนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทักษะทั่วไปใน

ชีวิตประจำวัน การเรียนจึงไม่จำเป็นต้องมีบทเรียนที่เป็นกิจจะลักษณะ แต่

จะเป็นไปเองตามธรรมชาติของประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การ

เรียนไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบแผนที่เป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน หรือเป็นไป

ในระยะเวลาที่วัดผลและกำหนดได้ หากแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็น

ช่วงๆ โดยประสบการณ์หนึ่งก็จะเป็นรากฐานให้กับประสบการณ์อื่นๆ  

 

3
วิธีฝึกให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้   
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ชื่นชมกับพรสวรรค์

อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของลูกของคุณ

เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิด บางคนมีสติปัญญาดี 

วัดได้เป็นคะแนนที่เรียกว่า ไอคิว ขณะที่หลายคนมีความสามารถพิเศษใน

ด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถวัดค่าได้โดยการทดสอบตามมาตรฐาน  

ดังนั้นแทนที่เราจะมาวัดความสามารถของเด็กด้วยไอคิวแต่เพียง

อย่างเดียว ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่ง  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า คนเรามีความสามารถใน

ทักษะด้านต่างๆ ถึง 7 ด้าน โดยแทนที่เราจะมาวัดความสามารถของเด็ก

ทางด้านในด้านหนึ่ง เราควรที่จะดูความสามารถของเขาในทักษะด้านต่างๆ 

ทุกๆ ด้าน เด็กที่เกิดมาทุกคนจะมีความสามารถในด้านต่างๆ ทั้ง 7 ด้าน

เหล่านี้ทั้งหมด แต่เด็กคนหนึ่งๆ จะมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเป็น

พิเศษ มากหรือน้อยเพียงใดนั้น แตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรม และ

การเลี้ยงดูของเขา 

1. ความสามารถด้านภาษา 

เด็กที่มีความสามารถด้านภาษา สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดี มีความ

ถนัดในการใช้ภาษาสื่อความหมาย เขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการฟังและ

การพูด 

2. ความสามารถด้านการรับรู้และเข้าใจมิติสัมพันธ์ 

เด็กที่มีความสามารถด้านการรับรู้และเข้าใจมิติสัมพันธ์ สามารถ

เรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ ได้หลายๆ มิติ ทั้งความลึก กว้าง ยาว และสูง 

เขาจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการดูรูปภาพ รูปถ่าย แผนภูมิ แผนที่ ภาพยนตร์ 

หรือการแสดงข้อมูลด้วยภาพลักษณะอื่นๆ 
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3. ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและกีฬา 

เด็กที่มีความสามารถในด้านนี้ สามารถใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ในการ

เคลื่อนไหวร่างกายได้ดี เขาจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เล่น

ละคร เต้นรำ หรือทำกิจกรรมทางด้านกีฬา 

4. ความสามารถด้านดนตรี 

เด็กที่มีความสามารถด้านนี้ เรียนรู้ดนตรีได้เร็ว รู้ทำนอง จับจังหวะ
ระดับเสียงได้ เขาจะเรียนรู้ได้ดีหากนำเรื่องที่สอนมาแต่งเป็นเพลงให้ขับร้อง 

5. ความสามารถด้านการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและการคิดคำนวณ 

เด็กที่มีความสามารถด้านนี้ รู้จักใช้ความคิด คำนวณ รู้จักเหตุและ

ผล เขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อใช้ภาพต่อ หรือเกมการละเล่นที่เป็นเหตุเป็นผล 

มาอธิบายบทเรียนต่างๆ  

6. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 

เด็กที่มีความสามารถด้านนี้ สามารถเข้ากับคนอื่นได้รวดเร็ว ปรับ

ตัวเก่ง เขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น  

7. ความสามารถด้านจิตวิทยาและความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง 

เด็กที่มีความสามารถด้านนี้ เข้าใจและรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิด

และความเชื่อของตนเองตามความเป็นจริง รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง 

เขาจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือ 

ดร.การ์ดเนอร์ พบว่า ความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน

ไปของเด็กแต่ละคนนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการของระบบ

ประสาทในสมองที่แตกต่างกันออกไป เช่น คนที่มีความสามารถทางภาษา 

จะมีพัฒนาการในสมองซีกซ้ายที่ดีกว่า ในขณะที่คนที่มีความสามารถด้าน

การรับรู้และเข้าใจมิติสัมพันธ์ จะมีพัฒนาการในสมองซีกขวาที่ดีกว่า 
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ในระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมโดยทั่วไปนั้น มักจะมุ่งเน้นให้ความ

สำคัญกับความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน การหาเหตุผล หรือการ

คิดคำนวณ ในขณะที่เด็กที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ความเป็นผู้นำ 

หรือความคิดสร้างสรรค์ อาจถูกสังคมมองข้ามไปได้ ดังนั้น บทบาทที่

สำคัญของคุณพ่อคุณแม ่ก็คือการยอมรับและชื่นชมลูก ไม่ว่าเขาจะมี

ความสามารถในด้านใดก็ตาม 

เคล็ดลับการเลี้ยงดูลูก

ให้เป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จ

“ปจัจัยใดส่งเสริมให้เด็กที่ไม่ธรรมดา กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่

ธรรมดาได้” เพื่อที่จะหาคำตอบจากคำถามดังกล่าว ศาสตราจารย์  

เบนจามิน บลูม แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้

ออกแบบสอบถามชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงในวิชาชีพต่างๆ ในสังคมจำนวน 

120 คน อาทิเช่น นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง นักประติมากร แพทย์ผ่าตัดสมอง 

นักว่ายน้ำเหรียญทอง และนักเทนนิสมืออาชีพ เป็นต้น เพื่อค้นหาว่าอะไร

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จในชีวิต 

เขาพบว่า พ่อแม่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเหล่านี้มี

ปรัชญาในการเลี้ยงดูลูกหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน อาทิเช่น  

- พ่อแม่ของพวกเขาส่งเสริมให้ลูกได้เล่นและสำรวจโลกรอบๆ 

ตัวเขา เด็กๆ เหล่านี้เรียนรู้จากการเล่นและมีโอกาสได้ค้นหา

ความสามารถของตนเองได้และสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว 

- พ่อแม่พยายามจัดบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมและมี

แรงดลใจให้แก่ลูก ตัวพ่อแม่เองมีความสนใจ หรือมีงานอดิเรก


