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“สมอง” อวัยวะสุดวิเศษ 
“Brain” an organ magic of the body 

 
สมอง (Brain) เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดของมนุษยอวัยวะหนึ่ง ทําหนาที่ควบคุมเกือบทุก  

กิจกรรมตางๆ ของรางกาย ทั้งกิจกรรมที่อยูภายใตอํานาจจิตใจ และนอกอํานาจจิตใจ อีกทั้งเปนศูนย  
ของความรูสึกนึกคิดสติปญญา การเรียนรู ความจํา  ซึ่งประกอบดวยเซลลสมองมากมาย เซลลสมองจะ 
แผกระจายกระแสไฟฟาอยูตลอดเวลา  สมองมีน้ําหนักเพียงรอยละ 2 ของรางกาย แตตองการออกซิเจน 
ไปเลี้ยงถึงรอยละ 20 ของออกซิเจนที่สูดเขาไปใชในรางกาย สมองของเด็กแรกเกิดมีน้ําหนักประมาณ 
300 - 400 กรัม แลวเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงอายุ 18-20 ป มีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 1,300 - 1,400 
กรัม มนุษยถือไดวาเปนสัตวโลกที่มีสมองใหญและมีคุณภาพมากที่สุด  
 
สวนประกอบของสมอง  
 

 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสรางและองคประกอบของสมองมนุษย  
ที่มา : www.msu.edu/course/asc/333/casby/NeuroPrimer.html 

 

สมองแบงออกเปน 3 สวน คือ สมองสวนหนา สมองสวนกลาง และสมองสวนหลัง  
1.  สมองสวนหนา (Forebrain)  
สมองสวนหนาเปนสมองชั้นนอก ไดแก ซีรีบรัม (cerebrum) และคอรเท็กซ (cortex) 

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสมองชั้นในสวน Limbic system ไดแก ทาลามัส (thalamus) ไฮโปทาลามัส 
(hypothalamus) ฮิปโปแคมปส (hippocampus) และอามิจดาลา (amygdala) 
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สมองสวนหนานี้ เปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรู และความทรงจํา ส่ิงใดที่จะเกิดกับ  
สมองสวนนี้ ขึ้นอยูกับอารมณ ความรูสึก สภาพรางกาย และสภาพสติปญญาของการเรียนรูในขณะนั้น  

สมองสวนหนาประกอบไปดวยความทรงจําที่เชื่อมโยงระหวางกัน และโครงสรางทางอารมณ  
 (Limbic system) ซ่ึงอยูในสมองชั้นใน ขาวสารความรูสึกตางๆ สวนใหญจะเดินทางมายังสมองสวนนี้  
เพื่อมาจัดหมวดหมู และสงตอไปยังที่อ่ืนที่เหมาะสมตอไป กระบวนการสงขอมูลขาวสารเปนหนาที่  
หลักของสมองชั้นใน และจะทําใหสมองไดทราบถึงเหตุการณปจจุบันที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู  
ตลอดเวลา สมองสวนนี้ยังมีหนาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ ควบคุมการนอน และควบคุมการยอยอาหาร  
 

 
 

ภาพที่ 1.2  แสดงโครงสรางทางอารมณของสมอง (Limbic system) 
ที่มา : www.novabizz.com/NovaAce/Brain.htm 

 
สมองชั้นบนสุด เรียกวา ซีรีบรัม (cerebrum) ในสวนนี้จะแบงออกเปนสมองซีกซายและ

สมองซีกขวา (left-right themisphere) มีรูปรางเปนพูยอย ตั้งแตหนาผากไปตามรูปของกะโหลกศีรษะ
จนถึงบริเวณทายทอย มีขนาดใหญที่สุด ประมาณรอยละ 80 ของสมองทั้งหมด บริเวณเปลือกนอกจะมี
ลักษณะเปนรอยหยัก ยับยน จีบเปนรองลึก เรียกวา คอรเทกซ (Cortex) ซ่ึงจัดวาเปนบริเวณที่สําคัญ
มาก เนื่องจากเปนศูนยกลางในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู ความจํา การวิเคราะห การใชเหตุผล 
เปนตน ทั้งนี้พบวาคนที่มีความฉลาดมากและอัจฉริยะมักจะมีคอรเทกซหรือรอยหยักสวนนี้มากกวา
ปกติ ซ่ึงจะทําใหมีพื้นที่ในการใชงานของสมองมากตามไปดวยนั่นเอง ในสมองสวนนี้เรายังแบงออก
ไดอีก 4 สวนยอย ซ่ึงในแตละสวนจะมีหนาที่การทํางานแตกตางกัน ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.3 แสดงตําแหนงสมองสวนยอยของคอรเทกซทั้ง 4 สวน 
ที่มา : www.msu.edu/course/asc/333/casby/NeuroPrimer.html 

 
1)  พูสมองสวนหนา (Frontal lobe) ในบริเวณนี้จะแบงออกเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีก

ขวา โดยมีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะตางๆ ทั่วรางกาย หรือเรียกสวนนี้วา เขตมอเตอร 
(motor area) แตการสั่งงานจะกลับดานกัน คือสมองซีกซายจะควบคุมการทํางานของอวัยวะดานขวา
ของรางกาย สวนสมองซีกขวาจะควบคุมการทํางานของอวัยวะดานซายของรางกาย นอกจากนี้ยังเปน
ศูนยกลางของอารมณ การพูด ความคิด การจํา การเรียนรู และการใชภาษาอีกดวย 

2)  พูสมองสวนกลาง (Parietal lobe) เปนสวนที่คอนมาทางดานหลัง สวนบนใกลกับเขต
มอเตอร เปนสมองสวนที่ทําหนาที่รับความรูสึกตางๆ ทั่วไปของรางกาย   เชน รอน หนาว เจ็บปวด 
เปนตน หรือเรียกสวนนี้อีกอยางหนึ่งวา เขตรับสัมผัส (sensory area) 

3)  พูสมองสวนขาง (Temporal lobe) เปนสวนที่อยูบริเวณดานขางของสมองตรงขมับ มี 
หนาที่เปนศูนยกลางในการรับรูในดานรส กล่ิน เสียง และความเขาใจดานภาษา หรืออาจเรียกสวนนี้อีก 
อยางหนึ่งวา เขตการฟง (auditory)  

4)  พูสมองสวนหลัง (Occipital lobe) เปนสวนที่อยูบริเวณทายสุดตรงทายทอย มีหนาที่
ควบคุมการรับรูทางสายตาใหเกิดการมองเห็นภาพตางๆ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรืออาจเรียกบริเวณ
สวนนี้วา เขตการเห็น (visual area)  
 

2.  สมองสวนกลาง (Midbrain)  
สมองสวนกลางเปนสมองชั้นในอีกชั้นหนึ่ง  ประกอบดวยกานสมองสวนบน ซ่ึงทําหนาที่

ควบคุมการเคลื่อนไหวของตา และขนาดรูมานตา 
 



ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูได...โดยเขาใจสมอง  หนา 4 
 

 
นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์  โรงเรียนบานทามะปริง กันยายน 2550 

3.  สมองสวนหลัง (Hindbrain)  
สมองสวนหลังเปนสมองชั้นใน ประกอบดวย ซีรีเบลลั่ม (cerebellum) และกานสมองสวนลาง  

สมองสวนนี้ทําหนาที่ควบคุมระบบที่เกิดขึ้นกับรางกายโดยไมรูตัว ขาวสารทั้งหมดจะเขามาที่สมอง  
สวนหลัง โดยผานทางกานสมอง ถายทอดขาวสารนั้นไปยัง ทาลามัส (thalamus) ที่อยูในโครงสราง 
สมองสวนหนา (ช้ันใน) กานสมองจะควบคุมดูแลการฝน และการตื่นอยางสม่ําเสมอ ควบคุมจังหวะ 
หัวใจ และการหายใจ  

ซีรีเบลลั่ม จะควบคุมการเคลื่อนไหว การทรงตัว และรักษาสมดุลของรางกาย   เร็วๆ นี้นักวิจัย
ไดคนพบวา ซีรีเบลลั่มจะชวยเก็บความจําที่เปนกระบวนการและขั้นตอนในการทํางานตางๆ และทํา
หนาที่เกี่ยวกับความจําอัตโนมัติ เปนสวนที่สําคญที่สุด ที่จะใหรูเทคนิคการเรียนรูขั้นตอนตางๆ แกเรา
โดยอัตโนมัติ เชน วิธีการขี่จักรยาน วิธีการขับรถ วิธีการกระโดดเชือก วิธีการวายน้ํา และอื่นๆ จะถูก
บันทึกเก็บไวเปนความทรงจําในซีรีเบลลั่ม นักวิทยาศาสตรยังไดคนพบเพิ่มเติมอีกวา ซีรีเบลลั่มเปนที่
บันทึกความทรงจํา ของการเรียนรูในแบบตางๆ ที่จะกลายเปนแบบอัตโนมัติในเวลาตอมา เชน            
ซีรีเบลลั่มจะมีการบันทึกตัวอักษร หรือตัวเลข หลังจากที่เราเรียนตารางสูตรคูณ แลวเกิดความชํานาญ
ในการจดจําคํา และการตอบสนองไดทันทีโดยไมตองคิดอะไร เชน เมื่อเราไดสัมผัสกับบริเวณที่มี
อากาศรอน เราจะพูดออกมาไดเลยทันทีวา “รอน” 
 

 
 Forebrain Midbrain Hindbrain 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงตําแหนงสวนประกอบของสมองทั้ง 3 สวน 

ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/child/brain03.html 
 
การทํางานของสมอง  

การทํางานของสมองตั้งแตระดับเซลลสมองจนถึงหนาที่ตางๆ ของสมองนั้น เปนการทํางาน
ของเซลลสมองซึ่งมีอยู 1 แสนลานเซลล โดยเซลลสมอง 1 ตัวจะมีเสนใยประสาทติดตอกับเซลลสมอง 
อ่ืนหรือในกลุมอื่นเปนหมื่นๆ เสนใยทีเดียว 
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ภาพที่ 1.5 แสดงเสนประสาทและเซลลสมอง 
ดัดแปลงจาก : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/9682.htm 

 
เซลลสมอง (Neurons) มีสวนประกอบ 3 สวน คือ 
1. ตัวเซลลสมอง (Cell body) 
2. เดนไดรท (Dendrite) หรือสายใยประสาทรับขอมูล  
3. แอ็กซอน (Axon) หรือสายใยประสาทสงขอมูล  

  

 
 

ภาพที่ 1.6 แสดงลักษณะและองคประกอบของเซลลสมอง  
 ที่มา : www.mindcreators.com/NeuronBasics.htm 

 
การทํางานของเซลลสมองซึ่งมีอยู 1 แสนลานเซลลนี้ ใชระบบสารเคมีทําใหเกิดกระแสไฟฟา

โดยเซลลสมองตัวที่หนึ่งจะกระตุนการทํางานของเซลลสมองตัวที่สอง และเซลลสมองตัวที่สาม และ
ตอไปเรื่อยๆ เชนนี้ 
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เซลลสมองของมนุษยจะมีกระแสไฟฟาที่สามารถทําใหหลอดไฟติดได 25 วัตต (เทากับเปดไฟ  
สวางทั่วหอง) ประจุไฟฟาภายในเซลล จะมีทั้งบวกและลบ ซ่ึงในผนังเซลลสมองจะมีชองทางใหประจุ
ไฟฟาเหลานี้เขาออกได ประจุบวกอยูนอกเซลล ประจุลบอยูในเซลล ถาทั้งสองขางสมดุลกัน ก็จะอยูใน 
ระยะพัก เรียกวา ศักยระยะพัก (resting potential) แตถามีการเปลี่ยนความตางศักยดังกลาวนี้ ก็จะอยู 
ในระยะกระตุน เรียกวา ศักยระยะกระตุน (Action potential) หรือ กระแสประสาท นั่นเอง  

เซลลสมองจะมี เยื่อไมอิลิน (Myelin Sheath) เปนเยื่อไขมันที่หอหุมแอ็กซอน (Axon) อยู ทํา
ใหแอ็กซอนหนาขึ้น ซ่ึงจะชวยในการเรงการสื่อสารขอมูล และปองกันการทํางานของเซลลใกลเคียง 

 

 
 

ภาพที่ 1.7 แสดงเยื่อไมอิลิน (Myelin Sheath) บนเซลลสมอง 
ที่มา : http://trc.ucdavis.edu/biosci10v/bis10v/week10/07circuits.htm 

 

ไมอิลินชวยทําใหขอมูลสามารถสงผานไดเร็วขึ้น โดยยืดระยะทางการเหนี่ยวนําของประจุ
ไฟฟา โดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่ง (ดูจากภาพที่ 1.8) ซ่ึงจะทําใหการถายเทประจุไฟฟา
เกิดไดไกลมากขึ้นในเวลาเทาเดิม มีความเร็วไดถึง 120 เมตรตอวินาที หรือ 438 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

 

 
 

ภาพที่ 1.8 แสดงการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทของใยประสาทที่มไีมอิลินหุม  
ที่มา : http://trc.ucdavis.edu/biosci10v/bis10v/week10/07circuits.htm 
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ไมอิลินชวยการทํางานของเซลลสมอง ในขณะเดียวกันการทํางานของเซลลสมองก็จะชวยให
เกิดไมอิลินเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากมีการบริหารการใชงานของสมองที่ดี เยื่อไมอิลินก็จะหนาขึ้น ซ่ึงสงผล
ใหเรียนรูไดดีขึ้นนั่นเอง  

กระบวนการรับสงขอมูลในสมอง เมื่อมีการกระตุนโดยขอมูลตางๆ ที่ผานเขามา ก็จะทําให 
ประจุไฟฟาสงพลังงานออกมากระตุนใยแอ็กซอนและสงตอไปยังจุดเชื่อม หรือ ซิแนปส (Synapse) 
เปนจุดตอระหวางใยแอ็กซอนของเซลลสมองตัวหนึ่งกับเดนไดรท (Dendrite) ของเซลลสมองอีกตัว 
หนึ่ง  คือ เมื่อเซลลสมองตัวหนึ่งสงกระแสประสาทความรูสึกเขาสูแอ็กซอนจนถึงปลายตุมประสาท 
แลว กระแสความรูสึกนั้นจะถูกสงเขาสูบริเวณซิแนปส จากนั้นซิแนปสจะรับกระแสประสาทและสง 
ตอไปยังเดนไดรท เพื่อเขาสูเซลลสมองอีกตัวหนึ่งทันที ดังภาพที่ 1.9  
 

 
 

ภาพที่ 1.9 แสดงจุดซิแนปสของเซลลสมอง 
ดัดแปลงจาก : www.neuroportalen.com/sjukdomar/info.html 

 
นักวิทยาศาสตรสมอง พบวา หากมีการสงกระแสประสาทไปยังจุดซิแนปสนั้นมากเทาไร ก็จะ

ยิ่งทําใหการเชื่อมตอนั้นมีความแข็งแรง มีประสิทธิภาพ และสามารถสงผานกระแสประสาทไดดีขึ้น  
 กระแสไฟฟาจากเซลลสมอง จะทําใหใยแอ็กซอนหลั่งสารเคมีผานจุดซิแนปสไปสูเดนไดรทที่  
จุดรับเฉพาะ (Special receptor) ที่แตกตางกัน และไมสามารถจับกับจุดอื่นๆ ได เพื่อนําขอมูลจาก
เซลลสมองเซลลหนึ่ง สงผานไปยังเซลลสมองอีกเซลลหนึ่ง เรียกวา การสงสัญญาณของเซลลสมอง 
(Neuron signals) ดังภาพที่ 1.10 

 



ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูได...โดยเขาใจสมอง  หนา 8 
 

 
นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์  โรงเรียนบานทามะปริง กันยายน 2550 

 
 

ภาพที่ 1.0 แสดงการสงสัญญาณของเซลลสมองที่จุดซิแนปส 
ที่มา : http://www.ascd.org/portal/site/ascd/template.chapter/menuitem.b71d101a2f7... 

 
สารเคมีที่เปน สารสงสัญญาณสมอง (Neurotransmitter) แบงตามการทํางาน ได 2 สวน คือ  
1. การกระตุน (Excitatory) ทําใหเซลลสมองสงสัญญาณไป เชน Serotonin, Endorphin, 

Acetylcholine, Dopamine เปนตน  
2.  การยับยั้ง (Inhibitory) ทําใหเซลลสมองหยุดการทํางาน เชน Adrenaline, Cortisol เปนตน  

 
เซลลสมองหนึ่งตัว สามารถเปนไดทั้งถูกกระตุน และถูกยับยั้งการทํางาน แตอยูคนละจุดกัน 

ภายในหนึ่งเซลล กลุมที่ถูกกระตุนจะมีจุดรับมากกวากลุมถูกยับยั้ง เมื่อเซลลสมองไดรับขาวสารขอมูล 
ซํ้าๆ จะมีผลใหจุดเชื่อมแข็งแรงและจะเพิ่มจุดรับ (Receptor site) มากขึ้น ทําใหการสงผานขอมูลเร็วขึ้น
และงายขึ้นเชนเดียวกัน สารเคมีทั้งสองกลุมนี้ จะสงผลตอความตั้งใจ สนใจเรียน และกําจัดสิ่งรบกวน
สมาธิออกไป ของเด็กๆ 

สารเคมีในสมองมีมากมาย หลายชนิด แตจะขอกลาวถึงเฉพาะสารเคมีที่สําคัญ คือ  
1.   อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) เปนสารเคมีที่มีหนาที่เกี่ยวกับความจํา  
2.   เอ็นดอรฟน (Endorphins) เปนสารเคมีที่ทําใหเรารูสึกผอนคลายหายเจ็บปวด  
3.   เมลาโทนิน (Melatonins) สารนี้จะทําใหคนเราหลับสบาย  
4.   เซโรโตนิน (Serotonins) ถาสมองมีสารนี้ในระดับทีพ่อเหมาะ จะทําใหเรารูสึกผอนคลาย

ไมเครียด มองโลกในแงดี แตถาหากมีระดบัสารเซโรโตนินต่ํา กจ็ะทําใหเกิดอารมณซึมเศรา  
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เซลลสมองที่เกี่ยวกับการเรียนรูมี 2 อยาง คือ เซลลสมอง และเซลลเกลีย (Glial cells) หรือ
เซลลพี่เล้ียงของเซลลสมอง ซ่ึงสวนใหญจะอยูที่สวนบนของสมอง เซลลเกลียทําหนาที่ชวยใหอาหาร 
เปนผูสรางไมอิลิน กําจัดของเสีย ชวยทําใหการเชื่อมตอสัญญาณประสาทระหวางเซลลสมองที่จุด
ซิแนปสดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสวนเกี่ยวของกับการสรางเซลลสมองดวย เซลลเกลียมีรูปรางแตกตางกัน
ออกไปตามหนาที่การทํางาน ดังภาพที่ 1.11 

 

 
 

ภาพที่ 1.11 แสดงรูปรางของเซลลเกลียแตละชนิด 
ที่มา : http://www.ascd.org/portal/site/ascd/template.chapter/menuitem.b71d101a2f7... 

 

 
 

ภาพที่ 1.12  แสดงลักษณะการทํางานของเซลลสมองกับเซลลเกลีย 
ที่มา : http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/.../Nervous%20System.htm 
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เมื่อใชเซลลสมองมาก เซลลเกลียก็ตองใชมากดวย และสามารถสรางใหมไดตามความตองการ 
ของเซลลสมอง  หนาที่ของเซลลเกลียดูซับซอนมากยิ่งขึ้นเมื่อเจริญวัย และจํานวนเซลลเกลียก็มากขึ้น
ตามระยะพัฒนาการดวย 
 
พัฒนาการของสมอง  

แรกเกิดสมองจะมีจํานวนเซลลสมองประมาณหนึ่งแสนลานเซลล มีสายใยประสาทเชื่อมโยง
ถึงกันไดบาง แตไมมากมายนัก ประมาณรอยละ 20 และยังไมมีไมอิลินหอหุมแขนงประสาท เมื่อเด็ก
เจริญเติบโต จํานวนเซลลสมองไมไดเพิ่มขึ้น แตจะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาท  เพื่อเชื่อมระหวาง
เซลล ทําใหเกิดการเรียนรู และสงผานขอมูลเกิดการสื่อสารถึงกันได เกิดการทํางานของสมองตอไป  
โดยใยประสาทจะเกิดขึ้นมากนอยหรือไมเกิดขึ้นเลย ขึ้นอยูกับประสบการณของชีวิต  การกระตุนจาก
ส่ิงแวดลอม อาหารที่สมบูรณและเหมาะสมตามวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโต ซ่ึงจะชวยสรางสายใย
ประสาทไดเร็วกวาผูใหญ และยังถูกกระตุนใชบอยๆ โดยขอมูลตางๆ จะผานประสาทสัมผัสทั้งหา (หู 
ตา จมูก ล้ิน สัมผัส) ใยประสาทก็จะแข็งแรง และเพิ่มจํานวนมากขึ้น ขอมูลก็จะเดินทางไดเร็ว ทําให
เรียนรูไดงายขึ้นรอยละ 83 ของใยประสาทที่เกิดขึ้นหลังคลอด  

ใน 2 ปแรก สมองจะเรียนรูอยางรวดเร็ว และจะพัฒนาการเคลื่อนไหว การมองเห็น และการได
ยินเสียงกอนอยางอื่นใด โดยเซลลสมองแตละตัวจะเชื่อมกัน 5,000  ถึง 10,000  ตัว มีสายใยประสาท 
ประมาณ 20,000 สายใย และมีจุดเชื่อมทั้งหมดประมาณ 50 ลานลานจุด 
 

 
 แรกเกิด 3 เดือน 2 ป 
 

ภาพที่ 1.13 แสดงใยประสาทของสมองวัยตางๆ 
ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/child/brain01.html#brain01 

 

แตบางครั้ง ถึงแมวาจํานวนเซลลสมองจะเทาเดิม แตอาจจะสูญเสียการติดตอส่ือสารระหวาง  
เซลลดวยกันได  ซ่ึงเกิดจากสมองที่ไมไดถูกกระตุน หรือไมถูกใชงานในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม  
โดยเฉพาะในวัยที่กําลังเจริญเติบโต เรียกวา Neural pruning (Diamonds & Hopson, 1998)  
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 แรกเกิด ระหวางขวบปแรก วัยกําลังเจริญเติบโต 
 

ภาพที่ 1.14 แสดงการเชื่อมตอของเซลลสมองในวยัตางๆ  
ที่มา : www.msu.edu/course/asc/333/casby/NeuroPrimer.html 

 

จากภาพที่ 1.14  วัยแรกเกิดมีการเชื่อมตอระหวางเซลลสมองนอยมาก และจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  
ในชวงระหวางขวบปแรก เมื่ออยูในวัยที่กําลังเจริญเติบโต (ภายใน 10 ขวบแรก) เซลลสมองบางสวนที่ 
ไมไดถูกกระตุน หรือไมถูกใชงาน ก็จะถูกริดทอนการเชื่อมตอตามธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหเราสูญเสีย
ความทรงจํา และไมเกิดการเรียนรูและการทํางานของเซลลสมองกลุมนั้นไป  

 

 
 

ภาพที่ 1.15 แผนภูมิแสดงพฒันาการของสมองจากแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ 
ที่มา : http://www.ascd.org/portal/site/ascd/template.chapter/menuitem.b71d101a2f7... 
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จากภาพที่ 1.15  อัตราการเจริญเติบโตของสมองจะสูงที่สุดในชวง 2 ปแรก และลดอัตราการ
สรางสายใยประสาทลงเล็กนอยจนถึงวัย 6-10 ป และหลังจากนี้จะปรับเปลี่ยนลงบางจนถึงวัยชรา  ซ่ึง
ใยประสาทยังคงเกิดขึ้นแตนอยลงมาก ขึ้นอยูกับการกระตุนและการใชงานสมองบอยๆ เปนตน ดวย
เหตุนี้จะเห็นไดวา เด็กๆ จะเรียนรูไดเร็วกวาผูใหญ  

มีงานวิจัยช้ินหนึ่งนาสนใจมาก ในคอนแวนตที่แมนกาโต มินเนโซตา มีแมชีอายุยืนยาว
มากมาย โดยมีอายุเฉลี่ย 85 ป มีอายุเกิน 95 ปอยู 25 คน และมีอายุเกิน 100 ปอีกหลายคน นักวิจัยพบวา
สมองของแมชีเหลานี้มีหยักสมองเหมือนคนปกติ มีเซลลสมองลดลงกวาคนหนุมสาว แตเซลลสมองก็
ยังมีมากกวาที่คาดเอาไว และนาแปลกตรงที่สมองของแมชีเหลานี้จะมีใยประสาทตอเชื่อมระหวาง
เซลลสมองแตละเซลลมาก แมวาอายุจะมากขึ้นเทาใด แตใยประสาทก็ไมหยุดเชื่อมตอซ่ึงกันและกัน 

จากงานวิจัยนี้ทําใหเราตระหนักไดวา เราไมอาจปลอยใหสมองอยูนิ่งเฉยได ตองกระตุนการ
ทํางานของสมองอยูบอยๆ มันจึงจะคงประสิทธิภาพในการทํางาน และทําใหอายุยืนยาวดวย ตรงกัน
ขามถาปลอยปละละเลย ไมมีการบริหารสมองเลย มันก็จะเสื่อมและฝอไป 

 
การเรียนรูของสมอง  

ถึงแมวาจะมีตัวอยางมากมายอธิบายกลไกการทํางานอันยุงยากซับซอนของสมอง แตมันเปน 
กระบวนการเรียนรูที่เราตองใหความสนใจ การเรียนรูของสมองสามารถอธิบายใหเขาใจงายๆ โดยดู 
จากภาพที่ 1.16 ประกอบ  
 

 
 

ภาพที่ 1.16  แสดงกระบวนการเรียนรูของสมอง 
ที่มา : http://www.ascd.org/portal/site/ascd/template.chapter/menuitem.b71d101a2f7... 
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เมื่อขาวสารไดเขาสูสมอง โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา หรือเกิดจากการนึกคิด หรือการ

ตอบสนองภายใน ในขั้นแรกขาวสารเหลานี้ จะเขามาทางกานสมอง (Pituitary gland) เพื่อตัดสินวา
ขอมูลขาวสารนั้น สําคัญอยางไร และสงตอเขามาประมวลผลยังทาลามัส (thalamus) เพื่อจัดกลุม แตใน
เวลาเดียวกันก็จะถูกสงไปยังคอรเทกซ (cortex) ตามความเหมาะสมของขาวสารนั้นๆ เชน ขอมูล
เกี่ยวกับการมองเห็นจะถูกสงไปที่พูสมองสวนหลัง (occipital  lobe) ขอมูลที่เกี่ยวกับภาษาจะถูกสงไป
ที่พูสมอง สวนขาง (temporal lobe) เปนตน 

โดยทั่วไป พูสมองสวนหนา (Frontal lobe) จะเก็บขอมูลในระยะสั้น คือประมาณ 5 - 10 วินาที 
สวนมากแลวขาวสารใหมนั้นจะถูกกรองออก ลบทิ้ง หรือไมไดเก็บไว ถาขาวสารนั้นเรารูสึกวาไมมี
ความสําคัญหรือไมเพียงพอตอการใสใจ แตถาขาวสารนั้นควรแกการพิจารณา การเรียนรูนั้นก็จะถูก
สงไปเก็บไวที่ฮิปโปแคมปส (hippocampus) แลวขาวสารเหลานั้นจะถูกตัดสินคุณคาแกการจัดเก็บมัน
ตอไป ถาการเรียนรูใหมนั้นถูกรูสึกวาสําคัญ มันก็จะถูกจัดระเบียบและถูกเก็บไวโดยฮิปโปแคมปส 
แลวหลังจากนั้นจะถูกสงไปเก็บยังคอรเทกซ ในสวนตางๆ ตามความเหมาะสมของขาวสารนั้นดังเดิม  

จริงๆ แลว กระบวนการเหลานี้จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วดังสายฟาแลบ แตกระบวนการที่ใชใน
การจัดเก็บขาวสาร อาจจะเปนชั่วโมง หรือวัน หรือสัปดาหก็ได นักวิทยาศาสตรดานสมองยังพบวา 
โดยปกติเราใชเซลลสมองแครอยละ 5-10 ของสมองทั้งหมด ในการเรียนรูแบบรูสึกตัว (Conscious) อีก
รอยละ 90 จะเรียนรูแบบไมรูตัว (Unconscious)  

กลไกการเรียนรูของสมองคอนขางยุงยากและซับซอน อยางไรก็ดี การที่เราเขาใจความยุงยาก
ซับซอนของสมองนี้ จะทําใหเราเขาใจการเรียนรูไดดีขึ้น  และสามารถนําไปใชออกแบบกระบวนการ
เรียนรูโดยเขาใจสมองได 
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