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การพัฒนาสมองและการเรียนรู 

 
 หลักในการพัฒนาสมอง นอกจากจะมาจากธรรมชาติที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษหรือพันธุกรรม 
ซ่ึงเปรียบเสมือนพิมพเขียว (Blue print) ที่ไดมาจากพอกับแมมาแตกําเนิดแลว แตสภาพแวดลอมตางๆ 
ก็มีสวนสําคัญตอพัฒนาการทางสมอง เชน อาหาร อารมณ การฝกฝนใชสมอง เปนตน 
 เกอราลด อีเดลแมน (Gerald Edelman) ผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาฟสิกสในป 1972 ใหทัศนะ
วา สมองเปนเหมือนปาอันอุดมที่ระบบการทํางานภายในมีปฏิกิริยาตอกันทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และแนะนําวาผูเรียนจะพัฒนาไดในสภาพแวดลอมที่มีการกระตุนประสาทสัมผัส มี
ประสบการณ และมีโจทยที่ใหขบคิดที่หลากหลาย เขาบอกวาเด็กๆ มีธรรมชาติอยากเรียนรู เขาใจ และ
เติบโตอยูแลว การจัดใหเด็กไดมีโอกาสไดรับประสบการณที่หลากหลาย จะทําใหเด็กเชื่อมโยง
ประสบการณเหลานั้นเขาดวยกันแลวเกิดการเรียนรูขึ้นมา นอกจากนี้ ขอมูลความรูเร่ืองสมองยังทําให
การปรับบรรยากาศในหองเรียนใหปราศจากความเครียด ผอนคลาย มีสมาธิ เพื่อเปดสมองของเด็กให
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น  
 ในวัยเด็กเปนชวงเวลาที่สมองกําลังเจริญเติบโต  เด็กจึงจําเปนตองการหาสิ่งใหมๆ และ
ประสบการณใหมๆ และตัวกระตุนในการเรียนรูอยูเสมอ แตไมใชวิชาการมากมายจนเกินไป ซํ้าซาก 
หรือนาเบื่อหนาย จนทําใหเด็กมีความทุกข 
  
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาสมอง 
               ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมองมีหลายประการ เราสามารถนิยามปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
สมองได คือ “ส่ิงที่สงผลตอสารเคมีในสมองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันจะกระตุนใหเกิดการ
สงสัญญาณในสมอง (Neurotransmitter) มีผลทําใหจุดเชื่อม (Synapse) แข็งแรงและเพิ่มจุดรับ 
(Receptor site)” ดังนั้น เราสามารถจําแนกปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมอง ไดดังนี้  

1.   ปจจัยลบตอการพัฒนาสมอง หรือสงผลตอสารเคมีในสมองในลักษณะกดการทํางานของ
สมอง เชน Adrenaline Cortisol สารเคมีนี้จะหลั่งเมื่อมีความกดดันและความเครียดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะ
มีผลดังนี้ 

1) ยับยั้งการสงขอมูลของแตละเซลลสมอง  
2) ยับยั้งการเจรญิเติบโตของสมองและใยประสาท  
3) คิดอะไรไมออก ยับยั้งเสนทางความจําทุกๆ สวน  
4) ภูมิตานทานต่าํ เปนภูมแิพ มะเร็งไดงาย  
5) ทําลายเซลลสมองและใยประสาท  
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  นอกจากนี้ ยังพบวา Cortisol สูงยังทําใหเด็กมีพฤติกรรม Hyperactive กังวล สมาธิส้ัน ควบคุม
ไมได และความสามารถในการเรียนลดลง  
  

2.   ปจจัยบวกตอการพัฒนาสมอง หรือสงผลตอสารเคมีในสมองในลักษณะกระตุนการ
ทํางานของสมอง เชน Serotonin Endorphin Acetylcholine Dopamine เปนตน ซ่ึงสารเคมีนี้จะมีผลดังนี้ 

1) ควบคุมความประพฤติ การแสดงออกทางอารมณ       
2) ทําใหสมองตื่นตัว และมีความสุข   
3) ทําใหการอานขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว  
4) ทําใหรางกายรูสึกดี และมีความสุข  
5) ทําใหเพิ่มภูมิตานทาน สุขภาพแข็งแรง  

 สารเคมีในสมองในลักษณะกระตุนการทํางานของสมองเหลานี้ จะหล่ังมากเมื่อมีกิจกรรม 
สถานการณ และสภาพแวดลอม ดังนี้ 

1) การออกกําลังกาย  
2) การไดรับคําชมเชย  
3) การรองเพลง  
4) การเลนเปนกลุม  
5) ส่ิงแวดลอมในหองเรียนที่ด ี 
6) การใหทํากิจกรรมกลุม  
7) การไดรับสัมผัสที่อบอุน (Affirmation touch)  
8) การมองเห็นคณุคาของตนเอง  
9) การเลนดนตรี และเรียนศิลปะโดยไมถูกบังคับ  
10) การไดรับสิ่งที่ชอบ  
11) ความสัมพันธที่ดีตอกัน  

  
อาหารกับการพัฒนาสมอง 
 สําหรับอาหารหรืออาหารเสริมตางๆ ลวนสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีตางๆ  
ในสมอง เนื่องจากเปนองคประกอบพื้นฐานของสารเคมีตางๆ ในรางกาย เชน 

- น้ําสะอาด เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหเกิดความสมดุลของพลังงานในสมอง  ทํา
ใหสมองทํางานไดอยางเหมาะสม  

- โปรตีน (Best protein) ไดแก ปลา ไขแดง โยเกิรต ถ่ัวเหลือง และตับ  



ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูได...โดยเขาใจสมอง  หนา 22 
 

 
นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์  โรงเรียนบานทามะปริง กันยายน 2550 

- ผักสด (Fresh vegetable) ไดแก ผักใบเขียว พืชตระกูลถ่ัว เมล็ดทานตะวัน แครอท 
มะเขือเทศ และผักโขม  

- คารโบโฮเดรต (Carbohydrates) ไดแก ขาวกลอง ถ่ัว และลูกเดือย  
- ผลไมสด (Fresh fruit) ไดแก กลวย สม  สตรอเบอรร่ี บลูเบอรร่ี  และมะเขือเทศ 

 
 อาหารที่รับประทานเขาไปก็จะถูกดูดซึม ในลักษณะที่เปนแรธาตุชนิดตางๆ ที่มีผลตอการ
ทํางานของสมอง เชน กรดไขมันจะถูกใชในการสรางเซลลประสาทที่ชวยในการรับรู  กรดอะมิโนจาก
โปรตีนจะถูกใชในการสรางสื่อประสาทที่ทําหนาที่ในการถายทอดขอมูลระหวางเซลลประสาทแตละ
เซลล  กลูโคสจากอาหารกลุมคารโบไฮเดรตจะเปนพลังงานใหแกสมอง สําหรับสารตานอนุมูลอิสระ
(Antioxidants) ที่ไดจากผักและผลไม จะชวยปองกันเซลลสมองจากการถูกทําลายได วิตามินและ
สารอาหารที่มีความสําคัญตอสมองไดแก 

- วิตามินบี 1 (Thiamine) มีความสําคัญตอเซลลสมองในการเผาผลาญคารโบไฮเดรต
เพื่อใหไดพลังงาน  

- วิตามินบี 5 (Pantothenic acid) เปนโคเอนไซมที่ชวยในการทํางานของสารสื่อประสาท  
- วิตามินบี 6 (Pyridoxine) มีความสําคัญตอการทํางานของระบบประสาท ชวยในการ

สรางสารเซโรโตนิน (Serotonin) ที่ชวยทําใหอารมณและความจําดี  
- วิตามินบี 12 และโฟลิคเอซิด มีความสําคัญตอการทํางานของสารสื่อประสาท  
- วิตามินซี (Ascorbic acid) ชวยในการดูดซึมธาตุเหล็ก การขาดวิตามินซีทําใหออนเพลีย 

และเกิดอาการซึมเศราได  
- แคลเซียมและแมกนีเซียม (Calcium & Magnesium) มีความจําเปนตอระบบประสาท

สวนกลาง ซ่ึงตองทํางานคูกันจึงจะไดผลดีที่สุด  
- เซเลเนียม (Selenium) เปนสารตานอนุมูลอิสระ ทําใหอารมณดีขึ้น  
- กรดไขมัน DHA มีสวนสําคัญตอการสรางเซลลสมองและแขนงประสาทโดยเฉพาะใน

วัยทารก และวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโต 
 
ภาวะความเครยีดกับการทํางานของสมอง 
 ในภาวะปกติ ขอมูลขาวสารเหลานั้น จะเขามาทางกานสมอง (Pituitary gland) เพื่อตัดสินวา
ขอมูลขาวสารนั้น สําคัญอยางไร และสงตอไปยังทาลามัส (thalamus) เพื่อจัดกลุม และขอมูลขาวสาร
จะถูกสงตอไปยังสมองเปลือกนอก (cortex) เพื่อตัดสินวาควรจะมีการสงตอขอมูลไปเก็บไวใน
หนวยความจํา ที่ทําใหเราสามารถจดจําไปไดนานๆ หรือไม  
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 หากเราอยูในภาวะเครียดหรือตื่นเตน โดยเฉพาะเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ สมองชั้นในจะเริ่ม
ทํางานในภาวะฉุกเฉินทันที โดยสั่งงานตอไปที่กานสมองใหเราแสดงปฏิกิริยาทันที (กอนทาลามัสจะ
สงขอมูลขาวสารไปยังที่อ่ืน ซ่ึงเปนการสกัดกั้นวงจรการทํางานของสมอง) นั่นคือ หัวใจจะเตนรัว     
มือเย็น มือส่ัน เปนตน และเตรียมพรอมรางกายสําหรับภาวะฉุกเฉิน โดยจะมีการหล่ังสาร Adrenaline 
และ Cortisol ออกมา ทําใหรางกายของเราเริ่มสงเลือดจากระบบการยอยอาหาร ไปยังแขนขาเพื่อเปน
การเตรียมรางกาย ใหพรอมเพื่อความอยูรอด หัวใจจึงตองเตนเร็วขึ้น เพื่อชวยเรงการสงเลือดใหถึงที่
หมายเร็วขึ้น การตอบสนองรางกายแบบนี้ จะทําใหรางกายสามารถอยูรอดได 
 การหลั่งสาร Adrenaline และ Cortisol นอกจากจะเปนการกดการทํางานของสมองจากที่กลาว
มาแลวในขางตน Jensen, 1998 พบวา การที่มี Cortisol หลงเหลืออยูจะกลายเปนสารพิษ ทําลายสมอง
สวนที่เก็บหนวยความจําที่ทําใหเราจําไดนานๆ แตความเครียดหรือความกดดันชั่วคราวในบางครั้งก็มี
ประโยชนเหมือนกัน เพราะจะชวยใหเราตอบสนองปญหาแปลกๆ ได 
 
ตารางที่ 3.1 สรุปปจจัยที่มีผลตอสมอง 
 

สมองเจริญเติบโตดีหรือฉลาด  
(โดยเฉพาะกอนวัยรุน) 

ปจจัยท่ีเปนผลลบตอสมอง  
(เปนไดทุกวัย) 

- ไดทํากิจกรรมกลุม มีปฏิสัมพันธกับสังคม  
- ไดทํางาน/เรียนในสิ่งที่ชอบ  
- การละเลนตางๆ /เลนกับเพื่อนๆ  
- การไดฟงการเลานิทาน  
- ศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกําลังกาย รองเพลง 
ตามความถนัด และอิสระไมถูกบังคับ ไมใช
ทองทฤษฎีซํ้าซาก  

- ไดรับคาํชมเชยเสมอ  
- มองภาพตนเองบวก  
- เปนคนยืดหยุน ไมเขมงวดเกินไป  
- ชวยเหลือตนเองตามวัย  
- ความรัก ความอบอุนจากพอแม/ผูใกลชิด  
- ทัศนศึกษา : สัมผัสกับของจริง  
- รับประทานอาหารครบ 5 หมู  

- ความเครียดนานๆ จากทุกสาเหตุ  
- ถูกบังคับใหเรียน/ทําในสิ่งที่ไมชอบ  
- ทํางาน/เรียนหนัก การบานมาก ไมมีเวลา
พักผอน/ออกกําลังกาย  

- ถูกดุดาทุกวัน  
- มองคุณคาตัวเองต่ํา  
- วิตกกังวล หรือทุกขนานๆ  
- ความกลัว หรือโกรธนานๆ  
- เขมงวดเกินไป  
- สมองไมถูกใชหรือกระตุนเลย  
- ขาดสารอาหาร  
- การไดรับสารพิษ เชน ยาเสพติด  

ที่มา : http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/child/brain02.html 
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การจําและการลืม 
 การทํางานของสมองตองเกี่ยวของกับการจําและการลืม จะสังเกตจากตัวเราไดวา มีบางอยางที่
เราจําได และมีบางอยางที่เราลืมมันไป การพัฒนาของวิถีรางแหของเซลลสมองหลายๆ วิถี ที่เกิดขึ้น
บอยๆ เกิดพรอมๆ กัน แลวเกิดความคงตัว เรียกวา ความจํา (Memory)  
 ความจําระยะสั้นมีเวลา 15-30 วินาที ซ่ึงหากเรารีบรอน เราจะลืมความจํานี้ เพราะสมองมีพื้นที่
จํากัด การจําขอมูลซํ้าๆ มากมาย จะทําใหสอบไดดี แตอาจไมอยูในพื้นที่สมองที่ถาวร ซ่ึงจะมีผลแค
ระยะสั้นเทานั้น พอสอบเสร็จก็ลืม และไมไดชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของสมองและใยประสาทเลย 
 เพราะฉะนั้น เราควรใหความรูแกเด็กเทาที่จําเปน เรียนแลวสามารถนําไปใชเปนประโยชนได 
เพื่อใหเด็กมีเวลาไดพักผอน ออกกําลังกาย ทํากิจกรรมบาง เพื่อใหสมองไดรับการพัฒนาเต็ม ตาม
ศักยภาพครบทุกสวน ไมใชใหเรียนครอบคลุมมากมายเกินความจําเปน สุดทายก็จําอะไรไมไดมากเมื่อ
โตขึ้น ถือวาเปนการทําลายโอกาสในการพัฒนาสมองสวนที่เกี่ยวของกับไหวพริบ จินตนาการ 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 
กลยุทธของการจํา 
 เทคนิควิธีที่จะทําใหเด็กสามารถจําความรูตางๆ มีดังนี ้ 

1. แผนผังความคิด (Mind mapping) เชน แสดงความคิดหลัก และรายละเอียดปลีกยอย วิธีนี้
จะทําใหเกิดการสรุปรวบยอด และเขาถึงความจําไดดีที่สุด โดยใชคํานอยที่สุดเทาที่จะทําได อาจวาดรูป 
หรือสัญลักษณ เพื่อแสดงคําอธิบาย  

2. การตั้งคําถามปลายเปด หรือใหเด็กตั้งคําถาม หรือกําหนดคําตอบหรือใหเด็กตั้งคําถาม  
3. การสรุปใจความสําคัญ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสามารถของการคิดซับซอนได  
4. การแสดงบทบาทตัวละครในเรื่องที่เรียน (บางวิชา) เชน ประวัติศาสตร สงคราม  
5. การถกเถียงกัน  
6. คํายอจากหลายๆ คํานําหนา เชน WTO  OPEC เปนตน 
7. ลําดับเวลาเหตุการณ (ไดผลดีในวิชาประวัติศาสตร)  
8. การทดสอบความรู  
9. ถอดคําใหงายขึ้น จากคําพูดของผูเขียนมาเปนภาษาเด็กๆ  
10. ในการเรียนการสอนควรจัดกลุม แลวผลัดกันสอนหรือใหวิเคราะห สังเคราะหขอมูล เมื่อ

เปลี่ยนหัวขอที่สอน ก็จะเปลี่ยนกลุมกัน หรือเปลี่ยนที่นั่งกัน ทําใหมีความหลากหลาย สนุกสนาน หรือ
เปลี่ยนสีกระดาษ การจัดโตะเรียนเปนรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย และพอใจของแตละคน เพื่อทําให
รูสึกมั่นคง และทําใหสมองรับความรูไดงายขึ้น  

11. เมื่อตองการใหเด็กจําไดอาจจะตองสอบในสถานที่ที่เคยเรียนรู  



ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูได...โดยเขาใจสมอง  หนา 25 
 

 
นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์  โรงเรียนบานทามะปริง กันยายน 2550 

12. การใชดนตรี การเตนรํา กีฬา รูป เสียง เกมชวยในการเรียนรู เชน ตบมือ กระโดดเมื่อตอบ
คําถามได การทําใหมีการเคลื่อนไหวของรางกายขณะเรียน จะทําใหสนุกสนาน และจําไดงายขึ้น หรือ
การใสขอมูลในดนตรี โคลง กลอน ภาษิตลวนทําใหจําไดงายขึ้นเชนกัน 

13. การทําใหส่ิงแวดลอมในหองเรียนมีความสุข และทําใหเด็กมีอารมณดี  
14. อาจทําใหเด็กเสนอวิธีเรียนเอง ทดสอบเปนครั้งคราววาเด็กเขาใจไหม  
15. ควรฉลองกันหลังเรียนจบแตละเรื่อง หรือตกแตงหองเรียนเพื่อเพิ่มความแปลกใหม  
16. ใหเด็กกําหนดจุดมุงหมายวา ตองการรูอะไร และจํากัดเวลา (dead line setting)  
17. ใหเด็กเรียนรูดวยการกระทํา  

- รอยละ 10 เกิดจากสิ่งที่เราอาน  
- รอยละ 20 เกิดจากสิ่งที่เราไดยิน  
- รอยละ 30 เกิดจากสิ่งที่เราไดเห็น  
- รอยละ 50 เกิดจากสิ่งที่เราไดเห็นและไดยิน  
- รอยละ 70 เกิดเมื่อเราไดถกเถียงความคิดเห็นกนั  
- รอยละ 80 เกิดเมื่อเราไดสัมผัสกับตัวเอง  
- รอยละ 90 เกิดเมื่อเราไดสอนคนอื่น  

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรู 

สมองจะเริ่มเรียนรูไดเมื่อมี สิ่งจูงใจ เชน แสง สี เสียง ส่ิงแปลกใหม หรือส่ิงตางๆ ที่สะกิดใจ
ใหเราหันไปมองได ซ่ึงจะชักนําใหสมองเกิดความสนใจ ความสนใจเปนกระบวนการทํางานของสมอง
ในการกรองขอมูลนับไมถวนผานประสาทสัมผัสตางๆ เขามา  และจะนําไปสูความตั้งใจในการเรียนรู        
ความตั้งใจเปนกระบวนการเรียนรูที่มีองคประกอบของตัวผูเรียนเพิ่มขึ้น นั่นก็คือ ความตั้งใจจะควบคุม
กระบวนการเรียนรูใหดําเนินไปอยางรูตัว หรือ การรับรูนั่นเอง 

จากวิจัยพบวา คนเราจะมีความสนใจนานๆ ไมได โดยทั่วไปจะเปนที่อายุ (ป) บวก 2 นาที เปน
เวลาที่สนใจที่สุด เด็กโตมีสมาธิมากกวาเด็กเล็ก ในผูใหญจะใชเวลา 15-20 นาที ปจจัยที่มีผลตอความ
สนใจ คือ 

- อาหารพวกโปรตีน และน้ําซึ่งในสมองมีน้ํา 80%  
- ฮอรโมน (Hormone) 
- อารมณ ความรูสึกชอบ/ไมชอบ/กดดันหรือไม  
- การแตงนิทานเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และเรื่องที่นาสนใจ อยากรูอยากเห็น และเกี่ยวของ

กับความอยูรอดในปจจุบัน  
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- สัมผัสตางๆ การเคลื่อนไหว เชน การยายที่ยืนสอน  
- การสงสัญญาณเคมี (Neurotransmitters) ที่ดีในชวงเชา จะมากกวาชวงบาย ดังนั้นควร

สอนวิชาหลัก (เนื้อหายากๆ) ในชวงเชามากกวาชวงบาย ซ่ึงควรจะเปนทักษะทางสังคม  
- ในเด็กวัยรุนตองการ การทํางานเปนกลุม และทักษะทางสังคมมากขึ้น และการมีสวน

รวม จะเหมาะสมตามความสนใจ สําคัญกวาการทํางานจากสิ่งที่กําหนดในหองเรียน 
  
แนวคิดเพิ่มเติม 
 นักทํานายอนาคต (Futurist) ไดกลาวไววา ปจจุบันขอมูลตางๆ มีมากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
การที่จะเรียนรูทุกอยางเปนไปไมได ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการเรียนการสอนคือ การสอนวิธีการแสวงหา
ความรูที่เด็กสนใจมาได และคิดเปน (Learning how best to learn and how to think) 
 อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) แนะนําวา จินตนาการสําคัญมากกวาความฉลาด 
(Imagination is more important than intelligence) ดังนั้นการสอนเด็กเกี่ยวกับไหวพริบ การแกปญหา 
จินตนาการ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค ยอมจะสงผลดีในระยะยาวมากกวาสอนเนื้อหาวิชาการมากๆ 
ซํ้าซาก และนาเบื่อหนายนั่นเอง 
 ความคิดกับความจํา ตองอาศัยกันและกัน เพราะหากเราไมมีความรู (ความจํา) ในเรื่องนั้นเลย 
เราก็ไมสามารถคิดแกไขปญหา หรือสรรคสรางงานในเรื่องนั้นๆ ได 
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