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บทที ่3  
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัสมอง 

 

 
สมองเป็นส่วนของอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสุดในร่างกายของคนเรา ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีควบคุมการ

กระท าของเราทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนไหว ความรู้สึกนึกคิด หรือความจ า นอกจากน้ียงัมี
การกระท าอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีสมองไม่ไดค้วบคุมการกระท านั้นโดยตรง แต่ควบคุมผา่นทาง
สารเคมีท่ีมีอยูใ่นโลหิต ซีงจะส่งผลกระทบไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย   

อริยะ สุพรรณเภษชั (2545:3-4) ไดก้ล่าวเก่ียวถึงสมองมนุษยไ์วว้า่  สมองของคนเราเป็น
อวยัวะท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก ประกอบดว้ยเซลประสาทและเส้นประสาทจ านวนมากมา
ประกอบกนัเป็นระบบประสาท โดยอยูภ่ายในกระโหลกศีรษะ  ห่อหุม้ดว้ยเยือ่หุม้สมองและมีน ้า
หล่อเล้ียงสมอง หล่ออยู ่  ของเหลวน้ีบรรจุอยูใ่นช่องวา่งส่ีช่องภายในสมอง และจะถูกขบัออกมา
หล่อระหวา่งชั้นของเยือ่หุม้สมอง  จากนั้นก็เขา้สู่กระแสเลือดอีกคร้ัง  นอกจากนั้นยงัมีแผน่กระดูก
อ่อนระหวา่งขอ้สันหลงัแต่ละช้ินช่วยลดแรงสั่นสะเทือนท่ีจะกระทบถึงสมองดว้ย ในระบบ
ประสาท ส่ิงท่ีส าคญัมากเท่า ๆ กบัสมองก็คือ ไขสันหลงั (Spinal cord) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีต่อออกจาก
สมอง ผา่นมาตามล ากระดูกสันหลงั ทั้งสมองและไขสันหลงัน้ีจะรวมกนัเป็น ระบบประสาท
ส่วนกลาง (Central nervous system)ตลอดระยะความยาวของไขสันหลงั จะมีเส้นใยประสาท 
(Nerves) แยกออกและแผข่ยายออกไปครอบคลุมเกิอบจะทัว่ทุกส่วนของร่างกาย  เพื่อรับเอาขอ้มูล
ต่าง ๆ จากอวยัวะประสาทไปสู่สมอง  และในขณะเดียวกนัก็จะน าค าสั่งจากสมองไปยงัอวยัวะ
เหล่านั้นดว้ย 
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สมองของมนุษยห์นกักวา่สมองของสัตวอ่ื์น ๆ นอกจากชา้งและปลาวาฬ  คิดเฉล่ียในผูช้าย

ผูใ้หญ่ หนกัประมาณ 1380 กรัม  ในผูห้ญิงหนกั 1250 กรัม  น ้าหนกัของสมองน้ีตอ้งแลว้แต่ความ
เจริญของสมอง สมองเจริญเร็วภายในอาย ุ5  ปีและเจริญเร่ือยไป  สมองจะหยดุเจริญเม่ืออาย ุ 20 ปี      
สมองจะมีน ้าหนกัเพียง 2 % ของน ้าหนกัร่างกาย  แต่ตอ้งใชพ้ลงังานถึง 20 %  ของพลงังานท่ี
ร่างกายผลิตไดใ้นการท างานของสมอง  โดยพลงังานส่วนน้ีไดจ้ากกลูโคสและออกซิเจนซ่ึงน ามา
ทางกระแสโลหิต 
 

 
 

สมองของมนุษยเ์ป็นมรดกแห่งววิฒันาการหลาย ๆ ลา้นปี  สมองของมนุษยน์ั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบัใหญ่ ๆตามการท างานของสมองไดด้งัน้ี  คือ (อริยะ สุพรรณเภษชั :2543,5-9) 
1. สมองส่วนแกนกลางหรือสมองดึกด าบรรพห์รือสมองส่วนสัตวเ์ล้ือยคลาน 
   เช่นเดียวกบัสัตวมี์กระดูกสันหลงัขั้นตน้ทั้งหลาย ท าหนา้ท่ีเป็นกลไกรับความรู้สึกต่าง ๆ ,
ตดัสินใจในสถานการณ์วา่สู้หรือถอย และควบคุมการอยูร่อดของชีวติ  เช่น การหายใจ การ
ไหลเวยีนของโลหิต การยอ่ยอาหาร ฯลฯ  ซ่ึงเป็นไปโดยอตัโนมติั  สมองระดบัน้ีมีในปลา และ
สัตวเ์ล้ือยคลาน  ส่วนน้ีของสมองไดแ้ก่กา้นสมองและไขสันหลงั   

ซ่ึงมีววิฒันาการมาตั้งแต่ 300 ลา้นปีท่ีแลว้  ความอยูร่อดระดบัน้ีไม่ตอ้งอาศยั “ ความคิด” 
เพียงแต่เป็นปฏิบติัการของกา้นสมองและไขสันหลงัท่ีเรียกวา่ ปฏิกิริยา Reflexซ่ึงระบบของกลไก
รับความรู้สึกต่าง ๆ ของสมองส่วนน้ีสามารถไดรั้บการพฒันาข้ึนไดจ้ากการสัมผสัโดยตรงกบั
ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ซ่ึงเม่ือยา่งเขา้อายปีุท่ี 4 สมองส่วนน้ีจะพฒันาไดม้ากถึง 80 % และจะหยดุการ
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พฒันาไปเม่ืออายไุดป้ระมาณ 7 ปี ซ่ึงสมองในระดบัท่ีสูงข้ึนไปมากกวา่นั้นจะเร่ิมตน้พฒันาในขั้น
ปฐมภูมิ  

เพราะฉะนั้นควรใหค้วามส าคญักบัการเล้ียงดูเด็กอยา่งเอาใจใส่ ความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่
ก็จะเปิดเผยออกมา  กลไกรับความรู้สึกต่าง ๆ ก็ไดรั้บการพฒันาไดเ้ตม็รูปแบบและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการควบคุมจิตใตส้ านึกใหเ้ป็นปกติ,การสร้างประสบการณ์ของการพฒันาประสาท
สัมผสัของประสาทรับรู้ของเด็ก, ซ่ึงจะท าใหร้ะบบโครงสร้างของสมองส่วนน้ีมีการพฒันาอยา่ง
เพียงพอ  เพื่อจะเป็นพลงัช่วยผลกัดนัใหก้ารพฒันาของสติปัญญาในสมองระดบัท่ีสูงกวา่ท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แต่ในปัจจุบนัพบวา่สังคมเกิดปัญหาการใชค้วามรุนแรงเกิดข้ึนอยา่งมากมายในสังคมต่าง ๆ 
ทัว่โลกเป็นเพราะวา่สมองส่วนน้ีของผูค้นสังคมถูกกระตุน้ดว้ยส่ือต่าง ๆ ผลิตออกมามอมเมาอยา่ง
ไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมรุนแรง ข้ึนมาได ้  เช่น ส่ือลามกต่าง ๆ ,ภาพยนตห์รือเกม
คอมพิวเตอร์ท่ีส่ือความรุนแรงซาดิสม,์เวปไซตโ์ป๊  เพลงท่ีเร่าร้อนกระตุน้กามและความรุนแรง เป็น
ตน้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมนัจะไปกระตุน้สมองสัตวเ์ล้ือยคลานของผูเ้สพส่ือต่าง ๆ เหล่านั้น  ท าให้
สมองส่วนสัตวเ์ล้ือยคลานของเขาใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน  ท าใหม้นัมีพลงัรุนแรง มีผลท าใหส่้ง
สัญญาณใหส้มองส่วนอารมณ์ แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา นอกกรอบแห่งสังคมและ
วฒันธรรมโดยท่ีสมองส่วนปัญญาภายใตส้มองส่วนอารยะไม่มีพลงัเพียงพอท่ีจะไปควบคุมมนัได ้  
ดงันั้นการท่ีจะเสพส่ือต่าง ๆ จงพิจารณาให้เหมาะสม 
2. สมองระดบักลางหรือสมองส่วนอารมณ์   

มีในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชั้นสูงเท่านั้น เรียกวา่ระบบลิมบิค(Limbic system) เป็นส่วนท่ี
แสดงอารมณ์ เช่น ความรักผกูพนั ความชิงชงั ความโกรธ ความเกลียด ความกลวั ฯลฯ มนุษยมี์
อารมณ์ก็เพราะมีสมองระดบัน้ี  นอกจากนั้นยงัมีส่วนท่ีก่อใหเ้กิดความจ าทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
(STM และ LTM )  ซ่ึงมีความส าคญัต่อการอยูร่อดเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อีกดว้ย  สมองส่วนน้ี
พฒันาเม่ือประมาณ 100 ลา้นปีท่ีแลว้  เม่ือส้ินสุดยุคไดโนเสาร์ สัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนมจึงค่อย
แพร่หลายและมีววิฒันาการสืบต่อมา   

ซ่ึงสมองส่วนน้ีสามารถไดรั้บการพฒันาไดจ้ากการเล่น,การท่ีมีรูปแบบตวัอยา่งหรือโมเดล
ท่ีเหมาะสมเป็นตวัเร่งเร้าใหเ้กิดการลอกเลียนเอาแบบอยา่ง การรับฟังจากการเล่าเร่ืองและมีการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาทางดา้นอารมณ์ท่ีสมบูรณ์  เพื่อท่ีจะผา่นไปสู่ระดบัของสติปัญญาท่ีสูงกวา่
ของตวัเขา 

สมองส่วนอารมณ์น้ีจะเป็นสมองส่วนท่ีแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยอ์อกมาทั้งทาง
กาย,วาจาและใจ รวมทั้งภาษากายต่าง ๆ การแสดงออกของพฤติกรรมอยา่งไรข้ึนอยูก่บัวา่ สมอง
ส่วนปัญญา หรือ สมองส่วนสัตวเ์ล้ือยคลานมีอิทธิพลมากกวา่กนั ถา้สมองส่วนปัญญามีอิทธิพล
มากกวา่ ก็จะสามารถควบคุมท าใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมและอารมณ์ เป็นไปตามกรอบของ
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สังคมและวฒันธรรมท่ีก าหนด  แต่ถา้สมองส่วนสัตวเ์ล้ือยคลานมีอิทธิพลมากกวา่เน่ืองจากถูก
กระตุน้โดยการเสพส่ือท่ีมอมเมา ฯ ก็จะท าใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมและอารมณ์ของเขาไม่
เป็นไปตามกรอบท่ีสังคมและวฒันธรรมก าหนด อยูใ่นสภาวะผูมี้อีคิวต ่า 
  3. สมองส่วนนีโอ-คอร์เทก็ซ์หรือสมองระดบัอารยะหรือสมองส่วนปัญญา 
   เช่นเดียวกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทั้งหลาย  ส่วนน้ีมีไวรั้บสัมผสัทั้งหา้ (หู ตา จมูก ล้ิน 
ผวิหนงั)  ควบคุมการเคล่ือนไหวและความรู้สึกนึกคิดและการเรียนรู้ทั้งส้ิน  เปลือกสมองของมนุษย์
ทั้งหนาทั้งมีรอยพบัจีบยน่ลึก ๆ เพิ่มพนูปริมาณและพื้นท่ี  เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนของเดนไดร์ท
(Dendrittic spine) ท าใหเ้กิดความเช่ือมต่อของทางเดินกระแสประสาทในสมองท่ีเรียกวา่ เบรนคอน
เนคชัน่( Brain connection) มีผลท าใหเ้กิด ไซแนปส์(synapse)ไดเ้พิ่มข้ึน  จึงมีขีดความสามารถสูง
ยิง่กวา่สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมใด ๆ  ดว้ยสมองระดบัน้ีจึงช่วยใหม้นุษยมี์ “อารยธรรม”  สมองระดบัน้ีมี
ววิฒันาการเม่ือไม่ถึงหา้แสนปีน่ีเอง  มนุษยน์ั้นอยูร่อดดว้ยการเรียนรู้ซ่ึงต่างจากสัตวซ่ึ์งอยูร่อดได้
ดว้ยปฏิกิริยา Reflex และ สญัชาติญาณ(Instinct)   

ซ่ึงสมองส่วนน้ีจะเป็นตวัก าหนดระดบัสติปัญญาของมนุษยโ์ดยท่ีสมองส่วนน้ีจะคอยเลือก
เฟ้นข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บผา่นเขา้มาจากประสาทส่วนอ่ืน ๆ และผลลพัทท่ี์ไดจ้ะเป็นผลลพัทท่ี์
เตม็ไปดว้ยเหตุผล การตดัสินใจ ความคิดท่ีใชปั้ญญาในการไตร่ตรอง ภาษาท่ีใช ้ ปฏิกิริยาการ
ควบคุม และความเขา้ใจท่ีแสดงออกทางท่าทาง   

สมองส่วนน้ีถา้ไดส่้งเสริมให้มีศกัยภาพสูง  โดยการไดเ้สพส่ือในส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาตน เช่น ไดอ่้านหนงัสือท่ีดี,ฟังดนตรีท่ีพฒันาศกัยภาพสมอง, ไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลท่ีดีทาง
ศาสนา,ไดรั้บความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติัเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยามารยาทท่ีเหมาะสม ฯ  ส่ิง
เหล่าน้ีก็จะเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้สมองส่วนปัญญาและยบัย ั้งการครอบง าของสมองส่วน
สัตวเ์ล้ือยคลาน  มีผลท าใหส้มองส่วนอารมณ์ไดมี้การแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีดีท่ี
เหมาะสมตามสมองส่วนปัญญาไปดว้ย 
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หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสมอง 

 
อริยะ สุพรรณเภษชั(2543,7-11) ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ของสมอง  

ไวด้งัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.สมองส่วนหน้า (Forebrain)   
1.1 สมองใหญ่ (Cerebrum)   

เป็นสมองส่วนทีก่นิเนือ้ทีใ่นกระโหลกศีรษะมากทีสุ่ด ประมาณ 70 % ของสมองทั้งหมด  
เป็นสมองส่วนทีม่ีอายุน้อยที่สุด คือ เป็นสมองที่เพิง่จะผ่านข้ันตอนการววิฒันาการมาเมื่อไม่นานมา
นีเ้อง สมองส่วนนี้ท าหน้าที่หลกัเกีย่วกบัความรู้ ความคิด ความจ า  เป็นศูนย์ควบคุมเกี่ยวกบัการพูด
และการรับรู้ภาษา  เป็นศูนย์ควบคุมสัมผสัทั้ง 5 เป็นศูนย์ควบคุมกล้ามเนือ้ และการเคลือ่นไหวต่าง 
ๆ ทีอ่ยู่ภายใต้อ านาจของจิตใจ  

สมองใหญ่ ประกอบด้วยสมองรูปคร่ึงวงกลมแยกเป็นสองส่วน เรียกว่า เฮมิสเฟีย
(Hemispheres) ซ่ึงจะเช่ือมต่อกนัทีร่อยผ่าลกึด้านล่างด้วยเน่ือเยื่อแถบยาวทีเ่รียกว่า คอร์พสัคัลโล
ซัม (Corpus callosum)  ภายในเฮมิสเฟียซ่ึงประกอบกนัเป็นสมองใหญ่นี ้ จะมีช้ันของเนือ้เยือ่อยู่ 2 
ช้ัน ช้ันบาง ๆ ทีอ่ยู่ภายนอกเรียกว่า พืน้ผวิสมอง (Cortex) หรือเนือ้เยือ่สีเทา (grey matter) ซ่ึงเป็น
ช้ันทีห่่อหุ้มสมองใหญ่ไว้ทั้งหมด ส่วนนีจ้ะอุดมไปด้วยปลายประสาท และส่วนทีอ่ยู่ลกึลงไปจะมี
เนือ้สมองสีขาว(white matter)  บริเวณส่วนผวิของซีรีบรัม เรียกว่า ซีรีบรัมคอร์เท๊กซ์ (cerebrum 
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cortex) มีความหนาประมาณ 4 มิลลเิมตร  อยู่ในส่วนของเนือ้สมองสีเทา  รอยหยักของผวิสมองก็
เกดิทีซี่รีบรัมคอร์เท๊กซ์น่ีเอง  ซีรีบรัมคอร์เท๊กซ์ของมนุษย์มีความซับซ้อนมาก และหน้าทีต่่าง ๆ 
ของซีรีบรัมทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว  กเ็กดิขึน้ทีซี่รีบรัมคอร์เท๊กซ์น่ีเอง  ซ่ึงพืน้ผวิสมองมีหน้าทีส่ าคัญใน
การควบคุมเคลือ่นไหวของร่างกายโดยควบคุมการท างานของกล้ามเนือ้ลายทีอ่ยู่ในอ านาจการ
ควบคุมของจิตใจและยงัควบคุมเกีย่วกบัประสาทสัมผสัอีกด้วย 
สมองส่วนนีแ้บ่งออกได้เป็นส่วนย่อยทีเ่รียกว่าพูสมอง (lobe) 4 ส่วนหรือ 4 พู ได้แก่ 
1.1.1. พูสมองส่วนหน้า ฟรอนทลัโลบ(Frontal lobe) ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการคัดเลอืกส่ิงเร้า  สมาธิ 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ ความจ า ความฉลาด ความคิดอย่างมีเหตุผล  ค าพูดและการ
วางแผน  ตลอดจนควบคุมการท างานของกล้ามเนือ้ แขนขาและใบหน้าด้วย 
1.1.2. พูสมองส่วนพาไรทลัโลบ(Parietal lobe)  ท าหน้าที่รับความรู้สึกสัมผสัจากร่างกาย (Sensual)  
การคิดในระดับสูง  ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลทางสายตา ทางความรู้สึกสัมผสั  ทกัษะด้าน
คณติศาสตร์  ภาษา และ ดนตรี ความสามารถด้านคณติศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ และจินตนาการ
เกีย่วกบัต าแหน่งและเนือ้ที่ของวตัถุในระบบสามมิติเกดิจากสมองส่วนนี้ 
1.1.3. พูสมองส่วนเทม็พอรัลโลบ (Temporal lobe)   ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการได้ยนิเสียง  ( Auditory),
การดมกลิน่ (Olfaction),ความจ าและภาษา 
1.1.4. พูสมองส่วนออกซิพติัลโลบ (Occipital lobe) ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการมองเห็น 
1.1.5. พูสมองส่วนลมิบิคโลบ  (Limbic lobe)   เป็นส่วนของซีรีบรัมเก่าแก่ดั้งเดิมทีถู่กดันเข้าไป 
(บางคร้ังน าพูสมองส่วนนีไ้ปรวมกบัสมองส่วนกลางและบางส่วนของก้านสมอง โดยเรียกรวมว่า
เป็นระบบลมิบิก (limbic system)) ท าหน้าทีส่ าคัญร่วมกับสมองส่วนอืน่ ๆ โดยท าหน้าทีเ่กีย่วข้อง
ความทรงจ า(Memory) การเรียนรู้  อารมณ์และการแสดงอารมณ์ได้ถูกต้องตามประสบการณ์ ตาม
วฒันธรรมตลอดจนสัญชาตญาณการอยู่รอดหรือการเห็นแก่ตัวเอง (ego) 
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1.2ไดเอนเซฟาลอน (Diencephalon)   มีส่วนประกอบทีส่ าคัญคือ                                                
1.2.1  ทาลามัส (Thalamus)  อยู่ใต้ซีรีบรัมและอยู่เหนือไฮโพทาลามัส  ท าหน้าที่ 
เหมือนศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณของร่างกายระหว่างไขสันหลงัและซีรีบรัม  โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์
รวมกระแสประสาททีผ่่านเข้าแล้วถ่ายทอดกระแสประสาทไปยงัส่วนต่าง ๆ ของสมองทีเ่กีย่วข้อง
กบักระแสประสาทน้ัน ๆ โดยแปลสัญญาณที่รับเข้ามาก่อนส่งไปยงัซีรีบรัม เช่น รับกระแสประสาท
จากหูแล้วส่งเข้าซีรีบรัมบริเวณศูนย์การรับเสียง                                                                                      
1.2.2. ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)  อยู่ถัดจากทาลามัสลงไปทางด้านล่างของสมอง   ท าหน้าที่
ควบคุมระบบประสาทอตัโนมัติ และต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ในการตอบสนองด้านอารมณ์และสัณชาติ
ญาณโดยท าหน้าที่โดยสร้างฮอร์โมนหลายชนิดส่งไปควบคุมต่อมใต้สมองซ่ึงอยู่ปลายสุดของสมอง
ส่วนนีอ้กีต่อหน่ึง  นอกจากน้ันยงัมีหน้าทีเ่ป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  การเต้นของหัวใจ  
ความดันเลอืด  การนอนหลับ  ความหิว ความอิม่ ความกระหาย  รวมทั้งเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์
และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ  โศกเศร้า และความรู้สึกทางเพศ 
1.2.3. อพีทิาลามัส(Epithalamus) หรือ ไพเนียลบอดี ้ (Pineal body) เป็นกลุ่มเซลมีลกัษณะคล้าย
เซลรับแสง หน้าทีย่งัไม่แจ้งชัด 
2. สมองส่วนกลาง (Midbrain) 

เป็นสมองส่วนทีอ่ยุ่ระหว่าง พอนส์ กบั ไดเอนเซพารอน  มีหน้าทีเ่กี่ยวข้องกบัการโฟกสั
ภาพของตาให้ชัดเจนเวลาดูของใกล้หรือไกล,ท าให้ลูกตากรอกไปมาได้,การที่ท าให้ม่านตาปิดเปิดใน
เวลามีแสงสว่างเข้ามามากหรือน้อย  
3. สมองส่วนท้าย (Hindbrain) แบ่งเป็น 
3.1 ซีรีเบลลมั(Cerebellum)   สมองส่วนทา้ยทอยท าหนา้ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายให้
ต่อเน่ือง เท่ียงตรงราบร่ืน   จนกระทัง่สามารถท างานชนิดละเอียดอ่อนได ้และท าใหร่้างกายสามารถ
ทรงตวัได ้  โดยรับความรู้สึกจากหูท่ีเก่ียวกบัการทรงตวัแลว้ซีรีเบลลมัแปลเป็นค าสั่งส่งไปยงั
กลา้มเน้ือ 
3.2  พอนส์(Pons)  อยู่คนละด้านของซีรีบรัมติดต่อกับสมองส่วนกลางเป็นทางผ่านของกระแส
ประสาทระหว่างซีรีบรัมกบัซีรีเบลลมั  และระหว่างซีรีเบลลมักบัไขสันหลงั  พอนส์ท าหน้าที่
ควบคุมการเคลือ่นไหวเกี่ยวกับการเคีย้ว การหลัง่น า้ลาย  การเคลือ่นกล้ามเนือ้บริเวณใบหน้า และ
ควบคุมการหายใจ  
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3.3  เมดุลลา ออบลองกาตา (Medulla  Oblongata)  เป็นส่วนสุดทา้ยของสมอง  ตอนปลายสุดของ
สมองส่วนน้ีอยูติ่ดกบัไขสันหลงั  จึงเป็นทางผา่นของกระแสประสาทระหวา่งสมองกบัไขสันหลงั 
เมดุลลาออบลองกาตาน้ีเป็นศูนยค์วบคุมการท างานของระบบประสาทอตัโนมติัต่าง ๆ เช่น การ
หมุนเวยีนเลือด  ความดนัเลือด  การเตน้ของหวัใจ  ศูนยค์วบคุมการหายใจ  นอกจากน้ียงัเป็นศูนย์
ควบคุมการกลืน  การไอ การจาม และอาเจียน 
 

 
 
ก้านสมอง (Brain stem)   เป็นส่วนท้ายสุดของสมอง เป็นสมองส่วนทีต่่อเช่ือมกบักระดูกสันหลงั 
ประกอบด้วยสมองส่วนกลาง พอนส์ และเมดุลลา ออบลองกาตา  ภายในก้านสมองพบกลุ่มเซล
ประสาทและใยประสาทเช่ือมระหว่างเมดุลลาออบลองกาตากบัทาลามัส เป็นสมองส่วนทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ด เพราะพบว่าเป็นสมองส่วนส าคัญของสัตว์โบราณหลายชนิด ก้านสมองท าหน้าที่ส าคัญในการ
ควบคุมการท างานงานของร่างกาย และเป็นระบบทีช่่วยค า้จุนชีวติของเราด้วย  แม้ว่าสมองส่วนอืน่ 
ๆ จะถูกท าลายหมดเมื่อเกดิอุบัติเหตุ  แต่ถ้าก้านสมองไม่ได้ถูกท าลายด้วยแล้ว  ร่ายกายกอ็าจจะมี
ชีวติอยู่ได้อกีช่ัวขณะหน่ึง 
    การท างานของก้านสมองเป็นการท างานในระดับจิตไร้ส านึก(unconscious)เป็นฟังค์ช่ัน
การท างานทีส่ร้างขึน้มาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอด  เป็นความสามารถทีต่ิดตัวมาแต่ก าเนิดเพือ่การ
อยู่รอดในโลกธรรมชาติเช่นเดียวกบัสัตว์อืน่ หรืออาจเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของส่ิงมีชีวติกไ็ด้  
ความสามารถของเด็กทารกที่เพิง่เกดิใหม่ ๆ   ล้วนแล้วแต่เป็นการท างานของก้านสมองทั้งส้ิน 
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ก้านสมองท างานร่วมกบัไขสันหลงั เพือ่ควบคุมการท างานของร่างกาย และควบคุมระบบ
ประสาทอตัโนมัติต่าง ๆ  เป็นศูนย์การควบคุมการนอนหลบั   การรู้สึกตื่นตัวหรือความมีสติ ศูนย์
ควบคุมการหายใจ  การเต้นของหัวใจ  ความดันโลหิต  ควบคุมอุณหภูมิและการหลัง่น า้ย่อย   การ
เคลือ่นไหวบริเวณใบหน้า  การกลนื การไอ การจาม การสะอกึ และอาเจียน 

หน้าทีส่ าคัญทีสุ่ดของก้านสมอง  คือ การควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเรา โดยก้านสมองจะ
ตัดหน้าทีก่ารท างานของสมองในขณะที่เราหลบั  และจะจ่ายหน้าทีก่ารท างานให้กบัสมองใหม่เมื่อ
เราตื่น   แม้แต่ในขณะทีเ่ราก าลงัหลบั  ก้านสมองก็ยงัคอยควบคุมและตรวจสอบการท างานต่าง ๆ 
ของร่างกาย  เพือ่ให้ทุกอย่างด าเนินไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย 

การท างานของก้านสมองคล้ายกบัการท างานของคอมพวิเตอร์  คือ จะมีหน้าทีค่วบคุมและ
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหลายทีผ่่านเข้ามาสู่สมองทางระบบประสาท  จากน้ันกจ็ะด าเนินการกบัข้อมูล 
รวมถึงการส่งสัญญาณข้อมูลน้ันกลบัไปที่ระบบประสาท เพือ่การควบคุมร่างกายทั้งหมด  ก้าน
สมองจะท างานโดยทีเ่ราไม่รู้สึกตัว  แม้ว่าเราอาจจะสังเกตผลจากการท างานน้ันอยู่บ้างกต็าม  
ท านองเดียวกบัการทีเ่ราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราก าลงัหายใจน่ันเอง 

เรติคูลาร์  ฟอร์เมช่ัน (Reticular formation) เป็นกลุ่มเซลภายในก้านสมองที่ทอดตัวอยู่ใน
แกนกลางของก้านสมองส่วนสีเทา   ตั้งแต่ไขสันหลงั เมดัลลาออบลองกาตา และพอนส์  สมอง
ส่วนกลาง จนถึงทาลามัส   สามารถรับข้อมูลและผสมผสานข้อมูลจากทุกส่วนของระบบประสาท
กลางได้พร้อมกนัเกอืบทุกเซลล์ 
 ส าหรับการควบคุมอวัยวะภายใน ระบบประสาททีรั่บผิดชอบเกีย่วกบัเร่ืองนี ้ เราเรียกว่า
ระบบประสาทอตัโนมัติ (Autonomic nervous system) ท าหน้าทีค่วบคุมการไหลเวียนของโลหิต 
การย่อยอาหาร การหายใจ อวยัวะสืบพนัธ์ และการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย  นอกจากนีย้งั
ควบคุมต่อมส าคัญ ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อร่างกายด้วย  ระบบประสาทอตัโนมัติจะเป็นการท างานโดย
อสิระของสมอง  โดยล าตัวเซลล์ประสาทจะจับกลุ่มกนัในปมประสาทใกล้กระดูกสันหลงั และจะ
ท างานเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัปฏิกิริยาสะท้อนกลบัเท่าน้ัน  ถึงแม้ว่าก้านสมองจะเป็นส่วนส าคัญของ
ระบบประสาทอตัโนมัตินี ้ แต่เราจะไม่รู้สึกถึงการท างานของมันเลย 

ระบบดังกล่าวนีส้ามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก
(Sympathetic nervous system)และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก(Parasympathetic nervous 
system)  ซ่ึงทั้งสองส่วนจะท างานตรงข้ามกนัเสมอ  โดยระบบประสาทซิมพาเทติก(Sympathetic 
nervous system)จะท าหน้าที่กระตุ้นอวยัวะท างานมากขึน้ แต่อกีระบบหน่ึงระบบประสาทพาราซิม
พาเทติก(Parasympathetic nervous system)คือจะกระตุ้นให้อวยัวะหยุดท างาน เช่น เวลาโกรธ
หรือเครียดระบบประสาทซิมพาเทติกกจ็ะกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลัง่ฮอร์โมนอะดรีนาลนิออกมา 
ท าให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลอืดสูง พอหายโกรธหรือเครียด ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก  ก็
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จะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหยุดหลัง่ฮอร์โมนอะดรีนาลนิ ซ่ึงจะท าให้สภาพการเต้นของหัวใจและ
ความดันเลอืดกลบัสู่สภาพปกติ เป็นต้น ระบบทั้งสองผลดัเปลีย่นหมุนเวียนเช่นนี้  จึงจะท าให้
อวยัวะท างานได้อย่างสมดุล 

 
ความรู้เกีย่วกบัสมองสองซีก 
 
 อริยะ  สุพรรณเภษชั(2542,12-17) ไดศึ้กษาคน้ควา้ในความรู้เก่ียวกบัสมองสองซีกไวโ้ดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สมองของคนเรามีอยู ่ 2 ซีก คือสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวา โดยท่ีสมองซีกขวาจะ
ควบคุมการท างานของร่างกายซีกซา้ย และสมองซีกซา้ยจะควบคุมการท างานของร่างกายซีกขวา 
สมองทั้ง 2 ซีกจะมีใยประสาทจ านวนมากเช่ือมอยูเ่พื่อให้สมองทั้ง 2 ส่วนรับรู้การท างานซ่ึงกนัและ
กนัทั้งน้ีทั้งนั้น สมองแต่ละซีกจะมีการท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั       

โดยท่ีสมองทางซีกซา้ย เป็นส่วนท่ีควบคุมการคิด และมีการท างานท่ีออกมาเป็นนามธรรม 
เช่น การนบัจ านวนเลข, การบอกเวลา, การสรรหาถอ้ยค า, การหาเหตุผล เป็นตน้ ส่วนสมองซีกขวา 
จะท าหนา้ท่ีจินตนาการ, ฝัน, สร้างสรรคค์วามคิดใหม่, การซึมซาบในดนตรีและศิลปะ เป็นตน้ 
ดงันั้นการท่ีคนเราสามารถคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ไดน้ั้น เกิดจากการท างานของสมองซีกขวาน้ีเอง 
เม่ือสมองซีกขวาท างาน สมองซีกซา้ยจะรับหนา้ท่ีแสดงผลการท างานออกมาใหค้นอ่ืนเห็น 
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ตารางแสดงความถนดัและสไตลใ์นการเรียนรู้ของสมองซีกซา้ยและซีกขวา(อริยะสุพรรณเภษชั:15) 
สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 

1. ชอบการเรียนรู้ส่ือสารแสดงความรู้สึก  ด้วย
ภาษาพูด เขียน ช่างเจรจา  ประดิษฐ์คิดถ้อยค าที่
เหมาะสมมาใช้ 

1. โดดเด่นในการเรียนรู้ส่ือสารโดยไม่ต้องอาศัย
ตัวหนังสือหรือค าพูด  ใช้ภาษากายได้ด ี

2. โดดเด่นในการตีความหมายของสัญญลกัษณ์  
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวอกัษร  ชอบคิดเลข
และการค านวณต่าง ๆ 

2. ชอบเรียนรู้ด้วยการลงมือท าจริง ๆ แตะต้อง
และสัมผสัของจริง  บ่อยคร้ังมีความล าบากทีจ่ะ
ท าอะไรกบัส่ิงตีพมิพ์  หรือแบบฝึกหัด 

3. ชอบการเรียนรู้ ถนัดในการคิดเป็นเส้นตรง 
ชอบคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหาจากส่วนย่อยไป
หาส่วนใหญ่  ละเลยทัศนะองค์รวมมีล าดับ
ขั้นตอนแน่ชัด  จัดล าดับความส าคัญ  คิดและ
วเิคราะห์แยกแยะแต่ละข้ันตอนอย่างมีเหตุผล  
แล้วหาค าตอบสุดท้ายได้ 

3. ถนัดในเร่ืองของการหยัง่หามิติต่าง ๆ สามารถ
หยัง่รู้อวกาศ และใช้ประโยชน์จากรูปทรง 
รูปแบบ รวมทั้งรูปทรงเรขาคณติ  เช่น วงกลม  
สามเหลีย่ม ส่ีเหลีย่ม ได้ดี 
 

4. ถนัดในการจัดท ารายการส่ิงของต่าง ๆ  4. ชอบเรียนรู้จากส่วนใหญ่มาหาส่วนย่อย  ไม่มี
ล าดับขั้นตอนในการคิดแน่ชัด  ชอบเร่ิมต้นคิด
จากค าตอบหรือแนวคิดทั้งหมด 

5. ตามกรอบทีว่างไว้ 5. โดดเด่นในการใช้จินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดเร่ืองจังหวะจะโคน ดนตรี  
ศิลปะ การแยกสีสัน และการกฬีา 

 
 
 

สรวงมนฑ์  สิทธิสมาน (2542:39-42)  ได้บอกถึงความแตกต่างของคนทีใ่ช้สมองข้างซ้าย
และข้างขวามากไว้ดังนี้ 

คนทีใ่ช้สมองข้างซ้ายมาก   :    จะเป็นคนชอบวเิคราะห์   สามารถทีจ่ะแสดงความรู้สึกของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน  เป็นวางแผนงานเรียบร้อย  เป็นคนค่อนข้างมองเห็นส่ิง ๆ ต่าง ๆ เป็นขาวและ
ด า คนกลุ่มนีจ้ะเก่งเลขคณติ วทิยาศาสตร์ และสามารถจะเรียนรู้จากความผดิพลาด  สามารถท างาน
จนประสบความส าเร็จได้  แต่จะมีปัญหาเพราะต้องใช่ความพยายามอย่างมาก  และจะเกดิ
ความเครียดถ้าหากไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั  เพราะฉะน้ันต้องพยายามเพิม่ทกัษะการท างานของ
สมองซีกขวา  ซ่ึงหมายความว่าจะต้องเช่ือสัญชาติญาณให้มากขึน้  จะต้องใข้การวาดภาพวางแผน  
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และทีส่ าคัญคือจะต้องผ่อนคลายให้มากขึน้ จะต้องลดกจิกรรมต่าง ๆ ลงและต้องพยายามใช้
ความคิดสร้างสรรค์ทีม่ี่อยู่ให้เกดิประโยชน์ 

คนทีใ่ช้สมองข้างขวามาก  :   จะเป็นคนทีใ่ช้สัญชาติญาณมาก  มีความคิดสร้างสรรค์ข้อมูล
ทีไ่ด้มาอย่างมีประโยชน์  และจ าเก่ง      เป็นคนทีช่อบหรือมีความสามารถทางศิลปะ  เขียนหนังสือ  
แต่งเร่ืองจินตนาการเก่ง         มีความสามารถทางการแสดงออก  เล่นละครเก่ง สามารถเข้าใจความ
ต้องการของคนอื่น  และเป็นคนที่เปิดเผย  มักเป็นคนทีไ่ม่ค่อยมีระเบียบ  ไม่ค่อยวางแผน  ไม่ค่อย
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้คนอืน่เข้าใจได้  ดังน้ันต้องพยายามพฒันาในเร่ืองของการ
จัดระบบ  วางแผน มีระเบียบ แสดงความคิดเห็นออกมา ส่ือสารให้คนอื่นเข้าใจได้มากขึน้  คนกลุ่ม
นีจ้ะได้ประโยชน์จากการใช้สมองข้างซ้าย  โดยการฝึกให้สมองทั้งสองข้างท างาน   

นอกจากความรู้เกีย่วกบัสมองสองซีกทีก่ล่าวมา  จากข้อเขียนของบาร์บาร่า ไมส์เตอร์  วิ
ตาล   ได้จ าแนกบุคคลในโลกไว้ 3 ประเภทตามความถนัดทางสมองได้แก่ (บาร์บาร่า ไมส์
เตอร์:2538,22-23) 
1. คนทีม่ีความสามารถรับรู้ทางจักษุประสาทได้อย่างดีเลิศ เขาต้องเห็นเสียก่อนจึงจะเข้าใจได้ดี ซ่ึง
มักเป็นคนทีส่มองซีกขวาเติบโตกว่าสมองซีกซ้าย ท าให้ถนัดมือซ้าย  บุคคลเหล่านีไ้ด้ช่ือว่าเป็นผู้มี
ความสามารถทางการเรียนรู้ทางตา หรือเรียนรู้โดยอาศัยจักษุประสาท (visual learners) 
2. คนทีม่ีความสามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ทางโสตประสาทได้อย่างดีเลศิ  คือเพยีงได้ยนิ 
ด้วยหูถึงเร่ืองราวต่าง ๆ แม้จะไม่ได้เห็น     กส็ามารถทีจ่ะเข้าใจได้ดี    ซ่ึงมักเป็นคนที่สมองซีกซ้าย
เติบโตกว่าสมองซีกขวา ท าให้ถนัดมือขวา ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมโลก  พวกนีไ้ด้ช่ือว่าเป็น
พวกทีม่ีความสามารถทางการเรียนรู้โดยอาศัยโสตประสาท(audio learners) 
3. คนทีส่ามารถจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆทางประสาทสัมผสัได้อย่างดีเลศิโดยใช้ประสาทสัมผัสทางผวิหนัง
ผสมผสานประสาทสัมพนัธ์ทางกล้ามเนือ้และข้อต่อ   ซ่ึงเรียกว่าประสาทสัมผสัแฮปติค    เป็นพวก
ทีต้่องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ต้องสัมผสัก่อนจึงจะรับรู้และเข้าใจได้ลกึซ้ึง   บุคคลประเภทนี้  
บางทกีเ็ป็นคนทีส่มองซีกขวาเติบโต ท าให้ถนัดมือซ้ายหรือบางทเีป็นคนทีส่มองซีกซ้ายเติบโต ท า
ให้ถนัดมือขวา  หรือบางทกีเ็ปลีย่นความถนัดของมือไปมาจากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้ายอยู่
ตลอดเวลา พวกนีไ้ด้ช่ือว่าเป็นคนทีม่ีความสามารถในการเรียนรู้ทางประสาทสัมผสัแฮปติค 
( haptic learner )  
 


