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บทที่ 3
ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับสมอง

สมองเป็ นส่ วนของอวัยวะที่สาคัญที่สุดในร่ างกายของคนเรา ซึ่ งจะทาหน้าที่ควบคุมการ
กระทาของเราทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนไหว ความรู ้สึกนึกคิด หรื อความจา นอกจากนี้ยงั มี
การกระทาอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่สมองไม่ได้ควบคุมการกระทานั้นโดยตรง แต่ควบคุมผ่านทาง
สารเคมีที่มีอยูใ่ นโลหิ ต ซี งจะส่ งผลกระทบไปยังส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกาย
อริ ยะ สุ พรรณเภษัช (2545:3-4) ได้กล่าวเกี่ยวถึงสมองมนุษย์ไว้วา่ สมองของคนเราเป็ น
อวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนมาก
ประกอบด้วยเซลประสาทและเส้นประสาทจานวนมากมา
ประกอบกันเป็ นระบบประสาท โดยอยูภ่ ายในกระโหลกศีรษะ ห่อหุ ม้ ด้วยเยือ่ หุ ม้ สมองและมีน้ า
หล่อเลี้ยงสมอง หล่ออยู่ ของเหลวนี้บรรจุอยูใ่ นช่องว่างสี่ ช่องภายในสมอง และจะถูกขับออกมา
หล่อระหว่างชั้นของเยือ่ หุ ม้ สมอง จากนั้นก็เข้าสู่ กระแสเลือดอีกครั้ง นอกจากนั้นยังมีแผ่นกระดูก
อ่อนระหว่างข้อสันหลังแต่ละชิ้นช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะกระทบถึงสมองด้วย
ในระบบ
ประสาท สิ่ งที่สาคัญมากเท่า ๆ กับสมองก็คือ ไขสันหลัง (Spinal cord) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ต่อออกจาก
สมอง ผ่านมาตามลากระดูกสันหลัง ทั้งสมองและไขสันหลังนี้จะรวมกันเป็ น ระบบประสาท
ส่ วนกลาง (Central nervous system)ตลอดระยะความยาวของไขสันหลัง จะมีเส้นใยประสาท
(Nerves) แยกออกและแผ่ขยายออกไปครอบคลุมเกิอบจะทัว่ ทุกส่ วนของร่ างกาย เพื่อรับเอาข้อมูล
ต่าง ๆ จากอวัยวะประสาทไปสู่ สมอง และในขณะเดียวกันก็จะนาคาสั่งจากสมองไปยังอวัยวะ
เหล่านั้นด้วย
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สมองของมนุษย์หนักกว่าสมองของสัตว์อื่น ๆ นอกจากช้างและปลาวาฬ คิดเฉลี่ยในผูช้ าย
ผูใ้ หญ่ หนักประมาณ 1380 กรัม ในผูห้ ญิงหนัก 1250 กรัม น้ าหนักของสมองนี้ ตอ้ งแล้วแต่ความ
เจริ ญของสมอง สมองเจริ ญเร็ วภายในอายุ 5 ปี และเจริ ญเรื่ อยไป สมองจะหยุดเจริ ญเมื่ออายุ 20 ปี
สมองจะมีน้ าหนักเพียง 2 % ของน้ าหนักร่ างกาย แต่ตอ้ งใช้พลังงานถึง 20 % ของพลังงานที่
ร่ างกายผลิตได้ในการทางานของสมอง โดยพลังงานส่ วนนี้ได้จากกลูโคสและออกซิ เจนซึ่ งนามา
ทางกระแสโลหิต

สมองของมนุษย์เป็ นมรดกแห่งวิวฒั นาการหลาย ๆ ล้านปี สมองของมนุษย์น้ นั แบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับใหญ่ ๆตามการทางานของสมองได้ดงั นี้ คือ (อริ ยะ สุ พรรณเภษัช :2543,5-9)
1. สมองส่ วนแกนกลางหรื อสมองดึกดาบรรพ์หรื อสมองส่ วนสัตว์เลื้อยคลาน
เช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังขั้นต้นทั้งหลาย ทาหน้าที่เป็ นกลไกรับความรู ้สึกต่าง ๆ ,
ตัดสิ นใจในสถานการณ์วา่ สู ้หรื อถอย และควบคุมการอยูร่ อดของชีวติ
เช่น การหายใจ การ
ไหลเวียนของโลหิ ต การย่อยอาหาร ฯลฯ ซึ่ งเป็ นไปโดยอัตโนมัติ สมองระดับนี้ มีในปลา และ
สัตว์เลื้อยคลาน ส่ วนนี้ของสมองได้แก่กา้ นสมองและไขสันหลัง
ซึ่ งมีววิ ฒั นาการมาตั้งแต่ 300 ล้านปี ที่แล้ว ความอยูร่ อดระดับนี้ไม่ตอ้ งอาศัย “ ความคิด”
เพียงแต่เป็ นปฏิบตั ิการของก้านสมองและไขสันหลังที่เรี ยกว่า ปฏิกิริยา Reflexซึ่งระบบของกลไก
รับความรู ้สึกต่าง ๆ ของสมองส่ วนนี้สามารถได้รับการพัฒนาขึ้นได้จากการสัมผัสโดยตรงกับ
สิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ซึ่ งเมื่อย่างเข้าอายุปีที่ 4 สมองส่ วนนี้จะพัฒนาได้มากถึง 80 % และจะหยุดการ
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พัฒนาไปเมื่ออายุได้ประมาณ 7 ปี ซึ่ งสมองในระดับที่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นจะเริ่ มต้นพัฒนาในขั้น
ปฐมภูมิ
เพราะฉะนั้นควรให้ความสาคัญกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างเอาใจใส่ ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่
ก็จะเปิ ดเผยออกมา กลไกรับความรู ้สึกต่าง ๆ ก็ได้รับการพัฒนาได้เต็มรู ปแบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอในการควบคุมจิตใต้สานึกให้เป็ นปกติ,การสร้างประสบการณ์ของการพัฒนาประสาท
สัมผัสของประสาทรับรู้ของเด็ก, ซึ่ งจะทาให้ระบบโครงสร้างของสมองส่ วนนี้มีการพัฒนาอย่าง
เพียงพอ เพื่อจะเป็ นพลังช่วยผลักดันให้การพัฒนาของสติปัญญาในสมองระดับที่สูงกว่าทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ในปั จจุบนั พบว่าสังคมเกิดปั ญหาการใช้ความรุ นแรงเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมต่าง ๆ
ทัว่ โลกเป็ นเพราะว่าสมองส่ วนนี้ของผูค้ นสังคมถูกกระตุน้ ด้วยสื่ อต่าง ๆ ผลิตออกมามอมเมาอย่าง
ไม่เหมาะสม ซึ่ งส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมรุ นแรง ขึ้นมาได้ เช่น สื่ อลามกต่าง ๆ ,ภาพยนต์หรื อเกม
คอมพิวเตอร์ที่สื่อความรุ นแรงซาดิสม์,เวปไซต์โป๊ เพลงที่เร่ าร้อนกระตุน้ กามและความรุ นแรง เป็ น
ต้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้มนั จะไปกระตุน้ สมองสัตว์เลื้อยคลานของผูเ้ สพสื่ อต่าง ๆ เหล่านั้น ทาให้
สมองส่ วนสัตว์เลื้อยคลานของเขาให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น
ทาให้มนั มีพลังรุ นแรง มีผลทาให้ส่ง
สัญญาณให้สมองส่ วนอารมณ์ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา นอกกรอบแห่งสังคมและ
วัฒนธรรมโดยที่สมองส่ วนปั ญญาภายใต้สมองส่ วนอารยะไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปควบคุมมันได้
ดังนั้นการที่จะเสพสื่ อต่าง ๆ จงพิจารณาให้เหมาะสม
2. สมองระดับกลางหรื อสมองส่ วนอารมณ์
มีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสู งเท่านั้น เรี ยกว่าระบบลิมบิค(Limbic system) เป็ นส่ วนที่
แสดงอารมณ์ เช่น ความรักผูกพัน ความชิงชัง ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ฯลฯ มนุษย์มี
อารมณ์ก็เพราะมีสมองระดับนี้ นอกจากนั้นยังมีส่วนที่ก่อให้เกิดความจาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(STM และ LTM ) ซึ่ งมีความสาคัญต่อการอยูร่ อดเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้อีกด้วย สมองส่ วนนี้
พัฒนาเมื่อประมาณ 100 ล้านปี ที่แล้ว เมื่อสิ้ นสุ ดยุคไดโนเสาร์ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจึงค่อย
แพร่ หลายและมีววิ ฒั นาการสื บต่อมา
ซึ่ งสมองส่ วนนี้สามารถได้รับการพัฒนาได้จากการเล่น,การที่มีรูปแบบตัวอย่างหรื อโมเดล
ที่เหมาะสมเป็ นตัวเร่ งเร้าให้เกิดการลอกเลียนเอาแบบอย่าง การรับฟังจากการเล่าเรื่ องและมีการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะผ่านไปสู่ ระดับของสติปัญญาที่สูงกว่า
ของตัวเขา
สมองส่ วนอารมณ์น้ ีจะเป็ นสมองส่ วนที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ออกมาทั้งทาง
กาย,วาจาและใจ รวมทั้งภาษากายต่าง ๆ การแสดงออกของพฤติกรรมอย่างไรขึ้นอยูก่ บั ว่า สมอง
ส่ วนปั ญญา หรื อ สมองส่ วนสัตว์เลื้อยคลานมีอิทธิ พลมากกว่ากัน ถ้าสมองส่ วนปั ญญามีอิทธิ พล
มากกว่า ก็จะสามารถควบคุมทาให้การแสดงออกของพฤติกรรมและอารมณ์ เป็ นไปตามกรอบของ
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สังคมและวัฒนธรรมที่กาหนด
แต่ถา้ สมองส่ วนสัตว์เลื้อยคลานมีอิทธิ พลมากกว่าเนื่องจากถูก
กระตุน้ โดยการเสพสื่ อที่มอมเมา ฯ ก็จะทาให้การแสดงออกของพฤติกรรมและอารมณ์ของเขาไม่
เป็ นไปตามกรอบที่สังคมและวัฒนธรรมกาหนด อยูใ่ นสภาวะผูม้ ีอีคิวต่า
3. สมองส่ วนนีโอ-คอร์ เท็กซ์หรื อสมองระดับอารยะหรื อสมองส่ วนปั ญญา
เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลาย ส่ วนนี้มีไว้รับสัมผัสทั้งห้า (หู ตา จมูก ลิ้น
ผิวหนัง) ควบคุมการเคลื่อนไหวและความรู้สึกนึกคิดและการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น เปลือกสมองของมนุษย์
ทั้งหนาทั้งมีรอยพับจีบย่นลึก ๆ เพิ่มพูนปริ มาณและพื้นที่ เนื่องจากการเพิ่มจานวนของเดนไดร์ ท
(Dendrittic spine) ทาให้เกิดความเชื่อมต่อของทางเดินกระแสประสาทในสมองที่เรี ยกว่า เบรนคอน
เนคชัน่ ( Brain connection) มีผลทาให้เกิด ไซแนปส์(synapse)ได้เพิม่ ขึ้น จึงมีขีดความสามารถสู ง
ยิง่ กว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใด ๆ ด้วยสมองระดับนี้จึงช่วยให้มนุษย์มี “อารยธรรม” สมองระดับนี้มี
วิวฒั นาการเมื่อไม่ถึงห้าแสนปี นี่เอง มนุษย์น้ นั อยูร่ อดด้วยการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งต่างจากสัตว์ซ่ ึ งอยูร่ อดได้
ด้วยปฏิกิริยา Reflex และ สัญชาติญาณ(Instinct)
ซึ่ งสมองส่ วนนี้จะเป็ นตัวกาหนดระดับสติปัญญาของมนุ ษย์โดยที่สมองส่ วนนี้จะคอยเลือก
เฟ้ นข่าวสารหรื อข้อมูลที่ได้รับผ่านเข้ามาจากประสาทส่ วนอื่น ๆ และผลลัพท์ที่ได้จะเป็ นผลลัพท์ที่
เต็มไปด้วยเหตุผล การตัดสิ นใจ ความคิดที่ใช้ปัญญาในการไตร่ ตรอง ภาษาที่ใช้ ปฏิกิริยาการ
ควบคุม และความเข้าใจที่แสดงออกทางท่าทาง
สมองส่ วนนี้ถา้ ได้ส่งเสริ มให้มีศกั ยภาพสู ง โดยการได้เสพสื่ อในสิ่ งที่ดีเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตน เช่น ได้อ่านหนังสื อที่ดี,ฟังดนตรี ที่พฒั นาศักยภาพสมอง, ได้เข้าถึงข้อมูลที่ดีทาง
ศาสนา,ได้รับความรู ้ท้ งั ทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยามารยาทที่เหมาะสม ฯ สิ่ ง
เหล่านี้ก็จะเป็ นกาลังสาคัญที่จะช่วยกระตุน้ สมองส่ วนปั ญญาและยับยั้งการครอบงาของสมองส่ วน
สัตว์เลื้อยคลาน มีผลทาให้สมองส่ วนอารมณ์ได้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่ดีที่
เหมาะสมตามสมองส่ วนปั ญญาไปด้วย
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หน้ าที่ของส่ วนต่ าง ๆ ของสมอง

อริ ยะ สุ พรรณเภษัช(2543,7-11) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหน้าที่ของส่ วนต่าง ๆ ของสมอง
ไว้ดงั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.สมองส่ วนหน้ า (Forebrain)
1.1 สมองใหญ่ (Cerebrum)
เป็ นสมองส่ วนทีก่ นิ เนือ้ ทีใ่ นกระโหลกศีรษะมากทีส่ ุ ด ประมาณ 70 % ของสมองทั้งหมด
เป็ นสมองส่ วนทีม่ ีอายุน้อยที่สุด คือ เป็ นสมองที่เพิง่ จะผ่ านขั้นตอนการวิวฒ
ั นาการมาเมื่อไม่ นานมา
นีเ้ อง สมองส่ วนนี้ทาหน้ าที่หลักเกีย่ วกับความรู้ ความคิด ความจา เป็ นศู นย์ ควบคุมเกี่ยวกับการพูด
และการรับรู้ ภาษา เป็ นศูนย์ ควบคุมสั มผัสทั้ง 5 เป็ นศู นย์ ควบคุมกล้ ามเนือ้ และการเคลือ่ นไหวต่ าง
ๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้ อานาจของจิตใจ
สมองใหญ่ ประกอบด้ วยสมองรู ปครึ่ งวงกลมแยกเป็ นสองส่ วน เรียกว่ า เฮมิสเฟี ย
(Hemispheres) ซึ่งจะเชื่อมต่ อกันทีร่ อยผ่าลึกด้ านล่างด้ วยเนื่อเยื่อแถบยาวทีเ่ รียกว่า คอร์ พสั คัลโล
ซัม (Corpus callosum) ภายในเฮมิสเฟี ยซึ่งประกอบกันเป็ นสมองใหญ่ นี้ จะมีช้ ั นของเนือ้ เยือ่ อยู่ 2
ชั้ น ชั้ นบาง ๆ ทีอ่ ยู่ภายนอกเรียกว่ า พืน้ ผิวสมอง (Cortex) หรือเนือ้ เยือ่ สี เทา (grey matter) ซึ่งเป็ น
ชั้ นทีห่ ่ อหุ้มสมองใหญ่ ไว้ ท้งั หมด ส่ วนนีจ้ ะอุดมไปด้ วยปลายประสาท และส่ วนทีอ่ ยู่ลกึ ลงไปจะมี
เนือ้ สมองสี ขาว(white matter) บริเวณส่ วนผิวของซีรีบรัม เรียกว่า ซีรีบรัมคอร์ เท๊กซ์ (cerebrum
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cortex) มีความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร อยู่ในส่ วนของเนือ้ สมองสี เทา รอยหยักของผิวสมองก็
เกิดทีซ่ ีรีบรัมคอร์ เท๊ กซ์ นี่เอง ซีรีบรัมคอร์ เท๊ กซ์ ของมนุษย์ มีความซับซ้ อนมาก และหน้ าทีต่ ่ าง ๆ
ของซีรีบรัมทีไ่ ด้ กล่าวมาแล้ว ก็เกิดขึน้ ทีซ่ ีรีบรัมคอร์ เท๊กซ์ นี่เอง ซึ่งพืน้ ผิวสมองมีหน้ าทีส่ าคัญใน
การควบคุมเคลือ่ นไหวของร่ างกายโดยควบคุมการทางานของกล้ ามเนือ้ ลายทีอ่ ยู่ในอานาจการ
ควบคุมของจิตใจและยังควบคุมเกีย่ วกับประสาทสั มผัสอีกด้ วย
สมองส่ วนนีแ้ บ่ งออกได้ เป็ นส่ วนย่ อยทีเ่ รี ยกว่ าพูสมอง (lobe) 4 ส่ วนหรือ 4 พู ได้ แก่
1.1.1. พูสมองส่ วนหน้ า ฟรอนทัลโลบ(Frontal lobe) ทาหน้ าทีเ่ กีย่ วกับการคัดเลือกสิ่ งเร้ า สมาธิ
อารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิด การเรี ยนรู้ ความจา ความฉลาด ความคิดอย่ างมีเหตุผล คาพูดและการ
วางแผน ตลอดจนควบคุมการทางานของกล้ ามเนือ้ แขนขาและใบหน้ าด้ วย
1.1.2. พูสมองส่ วนพาไรทัลโลบ(Parietal lobe) ทาหน้ าที่รับความรู้ สึกสั มผัสจากร่ างกาย (Sensual)
การคิดในระดับสู ง ได้ แก่ การประมวลผลข้ อมูลทางสายตา ทางความรู้ สึกสั มผัส ทักษะด้ าน
คณิตศาสตร์ ภาษา และ ดนตรี ความสามารถด้ านคณิตศาสตร์ ความรู้ ความเข้ าใจ และจินตนาการ
เกีย่ วกับตาแหน่ งและเนือ้ ที่ของวัตถุในระบบสามมิติเกิดจากสมองส่ วนนี้
1.1.3. พูสมองส่ วนเท็มพอรั ลโลบ (Temporal lobe) ทาหน้ าทีเ่ กีย่ วกับการได้ ยนิ เสี ยง ( Auditory),
การดมกลิน่ (Olfaction),ความจาและภาษา
1.1.4. พูสมองส่ วนออกซิพติ ัลโลบ (Occipital lobe) ทาหน้ าทีเ่ กีย่ วกับการมองเห็น
1.1.5. พูสมองส่ วนลิมบิคโลบ (Limbic lobe) เป็ นส่ วนของซีรีบรัมเก่ าแก่ ด้ งั เดิมทีถ่ ูกดันเข้ าไป
(บางครั้งนาพูสมองส่ วนนีไ้ ปรวมกับสมองส่ วนกลางและบางส่ วนของก้านสมอง โดยเรียกรวมว่า
เป็ นระบบลิมบิก (limbic system)) ทาหน้ าทีส่ าคัญร่ วมกับสมองส่ วนอืน่ ๆ โดยทาหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความทรงจา(Memory) การเรียนรู้ อารมณ์ และการแสดงอารมณ์ ได้ ถูกต้ องตามประสบการณ์ ตาม
วัฒนธรรมตลอดจนสั ญชาตญาณการอยู่รอดหรือการเห็นแก่ ตัวเอง (ego)
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1.2ไดเอนเซฟาลอน (Diencephalon) มีส่วนประกอบทีส่ าคัญคือ
1.2.1 ทาลามัส (Thalamus) อยู่ใต้ ซีรีบรัมและอยู่เหนือไฮโพทาลามัส ทาหน้ าที่
เหมือนศูนย์ ถ่ายทอดสั ญญาณของร่ างกายระหว่ างไขสั นหลังและซีรีบรัม โดยทาหน้ าที่เป็ นศูนย์
รวมกระแสประสาททีผ่ ่านเข้ าแล้วถ่ ายทอดกระแสประสาทไปยังส่ วนต่ าง ๆ ของสมองทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับกระแสประสาทนั้น ๆ โดยแปลสั ญญาณที่รับเข้ ามาก่อนส่ งไปยังซีรีบรัม เช่ น รับกระแสประสาท
จากหูแล้ วส่ งเข้ าซี รีบรัมบริเวณศูนย์ การรับเสี ยง
1.2.2. ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) อยู่ถัดจากทาลามัสลงไปทางด้ านล่ างของสมอง ทาหน้ าที่
ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ และต่ อมไร้ ท่อต่ าง ๆ ในการตอบสนองด้ านอารมณ์และสั ณชาติ
ญาณโดยทาหน้ าที่โดยสร้ างฮอร์ โมนหลายชนิดส่ งไปควบคุมต่ อมใต้ สมองซึ่งอยู่ปลายสุ ดของสมอง
ส่ วนนีอ้ กี ต่ อหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีหน้ าทีเ่ ป็ นศูนย์ ควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย การเต้ นของหัวใจ
ความดันเลือด การนอนหลับ ความหิว ความอิม่ ความกระหาย รวมทั้งเป็ นศูนย์ ควบคุมอารมณ์
และความรู้ สึกต่ าง ๆ เช่ น ดีใจ เสี ยใจ โศกเศร้ า และความรู้ สึกทางเพศ
1.2.3. อีพทิ าลามัส(Epithalamus) หรือ ไพเนียลบอดี้ (Pineal body) เป็ นกลุ่มเซลมีลกั ษณะคล้ าย
เซลรับแสง หน้ าทีย่ งั ไม่ แจ้ งชั ด
2. สมองส่ วนกลาง (Midbrain)
เป็ นสมองส่ วนทีอ่ ยุ่ระหว่ าง พอนส์ กับ ไดเอนเซพารอน มีหน้ าทีเ่ กี่ยวข้ องกับการโฟกัส
ภาพของตาให้ ชัดเจนเวลาดูของใกล้ หรื อไกล,ทาให้ ลูกตากรอกไปมาได้ ,การที่ทาให้ ม่านตาปิ ดเปิ ดใน
เวลามีแสงสว่างเข้ ามามากหรือน้ อย
3. สมองส่ วนท้าย (Hindbrain) แบ่ งเป็ น
3.1 ซีรีเบลลัม(Cerebellum) สมองส่ วนท้ายทอยทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกายให้
ต่อเนื่อง เที่ยงตรงราบรื่ น จนกระทัง่ สามารถทางานชนิดละเอียดอ่อนได้ และทาให้ร่างกายสามารถ
ทรงตัวได้
โดยรับความรู ้สึกจากหูที่เกี่ยวกับการทรงตัวแล้วซี รีเบลลัมแปลเป็ นคาสัง่ ส่ งไปยัง
กล้ามเนื้อ
3.2 พอนส์ (Pons) อยู่คนละด้ านของซีรีบรัมติดต่ อกับสมองส่ วนกลางเป็ นทางผ่ านของกระแส
ประสาทระหว่างซีรีบรัมกับซีรีเบลลัม และระหว่างซีรีเบลลัมกับไขสั นหลัง พอนส์ ทาหน้ าที่
ควบคุมการเคลือ่ นไหวเกี่ยวกับการเคีย้ ว การหลัง่ นา้ ลาย การเคลือ่ นกล้ ามเนือ้ บริ เวณใบหน้ า และ
ควบคุมการหายใจ
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3.3 เมดุลลา ออบลองกาตา (Medulla Oblongata) เป็ นส่ วนสุ ดท้ายของสมอง ตอนปลายสุ ดของ
สมองส่ วนนี้อยูต่ ิดกับไขสันหลัง จึงเป็ นทางผ่านของกระแสประสาทระหว่างสมองกับไขสันหลัง
เมดุลลาออบลองกาตานี้เป็ นศูนย์ควบคุมการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น การ
หมุนเวียนเลือด ความดันเลือด การเต้นของหัวใจ ศูนย์ควบคุมการหายใจ นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์
ควบคุมการกลืน การไอ การจาม และอาเจียน

ก้านสมอง (Brain stem) เป็ นส่ วนท้ ายสุ ดของสมอง เป็ นสมองส่ วนทีต่ ่ อเชื่ อมกับกระดูกสั นหลัง
ประกอบด้ วยสมองส่ วนกลาง พอนส์ และเมดุลลา ออบลองกาตา ภายในก้ านสมองพบกลุ่มเซล
ประสาทและใยประสาทเชื่ อมระหว่ างเมดุลลาออบลองกาตากับทาลามัส เป็ นสมองส่ วนทีเ่ ก่ าแก่
ทีส่ ุ ด เพราะพบว่ าเป็ นสมองส่ วนสาคัญของสั ตว์ โบราณหลายชนิด ก้ านสมองทาหน้ าที่สาคัญในการ
ควบคุมการทางานงานของร่ างกาย และเป็ นระบบทีช่ ่ วยคา้ จุนชี วติ ของเราด้ วย แม้ ว่าสมองส่ วนอืน่
ๆ จะถูกทาลายหมดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ ถ้าก้ านสมองไม่ ได้ ถูกทาลายด้ วยแล้ ว ร่ ายกายก็อาจจะมี
ชี วติ อยู่ได้ อกี ชั่ วขณะหนึ่ง
การทางานของก้านสมองเป็ นการทางานในระดับจิตไร้ สานึก(unconscious)เป็ นฟังค์ ชั่น
การทางานทีส่ ร้ างขึน้ มาตั้งแต่ ต้งั ครรภ์ จนถึงคลอด เป็ นความสามารถทีต่ ิดตัวมาแต่ กาเนิดเพือ่ การ
อยู่รอดในโลกธรรมชาติเช่ นเดียวกับสั ตว์ อนื่
หรืออาจเรียกว่ าเป็ นสั ญชาตญาณของสิ่ งมีชีวติ ก็ได้
ความสามารถของเด็กทารกที่เพิง่ เกิดใหม่ ๆ ล้วนแล้วแต่ เป็ นการทางานของก้านสมองทั้งสิ้น
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ก้านสมองทางานร่ วมกับไขสั นหลัง เพือ่ ควบคุมการทางานของร่ างกาย และควบคุมระบบ
ประสาทอัตโนมัติต่าง ๆ เป็ นศูนย์ การควบคุมการนอนหลับ การรู้ สึกตื่นตัวหรือความมีสติ ศูนย์
ควบคุมการหายใจ การเต้ นของหัวใจ ความดันโลหิต ควบคุมอุณหภูมิและการหลัง่ นา้ ย่ อย การ
เคลือ่ นไหวบริเวณใบหน้ า การกลืน การไอ การจาม การสะอึก และอาเจียน
หน้ าทีส่ าคัญทีส่ ุ ดของก้ านสมอง คือ การควบคุมความรู้ สึกนึกคิดของเรา โดยก้ านสมองจะ
ตัดหน้ าทีก่ ารทางานของสมองในขณะที่เราหลับ และจะจ่ ายหน้ าทีก่ ารทางานให้ กบั สมองใหม่ เมื่อ
เราตื่น แม้ แต่ ในขณะทีเ่ รากาลังหลับ ก้านสมองก็ยงั คอยควบคุมและตรวจสอบการทางานต่ าง ๆ
ของร่ างกาย เพือ่ ให้ ทุกอย่ างดาเนินไปอย่ างถูกต้ องเรียบร้ อย
การทางานของก้ านสมองคล้ ายกับการทางานของคอมพิวเตอร์ คือ จะมีหน้ าทีค่ วบคุมและ
ตรวจสอบข้ อมูลทั้งหลายทีผ่ ่ านเข้ ามาสู่ สมองทางระบบประสาท จากนั้นก็จะดาเนินการกับข้ อมูล
รวมถึงการส่ งสั ญญาณข้ อมูลนั้นกลับไปที่ระบบประสาท เพือ่ การควบคุมร่ างกายทั้งหมด ก้ าน
สมองจะทางานโดยทีเ่ ราไม่ ร้ ู สึกตัว
แม้ ว่าเราอาจจะสั งเกตผลจากการทางานนั้นอยู่บ้างก็ตาม
ทานองเดียวกับการทีเ่ ราไม่ ค่อยรู้ สึกว่ าเรากาลังหายใจนั่นเอง
เรติคูลาร์ ฟอร์ เมชั่ น (Reticular formation) เป็ นกลุ่มเซลภายในก้ านสมองที่ทอดตัวอยู่ใน
แกนกลางของก้านสมองส่ วนสี เทา ตั้งแต่ ไขสั นหลัง เมดัลลาออบลองกาตา และพอนส์ สมอง
ส่ วนกลาง จนถึงทาลามัส สามารถรับข้ อมูลและผสมผสานข้ อมูลจากทุกส่ วนของระบบประสาท
กลางได้ พร้ อมกันเกือบทุกเซลล์
สาหรับการควบคุมอวัยวะภายใน ระบบประสาททีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับเรื่องนี้ เราเรียกว่า
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) ทาหน้ าทีค่ วบคุมการไหลเวียนของโลหิต
การย่อยอาหาร การหายใจ อวัยวะสื บพันธ์ และการกาจัดของเสี ยออกจากร่ างกาย นอกจากนีย้ งั
ควบคุมต่ อมสาคัญ ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบต่ อร่ างกายด้ วย ระบบประสาทอัตโนมัติจะเป็ นการทางานโดย
อิสระของสมอง โดยลาตัวเซลล์ ประสาทจะจับกลุ่มกันในปมประสาทใกล้ กระดูกสั นหลัง และจะ
ทางานเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับปฏิกิริยาสะท้อนกลับเท่านั้น
ถึงแม้ ว่าก้านสมองจะเป็ นส่ วนสาคัญของ
ระบบประสาทอัตโนมัตินี้ แต่ เราจะไม่ ร้ ู สึกถึงการทางานของมันเลย
ระบบดังกล่าวนีส้ ามารถแบ่ งออกได้ เป็ นสองส่ วน
คือ
ระบบประสาทซิมพาเทติก
(Sympathetic nervous system)และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก(Parasympathetic nervous
system) ซึ่งทั้งสองส่ วนจะทางานตรงข้ ามกันเสมอ โดยระบบประสาทซิมพาเทติก(Sympathetic
nervous system)จะทาหน้ าที่กระตุ้นอวัยวะทางานมากขึน้ แต่ อกี ระบบหนึ่งระบบประสาทพาราซิม
พาเทติก(Parasympathetic nervous system)คือจะกระตุ้นให้ อวัยวะหยุดทางาน เช่ น เวลาโกรธ
หรือเครียดระบบประสาทซิ มพาเทติกก็จะกระตุ้นต่ อมหมวกไตให้ หลัง่ ฮอร์ โมนอะดรี นาลินออกมา
ทาให้ หัวใจเต้ นแรง ความดันเลือดสู ง พอหายโกรธหรือเครียด ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ก็
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จะกระตุ้นให้ ต่อมหมวกไตหยุดหลัง่ ฮอร์ โมนอะดรี นาลิน ซึ่งจะทาให้ สภาพการเต้ นของหัวใจและ
ความดันเลือดกลับสู่ สภาพปกติ เป็ นต้ น ระบบทั้งสองผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนเช่ นนี้ จึงจะทาให้
อวัยวะทางานได้ อย่ างสมดุล
ความรู้ เกีย่ วกับสมองสองซีก
อริ ยะ สุ พรรณเภษัช(2542,12-17) ได้ศึกษาค้นคว้าในความรู ้เกี่ยวกับสมองสองซี กไว้โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สมองของคนเรามีอยู่ 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยที่สมองซีกขวาจะ
ควบคุมการทางานของร่ างกายซี กซ้าย และสมองซี กซ้ายจะควบคุมการทางานของร่ างกายซี กขวา
สมองทั้ง 2 ซี กจะมีใยประสาทจานวนมากเชื่ อมอยูเ่ พื่อให้สมองทั้ง 2 ส่ วนรับรู ้การทางานซึ่ งกันและ
กันทั้งนี้ท้ งั นั้น สมองแต่ละซี กจะมีการทางานที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด
โดยที่สมองทางซี กซ้าย เป็ นส่ วนที่ควบคุมการคิด และมีการทางานที่ออกมาเป็ นนามธรรม
เช่น การนับจานวนเลข, การบอกเวลา, การสรรหาถ้อยคา, การหาเหตุผล เป็ นต้น ส่ วนสมองซี กขวา
จะทาหน้าที่จินตนาการ, ฝัน, สร้างสรรค์ความคิดใหม่, การซึมซาบในดนตรี และศิลปะ เป็ นต้น
ดังนั้นการที่คนเราสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้น้ นั เกิดจากการทางานของสมองซี กขวานี้เอง
เมื่อสมองซีกขวาทางาน สมองซีกซ้ายจะรับหน้าที่แสดงผลการทางานออกมาให้คนอื่นเห็น
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ตารางแสดงความถนัดและสไตล์ในการเรี ยนรู้ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา(อริ ยะสุ พรรณเภษัช:15)
สมองซีกซ้ าย
สมองซีกขวา
1. ชอบการเรียนรู้ สื่อสารแสดงความรู้ สึก ด้ วย 1. โดดเด่ นในการเรียนรู้ สื่อสารโดยไม่ ต้องอาศัย
ภาษาพูด เขียน ช่ างเจรจา ประดิษฐ์ คิดถ้ อยคาที่ ตัวหนังสื อหรือคาพูด ใช้ ภาษากายได้ ดี
เหมาะสมมาใช้
2. โดดเด่ นในการตีความหมายของสั ญญลักษณ์ 2. ชอบเรียนรู้ ด้วยการลงมือทาจริง ๆ แตะต้ อง
ไม่ ว่าจะเป็ นตัวเลขหรือตัวอักษร ชอบคิดเลข และสั มผัสของจริง บ่ อยครั้งมีความลาบากทีจ่ ะ
และการคานวณต่ าง ๆ
ทาอะไรกับสิ่ งตีพมิ พ์ หรือแบบฝึ กหัด
3. ชอบการเรียนรู้ ถนัดในการคิดเป็ นเส้ นตรง 3. ถนัดในเรื่องของการหยัง่ หามิติต่าง ๆ สามารถ
ชอบคิดหาเหตุผลและแก้ ปัญหาจากส่ วนย่ อยไป หยัง่ รู้ อวกาศ
และใช้ ประโยชน์ จากรู ปทรง
หาส่ วนใหญ่
ละเลยทัศนะองค์ รวมมีลาดับ รู ปแบบ รวมทั้งรู ปทรงเรขาคณิต เช่ น วงกลม
ขั้นตอนแน่ ชัด จัดลาดับความสาคัญ คิดและ สามเหลีย่ ม สี่ เหลีย่ ม ได้ ดี
วิเคราะห์ แยกแยะแต่ ละขั้นตอนอย่ างมีเหตุผล
แล้ วหาคาตอบสุ ดท้ ายได้
4. ถนัดในการจัดทารายการสิ่ งของต่ าง ๆ
4. ชอบเรียนรู้ จากส่ วนใหญ่ มาหาส่ วนย่ อย ไม่ มี
ลาดับขั้นตอนในการคิดแน่ ชัด ชอบเริ่มต้ นคิด
จากคาตอบหรือแนวคิดทั้งหมด
5. ตามกรอบทีว่ างไว้
5. โดดเด่ นในการใช้ จินตนาการ ความคิด
สร้ างสรรค์ การคิดเรื่องจังหวะจะโคน ดนตรี
ศิลปะ การแยกสี สัน และการกีฬา

สรวงมนฑ์ สิ ทธิสมาน (2542:39-42) ได้ บอกถึงความแตกต่ างของคนทีใ่ ช้ สมองข้ างซ้ าย
และข้ างขวามากไว้ดังนี้
คนทีใ่ ช้ สมองข้ างซ้ ายมาก : จะเป็ นคนชอบวิเคราะห์ สามารถทีจ่ ะแสดงความรู้ สึกของ
ตนเองได้ อย่างชัดเจน เป็ นวางแผนงานเรียบร้ อย เป็ นคนค่ อนข้ างมองเห็นสิ่ ง ๆ ต่ าง ๆ เป็ นขาวและ
ดา คนกลุ่มนีจ้ ะเก่ งเลขคณิต วิทยาศาสตร์ และสามารถจะเรียนรู้ จากความผิดพลาด สามารถทางาน
จนประสบความสาเร็จได้
แต่ จะมีปัญหาเพราะต้ องใช่ ความพยายามอย่างมาก
และจะเกิด
ความเครียดถ้ าหากไม่ เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง เพราะฉะนั้นต้ องพยายามเพิม่ ทักษะการทางานของ
สมองซีกขวา ซึ่งหมายความว่าจะต้ องเชื่อสั ญชาติญาณให้ มากขึน้ จะต้ องใข้ การวาดภาพวางแผน
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และทีส่ าคัญคือจะต้ องผ่อนคลายให้ มากขึน้ จะต้ องลดกิจกรรมต่ าง ๆ ลงและต้ องพยายามใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ ทมี่ ี่อยู่ให้ เกิดประโยชน์
คนทีใ่ ช้ สมองข้ างขวามาก : จะเป็ นคนทีใ่ ช้ สัญชาติญาณมาก มีความคิดสร้ างสรรค์ ข้อมูล
ทีไ่ ด้ มาอย่างมีประโยชน์ และจาเก่ง เป็ นคนทีช่ อบหรือมีความสามารถทางศิลปะ เขียนหนังสื อ
แต่ งเรื่องจินตนาการเก่ง
มีความสามารถทางการแสดงออก เล่นละครเก่ง สามารถเข้ าใจความ
ต้ องการของคนอื่น และเป็ นคนที่เปิ ดเผย มักเป็ นคนทีไ่ ม่ ค่อยมีระเบียบ ไม่ ค่อยวางแผน ไม่ ค่อย
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ คนอืน่ เข้ าใจได้ ดังนั้นต้ องพยายามพัฒนาในเรื่องของการ
จัดระบบ วางแผน มีระเบียบ แสดงความคิดเห็นออกมา สื่ อสารให้ คนอื่นเข้ าใจได้ มากขึน้ คนกลุ่ม
นีจ้ ะได้ ประโยชน์ จากการใช้ สมองข้ างซ้ าย โดยการฝึ กให้ สมองทั้งสองข้ างทางาน
นอกจากความรู้ เกีย่ วกับสมองสองซีกทีก่ ล่ าวมา จากข้ อเขียนของบาร์ บาร่ า ไมส์ เตอร์ วิ
ตาล
ได้ จาแนกบุคคลในโลกไว้ 3 ประเภทตามความถนัดทางสมองได้ แก่ (บาร์ บาร่ า ไมส์
เตอร์ :2538,22-23)
1. คนทีม่ ีความสามารถรับรู้ ทางจักษุประสาทได้ อย่ างดีเลิศ เขาต้ องเห็นเสี ยก่ อนจึงจะเข้ าใจได้ ดี ซึ่ง
มักเป็ นคนทีส่ มองซีกขวาเติบโตกว่ าสมองซีกซ้ าย ทาให้ ถนัดมือซ้ าย บุคคลเหล่ านีไ้ ด้ ชื่อว่ าเป็ นผู้มี
ความสามารถทางการเรียนรู้ ทางตา หรือเรี ยนรู้ โดยอาศัยจักษุประสาท (visual learners)
2. คนทีม่ ีความสามารถรับรู้ สิ่งต่ าง ๆ ทางโสตประสาทได้ อย่ างดีเลิศ คือเพียงได้ ยนิ
ด้ วยหูถึงเรื่องราวต่ าง ๆ แม้ จะไม่ ได้ เห็น ก็สามารถทีจ่ ะเข้ าใจได้ ดี ซึ่งมักเป็ นคนที่สมองซีกซ้ าย
เติบโตกว่าสมองซีกขวา ทาให้ ถนัดมือขวา ซึ่งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของสั งคมโลก พวกนีไ้ ด้ ชื่อว่าเป็ น
พวกทีม่ ีความสามารถทางการเรี ยนรู้ โดยอาศัยโสตประสาท(audio learners)
3. คนทีส่ ามารถจะรับรู้ สิ่งต่ าง ๆทางประสาทสั มผัสได้ อย่ างดีเลิศโดยใช้ ประสาทสั มผัสทางผิวหนัง
ผสมผสานประสาทสั มพันธ์ ทางกล้ามเนือ้ และข้ อต่ อ ซึ่งเรียกว่าประสาทสั มผัสแฮปติค เป็ นพวก
ทีต่ ้ องเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริง ต้ องสั มผัสก่ อนจึงจะรับรู้ และเข้ าใจได้ ลกึ ซึ้ง บุคคลประเภทนี้
บางทีกเ็ ป็ นคนทีส่ มองซีกขวาเติบโต ทาให้ ถนัดมือซ้ ายหรือบางทีเป็ นคนทีส่ มองซีกซ้ ายเติบโต ทา
ให้ ถนัดมือขวา
หรือบางทีกเ็ ปลีย่ นความถนัดของมือไปมาจากซ้ ายไปขวา จากขวาไปซ้ ายอยู่
ตลอดเวลา
พวกนีไ้ ด้ ชื่อว่ าเป็ นคนทีม่ ีความสามารถในการเรียนรู้ ทางประสาทสั มผัสแฮปติค
( haptic learner )

