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บทท ี4  ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการพฒันาศักยภาพสมอง 
 

การทีจ่ะเข้าใจลกึซ้ึงมากขึน้เกีย่วกบัการน าดนตรีมาใช้ในการพฒันาสมาธิหรือพฒันา
ศักยภาพสมองต้องมีความรู้ด้านสมองให้มากพอเป็นพืน้ฐาน  ศักยภาพทางสมองของมนุษย์จะมี
ศักยภาพมากน้อยต่างกนัซ่ึงขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ หลายอย่าง  ได้แก่ 
1. พนัธ์ุกรรมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อมาจากพอ่แม่   โดยอิทธิพลแห่ง พนัธุกรรม 80%    
2. ส่ิงแวดลอ้มและอาหารท่ีช่วยกระตุน้ และส่งเสริมใหบุ้คคลไดมี้   โดยอิทธิพลของโอกาสเรียน
จากส่ิงแวดลอ้ม 20% 
               ดงันั้นการท่ีจะท าการพฒันาศกัยภาพสมองจะตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหส้มอง
มีการพฒันาศกัยภาพสูงข้ึน  ซ่ึงในขอ้เทจ็จริงจะมีอยูห่ลายแนวทาง  แต่ในท่ีน้ีจะใหค้วามสนใจกบั
การพฒันาศกัยภาพสมอง ในดา้นการพฒันาคล่ืนสมอง  การพฒันาเน้ือสมอง และความส าคญัของ
อาหารท่ีกระตุน้ศกัยภาพสมอง  รวมถึงความรู้ดา้นเสตม็เซลลก์บัการพฒันาศกัยภาพสมอง  ซ่ึงอาจ
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยไขความลบัของการเสริมสมรรภาพสมองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
แนวทาง 1  ด้านการพฒันาคลืน่สมอง 

คล่ืนสมองเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงผลิตมาจากกิจกรรมทางเคมีชีวภาพภายในเซลสมอง
ของมนุษยซ่ึ์งสามารถวดัไดด้ว้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเราเรียกวา่อีเลคโตรเอนเซฟาโลกราฟ(the 
electroencephalograph )หรืออีอีจี( EEG .)  ความถ่ีของคล่ืนเหล่านั้นสามารถวดัไดด้ว้ยรอบต่อ
วนิาที หรือ เฮิร์ท (Hz)   

คล่ืนสมองสามารถเปล่ียนความถ่ีพื้นฐานของมนัไปตามสภาวะของกิจกรรมทางประสาท
ภายในสมอง ซ่ึงผกูยดึกบัการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ อารมณ์ และจิตส านึก     
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 จากการวดัคล่ืนสมองไดแ้สดงสภาวะต่าง ๆ ของคล่ืนสมองออกมาไดเ้ป็น 4  
ระดบัของคล่ืนสมอง (Leveks of brain waves) ไดแ้ก่ 

ภาพแสดงกราฟคลื่นสมองประเภทต่าง ๆ

 
 
1.คลืน่เบต้า (Beta wave)  คลืน่สมองระดับต้น       มีความถี่ประมาณ   30-13 รอบต่อวนิาท ี 
              คล่ืนสมองน้ีเก่ียวพนักบั กิจกรรมทางความคิดและอารมณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปธรรมและ
ล าดบัขั้นตอน (Linear-thinking mental activity)  ซ่ึงเราเรียกวา่ กิจกรรมสมองซา้ย  ซ่ึงเป็นสภาวะท่ี
เราด าเนินในกิจกรรมปกติในชีวติประจ าวนั การขบัรถ  การไปธนาคาร  การท างานและการคุย  ใน
สภาวะเบตา้น้ี เราสามารถสังเกตพิจารณาไดด้ว้ยการปฏิบติัของเราต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  และมุ่งกระท า
ตามก าลงัเท่าท่ีจะท าได ้

คล่ืนน้ีมีจงัหวะท่ีรวดเร็วไม่สม ่าเสมอจะเกิดข้ึนในสภาวะจิตปกติท่ีซ่ึงมนุษยไ์ม่ได ้
จดจ่อหรือไม่ไดนึ้กถึงเร่ืองอะไรเป็นพิเศษ  ผลของคล่ืนจะท าใหร่้างกายและจิตใจไม่สงบสับสน  
จะท าใหเ้กิดความจ าระยะสั้น  เกิดการเรียนรู้ไดย้าก  คล่ืนสมองชนิดน้ีเป็นการช้ีชดัถึงความ
กระสับกระส่ายวุน่วายของจิตใจคนปกติทัว่ไป   
2.  คลืน่อลัฟ่า (Alpha wave)   เป็นคลืน่สมองทีม่ีความถี่  13-8  รอบต่อวนิาท ี 

คล่ืนสมองน้ีเก่ียวพนักบัสภาวะความเงียบ,สภาวะภายในจิตใจ,สภาวะอารมณ์สะทอ้นกลบั 
ซ่ึงในภาวะน้ีอยูใ่นภาวะท่ีมนุษยเ์ปิดใจท่ีจะตั้งใจท าส่ิงต่าง ๆ ในภาพรวมของส่ิงนั้นไม่จ  าเพาะจุดใด
จุดหน่ึง  ถา้ในสภาวะเบตา้เราโฟกสัหรือก าหนดมองเห็นตน้ไม ้ แต่ถา้เป็นในสภาวะอลัฟาเราจะ
ก าหนดมองเห็นป่าซ่ึงเป็นท่ีรวมของตน้ไมม้ากมาย  จากการรายงานผลการวจิยัของอลัฟาสลีปรี
พอร์ท (Alpha sleep report)  พบวา่ในสภาวะน้ีอยูใ่นสภาวะท่ีไม่ใช่การนอนหลบัและมิใช่สภาวะท่ี
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ต่ืนตวั คือมนัอยูใ่นสภาวะก่ึงกลางของการหลบัและการต่ืน ภายใตส้ภาพวะของการคิดค านึงของ
จิตใจ  

ซ่ึงอยูใ่นภาวะท่ีมนุษยมี์ความสนใจ มีความจดจ่อ มีสมาธิในการท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  คล่ืนน้ีจะท าใหร่้างกายและจิตใจสงบ มีการผอ่นคลาย พกัผอ่น  ท าใหเ้กิดความจ าระยะยาว 
เกิดการเรียนรู้ไดง่้ายและรวดเร็ว 

จากการทีส่มาคมวทิยาศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านอารมณ์และพฒันาการในการใช้ดนตรีเพื่อ
สุขภาพของญีปุ่่นศึกษาวจัิยพบว่าคลืน่อลัฟ่าจะช่วยส่งเสริมความจ าและความสนใจของเด็ก  ตามที่
เมื่อจิตใจของคนอยู่ในสภาวะทีส่งบน่ิงจะเป็นช่วงทีค่ลืน่สมองคงที่ทีสุ่ดและจะผลติคลืน่อลัฟ่า  ซ่ึง
จะท าให้ความจ าของคนดีขึน้  มีสมาธิมากขึน้   มีสมาธิมากขึน้และมีผลดีต่อการพฒันาสติปัญญา
ทางสมอง   
3. คลืน่เตตตร้า (Tetra wave)   เป็นคลืน่สมองทีม่ีความถี่ 8-3.5   รอบต่อวนิาท ี 
            คล่ืนประเภทน้ีพบในทั้งสภาะการหลบัและสภาวะการต่ืน  ในขณะหลบัคล่ืนน่ีจะคลอเคลีย
ภายในสมองร่วมกบัการหลบัฝัน ในสภาวะการต่ืนคล่ืนน้ีจะปรากฎกบัความคิดสร้างสรรค ์
จินตนาการ  การหลบัตามองเห็นภาพ สภาวะการคิดค านึงเพื่อแกปั้ญหา สภาวะน้ีส าคญัมากในแง่
ความคิดสร้างสรรค ์  ซ่ึงเราพบวา่ความฝันสร้างสรรคโ์ลกทั้งมวลได ้  ถา้เราจินตนาการถึงโลก
ขณะท่ีเราต่ืน  ความคิดสร้างสรรคใ์นแง่บวกน้ีจะชกัพาอารมณ์ท่ีดีต่าง ๆ ออกมา เหมือนเป็น
ฮอร์โมนสมองท าใหผ้ลกัดนัตวัเราจนท าใหง้านส าเร็จ เช่นเดียวกนัเราก็อาจไดป้ระสบการณ์จากการ
หยัง่รู้ลึกภายในตนเอง  บ่อย ๆ พบวา่รูปฟอร์มของส่ิงท่ีหลบัตามองเห็นเป็นภาพ ภาพของอารมณ์ 
และการแกปั้ญหาอารมณ์  เป็นการหยัง่รู้ภายในจากอารมณ์ตนสามารถจะเปล่ียนแก่นของ
พฤติกรรมบางอยา่งท่ีเราไม่ตอ้งการออกไปได ้

 ในความฝัน  คล่ืนน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการพกัผอ่นมาก ๆ  หรือคนฝึกสมาธิจะเร่ิมจดจ่อ  ไม่มี
เร่ืองอ่ืนและไม่ไดคิ้ดอะไรแน่วแน่ตลอด ซ่ึงกิจกรรมของสมองซีกซา้ยไดถู้กวางลง  ผูพ้ดูกบัผูฟั้ง
หรือส่ิงท่ีเราก าลงัท าอยูอ่ยา่งจดจ่อ   คล่ืนน้ีเป็นคล่ืนท่ีมีพลงังานทางจิตอยา่งมหาศาล  ในสภาวะท่ี
ก าลงัเขา้สู่จิตเหนือส านึกน้ี  นกัวทิยาศาสตร์เช่ือวา่เป็นสภาวะท่ีท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคช์ั้นสูง  
เกิด insight การหยัง่รู้เอง  ความสามารถในการส่ือสารทางจิต และมีความสงบทางจิตใจสูงท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัมีความสามารถในการแกปั้ญหา  เพิ่มความจ าระยะยาวและการระลึกรู้ 
4. คลืน่เดลต้า (delta wave)   เป็นคลืน่สมองทีม่ีความถี่  3-0.5 รอบต่อวนิาท ี 
               คล่ืนสมองระดบัน้ีเก่ียวพนักบัความลึกสุดของการผอ่นคลายของร่างกาย     คล่ืนน้ีจะพบ
ไดใ้นเวลาท่ีนอนหลบั  ซ่ึงร่างกายจะมีเมตตาโบลิซึมต ่า ,ความดนัเลือดและอุณหภูมิของร่างกาย
ลดลง ลด อตัราการเตน้ของหวัใจ  มนัเป็นสภาวะท่ีมีการฟ้ืนไขอ้ยา่งรวดเร็วและเกิดการบ าบดัทาง
ร่างกาย  เน่ืองจากสภาวะน้ีสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เก่ียวกบัการหมกมุ่นในความวา่งเปล่าซ่ึงบางที
เรียกวา่สภาวะแห่งแสงสีขาว  ซ่ึงมนัไม่มีเวลา ไม่มีความฝัน และไม่มีเหตุผล 
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คล่ืนสมองระดบัน้ีพบไดย้ากในคนทัว่ไป ส่วนใหญ่จะมีในพระ หรือผูบ้  าเพญ็เพียร หรือ
นกับวช หรือนกัปฏิบติั ซ่ึงจะพานพบกบัปิติสุขท่ีเกิดอยูใ่นจิตใจจะมีมากข้ึน แต่จะมีทุกคนส าหรับ
คนท่ีก าลงัจะหลบัหรือหลบัไปแลว้  ซ่ึงสมองจะท างานนอ้ยมาก เขาเรียกวา่ คล่ืนสมองท่ีสมองหยดุ
พกัผอ่น หรือเขา้สู่การพกัผอ่นนัน่เอง 

จากการวจัิยของนักจิตวทิยาชาวองักฤษ ช่ือ ฮันส์ ไอเซงค์  ได้กล่าวว่า บุคลกิภาพของมนุษย์
เกีย่วพนักบัคลืน่สมอง  เขาพบว่าคนทีม่ีบุคลกิชอบสังคม สมองส่วน Neocortex  จะมคีลืน่สมองต ่า
กว่า คนทีม่ีบุคลกิชอบเกบ็ตัว   ท าให้พร้อมทีจ่ะถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ทีน่่าตื่นเต้น ต่างกบัคนทีม่ี
บุคลกิชอบเกบ็ตัวสมองส่วน Neocortex  ได้รับการกระตุ้นเพยีงพอแล้ว จึงไม่ต้องการแรงกระตุ้น
จากภายนอกอกี  คนแบบนีจึ้งมีแนวโน้มทีจ่ะรักสงบและแอบอยู่เงียบ ๆ(กติติกร มีทรัพย์และคณะ: 
2546,147) 
 
แนวทาง 2  ด้านการพฒันาศักยภาพเนือ้สมอง 

สมองเป็นส่วนของอวยัวะท่ีส าคญัท่ีสุดในร่างกายของคนเรา ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีควบคุมการ
กระท าของเราทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนไหว ความรู้สึกนึกคิด หรือความจ า  

ในอดีตเร่ืองของสมองไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมากนกั  ความเฉลียวฉลาดของมนุษยถู์ก
เขา้ใจวา่เป็นเร่ืองของพนัธุกรรมหรือชาติตระกลูมากกวา่อยา่งอ่ืน  แต่ต่อมาเร่ืองของสมองกลบั
ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากเหตุเน่ืองจาก ปรากฎการณ์แห่งชีวติของ อลัเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert 
Einstein)   

 ชีวติในไอสไตน์ในตอนเด็กของเขานั้น  เขาถูกครูประจ าชั้นกล่าวหาวา่เขาเป็นคนใจลอย 
เป็นเด็กไม่เอาไหน เป็นลูกอีช่างถามจนชั้นเรียนเสียวนิยักนัไปหมด แถมยงัส าทบัวา่เด็กอยา่งเขาน่ี
อยา่เรียนหนงัสือเลยจะดีกวา่  

แต่เขามีมารดาท่ีเขา้ใจและสนบัสนุนเขาในทุก ๆ ทาง  จนเม่ือเขาไดเ้ขา้ไปท างานเป็น
เสมียนในหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั ท าใหเ้ขาไดมี้โอกาสไดค้น้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ในห้องสมุดและ
ไดมี้โอกาสเผยแพร่ความคิดอนัเป็นอจัฉริยะภาพของเขาแก่นกัวชิาการในมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียง  
ซ่ึงในท่ีสุดเขาไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนกัวทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผูย้ิง่ใหญ่ระดบัโลก  ผูคิ้ดคน้
ทฤษฎีสัมพนัธภาพ และระเบิดปรมาณู        

ซ่ึงเป็นท่ีน่าประหลาดใจของคนทัว่โลกในอจัฉริยะภาพของเขาทั้งท่ีในวยัเด็กใครทุกคนก็
มองขา้มเขาไป  ครูของเขาหาวา่เขาโง่ปัญญาทึบ ต่อมาเม่ือเขาเสียชีวติไดมี้การวิจยัในเร่ืองลกัษณะ
สมองของเขาวา่แตกต่างาจากคนธรรมดาทัว่ไปอยา่งไร  พบวา่สมองบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โตกวา่คนปกติ   ท าใหเ้ร่ืองของสมองไดรั้บความสนใจ
คน้ควา้กนัมากข้ึน  จนในทศวรรษท่ีผา่นมาถูกเรียกวา่เป็นทศวรรษแห่งการคน้ควา้เร่ืองสมอง เพื่อ
หาความจริงและศกัยภาพเร้นลบัท่ีแฝงอยูใ่นสมองออกมา  
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 จากรูปจะเห็นวา่สมองเจริญเติบโตเร็วภายในอาย ุ0-6  ปีและหลงัจากนั้นก็จะเจริญนอ้ยมาก
จนจะหยดุเจริญเม่ืออาย ุ 20 ปี     ซ่ึงแตกต่างกบัระบบสืบพนัธ์ ร่างกายและระบบฟันและกระดูกมี
การเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
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           เม่ือน าสมองแต่ละสมองมาเปรียบเทียบกนัศกัยภาพของสมองแต่ละสมองจะแตกต่างกนัตาม
องคป์ระกอบต่อไป 
1.  จ านวนเซลลป์ระสาท(NEURON)    

 

 
 
         เมื่อมนุษย์เกดิมาจะมีเซลล์ประสาทประมาณแสนล้านเซลล์ เมื่อสร้างครบประมาณล้านล้าน
เซลล์แล้วกจ็ะไม่มีการสร้างเพิม่อกี  จากการวจัิยพบว่าเซลล์ประสาทจะอยู่ในสมองส่วนสีเทา  ซ่ึง
ทารกในครรภ์ถ้าได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมเช่น การได้รับดนตรีกระตุ้นศักยภาพสมองซ่ึงมี
จังหวะลลีาคล้ายกบัภาษาค าพูดกอ็าจจะมีเซลล์ประสาทส่วนนีเ้พิม่มากขึน้กว่าปกติ ท าให้มี
ศักยภาพความฉลาดสูงขึน้ 
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2. จ านวนใยประสาท(NERVE FIBER) 

 

 
 
         ใยประสาทถ้าได้รับการกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทารกในครรภ์
ทารกแรกเกดิหรือเด็กระดับปฐมวยัจะมีการพฒันาการในสมองส่วนใยประสาทมาก  ถ้าได้รับ
การกระตุ้นประสาทสัมผสัทั้งห้าจะส่งผลให้มีการพฒันาการโครงสร้างสมองและใยประสาท
เป็นไปอย่างอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  ท าให้เด็กมีการพฒันาการทั้งส่ีด้านทีด่ี  ไม่มีปัญหา
เกดิขึน้ทางพฤติกรรม  แต่ในทางตรงกันข้ามทารกที่ขาดการกระตุ้นประสาทสัมผสัทั้งห้าอย่าง
เหมาะสม  เช่น พ่อแม่ใช้โทรทศัน์เลีย้งลูก  ไม่ได้กระตุ้นสัมผสัทั้งห้าอย่างเพยีงพอ  เด็กกอ็าจ
เกดิปัญหาพูดช้า  มีอาการสติปัญญาไม่สมบูรณ์  หรือ เด็กทีอ่ยู่ในส่ิงแวดล้อมทีถู่กกระตุ้นมาก
เกนิไป เช่น พ่อแม่ซ้ือของเล่นให้มากมาย  เล่นเกมส์คอมพวิเตอร์หรือดูส่ือทีส่่อความรุนแรง มี
พฤติกรรมนอนน้อย  อาจส่งผลให้มีการสร้างโครงสร้างสมองและใยประสาททีผ่ดิปกติไป เป็น
เหตุให้มีอาการสมาธิส้ันเทยีม  เกดิขึน้ได้  ท าให้เด็กขาดสมาธิ มีการเรียนรู้ช้า และขาดเหตุผล 
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3.  จ านวนจุดประสานประสาท(SYNAPSE)   
 

 

 
 
 
       เกดิจากการทีไ่ด้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากส่ิงแวดล้อม  สมองกจ็ะเกดิการเรียนรู้และเกบ็ความ
ทรงจ าน้ันไว้ในรูปของจุดประสานประสาท  แต่ถ้าไม่ได้รับการย า้เตือนจุดประสานประสาทน้ันก็
อาจจะหายไป 
 
 
 



 51 

4. จ านวนกาวประสาท(NERVE GLUE)   เป็นเซลล์ประสาทประเภทหน่ึงทีท่ าหน้าทีเ่ป็นพี่
เลีย้งช่วยเพิม่ศักยภาพการท างานของเซลล์ประสาทให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
สามารถสร้างขึน้ใหม่ได้ตลอดเวลา  ไม่ได้มีจ านวนแน่นอนเหมือนเซลล์ประสาท  จากงานวจัิย
ลกึลบัเร่ืองหน่ึงทีก่ล่าวถึงการศึกษาสมองของนักวทิยาศาสตร์หรือศิลปินหรือนักคิดระดับโลก  
ได้กล่าวถึงความแตกต่างอย่างหน่ึงของสมองของไอสไตน์กบัคนปกติทัว่ไปโดยพบว่าสมอง
ของไอสไตน์มีส่วนของจ านวนกาวประสาทอยู่มากกว่าคนปกติ  มีผลท าให้สมองของเขามี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงมากได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวทิยาศาสตร์อจัฉริยะระดับโลก  
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              ปัจจุบันได้มผีลงานวจัิยของ นายแพทย์ซาร่า ลาซาร์  จากวทิยาลยัการแพทย์ฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอผลการศึกษาในทีป่ระชุมสมาคมประสาทวทิยาประจ าปี 2548   โดยได้
น าชาวตะวนัตกทีไ่ม่ได้นับถือศาสนาพุทธมาฝึกสมาธิ นาน 20 นาทต่ีอวนั  และท าการสังเกตการ
ท างานของสมองส่วนความจ าและความตั้งใจ  ด้วยเคร่ือง MRI ซ่ึงเป็นเคร่ืองสร้างภาพสมองด้วย
คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า   
 

MRI  (Magnetic Resonance Imaging)

 
 
 

           พบว่า  การท าสมาธิช่วยเพิม่เนือ้ทีส่มองส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการก าหนดจิตในการฝึกสมาธิ 
หนามากขึน้  (จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด มุมวทิยาการ ฉบับประจ าวนัที ่18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  
หน้า 24)    
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            เป็นที่น่าสนใจว่าเหตุใดจึงเกดิการเพิม่พูนของเนือ้สมองมากขึน้   ความหนาของสมองคงไม่
เกดิขึน้แน่จากการเพิม่ของเซลล์ประสาทต้นก าเนิดเดิมทีจ่ะมีอยู่จ านวนคงที ่   ปริศนาทีเ่กดิขึน้เป็น
ทีน่่าสงสัยว่าส่วนที่หนาขึน้ของสมองมาจากไหน  สเต็มเซลล์อาจเป็นส่ิงทีไ่ขปริศนานีไ้ด้ 
 
 

Stem Cells

 
 

Stem cell คืออะไร 
Stem cell คือ เซลล์ทีไ่ม่จ าเพาะ (unspecialized cell)   มีแหล่งก าเนิดจาก  ตัวอ่อนของคน 

ตา ตับ ตับอ่อน  เลอืด ไขกระดูก กล้ามเนือ้ลาย เซลล์เยือ่บุผวิของระบบ ทางเดินอาหาร  
โดยมีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้อย่างไม่มีขีดจ ากดั และสามารถพฒันาไปเป็นเซลล์ทีท่ า
หน้าทีจ่ าเพาะได้  เช่น เซลล์ประสาท  เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ  เซลล์เม็ดเลอืดเป็นต้น 
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ภายใต้การฝึกการพฒันาสมาธิ ซ่ึงให้คลืน่สมองเป็นอลัฟ่าเวฟ  เป็นสภาวะทีเ่หมาะสมมาก
ต่อการสร้างเสต็มเซลล์ภายในร่างกาย   ยามฝึกสมาธิถ้าก าหนดจิต ณ สมองส่วนใด  เสต็มเซลล์ที่
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สร้างขึน้ใหม่กจ็ะแปลงรูปเป็นเซลล์ประสาทไปสะสม  ณ อวยัวะสมองส่วนน้ัน    ด้วยเหตุดังกล่าว
จึงท าให้สมองส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัการฝึกสมาธิหนาขึน้จากการสะสมของเสต็มเซลล์ที่เกิดขึน้มา
สะสมในรูปแบบของเซลล์ประสาท  ทีเ่ช่ือว่าน่าจะเป็นเซลล์พีเ่ลีย้งหรือเซลล์ของกาวประสาท
น่ันเอง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของเซลล์ประสาทที่มีอยู่เดิม  

แต่ทว่าการสร้างเซลล์ประสาทมีความต้องการธาตุอาหารทีส่ าคัญต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับ
การน าไปใช้ในการสร้างเซลล์ประสาทจ านวนมาก  ดั่งการสร้างบ้านเรือนจ าเป็นต้องใช้อฐิหินปูน
ทรายเพือ่การก่อสร้าง  ดังน้ันถ้าระหว่างการฝึกสมาธิเราให้ความส าคัญกบัการบ ารุงอาหารทีจ่ าเป็น
ต่อการสร้างเซลล์สมองและใยประสาทกอ็าจมีส่วนในการส่งเสริมการพฒันาศักยภาพสมองของ
มนุษย์ได้มาก 
  
 

เปรียบเทียบศกัยภาพของสมองมนุษยก์บัศกัยภาพหมู่บา้น 

1. จ านวนเซลล์ประสาท : จ านวนบ้าน 
2. จ านวนใยประสาท : จ านวนสมาชิกในบ้าน 
3. จ านวนจุดเช่ือมต่อระหว่างใยประสาท : การคมนาคมส่ือสารภายในหมู่บ้าน                               
4. จ านวนกาวประสาท: จ านวนคนรับใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาหารกบัการพฒันาศักยภาพสมอง  กรณีศึกษามธุปายาสโมเดล 
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 ค าว่ามธุปายาสโมเดล  ข้าพเจ้าได้ตั้งขึน้เน่ืองจากปรากฏการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ประสบกบั
ตัวเอง  คือในช่วงหน่ึงของชีวติในระหว่างที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลยั คณะบริหารธุรกจิ ก็
เป็นอาจารย์ธรรมดาทีส่อนหนังสือไปวนั ๆ ไม่มีผลงานทางวชิาการออกมาเลย  ส่ิงส าคัญทีไ่ด้จาก
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัคือ สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักค้นหาส่ิงทีต้่องการรู้และรู้ให้แจ้งรู้ให้ลกึกว่าคน
อืน่   ระหว่างน้ันมีอาจารย์ท่านหน่ึงแนะน าให้ทานเลซิทนี ซ่ึงเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนสกดั
จากถั่วเหลอืงโดยบอกว่ากนิแล้วจะลดน า้หนักได้  ข้าพเจ้าได้ทานเลซิทนีทุกวันวนัละหกเม็ด  แทนที่
น า้หนักจะลดกบัน า้หนักเพิม่  แต่ในช่วงน้ันได้สนใจในการฝึกสมาธิและจินตภาพ  ปราณโยคะ 
รวมทั้งใช้ฝึกแว่นตาฝึกสมาธิร่วมกบัดนตรีพฒันาศักยภาพสมอง  พบว่าเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง
ส าคัญในตัวตนของข้าพเจ้า มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในการฝึกสมาธิ  ท าให้ข้าพเจ้าได้พบ
แนวคิดใหม่ในการพฒันาศักยภาพสมอง ได้เขียนหนังสือเกีย่วกบัสมองและดนตรีกบัการพฒันา
ศักยภาพสมองไว้ถึงสามเล่มในเนือ้หาทีเ่ป็นความคิดสร้างสรรค์แหวกแนวออกไปเป็นความรู้ของ
ตนเองไม่ลอกเลยีนแบบใคร  ทั้งยงัได้จัดสร้างหลกัสูตรการใช้ดนตรีเพือ่การพฒันาศักยภาพสมอง
รวมทั้งจัดชุดเพลงเพือ่การพัฒนาไว้อย่างมากมาย  โดยเฉพาะแนวคิดการพฒันาสมองตามพูสมอง
ทีข้่าพเจ้าเขียนไว้ในปี พ.ศ. 2542 ในหนังสือเล่มแรกของข้าพเจ้าเร่ืองคัมภีร์อภิวฒัน์สมอง  
กลายเป็นต้นแบบแห่งการบุกเบิกของแนวทางการพฒันาสมองรูปแบบใหม่  ในต าราต่าง ๆ ทีต่ามมา
ภายหลงัมากมาย  ซ่ึงการพฒันาความคิดการพฒันาศักยภาพสมองตามฐานของโมเดลพูสมอง 
ดังกล่าวเป็นที่น่าประหลาดใจมากทีค่ิดได้ในระหว่างการฝึกสมาธิ   
              ข้าพเจ้ามีความสงสัยว่าท าไมจึงเกดิการเปลี่ยนแปลงในตัวข้าพเจ้าได้อย่างมากมาย จากเดิม
เป็นอาจารย์ธรรมดา  ทีไ่ม่มีผลงานอย่างใด  แต่กลบัสามารถคิดอะไรได้มากมายโดยไม่ต้องลอก
แบบใคร   คิดได้และเขียนได้ในส่ิงทีไ่ม่มีใครเคยคิด เคยเขียนมาก่อนในโลก  ท าให้อดคิดไม่ได้ว่าสาร
โปรตีนเลซิทนิในฐานะอาหารบ ารุงสมองอาจมีส่วนส าคัญต่อการสร้างเสริมพลงัแห่งเสต็มเซลล์ที่
แปรเปลีย่นดีเอ็นเอและโครงสร้างสมองใหม่ให้กบัข้าพเจ้ามิได้  ส่ิงน้ันจะเป็นปัจจัยส าคัญหรือไม่ที่
จะมีผลต่อการพฒันาตนเองของข้าพเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าได้พบข้อสังเกตส าคัญในเร่ืองข้าวมธุปายาสที่
นางสุชาดา ถวายแด่พระพุทธเจ้า    
 
 
 

 
               

มธุปายาสโมเดล : ความลบัของอาหารกบัการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า              
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ความจริงเมื่อย้อนไปสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ๆ  หน่ึงทีแ่สดงถึงปรากฎการณ์ของ
ความส าคัญของอาหารต่อการพฒันาศักยภาพสมอง คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ท าการบ าเพญ็ทุกรกริิยา
อดข้าวอดน า้บ าเพญ็เพยีรตบะเพือ่เผากเิลสอย่างอุกฤติอยู่ทีถ่ า้ ณ เขาดงคศิริ   โดยมีเบญจวคัคีย์ทั้ง
ห้าทีเ่ลือ่มใสการปฏิบัติโยคะของพระองค์เฝ้าปฏิบัติรับใช้อยู่ใกล้ชิด 

   

พระพุทธเจ้าขณะท าทุกรกริิยาที่ถ า้ ณ เขาดงคศิริ

 
 

การปฏิบัติโยคะทุกรกริิยาอย่างอุกฤติของพระองค์นับว่าเหนือกว่าโยคีตนใดทีจ่ะปฏิบัติได้
ทดัเทียมพระองค์ แต่พระองค์กห็าประสบความส าเร็จทีจ่ะพบทางพ้นทุกข์ได้ไม่เมื่อพระองค์ทรง
พจิารณาว่าการปฏิบัติแนวทางสุดโต่งนีม้ิใช่แนวทางทีถู่กต้องส าหรับการหลุดพ้นและยงัจะท าให้
เกดิความเส่ือมถอยในการใช้ปัญญาในการปฏิบัติจิต  จึงได้ละเลกิการท าทุกรกิริยา  ทั้งหันมาปฏิบัติ
จิตตามแนวทางสายกลาง  ท าให้ ปัญจวคัคีย์ทีเ่คยปรนนิบัติพระองค์อยู่เห็นว่าพระองค์เพกิเสียจาก
ความมุ่งมั่นเพือ่ความหลุดพ้นหันมาหาความสุขความสบายดังคนปกติกเ็กดิความเข้าใจผดิพากนั
หนีจากมา     ส่วนพระองค์กย็งัคงมุ่งปฏิบัติจิตในแนวทางใหม่ทีเ่รียกว่าทางสายกลางในบริเวณ
ดังกล่าวต่อไป 

 
 
 



 58 

 นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสให้พระพุทธเจ้า 

 
ต่อมาวนัหน่ึงพระองค์น่ังสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธ์ินางสุชาดาที่ได้เคยบนบานไว้กบัเทพารักษ์ที่

ต้นโพธ์ิน้ันว่าอยากได้บุตรชาย  ปรากฎว่าได้บุตรชายจริง  พอดีสาวรับใช้ได้เห็นพระพุทธเจ้าน่ัง
สมาธิอยู่ทีใ่ต้ต้นโพธ์ินึกว่าเป็นเทวดา  จึงแจ้งเร่ืองราวดังกล่าวแก่นางสุชาดา พอนางสุชาดาได้ทราบ
กด็ีใจ  ได้จัดเตรียมข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองค ามาถวายแก่พระพุทธเจ้าเพือ่มาแก้บน  

ข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายแด่พระพุทธองค์นับว่าเป็นยอดแห่งอาหารบ ารุงร่างกาย
และบ ารุงสมอง ท ามาจากวตัถุดิบทีส่ าคัญ ได้แก่  ข้าวสาลีจากรวงทีก่ าลงัเป็นน า้นมข้าวมาต้มด้วย
นมโคสดพเิศษคัดจากน า้นมโคจ านวนมากเคี่ยวจนเหลอืแต่หัวน า้นมโคทีสุ่ดยอดคุณค่า  เจือเนยใส 
น า้ผึง้ น า้ตาลกรวด และธัญญพชือืน่ ๆ อกีมาก  ยกตัวอย่างองค์ประกอบของสูตรข้าวมธุปายาส 
ได้แก่ 
1. น า้นมโค            2. เนย           3. ข้าวสาล ี                                4. ข้าวฟ่าง 
5. เผอืก                   6. มัน          7. ถั่ว                                         8. งา 
9. ลูกเดือย              10. สาคู       11. น า้นมข้าว                         12. น า้มะพร้าว 
13. น า้อ้อย             14. น า้ตาลกรวด 
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การกวนข้าวมธุปายาส 

 
 
            หลงัจากพระพุทธองคไ์ดรั้บบิณฑบาตขา้มธุปายาสจากนางสุชาดาแลว้ พระองคท์รงไดแ้บ่ง 
ขา้วออกเป็นป้ัน เพื่อเสวยวนัละหน่ึงป้ันตลอดจนถึงวนัตรัสรู้  พระองคไ์ดบ้  าเพญ็เพียรจิตติดต่อ  
ภายใตก้ารบ ารุงอาหารท่ีถูกตอ้งสูงยิง่แห่งคุณค่าของอาหารกบัการบ ารุงร่างกายใหแ้ขง็แรงและ 
บ ารุง   ซ่ึงก่อนหนา้ทรงบ าเพญ็เพียรเป็นโยคีละเวน้การบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์จนร่างกายซูบ 
ผอมและหาไดเ้กิดสติปัญญาท่ีจะตรัสรู้ไม่   หลงัจากทีพ่ระพุทธเจ้าได้รับการถวายข้าวมธุปายาสมา 
จากนางสุชาดา และพระพุทธองคไ์ดท้รงบริโภคขา้วมธุปายาสประกอบการท าสมาธิจิตสมถและ 
วปัิสสนากรรมฐาน ในช่วงน้ัน  ไม่นานพระองค์กต็รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า   
                    เป็นที่น่าสังเกตว่า  ท าไมระยะเวลาที่ทรงบ าเพ็ญเพยีรเป็นเวลายาวนานจึงยังทรงไม่ 

ตรัสรู้  เป็นไปได้ไหมว่าข้าวมธุปายาสซ่ึงเป็นอาหารท่ีทรงคุณค่าท าใหเ้กิดการบ ารุงร่างกายและเป็น 
สาระส าคญัต่อการเสริมสร้างศกัยภาพแห่งเน้ือสมอง  ทีพ่ระองค์ได้รับมีส่วนส าคัญทีช่่วยในการ 
พฒันาศักยภาพสมองให้กบัพระองค์   โดยในระหว่างทีพ่ระองค์พฒันาสมาธิและใช้ปัญญาขบคิด  
ในขณะเดียวกนัทีพ่ระองค์ได้เสริมอาหารบ ารุงสมองข้ันสุดยอดในยุคน้ัน  อาจมีผลอย่างใหญ่หลวง 
ต่อการเสริมสร้างพลงัแห่งเสต็มเซลล์ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงดีเอน็เอและโครงสร้างสมองของ 
พระองค์อย่างใหญ่หลวงพระองค์ขึน้มากอ็าจเป็นไปได้   

     ดังน้ันการรับอาหารทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการเพือ่การบ ารุงสมองทีส่มบูรณ์ อาจเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหน่ึงทีผ่ลกัดันท าให้พระพุทธองค์เกดิความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนา
ศักยภาพสมองของพระองค์   นอกจากนีย้งัพบว่าแนวทางการฝึกจิตของพระพุทธองค์โดยเฉพาะ
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สติปัฏฐานส่ีล้วนวางอยู่บนพืน้ฐานของการพฒันาศักยภาพสมองทั้งส้ิน  ซ่ึงถ้ามีโอกาสเหมาะสม
ข้าพเจ้าจะจัดท าต าราเพือ่เผยแพร่ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้ทราบ 
 
 

                    


