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บทที 4 ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาศักยภาพสมอง
การทีจ่ ะเข้ าใจลึกซึ้งมากขึน้ เกีย่ วกับการนาดนตรีมาใช้ ในการพัฒนาสมาธิหรือพัฒนา
ศักยภาพสมองต้ องมีความรู้ ด้านสมองให้ มากพอเป็ นพืน้ ฐาน ศักยภาพทางสมองของมนุษย์ จะมี
ศักยภาพมากน้ อยต่ างกันซึ่งขึน้ อยู่กบั องค์ ประกอบ หลายอย่าง ได้ แก่
1. พันธุ์กรรมที่ได้รับการถ่ายทอดสื บต่อมาจากพ่อแม่ โดยอิทธิ พลแห่ง พันธุกรรม 80%
2. สิ่ งแวดล้อมและอาหารที่ช่วยกระตุน้ และส่ งเสริ มให้บุคคลได้มี โดยอิทธิพลของโอกาสเรี ยน
จากสิ่ งแวดล้อม 20%
ดังนั้นการที่จะทาการพัฒนาศักยภาพสมองจะต้องศึกษาถึงปั จจัยที่จะช่วยส่ งเสริ มให้สมอง
มีการพัฒนาศักยภาพสู งขึ้น ซึ่ งในข้อเท็จจริ งจะมีอยูห่ ลายแนวทาง แต่ในที่น้ ีจะให้ความสนใจกับ
การพัฒนาศักยภาพสมอง ในด้านการพัฒนาคลื่นสมอง การพัฒนาเนื้ อสมอง และความสาคัญของ
อาหารที่กระตุน้ ศักยภาพสมอง รวมถึงความรู้ดา้ นเสต็มเซลล์กบั การพัฒนาศักยภาพสมอง ซึ่ งอาจ
เป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยไขความลับของการเสริ มสมรรภาพสมองได้เป็ นอย่างดี
แนวทาง 1 ด้ านการพัฒนาคลืน่ สมอง
คลื่นสมองเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่ งผลิตมาจากกิจกรรมทางเคมีชีวภาพภายในเซลสมอง
ของมนุษย์ซ่ ึงสามารถวัดได้ดว้ ยอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เราเรี ยกว่าอีเลคโตรเอนเซฟาโลกราฟ(the
electroencephalograph )หรื ออีอีจี( EEG .) ความถี่ของคลื่นเหล่านั้นสามารถวัดได้ดว้ ยรอบต่อ
วินาที หรื อ เฮิร์ท (Hz)
คลื่นสมองสามารถเปลี่ยนความถี่พ้นื ฐานของมันไปตามสภาวะของกิจกรรมทางประสาท
ภายในสมอง ซึ่ งผูกยึดกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์ และจิตสานึก
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จากการวัดคลื่นสมองได้แสดงสภาวะต่าง ๆ ของคลื่นสมองออกมาได้เป็ น 4
ระดับของคลื่นสมอง (Leveks of brain waves) ได้แก่

ภาพแสดงกราฟคลื่นสมองประเภทต่ าง ๆ

1.คลืน่ เบต้ า (Beta wave) คลืน่ สมองระดับต้ น มีความถี่ประมาณ 30-13 รอบต่ อวินาที
คลื่นสมองนี้เกี่ยวพันกับ กิจกรรมทางความคิดและอารมณ์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมและ
ลาดับขั้นตอน (Linear-thinking mental activity) ซึ่ งเราเรี ยกว่า กิจกรรมสมองซ้าย ซึ่งเป็ นสภาวะที่
เราดาเนินในกิจกรรมปกติในชีวติ ประจาวัน การขับรถ การไปธนาคาร การทางานและการคุย ใน
สภาวะเบต้านี้ เราสามารถสังเกตพิจารณาได้ดว้ ยการปฏิบตั ิของเราต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง และมุ่งกระทา
ตามกาลังเท่าที่จะทาได้
คลื่นนี้มีจงั หวะที่รวดเร็ วไม่สม่าเสมอจะเกิดขึ้นในสภาวะจิตปกติที่ซ่ ึ งมนุษย์ไม่ได้
จดจ่อหรื อไม่ได้นึกถึงเรื่ องอะไรเป็ นพิเศษ ผลของคลื่นจะทาให้ร่างกายและจิตใจไม่สงบสับสน
จะทาให้เกิดความจาระยะสั้น เกิดการเรี ยนรู ้ได้ยาก คลื่นสมองชนิดนี้ เป็ นการชี้ชดั ถึงความ
กระสับกระส่ ายวุน่ วายของจิตใจคนปกติทวั่ ไป
2. คลืน่ อัลฟ่ า (Alpha wave) เป็ นคลืน่ สมองทีม่ ีความถี่ 13-8 รอบต่ อวินาที
คลื่นสมองนี้เกี่ยวพันกับสภาวะความเงียบ,สภาวะภายในจิตใจ,สภาวะอารมณ์สะท้อนกลับ
ซึ่ งในภาวะนี้อยูใ่ นภาวะที่มนุ ษย์เปิ ดใจที่จะตั้งใจทาสิ่ งต่าง ๆ ในภาพรวมของสิ่ งนั้นไม่จาเพาะจุดใด
จุดหนึ่ง ถ้าในสภาวะเบต้าเราโฟกัสหรื อกาหนดมองเห็นต้นไม้ แต่ถา้ เป็ นในสภาวะอัลฟาเราจะ
กาหนดมองเห็นป่ าซึ่ งเป็ นที่รวมของต้นไม้มากมาย จากการรายงานผลการวิจยั ของอัลฟาสลีปรี
พอร์ท (Alpha sleep report) พบว่าในสภาวะนี้อยูใ่ นสภาวะที่ไม่ใช่การนอนหลับและมิใช่สภาวะที่
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ตื่นตัว คือมันอยูใ่ นสภาวะกึ่งกลางของการหลับและการตื่น ภายใต้สภาพวะของการคิดคานึงของ
จิตใจ
ซึ่ งอยูใ่ นภาวะที่มนุษย์มีความสนใจ มีความจดจ่อ มีสมาธิ ในการทากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คลื่นนี้ จะทาให้ร่างกายและจิตใจสงบ มีการผ่อนคลาย พักผ่อน ทาให้เกิดความจาระยะยาว
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ ว
จากการทีส่ มาคมวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาทางด้ านอารมณ์ และพัฒนาการในการใช้ ดนตรีเพื่อ
สุ ขภาพของญีป่ ุ่ นศึกษาวิจัยพบว่ าคลืน่ อัลฟ่ าจะช่ วยส่ งเสริมความจาและความสนใจของเด็ก ตามที่
เมื่อจิตใจของคนอยู่ในสภาวะทีส่ งบนิ่งจะเป็ นช่ วงทีค่ ลืน่ สมองคงที่ทสี่ ุ ดและจะผลิตคลืน่ อัลฟ่ า ซึ่ง
จะทาให้ ความจาของคนดีขนึ้ มีสมาธิมากขึน้ มีสมาธิมากขึน้ และมีผลดีต่อการพัฒนาสติปัญญา
ทางสมอง
3. คลืน่ เตตตร้ า (Tetra wave) เป็ นคลืน่ สมองทีม่ ีความถี่ 8-3.5 รอบต่ อวินาที
คลื่นประเภทนี้พบในทั้งสภาะการหลับและสภาวะการตื่น ในขณะหลับคลื่นนี่ จะคลอเคลีย
ภายในสมองร่ วมกับการหลับฝัน
ในสภาวะการตื่นคลื่นนี้จะปรากฎกับความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ การหลับตามองเห็นภาพ สภาวะการคิดคานึงเพื่อแก้ปัญหา สภาวะนี้สาคัญมากในแง่
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งเราพบว่าความฝันสร้างสรรค์โลกทั้งมวลได้ ถ้าเราจินตนาการถึงโลก
ขณะที่เราตื่น ความคิดสร้างสรรค์ในแง่บวกนี้จะชักพาอารมณ์ที่ดีต่าง ๆ ออกมา เหมือนเป็ น
ฮอร์ โมนสมองทาให้ผลักดันตัวเราจนทาให้งานสาเร็ จ เช่นเดียวกันเราก็อาจได้ประสบการณ์จากการ
หยัง่ รู ้ลึกภายในตนเอง บ่อย ๆ พบว่ารู ปฟอร์ มของสิ่ งที่หลับตามองเห็นเป็ นภาพ ภาพของอารมณ์
และการแก้ปัญหาอารมณ์
เป็ นการหยัง่ รู ้ภายในจากอารมณ์ตนสามารถจะเปลี่ยนแก่นของ
พฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ตอ้ งการออกไปได้
ในความฝัน คลื่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการพักผ่อนมาก ๆ หรื อคนฝึ กสมาธิ จะเริ่ มจดจ่อ ไม่มี
เรื่ องอื่นและไม่ได้คิดอะไรแน่วแน่ตลอด ซึ่ งกิจกรรมของสมองซี กซ้ายได้ถูกวางลง ผูพ้ ดู กับผูฟ้ ัง
หรื อสิ่ งที่เรากาลังทาอยูอ่ ย่างจดจ่อ คลื่นนี้เป็ นคลื่นที่มีพลังงานทางจิตอย่างมหาศาล ในสภาวะที่
กาลังเข้าสู่ จิตเหนื อสานึกนี้ นักวิทยาศาสตร์ เชื่ อว่าเป็ นสภาวะที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ช้ นั สู ง
เกิด insight การหยัง่ รู ้เอง ความสามารถในการสื่ อสารทางจิต และมีความสงบทางจิตใจสู งที่สุด
นอกจากนี้ยงั มีความสามารถในการแก้ปัญหา เพิ่มความจาระยะยาวและการระลึกรู ้
4. คลืน่ เดลต้ า (delta wave) เป็ นคลืน่ สมองทีม่ ีความถี่ 3-0.5 รอบต่ อวินาที
คลื่นสมองระดับนี้ เกี่ยวพันกับความลึกสุ ดของการผ่อนคลายของร่ างกาย คลื่นนี้จะพบ
ได้ในเวลาที่นอนหลับ ซึ่ งร่ างกายจะมีเมตตาโบลิซึมต่า ,ความดันเลือดและอุณหภูมิของร่ างกาย
ลดลง ลด อัตราการเต้นของหัวใจ มันเป็ นสภาวะที่มีการฟื้ นไข้อย่างรวดเร็ วและเกิดการบาบัดทาง
ร่ างกาย เนื่ องจากสภาวะนี้ สัมพันธ์กบั ประสบการณ์เกี่ยวกับการหมกมุ่นในความว่างเปล่าซึ่ งบางที
เรี ยกว่าสภาวะแห่งแสงสี ขาว ซึ่ งมันไม่มีเวลา ไม่มีความฝัน และไม่มีเหตุผล
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คลื่นสมองระดับนี้พบได้ยากในคนทัว่ ไป ส่ วนใหญ่จะมีในพระ หรื อผูบ้ าเพ็ญเพียร หรื อ
นักบวช หรื อนักปฏิบตั ิ ซึ่ งจะพานพบกับปิ ติสุขที่เกิดอยูใ่ นจิตใจจะมีมากขึ้น แต่จะมีทุกคนสาหรับ
คนที่กาลังจะหลับหรื อหลับไปแล้ว ซึ่ งสมองจะทางานน้อยมาก เขาเรี ยกว่า คลื่นสมองที่สมองหยุด
พักผ่อน หรื อเข้าสู่ การพักผ่อนนัน่ เอง
จากการวิจัยของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่ อ ฮันส์ ไอเซงค์ ได้ กล่ าวว่ า บุคลิกภาพของมนุษย์
เกีย่ วพันกับคลืน่ สมอง เขาพบว่ าคนทีม่ ีบุคลิกชอบสั งคม สมองส่ วน Neocortex จะมีคลืน่ สมองต่า
กว่ า คนทีม่ ีบุคลิกชอบเก็บตัว ทาให้ พร้ อมทีจ่ ะถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ ทนี่ ่ าตื่นเต้ น ต่ างกับคนทีม่ ี
บุคลิกชอบเก็บตัวสมองส่ วน Neocortex ได้ รับการกระตุ้นเพียงพอแล้ ว จึงไม่ ต้องการแรงกระตุ้น
จากภายนอกอีก คนแบบนีจ้ ึงมีแนวโน้ มทีจ่ ะรักสงบและแอบอยู่เงียบ ๆ(กิตติกร มีทรัพย์และคณะ:
2546,147)
แนวทาง 2 ด้ านการพัฒนาศักยภาพเนือ้ สมอง
สมองเป็ นส่ วนของอวัยวะที่สาคัญที่สุดในร่ างกายของคนเรา ซึ่ งจะทาหน้าที่ควบคุมการ
กระทาของเราทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนไหว ความรู ้สึกนึกคิด หรื อความจา
ในอดีตเรื่ องของสมองไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ถูก
เข้าใจว่าเป็ นเรื่ องของพันธุ กรรมหรื อชาติตระกูลมากกว่าอย่างอื่น
แต่ต่อมาเรื่ องของสมองกลับ
ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากเหตุเนื่องจาก ปรากฎการณ์แห่งชีวติ ของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert
Einstein)
ชีวติ ในไอสไตน์ในตอนเด็กของเขานั้น เขาถูกครู ประจาชั้นกล่าวหาว่าเขาเป็ นคนใจลอย
เป็ นเด็กไม่เอาไหน เป็ นลูกอีช่างถามจนชั้นเรี ยนเสี ยวินยั กันไปหมด แถมยังสาทับว่าเด็กอย่างเขานี่
อย่าเรี ยนหนังสื อเลยจะดีกว่า
แต่เขามีมารดาที่เข้าใจและสนับสนุนเขาในทุก ๆ ทาง จนเมื่อเขาได้เข้าไปทางานเป็ น
เสมียนในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ทาให้เขาได้มีโอกาสได้คน้ คว้าข้อมูลต่าง ๆ ในห้องสมุดและ
ได้มีโอกาสเผยแพร่ ความคิดอันเป็ นอัจฉริ ยะภาพของเขาแก่นกั วิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง
ซึ่ งในที่สุดเขาได้รับการยกย่องว่าเป็ นนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ระดับโลก
ผูค้ ิดค้น
ทฤษฎีสัมพันธภาพ และระเบิดปรมาณู
ซึ่ งเป็ นที่น่าประหลาดใจของคนทัว่ โลกในอัจฉริ ยะภาพของเขาทั้งที่ในวัยเด็กใครทุกคนก็
มองข้ามเขาไป ครู ของเขาหาว่าเขาโง่ปัญญาทึบ ต่อมาเมื่อเขาเสี ยชีวติ ได้มีการวิจยั ในเรื่ องลักษณะ
สมองของเขาว่าแตกต่างาจากคนธรรมดาทัว่ ไปอย่างไร
พบว่าสมองบางส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ และฟิ สิ กส์โตกว่าคนปกติ ทาให้เรื่ องของสมองได้รับความสนใจ
ค้นคว้ากันมากขึ้น จนในทศวรรษที่ผา่ นมาถูกเรี ยกว่าเป็ นทศวรรษแห่งการค้นคว้าเรื่ องสมอง เพื่อ
หาความจริ งและศักยภาพเร้นลับที่แฝงอยูใ่ นสมองออกมา
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จากรู ปจะเห็นว่าสมองเจริ ญเติบโตเร็ วภายในอายุ 0-6 ปี และหลังจากนั้นก็จะเจริ ญน้อยมาก
จนจะหยุดเจริ ญเมื่ออายุ 20 ปี ซึ่งแตกต่างกับระบบสื บพันธ์ ร่ างกายและระบบฟันและกระดูกมี
การเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
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เมื่อนาสมองแต่ละสมองมาเปรี ยบเทียบกันศักยภาพของสมองแต่ละสมองจะแตกต่างกันตาม
องค์ประกอบต่อไป
1. จานวนเซลล์ประสาท(NEURON)

เมื่อมนุษย์ เกิดมาจะมีเซลล์ประสาทประมาณแสนล้ านเซลล์ เมื่อสร้ างครบประมาณล้านล้าน
เซลล์ แล้ วก็จะไม่ มีการสร้ างเพิม่ อีก จากการวิจัยพบว่ าเซลล์ ประสาทจะอยู่ในสมองส่ วนสี เทา ซึ่ง
ทารกในครรภ์ ถ้าได้ รับการกระตุ้นอย่ างเหมาะสมเช่ น การได้ รับดนตรีกระตุ้นศักยภาพสมองซึ่งมี
จังหวะลีลาคล้ายกับภาษาคาพูดก็อาจจะมีเซลล์ประสาทส่ วนนีเ้ พิม่ มากขึน้ กว่าปกติ
ทาให้ มี
ศักยภาพความฉลาดสู งขึน้
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2. จานวนใยประสาท(NERVE FIBER)

ใยประสาทถ้ าได้ รับการกระตุ้นจากสิ่ งแวดล้ อมอย่ างเหมาะสม โดยเฉพาะทารกในครรภ์
ทารกแรกเกิดหรือเด็กระดับปฐมวัยจะมีการพัฒนาการในสมองส่ วนใยประสาทมาก ถ้ าได้ รับ
การกระตุ้นประสาทสั มผัสทั้งห้ าจะส่ งผลให้ มีการพัฒนาการโครงสร้ างสมองและใยประสาท
เป็ นไปอย่างอย่างเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ ทาให้ เด็กมีการพัฒนาการทั้งสี่ ด้านทีด่ ี ไม่ มีปัญหา
เกิดขึน้ ทางพฤติกรรม แต่ ในทางตรงกันข้ ามทารกที่ขาดการกระตุ้นประสาทสั มผัสทั้งห้ าอย่ าง
เหมาะสม เช่ น พ่ อแม่ ใช้ โทรทัศน์ เลีย้ งลูก ไม่ ได้ กระตุ้นสั มผัสทั้งห้ าอย่ างเพียงพอ เด็กก็อาจ
เกิดปัญหาพูดช้ า มีอาการสติปัญญาไม่ สมบูรณ์ หรือ เด็กทีอ่ ยู่ในสิ่ งแวดล้ อมทีถ่ ูกกระตุ้นมาก
เกินไป เช่ น พ่ อแม่ ซื้อของเล่ นให้ มากมาย เล่ นเกมส์ คอมพิวเตอร์ หรือดูสื่อทีส่ ่ อความรุ นแรง มี
พฤติกรรมนอนน้ อย อาจส่ งผลให้ มีการสร้ างโครงสร้ างสมองและใยประสาททีผ่ ดิ ปกติไป เป็ น
เหตุให้ มีอาการสมาธิส้ ั นเทียม เกิดขึน้ ได้ ทาให้ เด็กขาดสมาธิ มีการเรียนรู้ ช้า และขาดเหตุผล
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3. จานวนจุดประสานประสาท(SYNAPSE)

เกิดจากการทีไ่ ด้ รับประสบการณ์ ใหม่ ๆ จากสิ่ งแวดล้ อม สมองก็จะเกิดการเรียนรู้ และเก็บความ
ทรงจานั้นไว้ ในรู ปของจุดประสานประสาท แต่ ถ้าไม่ ได้ รับการยา้ เตือนจุดประสานประสาทนั้นก็
อาจจะหายไป
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4. จานวนกาวประสาท(NERVE GLUE) เป็ นเซลล์ ประสาทประเภทหนึ่งทีท่ าหน้ าทีเ่ ป็ นพี่
เลีย้ งช่ วยเพิม่ ศักยภาพการทางานของเซลล์ประสาทให้ ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึน้
สามารถสร้ างขึน้ ใหม่ ได้ ตลอดเวลา ไม่ ได้ มีจานวนแน่ นอนเหมือนเซลล์ประสาท จากงานวิจัย
ลึกลับเรื่องหนึ่งทีก่ ล่าวถึงการศึกษาสมองของนักวิทยาศาสตร์ หรือศิลปิ นหรือนักคิดระดับโลก
ได้ กล่าวถึงความแตกต่ างอย่างหนึ่งของสมองของไอสไตน์ กบั คนปกติทวั่ ไปโดยพบว่าสมอง
ของไอสไตน์ มีส่วนของจานวนกาวประสาทอยู่มากกว่าคนปกติ
มีผลทาให้ สมองของเขามี
ประสิ ทธิภาพในการทางานสู งมากได้ รับการยอมรับว่ าเป็ นนักวิทยาศาสตร์ อจั ฉริยะระดับโลก
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ปัจจุบันได้ มีผลงานวิจัยของ นายแพทย์ซาร่ า ลาซาร์ จากวิทยาลัยการแพทย์ ฮาร์ วาร์ ด
ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอผลการศึกษาในทีป่ ระชุ มสมาคมประสาทวิทยาประจาปี 2548 โดยได้
นาชาวตะวันตกทีไ่ ม่ ได้ นับถือศาสนาพุทธมาฝึ กสมาธิ นาน 20 นาทีต่อวัน และทาการสั งเกตการ
ทางานของสมองส่ วนความจาและความตั้งใจ ด้ วยเครื่อง MRI ซึ่งเป็ นเครื่องสร้ างภาพสมองด้ วย
คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

พบว่า การทาสมาธิช่วยเพิม่ เนือ้ ทีส่ มองส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกาหนดจิตในการฝึ กสมาธิ
หนามากขึน้ (จากหนังสื อพิมพ์ข่าวสด มุมวิทยาการ ฉบับประจาวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
หน้ า 24)
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เป็ นที่น่าสนใจว่ าเหตุใดจึงเกิดการเพิม่ พูนของเนือ้ สมองมากขึน้ ความหนาของสมองคงไม่
เกิดขึน้ แน่ จากการเพิม่ ของเซลล์ประสาทต้ นกาเนิดเดิมทีจ่ ะมีอยู่จานวนคงที่ ปริศนาทีเ่ กิดขึน้ เป็ น
ทีน่ ่ าสงสั ยว่าส่ วนที่หนาขึน้ ของสมองมาจากไหน สเต็มเซลล์อาจเป็ นสิ่ งทีไ่ ขปริศนานีไ้ ด้

Stem Cells

Stem cell คืออะไร
Stem cell คือ เซลล์ทไี่ ม่ จาเพาะ (unspecialized cell) มีแหล่งกาเนิดจาก ตัวอ่อนของคน
ตา ตับ ตับอ่ อน เลือด ไขกระดูก กล้ามเนือ้ ลาย เซลล์ เยือ่ บุผวิ ของระบบ ทางเดินอาหาร
โดยมีความสามารถในการแบ่ งเซลล์ได้ อย่างไม่ มีขีดจากัด และสามารถพัฒนาไปเป็ นเซลล์ทที่ า
หน้ าทีจ่ าเพาะได้ เช่ น เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์เม็ดเลือดเป็ นต้ น
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ภายใต้ การฝึ กการพัฒนาสมาธิ ซึ่งให้ คลืน่ สมองเป็ นอัลฟ่ าเวฟ เป็ นสภาวะทีเ่ หมาะสมมาก
ต่ อการสร้ างเสต็มเซลล์ภายในร่ างกาย ยามฝึ กสมาธิถ้ากาหนดจิต ณ สมองส่ วนใด เสต็มเซลล์ที่
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สร้ างขึน้ ใหม่ กจ็ ะแปลงรู ปเป็ นเซลล์ ประสาทไปสะสม ณ อวัยวะสมองส่ วนนั้น ด้ วยเหตุดังกล่ าว
จึงทาให้ สมองส่ วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการฝึ กสมาธิหนาขึน้ จากการสะสมของเสต็มเซลล์ที่เกิดขึน้ มา
สะสมในรู ปแบบของเซลล์ ประสาท ทีเ่ ชื่ อว่ าน่ าจะเป็ นเซลล์ พเี่ ลีย้ งหรือเซลล์ ของกาวประสาท
นั่นเอง ซึ่งจะมีส่วนช่ วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานของเซลล์ ประสาทที่มีอยู่เดิม
แต่ ทว่ าการสร้ างเซลล์ ประสาทมีความต้ องการธาตุอาหารทีส่ าคัญต่ าง ๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับ
การนาไปใช้ ในการสร้ างเซลล์ ประสาทจานวนมาก ดั่งการสร้ างบ้ านเรื อนจาเป็ นต้ องใช้ อฐิ หินปูน
ทรายเพือ่ การก่อสร้ าง ดังนั้นถ้ าระหว่างการฝึ กสมาธิเราให้ ความสาคัญกับการบารุ งอาหารทีจ่ าเป็ น
ต่ อการสร้ างเซลล์สมองและใยประสาทก็อาจมีส่วนในการส่ งเสริมการพัฒนาศักยภาพสมองของ
มนุษย์ ได้ มาก

เปรียบเทียบศักยภาพของสมองมนุษย์กบั ศักยภาพหมู่บา้ น
1. จานวนเซลล์ประสาท : จานวนบ้ าน
2. จานวนใยประสาท : จานวนสมาชิกในบ้ าน
3. จานวนจุดเชื่ อมต่ อระหว่ างใยประสาท : การคมนาคมสื่ อสารภายในหมู่บ้าน
4. จานวนกาวประสาท: จานวนคนรับใช้

อาหารกับการพัฒนาศักยภาพสมอง กรณีศึกษามธุปายาสโมเดล
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คาว่ ามธุปายาสโมเดล ข้ าพเจ้ าได้ ต้ งั ขึน้ เนื่องจากปรากฏการณ์ ที่ข้าพเจ้ าได้ ประสบกับ
ตัวเอง คือในช่ วงหนึ่งของชี วติ ในระหว่างที่เป็ นอาจารย์ สอนในมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ ก็
เป็ นอาจารย์ธรรมดาทีส่ อนหนังสื อไปวัน ๆ ไม่ มีผลงานทางวิชาการออกมาเลย สิ่ งสาคัญทีไ่ ด้ จาก
การเป็ นอาจารย์ มหาวิทยาลัยคือ สอนให้ ข้าพเจ้ ารู้ จักค้ นหาสิ่ งทีต่ ้ องการรู้ และรู้ ให้ แจ้ งรู้ ให้ ลกึ กว่ าคน
อืน่ ระหว่างนั้นมีอาจารย์ ท่านหนึ่งแนะนาให้ ทานเลซิทนี ซึ่งเป็ นสารอาหารประเภทโปรตีนสกัด
จากถั่วเหลืองโดยบอกว่ ากินแล้ วจะลดนา้ หนักได้ ข้ าพเจ้ าได้ ทานเลซิทนี ทุกวันวันละหกเม็ด แทนที่
นา้ หนักจะลดกับนา้ หนักเพิม่ แต่ ในช่ วงนั้นได้ สนใจในการฝึ กสมาธิและจินตภาพ ปราณโยคะ
รวมทั้งใช้ ฝึกแว่นตาฝึ กสมาธิร่วมกับดนตรีพฒ
ั นาศักยภาพสมอง พบว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่าง
สาคัญในตัวตนของข้ าพเจ้ า มีความก้าวหน้ าอย่างก้าวกระโดดในการฝึ กสมาธิ ทาให้ ข้าพเจ้ าได้ พบ
แนวคิดใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพสมอง ได้ เขียนหนังสื อเกีย่ วกับสมองและดนตรีกบั การพัฒนา
ศักยภาพสมองไว้ถึงสามเล่มในเนือ้ หาทีเ่ ป็ นความคิดสร้ างสรรค์ แหวกแนวออกไปเป็ นความรู้ ของ
ตนเองไม่ ลอกเลียนแบบใคร ทั้งยังได้ จัดสร้ างหลักสู ตรการใช้ ดนตรีเพือ่ การพัฒนาศักยภาพสมอง
รวมทั้งจัดชุ ดเพลงเพือ่ การพัฒนาไว้ อย่ างมากมาย โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนาสมองตามพูสมอง
ทีข่ ้ าพเจ้ าเขียนไว้ในปี พ.ศ. 2542 ในหนังสื อเล่มแรกของข้ าพเจ้ าเรื่องคัมภีร์อภิวฒ
ั น์ สมอง
กลายเป็ นต้ นแบบแห่ งการบุกเบิกของแนวทางการพัฒนาสมองรู ปแบบใหม่ ในตาราต่ าง ๆ ทีต่ ามมา
ภายหลังมากมาย ซึ่งการพัฒนาความคิดการพัฒนาศักยภาพสมองตามฐานของโมเดลพูสมอง
ดังกล่าวเป็ นที่น่าประหลาดใจมากทีค่ ิดได้ ในระหว่างการฝึ กสมาธิ
ข้ าพเจ้ ามีความสงสั ยว่าทาไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวข้ าพเจ้ าได้ อย่างมากมาย จากเดิม
เป็ นอาจารย์ธรรมดา ทีไ่ ม่ มีผลงานอย่างใด แต่ กลับสามารถคิดอะไรได้ มากมายโดยไม่ ต้องลอก
แบบใคร คิดได้ และเขียนได้ ในสิ่ งทีไ่ ม่ มีใครเคยคิด เคยเขียนมาก่อนในโลก ทาให้ อดคิดไม่ ได้ ว่าสาร
โปรตีนเลซิทนิ ในฐานะอาหารบารุ งสมองอาจมีส่วนสาคัญต่ อการสร้ างเสริมพลังแห่ งเสต็มเซลล์ที่
แปรเปลีย่ นดีเอ็นเอและโครงสร้ างสมองใหม่ ให้ กบั ข้ าพเจ้ ามิได้ สิ่ งนั้นจะเป็ นปัจจัยสาคัญหรือไม่ ที่
จะมีผลต่ อการพัฒนาตนเองของข้ าพเจ้ า เมื่อข้ าพเจ้ าได้ พบข้ อสั งเกตสาคัญในเรื่องข้ าวมธุปายาสที่
นางสุ ชาดา ถวายแด่ พระพุทธเจ้ า

มธุปายาสโมเดล : ความลับของอาหารกับการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า
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ความจริงเมื่อย้ อนไปสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ ๆ
หนึ่งทีแ่ สดงถึงปรากฎการณ์ ของ
ความสาคัญของอาหารต่ อการพัฒนาศักยภาพสมอง คือเมื่อพระพุทธเจ้ าได้ ทาการบาเพ็ญทุกรกิริยา
อดข้ าวอดนา้ บาเพ็ญเพียรตบะเพือ่ เผากิเลสอย่ างอุกฤติอยู่ทถี่ า้ ณ เขาดงคศิริ โดยมีเบญจวัคคีย์ท้งั
ห้ าทีเ่ ลือ่ มใสการปฏิบัติโยคะของพระองค์ เฝ้ าปฏิบัติรับใช้ อยู่ใกล้ ชิด

พระพุทธเจ้ าขณะทาทุกรกิริยาที่ถา้ ณ เขาดงคศิริ

การปฏิบัติโยคะทุกรกิริยาอย่ างอุกฤติของพระองค์ นับว่าเหนือกว่าโยคีตนใดทีจ่ ะปฏิบัติได้
ทัดเทียมพระองค์ แต่ พระองค์ กห็ าประสบความสาเร็จทีจ่ ะพบทางพ้ นทุกข์ ได้ ไม่ เมื่อพระองค์ ทรง
พิจารณาว่ าการปฏิบัติแนวทางสุ ดโต่ งนีม้ ิใช่ แนวทางทีถ่ ูกต้ องสาหรับการหลุดพ้ นและยังจะทาให้
เกิดความเสื่ อมถอยในการใช้ ปัญญาในการปฏิบัติจิต จึงได้ ละเลิกการทาทุกรกิริยา ทั้งหันมาปฏิบัติ
จิตตามแนวทางสายกลาง ทาให้ ปัญจวัคคีย์ทเี่ คยปรนนิบัติพระองค์ อยู่เห็นว่ าพระองค์ เพิกเสี ยจาก
ความมุ่งมั่นเพือ่ ความหลุดพ้ นหันมาหาความสุ ขความสบายดังคนปกติกเ็ กิดความเข้ าใจผิดพากัน
หนีจากมา ส่ วนพระองค์ กย็ งั คงมุ่งปฏิบัติจิตในแนวทางใหม่ ทเี่ รียกว่าทางสายกลางในบริเวณ
ดังกล่าวต่ อไป
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ต่ อมาวันหนึ่งพระองค์ นั่งสมาธิอยู่ใต้ ต้นโพธิ์นางสุ ชาดาที่ได้ เคยบนบานไว้กบั เทพารักษ์ ที่
ต้ นโพธิ์น้ ันว่ าอยากได้ บุตรชาย ปรากฎว่ าได้ บุตรชายจริง พอดีสาวรับใช้ ได้ เห็นพระพุทธเจ้ านั่ง
สมาธิอยู่ทใี่ ต้ ต้นโพธิ์นึกว่ าเป็ นเทวดา จึงแจ้ งเรื่องราวดังกล่ าวแก่ นางสุ ชาดา พอนางสุ ชาดาได้ ทราบ
ก็ดีใจ ได้ จัดเตรียมข้ าวมธุปายาสใส่ ถาดทองคามาถวายแก่ พระพุทธเจ้ าเพือ่ มาแก้บน
ข้ าวมธุปายาสที่นางสุ ชาดาถวายแด่ พระพุทธองค์ นับว่ าเป็ นยอดแห่ งอาหารบารุ งร่ างกาย
และบารุ งสมอง ทามาจากวัตถุดิบทีส่ าคัญ ได้ แก่ ข้ าวสาลีจากรวงทีก่ าลังเป็ นนา้ นมข้ าวมาต้ มด้ วย
นมโคสดพิเศษคัดจากนา้ นมโคจานวนมากเคี่ยวจนเหลือแต่ หัวนา้ นมโคทีส่ ุ ดยอดคุณค่ า เจือเนยใส
นา้ ผึง้ นา้ ตาลกรวด และธัญญพืชอืน่ ๆ อีกมาก ยกตัวอย่ างองค์ ประกอบของสู ตรข้ าวมธุปายาส
ได้ แก่
1. นา้ นมโค
2. เนย
3. ข้ าวสาลี
4. ข้ าวฟ่ าง
5. เผือก
6. มัน
7. ถั่ว
8. งา
9. ลูกเดือย
10. สาคู 11. นา้ นมข้ าว
12. นา้ มะพร้ าว
13. นา้ อ้อย
14. นา้ ตาลกรวด
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หลังจากพระพุทธองค์ได้รับบิณฑบาตข้ามธุปายาสจากนางสุ ชาดาแล้ว พระองค์ทรงได้แบ่ง
ข้าวออกเป็ นปั้ น เพื่อเสวยวันละหนึ่งปั้ นตลอดจนถึงวันตรัสรู ้ พระองค์ได้บาเพ็ญเพียรจิตติดต่อ
ภายใต้การบารุ งอาหารที่ถูกต้องสู งยิง่ แห่งคุณค่าของอาหารกับการบารุ งร่ างกายให้แข็งแรงและ
บารุ ง ซึ่ งก่อนหน้าทรงบาเพ็ญเพียรเป็ นโยคีละเว้นการบริ โภคอาหารที่เป็ นประโยชน์จนร่ างกายซูบ
ผอมและหาได้เกิดสติปัญญาที่จะตรัสรู ้ไม่ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้ าได้ รับการถวายข้ าวมธุปายาสมา
จากนางสุ ชาดา และพระพุทธองค์ได้ทรงบริ โภคข้าวมธุปายาสประกอบการทาสมาธิจิตสมถและ
วิปัสสนากรรมฐาน ในช่ วงนั้น ไม่ นานพระองค์ กต็ รัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
เป็ นที่น่าสั งเกตว่ า ทาไมระยะเวลาที่ทรงบาเพ็ญเพียรเป็ นเวลายาวนานจึงยังทรงไม่
ตรัสรู้ เป็ นไปได้ ไหมว่ าข้ าวมธุปายาสซึ่ งเป็ นอาหารที่ทรงคุณค่าทาให้เกิดการบารุ งร่ างกายและเป็ น
สาระสาคัญต่อการเสริ มสร้างศักยภาพแห่งเนื้อสมอง ทีพ่ ระองค์ ได้ รับมีส่วนสาคัญทีช่ ่ วยในการ
พัฒนาศักยภาพสมองให้ กบั พระองค์ โดยในระหว่างทีพ่ ระองค์ พฒ
ั นาสมาธิและใช้ ปัญญาขบคิด
ในขณะเดียวกันทีพ่ ระองค์ ได้ เสริมอาหารบารุ งสมองขั้นสุ ดยอดในยุคนั้น อาจมีผลอย่ างใหญ่ หลวง
ต่ อการเสริมสร้ างพลังแห่ งเสต็มเซลล์ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงดีเอ็นเอและโครงสร้ างสมองของ
พระองค์ อย่างใหญ่ หลวงพระองค์ ขนึ้ มาก็อาจเป็ นไปได้
ดังนั้นการรับอาหารทีม่ ีคุณค่ าทางโภชนาการเพือ่ การบารุ งสมองทีส่ มบูรณ์ อาจเป็ นส่ วน
สาคัญส่ วนหนึ่งทีผ่ ลักดันทาให้ พระพุทธองค์ เกิดความก้ าวหน้ าอย่ างใหญ่ หลวงต่ อการพัฒนา
ศักยภาพสมองของพระองค์ นอกจากนีย้ งั พบว่ าแนวทางการฝึ กจิตของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะ
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สติปัฏฐานสี่ ล้วนวางอยู่บนพืน้ ฐานของการพัฒนาศักยภาพสมองทั้งสิ้น ซึ่งถ้ ามีโอกาสเหมาะสม
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