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อาหารสมอง
มันสมองของวิเศษในตัวของท่ าน
วีรกร ตรี เศศ

ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์ แห่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้ เขียนบทความชื%อ “มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน” ไว้ อย่างน่าสนใจ ขอนํามาเล่าต่อเพื%อความ
เข้ าใจตัวเองมากขึ -น
“บางทีท่านอาจจะบ่นว่า หัว (คือสมอง) ของท่านไม่ดีส้ คู นอื%นไม่ได้ หรื อคงเคยพูด
ว่าวันนี -ทํางานมากจนหัว (หัวสมอง) เพลียเห็นจะต้ องพักเสียที

มีแต่การทดลองทางการแพทย์และ

จิตวิทยาบอกว่าที%คดิ อย่างนี -คิดผิดทังนั
- นข้ อ เท็ จ จริ ง เกี% ย วกับ มัน สมอง 6 ข้ อ ซึ%ง จะช่ว ยให้ ท่า นเข้ าใจมัน สมองของวิ เ ศษใน
ตัวท่าน (1) มันสมองเหนื%อยหรื อเพลียกับใครไม่เป็ น
รู้ สึกมึนงง
พักสมอง

เพลีย

ทํางานช้ าลง

ไม่ได้ ทํางานอย่างกล้ ามเนื -อ
เพลีย

เข้ าใจเอาเองว่าใช้ สมองมากจนสมองเพลีย จึงต้ องหยุด

เมื%อได้ พกั แล้ วก็ร้ ูสกึ แจ่มใส

จริ งไม่จริ งอย่างไร ก็พบว่าไม่จริ ง

คนที%ทํางานใช้ ความคิดติดต่อกันนาน ๆ จะ

ทํางานได้ ดีขึ -น

พวกนักวิทยาศาสตร์ ได้ ทดลองเรื% องนี -ว่า

สมองเพลียกับใครไม่เป็ น เพราะสมองไม่เหมือนกล้ ามเนื -อ

พลังของสมองเกิดจากไฟฟ้าเคมี (electrochemical) ในสมองมันจึงไม่

เช่นเดียวกับเราเปิ ดไฟห้ าสิบแรงเทียน เปิ ดไว้ นานเท่าใดมันก็สว่างอยู่เท่านัน-

ถ้ ามันจะ

ดับก็ดบั ไปเลย
อาการที%ใกล้ กับความเพลี ยของสมอง ก็ คือความเบื%อ
ยาก ๆ สักเล่มหนึ%งพอดึกเข้ าสักหน่อย
ให้ ท่านหมดความตังใจที
- % จะอ่าน

ใจหนึ%งอยากอ่านต่อไป

อย่างเช่นเวลาท่องตํารา

อีกใจหนึ%งอยากนอน เช่นนี -ทํา

ดังนัน- พอจะพูดได้ ว่าสมองเพลี ยคือหมายความว่าท่านหย่อน

ความตังใจที
- %จะทํางาน และไม่สามารถที%จะบังคับความคิดไม่ให้ ฟ้ งซ่
ุ านไปในทางอื%น
(2) กํ าลังสมองไม่มีที%สิ -นสุด
จดจํ า การคิ ด และความรู้ สึ ก ต่ า ง ๆ
12 พันล้ านตัว

สมองเป็ นส่วนหนึ%งของร่ างกาย มีหน้ าที%เกี% ยวกับ

สมองประกอบด้ ว ยตัว เซลล์ ป ระมาณ 10 พัน ล้ า นตัว ถึ ง

แต่ละตัวมีเส้ นใยที%เรี ยกว่าแอกซอน (Axon) และเดนไดรต์ (Dendrite) สําหรับให้

-2กระแสไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) แล่นผ่านถึงกัน
การเชื%อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมอง

การที%เราจะคิดหรื อจดจําสิ%งต่าง ๆ นันเกิ
- ดจาก

คนที%ฉลาดที%สดุ ก็คือคนที%สามารถใช้ กําลังไฟฟ้าได้ เต็มที%

(3) อัตราส่วนเชาวน์ (I.Q.) นันที
- %จริ งไม่ใช่ของสําคัญ นักจิตวิทยา เช่น อัลเฟรด
และบิเนต์

มีวิธีการวัดความฉลาดของคนโดยการวัดอัตราส่วนเชาวน์ หรื อไอคิว และกํ าหนดว่า

คนนั น- ๆ มี ไ อคิ ว เท่ า นั น- ๆ

ถ้ าใครวั ด แล้ วได้ ไอคิ ว ตํ% า กว่ า ร้ อยก็ อ อกจะเสี ย ใจสั ก หน่ อ ย

แต่ นั ก จิ ต วิ ท ยาเขาว่ า อย่ า ไปสนใจกั บ ไอคิ ว นัก เลย
อาจทดสอบผิดพลาดได้ ง่าย

เพราะการทดสอบนัน- มั น ไม่ ค่ อ ยแน่ นั ก

เท่าที%เขาค้ นพบนันว่
- าใครมีร่องยู่ยี%หยุกหยิกตอนกลางกระหม่อมมาก ๆ

มักจะฉลาดกว่าคนอื%น
แต่ค นที% ธ รรมชาติ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ างสิ% ง พิ เ ศษมาให้
นักวิทยาศาสตร์ ตอบว่ามีและมีได้ แน่ ๆ

จะไม่ มี ท างฉลาดกับ เขาบ้ า งหรื อ

คนที%มีไอคิวปานกลางอาจจะเป็ นคนฉลาดปราดเปรื% อง

มี ค วามรู้ ดี ไ ด้ โ ดยการหมั%นฝึ กตัว เซลล์ ใ นสมองให้ มัน ทํ า งาน

ไม่ ป ล่อ ยให้ มัน ขี เ- กี ย จอยู่เ ฉย ๆ

เขาพบว่าคนที%มีชื%อเสียงมากมายหลายคนมีไอคิวเท่า ๆ กับคนธรรมดา
อับราฮัม ลินคอล์น,

นโปเลียน,

เนลสัน

พิเศษคืออุตสาหะพากเพียรอย่างไม่หยุดยัง-

เหล่านี -มีสมองธรรมดา ๆ

ความเข้ าใจผิดอย่างไม่เข้ าท่าก็คือว่า

ความจําไม่ดี

ถ้ าเป็ นคนขี เ- หล้ าเมายา หรื อมี โรคอาจ

แต่คนปรกติแล้ วย่อมเรี ยนได้ ตลอดอายุ

ความแก่ชราไม่เป็ นอุปสรรคแก่การเรี ยน

การเรี ยนเกี% ยวกับการให้ กระแสไฟฟ้าในสมองเคลื%อนไหว

ดังนันถ้
- าสมองไม่ผพุ งั เพราะเชื -อโรคหรื อ

เป็ นได้ ดงั นี -

สมองเสื% อม

แต่ว่าเป็ นคนมีลกั ษณะ

คนสมองดี ๆ ถ้ าไม่หมัน% ใช้ มนั ก็จะฝ่ อได้

(4) แก่แล้ วก็เรี ยนได้ ดีเท่าหนุ่ม ๆ เหมือนกัน
ยิ%งแก่ตวั ยิ%งเรี ยนไม่ได้

อย่างเช่น จอห์น อาดัมส์,

การกระทบกระเทื อ นอย่ า งหนึ%ง อย่ า งใดแล้ ว
ชื%อคนที%เคยจําได้ ก็นกึ ไม่ออก

อายุ 90 ปี ก็ ยัง เรี ยนได้

ที% ว่ า แก่ ปํ- า ๆ เป๋ อ ๆ

อะไรพวกนี -เป็ นการยอมรับตัวเองทังสิ
- -น

(5) กําลังสมองจะดีขึ -นถ้ าได้ ใช้ มนั อยูเ่ สมอ
ถ้ าได้ ใ ช้ ใ ห้ ทํ า งานอย่ า ปล่ อ ยให้ มั น ขี เ- กี ย จ

สมองเหมือนกับกล้ ามเนื -อตรงที%การฝึ ก

มั น จะยิ% ง เก่ ง กล้ า ขึ น-

ความคิดของท่านก็จะดีขึ -น หากท่านใช้ ความจําอยู่เสมอ

ท่ า นยิ% ง ใช้ ค วามคิ ด

ความจําของท่านก็จะดีขึ -นคือท่านจะจํา

อะไรได้ เร็ วขึ -น

มีอํานาจอย่างหนึง% ที%เราพูดถึงกันเสมอคืออํานาจใจหรื อกําลังใจ

อยู่ในสมอง

ทุกคราวที% ท่านใช้ กําลังใจหรื ออํ านาจใจต่อสู้อุปสรรคปั ญหาหรื อความยากลํ าบาก

ต่าง ๆ

กําลังอันนี -สะสม

กําลังใจของท่านก็เพิ%มพูนมีกําลังแรงขึ -น
(6) จิตใต้ สํานึก...คลังอันน่ามหัศจรรย์

คือจิตใต้ สํานึก

หรื อบางที เรี ยกว่าจิตไร้ สํานึก

ส่วนลี -ลับและแสนจะพิสดารในตัวของเรา

มันเป็ นที% เก็บพลังพิเศษ

และความจดจํ าเรื% อง

-3ทัง- หลายมากมายก่ายกอง

แต่มันน่าประหลาดที% เราไม่สามารถให้ มันสํ าแดงฤทธิ\ ตามใจเราได้

มันจะแสดงพลังของมันออกมาในขณะที%มีเหตุใหญ่ฉบั พลันทันด่วน และแสดงออกมาโดยเราเองก็ไม่
รู้ ตวั

จิตแพทย์ ได้ เพี ยรใช้ จิตสํานึกรั กษาโรคจิต

หน้ าดํา

อย่างเช่นบางคนอยู่ดี ๆ กลัวและเกลี ยดคน

เจ้ าตัวเองก็บอกไม่ถกู ว่าทําไมถึงเกลียดและกลัวอย่างไม่มีเหตุผล จิตแพทย์ต้องใช้ วิธีให้

จิตใจสํานึกบอกเรื% องราวแต่หนหลังที%ตกตะกอนลงไปอยูใ่ นจิตแห่งนัน-

ก็ร้ ู ได้ ว่าเมื%อตอนนันยั
- งเล็กอยู่

มีคนหน้ าดําคนหนึ%งได้ เข้ ามาปลุกปลํ -าบีบคอเขาในบ้ าน แต่เขาจําเรื% องนี -ไม่ได้
ในจิตใต้ สํานึก

เพราะมันตกไปอยู่

เมื%อเขาโตขึ -นมันจึงแสดงอาการออกมาในลักษณะที%เขากลัวและเกลียดคนหน้ าดํา
นักจิตวิทยากล่าวว่า หากเราหัดพูดกับจิตใต้ สํานึกเราก็สามารถสร้ างพลังขึ -นในตัว

ได้

อย่างเช่นเราพูดกับจิตใต้ สํานึกว่าคืนนี -เราจะตื%นตีห้า ทําใจให้ แน่วแน่ เพ่งอยู่ในการตื%นเวลา

ตีห้า พอถึงตีห้า จิตใต้ สํานึกก็จะปลุกเราเอง
จิตใต้ สํานึกว่าเราจะไม่ขลาด เราจะไม่ขี -อาย

ถ้ าเราเป็ นคนขลาดขี -อาย

เราพยายามพูดกับ

ความขลาด ความขี -อายก็จะหายไปเอง”

เครื" องเคียงอาหารสมอง จากอินเตอร์ เน็ต
(1) ไม่ ว่ า จะอยู่ที% ไ หนแต่มี ข อง 4 อย่ า งที% ผ้ ู ห ญิ ง ต้ อ งหยุ ด ดู. ..ตุ้ม หู

กระเป๋ า

รองเท้ า และเสื -อผ้ า
(2) ผู้หญิงชอบกินเค้ ก

ช็อกโกแลต

(3) เวลาเธอถามว่าเธออ้ วนไปหรื อเปล่า?

และชอบบ่นว่าตัวเองอ้ วน
ถ้ าคุณตอบว่าเปล่า

เธอจะไม่เชื%อ

แต่ถ้าคุณตอบว่าอ้ วน เธอก็จะโกรธ
(4) หากจะอธิ บายเรื% องเวรกรรมให้ ผ้ ูหญิ งเข้ าใจให้ ยกเรื% องสลิปบัตรเครดิตมาเป็ น
ตัวอย่าง
(5) ผู้หญิงชอบให้ คนมาจีบ แต่ไม่ได้ ชอบทุกคนที%เข้ ามาจีบ
(6) ผู้หญิงเกิดมาคูก่ บั ครี มทาผิวและโฆษณาครี มทาผิวทุกตัวได้ ผลเสมอ
(7) ผู้หญิ งไม่เคยเหน็ดเหนื%อยจากการเดินชอปปิ ง- และหากนับก้ าวระหว่างที% เธอ
เดิน คุณคงไม่เชื%อในระยะทางที%วดั ได้
(8) เวลาที%ผ้ หู ญิงบอกว่าไม่มีอะไร แปลว่ามีอะไร และผู้ชายไม่ร้ ูหรอก
(9) เวลาผู้หญิงร้ องไห้ เธอจะต้ องการการปลอบโยน แต่ถ้าไปถาม เธอจะบอก
ว่า “ไม่ต้อง”
(10) ผู้หญิงสนใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้ อย ๆ ของสิ%งต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็ นลายของ

กระเป๋ า หรื อตุ้มหู อย่าถามความเห็นของคุณผู้ชายเลยเพราะเขามองไม่ออกจริ ง ๆ

-4(11) ผู้หญิงใช้ ลิปสติกไม่เคยหมดแท่ง
(12) ผู้หญิ งชอบสมัครฟิ ตเนสและจินตนาการว่าตัวเองจะฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ มขึ -นในสาม
เดือนข้ างหน้ า แต่หลังสมัครเสร็ จเธอจะแวะไปที%ร้านกิฟท์ช็อปที%อยู่หน้ าฟิ ตเนสและนาน ๆ จะมาที%นี สักที
(13) ผู้หญิงเกิดมาคูก่ บั ดอกไม้ เมื%อได้ รับดอกไม้ ยิ%งช่อใหญ่ยิ%งดี
(14) ผู้ห ญิ ง จํ า วัน ทุก วัน เก่ ง มาก
วันครบรอบวันเกิด

ไม่ ว่ า จะเป็ นวัน แรกที% เ จอ

วัน แรกที% ค บ

และวันอะไรอีกมากมาย และนี%ก็เป็ นหนึ%งในสาเหตุหลักที%ทําให้ เธอทะเลาะกับ

แฟน
(15) ผู้หญิงชอบอ่านดวงในแมกกาซีนและบอกว่าแม่นมาก โดยที%ผ้ ชู ายไม่คอ่ ยเชื%อ
(16) คําขอโทษที%ดีที%สดุ คือ “ไปชอปปิ ง- มัย?”
(17) ผู้หญิงไม่ร้ ู ว่าที%เปิ ดกระโปรงรถอยู่ไหน เพราะไม่ร้ ู ว่าจะเปิ ดมันไปทําไม หรื อ
ถึงเปิ ดเป็ นก็ไม่ร้ ูจะทําอะไรกับมันดี
(18) เวลาทะเลาะกัน เธอจะบอกว่าไม่ต้องโทรมาอี กแล้ ว
เธอจะหันไปมองโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ

แต่หลัง จากวางหู

พอกลับมาดีกนั เธอจะต่อว่า ว่าตอนนันทํ
- าไมไม่โทรมา

(19) ผู้หญิงสนใจเรื% องราวของเพื%อนเรากับแฟน (ของเพื%อนเรา) มากกว่าตัวเรา (ที%เป็ น
เพื%อนมันจริ ง ๆ) เสียอีก
(20) ผู้หญิงกินข้ าวเป็ นมื -อจริ ง ๆ น้ อย กินขนมระหว่างมื -อเยอะ
(21) ผู้หญิงผมตรงอยากผมหยิก ผู้หญิงผมหยิกอยากผมตรง
(22) กระเป๋ าถือของผู้หญิงมีนํ -าหนักมากกว่าสายตาประเมิน และข้ างในบรรจุของไว้
มากมาย แม้ เธอจะไม่ใช้ ทกุ อย่างก็ตาม
(23) เวลากลุ่ม เพื% อ นผู้ห ญิ ง นัด กัน มัก จะเม้ า ท์ เ รื% อ งของแฟนอย่ า งสนุก สนาน
ผู้ชายรู้ดีเลยแค่ขบั รถไปส่งแล้ วค่อยไปรับตอนจะกลับอีกครัง(24) ตุ๊กตาส่วนใหญ่ไม่มีปาก เพราะมีผลการวิจยั ว่าการไม่มีปากทําให้ ผ้ หู ญิ งรู้ สึก
เหมือนว่าตุ๊กตากําลังรับฟั งและเข้ าใจความรู้ สึกของเธอ ไม่ว่าเธอจะรู้ สึกสุข เศร้ า เหงา และ
รัก
(25) ในที% ทํางานมักจะมี เพื% อนร่ วมงานผู้หญิ งที% ไม่ค่อยถูกกับเพื% อนร่ วมงานผู้หญิ ง
ด้ วยกัน

อย่างน้ อยก็คหู่ นึง% ละ
(26) เวลาผู้หญิงนินทากันเอง แม้ ผ้ ชู ายจะทําหน้ าเฉย ๆ แต่ก็อยากรู้อยูเ่ หมือนกัน

-5(27) ผู้หญิ งทุกคนต้ องมี ต้ ูเ สื อ- ผ้ าสองตู้ขึน-

และเมื% อถึงสี% ต้ ูเมื% อไหร่ จ ะเริ% มบริ จาค

เสื -อผ้ าที%ไม่ใช้ ให้ คนอื%น และตอนที%เริ% มโละของจะมีประโยคประเภท “เสื -อตัวนี -ยังไม่ได้ ใส่เลย!!!”
(28) ผู้หญิ ง มี เ คล็ ดลับในการแสดงความเป็ นเจ้ า ของ เช่น ติ ดรู ปถ่ า ยคู่ไ ว้ ใ น
กระเป๋ าตังค์ของเขา

เอาตุ๊กตาไว้ หน้ ารถเขา

วางตุ้มหูระยับระยับไว้ ที%ห้องรับแขกในบ้ านเขาถื อ

เป็ นสิ%งเล็กน้ อยที%แฝงไปด้ วยเทคนิคลํ -าเลิศ
(29) เริ% มต้ นวันใหม่ด้วยประโยค “วันนี -คุณสวยจัง” จะทําให้ เธออารมณ์ดีไปทังวั
- น
(30) ดูเหมือนว่าผู้หญิงทุกคนจะชอบชอปปิ ง-

ฝั นอยากขึ -นปกแมกกาซีนและอยาก

รักกับพระเอกฮอลลีว้ ดู แต่ความจริ งคงยากที%ชีวิตจริ งจะเป็ นอย่างนัน-

ผู้หญิงทุกคนจึงมีอีกความ

ฝั น เล็ ก ๆ อี ก อั น ซ่ อ นอยู่

นั% น ก็ คื อ การได้ ทํ า กั บ ข้ าวเย็ น ให้ แฟน

นั% ง ดู ที วี ด้ ว ยกั น ตอนคํ% า

นอนกอดกันตอนกลางคืน

ตื%นมาจัดที%นอนและตื%นขึ -นมาเตรี ยมข้ าวเช้ าให้ และอยากให้ เขาบอก

ว่า “ผมรักคุณ” และหอมแก้ มหนึง% ทีก่อนไปทํางาน
⊙.............................................................⊙

นํา& จิม& อาหารสมอง
การครองรักต้ องยุตคิ ดิ ถึงคําว่าได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน เหมือนกับความเป็ น
มิตรภาพ ต้ องไม่มีคําว่าได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ
(“อภัยทาน รักบริ สทุ ธิ\” โดย ปิ ยโสภณ)
--------------------------------------------------

