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กครั้งที่มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสมองของลูกน้อยให้
กับกลุ่มว่าที่พ่อแม่ฟัง  ผมมักเข้าใจผิดว่าพวกเขามาเพื่อเรียนรู้
เคล็ดลับเจ๋ง ๆ จากวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับสมองของเด็กทีก่ ำ� ลังเจริญ
เติบโตอยู่ในมดลูก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์หลักที่สร้างระบบประสาท
ส่วนปลายหรือการเคลื่อนย้ายของแอกซอน  ผมมักถูกถามด้วยค�ำถาม
ที่เหมือน ๆ กันในช่วงถามตอบหลังจบการบรรยาย  เคยมีคุณแม่ท้องแก่
คนหนึ่งจากเมืองซีแอตเทิลถามผมในวันที่ฝนตกว่า  “ลูกของฉันสามารถ
เรียนรูอ้ ะไรได้บา้ งระหว่างทีอ่ ยูใ่ นท้อง”  มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ทีส่ งสัยว่า  “จะเกิด
อะไรขึ้นกับชีวิตแต่งงานของฉันหลังจากที่พาลูกกลับบ้าน”  มีคุณพ่อ
คนหนึง่ ทีถ่ ามอย่างเอาจริงเอาจังว่า  “ผมจะท�ำให้ลกู เข้าฮาร์วาร์ดได้อย่างไร”
คุณแม่คนหนึ่งที่ดูเคร่งเครียดถามผมว่า  “ฉันต้องท�ำอย่างไรถึงจะมั่นใจ
ได้วา่ ลูกสาวตัวน้อยของฉันจะมีความสุข”  และมีคณ
ุ ยายคนหนึง่ ซึง่ ต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูลูกสาวติดยาเคยถามว่า  “ฉันจะเลี้ยงหลานให้เป็นคนดี ได้
อย่างไร”  ไหนจะค�ำถามที่ถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายจากพ่อแม่มือใหม่ที่
โอดครวญกันว่า  “ต้องท�ำอย่างไรลูกถึงจะหลับยาวตลอดคืน”
ไม่วา่ ผมจะพยายามสักกีค่ รัง้ ทีจ่ ะดึงบทสนทนาให้กลับเข้าสูโ่ ลกของ
การแยกแยะระบบประสาทอันน่าพิศวง  บรรดาพ่อแม่ก็มักจะเอาแต่ถาม
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ค�ำถามเหล่านี้แบบกัดไม่ปล่อย  จนสุดท้ายผมเข้าใจแล้วว่าตัวเองพลาดที่
ไปยัดเยียดข้อมูลใส่ทงั้ ทีพ่ วกเขาไม่ต้องการ  แทนทีจ่ ะให้ความรู้ที่สามารถ
น�ำไปใช้ได้จริง  ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จะไม่พูดถึงเรื่องธรรมชาติการท�ำงาน
ของยีนในสมองส่วนหลังที่ก�ำลังพัฒนา  แต่จะพูดถึงค�ำตอบของค�ำถาม
อันเป็นประโยชน์ที่บรรดาผู้ฟังของผมมักจะถามกัน
“กฎของสมอง”  คือค�ำทีผ่ มใช้เรียกสิง่ ทีม่ นุษย์เรารู้อย่างแน่ชดั แล้ว
เกี่ยวกับการท�ำงานของสมองในวัยเด็ก  โดยกฎแต่ละข้อได้มาจากการ
ค้นคว้าข้อมูลในวงกว้าง  ทั้งจากสาขาจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม  ชีววิทยา
ระดับเซลล์   และชีววิทยาระดับโมเลกุล  ทั้งหมดนี้ล้วนถูกคัดมาเพื่อ
ช่วยเหลือพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับภารกิจสุดท้าทายในการเลี้ยงดู
เจ้าตัวน้อยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผมเข้าใจดีถงึ ความต้องการค�ำตอบส�ำหรับปัญหา  การมีลกู คนแรก
ก็เหมือนกับการกระดกเหล้าเข้าปาก  มันท�ำให้เรามีความสุข  แต่ในขณะ
เดียวกันก็น�ำความทุกข์มาให้   ตามด้วยความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่
ไม่เคยมีใครบอกเรา  ผมรู้ซึ้งดีจากประสบการณ์ตรงครับ  ผมมีลูกชาย
สองคน  พวกเขามาพร้อมกับค�ำถามอันน่าสับสนและปัญหาด้านพฤติกรรม
โดยที่ไม่มีคู่มือการเลี้ยงดูติดตัวมาด้วย  ไม่นานผมก็ได้รู้ว่านอกเหนือจาก
ปัญหาเหล่านั้นแล้ว  ลูก ๆ ยังมีพลังในการดึงดูดให้ผมรักและภักดีต่อ
พวกเขาโดยไม่เสื่อมคลาย  พวกเขาเป็นเหมือนกับแม่เหล็ก  ผมไม่อาจ
ละสายตาไปจากเล็บมือน้อย ๆ  ดวงตาใส ๆ  และเส้นผมเล็ก ๆ เหล่านั้น
ได้เลย  และเมือ่ ลูกคนทีส่ องเกิดมา  ผมก็เข้าใจว่าความรักแบบไม่มเี งือ่ นไข
นัน้ สามารถแบ่งให้กบั ลูกอีกคนได้โดยทีไ่ ม่ทำ� ให้ความรักทีผ่ มมีตอ่ ลูกคนแรก
ลดลง  เพราะในโลกของการเลี้ยงดูลูก  การมีตัวหารเข้ามานั้นสามารถ
ท�ำให้ผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณได้
ในฐานะนักวิทยาศาสตร์   การได้เฝ้าดูสมองของเด็กเติบโตนั้นให้
ความรู้สึกเหมือนกับการดู   “การระเบิดทางชีวภาพ”  จากที่นั่งแถวหน้า  
สมองเริ่มต้นจากการเป็นแค่เซลล์หนึ่งเซลล์ที่ซ่อนตัวอยู่ในมดลูกอย่าง
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เงียบ ๆ  แต่ภายในไม่กี่สัปดาห์   มันก็สามารถผลิตเซลล์ประสาทออกมา
ได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งถึง 8’000 เซลล์ต่อวินาที   จากนั้นเพียงไม่กี่เดือน  
มันก็พร้อมจะกลายสภาพเป็นเครือ่ งจักรทางความคิดทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ   ผม
จ�ำได้ว่าสิ่งที่เป็นปริศนาเหล่านี้ไม่เพียงท�ำให้คุณพ่อมือใหม่อย่างผมรู้สึก
ฉงนและหลงใหลเท่านั้น  แต่ยังท�ำให้ผมเกิดความกังวลและมีค�ำถาม
มากมายด้วย

สารพัดความเชื่อผิด ๆ

SA

M

สิ่งที่คนเป็นพ่อและแม่ต้องการไม่ใช่แค่ค�ำแนะน�ำเท่านั้น  แต่ยังรวมถึง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก  โชคร้ายที่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นของหายาก  
ถึงแม้จะมีคู่มือสอนเลี้ยงลูกตีพิมพ์ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน  รวมทั้ง
ข้อมูลตามบล็อก  กระดานข้อความ  และพอดแคสต์   (นี่ยังไม่นับข้อมูล
จากปากของแม่ยายและบรรดาญาติ ๆ ที่เคยมีลูกแล้วนะครับ)  ข้อมูล
เหล่านั้นก็มีจำ� นวนมหาศาลเกินไปจนพ่อแม่ทั้งหลายไม่รู้จะเชื่ออะไรดี
วิทยาศาสตร์มีข้อดีตรงที่มันไม่เลือกข้างและไม่โทษใคร  หากคุณรู้
ว่างานวิจยั ไหนเชือ่ ถือได้  คุณก็จะมองเห็นภาพรวม  และข้อมูลผิด ๆ ก็จะ
หายไปเอง  งานวิจยั ทีผ่ มให้ความเชือ่ ถือต้องผ่านเกณฑ์อนั แสนจูจ้ ที้ ผี่ มตัง้
ไว้   และงานวิจัยที่ผมจะน�ำมายกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ต้องได้รับการ
รับรองให้ตีพิมพ์  และได้ข้อสรุปเหมือนเดิมเมื่อน�ำมาทดลองซ�้ำ  งานวิจัย
บางเรือ่ งผ่านการทดลองซ�ำ้ มาแล้วหลายสิบครัง้   ส่วนงานวิจยั ไหนทีล่ ำ�้ หน้า
มาก ๆ  ถึงจะน่าเชือ่ ถือแต่ถา้ ยังไม่ผา่ นการตรวจสอบเต็มรูปแบบเนือ่ งจาก
ข้อจ�ำกัดด้านเวลา  ผมก็จะเขียนก�ำกับเอาไว้ก่อน
ส�ำหรับผม  ผมมองว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องของการพัฒนาสมอง  
และคุณคงไม่แปลกใจที่ผมมองเช่นนี้หากดูจากงานที่ผมท� ำ   ผมเป็น
นักชีววิทยาการเจริญระดับโมเลกุลที่มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของ
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พันธุกรรมกับอาการผิดปกติทางจิตเวช  ในชีวติ การท�ำงานวิจยั   ส่วนใหญ่
แล้วผมจะรับหน้าที่เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา  โดยรับจ้างแก้ปัญหาให้กับบริษัท
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือสถาบันวิจัยของรัฐที่ต้องการนักพันธุศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจิต  ผมยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันทาลาริสซึ่งตั้งอยู่ใกล้
กับมหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐซีแอตเทิล  โดยมีภารกิจแรกเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของเด็กทารกในระดับโมเลกุล  เซลล์  และ
พฤติกรรม  และนัน่ ก็ทำ� ให้ผมได้มโี อกาสพูดคุยกับเหล่าพ่อแม่เป็นครัง้ คราว
เหมือนอย่างในคืนฝนตกที่ซีแอตเทิล
แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ไม่อาจรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสมอง  แต่
ความรูเ้ ท่าทีม่ กี ม็ ากพอจะช่วยให้เราสามารถเลีย้ งลูกให้ฉลาดและมีความสุข
ได้   นี่ถือเป็นเรื่องส�ำคัญไม่ว่าคุณจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งท้อง  มีลูกอยู่ในวัย
หัดเดิน  หรือต้องมารับหน้าที่เลี้ยงหลาน  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมจะ
ได้ใช้หนังสือเล่มนีต้ อบค�ำถามส�ำคัญ ๆ ทีบ่ รรดาพ่อแม่และผู้ปกครองถาม
กันเข้ามา  รวมถึงขจัดความเข้าใจผิด ๆ ทั้งหลายไปพร้อม ๆ กันด้วย
ตัวอย่างที่ผมชื่นชอบมีดังนี้

SA

ความเชื่อผิด ๆ : การให้ลูกฟังเพลงของโมซาร์ทตั้งแต่อยู่
ในท้องจะช่วยให้เขาโตมาเก่งเลข
ข้อเท็จจริง : หลังคลอด  ลูกของคุณจะจ�ำเพลงของโมซาร์ท
ได้เอง  รวมถึงอีกหลายสิง่ ทีเ่ ขาได้ยนิ   ได้กลิน่   และได้ลมิ้ รส
ตอนอยู่ในท้องแม่   (ดูเรื่อง  “ทารกจดจ�ำได้”  ในหน้า 43)  
ถ้าคุณอยากให้ลูกโตมาเก่งเลข  ทางที่ดีที่สุดคือ  คุณควร
สอนให้เขารูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจตัวเองตัง้ แต่ยงั เล็ก  (ดูเรือ่ ง  “การ
ควบคุมตัวเอง”  ในหน้า 131)
ความเชื่อผิด ๆ : การเปิดดีวีดีสอนภาษาให้เด็กทารกหรือ
เด็กวัยหัดเดินฟังจะช่วยเพิม่ ความสามารถด้านภาษาของเขา
10

ข้อเท็จจริง : ดีวีดีสอนภาษาบางประเภทกลับท�ำให้ความ
สามารถด้านภาษาของเด็กถดถอยลง  (ดูหน้า 183)  จริงอยู่
ที่ตัวเลขและค�ำศัพท์ทั้งหลายที่คุณใช้พูดกับลูกช่วยพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษาและไอคิวของเขาได้   (ดูเรื่อง  
“พูดคุยกับลูกให้มาก ๆ”  ในหน้า 158)  แต่คำ� เหล่านั้นต้อง
ออกมาจากปากของคุณโดยตรง
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ความเชื่อผิด ๆ : เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังสมอง  เด็กต้อง
เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่อายุสามขวบ  รวมถึงได้อยู่ในห้อง
ที่เต็มไปด้วยของเล่นพัฒนาสมอง  และห้องสมุดที่อัดแน่น
ไปด้วยดีวีดีเพื่อการศึกษา
ข้อเท็จจริง : สือ่ กระตุน้ สมองทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับเด็กก็คอื กล่อง
กระดาษธรรมดา ๆ  สีเทียนใหม่ ๆ สักกล่อง  และเวลา
สักสองชั่วโมง  ส่วนสื่อกระตุ้นสมองที่แย่ที่สุดคือโทรทัศน์
จอแบนเครือ่ งใหม่เอีย่ มของคุณ  (ดูเรือ่ ง  “ถึงเวลาเล่นแล้ว!”  
ในหน้า 163)

SA

ความเชื่อผิด ๆ : การหมัน่ ชมลูกว่าฉลาดจะช่วยเพิม่ ความ
มั่นใจให้กับเขาได้
ข้อเท็จจริง : การท�ำเช่นนัน้ กลับท�ำให้เขามีแรงจูงใจน้อยลง
ที่จะแก้ปัญหาที่ยากและท้าทาย  (ดูเรื่อง  “เกิดอะไรขึ้นเมื่อ
คุณพูดว่า  ‘ลูกฉลาดจังเลย’ ”  ในหน้า 174)  ถ้าอยากให้
ลูกได้เข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ  จงชื่นชมความพยายามของเขา
แทน
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