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คำ�นำ�
คนส่วนใหญ่คิดว่าการพนันเป็นอบายมุข นำ�มาซึ่งความเสื่อม สำ�หรับผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชน คนส่วนใหญ่มกั คิดเพียงว่าการพนันเป็นหนึง่ ในนิสยั ไม่ดี ลองขึน้ ชือ่ ว่า
นิสัยไม่ดีแปลว่าสามารถแก้ไขได้
แต่ที่จริงแล้ว นิสัยไม่ดีบางอย่างแก้ไขไม่ได้
หากนิสัยหรือจิตใจเป็นอิสระจากสมอง ระบบประสาทส่วนกลาง หรือระบบทาง
ชีววิทยาใดๆ บางทีนิสัยหรือจิตใจอาจจะเป็นของแก้ไขได้ แต่ก่อนเราเคยคิดว่าจิตใจเป็น
อิสระจากสมองแต่ถึงวันนี้เราพบว่านี่เป็นความเข้าใจที่ผิด
จากงานวิจัยด้านสมองสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่และเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความก้าวหน้า
ด้านงานวิจยั ทางพันธุกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ พันธุกรรมมนุษย์ เราพบว่าพันธุกรรม สมอง
จิตใจ ไปจนถึงนิสัยถาวร เหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเปิ ด เผยความเชื่ อ มโยงนี้ ด้ ว ยหลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ เชิ ง
ประจักษ์
กล่าวอย่างสั้นและตรงประเด็นที่สุดคือหากเราปล่อยปละละเลยให้เด็กและ
เยาวชนของเราหมกมุ่นกับการทายผลชิงรางวัล เล่นเกม เล่นการพนัน หรือกิจกรรม
เสี่ยงโชคใด ๆ ที่เข้าข่ายลงทุนน้อยได้มาก ลงทุนสั้นได้ผลตอบแทนเร็ว มัวเมากับ
การเสพสุขระยะสั้น พฤติกรรมเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสมองอย่าง
ถาวร
สมองจะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท จุดเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาท
และเครื อ ข่ า ยวงจรประสาทเพื่ อ ตอบรั บ ความสามารถด้ า นการพนั น และพฤติ ก รรม
ใกล้เคียงเหล่านี้ โดยที่เมื่อพ้นระยะวัยรุ่นตอนปลายไปแล้วมิอาจหวนกลับคืนได้อีก
สมองที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร ย่อมฝังนิสัยถาวรให้แก่ลูกหลานของเราด้วย
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ยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบยังซึมลึกลงไปถึงระดับชีวโมเลกุล ต่อการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ และต่อพันธุกรรมในที่สุด ทำ�ให้ลักษณะหรือโครงสร้างถาวรบางประการของ
สมองและระบบประสาทส่วนกลางสามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ต่อคนรุ่นต่อไป
ทั้งหมดที่เล่ามาอาจจะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ปรากฏในหนังสือเล่มนี้
นี่เป็นหนังสือเล่มแรกที่พูดเรื่องนี้โดยอัดแน่นด้วยข้อมูลวิชาการและเอกสาร
อ้างอิงเพียบพร้อม ซึ่งอาจจะยากต่อการอ่านและทำ�ความเข้าใจสำ�หรับประชาชนทั่วไป
หรือนักวิชาการที่ไม่คุ้นเคยกับศาสตร์สาขานี้ อย่างไรก็ตามมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
มีเจตนาแน่วแน่ที่จะเผยแพร่เอกสารชุดนี้เพื่อให้เป็นเอกสารตั้งต้นสำ�หรับการอ้างอิง
การเขียนใหม่ การประยุกต์ใช้ รวมทั้งการทำ�ให้เข้าใจง่ายเพื่อการสื่อสารสาธารณะ
ในวันข้างหน้า
มูลนิธิ ฯ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
ซึ่งได้สละเวลาค้นคว้าและทบทวนเอกสารงานวิจัยจำ�นวนมาก เพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้
อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่วงการวิชาการด้านการพนันได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การพัฒนาสมองของเด็กและวัยรุ่น มีผลมาจากปัจจัยที่สอดประสานกันทั้งจาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อเนื่องกันได้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้
ต่าง ๆ ซึง่ สามารถไปเปลีย่ นแปลงสมองและปัจจัยทางพันธุกรรม ผ่านกลไกทางเอพิเจเนติกส์
ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานได้ นอกจากนี้ขั้นตอนการพัฒนาสมอง
ในช่วงอายุต่าง ๆ มีผลให้คนแต่ละช่วงวัยมีความสามารถทางสมองต่างกันไป และได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่เท่ากัน การพัฒนาความสามารถทางสมองหลายอย่าง
มีช่วงเวลาสำ�คัญที่ต้องสร้างตั้งแต่ยังเด็กจึงจะได้ผลดี
การพัฒนาทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะความฉลาดทางสังคมนั้น จำ�เป็นต้อง
อาศัยปัจจัยทั้งจากการพัฒนาสมอง และประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว โดยที่
การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่นได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ จึงเป็นโอกาสที่ดี
ที่ผู้ใหญ่สามารถส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ให้กลายเป็นคนดีที่มีความสุขและมี
ความสามารถได้ ขณะเดียวกัน ด้วยความที่สมองวัยรุ่นเป็นช่วงพัฒนาการที่มีความเสี่ยง
ด้านแรงจูงใจและความยับยั้งชั่งใจ จึงทำ�ให้ได้รับผลกระทบทางสมองจากการพนันได้ง่าย
กว่าผู้ใหญ่
การพนันมีผลเปลี่ยนแปลงสมองได้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับโครงสร้างและระดับ
การทำ�งาน ซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อเริ่มเล่นพนันตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งสามารถส่งผล
ให้ขาดทักษะชีวติ ความฉลาดทางสังคม รวมทัง้ เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดพฤติกรรมต่อต้าน
การใช้สารเสพติด ลักขโมย และเกิดโรคจิตเวชได้บ่อย และรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เล่นพนัน
หรือเริ่มเล่นพนันตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ในการจะเปลีย่ นแปลงสังคมไปในทางทีด่ ขี นึ้ และการพัฒนาความสุขของคนไทย
นัน้ ต้องเริม่ จากการทำ�ความเข้าใจทีม่ า ความคิด พฤติกรรม และการเปลีย่ นแปลงทางสมอง
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาที่ ต้ อ งร่ ว มกั น แก้ ไข ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และสั ง คม
ในวงกว้าง ในยุคปัจจุบันที่มีสิ่งล่อใจ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี และรูปแบบการตลาดที่
เปลี่ยนไปเช่นนี้ สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองและสังคม ให้พ้นจากวงจรที่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ก็คือ การสร้างเสริมทักษะชีวิต รวมทั้งทำ�หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เคารพ ให้อภัย แต่ไม่ละเลยปล่อยผ่าน จนทำ�ให้ผู้ที่
ผิดพลาดทำ�ผิดซ้ำ� แล้วกลับมาเป็นภัยต่อสังคม ในทางตรงกันข้าม ควรยึดหลักการเรื่อง
การเรี ย นรู ้ และการพั ฒ นาทั ก ษะชี ว ิ ต เพื ่ อ ให้ โ อกาสคนในสั ง คมได้ พ ั ฒ นา
ค่อย ๆ ปรับปรุงตนเอง จนไปถึงจุดทีส่ มาชิกของสังคม สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
จากองค์ความรู้เรื่องสมอง จิตเวชศาสตร์ และจิตวิทยาเหล่านี้ สมาชิกของสังคม
ทั้งในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้กำ�หนดนโยบายต่าง ๆ สามารถนำ�ไปประยุกต์
เพื่อให้การดูแลเด็กและวัยรุ่นของสังคมเรา ให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและ
วัยรุ่น และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศต่อไป
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คุยกับนักวิจัย
การพนันเป็นปัญหาใหญ่ทที่ วั่ โลกให้ความสนใจ เนือ่ งจากการพนันสามารถส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และขัดขวางการพัฒนาสมองและการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและ
วัยรุ่นซึ่งเป็นอนาคตของสังคม ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐทั่วโลกให้ความสนใจและออก
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากการพนัน
จากความก้าวหน้าทางประสาทวิทยาศาสตร์ในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมา
ทำ�ให้การวิจยั ผลกระทบของการพนันทีม่ ตี อ่ การทำ�งานของสมองเพิม่ จำ�นวนอย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโลก ในการนำ�องค์ความรู้ไปใช้วางแผนพัฒนา
สังคม และป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากการพนัน
ทีผ่ า่ นมา การสังเคราะห์งานวิชาการจากต่างประเทศในด้านนีย้ งั มีคอ่ นข้างจำ�กัด
ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทำ�ชุดข้อมูลผลกระทบ
จากการพนันต่อสมองเด็กและเยาวชน อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ
ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้อ่าน สามารถเข้าใจถึง
ผลกระทบของการพนันต่อสมอง ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม และเชื่อมโยงให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจถึงการพัฒนาสมองและพัฒนาคน ตั้งแต่ระดับยีนไปจนถึงระดับสังคม โดยอาศัย
ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประสาทวิทยาศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และ จิตวิทยา
ในการอธิบาย
หากท่านพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีข้อชี้แนะประการใด ผู้เขียนขอรับไว้เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
					
รศ.พญ.พรจิรา ปริวชั รากุล

รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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บทที่ 1 พัฒนาการของระบบประสาทในเด็กและเยาวชน
l เริ่มกันตั้งแต่ในท้อง

ช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่า มนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จากสมบัติของ
พ่อ (อสุจิ) และแม่ (ไข่) เมื่อยังเป็นแค่ตัวอ่อน อยู่ ๆ ร่างกายของเรารู้ได้อย่างไรว่าต้อง
งอกอวัยวะออกมาตรงไหน และสร้างอะไรบ้าง จนภายในเวลาไม่กี่เดือน เราก็สามารถดิ้น
ในท้องของแม่ได้แล้ว เราขยับได้อย่างไร และเรารู้ได้อย่างไรว่าจะสั่งให้ร่างกายขยับได้
อย่างไร ทั้งที่ไม่เคยมีใครสอนมาก่อน เมื่อออกมาจากท้องแม่ เรารู้วิธีทำ�ปากแบะและ
ใช้กล่องเสียงเปล่งเสียง ร้องจ้าได้โดยไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหน…..อยู่ ๆ เราทำ�พฤติกรรม
เหล่านั้นได้อย่างไร
ถ้าเราเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านที่ต้องมีพิมพ์เขียวเป็นแนวทาง การสร้าง
ร่างกายมนุษย์ต้องอาศัยข้อมูลจากพิมพ์เขียวเช่นกัน ข้อมูลนี้ถูกพัฒนาและบันทึกไว้ใน
สายพันธุกรรมของเรานั่นเอง
l

รหัสพันธุกรรมกับสมองเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ตั้งแต่หลายหมื่นปีก่อนที่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในโลก มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเกิดขึ้น
มากมาย บ้างสูญพันธุ์ บ้างก็อยู่รอดและค่อย ๆ พัฒนาเผ่าพันธุ์ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมี
มนุษย์เกิดขึ้น และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากอดีตก็ถูกถ่ายทอดกันมาโดยพันธุกรรมนั่นเอง
รหัสข้อมูลต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดกันมาทางยีน และเป็นที่น่าสนใจว่าคนเรามียีนที่ใกล้เคียง
กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างเช่น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกัน เราจะพบว่า
สัตว์เหล่านี้มีพฤติกรรมหลายอย่างที่มีในมนุษย์ทั้งหนู สุนัข เสือ ฯลฯ ต่างก็มีอารมณ์
มีสัญชาตญาณป้องกันตัว มีสัญชาตญาณความเป็นแม่หวงลูก และถ้าใครเคยเลี้ยงสุนัข
แบบใกล้ชิดจะพบว่าพวกเขามีอารมณ์และพฤติกรรมขั้นสูงได้ เช่น งอนเป็น ง้อเป็น และ
ทำ�ท่าสำ�นึกผิดขอโทษเจ้าของได้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าสุนัขพันธ์ุต่าง ๆ จะมีอุปนิสัยและ
พฤติกรรมเฉพาะของเขา บรรยายออกมากันได้เป็นเล่ม เช่น พันธุ์บางแก้วดุและซื่อสัตย์
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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เป็นต้น โดยที่สุนัขนั้น ๆ ไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยเจ้าของคนเดียวกัน แต่มีแนวโน้มอุปนิสัยและ
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ว่าพันธุกรรมมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ
l

ทำ�ความรู้จักกับดีเอ็นเอ (Deoxy-ribonucleic acid; DNA)

ดีเอ็นเอเป็นโครงสร้างของสารที่ทำ�หน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปโครโมโซม (Chromosome) โดยจะบรรจุอยู่ในส่วนใจกลางหรือ
ที่เรียกว่า นิวเคลียส (nucleus) ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ
ที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ซึ่งเป็นสารประกอบไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous
base) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เบส มีสี่ชนิดได้แก่ A, G, T และ C โดยปกติสารนี้จะรวมตัว
กับน้ำ�ตาลและกรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) โดยธรรมชาติดีเอ็นเอจะเรียงตัว
เป็นสายโดยมีการจับคู่กันของเบสและพันเป็นเกลียวคล้ายบันไดเวียน การเรียงลำ�ดับของ
นิวคลีโอไทด์ทั้งสี่ชนิดนี้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างและหลากหลายของลำ�ดับบนสาย
ดีเอ็นเอ โดยเวลาทำ�หน้าที่ดีเอ็นเอจะถ่ายทอดข้อมูลคล้ายรหัส โดยเบสที่เรียงอยู่ติดกัน
สามตัวจะถูกถอดรหัสให้เป็นกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 20 ชนิด การเรียงตัว
ของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญของโปรตีนในร่างกาย
ของเรา
ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของเรามีองค์ประกอบสำ�คัญคือโปรตีน ไม่วา่ จะเป็นเส้นผม
กล้ามเนื้อ สารเคมีในสมอง ตัวรับสัญญาณประสาท (receptor) ที่ผนังเซลล์ ฯลฯ ดังนั้น
ร่างกายของเราจะทำ�งานปกติได้ ต้องอาศัยการสร้างโปรตีนที่ถูกต้อง…จะสร้างโปรตีนได้
ถูกต้อง ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากยีนในสายดีเอ็นเอที่มีการทำ�งานและแสดงออก (gene
expression) อย่างถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องพันธุศาสตร์มากขึ้น
เราก็จะเข้าใจที่มาที่ไปของธรรมชาติของมนุษย์ และอาจสามารถประยุกต์ความเข้าใจนี้
ไปสู่ ก ารเลื อกดำ� เนินชีวิตในแนวทางที่ส่งเสริ ม ศั ก ยภาพตามธรรมชาติ ข องคนเราได้
12
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ยิ่งไปกว่านั้น ในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์กำ�ลังค้นคว้าวิจัยเรื่องพันธุศาสตร์ เพื่อนำ�
ไปสู่การคิดค้นพัฒนาการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วย ท่านอาจจะแปลกใจเมื่อได้ทราบว่า
โรคทางสมองและจิตเวชแทบทุกโรค มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำ�งานที่ผิดปกติ
ของโปรตีน ไม่ว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคซึมเศร้า ไปจนถึง
โรคจิตเภท
ด้วยความที่มนุษย์เรามีร่างกายซับซ้อนมาก จึงไม่น่าประหลาดใจที่สายดีเอ็นเอ
มีความยาวมากถึงครึ่งล้านไมล์ ยาวขนาดที่ถ้าเอามาเรียงต่อกันจะยาวพอ ๆ กับระยะทาง
ไปกลับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ทีเดียว ธรรมชาติจึงได้สร้างวิธีเก็บสายดีเอ็นเอแบบ
ประหยัดพื้นที่จนเหลือขนาดจิ๋ว เก็บไว้ในนิวเคลียสเซลล์จากร่างกายของเราเกือบทั้งหมด
มีสายดีเอ็นเอนี้ทั้งนั้น ตั้งแต่เซลล์สมองไปจนถึงเซลล์ในกระพุ้งแก้มและรากผม

ภาพที่ 1.1 ลักษณะโครงสร้างของสายพันธุกรรม
(ดัดแปลงจาก http://commonfund.nih.gov/epigenomics/epigeneticmechanisms.aspx
และ http://katienelson4b.edublogs.org)
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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วิ ธี ที่ ธ รรมชาติ ใช้ ใ นการขดให้ ส ายดี เ อ็ น เอกระจุ ก กั น จนประหยั ด พื้ น ที่ ก็ คื อ
การพันไว้กับโปรตีนชื่อฮิสโตน (histone protein core) (ดูภาพที่ 1.1) ถ้าเราเปรียบ
สายดีเอ็นเอเป็นเหมือนเส้นด้าย ฮิสโตนก็เปรียบเหมือนแกนกระดาษที่อยู่กลางม้วน
เส้นด้ายนั่นเอง จากนั้นเอาม้วนด้ายแต่ละหน่วย ซึ่งมีชื่อว่านิวคลีโอโซมนี้ มาขดจนได้
โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) ซึ่งรูปร่างคล้าย ๆ ปาท่องโก๋
แล้วเก็บไว้ในนิวเคลียสของเซลล์ ส่วนสายดีเอ็นเอทั้งหมดในร่างกายโดยรวม ๆ นั้น
เรียกว่า จีโนม (Genome)
ถ้าท่านยังพอจำ�กันได้ เมื่อประมาณสิบปีก่อน (ค.ศ. 2003) วงการวิทยาศาสตร์
ตื่นเต้นกันมากที่เราสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้สำ�เร็จ ภายใต้ชื่อโครงการ
Human Genome Project ซึง่ เป็นยุคทีว่ งการวิทยาศาสตร์ตน่ื เต้นกันมาก และมีความหวัง
ว่าถ้าถอดรหัสดีเอ็นเอได้ ก็จะไขความลับของธรรมชาติได้
ผลของ Human Genome Project มีสว่ นทีน่ า่ สนใจอย่างมาก ท่านอาจจะแปลกใจ
ถ้าได้ทราบว่า สายดีเอ็นเอของคนเรา ซึ่งเรียกรวมว่าจีโนม นั้นมีส่วนที่เราทราบว่ามันช่วย
ถอดรหัสเป็นโปรตีน (protein-coding sequence หรือ exon) เพียง 1-2% เท่านั้น
ที่เหลือกว่า 98% (non-protein-coding sequence) เป็นส่วนที่วงการวิทยาศาสตร์
ยั ง ไม่ ท ราบแน่ ชั ด ว่ า มั น มี ไว้ ทำ � อะไร สมั ย ก่ อ นจึ ง ถู ก เข้ า ใจว่ า มั น ไม่ มี ป ระโยชน์ อ ะไร
และถูกเรียกว่า เป็น “ดีเอ็นเอขยะ” (junk DNA) มนุษย์เรามียีนที่ช่วยโค้ดโปรตีนน้อย
กว่าของต้นข้าวและหนอนไหม และถ้าจะพูดกันในด้านความเหมือนแล้ว พบว่าสัดส่วน
ของ “ดีเอ็นเอขยะ” ของคนเรานั้น แทบไม่ต่างจากของลิงชิมแปนซี (Taft et al., 2007)
แต่ความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์นั้น ย่อมมีมากกว่าต้นข้าวและลิงแน่นอน จะเห็นได้ว่า
สัดส่วนของยีนแต่ละประเภทนั้นไม่ได้สะท้อนถึงความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เสมอไป
อีกประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือ “ดีเอ็นเอขยะ” มีมากในยีนที่เกี่ยวข้องกับโรค
มะเร็งสเต็มเซลล์ รวมทั้งระบบประสาท (Taft et al., 2007) ซึ่งคอยควบคุมอารมณ์
ความคิด และพฤติกรรมของคนเราด้วย ในช่วงหลังจึงค่อย ๆ มีหลักฐานงานวิจัยที่
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สนั บ สนุ น ว่ า “ดี เ อ็ น เอขยะ” ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ขยะอย่ า งที่ ส มั ย ก่ อ นเคยเข้ า ใจกั น ปั จ จุ บั น
นักวิทยาศาสตร์ จึงเลิกเรียกชื่อเล่นนี้แล้วกลับมาเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า nonprotein-coding sequence ดีเอ็นเอส่วนนี้จริง ๆ แล้วมีความสำ�คัญมาก และเชื่อว่ามัน
มีไว้ทำ�หน้าที่ควบคุม (regulation) การทำ�งานของยีนและโปรตีนอีกต่อหนึ่ง และเชื่อกัน
ว่าความลับในส่วนนี้ นีเ่ องทีอ่ ธิบายว่าทำ�ไม คนเราแต่ละคน ซึง่ มียนี ต่างกัน เพียงแค่ 0.5%
จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมากมายนัก (Levy et al., 2007) คำ�ตอบอยู่ที่
เอพิเจเนติกส์(epigenetics)
l

เอพิเจเนติกส์ (epigenetics) คืออะไร

หนึ่งในข้อสรุปทางทฤษฎี ที่ได้จากการศึกษาช่วงต่อจาก Human Genome
Project ก็คือ จีโนมไม่ใช่ค�ำ ตอบของทุกอย่าง ระบบชีวภาพของคนเรานั้น มีการควบคุม
กันทั้งสองทิศทาง คือจากระดับโมเลกุลขึ้นมา เช่น จีโนม และจากระดับอื่น ๆ ลงไป เช่น
ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะไปจนถึงสิ่งแวดล้อม (Noble 2010; Shapiro 2009) มี
การส่งข้อมูลไปมาเป็นวงจร (feedback and feed-forward loops) จากระดับต่าง ๆ
ซึ่งมีความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้นดีเอ็นเอไม่ใช่ตัวส่งข้อมูลหนึ่งเดียวอย่าง
ที่เคยเข้าใจกันอีกต่อไปแล้ว (Jablonka & Lamb 2005)
แม้เราจะมีการเรียงตัวในสายดีเอ็นเอเหมือนกันเปี๊ยบในเซลล์แต่ละชนิดใน
ร่างกาย (genotype เหมือนกัน) แต่สิ่งที่ทำ�ให้เซลล์หนึ่ง ๆ พัฒนาเจริญเป็นลักษณะที่
เห็นได้ต่างกันออกไป (Phenotype ต่างกัน) เช่น กลายเป็นเซลล์ผิวหนัง นิวรอน
เซลล์กล้ามเนื้อ ฯลฯ นั้น คือ กลไกทางเอพิเจเนติกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่คอยควบคุม
การแสดงออกของยีน (gene expression) โดยมีการตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าจะให้ยีนไหน
ทำ�งานในเซลล์ไหน เพื่อผลิตโปรตีนที่ต่าง ๆ กันไป โดยสรุปก็คือ การที่โปรตีนชนิดใด
จะถูกผลิตออกมานั้นไม่ได้ถูกกำ�หนดโดยการเรียงตัวในสายดีเอ็นเอ หากแต่กำ�หนดโดย
เซลล์นั้น ๆ ผ่านขบวนการทางเอพิเจเนติกส์ ซึ่งจะมีบทบาทของตัวกระตุ้นภายในและ
ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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ถ้าเราเปรียบเทียบดีเอ็นเอเป็นสมุดพิมพ์เขียวสำ�หรับสร้างบ้าน เอพิเจเนติกส์
เปรียบเหมือน “คู่มือการใช้” พิมพ์เขียว ที่คอยบอกว่าจะสร้างบ้านทรงไทยให้เปิดสมุด
พิมพ์เขียวไปอ่านที่หน้าไหน และข้ามหน้าไหนบ้าง เป็นต้น สมมติว่าคนคนหนึ่งใช้คู่มือนั้น
ประกอบกับสมุดพิมพ์เขียว เพื่อสร้างบ้านทรงไทยที่สวยงามบ่อย ๆ ก็จะมีข้อมูลใหม่ ๆ
จากการสร้างบ้านทรงไทยซ้ำ� ๆ หลาย ๆ ครั้ง ไปปรับเปลี่ยนพิมพ์เขียว (ดีเอ็นเอ)
และคู่มือใช้งาน (เอพิเจเนติกส์) ได้ด้วย เป็นแนวทางสร้างบ้านทรงไทยที่วิจิตรสวยงามขึ้น
เป็นต้น ต่อมาทั้งพิมพ์เขียวและคู่มือใช้งานที่เราแต่ละคนใช้ไปแก้ไปมาตลอดชีวิตสามารถ
ถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วย
ทัง้ นีห้ ากมีปจั จัยภายนอกมากระทบการใช้คมู่ อื (เอพิเจเนติกส์) ทำ�ให้เปิดสมุดพิมพ์
เขียวผิดหน้า ก็อาจทำ�ให้บา้ นทรงไทยออกมากลายเป็นบ้านทรงอืน่ คือผิดเพีย้ นไปจากเดิมได้
ซึ่งถ้าผิดไปจากเดิมไม่มากก็ไม่เกิดปัญหา (ไม่ก่อโรค) แต่ถ้าผิดไปมากจริง ๆ อาจทำ�ให้
บ้านทรงไทยนั้นถึงขั้นถล่มได้ (เกิดโรค) เป็นต้น ปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้อม) เหล่านี้
อาจเป็นได้ทง้ั สารพิษ สารเสพติด ประสบการณ์ชวี ติ การเลีย้ งดู และพฤติกรรมทีค่ น ๆ นัน้
ทำ�ซ้ำ� ๆ ก็ได้

ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างผลของสิ่งแวดล้อม
ต่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ไปสู่คนรุ่นถัดๆ ไปผ่านกระบวนการ
ทางเอพิเจเนติกส์
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ตัวอย่างเช่น สมมติวา่ พ่อแม่คหู่ นึง่ กำ�ลังจะมีลกู สาว ซึง่ ตอนนีอ้ ยูใ่ นครรภ์ (ดูภาพที่
1.2) สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของพ่อแม่ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การติดพนัน
ฯลฯ จะถูกถ่ายทอดผ่านกลไกทางเอพิเจเนติกส์ (ผ่านคู่มือใช้สมุดพิมพ์เขียว) สู่รุ่นลูกสาว
(ในครรภ์) และรุ่นหลาน (เซลล์สืบพันธุ์ในรังไข่ของลูกสาวในครรภ์) ได้
ในกรณีการถ่ายทอดจากฝั่งแม่นั้น มีหลักฐานหนักแน่นว่าสามารถถ่ายทอด
สู่รุ่นต่อ ๆ ไปแน่ ๆ อย่างไรก็ตาม ช่วงไม่กี่ปีมานี้เริ่มพบหลักฐานว่ากลไกเอพิเจเนติกส์
สามารถถ่ายทอดลักษณะจากทางพ่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้เช่นกัน แม้ข้อมูลจะถูก
ส่งผ่านทางอสุจิเล็ก ๆ เพียงตัวเดียวก็ตาม
ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนเรื่องพันธุกรรมกับการถ่ายทอดลักษณะนิสัยได้อย่าง
น่าสนใจ คือเรื่องของฝาแฝดที่ถูกเลี้ยงแยกกันมาตั้งแต่เกิด
				

				
				
				
				

ภาพที่ 1.3 เจอรัลด์ เลวี และ มาร์ค นิวแมน แฝดเหมือน		
ที่ถูกเลี้ยงแยกกัน ตั้งแต่อายุ 5 วัน
(ที่มาhttp://dctmapp03.bfwpub.com:8080/
public/preview/090099b6803caee0
/Twin%20Studies.htm)

เจอรัลด์ เลวี่ และ มาร์ค นิวแมน เป็นแฝดเหมือน (identical twin; monozygotic
twin) ชาวอเมริ กั น ที่ ถู ก แยกกั น ตั้ ง แต่ อ ายุ เ พี ย ง 5 วั น และต่ า งคนต่ า งถู ก รั บ เลี้ ย ง
โดยพ่อแม่บุญธรรม ในครอบครัวที่อยู่กันคนละเมืองและไม่เคยรู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีตัวตน
อยู่บนโลกใบนี้ จนกระทั่งอายุ 30 กว่าปี ที่ได้มาเจอกันเพราะทั้งสองคนเป็นนักดับเพลิง
เหมือนกัน แล้วเพื่อนนักดับเพลิงอีกคนเห็นว่าสองคนนี้เหมือนกันมาก ต้องเป็นแฝดที่
พลัดพรากแน่นอน แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ และน่าสนใจมากว่า เจอรัลด์ เลวี และ มาร์ค
นิวแมน เป็นแฝดที่ถูกเลี้ยงคนละที่แต่กลับชอบอะไรคล้าย ๆ กัน เลือกเป็นนักดับเพลิง
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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เหมือนกัน นิสยั กระตือรือร้นเหมือนกัน ชอบขีม่ อเตอร์ไซค์เหมือนกัน หัวเราะมุขตลกเดียวกัน
แถมยังไว้หนวดทรงเดียวกันอีกด้วย (Bodmer and MCKIe, 1994)
นีเ่ ป็นหนึง่ ในตัวอย่างทีส่ นับสนุนว่า พันธุกรรมสามารถมีผลต่อลักษณะนิสยั ความ
ชอบ และการเลือกเส้นทางชีวติ ได้ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าสิง่ แวดล้อมและการเลีย้ งดู กลไกทาง
พันธุกรรมที่ถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้เป็นทางกลไกทางเอพิเจเนติกส์ จริง ๆ แล้ว ร่างกาย
เรามีกลไกอย่างไรบ้างในทางเอพิเจเนติกส์
l

กลไกทางเอพิเจเนติกส์ (epigenetic mechanisms)

การแสดงออกของยีน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทำ�งานของเอนไซม์สำ�หรับ “อ่าน”
รหัสดีเอ็นเอ ชือ่ “RNA Polymerase II” ซึง่ จะเข้าไปจับกับสายดีเอ็นเอ แล้วสร้างอาร์เอ็นเอ
(RNA) ซึง่ ใช้สง่ ข้อมูลไปยังขัน้ ตอนการสร้างโปรตีนต่อไป เราเรียกกระบวนการนีว้ า่ “gene
transcription” อะไรก็ตามที่ไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้ สามารถเปลี่ยนแปลง
การแสดงออกของยีนได้ (Jensen and Champagne, 2012) ตัวอย่างเช่น
• การเอาหมู่เคมีเมทิล (methyl chemical groups) ไปเติมที่สายดีเอ็นเอ
(Methylation) จะลดการแสดงออกของยีน (suppression) เนื่องจากหมู่เคมีเมทิลจะไป
ขวางทางไม่ให้เข้าไปจับที่สายดีเอ็นเอเพื่อทำ�งานได้
• การเอาหมู่เคมีเมทิล ไปเติมที่หางของฮิสโตน (เรียกว่า Methylation เช่นกัน)
มีผลทำ�ให้ โปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการม้วนสายดีเอ็นเอทำ�งานได้ดขี นึ้ สายดีเอ็นเอจึงขดพันกับ
ฮิสโตนแน่นขึน้ และทำ�ให้การทำ�งานของยีนลดลง (ดูภาพที่ 1.4ก) ในขณะทีก่ ารเติมหมูเ่ คมี
อะซิตลิ (Acetylation) จะเพิม่ การทำ�งานของยีนโดยการเพิม่ gene transcription (ดูภาพ
ที่ 1.4 ข)
• อาร์เอ็นเอ (ribonucleic acid; RNA) ชนิดที่โมเลกุลมีขนาดเล็ก เช่น ไมโคร
อาร์เอ็นเอ (micro RNA; miRNA) สามารถไปจับและทำ�ลายสายอาร์เอ็นเอที่ทำ�หน้าที่
ถอดรหัสพันธุกรรมจากดีเอ็นเอเพือ่ เตรียมสร้างสายโปรตีน (messenger RNA; mRNA) ได้
18
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ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดการแสดงออกของยีนนั่นเอง กลไกนี้เพิ่งถูกค้นพบมาไม่นาน
และความผิดปกติที่กลไกนี้เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของโรคจิตเวชบางชนิด

ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างกลไกทางเอพิเจเนติกส์ (epigenetic mechanism)
(ดัดแปลงจาก http://commonfund.nih.gov/epigenomics/epigeneticmechanisms.aspx)

ศาสตราจารย์มาร์ค จอร์จ จิตแพทย์ผู้อำ�นวยการหน่วยวิจัยกระตุ้นสมองแห่ง
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เซาธ์แคโรลินา่ สหรัฐอเมริกา ได้เขียนคำ�อุทศิ ในหนังสือเล่มหนึง่
ที่เขาเขียน (Higgins and George, 2013) ได้อย่างมีอารมณ์ขันว่า “ขอบคุณ (ภรรยา)
ที่เป็นคู่เต้นรำ�มา 27 ปี และช่วยเติมหมู่เคมีอะซิติลให้กับดีเอ็นเอของผมจำ�นวนมากผ่าน
ประสบการณ์และวันเวลาดี ๆ ตลอดชีวิตคู่ที่อยู่ร่วมกันมา” นั่นเป็นการขอบคุณแบบ
โรแมนติกตามประสานักวิชาการทีส่ ะท้อนให้คนนอกวงการเห็นอย่างง่าย ๆ ว่าการปฏิบตั ดิ ี
ต่อกันในชีวิตประจำ�วัน สามารถเปลี่ยนแปลงยีนของอีกฝ่ายได้ทีเดียว และในเมื่อคนเรา
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมอยู่เกือบตลอดเวลา การทำ�ดีต่อผู้อื่นคือการทำ�ดีต่อตัวเอง
ด้วยนั่นเอง ดีไปได้ถึงระดับยีนเลยทีเดียว
ผลจากตัวกระตุน้ เช่น สิง่ แวดล้อม ประสบการณ์ชวี ติ และสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ล้วนมีผล
ต่อการพัฒนาการของคนคนหนึ่งได้ทั้งสิ้น ปฏิกิริยาระหว่างผลของยีนและสิ่งแวดล้อม
เช่น ธรรมชาติกับการเลี้ยงดูนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นที่รู้จักกันมานานและยากจะหา
คำ�อธิบายได้ว่าอะไรสำ�คัญกว่ากัน จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการค้นพบว่า กลไกการ
ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งยี น และสิ ่ ง แวดล้ อ มนั ้ น สามารถอธิ บ ายได้ ด ้ ว ยเอพิ เจเนติ ก ส์
ซึ ่ ง ทำ � ให้ เ กิ ด ความหวั ง ว่ า หากเราสามารถให้ ก ารจั ด การที ่ เ หมาะสมได้ ท ั น ท่ ว งที
ในช่วงเวลาที่มีโอกาส เราอาจจะสามารถป้องกันหรือแก้ไขผลของปัญหาซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดข้ามไปยังลูกหลานรุ่นถัด ๆ ไปได้ (Heim and Binder, 2012)
l

โครงสร้างของสมอง

สมองประกอบด้วยเซลล์มากกว่าพันล้านเซลล์ ได้แก่ เซลล์ประสาท หรือทีเ่ รียกว่า
“นิวรอน” (neuron) และเซลล์ระบบประสาทอื่น ๆ ที่ท�ำ หน้าที่ส่งเสริมการทำ�งานของ
นิวรอน เรียกว่า glial cells ซึ่งมีหลายชนิดและมีบทบาทสำ�คัญต่อการทำ�งานของสมอง
โดยรวม เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยเป็นกองหนุน เช่น คอยส่งสารอาหาร ปกป้องเซลล์
คุมสมดุลของสารน้�ำ และเกลือแร่ มีส่วนในการส่งสัญญาณประสาท และสร้างเยื่อเคลือบ
เพิ่มความเร็วสัญญาณประสาท (myelin) เป็นต้น
สมองทำ�งานตลอดเวลาตั้งแต่เรายังอยู่ในครรภ์จนกว่าจะตาย แม้ในเวลาที่เรา
นอนหลับ แต่สมองไม่เคยหยุดทำ�งานโดยแท้จริง มันเป็นอวัยวะที่กินพลังงานเยอะมาก
ถึงประมาณ 20% ของพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวัน ทั้งที่มันมีน้ำ�หนักเพียงไม่ถึง 3%
ของร่างกายทั้งหมด ท่านจะสังเกตได้ว่าเวลาที่ท่านใช้ความคิดมาก ๆ นั้น ท่านจะรู้สึก
เหนื่อยได้พอ ๆ กับการไปวิ่งรอบสนามเลยทีเดียว
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นิวรอนเองก็มีหลายชนิดหลายรูปร่าง (ดูภาพที่ 1.5) ซึ่งมีความสามารถในการ
ทำ�งานที่ต่างกันออกไป ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนิวรอนแบบที่พบบ่อย
						

						
						
						
						
						
						

ภาพที่ 1.5 ภาพจำ�ลองเซลล์ในระบบ
ประสาทที่มีรูปร่างต่าง ๆ กัน ได้แก่ 		
นิวรอน และเซลล์เกลียล (glial cells)
ชนิดต่างๆ 				
(ดัดแปลงจาก http://www.			
brain.riken.jp/en/aware/
neurons.html)

						
โดยทั่วไปแล้ว นิวรอนก็คือเซลล์ชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบพื้นฐานที่เหมือนเซลล์
อื่น ๆ เช่น มีนิวเคลียส (ซึ่งบรรจุยีนอยู่) ผนังเซลล์ เป็นต้น และสามารถสร้างพลังงานได้
ผลิตโปรตีนได้ เช่นเดียวกับที่เซลล์อื่น ๆ ทำ� อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำ�ให้นิวรอนต่างออกไป
จากเซลล์อื่น ๆ ก็คือนิวรอนสามารถสื่อสารข้อมูลกับนิวรอนอื่น ๆ โดยขบวนการที่ใช้
ไฟฟ้าหรือเคมี (electrochemical transmission) ผ่านกิง่ ก้านสาขายืน่ ออกไปคล้ายกิง่ ไม้
ส่วนที่ยื่นออกไปรับข้อมูลจากเซลล์อื่นเรียกว่า เดนไดรท์ (dendrite) ซึ่งก็มีกิ่งย่อย ๆ
จิ๋ว ๆ ลงไปอีก เรียกว่า dendritic spine เมื่อรับข้อมูลมาแล้ว นิวรอนจะรวบรวมผล
แล้วส่งสัญญาณสื่อสารออกไปทางส่วนที่ยื่นยาวออกไป เรียกว่า แอกซอน (axon) (ดูภาพ
ที่ 1.6) ซึ่งแอกซอนนั้นอาจจะยาวได้เป็นเมตร เช่น แอกซอนของนิวรอนที่ควบคุมสั่งการ
เคลื่อนไหวของขาจะยาวตั้งแต่จากสมองไปถึงไขสันหลังระดับใกล้ ๆ สะโพกทีเดียว
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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ภาพที่ 1.6 โครงสร้างของนิวรอน
(ดัดแปลงจาก http://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/
neurobiology-drug-addiction/section-i-introduction-to-brain/5-neuronal-structure)
(National Institute on Drug Abuse, 2007)

เพื่อให้การสื่อสารระหว่างนิวรอนมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติได้สร้างให้นิวรอน
มีระบบ และขบวนการพิเศษหลายชนิด ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ (dynamic) ตลอดเวลา
ตลอดช่วงชีวิตที่คนเราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
l

การพัฒนาให้สมบูรณ์ (maturation) ของสมอง

สมองแต่ละส่วนของคนเราไม่ได้พัฒนาสมบูรณ์พร้อม ๆ กันทุกส่วน แต่จะค่อย ๆ
พั ฒ นาเรื่ อ ย ๆ โดยเฉพาะในช่ ว งเด็ ก และวั ย รุ่ น ซึ่ ง ทำ � ให้ เ กิ ด จุ ด อ่ อ นและเสี่ ย งต่ อ
สถานการณ์บางประเภทได้ ตัวอย่างเช่น สมองส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และความ
กล้าเสีย่ งแบบมุทะลุ (limbic areas) จะเสร็จสมบูรณ์กอ่ นสมองส่วนหน้า (frontal lobes)
ซึง่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจ ยับยัง้ ชัง่ ใจ การแก้ปญ
ั หา ฯลฯ ดังนัน้ การพัฒนาให้สมบูรณ์
(maturation) ของสมองแต่ละส่วนที่เกิดไม่พร้อมกัน สามารถส่งผลให้วัยรุ่นมีแนวโน้ม
จะตัดสินใจหรือลงมือทำ�สิ่งต่าง ๆ โดยไม่ทันได้พิจารณาถึงผลที่จะตามมา หรือพยายาม
พิจารณาแล้วแต่ก็ยังช้าไป (Giedd and Rapoport, 2010)
22
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จากงานวิจยั ขนาดใหญ่ของสถาบันวิจยั ด้านสุขภาพจิตแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
(NIMH) ทำ�การติดตามสแกนสมองด้วย MRI ในเด็กปกติ เพื่อศึกษาพัฒนาการของ
โครงสร้างสมอง และวงจรประสาทในอาสาสมัคร 387 คน อายุ 3–27 ปี พบว่า (ดูภาพที่
1.7) ถ้าคิดปริมาตรสมองใหญ่โดยรวม (Total Cerebral Volume) จุดสูงสุดหรือพีค (peak)
ของเด็กผู้หญิงจะอยู่ที่อายุ 10.5 ปี ส่วนเด็กผู้ชายคือ 14.5 ปีและตอนอายุ 6 ขวบ
สมองจะมีขนาด 95% ของตอนขนาดใหญ่สุดในทั้งสองเพศ (Lenroot et al., 2007)
และพบว่าในทุกช่วงอายุผู้ชายจะมีสมองใหญ่กว่าผู้หญิงประมาณ 10% แต่ไม่ได้แปลว่า
ใหญ่กว่าแล้วจะดีกว่าแต่อย่างใดเพราะในแง่ของการทำ�งานของสมองนั้น ถือว่าปัจจัย
อื่ น ๆ เช่ น การเชื่ อ มโยงของวงจรประสาทและความหนาแน่ น ของตั ว รั บ สั ญ ญาณ
มีความสำ�คัญมากกว่า (Giedd and Rapoport, 2010) แม้แต่ไอน์สไตน์ซึ่งเป็นอัจฉริยะ
ของโลกและได้บริจาคสมองตัวเองเมื่อเสียชีวิตให้นักวิจัยศึกษา ก็ไม่ได้มีขนาดสมองหรือ
จำ�นวนนิวรอนมากกว่าคนทั่วไป
โครงสร้างหนึ่งของสมองที่สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างนิวรอน คือ white
matter ซึ่งเป็นกลุ่มของเส้นประสาทโดยเฉพาะแอกซอน ที่ส่งต่อข้อมูลของนิวรอนไปยัง
นิวรอนอื่น ๆ นั่นเอง ดูภายนอกมันมีสีขาวเพราะมันถูกหุ้มด้วยเยื่อไมอีลิน (myelin)
ซึ่งเป็นแผ่นไขมันบาง ๆ ที่สร้างจากเซลล์ในสมองชื่อ oligodendrocytes เพื่อเพิ่ม
ความเร็วในการส่งสัญญาณประสาท เราเรียกกระบวนการที่กิ่งก้านแอกซอนถูกเคลือบ
ด้วยเยื่อไมอีลินว่า “Myelination”
งานวิจัยจากการสแกนสมอง MRI พบว่าปริมาตรของ white matter เพิ่มขึ้น
ตลอดช่วงที่เด็กค่อย ๆ โตขึ้น (Lenroot et al., 2007) สะท้อนถึงการเพิ่มเครือข่าย
เชือ่ มโยงและการประสานงานของวงจรประสาท ซึง่ การเพิม่ ความเร็วนี้ มิได้งา่ ย ๆ ธรรมดา
หากแต่ซับซ้อนโดยมันไปควบคุม (modulate) ว่าเวลาไหนควรส่ง และส่งแบบไหนให้
ประสานพร้อมกันกับสัญญาณจากนิวรอนข้างเคียง (timing and synchrony) ด้วย
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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(Fields and Stevens-Graham, 2002) คล้ายกับเครื่องดนตรีที่น�ำ มาเล่นกันเป็นวง
จะบรรเลงเพลงออกมาไพเราะได้ ก็ต้องมีการเรียบเรียงประสานเสียงจากเครื่องดนตรี
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน

ภาพที่ 1.7 ปริมาตรของสมองใหญ่ (cerebrum) ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น
(ดัดแปลงจาก Lenroot RK, et al. Sexual dimorphism of brain developmental
trajectories during childhood and adolescence. NeuroImage. 2007;36(4):1065-73.)
(Lenroot et al., 2007)

ข้ อ สั ง เกตที่ น่ า คิ ด คื อ เป็ น เรื่ อ งแปลกที่ โ ครงสร้ า งที่ ต้ อ งประสานงานกั น ไป
ตลอดชีวิต กลับมีการพัฒนาในทิศทางที่ต่างกัน ในขณะที่เด็กและวัยรุ่นมีปริมาตรของ
white matter เพิ่มขึ้นโดยตลอดนั้น ปริมาตรของ gray matter จะมีการเพิ่มในช่วงแรก
แล้วกลับลดลงในเวลาต่อมา คือเมื่อสร้างเป็นกราฟการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรจะได้
รูปแบบตัวยูคว่�ำ (inverted U shape) ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว พีคของเด็กผู้หญิงจะอยู่ที่อายุ
8.5 ปี ส่วนเด็กผู้ชาย คือ 10.5 ปี (Lenroot et al., 2007)
อย่างไรก็ตามช่วงพีคของปริมาตร gray matter ของสมองส่วนต่างๆ ในเวลาที่
ต่าง ๆ กันไป กล่าวคือ สมองแต่ละส่วนจะพัฒนาไม่พร้อมกันในแต่ละอายุ (Giedd and
Rapoport, 2010)
เพื่อให้เห็นภาพ ท่านสามารถคลิกดูภาพเคลื่อนไหวแสดงการพัฒนาของความ
24
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หนาของ gray matter ที่ cortex ได้ฟรีที่ http://www.nimh.nih.gov/videos/press
/prbrainmaturing.mpeg (เป็นวิดโี อแสดงภาพสแกนสมอง ทุก 2 ปี ตัง้ แต่อายุ 4 - 20 ปี
ที่รวบรวมจากอาสาสมัครจำ�นวน 13 คน) จะเห็นว่าสมองส่วนที่ปริมาตร gray matter
ถึงพีคก่อน คือ สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและการรับรู้ประสาทสัมผัส
(primary sensorimotor areas) และส่วนที่ถึงพีคช้ากว่าสมองบริเวณอื่น คือ ส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ ส มองขั้ น สู ง (higher-order association areas) ได้ แ ก่ the
dorsolateral prefrontal cortex, inferior parietal gyrus/lobule และ superior
temporal gyrus (Giedd and Rapoport, 2010) ส่วน subcortical gray matter
structure มีการเจริญแบบตัวยูคว่�ำ (inverted U shape) เช่นกันและมีพีคคล้าย ๆ กับ
ทีส่ มองส่วนหน้า (frontal lobes) ซึง่ เป็นสมองส่วนทีม่ เี ครือข่ายเชือ่ มโยงกับ subcortical
gray matter structure อย่างมาก (Lenroot et al., 2007) สำ�หรับการที่ความหนา
ของ gray matter ลดลงเมื่อสมองสมบูรณ์ขึ้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นผลมาจาก
การตัดแต่งกิ่งก้าน นิวรอน (pruning) ที่ถ่วงดุลกันกับ myelination ในบริเวณรอยต่อ
ระหว่าง gray matter และ white matter นั่นเอง (ดูภาพที่ 1.8)

ภาพที่ 1.8 การเจริญพัฒนาของความหนาของสมองส่วน cortical gray matter บริเวณต่าง ๆ
ในช่วงวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ดัดแปลงจาก Gogtay, N., et al. Dynamic mapping of
human cortical development during childhood through early adulthood.
Proc. Natl. Acad. Sci. 2004; 101, 8174–8179.)
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จากงานวิจัยที่ใช้ภาพสแกนสมอง (neuroimaging) พบว่า การเจริญเติบโตของ
สมองที่สัมพันธ์กับช่วงอายุแต่ละขั้นนั้น เกี่ยวข้องกับความสามารถของการทำ�งานของ
สมองมากกว่าขนาดสมองจริง ๆ ตอนเป็นผู้ใหญ่เสียอีก ตัวอย่างเช่น จากการติดตาม
สแกนสมองของเด็กปกติจำ�นวน 307 คน เพื่อดูขนาดและเอามาวาดกราฟเปรียบเทียบ
กับอายุ (Age by size trajectories) พบว่ากราฟนั้นสามารถทำ�นาย IQ ได้ดีกว่า
ความหนาของ cortex ตอนอายุ 20 ปี และมีการศึกษามากมายพบว่าการพัฒนาสมอง
ที่ผิดปกตินั้น สัมพันธ์กับ โรคจิตเวชหลายโรค เช่น โรคสมาธิสั้น (attention-deficit/
hyperactivity disorder, ADHD) โรคจิตเภท และออทิสติก เป็นต้น (Giedd and
Rapoport, 2010)
ข้อคิดในการแปลผลการตรวจสแกนสมอง
กีดด์และคณะได้ทำ�การทบทวนเนื้อหาวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่าง
หลากหลายของสมองในแต่ละบุคคล (Giedd and Rapoport, 2010) ซึ่งให้ข้อคิดที่เป็น
ประโยชน์ว่าไม่ว่าท่านจะได้อ่านผลงานวิจัยว่าอย่างไร ต้องระลึกไว้เสมอว่าคนเราต่างกัน
สมองก็ต่างกันทั้งขนาดและโครงสร้างในรายละเอียด เช่น ถ้าท่านไม่ได้มีอาการผิดปกติ
ใด ๆ แล้วสมมติว่าไปสแกนสมองเล่น ๆ ท่านอาจจะพบลักษณะผิดปกติในผลการตรวจ
แบบเดี ย วกั บ ที่ พ บในคนเป็ น โรคต่ า ง ๆ ได้ ประมาณ 1% แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า
ท่านเป็นโรคนั้น ๆ เสมอไป ในทางการแพทย์จึงไม่แนะนำ�ให้มีการตรวจสแกนสมองเพื่อ
ตรวจสุขภาพในคนที่แข็งแรงดีและไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน เพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์
ในการวินิจฉัยแล้ว หากพบร่องรอยที่คล้ายคลึงกับโรคต่าง ๆ จะสร้างความตระหนก
ตกใจให้แก่เจ้าตัวไปเสียเปล่า ๆ เป็นการเสียทั้งเงินและเสียสุขภาพจิตโดยไม่จำ�เป็น
ขอเปรียบเทียบง่าย ๆ กับเรื่องความสูง โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชาย
คนใดเกิดเตี้ยกว่าผู้หญิงขึ้นมา ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายกล่าวคือเราจะเอา
ปัจจัยเรื่องความสูงอย่างเดียวมาตัดสินความเป็นเพศชายไม่ได้ ฉันใดฉันนั้น
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เพื่อให้เข้าใจถึงการทำ�งานของสมองในวัยรุ่น เราควรทราบถึงการพัฒนาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในระดับย่อย ๆ ซึ่งจะขอกล่าวถึงดังนี้
l

การพัฒนาของสมองในช่วงที่อยู่ในครรภ์และแรกเกิด (perinatal period)

ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นกลุ่มเซลล์ตัวอ่อนเอ็มบริโอ
ซึ่งมี cell lines 3 ชนิด ได้แก่ endoderm, mesoderm, ectoderm ส่วนนอกสุด
ทีเ่ รียกว่า ectoderm จะค่อย ๆ เปลีย่ นแปลงเข้าสูช่ ว่ ง neurulation โดยมันจะม้วนตัวขึน้
เป็นหลอด เรียกว่า neural tube (Higgins and George, 2013) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบบประสาทของคนเรา ค่อย ๆ พัฒนา โป่งในส่วนทีค่ วรจะโป่ง และคอดในส่วนทีค่ วรจะคอด
ส่วนที่อยู่ปลายหน้าสุดของหลอดจะมีการโป่งตัวพัฒนาเป็นสมองบริเวณต่าง ๆ และส่วน
ปลายท้ายกลายเป็นไขสันหลังและแขนงประสาทส่วนต่าง ๆ ในเวลาต่อมา และแบ่งตัว
ขยายขนาดเพิ่มขึ้น (neuronal proliferation)
เซลล์แรกสุดของตัวอ่อนเอ็มบริโอเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนไป
เป็นเซลล์อะไรก็ได้ (สเต็มเซลล์) การจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของสเต็มเซลล์ไปเป็น
เซลล์ชนิดไหนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างข้อมูลพันธุกรรมและสัญญาณทางเคมี
ที่แวดล้อมเซลล์ เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า cell differentiation ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจน หากรู้ได้เราจะสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย แต่
ปัจจุบันยังไม่มีใครทราบ ดังนั้นใครที่เคยได้ยินโฆษณาเรื่องการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้น
ขอโปรดทราบว่าเป็นเพียงเรื่องที่ผลการรักษายังไม่แน่นอน เช่น ได้ผลในการทดลองในลิง
แต่ไม่ได้ผลในคน เป็นต้น ในปัจจุบันจึงไม่เป็นที่ยอมรับให้ใช้ในการรักษาทั่วไปและ
ยังต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
เซลล์ที่ได้จะเคลื่อนย้ายไปยังตำ�แหน่งที่เหมาะสมในสมอง (migration) ซึ่งเซลล์
อ่อนนิวโรบลาสต์ (เซลล์ของระบบประสาทที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่) จะแบ่งตัวเพิ่มจำ�นวนใน
ventricular zone แล้ว ก็ปีนไต่แขนงของ radial cell (specialized glial cells ที่ท�ำ ตัว
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล

27

เหมือนเป็นนั่งร้านตอนสร้างตึก ให้เซลล์นิวโรบลาสต์ปีนไปบริเวณที่เหนือขึ้นไปทาง
ผิวของสมอง) เพื่อฟอร์มตัวเป็นโครงสร้างของ cerebral cortex และเมื่อนิวโรบลาสต์
ย้ายมาถึงผิวสมองแล้ว มันก็จะ differentiate ไปเป็นเซลล์ระบบประสาทที่เจริญเต็มวัย
เช่น นิวรอน astrocytes เพื่อสร้างตัวเป็น gray matter (Higgins and George, 2013)
นิวโรบลาสต์อีกกลุ่มหนึ่งจะย้ายตัวไปทางท้ายของโพรงสมอง (ventricles)
(เรียกว่า Tangential migration) แล้วจากนั้นส่วนใหญ่จะพัฒนาไปเป็น inhibitory
neurons จากนั้นจึงจะย้ายขึ้นไปผสมกับพรรคพวกที่ไต่ไปทาง radial cells เพื่อสร้าง
connection ที่เหมาะสมและในบริเวณที่ควรจะเป็น)
จากนั้นนิวรอนจะมีการเคลื่อนย้ายกระจายกำ�ลังไปอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายที่ต้องการการสั่งงานของระบบประสาท (neural migration) ซึ่งนอกจากจะอยู่
ในสมองและไขสันหลังแล้ว มันยังไปอยู่ตามอวัยวะอื่น ๆ ด้วย (เช่น ไปอยู่ตามผนัง
ลำ�ไส้ใหญ่ เป็นต้น อนาคตเมื่อทารกโตขึ้นจนมีอุจจาระเป็นของตัวเอง ลำ�ไส้จะได้บีบและ
คลายตัวได้อย่างเหมาะสมตามการสั่งงานจากระบบประสาทอัตโนมัติ และกำ�จัดอุจจาระ
ออกมาได้โดยไม่คั่งค้าง เป็นต้น)
เหตุการณ์ขา้ งต้นทัง้ หมดเกิดขึน้ ตัง้ แต่ในครรภ์ อะไรก็ตามทีม่ ารบกวนการพัฒนา
สมองในช่วงนี้จะส่งผลในตอนโตได้ ซึ่งอาจจะเป็นที่ความผิดปกติของยีนเด็กเอง หรือ
จากสิ่งแวดล้อมหรือสารเคมีก็ได้ (เช่น การที่แม่ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ อาจ
ส่งผลให้กระบวนการปิดของหลอด neural tube ไม่สมบูรณ์และเกิดความพิการได้)
และเป็นทีน่ า่ สนใจว่าหากไม่พกิ ารก็อาจพบภาวะอืน่ ๆ ทีเ่ ด็กคนนัน้ ด้อยกว่าเด็กทัว่ ไป เช่น
เรื่องสติปัญญา อารมณ์ สมาธิ การควบคุมตนเอง รวมทั้งเรื่องปัญหาการพนันก็จะต่าง
ออกไปด้วย ส่วนที่เหลืออยู่ของ ventricular zone จะยังคงถูกสงวนไว้ตลอดชีวิต (เก็บที่
olfactory bulb and hippocampus) เพื่อใช้ในการสร้างเซลล์ระบบประสาทในอนาคต
ได้ตลอดชีวิตแบบจำ�กัด ๆ
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นิวโรบลาสต์ที่ค่อย ๆ ย้ายและเปลี่ยนแปลงตัวเองนี้จะค่อย ๆ ฟอร์มตัวเป็น
หกชั้นของ cerebral cortex โดยเริ่มจากด้านในไปด้านนอกสุดของชั้นสมอง ซึ่ง
หมายความว่าเซลล์ที่ต้องอยู่นอกสุดจะต้องปีนผ่านเซลล์ประสาทที่อยู่ชั้นในเพื่อไปถึง
ที่อยู่ของตัวเอง
cerebral cortex ประกอบด้วย gray matter, white matter gray matter
เป็นทีอ่ ยูข่ องเซลล์ประสาท และจุดเชือ่ มต่อระหว่างนิวรอนทีเ่ รียกว่า จุดประสานประสาท
(ซินแนปส์; synapses) white matter ประกอบด้วยกลุ่มของ axon ที่เคลือบด้วยเยื่อ
ไมอีลินเป็นหลัก และทำ�หน้าที่เชื่อมการทำ�งานของสมองบริเวณต่าง ๆ เช่น เชื่อมระหว่าง
gray matter ใน cerebral cortex ด้วยกัน หรือระหว่าง cerebral cortex กับสมอง
ส่วนที่อยู่ล่างลงไปใต้ชั้น cortex (subcortical structures) เช่น basal ganglia
เปรียบเสมือนสายเคเบิลข้อมูล
เมื่อพูดถึงนิวรอน เรามักหมายถึง pyramidal neuron ซึ่งมีจำ�นวนคิดเป็น
ประมาณ 75% ของนิวรอนทั้งหมดใน cortex มีรูปร่างดังนิวรอนกลางภาพที่ 1.5 คือ
มี dendrites พุ่งไปในทิศบนอันเดียว และที่เหลือส่วนใหญ่แผ่ออกไปทางแนวนอน ส่วน
axon เป็นแขนงที่ส่งข้อมูลออกจากนิวรอนนั้น ๆ เพื่อสื่อความไปยังนิวรอนอื่น ๆ 		
นิ ว รอนหนึ่ ง ๆ รั บ สั ญ ญาณขาเข้ า มาจากหลายแหล่ ง ทั้ ง สมองส่ ว นอื่ น ๆ
(มักเป็นสัญญาณกระตุ้น excitatory impulse) และ interneuron ที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งมัก
เป็นสัญญาณยับยั้งด้วยสารสื่อประสาทชนิดกาบา (GABA) คอยลดโอกาสที่นิวรอนนั้น ๆ
จะส่งกระแสประสาทออกมาเปรียบเหมือนเบรคย่อย ๆ
l

ระยะของการพัฒนาสมอง (Phases of Development)

มาซารุ อิบุกะ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโซนี่ ได้เขียนหนังสือที่ได้รับ
ความนิยมสูงชื่อเรื่อง “รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” (Kindergarten is Too Late)
ตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1971 หรือมากกว่า 40 ปีมาแล้ว และถูกแปล
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เป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย พูดถึงแนวคิดที่ว่าการเลี้ยงเด็กและการศึกษาต้องตั้งใจทำ�กัน
ตั้งแต่ก่อนวัยอนุบาล มิฉะนั้นจะสายเกินไป
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น ซึ่งมองว่า
สมองเป็นอวัยวะที่หยุดพัฒนาต่อเมื่อโตขึ้น อย่างไรก็ตามหลักฐานวิทยาศาสตร์ในเวลา
ต่อมา พบว่าสมองมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไปจนตลอดชีวิต โดยแต่ละช่วงวัย
จะมีความแตกต่างกันไป แต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างสิ้นสุดก่อนวัยอนุบาล สมองยังคง
เปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ เช่นเดียวกับที่คนเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองได้
เรื่อย ๆ แม้จะยากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่ถึงกับสายไปเสียทุกอย่าง
การพัฒนาสมองบางขั้นตอนนั้นเกิดต่อเนื่องตั้งแต่ในครรภ์จนโตมาเป็นผู้ใหญ่
ขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากการเคลือบกิ่งของนิวรอนด้วยเยื่อไมอีลิน
เพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณประสาทของ (Myelination) ดังที่กล่าวมาแล้ว
ก็ยังมีกระบวนการอื่น ๆ อีก ขบวนการเหล่านี้มีปัจจัยภายนอกคอยส่งผลกระทบทั้งทาง
บวกและทางลบได้มาก จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่น่ารู้เพื่อจะได้ทราบพื้นฐานและนำ�ไปประยุกต์
ส่งเสริมให้เด็ก (หรือตัวท่านเอง) สามารถพัฒนาสมองและทักษะชีวติ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
จึงขอกล่าวในรายละเอียดดังนี้
ในการพัฒนาสมองแบบทีเ่ กิดขึน้ ได้ตลอดชีวติ (แต่เน้นหนักในช่วงเด็กและวัยรุน่ ) นัน้
จะมีเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึน้ ระดับเซลล์ ซึง่ แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ (Higgins and George,
2013) ได้แก่
1) การสร้างเซลล์ประสาท (Neurogenesis)
เป็นช่วงที่มีการสร้างเคลื่อนย้าย และพัฒนาเซลล์ใหม่ชนิดต่าง ๆ (ได้แก่ นิวรอน
และ glial cells) จากเซลล์ตน้ กำ�เนิด (undifferentiated neural stem cells) ในปี 1998
ได้มีการค้นพบนิวรอนแบบที่พบในทารกแรกเกิด ในสมองของผู้สูงอายุที่เพิ่งเสียชีวิต
ใหม่ ๆ เป็นครั้งแรก และนำ�ไปสู่การศึกษาต่อ ๆ มา และได้ข้อสรุปว่าในสมองมีบริเวณ
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ที่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำ�นวนเซลล์ได้ตลอดชีวิตอยู่สองแห่ง คือ subgranular zone
ในสมองส่วน hippocampus (ใช้ส�ำ หรับการบันทึกความจำ�ใหม่ ๆ) และ subventricular
zone ของ lateral ventricles อย่างไรก็ตามจำ�นวนเซลล์ที่ประสบความสำ�เร็จในการ
เปลี่ยนเป็นเซลล์เต็มวัยนั้นมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น และเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีหน้าที่ต่าง
จากเซลล์ที่มีมาแต่แรกเกิด ซึ่งกลไกเบื้องหลังความแตกต่างนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่
2) การขยายแตกกิ่งก้าน axon และ dendrites (Cell expansion) และสร้าง
ซินแนปส์ (synapse) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างนิวรอน (Synaptogenesis)
หลังจากได้เซลล์นิวรอนมาแล้ว ตัวเซลล์จะมีการขยายขนาดและยื่นติ่งออกไป
คล้ายนิว้ มือ แล้วก็คอ่ ย ๆ ยืน่ ยาวออกไปเป็นกิง่ ก้านสาขา และสร้าง synapse เป็นเครือข่าย
สื่ อ สารกั บ นิ ว รอนอื่ น ๆ ส่ ว นที่ ง อกออกไปไว้ รั บ สั ญ ญาณจากนิ ว รอนอื่ น เรี ย กว่ า
dendrite ส่วนกิ่งที่งอกออกไปเพื่อส่งสัญญาณจากตัวเองไปสู่เซลล์อื่น เรียกว่า axon
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกำ�หนดทิศทางของ axon ให้งอกไปหาบริเวณที่ต้องการ ก็คือสัญญาณ
เคมีที่ดึงดูดไป เช่น neurotrophic factors ต่าง ๆ, ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
เป็นต้น
หลังจากเกิดมาแล้วนั้น สมองจะยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มน้ำ�หนักมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำ�นวนนิวรอนไม่ได้ต่างจากตอนแรกคลอดมากนัก สิ่งที่ทำ�ให้น้ำ�หนัก
สมองเพิม่ ขึน้ คือ การเชือ่ มเครือข่ายของนิวรอนทีม่ อี ยูใ่ ห้ประสานงานกันได้มากขึน้ นัน่ เอง
ในชีวิตช่วงขวบปีแรกนั้น สมองจะมีน�้ำ หนักเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 กรัมต่อวัน หรือคิดเป็น
มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อนาที (Shaffer and Kipp, 2010)
จากการศึกษาความหนาแน่นของ synapse ใน visual cortex, prefrontal
cortex สมองของมนุษย์หลังเสียชีวิต โดย Huttenlocher 1997 และคณะพบว่า (figure
8.7) ช่วงแรกเกิดสมองคนเรามีการสร้าง synapse เกิดขึ้นมาก และพบความหนาแน่น
ของ synapse สูงสุดในช่วงต้นของชีวิต (หนึ่งปีที่ visual cortex and 3.5 years at
prefrontal cortex)
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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การเชื่อมเครือข่าย (connectivity) ในที่นี้มีความหมายต่างกันไปในนิยามของ
การวิจยั ต่าง ๆ ในการศึกษาเชิงโครงสร้างเครือข่าย หมายถึง การเชือ่ มต่อกันทางกายภาพ
จริง ๆ ระหว่างสมองสองส่วน
ในการศึกษาการทำ�งานของสมอง เครือข่ายหมายถึง สมองส่วนต่าง ๆ ที่มีการ
เพิ่มการทำ�งานเพิ่มขึ้น (active) พร้อม ๆ กัน เมื่อต้องทำ�งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการศึกษาทางพันธุกรรม เครือข่ายหมายถึงสมองบริเวณต่าง ๆ ที่ได้รับผล
กระทบจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกัน พบว่า เครือข่ายสมอง
ทัง้ สามนิยามนี้ เพิม่ ขึน้ สอดคล้องกันในช่วงเด็กและวัยรุน่ และเป็นสาขาความรูท้ ม่ี กี ารศึกษา
กันอย่างมากในปัจจุบัน (Giedd and Rapoport, 2010)
3) การปรับแต่งการเชื่อมต่อระหว่างนิวรอน (Connection refinement)
กำ�จัดกิ่งและซินแนปส์ ที่มากเกิน (pruning; synaptic elimination)
เมื่อนิวรอนมีการพัฒนาแผ่กิ่งก้านสาขา และขยายจำ�นวนมากถึงระดับหนึ่ง
หากไม่มกี ารจัดการจัดระเบียบเลย มันจะเกิดความรกรุงรัง และการส่งข้อมูลต่าง ๆ อาจจะ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรถึงจุดหนึ่ง สมองจะมีขบวนการตัดแต่งกิ่งก้านของนิวรอน
อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็จะโดนตัดทิ้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำ�งานของสมองดีขึ้น เราเรียก
ขบวนการนี้ว่า Pruning
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ถามว่า ร่างกายรู้ได้อย่างไรว่าอะไรจำ�เป็นไม่จำ�เป็น
จากการศึกษาพบว่า มนุษย์เราจะมีช่วงเวลานาทีทองอยู่ช่วงหนึ่งที่ธรรมชาติให้
โอกาสเราในการใช้งานนิวรอน เป็นการบอกสมองทางอ้อมว่า “กิ่งนี้ฉันใช้นะ เธออย่ามา
ตัดทิ้งนะ” เราเรียกช่วงเวลานี้ว่า critical period หรือ sensitive period คือจะทำ�อะไร
ก็รีบทำ�เสียตั้งแต่ช่วงนี้ ถ้าสายกว่านี้กิ่งและซินแนปส์ที่ไม่ได้ใช้บ่อย ๆ จะสลายตัวไป
ซึ่งภายหลังเกิดอยากใช้กิ่งไหนสร้าง ทักษะขึ้นมาทีหลัง ก็อาจจะต้องออกแรงสร้างกิ่งก้าน
ของนิวรอนเอง ใช้ได้หรือเปล่าไม่รบั ประกัน เป็นต้น ซึง่ ขัน้ ตอนการตัดแต่งกิง่ นี้ ถูกควบคุม
ด้วยยีนและเอพิเจเนติกส์ด้วยเช่นกัน
synaptic plasticity
การสร้างกิ่งก้านเชื่อมโยงการสื่อสารนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ซึ่งปัจจัยหนึ่ง คือ เรื่องของการเรียนรู้ และการฝึกฝน หากทักษะใดที่เราได้เรียนรู้ใหม่
จนทำ�เป็น นั่นคือ นิวรอนของเรามีกิ่งก้านเพิ่มขึ้น และกิ่งเหล่านี้จะโตแข็งแรงขึ้นเมื่อผ่าน
การทำ�ซ้ำ� ๆ แต่หากไม่ได้ใช้ มันก็จะมีการสลายของกิ่งไปตามวันเวลา (ดูภาพที่ 1.10)
คุณลักษณะที่ dendritic spine และซินแนปส์สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ตลอด
เวลา ตามสภาพการใช้งานนี้ เรียกว่า “synaptic plasticity”
อย่างไรก็ตาม ผลของ synaptic plasticity ที่มากเกินไปก็ใช่จะดี
ตัวอย่างเช่น กรณีของภาวะกล้ามเนือ้ เกร็งและประสานงานผิดปกติเฉพาะที่
(focal dystonia) มักเกิดในมือข้างที่ถนัดที่ฝึกมาก ๆ มีงานวิจัย พบว่าในรายที่เป็นนั้น
สมองส่วนที่ควบคุมนิ้วแต่ละนิ้วใน somatosensory cortex เกิดถูกเชื่อมกัน ทำ�ให้การ
บังคับนิ้วแยกกันทำ�ไม่ได้อีกต่อไป เวลาอยากจะขยับก็ไปทั้งขบวน เคลื่อนไหวละเอียด
ทีละนิ้วไม่ได้ มักเกิดในนักดนตรีที่ฝึกหนักหลายชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่พัก
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ภาพที่ 1.10 ตัวอย่างผลของพฤติกรรมที่ทำ�ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิ่งก้านของนิวรอน
ในสมอง (ดัดแปลงจากภาพจาก Srivastava DP, Penzes P. Rapid estradiol modulation
of neuronal connectivity and its implications for disease. Frontiers in
Endocrinology. 2011;2.) (Srivastava and Penzes, 2011)

นอกจากนี้ในบางกรณีการตัดแต่งกิ่งที่ผิดปกติ อาจเป็นผลมาจากยีนก็ได้ เช่น
ในคนทีเ่ ป็นออทิสติกมีการตัดแต่งกิง่ น้อยเกินไป และในคนทีเ่ ป็นโรคจิตเภท มีการตัดแต่งกิง่
มากเกินไป เป็นต้น (ดูภาพที่ 1.11) กรณีที่ยีนของคนคนนั้นผิดปกติเองตั้งแต่ต้นเช่นนี้ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่มีลูกป่วย จากกรณีเช่นนี้จึงไม่ควรจะโทษตัวเองมากเกินไป
เมื่อธรรมชาติกำ�หนดยีนมาแบบนี้ ให้แสดงออกมาเป็นอาการแบบนี้ การโทษตัวเอง
เพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับใคร การทำ�ความเข้าใจกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะรับมือจะช่วยทุกคนได้มากกว่า
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ภาพที่ 1.11 จำ�นวนกิ่งก้านของนิวรอนตลอดชีวิตในคนที่สุขภาพแข็งแรง เทียบกับผู้ที่ป่วยเป็น
โรคออทิสติก โรคจิตเภท และโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (ดัดแปลงจาก Penzes P, et al.
Dendritic spine pathology in neuropsychiatric disorders. Nat Neurosci.
2011;14:285-93.) (Penzes et al., 2011)

ในช่วงกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องผลของ
ประสบการณ์ในช่วงต้นของชีวติ ทีม่ ผี ลต่อสมองในระยะยาว แม้วา่ ปัจจัยทางพันธุกรรมจะมี
ส่วนสำ�คัญในการกำ�หนดพัฒนาการของสมอง แต่มีหลักฐานมากมายพบว่าประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วง critical developmental periods สามารถดัดแปลงและเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ถูกกำ�หนดโดยพันธุกรรมในเบื้องต้นได้ และมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งเพราะมันส่งผล
คอยควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมและสรีรวิทยา (behavioral and physiological
phenotypes) และส่งเสริมความอ่อนแอ (susceptibility) หรือความยืดหยุ่นปรับตัวต่อ
สถานการณ์หรือภาวะความเครียดทางจิตใจ (resilience) เช่น การที่คนหนึ่งได้รับ
การดูแลที่ดีจากแม่ในช่วงที่เป็นเด็กเล็ก ในเวลาต่อมาคนนั้นจะมีการตอบสนองด้าน
ฮอร์โมนความเครียดน้อยกว่า ฉลาดกว่า และหากซึมเศร้าก็สามารถจะฟื้นตัวได้เร็วกว่า
คนที่ได้รับการดูแลไม่ดีตอนเด็ก ๆ เป็นต้น (Korosi and Baram, 2010)
4) การสลายตัวเองแบบอัตโนมัติของนิวรอนแบบ Apoptosis (programmed
neuronal cell death)
เป็นขั้นตอนการสลายตัวเองแบบอัตโนมัติของนิวรอนที่หมดสภาพหรือเสียหาย
จากขั้นตอนการผลิต โดยการสลายตัวนี้ถูกควบคุมโดยยีนมาแล้วล่วงหน้า และเกิดขึ้น
อย่างแนบเนียน แทบไม่เหลือร่องรอยให้กอ่ ความเสียหายแก่เนือ้ เยือ่ สมองบริเวณข้างเคียง
(Fricker and Tolkovsky, 2011) หากขั้นตอนนี้ผิดปกติก็อาจจะเกิดความเสียหายได้
เช่น กรณีของโรคเส้นเลือดสมองอุดตันที่มีสมองตายบางส่วนในตอนแรกนั้น ความผิด
ปกติของกระบวนการ Apoptosis นี้เกิดไม่สมบูรณ์ (เพราะขาดสิ่งจำ�เป็น เช่น ออกซิเจน
และพลังงาน) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ความเสียหายลุกลามไปยังเนื้อเยื่อสมองบริเวณ
ข้างเคียงได้รวดเร็วมาก
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อีกตัวอย่างคือ ในกรณีของโรคซึมเศร้า พบว่าการเผชิญความเครียดติดต่อกัน
เป็นเวลานาน จะไปกระตุ้นให้เกิดการตายอัตโนมัติของนิวรอนดี ๆ ที่ยังไม่สมควรตาย
ด้วยเหตุนี้หากปล่อยโรคซึมเศร้าไว้นาน อาการด้านสมาธิ ความจำ�จะยิ่งแย่ลงเรื่อย ๆ ได้
และทำ�ให้ยิ่งคิดแก้ปัญหาชีวิตไม่ตก ข่าวดีคือยารักษาโรคซึมเศร้า (antidepressants) มี
คุณสมบัตริ ะดับเซลล์ทไี่ ปช่วยยับยัง้ ขบวนการตายอัตโนมัตนิ ไี้ ด้ (McKernan et al., 2009)
และช่วยไปกระตุ้นให้สมองมีการสร้างสารที่เป็นเหมือนปุ๋ยของนิวรอนออกมาช่วยใน
ขบวนการแตกกิ่งก้านของนิวรอนด้วย ดังนั้นเมื่อรักษาโรคซึมเศร้าแล้วอาการขี้ลืมต่าง ๆ
จะกลับมาดีขึ้นได้ และนี่อาจเป็นคำ�อธิบายหนึ่งที่ว่าทำ�ไมคนไข้โรคซึมเศร้าที่กินยารักษา
ต่อเนื่องจึงมีโอกาสหายเร็วกว่าและกำ�เริบน้อยกว่าคนไข้ที่กินยาไม่สม่ำ�เสมอ
หากท่านต้องการรู้จักโรคซึมเศร้าว่ามีอาการและการรักษาอย่างไรบ้าง
อ่านบทความจากกรมสุขภาพจิตได้ที่ http://www.dmh.go.th/news/view.
asp?id=1037 หรือปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.ใกล้บ้านท่านได้
ทั้งนี้มียารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ในบัญชียาตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษานี้ได้เมื่อจำ�เป็นต้องใช้ยาในการรักษา

l

ประสบการณ์ชวี ติ และสิง่ แวดล้อมมาเปลีย่ นการทำ�งานของยีนได้จริงหรือ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีงานวิจัยออกมามากมายที่สนับสนุนว่าโรคทางสมองและ
จิตเวช มีความผิดปกติจากเอพิเจเนติกส์และพบว่าพฤติกรรมที่ทำ�ซ้ำ� ๆ สามารถถ่ายทอด
จากเราไปยังรุ่นลูกหลานได้โดยผ่านกระบวนการนี้เช่นกัน และมีข้อมูลสนับสนุนมากมาย
ว่าประสบการณ์ชีวิตและสิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคนเราได้ เริ่มกัน
ตั้งแต่ในท้องแม่เลยทีเดียว (Champagne, 2010) สภาวะอารมณ์และพฤติกรรมของแม่
ระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนได้ มีงานวิจัยพบว่าแม่ที่ซึมเศร้า
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และวิตกกังวลระหว่างตัง้ ครรภ์นนั้ มีการแสดงออกของยีน placental human serotonin
transporter (SLC6A4) มากกว่าแม่ที่ไม่เครียด (Ponder et al., 2011) นอกจากนี้
สถานการณ์รอบตัวก็มีผลได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับคนที่แม่กำ�ลังตั้งครรภ์ในช่วงสงคราม
(Kleinhaus et al., 2013) พบว่าเมื่อโตขึ้นกลุ่มคนเหล่านี้จะป่วยเป็นโรคด้านอารมณ์
(affective disorders) ได้มากกว่าเด็กอื่น ๆ โดยเฉพาะรายที่แม่เจอภัยสงครามช่วง
ตัง้ ครรภ์สามเดือนแรก ซึง่ เป็นช่วงทีม่ กี ารพัฒนาสมองของเด็กในครรภ์เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างผลการวิจัยเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าสิ่งแวดล้อมในครรภ์ (เช่น อารมณ์และ
พฤติกรรมของแม่ระหว่างตั้งครรภ์) สามารถมีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กในท้องได้
ทั้งนี้รวมไปถึงปัญหาติดการพนันเมื่อเด็กโตขึ้นด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
l

สรุป

การพัฒนาสมองของเด็กและวัยรุ่น มีผลมาจากปัจจัยที่สอดประสานกันทั้งจาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อเนื่องกันได้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้
ต่าง ๆ ซึ่งสามารถไปเปลี่ยนแปลงสมองและปัจจัยทางพันธุกรรม ผ่านกลไกทาง
เอพิเจเนติกส์ และสามารถถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ สูร่ นุ่ ลูกหลานได้ นอกจากนีข้ นั้ ตอนการ
พัฒนาสมองในช่วงอายุต่าง ๆ มีผลให้คนแต่ละช่วงวัยมีความสามารถทางสมองต่างกันไป
และได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่เท่ากัน การพัฒนาความสามารถทางสมอง
หลายอย่างมีช่วงเวลาสำ�คัญที่ต้องสร้างตั้งแต่ยังเด็กจึงจะได้ผลดี องค์ความรู้ดังกล่าวนี้
เป็นสิ่งที่ท่านเองในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้กำ�หนดนโยบายต่าง ๆ สามารถ
นำ�ไปประยุกต์เพื่อให้การดูแลเด็กและวัยรุ่นของสังคมเราดำ�เนินไปในทิศทางที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด การพัฒนาสมองนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
และวัยรุ่นให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ
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บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง พฤติกรรมและการพัฒนา
ทักษะของเด็กและเยาวชน
การพัฒนาสมองและทักษะของเด็กและวัยรุน่ นัน้ อาจแบ่งออกได้เป็นการพัฒนา
ทางร่างกาย ทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ อย่างไรก็ตาม หากท่านได้เคยลองหา
หนังสืออ่านเรื่องสมองกับพัฒนาการเด็กนั้น ส่วนมากจะเกี่ยวกับด้านพัฒนาร่างกาย การ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก ด้านภาษา ความจำ� ฯลฯ แต่อาจไม่ค่อยมีหนังสือ
ทีพ่ ดู ถึงสมองกับการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเป็นนามธรรมมากกว่า เช่น ความเห็นอก
เห็นใจ ความมีน้ำ�ใจ ฯลฯ นั่นอาจเป็นเพราะการวิจัยด้านสมองในสิ่งที่เป็นนามธรรม
จับต้องยากเหล่านี้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการถ่ายภาพสมองที่แสดงการทำ�งาน
ของสมองพร้อมกันไปในตัว ซึ่งเพิ่งจะมีมาได้เพียงประมาณ 20 ปีเท่านั้น (Bandettini,
2012)
เพือ่ ให้ทา่ นได้ทราบถึงผลวิจยั ทีท่ นั สมัยและแตกต่างจากแหล่งความรูด้ ี ๆ ทีท่ า่ น
สามารถหาอ่านในหนังสือภาษาไทยเล่มอื่น ในบทนี้จึงขอเจาะลึกถึงการพัฒนาสมองของ
เด็กและวัยรุ่น ในมุมมองของประสาทวิทยาศาสตร์ด้านความฉลาดทางสังคมและอารมณ์
(social cognitive and affective neuroscience) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันหมด ทั้งใน
ทักษะด้านสติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม และสังคม โดยความก้าวหน้าของการศึกษา
วิจัยด้านนี้เพิ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงไม่ถึงสิบปีมานี้
l

เรียนรู้จากการเล่น…สมองทำ�อย่างไรให้เราได้ไปต่อ

หากย้อนกลับไปอ่านอัตชีวประวัติของไอน์สไตน์ พบว่าชีวิตวัยเด็กของอัจฉริยะ
บุคคลท่านนี้มีความน่าสนใจหลายอย่าง แม้จะเริ่มจากปัญหาพูดช้าและไม่เป็นที่ชื่นชอบ
ของคุณครูที่โรงเรียนเท่าไรนัก แต่ต่อมาเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ด้วย
ความสนับสนุนจากครอบครัวผ่านการเล่น
เว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วงการฟิสิกส์ (The Center for History of
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
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Physics) โดยสมาคมฟิสิกส์อเมริกันได้ระบุถึงความประทับใจในวัยเด็กที่ไอน์สไตน์
ชอบเอ่ยถึงเรื่องหนึ่ง คือตอนเขาอายุ 4-5 ขวบ พ่อของไอน์สไตน์ได้มอบเข็มทิศให้เขาเป็น
ของเล่น เมื่อได้เห็นเป็นครั้งแรกเขารู้สึกตื่นเต้น ประหลาดใจ และจุดประกายให้เขาคิดว่า
ต้องมีบางสิ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งต่าง ๆ เป็นแน่ เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำ�ให้เขาสนใจ
วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง นอกจากนี้เขายังเล่นกับพี่สาวเป็นประจำ� ซึ่งสังเกตเห็นว่า
ไอน์สไตน์ดูมีสมาธิมาก เวลาเล่นต่อการ์ดกระดาษให้เป็นชั้นสูง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ แม้จะ
พลาดจนกองกระดาษพั ง ถล่ ม ลงมาให้ ต ้ อ งเริ ่ ม ใหม่ ห มด เขาก็ ย ั ง พยายามไม่ ล ดละ
นอกจากนี้เขายังมีเพื่อนเล่นคนพิเศษที่คอยเล่นกับเขา นั่นคือคุณลุงซึ่งเป็นวิศวกรและ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์คนหนึ่งจะมาเยี่ยมและรับ ประทานอาหารเย็ นที่ บ้า นครอบครั วของ
ไอน์สไตน์อาทิตย์ละครั้งอีกด้วย ส่วนกิจกรรมยามว่างอีกอย่างที่เขารักคือ การเล่นเครื่อง
ดนตรีไวโอลิน
ประโยชน์ของการเล่นต่อการพัฒนาสมอง
แม้สมองของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จะไม่ได้มีขนาดโดยรวมมากกว่าของคนทั่วไป
แต่สิ่งที่สมองของไอน์สไตน์มีมากกว่า คือ ขนาดของสมองส่วน inferior parietal lobule
ที่ใหญ่กว่าปกติประมาณ 1 ซม. และตรงกับบริเวณ posterior parietal cortex สมอง
ส่วนนี้มีหน้าที่ประสานกับการรับรู้สิ่งเร้าจากหลาย ๆ ด้าน หรือเรียกว่า cross-modals
associations เช่น การมองเห็น การสัมผัส เสียง ทิศทางสามมิติ ไปจนถึงเรื่องการคำ�นวณ
และจินตนาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งการที่ขนาดสมองส่วนนี้ใหญ่กว่าของคนทั่วไป
มากถึง 1 เซนติเมตรนั้น สะท้อนว่าเป็นผลมาจากพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก (Witelson et
al., 1999)
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ความรู้จากพ่อแม่
• ผ่านการเล่น เช่น การสอนลูกทำ�ของเล่น
ทำ�สิ่งประดิษฐ์ การเล่นต่าง ๆ เช่น
เกมหมากกระดาน เป็นต้น
• ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เช่น
การเตรียมตัวเดินทาง การจัดกระเป๋า
การศึกษาพื้นที่ที่จะไปเที่ยว การดูแผนที่
การกางเต็นท์ การก่อไฟ การหุงข้าว
หม้อสนาม เป็นต้น
• ผ่านงานสวน เช่น การปลูกต้นไม้สมุนไพรและประโยชน์ใช้สอย การศึกษา
วงจรชีวิตแมลง การขยายพันธุ์ การให้ปุ๋ย
การสังเกตธรรมชาติ การดูนก เป็นต้น

• ผ่านงานครัว เรื่องโภชนาการ เช่น
การเลือกเนื้อสัตว์และพืชผักต่าง ๆ
เคล็ดลับการทำ�อาหาร เครื่องปรุง
ขั้นตอนการทำ�อาหาร สูตรอาหารต่าง ๆ
อาหารนานาชาติ ของหวาน เครื่องดื่ม
ประวัติศาสตร์อาหาร เป็นต้น
• ผ่านการสอนด้านการเงิน เช่น การทำ�
บัญชีรับ-จ่าย การออมเงิน การเปิดบัญชี
ธนาคาร การเบิก-ถอนบัญชี เป็นต้น
• ผ่านการช่วยกิจการของครอบครัว เช่น
การบริการลูกค้า การพูดคุย ให้ข้อมูล
สินค้าการคำ�นวณเงิน เป็นต้น

เมื่อความรู้ความชำ�นาญหลาย ๆ ด้านที่พ่อแม่สอน ทำ�ให้เด็กเก่งมีในสิ่งที่เพื่อน
ไม่มหี รือทำ�เป็นในสิง่ ทีเ่ พือ่ นทำ�ไม่เป็น จะยิง่ ทำ�ให้ได้รบั การยอมรับจากกลุม่ มีสภาวะผูน้ �ำ
เกิดภาคภูมิใจในพ่อแม่ที่สอนความรู้เหล่านี้ให้
เปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งจากครอบครัวและโลกรอบตัว
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ไม่ควรจำ�กัดเฉพาะความรู้แคบ ๆ ในห้องเรียน
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติ เป็นความรู้ส�ำ คัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็น
ความรูม้ หาศาลทีถ่ า่ ยทอดจากคนรุน่ หนึง่ ไปอีกรุน่ หนึง่ นอกจากความรูท้ ไี่ ด้เด็กยังมีความ
ภาคภูมิใจต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่ยึดโยงจิตใจคนในครอบครัวเอาไว้
(จากหนังสือและสื่อเสียง: พ่อแม่เลี้ยงบวก โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์ และ ผศ.นพ.
พนม เกตุมาน ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็ม รวมทั้งหนังสือ
และสื่อเสียงอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก ได้ฟรีที่ www.jitdee.com)
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เรื่องราวชีวิตข้างต้นของไอน์สไตน์ สอดคล้องกับผลการศึกษาด้านพัฒนาการ
เด็กและคำ�แนะนำ�ของกุมารแพทย์ที่มักสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกับ
เด็กส่งเสริมเด็กให้เล่นหรือทำ�กิจกรรมที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทางพร้อม ๆ กัน
ได้เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ (เช่น การเล่นกับเพือ่ น) รูจ้ กั เรียนรูท้ จี่ ะรับมือกับความผิดพลาด
(เช่น เวลาเล่นแล้วแพ้ หกล้ม ฯลฯ) รู้จักความพยายามรวมทั้งการมีผู้ใหญ่คอยพูดคุย
กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีหลายรูปแบบและ
แต่ละแบบจะมีความเหมาะสมกับวัยและการพัฒนาที่ต่างกัน
ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์ และ ผศ.นพ. พนม เกตุมาน ได้เขียนไว้
ในหนังสือและสื่อเสียงเรื่อง “พ่อแม่เลี้ยงบวก” ถึงรูปแบบการเรียนรู้ทักษะในการดำ�เนิน
ชีวิตที่พ่อแม่สามารถถ่ายทอดเป็นความสามารถติดตัวลูกได้ในหลายวิธีการ ซึ่งขอคัดลอก
มาเป็นตัวอย่างดังในกรอบเรื่องความรู้จากพ่อแม่ ท่านจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมที่ท่าน
ทำ�ร่วมกับเด็กและวัยรุ่นนั้น มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเขาอย่างมาก
อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ในหลายครอบครัวต้องทำ�งานและไม่มีเวลา
อยู่กับลูก จึงเกิดคำ�ถามว่าให้เด็กดูทีวีแทนจะได้หรือไม่ ???
ผลของการดูทีวีต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น
ในยุคที่การดำ�เนินชีวิตเร่งรีบและพ่อแม่มีเวลาจำ�กัด ทำ�ให้กิจกรรมของเด็ก
หลายคนโดยเฉพาะเด็กในสังคมเมืองตกอยู่ที่การดูทีวี ซึ่งรายการทีวีที่มีคุณภาพมากมาย
สามารถส่งเสริมและเป็นแบบอย่างบางส่วนให้กับเด็กได้ หากผู้ใหญ่เลือกและแนะนำ�
เด็ ก อย่ า งเหมาะสม ขณะเดี ย วกั น มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ พ บว่ า การให้ เ ด็ ก ดู ที วี วั น ละ
หลาย ๆ ชั่วโมง ส่งผลลบต่อสุขภาพของเด็ก
วิทลีและคณะ (Whitley et al., 2013) ได้ทำ�การศึกษาข้อมูลระยะยาวจากเด็ก
และวัยรุ่นอายุ 4-18 ปี ที่เกิดในช่วงปี 1958 พบว่าเด็กที่ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
จะมีพัฒนาการช้ากว่า ภาษาแย่กว่าและมีสุขภาพโดยรวมแย่กว่าเด็กที่ดูทีวีน้อยกว่า
42

แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน

ส่วนหนึง่ เพราะการดูทวี สี มั พันธ์กบั พฤติกรรมทีไ่ ม่ดตี อ่ สุขภาพ เช่น ไม่ออกกำ�ลังกาย อ้วน
ขาดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเติบโตด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา นอกจากนี้
อาจเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สนใจ ละเลยการดูแลเด็ก (neglect) เลยให้เด็กดูทีวีแล้วตัวเอง
ไปทำ�อย่างอื่น ในงานวิจัยนี้พบว่าเด็กที่ดูทีวีเยอะมีอัตราการนอนโรงพยาบาลสูงกว่าด้วย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้มาจากยุคเก่าที่ทีวียังไม่แพร่หลายเท่าปัจจุบัน และยังไม่มีความ
บันเทิงอื่น ๆ เป็นทางเลือกเท่าปัจจุบันจึงอาจประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบันได้ยาก แต่คิดใน
อีกแง่หนึง่ อาจจะน่าตกใจว่า สมัยก่อนดูทวี สี ปั ดาห์ละสามชัว่ โมงเด็กยังออกมาเป็นแบบนัน้
แล้วปัจจุบันที่ดูกันวันละหลายชั่วโมง ผลจะเป็นอย่างไร
ความน่าสนใจของการศึกษานี้คือ พ่อแม่ที่ฉลาดไอคิวสูงมักจะไม่ค่อยปล่อยให้
ลูกดูทีวีเยอะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เด็กมีปัญหาสุขภาพ
นักวิจัยจึงสรุปว่าเพื่อความปลอดภัย การให้ความรู้ให้ตระหนักกับปัญหานี้
อาจช่วยลดปัญหาสุขภาพในเด็กได้
ไม่ดูทีวีแล้วให้เล่นเกมแทนได้ไหม?
นี่เป็นคำ�ถามที่มีคนถามขึ้นมาทันที หลังจากที่พูดคุยเล่าสู่กันฟังถึงผลการวิจัย
ข้างต้น คำ�ถามนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีคนสงสัยคนแรกแต่มีนักวิจัยสนใจเรื่องการเล่นเกมนี้
ค่อนข้างมากเพราะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก
มีงานวิจัยที่น่าสนใจเพิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับเดือนสิงหาคม 2013 เป็น
การศึกษาวิเคราะห์ปริมาตรสมองจากภาพสแกนคลื่นแม่เหล็ก MRI ด้วยเทคนิคการวัด
รูปร่างแบบละเอียด ย่อยส่วน (voxel-based morphometry) ในวัยรุ่นชาวจีนที่ติดเกม
ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต อายุเฉลี่ยประมาณ 16 ปี เทียบกับเด็กอายุเท่า ๆ กันที่เล่นเกม
เหมือนกันแต่ยังไม่ติด (Weng et al., 2013) พบว่าในวัยรุ่นกลุ่มที่ติดเกม จะมีสมอง
บางส่วนฝ่อลงกว่าเด็กที่ยังไม่ติดเกม โดยยิ่งความรุนแรงของการติดเกมมากจะยิ่งมี
ปริมาตรสมองส่วนนั้นลดลงเรื่อย ๆ (ดูภาพที่ 2.1) คล้ายคลึงกับลักษณะที่พบในผู้ท่ีติด
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สารโคเคน (Franklin et al., 2002) ซึ่งเป็นสมองที่ฝ่อกว่านี้ (orbitofrontal cortex)
เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการตัดสินใจพอดี จึงมีแนวโน้มว่าเด็กที่ติดเกมจะมุทะลุกว่าเด็กที่
เล่นเกมแต่ไม่ติด

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรสมองชั้น gray matter กับความรุนแรงของ
ภาวะติดเกมออนไลน์

นอกจากนี้สมองอีกส่วนที่ฝ่อกว่า คือ insula ทั้งสองข้างนั้นมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายให้ประสานงานกันอย่างปกติ เช่น การ
ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น หากสมองส่วนนี้ทำ�งานผิดปกติก็อาจทำ�ให้
เสี่ยงกับภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะได้ ทั้งที่สภาพอวัยวะหัวใจปกติดีก็ได้ นี่อาจ
เป็นคำ�อธิบายของกรณีที่มีข่าวออกมาเรื่อย ๆ ว่ามีคนเล่นเกมข้ามวันข้ามคืนจนช็อกตาย
คาจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากวิเคราะห์ย้อนหลังอาจเป็นไปได้ว่าร่างกายของคนคนนั้นขาด
การพักผ่อน อดนอน อดอาหารจนขาดสารน้�ำ และเกลือแร่ที่จำ�เป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะ
การส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ เมื่อมีปัญหาของการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติร่วมด้วย
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ดังที่พบในผู้ที่ติดเกมในงานวิจัยข้างต้นจึงอาจทำ�ให้ร่างกายปรับตัวไม่ไหว และเกิดหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ จนเสียชีวิตอย่างกะทันหันทั้งที่ยังอายุน้อยและไม่เคยมีโรคประจำ�ตัว
(นอกจากโรคติดเกม)
ติดหรือไม่ติดเกม วัดกันตรงไหน
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเรื่องเกม สามารถเข้าทำ�แบบทดสอบ
ภาวะติดเกมแบบวัดภูมิคุ้มกันต่อการติดเกม คุณภาพชีวิตของผู้เล่นเกม และเรียนรู้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้ฟรี ที่ http://www.healthygamer.net/ หรือหากต้องการ
ดาวน์โหลดหนังสือฟรีที่รวบรวมบทความให้พิมพ์ออกมาอ่านง่าย ๆ ให้ไปที่
http://www.healthygamer.net/download/e-book/13973

นอกจากนี้ งานวิจัยในช่วงหลังยังพบข้อมูลใหม่ว่าสมองส่วน insula ยังเกี่ยวข้อง
กับความคิดและพฤติกรรมด้วย ได้แก่ การเสพติด (Naqvi and Bechara, 2009) โรคย้�ำ คิด
ย้ำ�ทำ�ที่ไม่ได้รับการรักษา (Nakamae et al., 2012) และเร็ว ๆ นี้ ในญี่ปุ่นมีการศึกษา
ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (Matsuoka et al., 2010) พบว่าหากสมองส่วนนี้มี
เลือดไปเลี้ยงน้อยลง จะสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการหลงผิด เช่น หวาดระแวง
ได้ด้วย
จะเห็นได้ว่า การเล่นหรือกิจกรรมที่ทำ�อยู่คนเดียวในโลกแห่งความจริง เช่น
การเล่นเกมนั้น แม้จะช่วยพัฒนาทักษะสมองด้านการเคลื่อนไหว ความจำ� สมาธิได้ แต่ดู
เหมือนจะมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและทักษะทางสังคมอื่นๆ
ท่ า นอาจสงสั ย ว่ า ในเมื่ อ การดู ที วี แ ละการเล่ น เกมก็ มี ส ถานการณ์ เ หมื อ นมี
ปฏิสมั พันธ์ในโลกแห่งความจริงได้ มีการตอบสนองทางอารมณ์ได้ บางเกมเป็นเกมวางแผน
ธุรกิจ เกมนักสืบ เกมทนายความ เกมเกี่ยวกับการปกครองเมือง ฯลฯ คล้ายกับบทบาท
จำ�ลองในสังคม แล้วทำ�ไมจะช่วยพัฒนาความฉลาดทางสังคมไม่ได้ ?
ปัจจุบันยังคงไม่มีคำ�ตอบตายตัว อย่างไรก็ตาม การจะตอบคำ�ถามนี้เราควรทำ�
ความเข้าใจก่อนว่าความฉลาดทางสังคมมีที่มาอย่างไร และเกี่ยวกับสมองอย่างไร
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ความฉลาดทางสังคม (social cognition)

ดร.ราล์ฟ อดอล์ฟส์ ศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ และ
ชีววิทยา ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง The Social Brain (Adolphs, 2009) ว่าทักษะ
ความฉลาดทางสังคม (Social cognition) นั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทางจิตวิทยาต่าง ๆ หลายขั้นตอน ซึ่งแบ่งออกคร่าวๆได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างอัตโนมัติ
2) กลุ่มที่ต้องผลักดันมาจากความตั้งใจ (intention) และการตั้งเป้าหมายของ
คนคนนั้น
ทักษะความฉลาดทางสังคมมีความไวต่อบริบทแวดล้อมต่าง ๆ และสมองส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสังคม ก็ถูกปรับการทำ�งานด้วยบริบททางสังคม (social
context) และการควบคุมที่ผ่านการตัดสินใจอย่างจงใจ (volitional regulation) ซึ่งการ
ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับสังคม (social information processing) นั้นแตกต่างจาก
ข้อมูลทั่วไปและต้องอาศัยการทำ�งานของสมองขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ชีวิต
ที่ผ่านมา
สำ � หรั บ ประสบการณ์ ชี วิ ต นั้ น คนเราสามารถเรี ย นรู้ ม าได้ จ ากหลายวิ ธี ก าร
ทั้งจากการดูแบบอย่าง (เช่น จากพ่อแม่ ครู เพื่อน บุคคลสาธารณะ รายการทีวี ฯลฯ)
การศึกษาจากบทเรียนของผูอ้ นื่ (เช่น อ่าน ฟัง ซักถาม) การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิด และจากการลงมือทำ�ด้วยตนเอง (เช่น การออกสังคม เล่นกับเพื่อน
การฝึกเอาตัวรอดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น หัวเราะหรือปล่อยมุขตลกแก้เก้อเวลา
“หน้าแตก” เป็นต้น)
ความฉลาดทางสังคมนั้น จำ�เป็นต้องอาศัยพื้นฐาน 2 อย่าง คือ สมองที่พร้อมกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย จึงจะได้มีการพัฒนาทักษะนี้ได้ดี ต่อให้สมองดีแค่ไหนก็ไม่
สามารถจะฉลาดด้านนี้ได้ ถ้าไม่ได้เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและทักษะ
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หลายอย่างต้องได้รับการฝึกมาตั้งแต่เด็ก ในสถานการณ์ที่มีตัวกระตุ้นหลากหลายใน
สังคมจริง ๆ และไม่สามารถทดแทนด้วยสือ่ การเรียนรูเ้ พียงอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ นอกจากนี้
ต่อให้คนคนหนึ่งพัฒนาจนมีทักษะความฉลาดทางสังคมดีแล้วแต่อยู่ในช่วงสมองไม่พร้อม
เช่น กำ�ลังมีไข้ หิวจัดจนโหยและระดับน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ� (น้ำ�ตาลกลูโคสเป็นสารให้
พลังงานที่จำ�เป็นในการทำ�งานของสมอง) หรืออยู่ใต้สภาวะทางอารมณ์ที่กดดันกว่าปกติ
ฯลฯ ความฉลาดทางสังคมที่เคยมี ก็ไม่สามารถถูกนำ�มาใช้ได้เช่นกัน
ความฉลาดทางสังคมนั้นมีหลายทักษะ ในที่นี้ขอแจกแจงที่มาของทักษะต่าง ๆ
ตามคุณสมบัติอันพึงปรารถนาต่อไปนี้
  l 1 เสน่ห์และความน่ารัก ตามหลักการทางสมอง
ใคร ๆ ก็ชน่ื ชอบคนดี นิสยั น่ารักทัง้ นัน้ ท่านเชือ่ หรือไม่วา่ ท่านมีสว่ นสร้างคนแบบนัน้
ขึ้นมาได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในบทบาทใดก็ตาม เช่น พ่อ แม่ ลูก แฟน เพื่อน ครู สื่อมวลชน
สาวออฟฟิศ ฯลฯ ตราบใดก็ตามที่ท่านยังอยู่ในสังคม ท่านสามารถมีส่วนสร้างความน่ารัก
ให้ผู้อื่น รวมทั้งตัวเองได้เสมอ ด้วยการทำ�ดี
แล้วมันจะมาเกี่ยวกับสมองอย่างไร
เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลที่มีต่อกันและกัน ระหว่างสมองกับพฤติกรรม โดยเฉพาะ
ในเด็กและวัยรุ่น ในบทนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างคุณสมบัติอันพึงปรารถนาสำ�หรับคนน่ารัก
ว่ า มี ที่ มาที่ไปอย่างไร ในมุมมองทางประสาทวิ ท ยาศาสตร์ (neuroscience) และ
จิตเวชศาสตร์
1.1 การ “รู้ใจ” เห็นอกเห็นใจ และมีน�้ำ ใจ
ความสามารถในการ “รูใ้ จ” พอเดาได้คร่าว ๆ ว่าเขาน่าจะคิดอย่างไร รูส้ กึ อย่างไรนัน้
เป็นเสน่ห์อย่างยิ่งและสำ�คัญมากในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ทั้งในด้านความสัมพันธ์
ความรัก ครอบครัว การทำ�งาน คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความมีน้ำ�ใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น กาลเทศะ และทักษะทางสังคมอื่น ๆ อันจะพาให้
คนคนหนึ่งดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์สังคมได้ในเวลาเดียวกัน
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล

47

ความสามารถที่จะอนุมาน (เดาแบบมีหลักการ) ได้ว่าคนอื่นน่าจะคิดหรือรู้สึก
อย่างไรนั้น เป็นความสามารถขั้นสูงที่พบได้ในสัตว์ที่เป็น primates (เช่น ลิง ชะนี ฯลฯ)
และมาเด่นชัดในมนุษย์เราและเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้มนุษย์สร้างวัฒนธรรม และความ
ศิวิไลซ์ให้กับโลกใบนี้ ความสามารถนี้มีการเรียกชื่อต่าง ๆ เช่น mentalisation, theory
of mind เป็นต้น
มีสมมุติฐานเกี่ยวกับวิธีที่เราเดาใจคนอื่น 2 แบบ (Adolphs, 2009)
1. “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” (simulation and empathy)
2. ผ่านความสามารถที่เรียกว่า theory-of-mind abilities
1.1.1 “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” (simulation and empathy)
คือ การคิดสมมุติในใจว่าหากเกิดเรื่องแบบนี้กับเรา หรือถ้าเราเป็นเขาตอนนี้
เราจะรู้ สึ ก อย่ า งไร ทำ � ให้ เข้ า ใจและแสดงออกไปตามที่ เราคิ ด ว่ า เราอยากให้ เ กิ ด ขึ้ น
สมองส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น premotor cortex, insula (Zaki and Ochsner, 2012) และ
posterior superior temporal sulcus (pSTS) (Narumoto et al., 2001) เป็นต้น
สำ�หรับวิธีที่ใช้ศึกษาเรื่องการทำ�งานของสมองในตอนที่สมมุติตัวเองเข้าไปใน
ประสบการณ์ของคนอื่น (experience sharing) นั้น (Zaki and Ochsner, 2012)
ส่วนมากจะใช้วิธีให้อาสาสมัครทำ�กิจกรรมบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทาง
อารมณ์ (ประสบการณ์ตรง) (direct, first-person experience) และทำ�การสแกน
สมองดูการทำ�งานด้วยเครื่องสแกนสนามแม่เหล็ก (fMRI) ณ ขณะที่เกิดอารมณ์จาก
ประสบการณ์ตรงว่ามีสมองส่วนไหนทำ�งานเด่นชัดขึ้นมาบ้าง
อีกกรณีคือนักวิจัยจะให้อาสาสมัครสังเกตการณ์บุคคลอื่นซึ่งกำ�ลังเจอเหตุการณ์
ทีก่ ระตุน้ ให้บคุ คลนัน้ เกิดการตอบสนองทางอารมณ์แบบเดียวกัน (third-person perception) และทำ�การสแกนดูการทำ�งานของสมองในขณะที่อาสาสมัครกำ�ลังสังเกตบุคคล
ดังกล่าว พบว่าสมองส่วนที่ทำ�งานทั้งในขณะที่มีประสบการณ์ตรง และประสบการณ์
ทางอ้อมจากการสังเกตผู้อื่น (neural resonance) ได้แก่ บริเวณที่แสดงในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 บริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

1.1.2 ผ่านความสามารถ ที่เรียกว่า theory-of-mind abilities
ปัจจุบันมีคนนำ�คำ�นี้มาใช้บ่อยขึ้นมาก แต่ถ้าเอาตามนิยามแบบดั้งเดิมแล้ว
theory-of-mind หมายถึงความสามารถในการอนุมาน (เดาแบบมีหลักการ) ถึงอารมณ์
ความตั้งใจและความเชื่อของบุคคลอื่น โดยที่ไม่สามารถสังเกตเอาได้โดยตรง เนื่องจาก
สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ เมื่อเทียบกับการ “เอาใจเขามาใส่
ใจเรา” แล้ว theory-of-mind จะเป็นมาจากความตั้งใจของเจ้าตัวมากกว่าและขึ้นกับ
ความสามารถในการให้เหตุผลมากกว่า (deliberate reasoning) (Adolphs, 2009) และ
มีความหมายคล้ายคลึงกับศัพท์ทางการอีกคำ�ว่า “mentalization” (Zaki and Ochsner,
2012)
สำ�หรับวิธีที่ใช้ศึกษาเรื่องการทำ�งานของสมองในด้าน theory-of-mind หรือ
mentalization นัน้ ส่วนมากจะใช้วธิ ใี ห้อาสาสมัครลองทายเกีย่ วกับเรือ่ งความเชือ่ แนวคิด
ความตัง้ ใจ หรืออารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลอืน่ โดยเดาจากตัวใบ้ทางสังคม (social cues)
เช่น สถานการณ์ สีหน้า อากัปกิรยิ า สายตา เป็นต้น และทำ�การสแกนดูการทำ�งานของสมอง
ด้วยเครื่องสแกนสนามแม่เหล็ก (fMRI)
สมองส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ medial prefrontal cortex และ the temporoparietal junction เป็นต้น (ระบายสีดำ�) (TPJ, temporoparietal junction; TP,
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temporal pole; PCC, posterior cingulate cortex; MPFC, medial prefrontal
cortex; Precuneus) (ดูภาพที่ 2.3)
							

ภาพที่ 2.3 บริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคาดเดาอารมณ์ ความคิดและ
ความเชื่อของบุคคลอื่น โดยอาศัยประเมินจากสถานการณ์ อากัปกิริยา สีหน้า ฯลฯ

1.2 ความเสียสละ
งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ จะศึกษาดูว่า วงจรสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุขและ
รางวัล (reward circuit) มีจุดอ่อนอย่างไร ที่น�ำ ไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ แต่
การวิจยั ในระยะหลังพบว่า ความไวต่อรางวัล (reward sensitivity) สามารถเป็นทรัพยากร
สำ�คัญที่ทำ�ให้วัยรุ่นสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (prosocial
activities) ได้ด้วย เทลเซอร์และคณะได้ทำ�การศึกษาในวัยรุ่นจำ�นวน 32 คน และ
ติดตามเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อดูว่า ventral striatum มีการตอบสนองอย่างไรต่อรางวัล
ทางจิตใจที่ได้จากการทำ�ประโยชน์แก่ผู้อื่น (prosocial rewards) ซึ่งผลการศึกษา
น่าสนใจมากว่า เมือ่ คนคนหนึง่ หันมาทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื (เช่น ในการศึกษานี้
เป็นการสละโอกาสได้เงินของตัวเอง เพื่อให้ครอบครัวได้มีรายรับมากขึ้น) ventral
striatum ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนในการทำ�เรื่องเสี่ยงอันตรายนั้น
ทำ�งานเพิ่มขึ้น แต่พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายกลับค่อย ๆลดลง ๆ (Telzer et al., 2013)
(ดูภาพที่ 2.4)
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จะเห็นได้วา่ ศักยภาพเดียวกันนัน้ สามารถกลายเป็นได้ทง้ั พฤติกรรมเสีย่ งอันตราย
และพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงในเวลาต่อมา
ได้อีกด้วย
							

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายกับการทำ�งาน
ของสมองส่วน ventral striatum

1.3 ความเป็นคนดี: บทบาทของสมองในด้านคุณธรรมจริยธรรม
ปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่า จริยธรรมนั้นมีที่มาจากอารมณ์หรือไม่ มีการ
ศึกษาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง (Decety et al., 2012) ศึกษาในอาสาสมัครอายุ 4-37 ปี จำ�นวน
126 คน โดยให้คนเหล่านี้ดูภาพสถานการณ์ต่าง ๆ และระหว่างนั้นได้ทำ�การสแกนดูการ
ทำ�งานของสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (functional MRI) รวมทั้งดูการตอบสนองของ
รูม่านตา พฤติกรรม และการเคลื่อนไหวของลูกตาไปด้วยภาพที่ผู้วิจัยนำ�มาให้อาสาสมัคร
ดูนน้ั ประกอบด้วยภาพความเสียหายต่อสิง่ ของและบุคคลทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ (เช่น ภาพมือ
เผลอปัดแก้วน้ำ�ตกแตก ภาพคนพลาดเดินชนคนอื่นล้มโดยไม่เจตนา) และความจงใจ
(เช่น ภาพคนตั้งใจกระทืบทำ�ลายข้าวของ ภาพการกระชากคอเสื้อคนอื่น) และจากนั้น
ให้ผู้ร่วมวิจัยให้คะแนนความน่าโดนลงโทษของสถานการณ์ในภาพ
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การศึกษาพบว่า เมื่อมีการทำ�ร้ายร่างกายอย่างจงใจในภาพ อาสาสมัครจะมอง
เหยื่ อ นานกว่ า มองคนร้ า ยและมี ม่ า นตาขยายตั ว มากกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ตอนเห็ น การ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขนาดของรูม่านตาสัมพันธ์กับการทำ�งานของสมองส่วน pSTS และ
amygdala ซึ่งผลการศึกษานี้เป็นเหมือนกันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ (Decety et al., 2012)
เมื่อคน ๆ หนึ่งเห็นเหตุการณ์การทำ�ร้ายร่างกายหรือข้าวของด้วยความจงใจ
สมองบริ เวณ amygdala, PAG, insula จะเกิ ด การทำ � งานเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง หากผู้ เ ห็ น
เหตุการณ์ยิ่งมีอายุน้อย จะยิ่งมีการทำ�งานของสมองส่วนเหล่านี้เด่นมาก นอกจากนี้
สมองส่วนอื่นที่ทำ�งานเพิ่มขึ้น ได้แก่ vmPFC และ pSTS/TPJ ด้านขวา ซึ่งผู้ใหญ่จะมี
การทำ�งานที่ vmPFC มากกว่าเด็ก (Decety et al., 2012)
เมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ คนที่อายุน้อยจะมีอารมณ์เศร้าสงสารมากกว่า
ซึ่งสัมพันธ์กับการทำ�งานที่เพิ่มขึ้นของ amygdala, insula และ temporal poles
นอกจากนี้ในกรณีที่เห็นเหตุการณ์ที่จงใจทำ�ลายข้าวของหรือทำ�ร้ายบุคคล คนทุกอายุใน
การศึกษานี้บอกได้ว่าเป็นเรื่องผิดกว่าการทำ�โดยไม่เจตนา แต่เมื่ออายุมากขึ้นคนจะอยาก
ลงโทษคนที่ทำ�ร้ายคนมากกว่าทำ�ลายข้าวของ และพบว่าเมื่อผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าคนในภาพ
เหตุการณ์นั้นทำ�ผิดสมควรโดนลงโทษ สมองที่ทำ�งานเพิ่มขึ้นคือ orbitofrontal cortex
และ hippocampus ด้านขวา (Decety et al., 2012) สมองในส่วน vmPFC จะทำ�งาน
มากขึ้นในเหตุการณ์ที่เห็นการทำ�ร้ายคนโดยเจตนาและจะพบการทำ�งานเชื่อมประสาน
ของสมองส่ ว นนี้ กั บ amygdale ด้ ว ย ซึ่ ง พบว่ า ยิ่ ง อายุ ม ากขึ้ น สมองส่ ว น vmPFC
จะทำ�งานมากขึ้น (Decety et al., 2012)
ผู้วิจัยสรุปว่าการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น เป็นการทำ�งานร่วมกันอย่างซับซ้อน
ระหว่างอารมณ์และขั้นตอนความคิดทางสติปัญญา ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ
โดยพบว่าอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเหตุการณ์ก้ำ�กึ่งทางจริยธรรมนั้น
เป็นตัวนำ�ความไม่สบายใจมาให้บคุ คลนัน้ ๆ ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะใช้คณ
ุ ธรรม
(moral judgment)
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2. ทักษะสำ�หรับความมีวุฒิภาวะ
เมื่อเข้าวัยรุ่น สมองจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเพิ่มและลด ขึ้นอยู่กับบริเวณ
ที่ต่างกันของสมอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เครือข่ายในสมองทำ�งานได้อย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่งใน
ช่วงเวลานี้ ระบบสมองทีเ่ กีย่ วข้องกับการยับยัง้ จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทำ�ให้พบว่าบางครัง้
สมองส่วนทีเ่ กีย่ วกับรางวัล (reward systems) มีการทำ�งานมากเกินไปในขณะทีค่ วามไว
ต่อสิ่งเร้าที่เป็นภัย (aversive systems) กลับน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะอธิบายพฤติกรรม
ชอบเสี่ยงชอบลองของวัยรุ่นได้ (Dahl, 2011) ในช่วงนี้การพัฒนาของสมองวัยรุ่น
จะเปลี่ยนจากสมัยเด็กมาเป็นลักษณะที่มั่นคงมากขึ้น เป็นภาวะกึ่งกลางระหว่างสมอง
ที่สมบูรณ์ของผู้ใหญ่และเป็นสมองที่เปลี่ยนแปลงง่ายสอดคล้องกับลักษณะที่เราพบว่า
วัยรุ่นจะยังสามารถมีโอกาสได้รับผลจากประสบการณ์ที่ไปเปลี่ยนแปลงสมองได้ (Spear,
2013)
สิ่งกระตุ้นที่แปลกใหม่ ตื่นเต้น และสถานการณ์เสี่ยง แอลกอฮอล์ บุหรี่ และ
ยาต่ า ง ๆ สามารถเข้ า ไปกระตุ้ น วงจรสมองอั น ซั บ ซ้ อ นและมี ม าตั้ ง แต่ โ บราณตาม
วิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญที่ทำ�ให้เราต้องขวนขวายค้นหา และเสพบริโภค
รางวัลตามธรรมชาติทจี่ �ำ เป็นต่อการอยูร่ อดของแต่ละคนและของเผ่าพันธุ์ เช่น น้�ำ อาหาร
ความอบอุ่น การมีเพศสัมพันธ์และสิ่งกระตุ้นเชิงสังคม (Spear, 2013) การตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุ้นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบริเวณสมองที่เป็น reward circuitry ประกอบด้วยระบบ
ของสารสื่อประสาท dopamine และบริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องกับรางวัล เช่น ventral
striatum เป็นต้น (จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 3)
2.1 การตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะ
นักวิจัยที่อาศัยเครื่องมือสแกนสมองต่าง ๆ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะศึกษา
ถึงความแตกต่างทางชีวภาพของการตัดสินใจในสถานการณ์สองแบบนี้ และพบว่าเมื่อ
ได้รางวัล สมองวัยรุ่นจะมีการทำ�งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของ nucleus accumbens
  l
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เมื่อเทียบกับวัยเด็ก แต่การทำ�งานของ orbital frontal activation ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้การพัฒนาให้สมบูรณ์ของสมองส่วน prefrontal cortex (PFC) สัมพันธ์กับ
ความสามารถในการจดจำ�รายละเอียดของประสบการณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามวัยตรงข้ามกับ
การพัฒนาของสมองที่ใช้บันทึกความจำ�ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ คือ medial
temporal lobe structures ซึ่งจะพัฒนาเสร็จตั้งแต่อายุน้อย (Blakemore and
Robbins, 2012) จึงเป็นเหตุผลที่อาจอธิบายว่าทำ�ไมตอนเป็นเด็กและวัยรุ่น คนเราจึงมี
ความสามารถในท่องจำ�ได้ดี ในขณะที่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะจำ�รายละเอียดพวกตัวเลข
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ได้ชัดนัก แต่เรื่องราวชีวิตนั้นจะจำ�ได้แม่นขึ้น

ภาพที่ 2.5 การพัฒนาสมองที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ การควบคุมตัวเอง และการตัดสินใจ
ในช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ (ดัดแปลงจาก Somerville LH, Casey BJ. Developmental
neurobiology of cognitive control and motivational systems. Current Opinion in
Neurobiology. 2010;20(2):236-41.)

หากเราเปรียบเทียบการตัดสินใจว่ามาจากสองปัจจัย คือ แรงจูงใจ (เช่น จากวงจร
reward circuit) และการควบคุมตนเอง สมองส่วนหลัก ๆ ทีม่ บี ทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่
striatum ซึ่งเปรียบเสมือนคันเร่งให้เดินหน้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ prefrontal
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cortex (PFC) มีหน้าที่เกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจ ใช้เหตุผล จะคอยทำ�หน้าที่เหมือนเบรค
ให้ชะลอหรือทบทวนก่อนตัดสินใจ (Somerville and Casey, 2010) (ดูภาพที่ 2.5)
สมัยก่อนนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวัยรุ่นตัดสินใจแบบไม่ยั้งคิด เพราะเบรคไม่ดี
แต่ภายหลังมีหลักฐานพบว่า จริง ๆ แล้วมันเป็นสาเหตุมาจากคันเร่งทำ�งานมากเกินไป
ทำ�ให้ยิ่งเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่าย และตามที่กล่าวไว้ในเรื่องการพัฒนาให้
สมบูรณ์ของสมอง สมองส่วน PFC นั้นจะมีการสมบูรณ์ช้าที่สุด นอกจากนี้กิ่งก้าน
แอกซอนทีส่ ง่ จาก PFC มาคอยควบคุมประสานงานกับสมองส่วนอืน่ ๆ นัน้ จะถูกเคลือบด้วย
เยื่อไมอีลินสำ�หรับเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณเป็นลำ�ดับสุดท้าย ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ความยับยั้งชั่งใจจึงถูกส่งมาใช้ไม่ทันการ จึงเกิดกรณีว่าหลายครั้งที่วัยรุ่นคิดได้ เพียงแต่
มาคิดได้ตอนลงมือทำ�ไปเสียแล้ว และต้องมานั่งเสียใจในภายหลังซึ่งลักษณะนี้ผู้ใหญ่
ก็เป็นได้เช่นกัน หากไม่ได้ฝึกทักษะควบคุมตัวเองอย่างเพียงพอ
2.2 ความสามารถในการควบคุมตนเองและหักห้ามใจ ไม่ให้ทำ�สิ่งที่รู้ว่าไม่ควรทำ�
ความสามารถในการหักห้ามใจและควบคุมตนเองตอนเป็นผู้ใหญ่นั้น สัมพันธ์กับ
การพัฒนาสมองและการรู้จักระงับความอยากตั้งแต่เด็ก
เคซีและคณะได้ทำ�การศึกษาในเด็กเล็กตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน และติดตามมา
สแกนสมองใน 40 ปีต่อมา เมื่อเด็กเหล่านั้นโตจนเข้าวัยสี่สิบกว่าปี (Casey et al., 2011)
นักวิจยั พยายามจะหาว่าความสามารถในการอดทนรอคอยสิง่ ทีพ่ งึ ใจ (delayed gratification)
ในตอนเป็นเด็กนั้นสามารถจะทำ�นายความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ (impulse control
abilities) และความไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ยั่วยุล่อใจจากภายนอก (alluring cues) หรือไม่
และระหว่างที่ต้องเลือกตัดสินใจนั้นสมองมีการทำ�งานอย่างไร
ผลการสแกนสมอง functional MRI สะท้อนว่า ในผู้ใหญ่ที่สมัยเด็กเคยอดทน
รอคอยได้นั้น มีการทำ�งานของสมองส่วน prefrontal cortex มากกว่า ในขณะที่ผู้ใหญ่
ที่สมัยเด็กอดทนรอคอยได้น้อยจะมีการทำ�งานของ ventral striatum มากกว่า ดังนั้น
นักวิจยั ได้สรุปว่าความสามารถในการหักห้ามใจหรือยับยัง้ ชัง่ ใจไม่ให้ท�ำ ตามสิง่ ยัว่ ยุ
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(resistance to temptation) นั้น ค่อนข้างคงที่ในแต่ละคนเมื่อโตขึ้น กล่าวคือหากในวัย
เด็กไม่สามารถยับยัง้ ชัง่ ใจได้ เมือ่ โตขึน้ ก็ท�ำ นายได้วา่ จะเป็นเช่นนัน้ นอกจากนีผ้ ใู้ หญ่กลุม่ นี้
จะมีการทำ�งานผิดปกติของวงจรสมองที่เชื่อมสื่อสารระหว่างสมองส่วนหน้า (frontal
lobes) และ striatum (frontostriatal circuitries) ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในขบวนการ
เกี่ยวกับแรงจูงใจและการควบคุมพฤติกรรมของตนเองด้วย
ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่า ประสบการณ์วัยเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้กับลูกนั้น
มิใช่แค่การทำ�ให้เด็กมีความสุข แต่จะต้องให้เด็กได้ฝึกรับมือกับความเสียใจ ผิดหวัง และ
ไม่ได้ดั่งใจของตนเองบ้าง โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลเหมือนเป็นโค้ชเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักหักห้ามใจ
ตัวเองไม่ให้หลงตามสิ่งยั่วยุและรู้จักที่จะก้าวผ่านความเสียใจผิดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อ
จะได้มีทักษะชีวิตอันสำ�คัญนี้ส�ำ หรับอนาคตของเขาเองด้วย
ความสามารถในการหักห้ามใจนี้ เป็นช่วงเวลาสำ�คัญที่หากผ่านไปแล้วจะแก้ไข
ยากเช่นกัน (critical period) จึงต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเด็ก เช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่น ๆ
เช่น วินยั ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ จริยธรรม การเคารพตัวเอง และความภาคภูมใิ จในตนเอง
(self-esteem) ซึง่ คุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะเป็นสิง่ สำ�คัญต่อทัง้ ต่อตัวคนคนนัน้ ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ
2.3 แรงจูงใจ “มุ่งมั่นตั้งใจอยากทำ�สิ่งต่าง ๆ ด้วยเอง” vs “ทำ�เพราะเหตุ
ภายนอก”
เชื่อว่าทุกคนคงเคยสังเกตตัวเองว่า เวลาเราทำ�สิ่งต่าง ๆ เพราะเราอยากทำ�เอง
ตั้งใจทำ� มุ่งมั่นอยากจะทำ� โดยเกิดจากความตั้งมั่นของตัวเอง (Self-determined and
intrinsically motivated reason) เช่น ทำ�เพราะสนใจ สนุก ได้เป็นตัวของตัวเอง
เรามักจะทำ�ออกมาได้ดีกว่าหรือสามารถอดทนจดจ่อกับสิ่งนั้น ใส่ใจกับสิ่งนั้นมากกว่า
เวลาเราต้องทำ�เพราะเหตุผลอื่นที่เป็นแรงจูงใจจากภายนอก (extrinsically-motivated)
เช่น ทำ�เพื่อรางวัล ทำ�เพื่อเงิน ทำ�เพื่อสะสมแต้ม (incentive-based) หรือทำ�เพื่อไม่ให้
ถูกบ่นหรือถูกลงโทษ นอกจากนี้เรายังรู้สึกมีความสุขมากกว่าด้วย
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คนคนเดียวกันแท้ ๆ ตัวเราเองแท้ ๆ เพราะอะไรแรงจูงใจที่ต่างกัน มันจึงให้
ผลลัพธ์ที่ต่างกันได้แบบนั้น
ลีและรีฟ ได้ใช้ functional MRI (fMRI) ศึกษากลไกการทำ�งานของสมองเวลา
ที่คนเรามีแรงจูงใจตั้งใจที่เกิดจากตนเองหรือจากภายใน (Self-determined and
intrinsically motivated reason) ว่าต่างกับตอนทีท่ �ำ เพราะเหตุจากแรงจูงใจอืน่ อย่างไร
โดยการศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลี อายุ 19–24 ปี จำ�นวน 16 คน (Lee
and Reeve, 2013) พบว่าเมื่ออาสาสมัครทำ�งานบางอย่างโดยแรงจูงใจจากภายนอก
สมองที่ทำ�งานคือ angular gyrus ซึ่งก่อนหน้านี้มีงานวิจัยพบว่าสัมพันธ์กับการรู้สึกว่า
ตัวเอง “ทำ�อะไรไม่ได้” (loss of self-agency) ในทางตรงกันข้าม เมื่อการทำ�สิ่งต่าง ๆ
มาจากแรงจูงใจภายใน anterior insula (AI) จะทำ�งานที่เพิ่มขึ้นและสัมพันธ์กับความ
พอใจต่อตนเอง (self-satisfaction) ที่อาสาสมัครรายงานว่ารู้สึกเพิ่มขึ้นด้วย (Lee and
Reeve, 2013)
สำ�หรับช่วงทีเ่ ป็นเด็ก ต่างจากธุรกิจทีเ่ ต็มไปด้วยตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จ (outcomebased evaluation) เพราะกระบวนการสำ�คัญกว่าผลลัพธ์ อย่าเปรียบเทียบเด็กกับเพือ่ น
เพราะทุนเราไม่เท่ากัน ควรชมเด็กที่มีความพยายามด้วย การที่ผู้ใหญ่มุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์
ว่าเป็นความสำ�เร็จเพียงอย่างเดียว เปรียบเหมือนการสอนเด็กทางอ้อมว่าทำ�อย่างไรก็ได้
ให้ไปถึงจุดนั้นที่ฉันคาดหวังนะ เด็กบางคนจึงเรียนรู้ที่จะทำ�ตามคาดหวังของพ่อแม่
มีแรงจูงใจในชีวติ มาจากพ่อแม่ (มิใช่จากตนเอง) โดยอาจเก็บกดความรูส้ กึ ไว้ หรือบางราย
ระเบิดออกมาเป็นปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ซึง่ จะเป็นการดีกว่าหากเราจะให้ความสำ�คัญกับ
กระบวนการร่วมด้วย เพราะทักษะจากการเรียนรู้ความผิดพลาดนั้น เป็นสิ่งมีค่าสำ�หรับ
ชีวติ คนยิง่ กว่าตัวผลลัพธ์รายทางเสียอีก ด้วยเหตุนกี้ ารพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาชาติ
จึงไม่สามารถใช้หลักการวัดผลลัพธ์ผลกำ�ไรแบบการทำ�ธุรกิจอย่างเดียว แต่จำ�เป็นต้อง
คำ�นึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ “ประเมินค่าไม่ได้” ให้รอบด้านด้วย 			
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เด็กที่ถูกฝึกให้มีวินัยทำ�สิ่งต่าง ๆ เองตั้งแต่เล็ก โดยพ่อแม่ไม่ต้องคอยปากเปียก
ปากแฉะตอนโตมักประสบความสำ�เร็จกว่า อย่างไรก็ตามแม้แต่ละคนจะได้รับการฝึก
แบบเดียวกันผลที่ได้อาจไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ถูกฝึกและโครงสร้างในสมอง
ที่ เกิดความเปลีย่ นแปลง สำ�หรับผูใ้ หญ่นนั้ เมือ่ ผ่านการฝึกฝน สมองจะมีการเปลีย่ นแปลง
หลัก ๆ คือการดัดแปลงวงจรประสาทที่มีอยู่ดั้งเดิม (คล้ายกับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะ
ปรับปรุงต่อเติมก็มีข้อจำ�กัดทางโครงสร้าง) แต่ในเด็กนั้นการฝึกฝนสามารถจะสร้าง
เครือข่ายนิวรอนเพิ่มได้มากกว่าผู้ใหญ่และมีโอกาสได้ผลดีกว่ามาก ด้วยเหตุนี้การฝึกวินัย
จึงควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อยโดยมีผู้ใหญ่ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างเพราะวิธีการเรียนรู้แรกเริ่ม
ของเด็ก ก็คือการเลียนแบบนั่นเอง
		
2.4 ความสามารถในการดูคนออก “ทันคน” ไว้ใจคนที่ควรไว้ใจได้
ไม่ตกเป็นเหยื่อ
ในชีวิตของท่าน ท่านอาจจะเคยได้พบเห็นคนดีบางคน ซึ่งนิสัยดี แต่ซื่อเกิน
จนโดนคนอื่นเขาหลอกอยู่ร่ำ�ไป เขาอาจจะมาแสร้งทำ�ดีด้วย แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้หวังดี
อย่างแท้จริงจนคนดีคนนั้นต้องตกเป็นเหยื่อ เช่น หลอกให้โอนเงินให้ หลอกให้รักและ
ทุ่มเทเงินทองให้ ฯลฯ จนทำ�ให้ชีวิตหลายคนต้องดราม่าเสียน้�ำ ตา หรือเสียอนาคตกันมา
นักต่อนัก
เรื่องแบบนี้สอนกันยาก จัดบรรยายสอนกันไม่ได้เพราะมันเป็นทักษะชีวิต ถึงแม้
จะมีภูมิปัญญาจีนถ่ายทอดมาในตำ�ราโหงวเฮ้งบอกไว้ว่าลักษณะคนแบบไหนคือไว้ใจได้
(ตงฉิน) แบบไหนคือไว้ใจไม่ได้ (กังฉิน) แต่ในความเป็นจริงแล้วแม้แต่คนทีด่ หู น้าตา ท่าทาง
มารยาท และประวัติการศึกษาน่าเชื่อถือที่สุด จริง ๆ แล้วอาจเป็นโจรในคราบผู้ดีก็ได้
แบบนี้สมองเรามีวิธีการพัฒนามาอย่างไร ให้เกิดทักษะไม่ให้โดนหลอกและ
“ไว้ใจ” ได้ถูกคน
ศาสตาราจารย์ราล์ฟ อดอล์ฟ ได้เขียนบทความอันเป็นทีฮ่ อื ฮา เรือ่ ง Trust in the
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brain (Adolphs, 2002) ไว้ในวารสารวิชาการ Nature Neuroscience เมื่อประมาณ
สิ บ ปี ที่ แ ล้ ว และตรงกั บ ช่ ว งที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ข องสหรั ฐ อเมริ ก าพอดี
เขารวบรวมการค้ น พบเกี่ ย วกั บ การทำ � งานของสมองที่ เ กิ ด ขึ้ น เวลาคนเราตั ด สิ น ใจ
“ความน่าไว้เนื้อเชื่อใจ” (trustworthiness)
เวลาคนเราสังเกตเห็นท่าทางของคนอื่น แม้จะเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จัก
เรามักจะตัดสินบางอย่างในใจโดยอัตโนมัติ เช่น คนนี้น่าเข้าหา คนนี้ต้องระวังต้องอยู่
ห่าง ๆ ไว้ หรือคนนี้ต้องน่าเบื่อ หรือคนนี้ไว้ใจได้ ไว้ใจไม่ได้ ฯลฯ

ภาพที่ 2.6 บริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความน่าไว้เนื้อเชื่อใจ (trustworthiness)
(ดัดแปลงจาก Adolphs R. Trust in the brain. Nat Neurosci. 2002;5(3):192-3.)

เมือ่ เราพบคนแปลกหน้า (ไม่ใช่นกั การเมืองหรือคนดังทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ) (ดูภาพที่ 2.6)
สมองจะประมวลข้อมูลเกี่ยวกับใบหน้าที่เราเห็นที่สมองส่วน fusiform gyrus (FG) และ
superior temporal sulcus จากนั้น amygdala จะโยงใบหน้าที่เห็นเข้ากับการตอบ
สนองทางอารมณ์และ insula รับการตอบสนองด้านอารมณ์จาก amygdala มาแปลเป็น
“ความรู้สึกต่อบุคคลคนนั้น” ซึ่งสมองบริเวณต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีการประสานกันไปมา
ตลอดเวลา
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อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า amygdala เป็นที่บันทึกความจำ�ทางอารมณ์จาก
ประสบการณ์ในอดีตด้วย ดังนั้นนี่อาจเป็นคำ�อธิบายว่าทำ�ไมบางคนไม่เจอมาก่อน แต่เรา
รู้สึกคนนี้ไม่ชอบหน้า คนนี้ถูกชะตา ฯลฯ นั่นอาจเป็นเพราะคนคนนั้นมีลักษณะบางอย่าง
ที่คล้ายกับคนจากประสบการณ์ในอดีตของเราทำ�ให้เกิดความรู้สึกบางอย่าง ซึ่งถ้าเราไม่
ระวังความคิดให้ดี เราอาจด่วนสรุปเอาแบบอัตโนมัติ และเกิดความรู้สึกบวกหรือลบ
ตามประสบการณ์ที่เคยมีโดยมองข้ามข้อเท็จจริง หลงไปไว้ใจหรือไม่ไว้ใจ โดยอาจ
ยังไม่ได้ใช้ทักษะความฉลาดทางสังคมอื่น ๆ ในการประกอบการใช้วิจารณญาณ
l

การเลี้ยงดูมีผลกับสมองด้านความฉลาดทางสังคมอย่างไร

จากที่ท่านได้อ่านหนังสือมาถึงจุดนี้ ท่านคงเห็นแล้วว่าประสบการณ์ชีวิตที่เด็ก
และวัยรุ่นได้พบมีผลกับการพัฒนาสมองทั้งในระดับการทำ�งานของสมองบริเวณต่าง ๆ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยนิ ว รอน ซิ น แนปส์ การพั ฒ นาให้ ส มบู ร ณ์ ไ ปจนถึ ง ระดั บ ยี น และ
เอพิ เจเนติ ก ส์ ดั ง นั้ น การเลี้ ย งดู เ ด็ ก และวั ย รุ่ น จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ มากในการให้ เขาได้
รับประสบการณ์ ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเพื่อให้เขาพัฒนาทักษะชีวิตได้ พ่อแม่ปู่ย่าตา
ยายหลายคนกลัวเด็กไม่รักก็เลือกให้เด็กมีประสบการณ์เฉพาะแบบที่เด็กชอบใจจน
กลายเป็นว่าเด็กคนนั้นขาดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิต และเมื่อโตขึ้นจะต้องประสบกับ
ความลำ�บากในการแก้ปัญหาชีวิตเพราะไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เด็กที่เคยผิดหวังแต่รู้จัก
หักห้ามใจและอดทนรอคอยได้จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำ�เร็จได้มากกว่าเด็กที่
ตามใจตัวเองทั้งในด้านการงาน การเงิน และชีวิตครอบครัว
อย่างไรก็ตาม การให้เด็กได้เรียนรู้ความผิดหวังนั้นต้องทำ�เมื่อเด็กโตพอแล้ว
ไม่ใช่ว่าให้ผิดหวังกันตั้งแต่ยังแบเบาะ แบบนั้นจะมีผลเสียมากกว่า
สำ�หรับลูกแล้ว สายสัมพันธ์ที่มีต่อพ่อแม่ถือเป็นสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นครั้งแรก
ในชีวติ และมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อชีวติ ของคนคนนัน้ ในเวลาต่อ ๆ มา เป็นทีท่ ราบกันมานาน
แล้วว่าปฏิสัมพันธ์ที่แม่และทารกมีต่อกันนั้นส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการทุก ๆ ด้านของ
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ทารกตั้งแต่การเคลื่อนไหวไปจนถึงด้านจิตใจและสังคม (Bowlby, 1978) เด็กที่ไม่ได้รับ
การดูแลหรือกระตุ้นที่เหมาะสมในช่วงต้นของชีวิต จะมีพัฒนาการถดถอยกว่าวัยและแม้
จะได้รับการเลี้ยงดูที่ดีในเวลาต่อมาก็ไม่สามารถจะพัฒนาได้ตามที่ควรจะเป็น (Roeber
et al., 2012) ในด้านจิตใจและการเข้าสังคมก็เช่นเดียวกัน การเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่
(sensitive parenting) สามารถลดความก้าวร้าวและวิตกกังวลของเด็กได้ และยังบ่มเพาะ
ทั ก ษะสำ � คั ญ ให้ เ ด็ ก สามารถปรั บ ตั ว เมื่ อ พบอุ ป สรรคและความกดดั น (resilience)
เมื่อโตขึ้นได้อีกด้วย (Korosi and Baram, 2010) เมื่อผ่านการฝึกฝนเด็กจะสามารถ
พัฒนาทักษะความฉลาดทางสังคมได้ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะแข็งแรงดีหรือมีความบกพร่อง
ด้านสมาธิหรือสติปัญญาก็ตาม (Jolles and Crone, 2012)
ความเชื่อที่ต้องระวัง…. “อย่าอุ้มเยอะ เดี๋ยวติดมือ”
ความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ (insecure) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กยังเล็ก สามารถ
ส่งผลกับชีวิตของเด็กคนนั้นในระยะยาวจนโตเป็นผู้ใหญ่
จากประสบการณ์ในช่วงเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา ที่หมอเคยดูแลผู้ป่วย (และผู้ที่ยัง
ไม่ป่วย) ที่มารับการปรึกษาปัญหาความรัก สาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความร้าวฉานของความรักความสัมพันธ์ คือ การกลัวถูกแฟนทอดทิ้ง ต้องขอความมั่นใจ
ด้วยการตามเช็ค (ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ เฟสบุค) จนบางครั้งดูเหมือน “จิก” ถ้า
แฟนไม่รบั ไม่ตอบสนองทันที จะคิดไปอัตโนมัตอิ ย่างรวดเร็วว่าเขาไม่รกั ไม่สนใจ (คล้ายกับ
ที่ตอนเป็นทารกร้องแทบตายแต่ไม่มีใครยอมมาอุ้ม) เหตุการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ทำ�นอง
เดียวกันนี้ไปเพิ่มการทำ�งานของสมองส่วน amygdala ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความทรงจำ�ทางอารมณ์ (emotional memory) ซึ่งสามารถอยู่ทนนานและถูกรื้อฟื้น
ขึ้นมาได้ง่าย เมื่อเจอเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (ต่างกับความจำ�
เกีย่ วกับรายละเอียดเหตุการณ์ ซึง่ หากไม่ส�ำ คัญหรือเกิดขึน้ ตัง้ แต่ยงั เป็นทารกก็จะจำ�ไม่ได้)
ทำ�ให้ดูเหมือนคนขี้หึงขี้หวงตลอดเวลา ไม่ว่าแฟนจะเป็นอย่างไร จะหน้าตาดีจะขี้เหร่
จะเจ้าชู้ หรือจะรักเดียวใจเดียวก็ตาม กลายเป็นคนทีด่ ไู ม่มเี หตุผลเอาแต่ใจ ซึง่ ถ้าบังเอิญแฟน
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เป็นคนที่ชอบให้สนใจมาก ๆ ก็จะลงตัวพอดี อย่างไรก็ตามระดับความสนใจที่แต่ละคน
ต้องการนั้นไม่เท่ากัน และพบบ่อยว่าถึงจุดหนึ่งแฟนจะทนไม่ได้และระเบิดอารมณ์กลาย
เป็นทะเลาะกัน และจากที่อธิบายในเรื่องสมองวัยรุ่นว่าคันเร่งมาแรง แต่เบรคยังพัฒนา
ไม่เต็มที่จึงได้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ตามมา ซึ่งต่างกันไปตามบุคลิกภาพ ที่พบบ่อยคือ
กรณีของผู้หญิงจะทำ�ร้ายแฟนด้วยคำ�พูด (ตัดพ้อ ประชดประชัน) หรือทำ�ให้แฟนรู้สึกผิด
(เช่น กรีดข้อมือ กินยาฆ่าตัวตาย) เพื่อให้เขากลับมา ส่วนผู้ชายอาจดื่มเหล้าหรือไปเที่ยว
ไปเล่นเกม ไปเล่นบอลให้ลืม หรืออาจถึงขั้นทำ�ร้ายร่างกายแฟน
ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ยืนยันได้ว่า “อย่าอุ้มเยอะ เดี๋ยวติดมือ” นั้น เป็น
ความเชือ่ ทีถ่ กู หรือผิด แต่ในทางจิตวิทยาแล้ว ความไม่มนั่ ใจในความสัมพันธ์ทเี่ กิดในช่วงต้น
ของชีวิต (เช่น ความสัมพันธ์กับพ่อแม่) สัมพันธ์กับพฤติกรรมข้างต้นได้บ่อย
“โอกาส” หรือ “วิกฤต”
หากท่านจำ�เนื้อหาในบทที่ 1 ได้ ท่านจะนึกออกว่า สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความฉลาดทางสังคมและเด่นเฉพาะในมนุษย์นี้ จะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ (maturation)
ช้ากว่าสมองส่วนดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่ในสัตว์ จึงไม่น่าประหลาดใจที่ว่าเด็กเล็กจะเริ่มต้น
จากการหวงของเล่น เห็นแก่ตวั และเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก่อน หลังจากนัน้ จึงจะค่อย ๆ
รู้จักแบ่งปันและมีน้ำ�ใจมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเห็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
เด็ ก จะมี ธ รรมชาติ ที่ เ ปิ ด กว้ า งในการเรี ย นรู้ ตามบริ บ ททางสั ง คมที่ ตั ว เองพบเห็ น
ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น จึงเป็นช่วง “โอกาส” ที่ดีที่ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้แก่เด็กได้
บางเรื่องหากเด็กไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อฟัง อาจเพราะสมองเขายังพัฒนาโครงสร้างไปไม่ถึง
จุดที่สมองจะเข้าใจได้เต็มที่ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งจุดนี้เองผู้ใหญ่จะมีบทบาทสำ�คัญใน
การส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะความฉลาดทางสังคม จนเติบโต
ขึ้นเป็นคนดีเป็นที่รักของผู้อื่น ประสบความสุขความสำ�เร็จในชีวิต มีความเคารพ
ต่อตัวเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมได้
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อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างที่มีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย เหมือนดาบสองคม
สิ่งที่เป็น “โอกาส” นั้น อาจกลายเป็น “วิกฤต” ได้ หากนำ�โอกาสนั้นไปใช้ใน
ทางที่ไม่เหมาะสม
หากเด็กได้เรียนรู้จากแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือได้รับการฝึกให้ทำ�สิ่งไม่ดี โดย
มีผู้ใหญ่คอยชมเชยให้ท้ายหรือเพิกเฉยไม่ชี้แนะ (ทั้งโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม) เด็กคนนั้นก็จะติด
แนวคิดนั้น ๆ มา ซึ่งจะแก้ไขได้ยากหรือบางครั้งแก้ไขไม่ได้เลย ดังเช่นที่ผู้ใหญ่ที่เคย
ก่อคดีอาชญากรรมต่าง ๆ หลายราย ได้เขียนตีแผ่อัตชีวประวัติของตนเองจะพบว่า
ในวัยเด็กหรือวัยรุ่น ล้วนแต่มีเหตุการณ์ที่ส่อเค้าพฤติกรรมมาตั้งแต่ต้นแล้วเกือบทั้งสิ้น
ผลของการฝึกฝนในช่วงที่สมองกำ�ลังพัฒนาต่อความฉลาด (รวมทั้งทักษะความ
ฉลาดทางสังคม)
Johnson ได้พูดถึงแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมองในเชิงพัฒนา
(developmental cognitive neuroscience) ว่า มีอยู่ 3 แบบ (Johnson, 2011)
1) maturational viewpoint มองว่าเมื่อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนา
สมบูรณ์ขึ้นมา คนคนนั้นจะฉลาดขึ้นมาได้เอง (แนวคิดนี้เน้นเรื่องโครงสร้างสมองอย่าง
เดียว)
2) skill-learning account เน้นว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่พบในเด็กและวัยรุ่น
บางครั้งเหมือนกับในผู้ใหญ่และให้ความสำ�คัญกับผลของอายุและลักษณะการทำ�งาน
ของสมองแต่ละส่วน (แนวคิดนี้เน้นการฝึก)
3) interactive specialization account เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั โดยเชือ่ ว่าความฉลาดเกิดขึน้ เมือ่ สมองบางบริเวณ สามารถ “ตอบโต้”
และ “แข่งขัน” กับสมองส่วนอื่น ๆ ได้ ตลอดช่วงพัฒนาการและเน้นว่าประสบการณ์
มีผลต่อการพัฒนาให้สมบูรณ์ของสมองบริเวณต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาสมอง
ในเชิงโครงสร้างถูกโปรแกรมมาทางพันธุกรรมก็จริง แต่รายละเอียดจำ�เพาะเป็นผล
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มาจากขบวนการที่ข้ึนกับกิจกรรมและสิ่งรอบตัว (activity-dependent processes)
สอดคล้ อ งกั บ เรื่ อ งความเปลี่ ย นแปลงของการสร้ า งและการกำ � จั ด เครื อ ข่ า ยนิ ว รอน
ตามการใช้งาน (synaptic plasticity) ในบทที่ 1
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้น คนส่วนมากสามารถฝึกทักษะเหล่านี้เพิ่มได้ด้วยตนเอง
เพราะโดยทั่วไปจะพอมีทักษะชีวิตพื้นฐานมาแล้ว เพียงแต่ตั้งใจพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น
ก็สามารถเปลีย่ นแปลงตนเองเป็นคนทีต่ วั เองปรารถนาจะเป็นได้ อย่างไรก็ตามมีสว่ นน้อย
ที่ขาดทักษะเหล่านี้ค่อนข้างมาก อาจต้องเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ที่ฝึกอบรมมาทางการทำ�จิตบำ�บัด ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ยืนยันว่าการทำ�จิตบำ�บัดอย่างถูกวิธี (โดยผู้รักษาที่ถูกฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง
ตามหลักทางวิชาชีพ) สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำ�งานของสมองของ
ผูป้ ว่ ยหลายรายให้เป็นลักษณะทีส่ ามารถปรับตัวได้ดขี น้ึ ผ่านการเรียนรูโ้ ดยวิธที างจิตบำ�บัด
ที่ผู้รักษาพิจารณาว่าเหมาะสมกับบุคคลนั้น
l

สรุป

สมอง พฤติกรรม และการพัฒนาทักษะของเด็กและวัยรุ่น มีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างซับซ้อน โดยการพัฒนาทักษะชีวิตโดยเฉพาะทักษะความฉลาดทางสังคมนั้น จำ�เป็น
ต้องอาศัยปัจจัยทั้งจากการพัฒนาสมอง และประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
โดยที่การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่นได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ จึงเป็นโอกาส
ที่ดีที่ผู้ใหญ่สามารถส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิตให้กลายเป็นคนดีที่มีความสุขและ
มีความสามารถได้ ขณะเดียวกันด้วยความที่สมองวัยรุ่นเป็นช่วงพัฒนาการที่มีความเสี่ยง
ด้านแรงจูงใจและความยับยั้งชั่งใจจึงเป็นจุดที่ควรทำ�ความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานให้ทา่ น
สามารถประยุกต์ความรู้น้ีเข้ากับการดูแลเด็กและวัยรุ่นทั้งทางตรงในระดับครอบครัว
ไปจนถึงระดับนโยบายทางการศึกษาและสังคมต่อไป
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บทที่ 3 ผลของการพนันรูปแบบต่าง ๆ ต่อการทำ�งานของสมอง
l

ทำ�เพลิน ๆ กับติด…เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน

จากหลักฐานการวิจัยที่พบว่า การพนันมีส่วนเปลี่ยนแปลงสมองได้เช่นเดียวกับ
ยาเสพติดล่าสุดเมือ่ 20 พฤษภาคม 2556 ทางสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ได้ประกาศเปลีย่ น
เกณฑ์การวินิจฉัยของโรคจิตเวช (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, the fifth edition; DSM-5) จากเดิมที่เคยจัดปัญหาการพนันอยู่ในหมวด
ความผิดปกติเกี่ยวกับความยับยั้งชั่งใจ (impulse control disorder) มาเป็นกลุ่ม
ความผิดปกติเกีย่ วกับการเสพติด (Substance-Related and Addictive Disorders) แทน
และใช้ชื่อการวินิจฉัยว่า Gambling Disorder (American Psychiatric Association,
2013b) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการกำ�หนดให้การเสพติดทางพฤติกรรม (behavioural
addiction) เป็นโรคทีค่ วรได้รบั การรักษาอย่างเป็นทางการ การเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญนี้
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า มีหลักฐานที่สอดคล้องตรงกันอย่างหนักแน่นว่า พฤติกรรม
บางอย่าง เช่น การติดพนัน ติดช็อปปิ้ง ติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต สามารถกระตุ้น reward
system ของสมองได้แบบเดียวกับที่สารเสพติดสามารถทำ� (Weng et al., 2013,
Potenza, 2013, Clark and Limbrick-Oldfield, in press)
เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของปั ญ หาติ ด พนั น Gambling Disorder (American
Psychiatric Association, 2013a)
A) พฤติกรรมเล่นพนันที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและเป็น ๆ หาย ๆ จน
นำ�ไปสูค่ วามบกพร่องทางสุขภาพหรือความทุกข์ (clinically significant impairment
or distress) อันบ่งชี้ได้จากอาการอย่างน้อย 4 ข้อ จากคุณสมบัติต่อไปนี้ ในช่วงเวลา
12 เดือน
1) จำ�เป็นต้องเพิ่มจำ�นวนเงินที่ใช้พนันขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ
ที่ต้องการ
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2) กระสับกระส่ายหรือหงุดหงิด เมื่อพยายามจะลดละหรือหยุดพนัน
3) เคยพยายามควบคุม ลด หรือหยุดจากการเล่นพนันหลายครั้งแต่ไม่สำ�เร็จ
4) มักจะหมกมุ่นกับการพนัน (เช่น นึกถึงตอนที่เคยเล่นพนันอยู่เนือง ๆ คิดวาง
แผนถึงครั้งต่อไป คิดช่องทางหาเงินมาเล่นพนัน เป็นต้น)
5) มั ก เล่ น พนั น เมื่ อ รู้ สึ ก ทุ ก ข์ (distressed) เช่ น รู้ สึ ก ผิ ด กั ง วล เบื่ อ เซ็ ง
รู้สึกว่าไม่มีใครช่วยได้ (helpless)
6) เวลาเล่นเสียแล้วยิ่งตามแก้มือ
7) โกหกเพื่อปิดบังเกี่ยวกับพฤติกรรมพนันของตน
8) การพนันเป็นเหตุให้สูญเสียหรือเสี่ยงที่จะสูญเสียสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด
เสียงาน หรือเสียโอกาสทางการศึกษาหรืออาชีพ
9) ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้อื่น เพื่อบรรเทาปัญหาการเงิน
จากการพนันที่เกินจะแก้ได้
B) พฤติกรรมพนันนั้นไม่สามารถอธิบายได้จากช่วงเมเนีย (ในกรณีที่เป็น
โรคอารมณ์สองขั้ว)
สำ�หรับความชุกของปัญหาติดพนันในวัยรุ่นนั้นพบได้ 4-6.7% (Floros et al.,
2013) (Walther et al., 2013) และการสำ�รวจในเยอรมันพบว่าร้อยละ 39 ของเด็ก
นักเรียนอายุประมาณ 12 ปี เคยเล่นการพนันมาก่อนอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในชีวติ โดยร้อยละ
6.7 กำ�ลังเล่นพนันอยู่ในช่วงที่ส�ำ รวจ (Walther et al., 2013)
l

สมองวัยรุ่น กับความเสี่ยงต่อการพนัน (และเรื่องอื่น ๆ)

แม้ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ สี่ ย ง โดยสมองของวั ย รุ่ น เองก็ มี ธ รรมชาติ ที่
“ชอบเข้าไปหาความเสีย่ ง” (risk-taking behaviours) อยูเ่ ป็นทุนเดิมแล้ว โดยเฉพาะเมือ่
เห็นว่าความเสี่ยงนั้นอาจทำ�ให้ได้ “รางวัล” (reward, incentive) ความโน้มเอียงนี้ไม่ได้
หมายความว่าวัยรุน่ นิสยั ไม่ดี แต่มนั เป็นธรรมชาติของช่วงพัฒนาการ และหากเราได้ทราบ
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ที่มาของความจริงข้อนี้ เราจะสามารถเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นและนำ�ความเข้าใจนี้
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ โดยไม่ด่วนสรุปตามความเชื่อเดิมของตนเอง
ตามความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ สัญชาตญาณ ให้กิน ให้สืบพันธ์ุ ต้องมีตัวล่อ คือ
รางวัลที่ทำ�ให้มีความสุข (pleasure) ซึ่งในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้นโดยทั่วไปจะเน้น
ไปที่ความสุขแบบพื้น ๆ (pleasure) เทียบระดับในทางพุทธศาสนาคงเป็นแค่สุขทางโลก
ส่วนความสุขทีเ่ หนือกว่าสุขทางโลกนัน้ เท่าทีท่ ราบแทบไม่มใี ครศึกษาในทาง neuroscience
เพราะวัดผลยากและต่างคนก็มีนิยามต่างกันไปตามแต่บริบทของสังคมค่านิยม และ
ความเชื่อ เป็นต้น
สารสือ่ ประสาทในสมองทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุข คือ dopamine ซึง่ หลัง่ ออกมาใน
สมองเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรความสุขและรางวัล
(ดูภาพที่ 3.1) คือ mesolimbic dopamine system ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ ventral
tegmental area (VTA) nucleus accumbens (NAc) และ striatum ซึง่ ได้รบั สัญญาณ
ประสาทมาจากหลายแห่งทีส่ �ำ คัญคือ amygdala (ประสบการณ์ดา้ นอารมณ์) hippocampus
(ความจำ�) และ prefrontal cortex (PFC) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับสมาธิ ความจดจ่อ
การตัดสินใจ สติปัญญา ฯลฯ PFC มีสมองส่วนย่อยลงไปอีก เช่น orbitofrontal cortex
(OFC), dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), medial prefrontal cortex (mPFC)
และ anterior cingulate cortex (ACC) บริเวณสมองเหล่านี้จะคอยส่งข้อมูลให้สมอง
ประมวลผลและเลือกทางที่นำ�ไปสู่รางวัลในที่สุด
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ภาพที่ 3.1 บริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุขและรางวัล (reward circuit หรือ pleasure circuit)

การที่ โรคทางจิ ต เวชหลายโรค (e.g., anxiety and mood disorders,
psychosis, eating disorders, and substance abuse) มักเริ่มแสดงอาการตอนช่วง
วัยรุ่นอาจเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของสมองในช่วงวัยนี้ ดังนั้นความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาสมองของวัยรุ่นนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราวางแผนส่งเสริมศักยภาพ
ของคนเราเท่านั้น แต่ยังอาจสามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันหรือบรรเทาปัญหา
สุขภาพจิตได้อีกด้วย

อิทธิพลของธรรมชาติสมองส่วน reward circuit ของวัยรุน่ ต่อความเสีย่ ง
ต่อการติดพนัน

l

1) พฤติกรรมที่มาจากความชอบรางวัล (Adolescent incentive-driven
behaviours)
สำ�หรับกรณีของวัยรุ่น จากการศึกษาในหนูพบว่าสมองบางบริเวณมีการทำ�งาน
ของ dopamine มากกว่าปกติถึง 2-7 เท่า และบางส่วนน้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่ถึง 50%
(Spear, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยด้วย fMRI ในคน ที่พบว่าสมองของวัยรุ่นมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ rewarding ต่างจากวัยผู้ใหญ่ โดยจะมีการทำ�งานเพิ่มขึ้นอย่าง
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ชัดเจนที่ ventral striatum มากกว่าเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งน่าสนใจว่ากรณีเช่นนี้จะเป็น
กรณีทเี่ ห็นว่ารางวัลนัน้ ใหญ่ แต่ถา้ รางวัลเล็กน้อยจะมีการตอบสนองที่ ventral striatum
น้อยกว่าช่วงวัยอื่น ๆ (Galvan et al., 2006) (ดูภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 การตอบสนองของสมองส่วนหนึ่งใน reward circuit ต่อรางวัลมูลค่าต่าง ๆ
เปรียบเทียบระหว่างสมองของเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

2) การตัดสินใจบนพื้นฐานของคำ�ชมเมื่อทำ�ได้ดี และคำ�เตือนเมื่อทำ�พลาด
คอฟแมนและคณะ ได้ศึกษาคนกลุ่มอายุต่าง ๆ ด้วยการพนันจำ�ลอง Iowa
Gambling Task (ต่างกับพนันจริง ๆ ตรงทีน่ กั วิจยั ควบคุมสิง่ แวดล้อมได้) ในคนวัยก่อนวัยรุน่
ถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 10-30 ปี เพื่อดูการตัดสินใจที่เกิดจากการ “เข้าหา” และ
“หลีกเลี่ยง” (approach- and avoidance-based decision-making) โดยคำ�นวณ
จากการบอกสะท้อนกลับทางบวก (positive feedback) เมื่อเลือกการ์ดดี และสะท้อน
กลับทางลบเมื่ออาสาสมัครเลือกการ์ดไม่ดี (negative feedback) (Cauffman et al.,
2010)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการเข้าหา potential reward คือเมื่อได้รับ postitive
feedback นัน้ เป็นลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ แบบโค้ง (curvilinear) โดยมีความไวต่อรางวัลสูงสุด
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ระหว่างกลุม่ อายุทเ่ี ป็นวัยรุน่ ในขณะทีก่ ารใช้ negative feedback เพือ่ หลีกเลีย่ งผลลัพธ์
ทางลบนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุ แต่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ (immature avoidance
orientation) จนกว่าจะถึงวัยผู้ใหญ่ (Cauffman et al., 2010)
พูดง่าย ๆ คือวัยรุ่นจะมีความสุขเมื่อชมว่าทำ�ได้ดี แต่ถ้าทำ�ไม่ดีแล้วได้รับคำ�เตือน
มักไม่ชอบ และมีแนวโน้มว่าจะไม่น�ำ คำ�เตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ผ่านมา ไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจครั้งถัดไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในการดำ�เนินชีวิตของคนเรานั้น การจะพัฒนา
ทักษะหรือความสามารถย่อมต้องอาศัยข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) ทั้งจุดที่เราทำ�
ได้ดแี ล้วและจุดทีเ่ รายังปรับปรุงให้ดขี น้ึ ได้อกี จุดอ่อนตามพัฒนาการของสมองช่วงวัยรุน่ นี้
ทำ�ให้วัยรุ่นมีแนวโน้มจะขาดโอกาสเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ทั้งจากข้อผิดพลาดของ
ตนเองและของผู้อื่น คือเตือนแล้วไม่ค่อยจะเชื่อนั่นเอง แต่ถ้าชมแล้วมักจะเชื่อง่าย
จุดนี้อีกเช่นกันที่เป็นความโน้มเอียงให้วัยรุ่นอาจถูกหลอกให้หลงเชื่อง่าย เวลามีคนมา
แกล้งชมหรือทำ�ดีด้วย
3) การจัดการกับอารมณ์ตัวเองตอนเป็นวัยรุ่น ยากกว่าตอนเป็นผู้ใหญ่หรือตอน
เป็นเด็ก
วัยรุ่นเป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าวัยนี้
เป็นช่วงที่เริ่มเกิดโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้บ่อย ในอดีตเรามักเข้าใจกันว่าสาเหตุ
เป็นเพราะวัยรุ่นต้องมีการปรับตัวหลายอย่างในชีวิต ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความไม่มั่นคงทาง
จิตใจได้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ด้านสมองเมือ่ เร็ว ๆ นี้ พบว่าธรรมชาติสมองของวัยรุน่ มีสว่ น
อย่างมากที่ทำ�ให้การจัดการกับอารมณ์ทำ�ได้ยากกว่าวัยอื่น ๆ และอาจส่งผลให้รายที่มี
ความวิตกกังวลอยู่เดิม ไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะจัดการ
กับอารมณ์ไม่ได้
แฮร์ และคณะ ได้ทำ�การศึกษาในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ จำ�นวน 60 คน โดยให้
ทำ�กิจกรรมชนิดหนึ่งที่ประเมินความสามารถในการยับยั้งชั่งใจในขณะที่มีอารมณ์ไม่สงบ
(ใช้ emotional go-nogo paradigm) แล้ววัดการทำ�งานของสมองและการปรับตัวของ
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วงจรสมองที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงที่อายุเพิ่มขึ้น โดยอาศัย fMRI (Hare et al., 2008)
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเจอสิ่งกระตุ้นหรือสถานการณ์ท่ีเร้าอารมณ์ วัยรุ่นมีตอบสนอง
ที่ amygdala รุนแรงมากเมื่อเทียบกั บวั ย เด็ ก และวั ย ผู้ ใหญ่ อย่ า งไรก็ ตามเมื่ อ เจอ
สิ่งกระตุ้นนั้นซ้ำ� ๆ สมองส่วน amygdala ก็จะปรับตัวและเริ่มชิน (adaptation or
habituation) และทำ�งานตอบสนองลดลงได้ ยกเว้นในกรณีที่คนคนนั้นมีบุคลิกขี้กังวล
อยูเ่ ดิม (higher trait anxiety) สมองส่วนนีจ้ ะปรับตัวไม่คอ่ ยได้ และยังคงตอบสนองมาก
ส่งผลให้การสื่อสารเชื่อมต่อระหว่าง amygdala และ PFC ทำ�หน้าที่ได้ลดลง (Hare et
al., 2008)
อาจกล่าวได้วา่ เมือ่ เจอสถานการณ์ทเี่ ร้าอารมณ์ เช่น ตืน่ เต้น สะเทือนใจ น่ากังวล
น่าโกรธ น่าปลื้ม น่าลอง ฯลฯ สมองบริเวณ amygdala ของวัยรุ่น จะทำ�งานตอบสนอง
มากกว่าของคนวัยอื่น ๆ ทำ�ให้อารมณ์ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงประกอบ
กับขณะที่เกิดอารมณ์เหล่านั้น สมองส่วน PFC ก็ส่งสัญญาณระงับอารมณ์ลงมาได้ไม่ดี
ทำ�ให้สำ�หรับวัยรุ่นแล้ว การจัดการกับอารมณ์นั้นทำ�ได้ยากกว่าคนวัยอื่น ๆ และที่หลาย
ครั้งวัยรุ่นระงับอารมณ์ยากนั้น ไม่ได้แปลว่าวัยรุ่นคิดไม่เป็น โดยความสามารถทาง
สติปัญญาแล้ว วัยรุ่นคิดเป็นและเวลาอารมณ์ปกติ วัยรุ่น ส่วนใหญ่รู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควร
อย่างไรก็ตามจากที่ amygdala ไวต่อการกระตุ้นมากกว่าคนวัยอื่น ๆ จึงอธิบายได้ว่า
ทำ�ไมเวลาเจอสถานการณ์กระตุ้นอารมณ์ จึงมีแนวโน้มจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้
อาจแสดงออกมาในรูปแบบมุทะลุ เช่น ตบตี ชกต่อย หรือเข้าไปลองทำ�สิ่งที่ “น่าลอง”
ทั้งที่อาจจะพอรู้อยู่ว่าไม่สมควรทำ�แล้วต้องมาเสียใจภายหลัง เรื่องนี้อย่าว่าแต่เด็กและ
วัยรุ่น ผู้ใหญ่เองก็มีไม่น้อยที่ทำ�บางสิ่งบางอย่างลงไป พออารมณ์สงบลงแล้วต้องมานั่ง
เสียใจว่าไม่น่าทำ�หรือสงสัยตัวเองว่าทำ�ลงไปได้อย่างไร ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเวลาอารมณ์
กำ�ลังกดดันหรือเครียดนัน้ ทักษะความฉลาดทางสังคมทีเ่ คยมีจะไม่สามารถถูกนำ�มาใช้ได้
(อ่านรายละเอียดในบทที่ 2 เรื่อง ความฉลาดทางสังคม) คล้ายกับที่หลวงพ่อชา สุภัทโท
เคยกล่าวไว้ว่า “เวลาโกรธขึ้นมา ดอกเตอร์กับ ป.4 ก็โง่พอ ๆ กัน”
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l

การพนันรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อสมองจริงหรือไม่?

ความฉลาดในด้านหนึง่ ๆ เกิดขึน้ เมือ่ สมองบริเวณทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ “ตอบโต้”
และ “แข่งขัน” กับสมองส่วนอืน่ ๆ ได้ ตลอดช่วงพัฒนาการ (interactive specialization
account) เนื่องจากการพัฒนาสมองเป็นผลมาจากขบวนการที่ขึ้นกับกิจกรรมและ
สิ่งรอบตัว (activity-dependent processes) (รายละเอียดในบทที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับ
เรื่องความเปลี่ยนแปลงของการสร้างและการกำ�จัดเครือข่ายนิวรอน ตามการใช้งาน
(synaptic plasticity) นั้น (รายละเอียดในบทที่ 1)
จากหลักการข้างต้น หากว่าสมองของเด็กและวัยรุ่นถูกกระตุ้นด้วยการพนัน
รูปแบบต่าง ๆ สมองส่วน striatum ซึ่งเปรียบเสมือนคันเร่ง จะถูกใช้งานบ่อยเปรียบได้
เหมือนเป็นการฝึกฝนตัง้ แต่อายุนอ้ ย ทำ�ให้สมองส่วนนีม้ คี วามว่องไวในการทำ�งานมากขึน้
จนเป็นไปได้ว่าสมองส่วน PFC (เปรียบเสมือนเบรค) (ซึ่งก็พัฒนาช้ากว่าคันเร่ง โดย
ธรรมชาติของช่วงวัยอยู่แล้ว) ไม่สามารถพัฒนาแข่งขันกับสมองส่วนคันเร่งได้ (ดูภาพที่
3.3) ซึ่งอาจมีผลให้เด็กหรือวัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดวุฒิภาวะอย่างถาวร

ภาพที่ 3.3 สมมุติฐานเกี่ยวกับผลของการเล่นพนันรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่เด็ก
ที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ การควบคุมตัวเองและการตัดสินใจ
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แนวคิดนี้จะพิสูจน์ว่าเป็นจริง 100% หรือไม่ ไม่มีใครตอบได้เนื่องจากการวิจัย
ที่จะยืนยันความเป็นเหตุเป็นผลกันแบบ 100% นั้น ตามหลักเรื่องระเบียบวิธีวิจัยแล้ว
จะต้องนำ�เด็กจำ�นวนหนึ่งมาเลี้ยงให้เหมือนกัน และทำ�ให้เด็กติดพนันด้วยวิธีเดียวกัน
โดยติดตามสแกนสมองเด็กไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ก่อนติดพนันไปจนโต แล้วดูว่าสมองส่วนไหน
ทำ�งานเป็นอย่างไร การวิจัยแบบนี้จะผิดจริยธรรมการวิจัยอย่างมากและไม่เป็นที่ยอมรับ
ของวงการวิชาชีพคล้ายกับในยุคสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ ก่ี ลุม่ นาซีเอาเชลยสงครามชาวยิว
มาทำ�วิจัยแบบไม่ค�ำ นึงถึงสิทธิมนุษยชนนั่นเอง
ดังนั้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน
การศึกษาเช่นนี้ คือ การสแกนสมองด้วยเทคนิคพิเศษที่สามารถดูการทำ�งานของสมอง
ขณะทำ�กิจกรรมการพนันรูปแบบต่าง ๆ และหากต้องการศึกษาลักษณะโครงสร้างสมอง
และตัวรับสารสื่อประสาท (receptor) ที่เปลี่ยนแปลงต้องใช้เทคนิควิเคราะห์ภาพแบบ
พิเศษ ใช้ซอฟแวร์ที่พัฒนามาด้วยหลักการทางฟิสิกส์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภาพสแกน
ด้ ว ยคลื่ นแม่เ หล็ก และบางกรณีต้องอาศั ย สารกั ม มั นตภาพรั ง สี บางชนิ ดร่ วมในขณะ
สแกนสมองด้วย ซึง่ จากการทบทวนผลวิจยั ใหม่ ๆ ทีต่ พี มิ พ์ออกมาในช่วงสิบปีนี้ พบหลักฐาน
สนับสนุนชัดเจนว่า การพนันรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อการพัฒนาสมอง ดังนี้
1) การพนันไปเปลี่ยนรูปแบบการหลั่งสาร dopamine ในสมอง
มีการศึกษาในคนทีส่ นับสนุนว่าสาร dopamine มีความเกีย่ วข้องกับการติดพนัน
ผ่านวงจร reward circuit (Martin and Constantine, 2007)
เดิ ม ที ต ามสมมุ ติ ฐ าน “dopamine reward deficiency hypothesis”
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเสพสิ่งเสพติดใด ๆ เป็นเวลานานจะทำ�ให้การตอบสนองต่อ
การสิ่งเสพติดนั้น ๆ ลดลง กล่าวคือ dopamine จะปรับตัวหลั่งลดลงในสมองส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรางวัล (blunted mesolimbic dopamine responses) คล้าย ๆ กับดื้อยา
ซึ่งน่าจะอธิบายว่าเป็นสาเหตุให้ผู้เล่นพนันต้องเล่นต่อมากขึ้น ๆ เพื่อชดเชยการขาดสาร
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dopamine ที่มาทำ�ให้เกิดความสุข เช่น เมื่อติดยาเสพติด โครงสร้างสมองจะเปลี่ยนไป
และการตอบสนองต่อรางวัลตามธรรมชาติจะลดลง ไม่รู้สึกว่าอยากทำ� แต่กลับหมกมุ่น
กับยาเสพติดมากขึ้นแต่ละเลยสิ่งที่เป็นรางวัลตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม แม้การพนัน
จะมีผลเหมือนกับสิ่งเสพติด แต่การวิจัยล่าสุดพบว่า กรณีของการพนันนั้นอาจจะซับซ้อน
กว่าที่เคยเข้าใจกันมา
เพื่อหาคำ�ตอบนี้ จูทซาและคณะได้สแกนดูการทำ�งานของสมองโดยใช้เทคนิค
[11C] raclopride positron emission tomography (PET) ในการศึกษาการหลั่งสาร
dopamine ที่สมองส่วน Striatum ระหว่างที่เล่นพนัน เปรียบเทียบระหว่างสมองของ
ผู้ติดพนันกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุไล่เลี่ยกัน จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 48 ราย
โดยทำ�การสแกนสมอง 3 ครั้ง ตามสถานการณ์ที่ผู้เล่นพนันเล่นเกมตู้สลอทแมชชีน (slot
machine gambling task) แล้วได้ “ผลลัพธ์” เป็นรางวัลมีขนาดต่าง ๆ กัน คือ ระดับควบคุม
ระดับรางวัลเล็ก และระดับรางวัลใหญ่ (Joutsa et al., 2012)
ผลการศึกษาค้านกับสมมุติฐานเดิม เพราะพบว่าสมองส่วน striatum ของผู้ที่
ติดการพนันไม่ได้หลั่งสาร dopamine ลดลงกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ที่น่ากลัวกว่า
นั้นคือ ไม่ว่าผลลัพธ์ของรางวัลจะออกมามากน้อยแค่ไหน สมองของผู้ติดพนันก็หลั่งสาร
ออกมาได้หมดซึ่งบ่งชี้ว่าไม่สนใจว่าได้รางวัลเท่าใด แค่ให้ได้ “ลุ้น” (mere expectation/
prediction of reward) ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการหลั่งสารแล้วและพบว่ายิ่งมี
การหลั่งสารเพิ่มขึ้น ยิ่งสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดพนันมากขึ้นด้วย (Joutsa
et al., 2012) ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาด้วย PET scan ที่พบว่าการหลั่ง
สาร dopamine ทีส่ มองส่วน striatum สัมพันธ์กบั การขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจเพราะอารมณ์
(mood-related impulsivity) (Clark et al., 2012)
ถ้าเป็นเช่นนี้ ยิ่งได้มีโอกาส “ลุ้นผล” บ่อย ๆ และมี “อารมณ์” ร่วมบ่อย ๆ ก็จะ
มีโอกาสติดพนันมากขึ้นเท่านั้น และหากผู้เล่นพนันรายนั้นๆ เกิดติดพนันในเวลาต่อมา
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สมองส่วนเบรคซึง่ ทำ�งานลดลง จะไม่สามารถวิเคราะห์ผลหรือเกมต่างๆ ได้แม่นยำ�อีกต่อไป
และหนักเข้าจะไม่สนใจผลพนันด้วยซ้�ำ แต่ขอให้ได้ “ลุ้น” ได้เล่นก็พอใจแล้วยอมเสียเงิน
แม้โอกาสได้รางวัลแทบไม่มี
และดูเหมือนว่านักออกแบบเกมและเครื่องสลอทแมชชีน จะพอรู้เรื่องเหล่านี้
มานานแล้ว
นาตาชา ดอว์ ชูลล์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเสท (MIT) ได้เขียนตอนหนึง่ ในหนังสือเรือ่ ง Addiction
by Design ซึ่ ง เป็ น บทสั ม ภาษณ์ ผู้ อ อกแบบเกม ซึ่ ง มี อ าชี พ หลั ก คื อ ออกแบบเกม
มาอย่างไรก็ได้…ให้คนติด (Schull, 2012) ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า แม้จะมีข้อ
กำ�หนดว่าตู้เกมต้องให้โอกาสชนะและแพ้ในเกม เป็นอัตราส่วนคงที่แต่วิธีหนึ่งที่เขาใช้ใน
วงการให้เกมออกมาติดง่าย คือ ในตอนที่แพ้ เขาจะออกผลออกมาให้ “เฉียด” เกือบจะ
ชนะเพื่อให้คนลุ้นตัวโก่งก่อนจะแพ้ และพบว่าการออกแบบให้เฉียดเช่นนี้ไม่ผิดกติกา
ข้อกำ�หนด แต่ได้ผลความนิยมสูงขึ้น
2) ความผิดปกติสมอง ในระดับโครงสร้าง
จูทซาและคณะ ทำ�การศึกษาสมองของผู้ติดพนัน (Joutsa et al., 2011) โดย
ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ MRI แบบวิเคราะห์โครงสร้างละเอียดแยกส่วน (voxelbased morphometry) และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ทีเ่ รียกว่า Diffusion Tensor Imaging
(DTI) มาใช้ ซึ่งวิธีนี้เป็นการนำ�หลักการทางฟิสิกส์มาคำ�นวณหาทิศทางการเคลื่อนที่ของ
โมเลกุลน้�ำ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกิ่งแอกซอน (axon) ของนิวรอน เพื่อสร้างภาพจากข้อมูล
MRI และทิศทางของโมเลกุลน้�ำ ออกมาเป็นตัวแทนภาพของ white matter ซึ่งเปรียบ
เหมือนสายเคเบิลเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างสมองบริเวณต่าง ๆ ได้ ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ที่ติดพนันมีค่าการวัดของที่สะท้อนว่า white matter ขาดความต่อเนื่อง (integrity)
เป็ น บริ เวณกว้ า ง (ดู ภ าพที่ 3.4) (คื อ พบว่ า ค่ า fractional anisotropy ลดลง
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และค่าเฉลี่ยการกระจายตัว diffusivity เพิ่มขึ้น) พบร่องรอยความผิดปกติดังกล่าวใน
สมองหลายบริเวณ ได้แก่ corpus callosum, cingulum, superior longitudinal
fascicle, inferior fronto-occipital fascicle, anterior limb of internal capsule,
the anterior thalamic radiation, inferior longitudinal fascicle และ the
uncinate/inferior fronto-occipital fascicle ผลการวิเคราะห์ภาพที่ได้นี้เป็นลักษณะ
เดียวกับที่พบได้ในผู้ติดสารเสพติดชนิดอื่น ๆ (Joutsa et al., 2011)
ทั้งนี้การมีความผิดปกติของ white matter นอกจากจะทำ�ให้การประสานงาน
ของความคิดและการส่งสัญญาณประสาทผิดปกติ ซึ่งจะนำ�ไปสู่โรคทางจิตเวชแล้ว ยังมี
ความเสี่ยงด้วยว่า หากต่อไปคนคนนั้นได้รับการผ่าตัดใหญ่ เช่น ผ่าหัวใจ อาจจะมี
การฟื้นตัวหลังผ่าตัดช้า เพราะเกิดอาการเพ้อสับสน (delirium) ได้ง่ายด้วย (Hatano et
al., 2012)

ภาพที่ 3.4 ความเสียหายของ white matter ในบริเวณต่างๆ ของสมองที่พบในผู้ติดพนัน
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การทำ�งานของสมอง (brain activity) กับความคิดและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปเพราะการพนัน

l

1) ผลของการเปลี่ยนรูปแบบการหลั่ง dopamine
ผู้ที่ติดพนันแล้ว จะมีการหลั่งสาร dopamine ที่เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
เดิม (van Holst et al., 2010)
ถ้าการหลั่งโดปามีนเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นอย่างไร ทำ�ไมต้องสนใจด้วย
จริง ๆ แล้วการเปลีย่ นแปลงนีม้ ผี ลอย่างมากต่อสมองทัง้ ระบบ ในทีน่ ข้ี อยกตัวอย่าง
เรื่องใกล้ตัวที่ท่านอาจจะประหลาดใจ นั่นคือ
1.1 มีนิสัยอิจฉาริษยามากขึ้นได้
บ่อยครัง้ ทีค่ นเราอดไม่ได้ทจี่ ะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอืน่ บางครัง้ เห็นเขาได้ดแี ล้ว
เจ็บปวดไม่พอใจอยากจะมีอย่างเขาบ้าง (อิจฉา, envy) และเกิดอาการที่ไม่อยากให้
คนอื่นได้ดี เห็นเขาได้ดีแล้วทนนิ่งอยู่ไม่ได้ (ริษยา) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542) และบางครั้งอาจมีความสุขหรือสะใจ เมื่อเห็นคนที่เราอิจฉาโชคร้ายหรือ
ย่อยยับ (schadenfreude) (มีความสุขบนความทุกข์ของผูอ้ นื่ ) หลาย ๆ ตัวอย่างนีด้ จู ะเป็น
แรงจูงใจส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้หลายคนชอบนินทาคนอื่นแบบคึกคะนอง
สมองของคนเราทำ�งานอย่างไร เวลาที่เราเกิดอาการข้างต้น?
ศาสตราจารย์ ฮิเดฮิโกะ ทาคาฮาชิ และคณะ ได้ทำ�การศึกษาการทำ�งานของ
สมองด้วย fMRI และตีพิมพ์ผลในบทความชื่อ When your gain is my pain and your
pain is my gain ลงในวารสาร Science (Takahashi et al., 2009) โดยอธิบายปัจจัย
ทางสมองที่ีสัมพันธ์กับความอิจฉาริษยา ดังนี้
ในการศึกษาแรกซึ่งเจาะลึกเรื่องความอิจฉา (ดูภาพที่ 3.5) นักวิจัยให้อาสาสมัคร
อ่านข้อมูลของบุคคลเป้าหมายซึ่งอยู่ในระดับ (levels of possession) และเปรียบเทียบ
คุณสมบัติด้านต่าง ๆ กับอาสาสาสมัคร (self-relevance) พบว่า เมื่ออาสาสมัครเห็น
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คนที่เหนือกว่า จะเกิดความอิจฉารุนแรงขึ้นและสมองส่วน anterior cingulate cortex
(ACC) ทำ�งานเพิ่มขึ้น (Takahashi et al., 2009) คล้ายกับที่พบในความรู้สึกเจ็บปวด
(painful emotion)

ภาพที่ 3.5 ความอิจฉากับการทำ�งานของสมองส่วน Anterior Cingulate Cortex (ACC)

ส่วนการศึกษาที่สอง (ดูภาพที่ 3.6) พบว่า เมื่อคนที่อาสาสมัครอิจฉาเกิดโชคร้าย
ขึ้นมา อาสาสมัครจะมีความสะใจ ริษยา และสมองส่วน ventral striatum ทำ�งานมากขึ้น
นอกจากนี้พบว่า หากในสถานการณ์แรก สมองส่วน ACC ของอาสาสมัครทำ�งานเพิ่มขึ้น
ก็ทำ�นายได้ว่า ventral striatum ทำ�งานมากขึ้นในสถานการณ์ที่สอง (Takahashi et al.,
2009) สอดคล้องกับการใช้ค�ำ ในภาษาไทย ทีเ่ รามักใช้ค�ำ ว่า “อิจฉาริษยา” ติดกัน จนอาจ
ลืมไปด้วยซ้ำ�ว่าสองคำ�นี้มีความหมายต่างกัน นั่นเพราะเป็นความคิดความรู้สึกที่เกิดคู่กัน
เป็นประจำ�นั่นเอง
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ภาพที่ 3.6 ความริษยากับการทำ�งานของสมองส่วน ventral striatum

ทั้งนี้เมื่อความอิจฉาริษยาเกิดขึ้น เราจะสามารถรับรู้ได้ (ทั้งความอิจฉาริษยาของ
ผู้อื่นหรือของตนเอง) ก็ต่อเมื่อสมองส่วน PFC ทำ�งานได้พอสมควร หากมีความบกพร่อง
ทีส่ มองบริเวณเหล่านีจ้ ากสาเหตุตา่ ง ๆ เช่น สมองขาดเลือด เนือ้ งอก ได้รบั อุบตั เิ หตุทสี่ มอง
หรือเป็นโรคออทิสติก บุคคลเหล่านี้อาจไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ได้ (ShamayTsoory et al., 2007)
หากยึดหลักการเรือ่ ง การพัฒนาเครือข่ายเชือ่ มโยงของนิวรอนตาม “การใช้งาน”
(synaptic plasticity) การมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นบ่อย ๆ และปล่อยให้ตัวเอง
อิจฉาริษยาบ่อย ๆ นั้น เปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งของสมองตัวเองอยู่ตลอดเวลา
แล้วทำ�ให้สมองส่วนเบรค เช่น PFC (ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญสำ�หรับความมีเสน่ห์ ความน่ารัก
และความมีวุฒิภาวะ) อ่อนแอลงได้ (อ่านรายละเอียดได้ในบทที่ 2)
1.2 ความยืดหยุ่น (cognitive flexibility) ลดลง
ความยืดหยุ่น (cognitive flexibility) คือ ความสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยอาศัยตัวใบ้ภายนอก (external cues) เช่น สถานการณ์แวดล้อมเฉพาะหน้า ประกอบ
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ด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ การสับเปลี่ยนมุมมองที่รับรู้วัตถุ (object shifts) และ
การสับเปลี่ยนระหว่างกฎที่เป็นนามธรรม (abstract rule shifts)
ซึ่งใช้ในการ
เลือกสิ่งของเหล่านั้น
ดางและคณะ ได้ท�ำ การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี อายุเฉลีย่ 25 ปี จำ�นวน
16 คน ด้วย fMRI และ PET โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี 6-[18F]-fluoro-l-mtyrosine (FMT) ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการสังเคราะห์ dopamine
พบว่าสัญญาณของสาร FMT ใน striatum (โดยเฉพาะที่บริเวณ caudate ด้านขวา)
มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความสามารถในการเปลีย่ นกลุม่ วัตถุ (object shift
performance) และการทำ�งานที่ลดลงของ medial PFC (Dang et al., 2012) ซึ่ง
เป็นบริเวณสมองที่ใช้ในการ “รู้ใจ” และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (ดังที่กล่าวรายละเอียด
ในบทที่ 2)
2) เห็นอะไรเกีย่ วกับการพนันแล้วเกิดความอยากไปหมด (Cue-Induced
craving)
ครอคเฟิร์ด และคณะใช้เทคนิคสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กและนำ�มา
วิเคราะห์แบบสามมิติ (ดูภาพที่ 3.7) พบว่า เมื่อดูวิดีโอที่มีฉากเกี่ยวกับการพนัน
สมองของผู้ที่ติดพนันจะถูกกระตุ้นอย่างมากในบริเวณสมองต่าง ๆ เมื่อเทียบกับ
อาสาสมัครสุขภาพดีหรือตอนที่ผู้ติดพนันดูวิดีโอภาพธรรมชาติทั่วไป ได้แก่ บริเวณ
dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) ข้างขวา ตรงด้านใต้ (inferior frontal
gyri) และตรงกลาง (medial frontal gyri) parahippocampal gyrus ด้านขวา
และ occipital cortex ด้านซ้าย รวมถึง fusiform gyrus โดยหลังจากได้ดูภาพฉาก
การพนันผูต้ ดิ พนันรายงานว่าตัวเองมีความอยากเล่นพนันมากขึน้ (craving) (Crockford et al., 2005)
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ภาพที่ 3.7 บริเวณสมองที่ทำ�งานเพิ่มขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นจากวิดีโอเกี่ยวกับการพนัน

ผลของความเสียหายของสมองที่สัมพันธ์กับการติดพนันที่ออกมาใน
รูปพฤติกรรม

l

1) ความสามารถในการตัดสินใจลดลง
คาเวดินีและคณะ ได้ทำ�การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของผู้ที่เป็น
โรคติดพนันเปรียบเทียบกับการตัดสินใจของคนสุขภาพดี โดยให้เล่นพนัน (Gambling
Task) โดยจำ �ลองสถานการณ์ก ารตัด สิ นใจในชี วิต จริ ง เกี่ ย วกั บการรั ก ษาสมดุ ล
ระหว่างรางวัลที่ได้ทันใจ (immediate rewards) กับผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว
(long-term negative consequence) (Cavedini et al., 2002) พบว่าผู้ที่เป็น
โรคติดพนันมีอาการที่คล้ายโรคย้ำ�คิดย้ำ�ทำ� (Sakai et al., 2011) และโรคติด
สารเสพติดคือมีความบกพร่องของสามารถในการประเมิน “ผลทีจ่ ะตามมาในอนาคต”
และยังคาดเดาผลทางบวกผิดพลาด (reward prediction error) ได้อีกด้วย
(Cavedini et al., 2002) ซึ่งบ่งชี้ถึงความผิดปกติที่สมองบริเวณ orbitofrontal
cortex
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล

81

2) ทำ�ให้มือเติบ ใช้เงินเปลืองมากขึ้น
สมองของคนทีต่ ดิ พนันมีการทำ�งานบกพร่องของสมองส่วนหน้า (frontal lobes)
(Cavedini et al., 2002, Goudriaan et al., 2006) เช่นเดียวกับที่พบในผู้ติดสุราและ
ติดเกม ซึ่งพบการฝ่อลงของสมองบางส่วนโดยเฉพาะส่วนหนึ่งของ prefrontal cortex
(PFC) ซึ่งนอกจากจะทำ�หน้าทีเ่ หมือนเบรคในการควบคุมตนเองและในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ (Weng et al.) แล้ว สมองส่วนหนึ่งของ PFC คือ orbitofrontal cortex นั้น
ยังเกี่ยวข้องกับความไวในการประเมินค่าหรือราคา (Value Sensitivity) อีกด้วย
ดังนั้นหากเสียไปอาจจะกลายเป็นคนที่มือเติบ ใช้เงินเก่งแบบไม่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ
สินค้าหรือบริการได้ ลักษณะที่สมองส่วนนี้บกพร่องแล้วใช้เงินเก่ง สามารถพบได้
ในโรคสมองบางชนิด เช่น โรคพาร์กินสัน (Thilo van et al., 2009) เป็นต้น
3) อาจเพิ่มความเสี่ยงในพฤติกรรมลักขโมย ฉ้อฉล คอรัปชั่น เมื่อโตขึ้น
จากผลการศึ ก ษาทางสมองในผู้ ติ ด พนั น ที่ พ บว่ า บริ เวณสมอง PFC ส่ ว น
orbitofrontal cortex ทำ�งานบกพร่องลงในผู้ติดพนันนั้นสอดคล้องกับการวิจัยทาง
พฤติกรรมที่พบว่าผู้ที่เล่นพนันในช่วงวัยรุ่นมักมีปัญหาลักขโมยเมื่อโตขึ้น
จากการวิจัยในวัยรุ่นชายของแคนาดา โดยสำ�รวจพฤติกรรมพนันตอนอายุ 16 ปี
แล้วตามไปประเมินอีกครั้งเมื่อวัยรุ่นกลุ่มนี้โตขึ้นครบอายุ 23 ปี และดูว่าปัญหาพนัน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมอื่น ๆ อย่างไรบ้าง และผลของการเล่นตอนวัยรุ่นทำ�ให้โตมาแล้ว
พฤติกรรมต่างกันหรือไม่ พบว่าคนที่เคยเล่นพนันตอนวัยรุ่น โตมามักจะเล่นต่อ และหาก
อยูใ่ นกลุม่ เพือ่ นไม่ดี จะมีพฤติกรรมลักขโมยร่วมด้วยเมือ่ โตขึน้ ทีน่ า่ สนใจคือ บางคนสามารถ
กลับตัวได้เมื่อโตขึ้น แต่ถ้าพบว่าคนนั้นมีปัญหาขาดความยับยั้งชั่งใจ (disinhibition)
อยู่เดิมขณะเป็นวัยรุ่น เมื่อโตขึ้นจะคงมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวต่อไป
(Wanner et al., 2009) อนึ่ง ความบกพร่องของสมองบริเวณ orbitofrontal cortex นั้น
พบได้ในผู้ติดสารเสพติดอื่น ๆ เช่นกัน
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4) มีโอกาสเป็นโรคจิตเวชและโรคติดสารเสพติดเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะรายทีเ่ ริม่ เล่น
ตั้งแต่อายุน้อย
สมองไม่ได้มหี น้าทีเ่ พียงแค่ท�ำ ให้เราขยับแขนขาได้ เดินได้ หรือรับรูร้ อ้ นเย็น เท่านัน้
แต่มันยังทำ�หน้าที่อย่างซับซ้อนร่วมกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เรามีความคิด
พฤติกรรม อารมณ์ ไปจนถึงสามารถสร้างสรรค์ศิลปะ สูตรอาหาร แต่งเพลง หรือแม้แต่
ทำ�ร้ายตัวเองหรือคนที่เรารักได้
ความบกพร่องของหน้าทีส่ มองหลาย ๆ ส่วน สามารถมีผลต่อความคิด พฤติกรรม
อารมณ์ และมีโอกาสนำ�ไปสู่อาการหรือโรคทางจิตเวชได้ และในเมื่อการพนันรูปแบบ
ต่าง ๆ มีผลกับสมอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ติดพนันจะป่วยด้วยโรคจิตเวชมากกว่าคนที่
ไม่เล่นพนัน
มีการวิจัยจำ�นวนมาก ยืนยันตรงกันว่าเด็กและวัยรุ่นที่ติดพนันป่วยด้วยโรค
จิตเวชอืน่ ๆ ร่วมด้วยมากกว่าคนวัยเดียวกันทีไ่ ม่เล่นพนัน เช่น โรคสมาธิสนั้ (Derevensky
et al., 2007) โรคซึมเศร้า (Kaminer et al., 2002, Lloyd et al., 2010) ไบโพลาร์
(Lloyd et al., 2010) การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และปัญหาสารเสพติดอื่น ๆ (Barnes et al.,
2005, Hayatbakhsh et al., 2012, Barnes et al., 2011) รวมทั้งมีพฤติกรรมต่อต้าน
แหกกฎ (delinquency) (Wanner et al., 2009, Barnes et al., 2005) โรค conduct
(Barnes et al., 2011) และการพยายามฆ่าตัวตาย (Kaminer et al., 2002)
การวิจัยชิ้นสำ�คัญขนาดใหญ่ที่ยืนยันเรื่องนี้คืองานวิจัยโดย ลินช์และคณะ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ทำ�การวิจัยเกี่ยวกับผลของอายุที่เริ่มการพนัน
ต่อการเกิดโรคจิตเวช อาสาสมัครในงานวิจัยนี้คือ วัยรุ่นอายุ 16-17 ปี (235 คน) และ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ18-29 ปี ที่เริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุน้อย (<18 ) (151 คน) และที่เริ่ม
เล่นตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว (204 คน) เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เล่นพนัน (วัยรุ่น 299 คน และ
ผู้ใหญ่ 187 คน) (Lynch et al., 2004) ผลพบว่าวัยรุ่นที่เล่นพนันมีการใช้แอลกอฮอล์
สารเสพเติด (ทั้งที่ติดและไม่ติด) และโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เล่นพนัน ส่วนผู้ใหญ่
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ที่เริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุก่อน 18 ปีจะมีอัตราการติดแอลกอฮอล์ และติดสารเสพติดอื่น ๆ
มากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่เล่นพนัน นอกจากนี้ยังมีการใช้แอลกอฮอล์ มากกว่าในผู้ใหญ่ที่เริ่มเล่น
ตอนอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไปอีกด้วย (ดูภาพที่ 3.8 และ 3.9)

ภาพที่ 3.8 ความชุกของโรคซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดในผู้เล่นพนัน
จำ�แนกตามอายุที่ “เริ่มเล่นพนัน” เทียบกับผู้ที่ไม่เล่นพนัน

ภาพที่ 3.9 จำ�นวนเท่าของความเสีย่ งในการพบปัญหาโรคซึมเศร้า การใช้แอลกอฮอล์ และ
สารเสพติดในผูเ้ ล่นพนัน จำ�แนกตามอายุท่ี “เริม่ เล่นพนัน” เทียบกับคนในวัยเดียวกันทีไ่ ม่เล่นพนัน
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ผู้วิจัยสรุปว่า “การเริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุน้อย สัมพันธ์กับปัญหาทางจิตเวช
ที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดทั้งในวัยรุ่นและในผู้ใหญ่”
โรคจิตเวชในผู้ติดพนันวัยผู้ใหญ่
เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ไม่ติดพนันแล้ว พบว่าผู้ใหญ่ที่ติดพนันมีอัตราการป่วยด้วย
โรคทางจิตเวชสูงกว่าอย่างชัดเจน (Lorains et al., 2011) (ดูภาพที่ 3.10)

ภาพที่ 3.10 ความชุกของโรคทางจิตเวชในผู้ติดพนัน

นอกจากนี้ การสำ�รวจระดับชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2001-2002 ในผู้มีอายุ
18 ปีขึ้นไป จำ�นวนถึง 43,093 คน พบว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติดพนัน ผู้ที่ติดพนันจะมี
ปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าหลายเท่าตัว และแม้จะใช้วิธีการสถิติในการปรับปัจจัยด้าน
สังคม เศรษฐกิจและปัจจัยทางประชากรศาสตร์แล้ว พบว่าผู้ที่ติดการพนันมีโรคทาง
จิตเวชมากกว่าผู้ที่ไม่ติดพนันอยู่ดี (ดูภาพที่ 3.11)
รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล

85

ภาพที่ 3.11 จำ�นวนเท่าของความเสี่ยงในการเป็นโรคทางจิตเวชในผู้ที่ติดพนัน
เทียบกับผู้ที่ไม่ติดพนัน

เมือ่ อ่านมาถึงจุดนี้ หลายท่านอาจสงสัยว่า จากทีเ่ คยเห็นมา (หรือจากทีเ่ คยลองเอง)
คนที่เล่นพนันก็ไม่ได้เป็นแบบที่งานวิจัยออกมาเสียทั้งหมด ดูมีความสุขดีด้วยซ้ำ�…..
เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
l

ทำ�ไมเล่นเหมือนกัน บางคนไม่เห็นจะติด

คนเราแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน สำ�หรับเรื่องติดพนัน
ก็เช่นกัน ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (vulnerability) ต่อการติดพนัน มีดังนี้
1) สภาพสมองบกพร่องตั้งแต่เดิม (Pre-existing brain pathology)
เด็กและวัยรุน่ ทีเ่ กิดจากมารดาดืม่ แอลกอฮอล์ระหว่างทีต่ งั้ ครรภ์ จะมีปญ
ั หาด้าน
การตัดสินใจและการชั่งความเสี่ยงมากกว่าเด็กที่ไม่โดนพิษของแอลกอฮอล์ในช่วงที่อยู่ใน
ครรภ์มารดา (Kully-Martens et al., 2013) โดยปัญหาจะเป็นมากขึ้นในสถานการณ์ที่
มี อ ารมณ์ แ ละแรงจู ง ใจเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ตอนตื่ น เต้ น ตอนกำ � ลั ง สนุ ก หรื อ ลุ้ น
จะตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าแม้เด็กจะเคยเจอความผิดพลาดจากการเล่นพนัน
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มักไม่เกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงให้เล่นดีขึ้น ไม่ว่าจะอายุมากขึ้นก็ตามต่างกับเด็กปกติ
ที่สามารถปรับตัวได้ดีกว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น (Kully-Martens et al., 2013) สะท้อนให้เห็นว่า
แต่ละคนมีความเสี่ยงต่อปัญหาการพนันไม่เท่ากัน โดยปัจจัยก่อนเด็กเกิดอาจมีผล
กระทบได้ หรื อ สำ � หรั บ หลายคนเกิ ด มาสมองปกติ ดี แ ต่ ม าดื่ ม แอลกอฮอล์ และพิ ษ
แอลกอฮอล์ค่อย ๆ เข้าไปทำ�ลายสมองทุกครั้งที่เมา (alcohol intoxication) ซึ่งอาการ
ทีบ่ ง่ ชีค้ อื พูดไม่ชดั เดินเซ (จากการทีส่ มองส่วน cerebellum ไม่สามารถประสานงานการ
เคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี) ฯลฯ เมื่อสแกนสมองออกมา คนที่ติดแอลกอฮอล์มักจะมี
สมองที่ฝ่อกว่าคนที่อายุเท่ากัน (และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีจะเกิดโรค
สมองเสื่อมได้) คนที่เคยติดแอลกอฮอล์แม้จะเลิกเด็ดขาดแล้ว ก็ยังหลงเหลือร่องรอย
ความเสียหายของสมองและพบว่าหากเล่นพนันก็จะเล่นได้ไม่ดี มีการตัดสินใจทีบ่ กพร่องลง
(Fein et al., 2006) ซึ่งสัมพันธ์กับการฝ่อตัวของสมองส่วน VMPFC, amygdala
เช่นเดียวกับที่พบว่า คนที่เคยบาดเจ็บทางสมองจะมีความรุนแรงของปัญหาการพนัน
มากกว่าคนทั่วไปอีกด้วย (Levine et al., 2005, Sigurdardottir et al., 2010)
2) ปัจจัยทางพันธุกรรม
คนเราแต่ละคนมีการตอบสนองของวงจรสมองด้านความสุขไม่เท่ากัน (Scott et
al., 2007) และยังพบว่า แรงจูงใจที่ต่างกันนั้น สัมพันธ์กับความหลากหลายของยีนและ
การแสดงออกของยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ ตัวรับสารสือ่ ประสาท dopamine ชนิด
D2 (dopamine D2 receptor) อีกด้วย (Richter et al., 2013) ซึ่งจากความรู้
เรื่องเอพิเจเนติกส์ (ในบทที่ 1) ท่านจะจำ�ได้ว่าประสบการณ์ (รวมทั้งการเล่นพนัน ฯลฯ)
สามารถมีผลเปลี่ยนแปลงยีน (พิมพ์เขียวสร้างบ้าน) และเอพิเจเนติกส์ (คู่มือใช้พิมพ์เขียว)
คนที่มียีนที่เสี่ยงนั้นอาจจะพอสังเกตได้จากแนวโน้มพฤติกรรมตอนอายุน้อยหรือ
พื้นอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆ
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การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า 10 ปี ในวัยรุน่ ผิวสีอเมริกนั ทีอ่ ยูใ่ นเมือง จำ�นวน
452 คน ตัง้ แต่เริม่ เข้าเรียนเกรดหนึง่ พบว่าพฤติกรรมเล่นพนันและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง มีทง้ั
ความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างวัยรุ่นชายและหญิง สิ่งที่เหมือน ๆ กันคือ
ทั้ ง วั ย รุ่ น ชายและหญิ ง ที่ เ ล่ น พนั น นั้ น มี ข้ อ มู ล จากพ่ อ แม่ ใ นตอนเด็ ก ว่ า มั ก มุ ท ะลุ
(impulsive) และยุกยิก (hyperactive) มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เล่นพนัน (Martins et al.,
2008)
3) ของมัน “โดนใจ” พอดี: ความต้องการทางจิตใจ (Psychological needs)
คนที่กำ�ลังป่วยหรือเป็นทุกข์หนักจากปัญหาส่วนตัว หรือโรคซึมเศร้า อาจขาด
ความสุขจนต้องอาศัยกิจกรรมบางอย่างเป็นตัวกระตุ้นความสุข เช่น ดื่ม พนัน ซึ่งช่วย
เบี่ยงเบนความสนใจ ส่วนหนึ่งได้หลีกหนีจากความเป็นจริงที่ยังไม่พร้อมจะรับมือกับมัน
อย่างตรงไปตรงมา คือเล่นเพื่อจัดการกับความเครียดของตนในตอนแรกและเมื่อได้ผล
(ในครั้งแรก ๆ) ก็จะยึดวิธีการเดิมเป็นการบรรเทาอาการของโรคที่ซ่อนอยู่ (Lloyd et al.,
2010)
นอกจากนี้แรงจูงใจในการเล่นพนันนั้น อาจจะมาจากความอยากได้เงิน
หลายคนกำ�ลังเครียดเรื่องหนี้สิน และเล่นพนันเพราะหวังว่าจะได้เงินมาแก้ปัญหาชีวิต
แต่กลับกลายเป็นว่า ปัญหาบานปลายกว่าเดิม แรงจูงใจดูเหมือนจะเป็นกลไกสำ�คัญ
ที่เชื่อมโยงสภาวะอารมณ์กับการเล่นพนัน
จากการสำ�รวจในผู้ใหญ่จำ�นวนกว่าสี่พันคนที่เล่นพนันบนอินเทอร์เน็ต พบว่า
แรงจูงใจในการเล่นพนันเพื่อควบคุมอารมณ์ เพื่อเงินและเพื่อความสนุกนั้น พบมากในคน
ที่มีปัญหาติดพนัน โดยเฉพาะในผู้หญิงจะมีแรงจูงใจเรื่องอารมณ์และความสนุกมากกว่า
เพศชาย นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจว่าทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดี ต่างก็เพิ่มแรงจูงใจใน
การเล่นพนันได้ทั้งสิ้น (Lloyd et al., 2010) (คล้ายกับลักษณะของการดื่มแอลกอฮอล์
เครียดก็ดื่มให้สบายใจขึ้นแต่เวลาดีใจก็ดื่มฉลองอีก) ซึ่งประเด็นนี้สนับสนุนว่าแม้อารมณ์
88

แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน

จะมีผลให้การตัดสินใจบกพร่อง แต่สาเหตุ (pathophysiology) ของโรคติดพนัน น่าจะมี
ความแตกต่างจากสาเหตุของโรคความผิดปกติทางอารมณ์ (เช่น โรคซึมเศร้า และโรค
อารมณ์สองขั้ว)
4) ค่านิยมในสังคมรอบตัว: อิทธิพลจากครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ความรุนแรงของปัญหาเล่นพนันในเด็กและวัยรุ่นนั้น นอกจากจะสัมพันธ์กับ
มุมมองทีเ่ ด็กมีตอ่ พ่อแม่ ซึง่ เล่นพนันให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่เด็กแล้ว (Beaver et al., 2010)
เพื่อนยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นรวมถึงพฤติกรรมเล่นพนันด้วย
(Wickwire et al., 2007)
ในการวิจัยทางจิตวิทยาที่ใช้การทดสอบต่าง ๆ เพื่อวัดการตัดสินใจนั้น มักเป็น
การทดสอบภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ ก ดดั น และไม่ เร่ ง เร้ า อารมณ์ เรี ย กว่ า “cold
cognition” อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริงการตัดสินใจมักเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่เข้าข่าย “hot cognition” กล่าวคือ มีความเร่งเร้า (high arousal) มี
แรงกดดันจากเพื่อน ๆ (peer pressure) และผลลัพธ์จริงที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น ๆ
การศึกษาด้วย fMRI ในอาสาสมัครอายุ 10-13 ปี จำ�นวน 38 คน ที่ได้รับการแสกนสมอง
2 ครั้ง และเปรียบเทียบการทำ�งานของสมองกับความสามารถในการต้านทานอิทธิพล
ของเพื่อน โดยระหว่างการสแกนสมอง นักวิจัยจะให้เด็กดูภาพใบหน้าของเพื่อนใน
อารมณ์เศร้าบ้าง ดีใจบ้าง แล้วดูการตอบสนองในสมอง (Pfeifer et al., 2011) พบว่า
เมื่อเด็กโตขึ้นความสามารถในการต้านทานอิทธิพลของเพื่อนจะเพิ่มขึ้น โดยสมองส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งและประสานงานกั น อย่ า งซั บ ซ้ อ น ก็ คื อ ส่ ว น ventral striatum (VS),
ventromedial PFC, amygdala และ temporal pole (Pfeifer et al., 2011)
นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่วัยรุ่นจะเสียใจช้ำ�ใจมากเวลาที่เพื่อนไม่ยอมรับและแสดง
สีหน้าท่าทางรังเกียจ ซึ่งเมื่อวัยรุ่นเกิดความกดดันจากเพื่อนฝูง (peer pressure) อาจจะ
เข้ากับกรณีที่ว่าอารมณ์ที่ท่วมท้นจะไปกระตุ้นคันเร่ง ทำ�ให้ดึงความฉลาดทางสังคม
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(หากมีอยู่เดิม) มาใช้ไม่ได้ชั่วขณะ และทำ�ให้พลาดพลั้งตามกระแสในกลุ่มเพื่อนได้ มี
การศึกษาพบว่าถ้าเพื่อน ๆ เล่นพนัน เด็กวัยรุ่นจะมีการเล่นพนันถี่ขึ้น (Wickwire et
al., 2007) ประกอบกับถ้าการพนันนัน้ เป็นรูปแบบทีเ่ ร้าอารมณ์ (เช่น พนันบอลคูโ่ ปรด
หรือเกมพนันที่ใช้เทคโนโลยีหวือหวาเข้ามาช่วย) จะยิ่งดึงดูดวัยรุ่นมากเป็นพิเศษ
(Griffiths and Wood, 2000) และอาจพาชีวิตดิ่งลงไปในวงจร
การพนันด้วย
กันทั้งกลุ่ม
อิทธิพลของเพื่อนที่ส่งผลในทางเกเร ต่อต้าน แหกกฎ (delinquency)
ในช่วงวัยรุ่นนั้นมีเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องชัดเจน จากการติดตามศึกษาเด็กและ
วัยรุ่นที่เกเร (antisocial youth) จำ�นวน 1,354 คน ตั้งแต่อายุประมาณ 14 ปี
จนเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ อายุประมาณ 22 ปี (Monahan et al., 2009) พบว่า หลังอายุ
20 ปีไปแล้ว อิทธิพลของเพื่อนต่อพฤติกรรมเกเรจะหายไป (ถ้ายังมีอยู่แปลว่าตัวเอง
เป็นเอง ไม่ใช่เพราะเพื่อน) ผลการศึกษานี้สนับสนุนว่าอิทธิพลของเพื่อนลดลง เมื่อ
คนคนนั้นมีการพัฒนาสมบูรณ์ทั้งทางสังคมและอารมณ์
5) แหล่งการพนันและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
นอกจากภาพเกีย่ วกับการพนันรูปแบบต่าง ๆ ทีก่ ระตุน้ ความอยากเล่นพนัน
(Crockford et al., 2005) และความเร้าใจของตัวเกมซึ่งดึงดูดวัยรุ่นเป็นพิเศษแล้ว
(Griffiths and Wood, 2000) สิ่งแวดล้อมขณะเล่นพนันก็มีผลต่อพฤติกรรม
การพนันที่ต่างกันอีกด้วย (Beaver et al., 2010)
จากหนังสือเรือ่ ง Addiction by Design มีบทหนึง่ ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับหลักการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และการสร้างบรรยากาศด้านการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัส (sensory atmosphereics) ที่จะสร้างความสำ�เร็จทางธุรกิจให้เจ้าของกิจการ
บ่อนคาสิโน (Schull, 2012) ผู้แต่งได้กล่าวว่า มีวิจัยรองรับว่าการควบคุมปัจจัยด้าน
ประสาทสัมผัส ได้แก่ อุณหภูมิ แสง สี เสียง กลิน่ จะช่วยให้กจิ การดีขนึ้ ได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั พบว่า
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กลิ่นอโรมาบางชนิดสามารถเพิ่มพฤติกรรมพนันได้ถึง 45% และกล่าวว่า Bill
Friedman ได้เขียนคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการออกแบบสถานที่พนันไว้ในหนังสือเรื่อง
การออกแบบคาสิโนให้เหนือคู่แข่ง (Designing Casinos to Dominate the
Competition) ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2000 ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในควร
เป็นอย่างไร โดยสรุปคือ
ทางเดินในบ่อน
ตามหลัก spatial strategy นอกจากออกแบบให้ทางเข้าสวย เข้าง่าย (Easy
to access) และออกยากเหมือนเขาวงกตแล้ว ต้องสร้างทางเดินในบ่อนให้เลี้ยวโค้ง
นิม่ ๆ อย่าให้มที างเหลีย่ ม เยอะ เพราะถ้านักพนันเดินแล้วหยุด เขาจะต้องคิดวิเคราะห์
“เราไม่ตอ้ งการให้เขาใช้ความคิดวิเคราะห์อะไรทัง้ สิน้ ให้เดินสบาย ๆ จะได้เล่นพนัน
ได้สบาย ๆ ไม่คิด”
การตกแต่งภายใน
ต้องสวยงามสอดคล้อง ไม่ขัดหูขัดตา ไม่สีจัดเกินไป
แสง เสียง และอุณหภูมิ
ควรมีความพอเหมาะพอดี (ในหนังสือมีตารางแนะนำ�ระดับแสงและบอกระดับ
เสียงละเอียดเป็นหน่วยเดซิเบล) เพื่อไม่ให้นักพนันหมดพลังงานไปกับการรับรู้ จะได้
มีเวลาเล่นพนันได้นาน ๆ ซึง่ นัน่ แปลว่าเล่นได้หลายเกม (ซึง่ ตามหลักการทีไ่ ด้กล่าวไว้
ข้างต้นในเรือ่ งการหลัง่ สาร dopamine การได้เล่นมากเท่าไร ก็จะยิง่ ติดง่ายขึน้ เท่านัน้ )
มีงานวิจัยในลูกค้าคาสิโนพบว่าลักษณะแสงที่ทำ�ให้นักพนันอยากหยุดเล่นเร็ว คือ
แสงที่ส่องเข้าหน้าผาก (Schull, 2012)
ท่านจะเห็นได้ว่า การพนันเป็นเหมือนธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีการออกแบบ
การบริการและสินค้ารูปแบบต่าง ๆ (สลอทแมชชีน เกม ฯลฯ) เพื่อให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย (นักพนัน) ใช้บ่อย ๆ ยิ่งติดได้ยิ่งดี โดยที่เจ้าของกิจการมีการส่งเสริมให้ทำ�
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วิจัยและศึกษาธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายกันอย่างจริงจังเพื่อให้ท�ำ กำ�ไรได้สูงสุด
บ๊อบ สติวพัค ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Las Vegas Stratosphere กล่าวไว้
เมื่อ ปี 1995 ว่า “เวลาเราเอาสลอทแมชชีนออกมาตั้ง 50 เครื่อง เรามองอยู่เสมอว่ามัน
เป็น เหมือนกับดักหนู 50 อัน ต้องทำ�อะไรสักอย่างให้หนูติดกับให้ได้ มันเป็นหน้าที่ของ
เรา ที่ต้องดูดเงินมาจากลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้” (Schull, 2012)
ซุนวู นักปราชญ์ชาวจีน ได้กล่าวไว้ในตำ�ราพิชยั สงครามว่า “รูเ้ ขา รูเ้ รา รบร้อยครัง้
ชนะร้อยครั้ง”
เขา “รู้เรา” แล้ว แล้วเราที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพนันรูปแบบต่างๆ ล่ะ
“รู้เรา” หรือยัง?
l

สรุป

การพนันมีผลเปลี่ยนแปลงสมองได้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับโครงสร้างและ
ระดับการทำ�งาน ซึง่ จะรุนแรงมากขึน้ เมือ่ เริม่ เล่นพนันตัง้ แต่วยั เด็กและวัยรุน่ สามารถส่งผล
ให้ขาดทักษะชีวิต ความฉลาดทางสังคม รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพฤติกรรม
ต่อต้านการใช้สารเสพติด ลักขโมย สามารถเกิดโรคจิตเวชได้บ่อยและรุนแรงกว่า
ผู้ที่ไม่เล่นพนันหรือเริ่มเล่นพนันตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว
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บทที่ 4 แนวทางการนำ�ความรู้เรื่องสมอง จิตเวชศาสตร์ และจิตวิทยา
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสุขของคนไทย: กรณีตัวอย่างจากการพนัน
ใคร ๆ ก็อยากมีความสุข แม้นิยามความสุขของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน
ไปบ้าง ตามแต่ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งวัย ค่านิยม ฯลฯ มีผู้พยายามหาทางไปสู่ความสุขมากมาย
เป็นที่มาของการเกิดนักปราชญ์ การคิดค้นเครื่องอำ�นวยความสะดวก สูตรอาหารไทย
อาหารอิตาเลี่ยน การออกแบบตัดเย็บ แฟชั่น การแพทย์ กิจกรรมความบันเทิง ศาสนา
สงคราม ยาเสพติด การพรากผู้เยาว์ การฉ้อฉล การคอรัปชั่น ไปจนถึงการพนัน
ทั้งหมดนี้เป็นเพราะที่มาของความสุขสำ�หรับแต่ละมุมมองนั้น อาจจะมีต่างกัน
และความสุขในนิยามของหลายคน สามารถทำ�ให้ผู้อื่นสุขตามไปด้วย ในขณะที่ความสุข
ของหลายคนกลับนำ�มาซึ่งความทุกข์ของทั้งผู้อื่นและตนเอง
การจะทำ�อย่างไรให้ทกุ คนอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนัน้ เป็นสิง่ ซับซ้อน
และคงไม่มีศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมาตอบคำ�ถามนี้ แล้วให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้ เช่น
เดียวกับที่ความรู้ด้านสมองไม่สามารถจะอธิบายปรากฏการณ์ทางความคิด อารมณ์ หรือ
พฤติกรรมในชีวิตคนเราไปได้เสียทุกอย่าง อย่างที่มีหลายคนพยายามทำ�อย่างสุดขั้ว
(Brook, 2013)
ทีผ่ า่ นมามีผเู้ สนอแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างความสุขในสังคมไทยอย่างหลากหลาย
อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างของความรู้บางอย่างที่สังคมเราอาจยังไม่สามารถเข้าถึงได้
มากนัก เนื่องจากบทความต่าง ๆ มักเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนมาเพื่อให้นักวิชาการ
อ่านเป็นหลัก ในบทนี้จึงขอกล่าวถึงแนวทางการนำ�ความรู้เรื่องสมอง จิตเวชศาสตร์ และ
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสุขของคนไทย โดยใช้เรือ่ งการพนันรูปแบบต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันมาเป็นตัวอย่าง เชื่อว่าการได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งให้ท่านได้นำ�มาปรับใช้กับชีวิตประจำ�วันของท่านได้อย่างรู้เท่าทันมากขึ้น
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ยุคเทคโนโลยีกับสมองส่วนรางวัลจากบรรพบุรุษยุคหิน

หากเราลองจินตนาการย้อนกลับไปในสมัยยุคหินที่การอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ขึ้น
อยู่กับปัจจัยสี่เป็นหลัก สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการ
อยู่ ร อดของเผ่ า พั น ธุ์ ม นุ ษ ย์ ความอยากรู้ อ ยากลองของวั ย รุ่ น จะล่ อ ให้ เขาเหล่ า นั้ น
ออกไปลองฝึกสิง่ ทีท่ า้ ทาย เช่น ออกไปลองล่าสัตว์ ไปลองจุดไฟ ฯลฯ โดยมีสมองส่วนรางวัล
คอยหลั่งสารที่กระตุ้นความสุข (dopamine) และล่อให้ทำ�พฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด
ต่อไป เช่นเดียวกับสัตว์อื่นที่มีวิวัฒนาการระดับสัตว์เลื้อยคลาน (reptile) ขึ้นมา
แต่ในปัจจุบันที่สังคมเปลี่ยนไปมีสิ่งล่อใจมากกว่าในอดีต (เช่น ทีวี อินเทอร์เน็ต
ตำ�แหน่งหน้าที่ ยี่ห้อสินค้า ความบันเทิง ธุรกิจบริการต่าง ๆ) สิ่งที่เคยเหมาะกับ
สถานการณ์ในอดีตอาจกลายเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้สงั คมเรา “อยูไ่ ม่รอด” หากเรายังคงเน้นการใช้
สมองส่วนที่เกี่ยวกับรางวัล (reward circuits) มากเกินไป จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สมองส่วนที่พิเศษของมนุษย์ คือ prefrontal cortex ซึ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขในสังคม
ในการจะพัฒนาสมองส่วนที่ว่านี้ เนื่องจากในทางวิวัฒนาการถือว่าเป็นของ
ค่อนข้างใหม่ของเผ่าพันธุ์ ไม่ได้บันทึกวิธีสร้างให้แข็งแรงมาในสายพันธุกรรม (พิมพ์เขียว
สร้างบ้าน) แบบทีม่ สี �ำ หรับสมองส่วนทีเ่ กีย่ วกับรางวัล ดังนัน้ จะฝึกด้วยสัญชาตญาณ ไม่ได้
แต่ต้องใช้ความ “ตั้งใจทำ�” อย่างมีเป้าหมาย (goal-directed behaviours) ไปใน
ทิศทางที่ดีเพราะการสร้างวงจรสมองที่ดีและเป็นของใหม่แบบนี้เป็นกระบวนการสร้าง
ที่ขึ้นกับกิจกรรมและสิ่งรอบตัว (activity-dependent processes)
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากความเจริ ญ ยุ ค นี้ และต่ า งจากยุ ค หิ น อย่ า งชั ด เจน คื อ
อินเทอร์เน็ต
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สิ่งที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต: สำ�คัญที่เราเลือก

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งใหญ่ของสาระและความบันเทิงในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา และหลังจากจุดเริ่มต้นของ
อินเทอร์เน็ตเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว มันได้พลิกรูปแบบชีวิตของคนเราไปอย่างมากมาย
สร้างความสะดวกสบายและคุณูปการมากมายให้กับสังคม จนในช่วงประมาณสิบปีมานี้
สังคมเองก็ได้แทรกเข้าไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วย เริ่มจากการสนทนาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ
จนพัฒนามาเป็นสื่อสังคมออนไลน์
จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ปี 2011 พบว่าสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นทีน่ ยิ มสูงสุดในผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตวัยรุน่ อายุ 16 - 24 ปี โดยใช้สงั คมออนไลน์
เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์ ถึง 91% อย่างไรก็ตามผู้ใช้กลุ่มอายุอื่นก็นิยมมากขึ้นเช่นกัน
โดยกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ 18% และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการพนันที่แฝงตัวมากับโฆษณาบนเฟสบุคในประเทศอังกฤษ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2556)
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การให้เริ่มเล่นเกมพนันมักให้ลองแบบฟรีก่อน (free-to-play design) จากนั้น
เมื่อติดใจแล้วหากต้องการเล่นแบบที่สนุกขึ้น ดีขึ้นกว่าเดิม (premium) ก็จะต้องจ่าย
เพิ่ ม และนี่ เ องเป็ น ช่ อ งทางทำ � เงิ น ของธุ ร กิ จ ที่ ต อนแรกเสนอให้ ล องฟรี เ ป็ น เหมื อ น
การหว่านแหออกไปก่อน และเมื่อลูกค้าติดใจก็จะยอมจ่ายเพื่อให้ได้เล่นต่อไป เรียกว่า
เป็นรูปแบบธุรกิจแบบ Freemium (มาจากการผสมคำ� ระหว่าง free กับ premium)
ซึ่งประสบความสำ�เร็จอย่างมากกับสินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟแวร์ และเกม ข้อต่างของเกม
ทั่วไปและเกมพนัน คือ ของเกมพนันจะมีการให้จ่ายเงินเติมในเครดิต แบบไม่จำ�กัด
และตอนแรก อาจสร้างเงื่อนไขโดยการให้เครดิตฟรีสำ�หรับสมาชิกใหม่ก่อน เป็นต้น
(ดูภาพที่ 4.1)
เด็กและวัยรุ่นสามารถใช้และเข้าถึงสื่อใหม่ ๆ ได้ดี และมีแนวโน้มที่จะเข้าถึง
โอกาสการเล่นพนันแบบทางไกลได้ คือ ไม่ตอ้ งเข้าบ่อน บ่อนก็มาถึงบ้านและสมาร์ทโฟนได้
ไม่ติดปัญหาต้องคอยหลบ ไม่เสี่ยงต่อคำ�วิพากษ์วิจารณ์ของผู้พบเห็น ดังนั้นจึงควรมี
การให้ความรู้และคำ�แนะนำ� เพื่อให้เด็กสามารถจัดการกับความท้าทายของความสะดวก
ที่แฝงของแถมตามมาด้วย (Griffiths and Parke, 2010)
เมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้เล่นพนัน พบว่านักเรียนที่เล่นพนันบนอินเทอร์เน็ต
มี ปั ญ หาการใช้ ส ารเสพติ ด (Potenza et al., 2011, Brunelle et al., 2012)
พฤติกรรมแหกกฎ (delinquency) เสี่ยงติดพนันมากกว่า (Brunelle et al., 2012)
มีผลการเรียนแย่กว่า (Potenza et al., 2011) มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท ซึมเศร้า
และแยกตัวมากกว่า (Potenza et al., 2011) ซึ่งความรุนแรงของปัญหาการใช้
สารเสพติด และ delinquency สัมพันธ์กับความรุนแรงของการเล่นพนันบนอินเทอร์เน็ต
ด้วย (Brunelle et al., 2012) และเมื่อโตขึ้นก็มีแนวโน้มจะคงพฤติกรรมอยู่ (Wanner et
al., 2009) ส่วนการสำ�รวจในเด็กวัยรุน่ ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีค่ ลินกิ จิตเวชและกลุม่ เด็กพิเศษ
พบว่าปัญหาติดพนัน ติดอินเทอร์เน็ตและติดเกม เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกันโดย
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้คือ ความคิดหมกมุ่นอย่างผิดปกติ ซึ่งสามารถ
ทำ�นายได้จากความฉลาดทางอารมณ์ (Parker et al, 2013)

ภาพที่4.2 แหล่งเงินที่วัยรุ่นยืมมาใช้เล่นพนัน หรือใช้หนี้การพนัน
(ดัดแปลงจาก Omnifacts Research Limited. (1993). An examination of the prevalence
of gambling inNova Scotia (report number 93090). Halifax, Nova Scotia:
Department of Health, Drug Dependency Services)

ดังนั้นในทางปฏิบัติ หากท่านพบว่าวัยรุ่นในความดูแลของท่านเล่นพนันบน
อินเทอร์เน็ต หรือสงสัยว่าอาจกำ�ลังเล่นพนัน เช่น มีการหยิบยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ
เพิ่มขึ้นผิดสังเกต (ดูภาพที่ 4.2) ท่านควรจะ “ใส่ใจ” ในการพูดคุยเพื่อค้นหาสิ่งที่เด็กของ
ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือ การที่เด็กวัยรุ่นมองว่าพ่อแม่ชอบควบคุมโดยไม่ใส่ใจ
ต่อความรู้สึกของเขา เป็นหนึ่งในตัวทำ�นายที่เด็กจะเล่นการพนันบนอินเทอร์เน็ต
(Floros et al., 2013)
จากการสำ�รวจในวัยรุน่ อายุ 12-19 ปี จำ�นวน 2,017 คน และพ่อแม่ ในประเทศกรีซ
(Floros et al., 2013) พบว่า เพศชาย พฤติกรรมของพ่อแม่ที่วัยรุ่นรับรู้ และรูปแบบการ
เล่นอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น เป็นตัวทำ�นายที่ดีที่สุดของการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต และ
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พบว่ า การตั้ ง ค่ า ความปลอดภั ย โดยพ่ อ แม่ ไม่ ส ามารถจะป้ อ งกั น การเล่ น พนั น ทาง
อินเทอร์เน็ตได้ และนักวิจัยสรุปว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่เพียงพอ และจำ�เป็นต้องมีมาตรการจำ�เพาะสำ�หรับการป้องกันเด็กวัยรุ่นจากการพนัน
บนอินเทอร์เน็ต (Griffiths and Parke, 2010, Floros et al., 2013) โดยรัฐควรใช้
กฏหมายควบคุมอย่างจริงจัง

ทำ�ไมคนเราถึงเสพสิ่งบันเทิงใจซ้ำ�ๆ จนถึงระดับที่สร้างความทุกข์ให้กับ
ตัวเอง (และคนรอบข้าง)
l

ความบันเทิงเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ชีวิตมีสีสัน และน่าจะทำ�ให้ชีวิตมีความสุขแต่เพราะ
เหตุใดหลายคนจึงเสพความบันเทิงแบบยั้งไม่อยู่ จนถึงระดับที่เสียสุขภาพและสร้างความ
ทุกข์ให้กับตนเองหรือคนรอบข้างคล้ายกับการดูละคร ดูถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
หรือการเสพดราม่าตามกระทู้ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปในยุคนี้
แต่ก็พบว่ามีผู้ชมผู้เสพหลายท่านเสียงานเสียการ เนื่องมาจากการติดตามความบันเทิง
เหล่านี้ และบางรายเป็นหนักจนเข้าข่ายการติดทางพฤติกรรม (Behavioural addiction)
ซึ่งเป็นหมวดหมู่เดียวกับการติดพนัน (gambling disorder) ตามหมวดหมู่การวินิจฉัยใน
นิยามของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association, 2013b)
ละครบางเรื่ อ งประชาชนติ ด กั น มาก จนปั ญ หาโลกแตกอย่ า งการจราจรบนถนนใน
กรุงเทพฯ สามารถบรรเทาลงได้ในวันที่ละครจะอวสานทีเดียว อย่างไรก็ตามแต่สำ�หรับ
คนที่การพนัน ละคร ฟุตบอล และดราม่า “ไม่ใช่ทาง” ของเขา ถึงเสพไปเขาก็ไม่ติด
ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น?
นอกจากคำ�อธิบายเกี่ยวกับการพนันและการทำ�งานของสมอง ดังที่กล่าวไว้ใน
บทที่ 3 แล้ว ได้มีผู้อธิบายธรรมชาติของการพนันที่มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของ
ผู้ติดพนันจนทำ�ให้เล่นพนันซ้ำ� ๆ จนถึงระดับที่เป็นทุกข์และไม่สามารถหลุดออกมาจาก
วงจรนี้ได้เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาและสามารถพิจารณาแนวทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น
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ทฤษฎี ด้ า นความคิ ด และพฤติ ก รรมของการเล่ น พนั น ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
(cognitive-behavioural theory of problem gambling)

l

Sharpe & Tarrier ได้เสนอรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสรีรวิทยา
ของร่างกาย ความคิด และพฤติกรรม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดและคงอยูข่ องพฤติกรรม
การเล่นพนัน (Sharpe and Tarrier, 1993) ดังนี้
ในระดับร่างกาย การพนันไปเพิ่มการทำ�งานของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น
หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อแตก ซึ่งมาพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นของผู้เล่นพนัน ความตื่นเต้นนี้
เมื่อบวกเข้ากับจังหวะที่ชนะพนัน ก็ย่ิงเป็นการเสริมแรง (reinforce) ให้เล่นพนันซ้ำ� ๆ
และเมื่ อ เวลาค่ อ ย ๆ ผ่ า นไป สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพนั น (gambling
environment) จะถูกผูกเงื่อนไขเข้ากับความตื่นเต้นแบบนี้ และเสริมให้คนนั้นเล่นพนัน
ต่อไป ความคิดเกี่ยวกับการพนัน (เช่น “วันนี้วันดี”, “วันนี้เสีย แต่พรุ่งนี้ก็คงได้คืน”) เกิดขึ้น
และทำ�หน้าที่เป็นตัวกระตุ้น (trigger) ให้เล่นพนันในรอบต่อ ๆ ไป ผู้เล่นที่เสียพนัน
จะเรียนรู้ว่าอาจจะเสียอีก และก็แน่นอนจะเกิดความคิดว่าอีกหน่อยจะชนะ ซึ่งเป็นความ
คิดที่นำ�ไปสู่การเล่นพนันแก้มือ (chasing losses)
ความแตกต่างระหว่างนักพนันทีค่ มุ ตัวเองได้กบั ทีค่ มุ ตัวเองไม่ได้จนติดพนัน ก็คอื
ทักษะชีวิต ทักษะที่ไม่ดีจะเป็นจุดอ่อนให้เสพติด ซึ่งจุดอ่อนนี้อาจเป็นผลมาจากขาดการ
เรียนรู้หรือมีปัญหาทางชีวภาพ เช่น โรคทางสมองอยู่เดิม นอกจากนี้บางสถานการณ์ เช่น
ความเครียดและผลจากของมึนเมา อาจทำ�ให้คนนั้นไม่สามารถนำ�ทักษะชีวิตที่มีมาใช้
ทำ�ให้โอกาสเล่นพนันเพิ่มขึ้น (Sharpe and Tarrier, 1993)
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ภาพที่ 4.3 ทฤษฎีด้านความคิดและพฤติกรรมของการเล่นพนันที่เป็นปัญหา
(cognitive-behavioural theory of problem gambling)ดัดแปลงจาก Sharpe, L., & Tarrier,
N. (1993). Towards a cognitive-behavioural theory of problem gambling.
British Journal of Psychiatry, 162, 407-412.

หากเราใช้แผนภูมิในภาพที่ 4.3 นี้ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการพนันที่ไม่รู้
จบนี้จะเห็นว่าสิ่งสำ�คัญที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเอง ให้ฝ่าวงล้อมออกมาจากวงจร
ความคิด และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้น ก็คือ การใช้ทักษะชีวิตนั่นเอง
l

การสร้างเสริมทักษะชีวิต

การพัฒนาทักษะโดยปรับวิธีคิดและพฤติกรรมนั้น สามารถทำ�ได้ทั้งในกรณี
ของเด็ก (ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ และคณะ, 2555, Piyasil et al., 2011) และผู้ใหญ่ ดังเช่น
ที่ ไ ด้ มีค วามพยายามจัดกิจ กรรมส่งเสริ ม ทั ก ษะชี วิตในโรงเรี ย น และชุ ม ชน เป็ นต้ น
ตัวอย่างทักษะพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญในการนำ�ตัวเองให้หลุดออกจากวงจรความคิดและพฤติกรรม
ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ เช่น พฤติกรรมเล่นพนันที่ถึงระดับสร้างปัญหา ได้แก่
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1) ความสามารถในการควบคุมความตื่นเต้นและระบบประสาทอัตโนมัติ
ผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่า ขณะที่ก�ำ ลังมีอารมณ์ที่ท่วมท้น สมองที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทั ก ษะความฉลาดทางสังคม เช่น การตัด สิ นใจอย่ า งมี วุฒิ ภาวะ และการแก้ ปัญ หา
ทำ�หน้าที่ได้ลดลง (Hare et al., 2008) คงสอดคล้องกับประสบการณ์ตรงของใคร
หลาย ๆ คน ที่พบว่าเวลามีอารมณ์มาก ๆ ความสามารถในการทำ�สิ่งต่าง ๆ มักลดลง คือ
เกร็งมาก เสียใจมาก ดีใจมาก อยากมาก ๆ หรือลุ้นมาก อาจทำ�ให้คนเราใช้ความสามารถ
ได้ไม่เต็มที่ในหลายเรื่อง รวมทั้งการหาทางนำ�ตัวเองหลุดออกจากวงจรความคิดและ
พฤติกรรมที่ก่อความทุกข์ด้วย
กุญแจสำ�คัญที่เราจะใช้ไขเอาเครื่องมือความฉลาดของตัวเองออกมาใช้ได้ คือ
ต้องเริ่มจากการรับรู้อารมณ์ของตนเองแล้วผ่อนคลายอารมณ์ลงให้ได้ก่อน
ความยากคือ หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่าตัวเองกำ�ลังรู้สึกอย่างไร บรรยายไม่ได้
“มันบอกไม่ถูก” (ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า alexithymia ซึ่งถ้าเป็นมานาน มักเกิดปัญหา
อาการทางร่างกายที่หาสาเหตุไม่เจอ เช่น เครียดจนปวดหัวบ่อย ปวดท้องบ่อย ๆ
แต่พอถามว่าเครียดไหมก็บอกว่าไม่เครียด เพราะจริง ๆ แล้วไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ�ว่าเครียด)
หรือหลายครั้งอารมณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมาก เช่น โกรธ และระบบประสาทอัตโนมัติตื่นตัว
ใจเต้นเร็ว เหงื่อออก หน้าแดง จากนั้นก็ลงมือทำ�หรือตัดสินใจแบบผิดพลาด
วิธีการฝึกรับรู้อารมณ์ของตนเองมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น
ในระยะหลังมานี้ คือ การฝึกสติ ซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดความอยากเสพได้
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการนั่งสมาธิ (meditation)
แล้วตรวจสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กที่แสดงให้เห็นการทำ�งานของสมองขณะนั้น
(functional magnetic resonance imaging; fMRI) เพื่อดูว่าขณะนั่งสมาธิเกิดอะไรขึ้น
ในสมองทีท่ �ำ ให้คนเหล่านีส้ ามารถลดความอยากบุหรี่ (craving) เมือ่ เห็นสิง่ ล่อตาล่อใจได้
(Westbrook et al., 2013) เวสต์บรูคและคณะได้ให้อาสาสมัครทีอ่ ยากเลิกบุหรีแ่ ต่ไม่เคย
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นัง่ สมาธิมาก่อนจำ�นวน 47 คน นักวิจยั สอนให้อาสาสมัครกลุม่ นีล้ องมองภาพบุหรี่ แบบ
ที่เคยมองเทียบกับตอนมองเห็นแต่พิจารณาด้วยสติ (mindful attention) พบว่า การ
พิจารณาสิ่งที่เห็น (ภาพบุหรี่) ด้วยสตินั้น สามารถลดความอยากสูบและลดการ ทำ�งาน
ของสมองที่เกี่ยวกับความอยากได้ คือ ที่ subgenual anterior cingulate cortex
(sgACC) (ACC คือส่วนเดียวกับที่เกี่ยวข้องกับความอิจฉา ในบทที่ 3) และยังลดการ
กระจายของสัญญาณประสาทไป จาก sgACC ไปยังสมองส่วนอื่น ๆ ที่เสริมให้อยากด้วย
นอกจากผลเรื่องช่วยลดความอยากแล้ว การมีสติและมีทักษะความฉลาดทาง
อารมณ์ยังมีผลพลอยได้ให้เด็กนักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนดีด้วย
จากการศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำ�นวน 658 ราย
จากโรงเรียน 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร พบว่าการมีผลการเรียนดีสัมพันธ์กับระดับ
คะแนนสติ (จากแบบทดสอบวัดลักษณะความเป็นผูม้ สี ติ) อย่างชัดเจน (ฐิตวี แก้วพรสวรรค์
และคณะ., 2555) สอดคล้องกับการศึกษาในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียน
แพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมปลาย โดยวัดจากคะแนน O-NET
และคะแนน กสพท. (กุลนิดา เต็มชวาลา และ สุวรรณี พุทธิศรี, 2555)
ขณะทีก่ �ำ ลังพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบมีสตินนั้ สมองทีท่ �ำ งานได้ดขี นึ้
เป็นส่วนเดียวกับที่สัมพันธ์กับความภาคภูมิใจในตัวเอง (self-esteem) (Frewen et al.,
2013) แต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร คงต้องมีการศึกษาต่อไป
ตัวอย่างการส่งเสริมทักษะในสังคมไทย
ประเทศไทยเราถือว่ามีความโชคดีทมี่ ตี น้ ทุนทางสังคม คือ วัด ในการช่วยเรือ่ งนีไ้ ด้
ล่าสุดทางกรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
สถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เครื อ ข่ า ยองค์ ก รงดเหล้ า
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เครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้จับมือกันอาศัยจุดเด่นนี้ จัดโครงการรักษาคนไข้
ที่มุ่งมั่นและสมัครใจเลิกสุรา โดยเฉพาะช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย โดยเสริมเรื่องการ
เจริญสติ รวมทัง้ หลักการดำ�เนินชีวติ ให้กบั ผูท้ ตี่ งั้ ใจอยากเลิกสุราอีกด้วย ซึง่ พญ.พันธุน์ ภา
กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
ได้กล่าวถึงผลโครงการเบื้องต้นว่า ผู้ที่ใช้หลักเจริญสติร่วมไปกับการปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทย์ มีอตั ราความสำ�เร็จในการเลิกสุราทีด่ กี ว่าการเลิกแบบธรรมดา (อย่างไรก็ตาม
ในผู้ที่ดื่มหนักมานาน จนสมองได้รับผลกระทบจะเสี่ยงต่อการชักจากการถอนแอลกอฮล์
(alcohol-withdrawal seizure) และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เพื่อให้การเลิกสุราเป็นไป
อย่างปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์ควบคู่ไปด้วย)
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ในแง่มุมต่างๆ เช่น เอกสารความรู้ การเลิกสุราแบบปลอดภัย คู่มือการดูแลให้ค�ำ ปรึกษาปัญหา
การใช้สารเสพติดต่าง ๆ วีดีทัศน์ให้ความรู้แบบกระชับเข้าใจง่าย วันที่มีกิจกรรมในชุมชน ฯลฯ
ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
http://www.i-mapthailand.org/ และท่านสามารถปรึกษาเรื่องการเลิกสุราโดยตรงได้ฟรี
ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร. 1413 เปิดบริการระหว่าง 09.30 - 17.00 น.
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มที่ www.1413.in.th

2) ความสามารถในการอดทนรอคอยสิ่งที่พึงใจ
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ความสามารถในการหักห้ามใจหรือยับยั้งชั่งใจไม่ให้
ทำ�ตามสิ่งยั่วยุ (resistance to temptation) นั้น ค่อนข้างคงที่ในแต่ละคนเมื่อโตขึ้น
กล่าวคือ หากในวัยเด็กไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ เมื่อโตขึ้นก็ทำ�นายได้ว่าจะเป็นเช่นนั้น
(Casey et al., 2011) และสมองส่วนหน้า (frontal lobes) ประสานงานกับ striatum
แบบผิ ด ปกติ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจและการควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองด้ ว ย
ความสามารถในการอดทน รอคอยและหักห้ามใจนี้ ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเด็ก หากผ่าน
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ไปแล้วจะแก้ไขยากเช่นกันแต่ก็ไม่ถึงกับสายจนเกินไป เพียงแต่ต้องคอยเตือนตนเองให้
หนักขึ้นว่าหากทำ�อะไรหรือ อยากได้อะไร แล้ว “ได้ดั่งใจ” เสียหมดทุกครั้ง พึงระวังว่า
ชีวิตอาจจะวนเข้าวงจรที่นำ�ไปสู่การถดถอยได้
วิธีฝึกฝนความสามารถในการอดทนรอคอยสิ่งที่พึงใจ (delayed gratification)
คือ ฝึกรับมือกับความเสียใจ ผิดหวัง และไม่ได้ดั่งใจของตนเองบ้าง การฝึกนั้นสามารถ
ทำ�ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านในชีวิตประจำ�วัน ตัวอย่างเช่นการซื้อของ
แบบฝึกหัดในการฝึกการอดทนรอคอย: ต้านพลังดูดของป้ายลดราคา
ในยุคที่มีการแข่งขันสูงของสินค้าและบริการต่าง ๆ แนวทางการตลาดแบบ
คลาสสิกอย่างหนึ่งที่ถูกนำ�มาใช้แล้วได้ผลเสมอ คือ การติดป้ายลดราคาในบริเวณที่เห็น
ได้ง่าย ใช้ตัวหนังสือตัวใหญ่ ๆ บนป้ายสีแดง เพียงเท่านี้ก็มีลูกค้าซึ่งไม่ได้คิดจะซื้อมาก่อน
แต่พอเห็นป้ายลดราคาเหมือนถูกพลังลึกลับดูดเข้าไปในร้าน และควักกระเป๋าจ่ายอย่างที่
ไม่ได้วางแผนมาก่อน ทั้งที่หลายต่อหลายครั้งของที่ซื้อ เช่น เสื้อผ้า อาจไม่ใช่แบบหรือ
ขนาดที่เหมาะสมที่สุด แต่ก็ซื้อเพราะ “มันถูก” แล้วเมื่อถึงเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิต
ต้องมาตกใจว่าซื้อไปได้อย่างไรมากมายขนาดนั้น
ในความเป็นจริงแล้ว การลดราคาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการกระตุ้น
ยอดขาย ซึ่งเจ้าของกิจการจะเริ่มจากการลดราคาน้อย ๆ ก่อน แล้วต่อมาหากยอดขาย
ยังไม่เป็นไปตามเป้าจะมีการลดราคาในสัดส่วนที่มากขึ้นหรือปรับไปใช้กลยุทธ์อื่น เพื่อ
กระตุ้นให้คนเราบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งความสามารถในการครอบครองวัตถุนั้นมักมาพร้อม
กับความพรั่งพร้อมต่าง ๆ ของชีวิต อย่างไรก็ตามจากการสำ�รวจในนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา อายุ 13-18 ปี จากโรงเรียน 9 แห่งในกรุงเทพฯ จำ�นวน 1,057 คน พบว่าการ
ตัดสินความสำ�เร็จในชีวิตจากการครอบครองวัตถุสิ่งของ สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตได้
เกือบทุกด้านยกเว้นคุณภาพชีวิตด้านจิตใจซึ่งสัมพันธ์ในทางลบ (Prettapapop, 2008)
โดยธรรมชาติแล้วความสามารถในการรอคอยต้านพลังดูดของป้ายลดราคานั้น
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มักเพิม่ ขึน้ ตามอายุ หรือเมือ่ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง จากการศึกษาในอาสาสมัคร อายุ
10 และ 30 ปี จำ�นวน 935 คน พบว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าลดราคา
ตัง้ แต่แรกทีป่ ระกาศลดราคา แม้จะลดเพียงนิดเดียวก็ตาม โดยเฉพาะในผูท้ อ่ี ายุต�ำ่ กว่า 16 ปี
(Steinberg et al., 2009) สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะรับรางวัลเล็กที่มาเร็ว
แทนที่จะรอคอยรางวัลใหญ่ที่กำ�ลังจะตามมา และไม่ค่อยให้ความสำ�คัญกับผลที่จะ
ตามมาจากการตัดสินใจ ในทางตรงกันข้าม การศึกษาพบว่าการวางแผนล่วงหน้าก่อนซื้อ
จะพัฒนามากขึ้นตามอายุ (Steinberg et al., 2009) และหลาย ๆ ครั้ง การซื้อของช่วง
ลดราคาก็เป็นประโยชน์มาก และหากฝึกวางแผนดี ๆ จะได้ของดีราคาถูกและเหมาะกับ
การใช้งานด้วย
อย่างไรก็ตาม ในชีวิตจริง ผู้ใหญ่เองก็ใช่จะต้านพลังดูดนี้ได้
วิธีฝึก เริ่มจากรู้อารมณ์อยากของตนเองและให้เวลาตัวเองคิดวางแผนมากขึ้น
หากของนั้นจำ�เป็นและราคาเหมาะสมอาจจะตัดสินใจซื้อได้ แต่หากยังไม่เหมาะยังมี
ใช้และหมดอายุได้ง่าย ควรชะลอและอดทนรอคอยจังหวะและราคาที่เหมาะสม ยิ่งเรา
ต้านพลังดูดได้บ่อยเท่าไร ครั้งต่อ ๆ ไปจะทำ�ได้ง่ายขึ้นและท่านจะภูมิใจที่สามารถคุม
งบมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายสิ่งที่จ�ำ เป็นได้สำ�เร็จ
3) ทักษะการแก้ปัญหา
ก่อนจะแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการยอมรับปัญหาที่มีอยู่เสียก่อน เกมไม่ใช่สิ่งไม่ดี
เสมอไป แต่อยู่ที่คนนำ�มาใช้ว่าใช้ถูกทางหรือไม่ เหมือนกับไฟที่มีทั้งโทษและประโยชน์
หลาย ๆ เกมถูกพัฒนาให้ผู้เล่นใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีกลยุทธ์ในการวางแผน
ซึ่งก็มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะที่สามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง เช่น การวางแผน
ทางธุรกิจและการแก้ปัญหา เป็นต้น
ข้อต่างของเกมกับชีวิตจริง ก็คือ กฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาในเกมนั้น
หายากในชีวิตจริงเพราะไม่มีกฎตายตัว ชีวิตจะว่าไปก็เปรียบเหมือนเกมที่ยากที่สุด ไม่มี
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ใครรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายเราหรือไม่ ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวร เกมที่เล่นยากแบบนี้ หลายคน
ที่มีความโน้มเอียงบางอย่างอยู่เดิม จึงหลบเลี่ยงไปเล่นเกมที่ง่ายกว่าจนถึงกับหลุดเข้าไป
ติดจนคุมตัวเองไม่ได้
ตัวอย่างของการเลี่ยงปัญหาแบบสุดขั้ว: ฮิคิโคโมริ
ฮิคิโคโมริ (Hikikomori) เป็นปรากฏการณ์ผิดปกติทางจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งคนที่มี
ภาวะนี้จะแยกตัวจากสังคมอย่างเด็ดขาดเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จากการสำ�รวจใน
ชุมชนญี่ปุ่น พบว่า 1.2% ของผู้ร่วมการศึกษาที่มี อายุ 20-49 ปี เคยมีภาวะนี้อย่างน้อย
1 ครั้งในชีวิต (Koyama et al., 2010) ภาวะนี้มักพบในครอบครัวที่พ่อแม่มีการศึกษาสูง
(Umeda and Kawakami, 2012) กิจกรรมหลักของคนหนุ่มสาวที่มีภาวะฮิคิโคโมริ คือ
การเล่นเกมอยู่ในห้องรก ๆ คนเดียว และกินนอนอยู่ในบ้านตลอดเวลา ไม่ทำ�งาน
โดยมากมักเริ่มต้นตั้งแต่วัยรุ่นในรูปของการไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal) ก่อน
เดิมที นักวิชาการเชื่อว่าปัจจัยหลักของภาวะผิดปกตินี้เกิดจากแรงกดดันและวัฒนธรรม
ในสั ง คมญี่ ปุ่ น แต่ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า มี ปั จ จั ย ความเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคจิ ต เวชเข้ า มา
เกีย่ วข้องด้วยบางส่วน โดยพบว่า 54.5% เคยป่วยด้วยโรคจิตเวช (Koyama et al., 2010)
และ 33.3% กำ�ลังป่วย (Kondo et al., 2013) และจริง ๆ แล้วควรต้องได้รับการรักษา
ด้วยยา เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล และอีกกลุ่มหนึ่งมีโรคทาง
บุคลิกภาพหรือกลุม่ โรคออทิสติก ซึง่ ต้องการการรักษาทางจิตสังคม (Kondo et al., 2013)
อย่างไรก็ตาม เกือบ 50% ของผู้ที่มีภาวะฮิคิโคโมริไม่มีโรคจิตเวชอื่น ๆ ร่วม
(primary hikikomori) (Koyama et al., 2010)
แม้ปรากฏการณ์ที่พบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันภาวะฮิคิโคโมริได้
กลายเป็นปัญหาที่พบเป็นวงกว้างทั่วโลก (Kato et al., 2011) และนอกจากการรักษา
โรคจิตเวช (หากมี) แล้ว ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาอื่นที่ได้ผลดี และนักวิชาการทั่วโลก
กำ�ลังพยายามหาทางช่วยเหลือคนหนุ่มสาวเหล่านี้อยู่
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ตัวอย่างการยอมรับว่าปัญหามีอยู่ในสังคม
จากปัญหาภาวะฮิคิโคโมริข้างต้น กลุ่มแพทย์ของญี่ปุ่นได้พยายามหาทาง
แก้ปญ
ั หา โดยต้องยอมรับก่อนว่าสิง่ นีเ้ ป็นปัญหาของสังคมญีป่ นุ่ ทีท่ วีความรุนแรงขึน้ ทุกวัน
โดยเฉพาะในหมู่ วั ย รุ่ น และคนหนุ่ ม สาว จึ ง ได้ ทำ � การสำ � รวจความเห็ น ของบุ ค ลากร
สาธารณสุข รวมทั้งนักเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหาเกณฑ์
การวินิจฉัยที่เหมาะสม (Tateno et al., 2012)
สำ�หรับเรื่องการมีวินิจฉัยทางจิตเวชนั้น มีส่วนคล้ายคลึงกับการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ
เช่น ความดันโลหิตสูง คือเพื่อให้วงการแพทย์และวิชาชีพทางสาธารณสุข สามารถ
ค้นคว้าและหาทางช่วยเหลือผู้ที่กำ�ลังเผชิญปัญหาถึงขั้นกระทบกับสุขภาพของตนเอง
หรือเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนตามมาได้ รวมทั้งพยายามป้องกันคนที่ยังสุขภาพดี ไม่ให้
เกิดปัญหาที่เรารู้อยู่ว่าสามารถป้องกันได้
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของภาวะความดันโลหิตสูง เรารู้ว่าคนเรามีค่าความดัน
ที่หลากหลายในระดับความดันโลหิตที่เท่ากันนั้นบางคนสบายดี ในขณะที่บางคนเกิด
อาการปวดศีรษะแล้ว และยิ่งเราทราบว่าคนไหนมีความเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น
เป็นเบาหวาน หรือพ่อแม่มีประวัติเส้นเลือดหัวใจตีบและสูบบุหรี่ เราก็ควรจะควบคุม
ความดันโลหิตอย่างเคร่งครัดมากขึน้ และลดละเลิกความเสีย่ งทีเ่ ราสามารถป้องกันได้ (เช่น
เราตัดยีนของโรคต่างๆทิ้งจากร่างกายไม่ได้ แต่เราสามารถตัดบุหรี่ออกไปจากชีวิตได้)
เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลแทรกซ้อน เช่น จอประสาทตาเสื่อม โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เป็นต้น
ความรู้ เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ตั ว กรณี ที่ เ ป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง นั้ น เกิ ด มาจาก
จุดเริ่มต้นที่มีการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นที่มาให้เกิดการหาคำ�ตอบ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของคนเรา (และโรคทางจิตเวช)
นั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากมีมิติในทางจิตใจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา บุคลิกภาพ เจตคติ
108

แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน

ความเชื่อ สิ่งแวดล้อม และสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมากกว่าปัญหา
อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ท�ำ ให้หลายคนอาจมองว่าพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องนิสัยสันดาน
โรคเวรโรคกรรม หรือการหาเรื่องใส่ตัวมากกว่าเรื่องของสุขภาพและตกอยู่ในสภาวะ
จำ�ยอมว่าอะไรจะเกิดก็เกิด ทำ�อะไรไม่ได้ หรือยิ่งกว่านั้นบางคนอาจจะเลือกที่จะไม่สนใจ
กับปัญหา ด้วยคิดว่ามันจะไม่เกิดกับตัวเองหรือคนที่เรารักและอาจจะต่อต้านด้วยซ้�ำ
ตัวอย่างการแก้ปัญหาเท่าที่พอจะทำ�ได้: harm reduction
ด้วยความที่การแก้พฤติกรรมของคนเป็นเรื่องยาก จึงมีอีกแนวคิดหนึ่งที่นำ�มา
บรรเทากันไปก่อน คือ ลดผลร้ายที่เกิดจากพฤติกรรม (harm reduction) เช่น ในกรณี
ของคนที่ติดแอลกอฮอล์เรื้อรังและเลิกไม่สำ�เร็จหรือยังไม่มีแรงจูงใจจะเลิก อย่างน้อย
การมาพบแพทย์ดีกว่าไม่มาเลย เช่น อย่างน้อยก็มาตรวจตับ เสริมวิตามินบี (คนติด
สุรามักขาดวิตามินบีหนึ่ง ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง) และเฝ้าระวัง
โรคทีจ่ ะแทรกซ้อนถึงแก่ชวี ติ เช่น โรคกระเพาะอักเสบจากแอลกอฮอล์ ซึง่ สามารถนำ�ไปสู่
อาการกระเพาะทะลุ หรือเลือดออกในทางเดินอาหารจนช็อกตาย เป็นต้น
อีกตัวอย่าง คือ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่ห้ามกันยาก ตามแนวคิด harm reduction ก็คือ ในเมื่อรู้อยู่ว่าห้ามยาก อย่างน้อยก็
บรรเทาโดยการลดผลกระทบจากพฤติ ก รรมนั้ น ก็ ยั ง ดี เช่ น ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เป็นต้น
สำ�หรับเรื่องการพนัน มีตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาในบ่อนคาสิโนในเมือง
ลาสเวกัสซึ่งคล้ายคลึงกับแนวคิด harm reduction
จากการวิจัยในเมืองลาสเวกัส ซึ่งสัมภาษณ์ทั้งเจ้าของกิจการพนันต่าง ๆ นัก
ออกแบบเกมและเครื่องพนัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในบ่อนคาสิโนและผู้เล่นพนัน รวมทั้ง
ครอบครัวด้วย มีเรื่องน่าตกใจว่า สิ่งที่พบบ่อยในบ่อนแทบทุกวัน คือ มีนักพนันช็อกตาย
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คาเครื่องพนันบ่อยมาก และการช่วยเหลือพาคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลนั้นลำ�บากมาก
สาเหตุที่น่าตกใจที่ทำ�ให้การช่วยชีวิตเป็นไปอย่างยากลำ�บาก ก็คือระหว่างที่มี
คนหนึ่งกำ�ลังจะตาย ต้องปั๊มหัวใจอยู่ตรงหน้านักพนันที่นั่งเล่นอยู่ที่เครื่องติด ๆ กัน
กลับไม่สนใจแม้แต่จะขยับให้ทางเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ แต่ยังคงดูใจเย็นและเล่นต่อไป
และไม่ยอมลุกจากเครื่องให้เจ้าหน้าที่ขนคนไข้ผ่านทางแคบ ๆ จนต้องปั๊มหัวใจกัน
ตรงข้างขาเก้าอี้ตัวที่นักพนันนั่ง
ในที่สุดทางบ่อนต้อง “แก้ปัญหา” เท่าที่จะพอแก้ได้ โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนวิธี
ปั๊มหัวใจ และซื้อเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติมาติดตามบ่อนด้วย เพื่อให้ลดปัญหา
ในการขนย้ายผู้ป่วยตอนเบื้องต้น ผลคือในหนึ่งปีมีการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจตามบ่อน
ในลาสเวกัสกว่า 2,000 ครัง้ และอัตรารอดชีวติ เพิม่ ขึน้ จากไม่กเี่ ปอร์เซ็นต์ เป็นประมาณเกือบ
50% (Schull, 2012)
ปัญหาที่หาทางแก้ยากที่สุด (แก้ที่คน) จึงถูกบรรเทาด้วยประการนี้ อย่างไรก็
ตามจะเห็นว่าวิธีการแบบ harm reduction นั้น เป็นเพียงแต่การบรรเทาปัญหา แต่ใน
ระยะยาวแล้วคงไม่ใช่คำ�ตอบในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่สุด และปัจจุบันก็ยังไม่มี
ข้อสรุปว่าคำ�ตอบของปัญหาโลกแตกนี้คืออะไร
ความสามารถในการตั้งคำ�ถามเพื่อหาคำ�ตอบ และท้าทายความคิดความเชื่อ
(ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป) จึงเป็นทักษะที่จำ�เป็นในการร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคมไปสู่จุดที่สมาชิกอยู่อย่างมีความสุข
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4) ทักษะการตั้งคำ�ถามท้าทายความคิด / ความเชื่อแรกของตัวเอง
Ben Goldacre นักเขียนชาวอังกฤษ เจ้าของหนังสือขายดีเรื่อง Bad Science
ได้เขียนหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่อง “ทำ�ไมคนฉลาดถึงเชื่อเรื่องโง่ๆ” (Why Clever People
Believe Stupid Things) โดยอธิบายสาเหตุที่พบบ่อยในการประมวลผลและด่วนสรุป
อย่างผิดพลาดว่า ได้แก่ ความบังเอิญ (randomness) การย้อนจากความสุดโต่งกลับไป
หาค่าเฉลี่ย (regression to the mean) ลำ�เอียงเข้าข้างหลักฐานที่เป็น “ข่าวดี”
(the bias toward positive evidence) ลำ�เอียงตามความเชื่อเดิมของตนเอง (biased
by our prior beliefs) มีให้ใช้ (availability) และอิทธิพลจากสังคม (social influences)
(Goldacre, 2009)
ในที่นี้จะขอขยายความสาเหตุข้างต้นด้วยตัวอย่างจากสิ่งที่พบในสังคมไทย ดังนี้
ตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่เป็นที่ถกเถียงในปัจจุบัน คือ การล้างพิษซึ่งมีการ
ให้บริการอยู่หลายสำ�นัก (เช่น สวนทวารล้างพิษลำ�ไส้ ดื่มน้ำ�มันมะกอกผสมมะนาวล้าง
พิษตับ ตบล้างพิษสะสมในร่างกาย) ปัจจุบันเป็นการรักษาทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูง
ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านมากมายทั้งสองฝั่ง เช่น
ฝ่ายวิทยาศาสตร์จะจับผิดว่าการล้างพิษไม่ใช่เรื่องจริง ส่วนฝ่ายล้างพิษก็มักบอกว่า
การล้างพิษมีประโยชน์อยากสร้างบุญกุศลให้คนรักสุขภาพ ไม่มเี วลามาทำ�วิจยั และมักชีว้ า่
การมี ค นต้ อ งการจำ � นวนมากเป็ น การสะท้ อ นทางอ้ อ มว่ า การล้ า งพิ ษ ต้ อ งได้ ผ ลจริ ง
คนถึงมาทำ�
ประเด็นนี้ไม่ขอสรุป แต่อยากยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ช็อกความเชื่อเดิมของ
แพทย์เช่นกัน
การผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อลดความอ้วนมีมาหลายสิบปี สามารถช่วยผู้ป่วยให้
ลดน้ำ�หนักได้รายละหลายสิบกิโลกรัม และเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยไปเป็นคนใหม่ได้
ในระยะเวลาอันสั้น และเมื่อไม่กี่ปีก่อนมีงานวิจัยสนับสนุนว่าช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็ง
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ในผู้หญิงอ้วนได้ (Sjostrom et al., 2009) แต่ล่าสุดเมื่อมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มีงาน
วิจยั ขนาดใหญ่ศกึ ษาจากข้อมูลของผูท้ ผี่ า่ ตัดทางเดินอาหารเพือ่ ลดความอ้วนกว่า 15,095
คน เทียบกับคนอ้วนที่ไม่ผ่าตัดดังกล่าว 62,016 คน พบว่าโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ตามระยะเวลาที่ผ่านไปและหากเทียบกับคนปกติ ความเสี่ยงมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ของผู้ที่รับ
การผ่าตัดลดความอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 200% (Derogar et al., in press)
เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนัน้ ปัจจุบนั ยังไม่มใี ครทราบซึง่ เราจะไม่มวี นั ได้รคู้ �ำ ตอบเลย
หากเราไม่เริ่มที่จะคิดท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าผอมลงแล้วเป็นเรื่องดีล้วน ๆ การจะหา
คำ�ตอบต้องเริ่มจากการตั้งคำ�ถามเสียก่อนและยังมีการค้นคว้าหาคำ�อธิบายต่อไปและ
การจะเริ่มตั้งคำ�ถามได้ก็ต้องมาจากการสังเกตก่อน เช่น ในกรณีการผ่าตัดทางเดินอาหาร
เพื่อลดความอ้วนนี้ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลก่อนว่ามีผลอะไรที่ตามมาบ้างและเทียบกับ
คนที่อ้วนเหมือนกันแต่ไม่ผ่าตัดลดความอ้วน
สิ่งหนึ่งที่พบบ่อยว่า การบำ�บัดหรือศาสตร์ทางเลือกเป็นปัญหากับผู้ที่ไปรับ
บริการ ก็เพราะมีการให้การจัดการแทรกแซง (intervention) ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า
“ได้ผลดี” (เช่น ตับและลำ�ไส้ดีขึ้นหรือไม่ สุขภาพจิตดีขึ้นหรือไม่) และ “ได้ผลเสีย” (เช่น
มะเร็ง การติดเชื้อในลำ�ไส้ ทางเดินน้ำ�ดีอักเสบ การป่วยเป็นโรคจิตเวช) หรือไม่อย่างไร
สำ�นักเหล่านี้มักอาศัยความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการหรือเจ้าของกิจการ เช่น เป็นแพทย์
เป็นครูอาจารย์ เป็นนักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่หนักกว่านั้นคือเป็นใครก็ไม่ทราบ
ไม่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่มจี ติ วิทยาพอทีจ่ ะทำ�ให้คนเชือ่ ได้ โดยอาศัยการตลาด
สร้างแบรนด์ให้มีภาพลักษณ์ (brand image) แบบอนุรักษ์วิถีธรรมชาติ อ่อนโยน
สำ�หรับผู้ใส่ใจตนเองและป้องกันรักษาสุขภาพก่อนจะสายเกินไป แล้วเรียกคืนมาไม่ได้
(brand value) หรืออาจมีภาพลักษณ์แบบลึกลับน่าค้นหา (เช่น ระลึกชาติ สะกดใจ
ไขปมชีวติ ) และบอกต่อแบบปากต่อปากและบนสือ่ สังคมออนไลน์ มีโปรโมชัน่ ซือ้ 1 แถม 1
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งที่มีแนวโน้มพร้อมจะเชื่ออยู่แล้ว คือ รายที่อยากมีสุขภาพดี
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และได้รับอิทธิพลจากสังคมกลุ่มคนรักสุขภาพ (social influences) (Goldacre, 2009)
รวมทั้งตอกย้ำ�ให้กลุ่มลูกค้าเดิมเกิดความภูมิใจที่เป็นผู้นำ�สิ่งดีไปบอกต่อ คล้ายกับเป็น
กัลยาณมิตรซึ่งผู้ประกอบการหลายรายใช้จุดนี้ย้ำ�เข้าไปเพื่อเสริมความจงรักภักดีต่อ
การบริการสำ�นักนั้น (brand loyalty) และกลับมาใช้บริการซ้ำ� ๆ เรื่อย ๆ รวมทั้งอาจใช้
สื่อโฆษณาทางทีวีหรือบนอินเทอร์เน็ตอย่างอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ในวงการศาสตร์ทางเลือกนั้น เช่นเดียวกับทุกวงการคือมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
จริงใจและหลอกลวง แล้วในกรณีเช่นนี้เราจะมีวิธีอย่างไรในการป้องกันตนเองจากการ
ตกเป็นเหยื่อ
ในประเทศอังกฤษ ได้มีการพยายามควบคุมกิจการแต่ละสำ�นักเหล่านี้ ให้อยู่
ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานที่ชื่อว่า the Complementary and Natural
Healthcare Council (CNHC) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาล และให้เจ้าของ
กิจการแต่ละสำ�นักมาลงทะเบียนรับการตรวจสอบแบบไม่บังคับ คือไม่มาลงทะเบียนก็
ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายและยังดำ�เนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามจากรายงาน
ในหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน (www.theguardian.com) วันที่ 16 เมษายน 2553
หน่วยงานนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากทั้งฝ่ายสนับสนุนศาสตร์ทางเลือก (บอกว่า
หน่ ว ยงานนี้ ไ ม่ มี วิ จั ย รองรั บ ไม่ รู้ ไ ม่ เข้ า ใจในศาสตร์ แ ล้ ว จะมาตรวจสอบได้ อ ย่ า งไร)
และฝ่ายที่คัดค้าน (เพราะหน่วยงานนี้ถูกก่อตั้งโดยการล็อบบี้ของเจ้าของสำ�นักศาสตร์
ทางเลือกแห่งหนึ่งกับรัฐมนตรีสาธารณสุขและเมื่อถูกขอให้ชี้แจงเพื่อความโปร่งใสก็ไม่
สามารถชี้แจงอย่างชัดเจนได้)
จากบทเรียนของต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าการป้องกันตัวเองจากสิ่งเลวร้ายนั้น
คงหวังพึ่งคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้ การพึ่งพาตัวเองด้วยการตั้งคำ�ถามท้าทายความคิด
ความเชื่อของตัวเอง จะเป็นเกราะคุ้มกันเราออกจากความคิดที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง
ได้ดีที่สุด
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ตัวอย่างคำ�ถามที่ Martin Robbins คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ในอังกฤษได้ตั้ง
คำ�ถามคือสินค้าและบริการหรือศาสตร์ทางเลือกเหล่านี้เป็น “ยา” และ “การรักษา
ทางการแพทย์” หรือไม่ ถ้าเป็นยา ทำ�ไมไม่ต้องผ่านการควบคุมของ Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) (ตรงกับองค์การอาหารและยา
ของประเทศไทย (อย.) ถ้าเป็น “การรักษา” ทำ�ไมผู้ให้บริการไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของ
กระทรวงสาธารณสุข ถ้าไม่ใช่ทั้งยาและไม่ใช่การรักษา ทำ�ไมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จึง “ยอม” ให้สำ�นักเหล่านี้อ้าง (claim) ถึงประโยชน์ต่อ “สุขภาพ” เป็นต้น
จากหัวข้อการสร้างเสริมทักษะชีวิตที่ยกตัวอย่างมาทั้งสี่ข้อ จะขอนำ�มาแสดง
วิธีใช้ทักษะเหล่านี้ กับเรื่องใกล้ตัวในสังคมไทยปัจจุบัน นั้นคือ การตลาดแบบเกม (gamebased marketing)
l

การตลาดแบบเกม (Game-based marketing; Funware)

Zichermann และ Linder ได้เขียนหนังสือสำ�หรับนักการตลาด เรื่อง Gamebased marketing: inspire customer loyalty through rewards, challenges, and
contests มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และผู้อ่านที่ไม่ใช่นักการตลาดก็น่าศึกษาไว้เพื่อเปิดโลก
ให้ทันเกมกับความเปลี่ยนแปลงนี้
ตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมา ความนิยมของเว็บไซต์กลาย
เป็นสิ่งที่คนในแวดวงต้องการทราบ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป
ความฮิ ต ของเว็ บ ไซต์ นี้ เรี ย กศั พ ท์ เ ทคนิ ค ว่ า “ความติ ด หนึ บ ” (stickiness) โดย
วัดจากปัจจัยสองประการ คือ 1) ระยะเวลาที่อยู่บนเว็บไซต์ และ 2) การเข้ามาเช็คความ
เคลื่อนไหวบนเว็บไซต์บ่อย ๆ
จากปัจจัยสองข้อนี้ ท่านคงเดาได้ไม่ยากว่า เว็บไซต์ที่มี“ความติดหนึบ”สูงสุดใน
ยุคปัจจุบนั คือ สือ่ สังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิรค์ (social network) เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์
ฯลฯ และเกมออนไลน์ ที่ มี ลั ก ษณะแบบใช้ ผู้ เ ล่ น หลายคน (multiplayer game)
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ดังนั้นในปัจจุบันเจ้าของกิจการต่าง ๆ จึงเล็งเห็นช่องทางด้านการตลาดบนเว็บไซต์สอง
ประเภทนี้อย่างมาก ในทางธุรกิจปัจจุบันแล้ว ความติดหนึบของเว็บไซต์เทียบเท่ากับ
brand loyalty ในทางการตลาดนั่นเอง
เมือ่ ผนวกการตลาดในโลกออนไลน์ และโลกความเป็นจริง (ออฟไลน์) เข้าด้วยกัน
จะให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมาก โดยที่ต้นทุนต่ำ�และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
จำ�นวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดว่าทำ�อย่างไรให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องสนุก เรียกว่า
Funware คือ ทำ�ทุกอย่างให้เป็นเรื่องสนุกแล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ นักการตลาด
จะมี เ ป้ า หมายว่ า ทำ � อย่ า งไรก็ ไ ด้ ใ ห้ ส ามารถผลั ก ดั น พฤติ ก รรมของผู้ ใช้ (เช่ น ผู้ เ ล่ น
อินเทอร์เน็ต เกม เฟสบุค ฯลฯ) ไปในทิศทางที่เด่นชัดและตรงประเด็นแบบคาดเดาได้
(อ้างหนังสือ) ซึ่ง Funware หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การตลาดแบบใช้เกม (Game-based
marketing) นี้ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่พลิกชีวิตประจำ�วันของลูกค้าไปสู่เกม เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เขาต้องการได้ (Zichermann and Linder, 2010)
ประโยคเด็ดที่มักได้ยินจากจากธุรกิจที่ใช้การตลาดแบบเกม (Funware) นี้ ได้แก่
“เชิญร่วมสนุก….”, “ร่วมโหวตให้กบั ผูท้ ที่ า่ นชืน่ ชอบ”, “สะสมแต้มลุน้ แลก…..”, “เปิดฝา/
ฉลาก ลุ้นโชค”, “แชร์ลิงค์กดไลค์ ลุ้นรับรางวัล…” เป็นต้น และมีรูปแบบกิจกรรมที่
สนุกสนาน เช่น การเล่นเกมที่จัดโดยเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ แล้วผู้เล่นได้รางวัล เป็นต้น
ทำ�ไมมันถึงเป็นการตลาดที่ประสบความสำ�เร็จสูงในเวลาอันรวดเร็ว
เพราะเกมมีผลไปกระตุ้นสมองส่วนรางวัล (reward system) ในระดับที่กระตุ้น
ได้แรงกว่ารางวัลตามธรรมชาติ (เช่น ได้กินอาหารอร่อย หรือเห็นคนหน้าตาดี) ของผู้รับ
ได้แบบเดียวกับสารเสพติด (Weng et al., 2013) คือสามารถทำ�ให้ผู้ใช้ติด คิดถึงบ่อย ๆ
และอยากหามาใช้ซ�้ำ อีก ซึ่งข้อต่างจากการตลาดแบบเดิม ๆ คือเมื่อติดแล้วจะมีผลไปลด
ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ ทำ�ให้ยิ่งซื้อมากขึ้น ๆ ถี่ขึ้น ๆ จนเกินกว่าปริมาณ
ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การบริ โ ภคได้ และยิ่ ง บวกกั บ การตลาดออฟไลน์ เช่ น จั ด งานอี เวนท์
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เชิญคนดังมาร่วมงาน ก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมแบรนด์ที่กระตุ้นยอดขายได้อีกทาง
จะว่าไปแล้ว การพนันเองก็เป็นการตลาดแบบเกมเช่นกัน โดยเกมที่เล่นมี
หลากหลายและรางวัลที่ได้มีทั้งรางวัลที่เป็นรูปธรรม (เงิน) และที่เป็นรางวัลทางจิตใจ
ซึ่งในระยะยาวแล้ว ผู้เล่นจะให้ความสนใจกับรางวัลที่เป็นเงินลดลงและเพียงแค่ได้เล่น
ก็สามารถกระตุ้นให้สุขได้แล้ว (รายละเอียดบทที่ 3)
สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ชินตาตามหน้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาในช่วงเวลา
เลิกเรียน คือ สินค้าแผงลอยที่ขายบนทางเท้าหน้าโรงเรียน ซึ่งมีคุณครูในโรงเรียนต่าง
จังหวัดสังเกตเห็นว่า ปัจจุบนั สินค้าของเด็กเล่นราคาถูก มักแฝงไว้ดว้ ยการพนันเช่นกัน เช่น
ให้เด็กเขียนชื่อแบบสุ่มให้ตรงกับช่องรางวัลปริศนา (อาจเป็น ตุ๊กตา เครื่องบินเด็กเล่น
ฯลฯ) แล้วเมือ่ เปิดลุน้ ก็จะมีรางวัลออกมาให้เด็กทีจ่ า่ ยเงินซือ้ ของเล่น (ทีย่ งั ไม่รวู้ า่ คืออะไร)
เป็นต้น
นอกจากนี้ ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้น ได้มีการแฝงการพนัน
มากับกลยุทธ์ของการตลาดแบบเกมอีกด้วย
l

รูปแบบใหม่ของการพนันในสังคมไทย: ลุ้นกันสนั่นเมือง

ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ (พ.ศ.2555-2556) ได้มีความนิยมของแคมเปญส่งเสริม
การขายประเภทลุ้นโชคออกมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย เช่น การแข่งขันของน้ำ�หวาน
ผสมชาเขี ย วยี่ ห้ อ ต่ า ง ๆ แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการได้ ทำ � การขออนุ ญ าตการดำ � เนิ น การ
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
อย่างถูกต้องแล้ว (กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ, 2556) กลับพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้
ตระหนักว่าการเปิดฝาลุ้นรางวัล เป็นรูปแบบหนึ่งของการพนันแบบล็อตโต้ (จากคำ�
สัมภาษณ์ของเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีเด็กและ
วัยรุน่ จำ�นวนมากทีเ่ ข้าร่วมในแคมเปญเหล่านี้ รวมทัง้ ในสปอตโฆษณาของน้�ำ ดืม่ ยีห่ อ้ หนึง่
ก็ได้ใช้พรีเซนเตอร์เป็นเด็กเล็กทำ�ท่าเปิดฉลากลุ้นรางวัลอีกด้วย
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อิทธิพลของการตลาดแบบเกมทีแ่ ฝงการพนัน ต่อสมอง ความคิด พฤติกรรม
และทักษะชีวิตของผู้บริโภค
l

การตลาดประเภทที่ก ล่าวมานี้ ถื อ เป็ นการพนั นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ ง น่ า เป็ นห่ วง
อย่างยิง่ ว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพสมองของผูบ้ ริโภคในระยะยาว เช่น ทำ�ให้เป็นคนขาด
วุฒิภาวะ มือเติบ ใช้เงินเปลือง และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเวช (รายละเอียดในบทที่ 3
เรื่องผลของความเสียหายของสมองที่สัมพันธ์กับการติดพนันที่ออกมาในรูปพฤติกรรม)
ดังที่แสดงตัวอย่าง อิทธิพลของการตลาดแบบเกมที่แฝงการพนันต่อสมอง ความคิด
พฤติกรรม และทักษะชีวิตของผู้บริโภค ไว้ในภาพที่ 4.4 และ 4.5

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างอิทธิพลของการตลาดแบบเกมที่แฝงการพนัน ต่อสมอง ความคิด
พฤติกรรม และทักษะชีวิตของผู้บริโภค
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ภาพที่ 4.5 ภาพสินค้าทีซ่ อื้ มาเก็บไว้เต็มตูเ้ ย็น พร้อมคำ�
บรรยายว่า “ขายน้ำ�หวานผสมชาเขียวยี่ห้อหนึ่ง เปิด
ขวดแล้ว (เอารหัสใต้ฝา)” “พอดีมันเยอะมากกิน
ไม่หมด” สะท้อนให้เห็นว่ามีคนที่ซื้อสินค้าเพื่อรางวัล
จากแผนส่งเสริมการขายมากกว่าการซื้อเพื่อบริโภค
จริง ๆ (ดัดแปลงจากภาพจาก https://twitter.com/
for407203/status/328507162382970880/
photo/1)

สำ�หรับงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ อาจเทียบเคียงได้จากการศึกษาชิ้นหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นจากบริบทที่ว่าลอตเตอรี่แบบขูดแล้วรู้ผลทันทีเป็นที่นิยม
ในหมู่วัยรุ่นอเมริกันและผู้ใหญ่เป็นผู้ซื้อเป็นของขวัญให้เด็กได้ลุ้นในหลายโอกาส คำ�ถาม
ของการวิจัยชิ้นนี้คือ การให้ของขวัญเด็กเป็นลอตเตอรี่ขูดเช่นนี้ จะมีผลต่อมุมมองและ
พฤติกรรมของเด็กในอนาคตหรือไม่
นักวิจัยชาวอเมริกันจึงได้ทำ�การวิจัยในวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งใน
รัฐคอนเนติกัต (Kundu et al., 2013) จำ�นวน 2,202 คน พบว่าเด็กที่เคยได้รับ
ลอตเตอรี่แบบขูดตอนเด็ก ๆ จะมีปัญหาจากการเล่นพนันในเวลาต่อมา มากกว่าเด็กที่
ไม่เคยได้รับของขวัญดังกล่าว โดยพบว่าเด็กพัฒนาขึ้นมาเป็นการซื้อลอตเตอรี่แบบขูดเอง
รวมทั้งซื้อลอตเตอรี่ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เมื่อถูกถามว่าพ่อแม่ท้วงบ้างไหม หรือคิดว่าการ
ป้องกันการเล่นพนันในเด็กเป็นเรื่องสำ�คัญหรือไม่ วัยรุ่นกลุ่มนี้มักตอบว่าไม่ ทั้งนี้เป็นที่
น่าสนใจว่ายิ่งวัยรุ่นเคยได้รับลอตเตอรี่ขูดเป็นของขวัญตอนอายุน้อยเท่าไร ความรุนแรง
ของการเล่นพนันจะเป็นปัญหามากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหามากกว่าในรายที่เริ่มซื้อเอง
ตั้งแต่แรก
งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่เคยได้ของขวัญเป็นลอตเตอรี่ตอนเด็กหรือ
วัยรุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับมุมมอง พฤติกรรม และเจตคติว่าการเล่นพนันนั้นเป็นเรื่องที่รับได้
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(acceptability) คือไม่เห็นแปลกที่จะเล่นพนัน นอกจากนี้ยังพบว่าประสบการณ์ในวัยเด็ก
ดังกล่าวยังสัมพันธ์กับการเล่นพนันที่เป็นปัญหาอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าการได้ลองเล่น
ลอตเตอรี่แบบขูดที่ได้จากผู้ใหญ่ สามารถส่งผลเสียและทำ�ให้เด็กเกิดปัญหาติดการพนัน
เมื่อโตขึ้น (Kundu et al., 2013)
จึงเกิดคำ�ถามที่น่าคิดว่า ถ้าเด็กหรือวัยรุ่นไทยได้รับสินค้าลุ้นโชคที่มีรูปแบบของ
การพนันแทรกที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ข้างต้นอยู่บ่อย ๆ จะมีผลเสียเช่นเดียวกัน
หรือไม่ คำ�ถามนีอ้ าจไม่มใี ครพิสจู น์ความจริงได้และกว่าจะพิสจู น์ได้อาจจะสายเกินแก้แล้ว
และเลวร้ายที่สุดคือ เด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศอาจเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ที่สมองเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมพัฒนาบกพร่องอันเนื่องมาจากผลของการพนัน
รูปแบบใหม่นี้นั่นเอง
การที่เด็กและวัยรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล
เนื่องจากยิ่งเริ่มเล่นพนันตอนอายุน้อยเท่าไร ก็จะยิ่งมีปัญหาเล่นพนันได้รุนแรงมากขึ้น
เท่านั้น (Hyder et al., 2008) นอกจากนี้หากเด็กเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่ที่เล่นพนัน
ความรุนแรงของปัญหาเล่นพนันในเด็กก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วย (Wickwire et al., 2007)
ผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการจำ�กัดการเข้าถึงการพนันในเด็ก
และวัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม (Hyder et al., 2008, Wanner et al., 2009,
Bowden-Jones, 2013, Spear, 2013)
จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ มีรอบตัวนั้น และเมื่อพบกับสิ่งล่อตาล่อใจต่าง ๆ
คนเราก็สามารถทำ�ผิดพลาดได้ แล้วหากว่าเราพบว่ามีคนทำ�ผิด เราควรจะแสดงท่าที
อย่างไรจึงจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายในระยะยาว

ถ้าเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกในสังคมทำ�ผิดไปแล้ว เราควร
แสดงท่าทีอย่างไร
l

หากท่านเชือ่ ในศักยภาพมนุษย์ทวี่ า่ คนเราเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา สามารถอธิบายได้
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ทั้งจากหลักการทางสมองในบทที่ 2 และหลักพฤติกรรมบำ�บัด (behavioural therapy)
สิ่งที่ผู้ที่กระทำ�ผิดควรได้รับเป็นบทเรียน เพื่อเรียนรู้ปรับปรุงตัวเอง เพื่อที่จะไม่ทำ�ผิดซ้ำ�
ก็คือบทลงโทษ (punishment) เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และรับผิดชอบต่อผลเสียที่ตามมา
(consequence) จากการกระทำ�ผิดนั้นและหากคิดจะทำ�ครั้งต่อไปจะได้คิดให้มากขึ้น
ก่อนจะลงมือ ซึ่งอาจจะระงับการกระทำ�ได้บ้าง
กล่าวคือ ต้องเริ่มจากการยอมรับผิดแล้วรับบทเรียนและโทษจากการกระทำ�
ของตน ความสามารถในการตระหนักถึงผลที่ตามมา (consequence) ตั้งแต่ก่อนลงมือ
ทำ � เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง นั้ น เป็ น ปั ญ ญาอย่ า งหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ ค นเราสามารถพั ฒ นาตนเอง
กลายเป็นคนที่ดีขึ้น น่ารักขึ้น เก่งขึ้น และทำ�ให้สังคมรอบตัวน่าอยู่ขึ้นได้อีกด้วย
หากสมาชิกในสังคมทำ�ผิด แล้วไม่ได้รับบทลงโทษใด ๆ เลย สิ่งที่จะตามมาคือ
l
ในระดับบุคคล ผู้กระทำ�ผิดจะเรียนรู้ว่าการทำ�ผิดนั้นสามารถทำ�ได้โดยไม่มี
ผลเสียใด ๆ มีแต่ได้กับได้ และผลที่ได้ก็ถูกมองว่าเป็นรางวัล (reward) ที่ไปเสริมให้สมอง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัลทำ�งานมากขึ้น เก่งขึ้น และค่อย ๆ ลดความสามารถของสมอง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวุฒภิ าวะลงไป จนขาดความยัง้ คิดทำ�ให้มแี นวโน้มจะทำ�พฤติกรรมเดิมซ้�ำ ๆ
คือ ทำ�ผิดซ้�ำ นั่นเอง เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ทำ�ให้ได้มาซึ่งรางวัล (reward- seeking
behaviours) และยิ่งยึดติด (หรือเสพติด) อยู่กับรางวัลนั้น ๆ อาจจะเป็นเงิน อำ�นาจ ฯลฯ
ตามแต่ความต้องการของแต่ละคน
l ในระดับครอบครัว บุตรหลานที่มีแบบอย่าง เช่น พ่อแม่ กระทำ�ผิดให้เห็น
และอาจส่งเสริมให้ลูกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าทำ�ตาม เด็กและวัยรุ่นนั้นที่มีสัมพันธภาพดี
กับพ่อแม่ ก็มักมองพ่อแม่เป็นฮีโร่และต้องการดำ�เนินรอยตาม (idealisation) ทำ�ให้เมื่อ
เติบโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำ�นั้นเป็นสิ่งที่ถูก คือเห็นผิดเป็นชอบ
เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนัน่ เอง และมีแนวโน้มกระทำ�ผิดแบบเดียวกับพ่อแม่เนือ่ งจากมองเห็น
การกระทำ�ผิดนั้นเป็นเพียงแค่การหาความสุข (reward-seeking behaviours)
120

แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน

อย่างหนึ่ง โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ (เช่น ได้รับคำ�ชม ซึ่งเป็นแรงเสริมทางบวก
(positive reinforcement) แบบ “ให้ทา้ ย” จากพ่อแม่) นอกจากนีอ้ าจถ่ายทอดแนวโน้ม
พฤติกรรมมาโดยตรงทางพันธุกรรมผ่านกระบวนการทางเอพิเจเนติกส์ (รายละเอียด ใน
บทที่ 1) กรณีของผู้ใหญ่ที่โตมาจากพื้นฐานเช่นนี้ มักไม่มีความรู้สึกผิดหรือละอายใน สิ่งที่
ทำ� (lack of superego) เนื่องจากตลอดชีวิตที่ผ่านมา “เรียนรู้” มาจากประสบการณ์ ที่
ได้รับจากการเลี้ยงดู และจากสิ่งที่เห็นในสังคมรอบข้างว่าเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ถูกต้อง หากเป็น
หนักเข้า อาจถึงขั้นป่วยเป็นโรค antisocial personality disorder ซึ่งปัจจุบัน ในทาง
จิตเวชศาสตร์ยงั ไม่มวี ธิ รี กั ษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสำ�หรับผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นโรคนี้ นอกจาก อาศัย
หลั ก การปรั บ พฤติ ก รรมให้ เขาอยู่ ใ นจุ ด ที่ ไ ม่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ สั ง คม คื อ ต้ อ งอาศั ย พึ่ ง พา
กระบวนการทางกฎหมายนั่นเอง
l
ในระดับสังคม สังคมเกิดความเคยชินกับการทำ�ผิดและทำ�ซ้ำ�จนกลายเป็น
ความเคยชิน (habituation) เพราะว่า “ใคร ๆ เขาก็ทำ�กัน” และนานเข้าอาจกลายเป็น
บรรทัดฐานของสังคม (social norm) ส่วนคนทีท่ �ำ ถูกจะถูกมองว่าแปลกไปจากบรรทัดฐาน
ของสั ง คมไม่ อ ยู่ กั บ โลกความเป็ น จริ ง เช่ น เป็ น พวก “โลกสวย” เพ้ อ ฝั น หรื อ
อาจถูกกดลงไปเป็นคนที่ “แรง” เช่น เมือ่ เจอคนแซงคิวแล้วไม่ยอมให้แซงอาจถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนแล้งนำ�้ใจ “คนไทยเราใจดี เรื่องแค่นี้ทำ�ไมจะให้กันไม่ได้”
วิธีคิดเช่นนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กลไกทางจิต (defense mechanism)
แบบใช้ข้ออ้าง (rationalisation) เป็นการหาข้อแก้ตัวให้ความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของตนนั้นดูชอบธรรมมากขึ้น (เช่น เรียกพฤติกรรมที่ผิดนั้นใหม่ด้วยคำ�ศัพท์
ที่ดูดี เช่น เรียกคำ�ว่าโกหก ว่า “white lie”) ซึ่งคล้ายกับคำ�ว่า “แถ” ในภาษาปากปัจจุบัน
การใช้ขอ้ อ้าง (rationalisation) นี้ เป็นหนึง่ ในกลไกทางจิตแบบขาดวุฒภิ าวะ (immature
defense mechanisms) ซึ่งผู้ที่ใช้กลไกทางจิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตเช่นนี้บ่อย ๆ โดยไม่
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ อาจป่วยทางจิตเวชหรือกลายเป็นคนที่ขาดวุฒิภาวะ
และคุณธรรมได้
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สิ่งเหล่านี้นานเข้าจะทำ�ให้คนในสังคมขาดความเคารพซึ่งกันและกัน โดยมี
แนวโน้มจะเรียกร้องสิทธิของตนเองแต่ไม่เคารพสิทธิของผูอ้ น่ื ในสังคม รวมทัง้ ไม่ท�ำ หน้าที่
ของตนเองด้ ว ยและอาจกลายเป็ น คนที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมไปสู่ จุ ด ที่
ทุกคนมีความสุขในระยะยาว และหากคนในสังคมได้รับแรงเสริมแบบ “ให้ท้าย” (หาก
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงเด็ก จะคล้ายคำ�ว่า “เลี้ยงแบบตามใจ” (overindulgent
parenting) และหากเปรียบเทียบกับนโยบายทางการเมืองจะคล้ายคำ�ว่า “ประชานิยม”
(populism) ก็จะยิ่งทำ�ให้สมาชิกในสังคมขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง
และขาดวุฒิภาวะง่ายขึ้น ผลที่ตามมาคือ การ “ให้ท้าย” สามารถกลับไปส่งผลกระทบ
ได้ลกึ ถึงระดับสมองของบุคคล ในทำ�นองเดียวกับทีพ่ บในผูท้ ตี่ ดิ พนัน คือขาดความยืดหยุน่
เห็นสิง่ ล่อใจแล้วเกิดความอยากไปหมด อาจมีนสิ ยั อิจฉาริษยาเพิม่ ขึน้ ความสามารถในการ
ตัดสินใจลดลง มือเติบใช้เงินเปลือง เพิ่มความเสี่ยงในพฤติกรรมลักขโมย ฉ้อฉล คอรัปชั่น
และมีโอกาสเป็นโรคจิตเวชและโรคติดสารเสพติดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายที่เริ่มได้รับการ
“ให้ท้าย” มาตั้งแต่อายุยังน้อย (รายละเอียดในบทที่ 3)
กรณีที่ผู้ทำ�ผิดพลาดนั้นเป็นเด็กและวัยรุ่น นอกจากเด็กควรได้รับผิดชอบและ
สำ�นึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งพ่อแม่ก็มีต้องมีส่วนรับผิดชอบและอบรมเด็กเช่นกัน
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจจากครอบครัวและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมจะช่วย
ส่งเสริมเด็กให้ก้าวไปในทางที่ดีขึ้นและปรับปรุงตัวใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม การให้ความเห็นใจและให้โอกาสนั้น ควรมีขอบเขตไม่ให้มากจน
เป็นการให้ท้าย ซึ่งจะเป็นผลเสีย การออกมาเรียกร้องขอความเห็นใจ (เช่น อ้างว่ากระทำ�
ผิดไปเพราะขาดสติ ตามกลไกทางจิตแบบที่คนนั้นเคยใช้มาตลอด) นั้น ผู้ท�ำ ผิดอาจทำ�ได้
แต่สังคมไม่ควรปล่อยผ่านเพราะการให้อภัยกับการรับบทเรียนของผู้ทำ�ผิด เป็นคนละ
ประเด็นกัน ผู้ที่สำ�นึกผิดและพร้อมจะปรับปรุงตัวอย่างแท้จริงจะยินยอมรับบทเรียน
ที่เป็นผลที่ตามมาจากการกระทำ�ของตนเอง
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ดังนั้นการให้โอกาสที่แท้จริงกับผู้ที่ทำ�ผิด ก็คือ การให้บทเรียน (บทลงโทษ)
เนื่องจากการเรียนรู้ที่สังคมมอบให้นั้น เป็นเหมือนการหยิบยื่นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้กับผู้ทำ�ผิด การให้ท้ายและละเลยกับความผิดต่างหาก ที่เป็นการ “ปิดโอกาส”
พัฒนาตนเองของผู้ทำ�ผิด อีกทั้งยัง “เปิดช่อง” ให้เกิดผลตามมาเป็นลูกโซ่ ดังที่กล่าวไว้
ข้างต้นอีกด้วย
l

สรุป

การพั ฒ นาความสุ ข ของคนไทย ตามหลั ก ความรู้ เรื่ อ งสมอง จิ ต เวชศาสตร์
และจิตวิทยา นั้น ต้องเริ่มจากการทำ�ความเข้าใจที่มา ความคิด พฤติกรรม และการ
เปลีย่ นแปลงทางสมองทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาทีต่ อ้ งร่วมกันแก้ไข ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว
และสังคมในวงกว้าง ในยุคปัจจุบันที่มีสิ่งล่อใจ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี และรูปแบบ
การตลาดที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองและสังคมให้พ้นจากวงจร
ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ คือการสร้างเสริมทักษะชีวิต รวมทั้งทำ�หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง
และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เคารพ ให้อภัย แต่ไม่ละเลยปล่อยผ่านจนทำ�ให้
ผู้ที่ผิดพลาด ทำ�ผิดซ้ำ�แล้วกลับมาเป็นภัยต่อสังคม ในทางตรงกันข้ามควรยึดหลักการ
เรื่องการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้โอกาสคนในสังคมได้พัฒนาค่อย ๆ
ปรับปรุงตนเองจนไปถึงจุดที่สมาชิกของสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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