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ที่แตกต่างกันไป	แต่ความกังวลลึกๆ	ในใจที่ไม่อาจสลัดหลุดคือความ

สงสัยว่าวิธีนี้เหมาะสมกับครอบครัวของเราหรือไม่	และจะปรับให ้

เข้ากับธรรมชาติของลูกได้อย่างไร

	 เพราะเดก็แต่ละคนไม่เหมือนกนั	เคน็ โมะง	ิหรืออีกชือ่หนึง่คอื 

เค็นอิชิโร โมะงิ นักวิจัยด้านสมองชาวญี่ปุ่น	ผู้เขียนหนังสือเล่มนี ้

จงึได้ย�า้ว่าจงค้นหาสมบตัทิีซ่่อนอยู่ในตวัเดก็แต่ละคนให้เจอ	เพือ่ทีเ่รา

จะได้พฒันาเดก็ไปในทศิทางที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม		สิ่งส�าคัญ

คือต้องเร่ิมต้นตั้งแต่ช่วงอายุ	0-5	ขวบ	ซ่ึงเป็นช่วงเวลาทองที่สมอง 

ของเด็กจะพัฒนาสูงสุดและเป็นรากฐานซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อเด็ก 

ไปตลอดชีวิต		หลักการที่ว่านี้เป็นเช่นไรและต้องท�าอย่างไร	ขอให ้

คุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับเฝ้าดูลูกๆ	เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ด้วยกัน

	 ส�านักพิมพ์อินสปายร์ยินดีแทนเด็กๆ	ทุกคนที่จะได้มีวัยเด็ก 

อันรุ่งโรจน์และสนุกสนาน	เพราะคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาได้อ่าน

หนังสือเล่มนี้

ด้วยความปรารถนาดี

ส�านักพิมพ์อินสปายร์
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มั่นคงและมีความสุข
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และวิธีการเลี้ยงเด็กไว้อย่างน่าสนใจ		สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	การค้นหา

สมบัติหรือความถนัดในตัวลูก	โดยการสร้างรากฐานของสมองให้ 
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น�าไปสู่	“ความสามารถในการค้นหาความถนัดของตนเอง	ค้นหาสิ่งที่

ตัวเองอยากเรียน	จดจ่อกับสิ่งนั้นได้	และท�าเป้าหมายให้ส�าเร็จ”	ซ่ึง

ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของเด็กฉลาดที่แท้จริง	และเป็น

คุณสมบัติที่จ�าเป็นในยุคสมัยต่อจากนี้		หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงที่มา 
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รอบด้าน	ทั้งในเร่ืองการสอน	วิธีการเล่น	วิธีการจัดกิจกรรมที่จะช่วย
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คุณแม่และทุกๆ	คนที่ดูแลเด็กเล็ก	

	 น่ายินดีเป็นอย่างย่ิงที่เราได้มีหนังสือ	ฝึกสมองลูก 5 ปี ได้ดี

ตลอดชีวิต	มาเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยกันเน้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
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ของการเตบิโตไปเป็นผู้ใหญ่ทีม่คีณุภาพในอนาคต		หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า 
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พัฒนาลูก	และสนุกกับการค้นหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับลูกในการ

พัฒนา	“ความฉลาดที่แท้จริง”	เพื่อให้ลูกปรับตัวได้กับทุกสภาพ

แวดล้อมและอยู่ดี	มีสุข

ธิดา	พิทักษ์สินสุข	(ครูหวาน)

กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี



สำรบัญ
บทนํา
มาเล่นเกม	“หาสมบัติ”	ที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กๆ	กันเถอะ ............................13

สมองของ “เด็กที่ฉลาดจริง ๆ ” จะพัฒนาสมบูรณ์
ตั้งแต่ 5 ขวบ ..................................................................................................................20

ลองทิ้งความคิดที่เคยมีว่า “ตามปกติแล้ว…” ............................................24

“การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” ยังเป็นที่ต้องการ
ในระดับแนวหน้าของโลก ........................................................................................27

การศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยแนวใหม่ที่เริ่มเข้ามาในญี่ปุน่ ..............31

วิธีพัฒนา “ความฉลาดที่แท้จริง” เพ่ือให้ปรับตัวได้กับ
ทุกสภาพแวดล้อม ........................................................................................................35

“ความร�่ารวยของพ่อแม่” ไม่เกี่ยวกับ “ความฉลาดของลูก” ..........38

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

บทที่
1

กำรวัดผลจำกกำรศึกษำ
แบบมำตรฐำนนั้น
ใช้ไม่ได้ในระดับสำกล



วงจรการหลั่งโดพามีนเกิดจากการเล่นของเด็ก ๆ  ..............................44

เพ่ิมประสบการณ์ที่ท�าให้ร่างกายหลั่งโดพามีน 
แล้วสมองจะพัฒนาอย่างติดจรวด .................................................................47

ให้เด็กมีประสบการณ์ “ท�าอะไรได้ส�าเร็จ” เยอะ ๆ  ...................................50

ชมด้วย “ค�าชมแบบมีเงื่อนไข” + “ค�าชมแบบไม่มีเงื่อนไข” 
จะได้ผลด.ี............................................................................................................................53

ฝึกประสาทการมองเห็นและการรับกลิ่น 
เพ่ือพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ................................................64

ดูแลต้นอ่อนความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ  ให้ดี ...............................57

แค่ “กิน” ก็ท�าให้โดพามีนหลั่ง ..............................................................................66

ฝึกประสาทการได้ยินและการสัมผัส 
เพ่ือพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ...............................................60

เด็กผู้ชายจะฉลาดขึ้นด้วยกีฬา เด็กผู้หญิงจะฉลาดขึ้น
ด้วยการเล่น “บทบาทสมมต”ิ ..............................................................................70

0707

บทที่
2

วิธีพัฒนำวงจรกำรหล่ังโดพำมีน 
ซึ่งจะมีประโยชน์ไปตลอดชีวิต

08

09

10

13

11

14

12

15



การเลี้ยงลูกไม่มี “ถูกผิด” หรือ “ข้อบังคับ” ................................................74

“ช่วงเวลาที่เด็กไม่พูดอะไร” เป็นช่วงที่สมองก�าลังพัฒนา ..............77

ยิ่งพัฒนา “ความสามารถในการแสดงออก” 
ความฉลาดก็ยิ่งเพ่ิม ..................................................................................................80

การเรียนที่ดี = การเรียนที่ท�าให้เกิดผลงาน ...............................................84

“ โฮมสกูล” การศึกษาแบบใหม ่.............................................................................97

อย่าขัดขวาง “ความอยากรู้ ” หรือ “ความอยากลอง” 
ของเด็ก ..............................................................................................................................88

เด็กที่ตัดสินใจด้วยตนเองได้จะใช้ชีวิตอย่างราบรื่น
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ .......................................................................................................100

เพ่ิมความอยากรู้อยากเห็นและต้องการหาค�าตอบ
ด้วยแอ็กทีฟเลิร์นนิง ..................................................................................................92

บทที่
3

วิธีดีที่สุดที่จะสอนให้ลูกเป็น
เด็กฉลำดที่แท้จริง

17

18

19

22

20

23

21

16



การเล่น “อย่างอิสระ” ท�าให้สมองของเด็ก ๆ  พัฒนา
อย่างก้าวกระโดด .....................................................................................................106

แค่ไม้ 1 แท่งก็เป็นของเล่นแสนสนุก .............................................................111

สารานุกรมภาพเป็นของที่ควรซื้อไว้ตั้งแต่ลูกอายุ 0 ขวบ ........... 114

บริหารสมองด้วยการเล่น “ซ่อนของ” และ “บทบาทสมมติ” .........117

ให้สมองของเด็กได้ “ผจญภัย” บ้าง ............................................................127

ภาษาอังกฤษก็เป็นการเล่น ลองอ่านหนังสือให้ลูกฟงั
เป็นภาษาอังกฤษดูสิ ...............................................................................................120

แทนที่จะให้ดูดีวีดีเรื่องเดิม ควรซื้อดีวีดีเรื่องใหม่
ให้ลูกดูเยอะ ๆ  .................................................................................................................131

เล่นกับเด็กที่โตกว่า สมองจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ..................124

บทที่
4

กำรเล่นที่จะท�ำให้ควำมสำมำรถ
ของเด็ก ๆ  พัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด

25

26

27

30

28

31

29

24


