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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึ กบริ หารสมองด้วยโปรแกรม “21 Days
Brainwave Classroom” ต่อคลื่นสมองของผูส้ ู งอายุ มีอาสาสมัครเข้าร่ วมการวิจยั จานวน 14 คน เพศ
ชาย 4 คน และเพศหญิง 10 คน อายุระหว่าง 61-84 ปี ก่อนเข้าร่ วมการฝึ กสมอง อาสาสมัครทุกคน
จะถูกวัดคลื่ นสมอง ได้แก่ คลื่นสมองชนิ ดเดลต้า (Delta) ธี ตา้ (Theta) อัลฟ่ า (Alpha) เบต้า (Beta)
และแกมม่า (Gamma) ไว้เพื่อใช้เปรี ยบเทียบกับคลื่นสมองหลังการฝึ ก จากนั้นอาสาสมัครแต่ละคน
จะทาการฝึ กสมองโดยใช้โปรแกรมฯ ดังกล่าวทีละ Module ไปเรื่ อยๆ โดยที่จะให้อาสาสมัครหยุด
พัก 15 – 30 นาที เมื่ อติดอยูท่ ี่ Session ใด session หนึ่ ง และไม่สามารถฝึ กต่อใน Session ถัดไปได้
ก่อนเริ่ มทาการฝึ กใหม่ต้ งั แต่ตน้ จากนั้นตรวจวัดคลื่นสมอง อีกครั้ง
ผลการศึกษาพบว่า คลื่ นสมองทุกชนิ ด มี ค่าเฉลี่ ยคลื่ นสมองหลังการฝึ กปฏิ บตั ิมีค่าเฉลี่ ย
ลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ นัน่ หมายความว่า การฝึ กบริ หารสมองด้วยโปรแกรม “21 Days
Brainwave Classroom” ไม่มีผลต่อคลื่นสมองของผูส้ ู งอายุ

คาสาคัญ: การฝึ กสมอง / คลื่นสมอง
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ABSTRACT
The purpose of this experimental research was to study the effect of using “21 Days
Brainwave Classroom” on the brainwaves in elderly people. The sample of the study was 14
persons, which are 4 men and 10 women, aged 61-84 years old. Prior to the training, the Delta,
Theta, Alpha, Beta, and Gamma brainwaves will be measured in all samples. During the training,
should any sample could not proceed to the next session, he/she would be measured the
brainwaves again, and allowed to break for 15 to 30 minutes. Then the second training will be
done, and that sample would be measured the brainwaves again.
The result from the study shown that the average of all brainwave decreased after the
training is not statistically significant. That means using “21 Days Brainwave Classroom”
doesn’t affect on the brainwaves in elderly people.

Keywords: Brain Exercise / Brainwave

บทนา
บุคคลเมื่อย่างเข้าวัยชราแต่ละคนที่เคยเหมือนกันจะแสดงความแตกต่างกันมากขึ้นเป็ นแบบ
ฉบับโดยเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่ งการเสื่ อมฉับพลันของระบบอวัยวะใดก็ตามมักเป็ นผลมาจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่ จากความชราภาพโดยตัวเอง ความชราโดยปกติอาจไม่ปกติถา้ เพิ่มปั จจัยเสี่ ยง
เช่น ความดันโลหิ ตสู ง, การสู บบุหรี่ , การนัง่ ทางานออฟฟิ ต โดยขาดการออกกาลังกายและการดูแล
ตัวเองอย่างถู กวิธี ทั้งนี้ ความชราโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ งมี การถดถอยพลังในการสร้ างสภาวะ
สมดุลย์ของอวัยวะ อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิ ดอาการใด ๆ หรื อกระทบกระเทือนต่อกิจกรรมประจาวัน
แต่อย่างใด หากเข้าใจลึกซึ้ งถึงสัจธรรมเหล่านี้ จะทาให้รู้วา่ ทาไมคนเราจึงอายุยนื ขึ้น
คนชราส่ วนมาก ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร มีเพียง 35% ของคนอายุ 85 ปี ที่ไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิภารกิ จส่ วนตัวได้ท้ งั หมดและเพียง 20% ที่ตอ้ งอยู่ในสภาพทรุ ดโทรม ช่ วยตัวเองไม่ได้ ใน
รายชราที่ ไม่แข็งแรงช่ วยเหลื อตัวเองไม่ได้น้ นั จะเกิ ดผลข้างเคี ยงจากยาต่าง ๆ ในการใช้เพื่อรักษา
โรคได้ง่ายขึ้น เมื่อผนวกกับภาวะเสื่ อมถอยของการสร้างภาวะสมดุ ลยของสรี ระร่ างกายที่มีอยูแ่ ล้ว
จึงเป็ นสาเหตุหลักๆ ที่ทาให้คนชราเหล่านี้ ตกเป็ นเหยื่อของโรคภัยจากสิ่ งแวดล้อมและผลข้างเคียง

3

จากยาได้ง่ายยิง่ ขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่า วัยชรานั้น มีเรื่ องจะต้องทาความเข้าใจ เนื่องจากคนชราไม่ใช่แค่
ผูใ้ หญ่ที่มีตวั เลขอายุมาก ๆ เช่นเดียวกับที่เราเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่วา่ เด็กมิใช่ผใู ้ หญ่ตวั เล็ก ๆ แค่น้ นั มี
ความแตกต่างทั้งในแง่สรี ระวิทยา และอาการแสดงของโรค การแทรกซ้อนของโรคอย่างมาก ความ
เข้า ใจที่ ถู ก ต้องย่อมช่ วยในการดู แลคนวัยชรา เป็ นไปโดยถู ก หลัก และได้ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ใน
อนาคตประเทศไทยย่อมมี วยั ชราที่ ม ากขึ้ นเรื่ อย ๆ เป็ นสั ดส่ วนที่ ม ากขึ้ นในสั งคม ดังนั้น การมี
ความรู ้และเน้นถึงวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในคนอายุมากจึงเป็ นเรื่ องสาคัญและควรค่าแก่การศึกษา
ให้มากขึ้น (กิตติ ตระกูลรัตนาวงศ์, 2560)
สมองเสื่ อมในผูส้ ู งอายุ มักเกิดจากการสู ญเสี ยในด้านการรู ้คิดของสมอง ภาวะเช่นนี้ ส่งผล
กระทบต่อทั้งตัวผูป้ ่ วยเองและคนในครอบครัวที่ตอ้ งดูแล โดยทัว่ ไปการดูแลรักษาโรคสมองเสื่ อมมี
หลายด้าน ทั้งด้านการรู ้คิด ความจา พฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่ งการดูแลด้านการรู ้คิดและความจานั้น
สามารถทาได้โดยใช้ยาและไม่ใช้ยาควบคู่กนั วิธีที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ การกระตุน้ การรู ้คิดและความจา
ด้วยกิจกรรมต่างๆ
การกระตุ ้น การรู ้ คิ ด (cognitive stimulation) หรื อ การฝึ กสมอง (brain exercise) เพื่ อ ให้
ผูป้ ่ วยสมองเสื่ อมได้ทากิ จกรรมที่มีความสนุ กสนาน เป็ นการกระตุน้ การคิดอ่าน สร้างสมาธิ และ
ความจา โดยการทากิ จกรรมกลุ่มเล็กๆ ร่ วมกับผูป้ ่ วยรายอื่นๆ เช่น การพูดคุยถึ งเหตุการณ์ ในอดี ต
และปั จจุบนั ซึ่ งจะพูดคุยในหัวข้อที่ ผปู ้ ่ วยสนใจ จัดกิจกรรมการเล่น เกมส์ ทายคา เกมจับคู่ภาพ การ
ต่อจิ๊กซอว์ หรื อกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การวาดรู ป ระบายสี ร้องเพลง เต้นรา เป็ นต้น ซึ่ งการเลือก
กิจกรรมต้องขึ้นกับความชอบของผูป้ ่ วยและความเหมาะสมกับสุ ขภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย ดังนั้นการ
กระตุ ้น การรู ้ คิ ด นี้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ความจ าและกระบวนการคิ ด ช่ ว ยให้ ส ามารถสื่ อ สารและ
ตอบสนองกับผูอ้ ื่ นได้ดีข้ ึ น โดยเฉพาะกับผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในระยะแรกถึ งระยะปาน
กลางและนาไปฝึ กปฏิบตั ิเองเมื่ออยูบ่ า้ นเพราะถ้ามีการฝึ กฝนเป็ นประจา จะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่ อมมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน ที่สาคัญยังช่ วยให้การดู แลง่ายขึ้นด้วย (อาภาวรรณ โสภณธรรม
รักษ์, 2557)
การออกกาลังกายสมองจึงเป็ นกลวิธีอย่างหนึ่ งที่กระตุน้ สมองได้ออกกาลัง เพราะเมื่ อฝึ ก
ออกก าลั ง สมองบ่ อ ยๆ สมองจะมี ก ารหลั่ ง สารที่ เรี ยกว่ า นิ ว โรโทรฟิ นส์ (Neurotrophins)
เปรี ยบเสมือน “อาหารสมอง” ที่ทาให้เซลล์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนของ เดนไดรต์ (Dendrite) ที่
เชื่ อมระหว่างเซลล์ประสาททางานดีข้ ึน จึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้เนื้ อเซลล์เจริ ญเติบโตและเซลล์สมอง
แข็งแรง เมื่อเซลล์สมองส่ วนใหญ่แข็งแรง ก็จะทาให้เกิดความจา การรับรู ้ และการทางานของสมอง
ระดับสู ง คือ การคิดคานวณ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสิ นใจ และการวางแผน
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ที่ดีข้ ึน ทาให้การทางานของสมองยังคงประสิ ทธิ ภาพดี แข็งแรง และชะลอความเสื่ อม (สุ ขพัชรา
ซิ้มเจริ ญ, 2553)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของคลื่ น สมองหลังการฝึ กสมองด้ว ยโปรแกรม “21 Days
Brainwave Classroom”
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาผลของการฝึ กสมองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ
การทางานของสมอง โดยวัดผลการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง ด้วยเครื่ องวัดคลื่ นสมองไร้ สาย
แบบเคลื่อนที่รุ่น Neurosky ในกลุ่มประชากรสู งอายุที่สุขภาพดี อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มาฝึ กร้อง
เพลงที่ สมาคมนักแต่งเพลงแห่ งประเทศไทย ซอยลาดพร้าว 36 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 14 คน
กระบวนการเก็บข้อมูลของกลุ่มทดลองจะมีรายละเอียดจาแนกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1. เก็บข้อมูลคลื่นสมอง ของกลุ่มอาสาสมัครก่อนการเริ่ มการทดลอง เพื่อนามาเปรี ยบเทียบ
กับคลื่นสมองขณะทาการทดลอง
2. เก็บข้อมูลคลื่ นสมองโดยวัดขณะที่ กลุ่ มทดลองกาลังฝึ กสมองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
โดยจะวัดหลังจากทาการฝึ กในแต่ละ Module แล้วเสร็ จ โดยนาผลการทดลองมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ครั้งเปรี ยบเทียบกัน
3. อาสาสมัครฝึ กสมองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปซ้ า โดยให้พกั สมอง 15 - 30 นาที ก่อนเริ่ ม
ฝึ กใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรเป็ นอาสาสมัครสุ ขภาพดี ชายหรื อหญิง ช่ วงอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มาฝึ กร้องเพลง
ที่ ส มาคมนักแต่ งเพลงแห่ งประเทศไทย ซอยลาดพร้ าว 36 แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่ มอาสาสมัครที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่ วมการศึ กษาทั้งสิ้ น จานวน 50 คน ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรคานวณ ดังนี้
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= ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปรตาม ก่อนและหลังของ
กลุ่มทดลอง = 0.059 (อ้างอิงงานวิจยั ของ ปราโมทย์ สื่ อวิโรจนกุล, 2557)
= 1.645 ( = 0.05, ความเชื่อมัน่ 95%)
= ค่าความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุด ที่ยอมให้เกิดขึ้นเมื่อนาค่าตัวอย่างไปประมาณค่า
ประชากร กาหนดให้ = 0.03

เผือ่ Drop-out = 20%
ดังนั้นต้องสุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 14 คน
เกณฑ์ การคัดเข้ า (Inclusion Criteria) มีเกณฑ์ดงั นี้
1. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพดี
2. ต้องมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
3. ต้องไม่มีประวัติการบาดเจ็บที่ศีรษะหรื อเคยได้รับอุบตั ิเหตุอย่างรุ นแรง
4. ต้องไม่มีประวัติการเจ็บป่ วยทางจิต หรื อมีการใช้ยาทางจิตเวช หรื อใช้สารเสพ
ติดที่มีผลต่อระบบประสาท
5. ต้องมีความสามารถในการมองเห็นเป็ นปกติ (สามารถสวมแว่นตาได้)
6. ต้องมีวามสามารถในการฟังและได้ยนิ เสี ยงเป็ นปกติ
7. ต้องความเต็มใจเข้าร่ วมการทดลองและลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
เกณฑ์ การคัดออก (Exclusion Criteria)
1. ผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าร่ วมการฝึ กตามโปรแกรมที่กาหนดได้
2. ผูท้ ี่ไม่มีสามารถมาวัดผลตามเกณฑ์และเวลาที่กาหนดได้
3. ผูท้ ี่มีการใช้โปรแกรมพัฒนาสมองอื่นๆ ร่ วมด้วยในระหว่างการฝึ ก
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ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มอาสาสมัคร
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มอาสาสมัคร
กลุ่มตัวอย่าง n = 14
เพศ
ชาย
หญิง
ช่ วงอายุ (ปี )
60.0 – 64.9
65.0 – 69.9
70.0 – 74.9
75.0 – 79.9
80.0 – 85.0
Mean ± SD
min – max

4
10
1
3
3
4
3
69.5 ± 6.5
61 – 84

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มีอาสาสมัครจานวน 14 คน โดยมี
ข้อมู ลเบื้ องต้น ดังนี้ กลุ่ มตัวอย่างเป็ นเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.60 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
71.40 มีอายุเฉลี่ ยของอาสาสมัครทั้งหมด 69.5 ปี (69.5 ± 6.5 ปี ) โดยอายุสูงสุ ด 84 ปี และต่าสุ ด 61
ปี
2. ผลวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ยบผลการการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการฝึ กสมอง ด้ ว ย
โปรแกรม 21 Days Brainwave Classroom
ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21
Days Brainwave Classroom
จานวนการฝึ ก
n
Mean ± SD

7

รอบที่ 1
รอบที่ 2
t;df;p-value

(คน)
14
14

14.08 ± 0.026
17.01 ± 0.014
1.37; 27; 0.03*

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการฝึ กสมองด้วย
โปรแกรม 21 Days Brainwave Classroom ผลการศึ กษาพบว่า ในรอบที่ 1 ค่าเฉลี่ ยความสามารถ
ของการฝึ กเริ่ มต้นเฉลี่ ย 14.08 ± 0.0026 แบบฝึ กและหลังการฝึ กปฏิ บตั ิ มีค่าเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น (17.01 ±
0.014) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p value = 0.03) ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ข้อมูลเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 Days
Brainwave Classroom
3. ผลวิเคราะห์ ข้อมูลเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองแต่ ละชนิด ก่ อนและหลังการฝึ ก
สมองด้ วยโปรแกรม 21 Days Brainwave Classroom
ตารางที่ 3 ข้อมูลเปรี ยบเที ยบคลื่ นสมองแต่ละชนิ ด ก่อนและหลังการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21
Days Brainwave Classroom
คลื่น N
Mean ± SD (µV)
Difference Paired df p-value
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สมอง
เดลต้ า
ธีต้า
อัลฟ่ า
เบต้ า
แกมม่ า

14
14
14
14
14

(ก่อน, หลัง)
(0.018 ± 0.062, 0.016 ± 0.026)
(0.017 ± 0.024, 0.014 ± 0.071)
(0.009 ± 0.031, 0.003 ± 0.023)
(0.008 ± 0.016, 0.003 ± 0.010)
(0.001 ± 0.026, 0.001 ± 0.032)

-0.003 ± 0.071
-0.004 ± 0.014
-0.006 ± 0.002
-0.005 ± 0.001
-0.013 ± 0.009

t test
0.78
1.23
0.97
1.16
1.12

13
13
13
13
13

0.41
0.21
0.45
0.27
0.29

ตารางที่ 3 แสดงข้อมู ลเปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของคลื่ นสมองชนิ ดต่างๆ ก่ อนและ
หลังการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 Days Brainwave Classroom ผลการศึ กษาพบว่า คลื่ นสมองที่
เป็ นคลื่ น แบบ slow wave ได้ แ ก่ ค ลื่ น สมองชนิ ดเดลต้ า (Delta brainwave) และธี ต้ า (Theta
brainwave) นั้น ค่ าเฉลี่ ยคลื่ น สมองชนิ ดเดลต้า (Delta Brainwave) มี ค่ า เริ่ ม ต้นเฉลี่ ย 0.018±0.062
และหลังการฝึ กปฏิ บตั ิ มีค่าเฉลี่ ยลดลง (0.0061 ± 0.0645) อย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติ (p value =
0.41) ในขณะที่คลื่ นสมองชนิ ดธี ตา้ (Theta Brainwave) มี ค่าเริ่ มต้นเฉลี่ ย 0.017 ± 0.024 และหลัง
การฝึ กปฏิ บ ัติ มี ค่ า เฉลี่ ย ลดลง (0.0138 ± 0.0534) อย่า งไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p value = 0.21)
ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จารณาคลื่ น สมองแบบ fast wave ได้แก่ ค ลื่ น สมองชนิ ดอัล ฟ่ า (Alpha brainwave)
เบต้า (Beta brainwave) และแกมม่า (Gamma Brainwave) นั้นพบว่า ค่าเฉลี่ ยคลื่ นสมองชนิ ดอัลฟ่ า
(Alpha Brainwave) มีค่าเริ่ มต้นเฉลี่ย 0.009 ± 0.031 และหลังการฝึ กปฏิ บตั ิมีค่าเฉลี่ยลดลง (0.003 ±
0.023) อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p value = 0.45) ในขณะที่ ค ลื่ น สมองชนิ ดเบต้ า (Beta
Brainwave) มีค่าเริ่ มต้นเฉลี่ย 0.008 ± 0.016 และหลังการฝึ กปฏิบตั ิมีค่าเฉลี่ยลดลง (0.003 ± 0.0010)
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p value = 0.27) ส่ วนคลื่ นสมองชนิ ดแกมม่า (Gamma Brainwave) มี
ค่ า เริ่ ม ต้น เฉลี่ ย 0.001 ± 0.026 และหลัง การฝึ กปฏิ บ ัติ มี ค่ า เฉลี่ ย ลดลง(0.001±0.032) อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p value = 0.29) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั เรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคลื่นสมองจากการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21
Days Brainwave Classroom ในกลุ่ มอาสาสมัครวิจยั เพศหญิ งและชาย ที่ มีอายุระหว่าง 61 - 84 ปี
ไม่มีประวัติโรคประจาตัวหรื อการเจ็บป่ วยต่างๆ เช่น โรคที่เกี่ ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง
โรคที่ เกี่ ยวข้องกับ ความผิดปกติ ท างจิ ตหรื อมี พ ฤติ กรรมก้าวร้ าวรุ นแรง ประวัติก ารเข้ารั บ ผ่าตัด
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สมอง เป็ นต้น อาสาสมัครต้องไม่รับประทานยา สมุนไพร หรื อฮอร์ โมนที่มีผลต่อสมองและคลื่ น
สมอง ไม่มีประวัติการสู บบุหรี่ ใช้สารเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ จานวนอาสาสมัครมีท้ งั สิ้ น 14 คน
โดยมีขอ้ มูลเบื้องต้นดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 28.60 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อย
ละ 71.40 โดยมีอายุเฉลี่ยของอาสาสมัครทั้งหมด 69.5 ± 6.5 ปี
2. ผลวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการฝึ กสมองด้ ว ยโปรแกรม 21 Days
Brainwave Classroom
ผลการศึกษาพบว่า ในรอบที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสามารถของการฝึ กเริ่ มต้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
หลังการฝึ กจะเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p value = 0.03)
3. ผลวิเคราะห์ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคลื่นสมองในแต่ ละชนิด เปรี ยบเทียบก่ อนและ
หลังการฝึ กเจริญสติแบบปัญญาภายใน ในสามช่ วงเวลา ทั้งแบบลืมตาและหลับตา
ผลการเปรี ยบเที ยบข้อมูลคลื่ นสมอง ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21
Days Brainwave Classroom ของคลื่ น สมองที่ เป็ นคลื่ น แบบ slow wave นั้น พบว่า ค่ า เฉลี่ ย คลื่ น
สมองชนิดเดลต้า (Delta Brainwave) มีแนวโน้มลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับคลื่น
สมองชนิ ดธี ตา้ (Theta Brainwave) ที่มีแนวโน้มลดลงหลังจากการฝึ กอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ
เช่ น กั น ในส่ วนของคลื่ น สมองแบบ fast wave นั้ นพบว่ า ทั้ งคลื่ น สมองชนิ ด อัล ฟ่ า (Alpha
Brainwave) เบต้า (Beta Brainwave) และแกมม่ า (Gamma Brainwave) มี แนวโน้ม ลดลงหลังจาก
การฝึ กอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน
อภิปรายผล
จากสมมติฐานงานวิจยั ที่วา่ การฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 days Brainwave Classroomมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
คลื่ นสมองชนิ ดเดลต้า (Delta Brainwave) อยู่ในช่ วงความถี่ ระหว่าง 0.1-3 รอบต่ อวินาที
มักเกิ ดขึ้ นในช่ วงภาวะหลับ ลึ ก ภาวะหลับโดยที่ ไม่ มีการฝั นและภาวะจิ ตไร้ ส านึ ก ซึ่ งงานวิจยั นี้
ให้ผลการศึกษาว่า คลื่นสมองชนิ ดเดลต้า (Delta Brainwave) มีค่าแนวโน้มลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ เมื่ อ สิ้ น สุ ดการฝึ ก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า เมื่ อเริ่ ม การฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 days
Brainwave Classroom มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง การมี สติรู้ตวั มากขึ้ น มี สมาธิ มากขึ้ น จึงส่ งผลให้ค่า
คลื่นสมองชนิดเดลต้า (Delta Brainwave) ลดลง ซึ่ งงานศึกษาวิจยั นี้ให้ผลการวิจยั ที่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ Kerdsurivong et al. (2014) ที่ ก ล่ าวไว้ว่า คลื่ น สมองชนิ ด เดลต้า (Delta Brainwave)
ค่อยๆเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีสมาธิ ในช่วงฟั งบทสวดโพชฌงค์ และงานวิจยั ของ Waeobut et al. (2014)
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ที่ กล่ าวไว้ว่า คลื่ นสมองชนิ ดเดลต้า (Delta Brainwave) จะค่อยๆเพิ่มขึ้ น ในขณะที่ ฟังบทสวดชิ น
บัญชร ความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกิ ดจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคลื่ นสมองแตกต่างกัน
กับแบบที่ผูว้ ิจยั ทา โดยในงานวิจยั ของ Kerdsurivong et al. (2014) และ Waeobut et al. (2014) นั้น
เป็ นการเก็บข้อมูลคลื่ นสมองในระหว่างที่ ฟังบทสวดมนต์ แต่งานของผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลคลื่ นสมอง
หลังฝึ กสมองที่ใช้สมาธิ อย่างเดี ยวปราศจากการฟั งบทสวดมนต์แต่อย่างใด ซึ่ งอาจจะทาให้ค่าคลื่ น
สมองมีความแตกต่างกันได้
คลื่ นสมองชนิ ดธี ต้า (Theta Brainwave) ซึ่ งเป็ นคลื่ นสมองที่ เกิ ดในสภาวะเมื่ อสมองมี การ
ทางานที่ช้าลงมาก พบเป็ นปกติในช่ วงที่คนเราหลับหรื อมีความผ่อนคลายอย่างสู ง แต่ยงั สามารถพบ
ได้ในภาวะที่ไม่หลับได้ เช่น ขณะอยูใ่ นการภาวนาสมาธิ ที่ลึกในระดับหนึ่ ง จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า
คลื่ นสมองชนิ ดธี ตา้ (Theta Brainwave) มี ค่าลดลงหลังจากฝึ กบริ หารสมองด้วยโปรแกรม 21 Days
Brainwave Classroom ซึ่ งไม่สอดคล้องกับปาริ ฉัตต์ ศังขะนันทน์ (2549) ที่ ระบุ ว่าพฤติ กรรมภายใต้
ความถี่ของคลื่นสมองชนิ ดธี ตา้ (Theta Brainwave) เป็ นลักษณะที่บุคคลเกิ ดสมาธิ แน่ วแน่ รวมไปถึ ง
การศึกษาของ Missonnier et al. (2006) ที่พบว่าคลื่นสมองชนิ ดธี ตา้ (Theta Brainwave) ที่เพิ่มสู งขึ้น
ในขณะทากิจกรรมซึ่ งใช้ความตั้งใจจดจ่อ ตามลาดับ
คลื่นสมองชนิ ดอัลฟ่ า (Alpha Brainwave) ซึ่ งเป็ นคลื่ นสมองที่ปรากฏในผูใ้ หญ่ที่มีการฝึ กฝน
ตนเองให้สงบนิ่ ง ไม่ด่วนตอบสนองต่อสิ่ งเร้าด้วยอารมณ์อนั รวดเร็ ว ให้เวลาแก่จิตใจในการไตร่ ตรอง
และมี ความคิ ดเป็ นระบบขึ้ น จากการศึ กษาผู ว้ ิจ ัยพบว่าคลื่ นสมองชนิ ดอัลฟ่ า (Alpha Brainwave)
ในขณะฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 Days Brainwave Classroom มีค่าลดลงหลังจากการฝึ กบริ หารสมอง
ซึ่ งก็ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปาริ ฉั ต ต์ ศัง ขะนั น ทน์ (2549) ที่ ระบุ ว่ า คลื่ น สมองชนิ ด อัล ฟ่ า (Alpha
Brainwave) สามารถพบได้ในภาวะที่มีสมาธิ จดจ่อกับกิจกรรมใดๆอย่างต่อเนื่ องในระยะเวลาหนึ่ ง และ
การเข้าสมาธิ ในระดับภวังค์ที่ไม่ลึกมาก ตลอดจนตรงกันข้ามกับงานวิจยั ของ Dockree et al. (2007) ที่
พบว่าคลื่ นสมองชนิ ดอัลฟ่ า (Alpha Brainwave) นั้นมี ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจจดจ่อ โดยในขณะ
ทากิ จกรรมที่ ตอ้ งอาศัยความตั้งใจจดจ่อ ซึ่ งรายงานว่าอาสาสมัครที่ มีปริ มาณคลื่ นสมองชนิ ดอัลฟ่ า
(Alpha Brainwave) ที่ สู งกว่าจะสามารถท ากิ จกรรมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าอาสาสมัครที่ มี
ปริ มาณคลื่นสมองชนิ ดอัลฟ่ า (Alpha Brainwave) ที่น้อยกว่า เป็ นต้น ในขณะที่งานวิจยั นี้ กลับมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Huang, Jung & Makeig (2007) ที่ พบว่าเมื่ อให้อาสาสมัครท ากิ จกรรมที่
ต้องใช้ความตั้งใจจดจ่ อติ ดต่ อกันเป็ นเวลานานๆจะพบปริ มาณของคลื่ นสมองชนิ ดอัลฟ่ า (Alpha
Brainwave) ที่ สู งขึ้ นในช่ วงที่ มี การท างานผิดพลาดสู ง (ในสภาวะง่ วงซึ ม) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับคลื่ น
สมองชนิดอัลฟ่ า (Alpha Brainwave) ในช่วงที่มีการทางานผิดพลาดน้อย (ในสภาวะตื่นตัว)
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คลื่ น สมองชนิ ด เบต้า (Beta Brainwave) เป็ นคลื่ น สมองที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ สภาวะที่
ตื่นตัว มี การทากิ จกรรมต่างๆ รวมถึ งการรับรู ้ ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้งห้า มีความรู ้ สึกตื่นเต้นและมี
ความโดนเด่ น เมื่ อ มี ค วามเครี ยด จากการศึ ก ษาพบว่ า การฝึ กสมองด้ ว ยโปรแกรม 21 Days
Brainwave Classroom มีผลในการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองชนิดเบต้า (Beta Brainwave) ลดลง แสดง
ให้เห็ นว่า เมื่ออาสาสมัครมีความคุน้ เคยกับแบบฝึ กสมองแล้วการให้ความสนใจหรื อการตื่นตัวนั้น
จะไม่เพิ่มขึ้นไปจากเดิม
คลื่ น สมองชนิ ดแกมม่ า (Gamma Brainwave) อยู่ในช่ วงความถี่ ระหว่าง 25-100 รอบต่ อ
วินาที มัก เกิ ดขึ้ นในช่ วงภาวะที่ มี ส มาธิ มากๆหรื อจิ ตใจจดจ่อกับ การท างาน ซึ่ งงานวิจยั นี้ ให้ผ ล
การศึกษาว่า ค่าคลื่นสมองแกมม่า (Gamma Brainwave) มีค่าแนวโน้มลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ หลังสิ้ นสุ ดการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 Days Brainwave Classroom ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
หลังสิ้ นสุ ดการฝึ กสมองแล้วเกิดภาวะผ่อนคลาย สบายกายสบายใจ สมองไม่ได้ทางานหรื อมีการจด
จ่อกับสิ่ งใดๆ ส่ งผลให้คลื่ นสมองชนิ ดแกมม่า (Gamma Brainwave) ลดลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติได้เมื่อเทียบกับก่อนการฝึ กสมอง
ข้ อเสนอแนะ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองที่เกิดขึ้นจากการฝึ กสมอง
ด้ว ยโปรแกรม 21 days Brainwave Classroom จากงานวิจยั ดัง กล่ าว ผูว้ ิ จยั ได้คิ ด วิเคราะห์ และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ง านวิจยั ที่ จะท าในครั้ งต่ อๆไปมี ค รบถ้วน และสมบู รณ์ ม ากยิ่งขึ้ น
ดังต่อไปนี้
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 days Brainwave Classroom
2. ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไป อาจมี ก ารเปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของคลื่ นสมองที่
เกิ ดขึ้นจากการฝึ กสมองด้วยโปรแกรม 21 days Brainwave Classroom กับแบบฝึ กสมองโปรแกรม
อื่นๆ
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