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ผ	 มเคยเป็นเดก็เรยีนมาก่อนครบั

นั่นคือค�าที่ใช้เรียกกันในสมัยนั้น		เด็กที่หมกมุ่นอยู่กับรายละเอียด		

ท�าบตัรช่วยจ�าไว้ท่องต�ารา		พวกที่พยายามอย่างหนกั		บ้าคะแนน		และ

ขยนัตวัเป็นเกลยีว		เดก็แบบนั้นไงครบั		หลงัจากเวลาผ่านไปเกอืบ	40	ปี		

ตอนนี้ผมเหน็ภาพของเดก็คนนั้นอย่างชดัเจนแล้ว		ขณะที่เขาก้มหน้าก้มตา

อ่านต�าราเรยีนท่ามกลางแสงสว่างจากโคมไฟราคาถูก

ผมเห็นภาพเด็กคนนั้นตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อท่องหนังสือตอนตีห้า 

เช่นกัน		ตอนนั้นเขาอยู่เกรดสิบ		ท้องไส้ของเขาเริ่มปั่นป่วนเพราะเขายัง 

ไม่แม่นในเนื้อหา...เนื้อหาอะไรนะ		ใช่สูตรสมการก�าลังสองหรือเปล่า		 

หรอืว่าข้อตกลงการซื้อแผ่นดนิลยุเซยีนา		หรอืว่านโยบายให้ยมื-เช่า		หรอื

จะเป็นทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย		หรือการใช้โวหารแฝงนัยของอีเลียตเพื่อเปรียบ

เทยีบ...อะไรสกัอย่างนี่แหละ

ช่างมนัเถอะครบั

บทน�ำ

เปิดหูเปิดตำของคุณให้กว้ำงขึ้น
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สิ่งที่ผมเรยีนมาทั้งหมดได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว		สิ่งที่ยงัหลงเหลอือยู่

ก็คือความกลัว		เวลาก�าลังหมดลงเรื่อย	ๆ		ยังมีสิ่งต่าง	ๆ	ให้เรียนรู้ตั้ง

มากมาย		และบางสิ่งกค็งเป็นเรื่องยากเกนิกว่าจะเข้าใจ		แต่มอีกีสิ่งที่อยู่

ในความกลัวนั้นด้วย		มันคือสัญญาณความถี่ต�่าที่ต้องอาศัยเวลากว่าจะ

รู้สกึได้		คล้ายกับก๊อกที่มนี�้าหยดในห้องน�้าชั้นล่าง		สิ่งนั้นกค็อืความรู้สกึ

สงสัย		ความรู้สึกเคลือบแคลงใจว่าตัวเองเดินอยู่บนเส้นทางที่ผิดเมื่อเห็น

พวกเด็กหัวกะทิมาถึงหน้าโรงเรียนโดยที่ไม่มีอาการเหงื่อตก		ผมก็เหมือน

กบัคนอื่น	ๆ	อกีมากมายที่เตบิโตมาโดยเชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็นเรื่องของความ

มีวินัยต่อตัวเองล้วน	ๆ		หรือการไต่หน้าผาแห่งความรู้อันสูงชันอย่างยาก

ล�าบากเพยีงล�าพงัเพื่อจะได้ไปอยู่กบัพวกคนฉลาดทั้งหลาย		ผมได้รบัแรง

ผลกัดนัจากความกลวัว่าจะสอบตกมากกว่าความสงสยัใคร่รู้ใด	ๆ	ทั้งสิ้น	

ความกลัวแบบนั้นก่อให้เกิดนักเรียนสายพันธุ์ประหลาดครับ		ใน

สายตาของน้อง	ๆ		ผมเป็นคณุชายผู้สมบูรณ์แบบ		เป็นพี่ชายจอมเอาจรงิ

เอาจงัและได้เกรดเอเป็นส่วนใหญ่		แต่ในสายตาของเพื่อนร่วมชั้น		ผมเป็น

มนุษย์ล่องหนผู้ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจเนื้อหาพอที่จะพูดอะไรออกมา 

หรือไม่		ผมไม่โทษตัวเองสมัยยังเด็ก		พ่อแม่		หรือครูบาอาจารย์ว่าเป็น 

ต้นเหตขุองภาวะหลายบคุลกิแบบนี้หรอกครบั		จะไปโทษพวกเขาได้อย่างไร		

ในเมื่อกลยทุธ์ในการเรยีนรูใ้ห้ดขีึ้นเพยีงอย่างเดยีวที่เราทกุคนรูจ้กักค็อืการ

ผลกัดนัตวัเองให้เหมอืนกบัสนุขัลากเลื่อน		และมันกใ็ช้ได้ผลในระดบัหนึ่ง		

ความพยายามคือปัจจัยส�าคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของความส�าเร็จทาง

วชิาการ

แต่นั่นเป็นกลยทุธ์ที่ผมใช้อยูแ่ล้ว		ผมต้องการอะไรมากกว่านั้น		อะไร

ที่แตกต่างจากเดมิ		และผมกร็ู้สกึว่าสิ่งนั้นต้องมอียู่จรงิ

ในความคดิของผม		เบาะแสแรกที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นมอียู่จรงิมาจาก

นักเรียนสองสามคนในชั้นเรียนพีชคณิตและประวัติศาสตร์		ซึ่งเป็นพวกที่

มี...เรียกว่าอะไรนะ...ความสุขุมใจเย็น		หรือความสามารถในการท�าสิ่งใด

กต็ามออกมาได้ดทีี่สดุโดยไม่มท่ีาทตีื่นตระหนกเหมอืนสตัว์ที่ถกูล่า		ราวกบั
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ว่ามีใครบอกพวกเขาว่าถึงแม้จะไม่เข้าใจทุกอย่างทันทีก็ไม่เป็นไร		 เดี๋ยว

พวกเขากจ็ะเข้าใจเอง		และบอกว่าความสงสยัของพวกเขาเป็นเครื่องมอืที่

มค่ีาในตวัเอง		แต่ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความคดิของผมอย่างแท้จรงิ

เกดิขึ้นในเวลาต่อมาตอนที่ผมสมคัรเข้าเรยีนมหาวทิยาลยั		แน่นอนว่าการ

ได้เข้ามหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายของผมมาตลอด		แต่ผมก็ท�าไม่ส�าเร็จ		

ผมส่งใบสมคัรไปสบิกว่าแห่งและถูกปฏเิสธ		หลงัจากที่ทุ่มเทตรากตร�ากบั

การเรยีนมาตลอด		สดุท้ายผมกลบัไม่ได้อะไรนอกจากซองจดหมายจ�านวน

หนึ่งและการตดิรายชื่อส�ารองของสถาบนัแห่งหนึ่ง		ซึ่งผมเข้าเรยีนเป็นเวลา

หนึ่งปีก่อนจะเลกิเรยีนกลางคนั

ความผดิพลาดอยู่ตรงไหน

ผมไม่รู้เลยครบั		ผมตั้งเป้าไว้สูงเกนิไป		ยงัไม่เก่งพอ		หรอืล้มเหลว

กับการสอบวัดความถนัดทางการเรียน		ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่		ผมจมจ่อม

อยู่กับความรู้สึกถูกปฏิเสธจนไม่ได้คิดเรื่องนั้น		ไม่สิ		มันรู้สึกแย่ยิ่งกว่า 

ถูกปฏิเสธเสียอีก		ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่น		 เหมือนถูก

หลอกให้ไปเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการพัฒนาตัวเองจอมปลอม		และจ่ายค่า

ธรรมเนียมให้กับวิทยากรซึ่งเชิดเงินหายไป		ดังนั้น		หลังจากที่เลิกเรียน

กลางคนั		ผมจงึได้ปรบัเปลี่ยนทศันคต	ิ	เริ่มผ่อนปรน		และเลกิทุม่สดุก�าลงั		

รวมถงึท�าในสิ่งที่นกัเขยีนชื่อดงัอย่างทอโรบอก		นั่นคอื		เปิดหูเปิดตามาก

ขึ้น		ซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะผมยังเป็นวัยรุ ่นอยู่	 	ผม 

มองการณ์ไกลไปข้างหน้าได้ไม่เกนิหนึ่งเมตร		มนัเหมอืนกบัสญัชาตญาณ 

ง่าย	ๆ	ในการเงยหน้ามองสิ่งที่อยู่รอบตวัเลยครบั

ผมยื่นขอเข้าเรยีนที่มหาวทิยาลยัโคโลราโดด้วยการส่งใบสมคัรพร้อม

จดหมายวงิวอน		สมยันั้นเรยีบง่ายกว่าตอนนี้ครบั		ที่นี่เป็นมหาวทิยาลยัของ

รฐั		และผมก็ได้รบัการตอบรบัเข้าเรยีนโดยที่ไม่ต้องเผชญิกบักระบวนการ

ที่ยุ่งยากมากนัก		 เมื่ออยู่ในย่านโบลเดอร์	 	ผมเริ่มรู้จักใช้ชีวิตมากขึ้น		 

ผมเดนิป่าบ่อยมาก		เล่นสกีนดิหน่อย		และกินทกุอย่างเกนิพอด	ี	ผมนอน

ตื่นสายหากท�าได้		ผมงบีหลบัได้ทกุเมื่อ		และเรยีนบ้างเป็นบางครั้ง		ผม
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ท�ากิจกรรมหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผิดกฎหมายและเป็นที่รู้จักกันตาม

มหาวทิยาลยัใหญ่	ๆ		ผมไม่ได้บอกว่าผมละเลยเรื่องการเรยีนนะครบั		แต่

ผมแค่ให้การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต		แทนที่จะเป็นจุดมุ่งหมายหลัก		

ระหว่างที่ใช้ชวีติทั้งแบบดแีละไม่ดปีะปนกนัไป		ผมกไ็ด้กลายเป็นนกัเรยีน

แบบเต็มตัว		ไม่ใช่แค่นักเรียนแบบทั่วไปนะครับ		แต่เป็นคนที่ไม่ทุ่มเทให้

กบัการเรยีนวชิาคณติศาสตร์และฟิสกิส์มากเกนิไป		และกล้าที่จะสอบตก 

ในบางวชิาที่ยากมาก

การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกดิขึ้นอย่างฉบัพลนัหรอืเหน็ได้ชดั		แต่เกดิขึ้น

อย่างค่อยเป็นค่อยไป		ตลอดระยะเวลาหลายปีหลงัจากนั้น		ผมคดิถงึสมยั

อยูม่หาวทิยาลยัแบบเดยีวกบัที่ผมคาดว่าคนจ�านวนมากกน่็าจะคดิเหมอืน

กัน		นั่นคือ		ผมเรียนหนังสือได้ค่อนข้างดีแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าเรียนอย่าง

สม�่าเสมอและท�านสิยัแย่	ๆ		ผมไม่เคยหยุดตั้งค�าถามเลยว่านสิยัเหล่านั้น

เป็นนสิยัที่แย่จรงิหรอืไม่

. . .

ในช่วงต้นทศวรรษที่	2000		ผมเริ่มศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และ

ความจ�าในฐานะผู้สื่อข่าวครั้งแรกตอนที่ผมท�างานกับหนังสือพิมพ์ลอส- 

แองเจลิส ไทมส์  และครั้งต่อมาตอนที่ย้ายไปท�างานให้กับหนังสือพิมพ์

เดอะ นวิยอร์ก ไทมส์		เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลกัในงานที่ผมท�า		โดยเฉพาะเรื่อง

เกี่ยวกบัวธิทีี่สมองเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ		ผมใช้เวลาส่วนใหญ่

กบัสาขาวชิาที่ใหญ่กว่าซึ่งเกี่ยวข้องกบัเรื่องพฤตกิรรม		เช่น		จติเวชศาสตร์

และชีววิทยาของสมอง		แต่ผมก็กลับมาสนใจเรื่องการเรียนรู้ตลอดเพราะ

ข้อเท็จจริงที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ของมัน		มีการลงมือส�ารวจโดยนักวิทยา 

ศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งที่ดูไม่ส�าคัญอะไรต่อการ 

เรียนรู ้และความจ�า	 	 ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีประกอบ		สถานที่เรียน		 
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สถานที่ท่องหนงัสอื		หรอืการพกัเพื่อเล่นวดิโีอเกม		ผมสงสยัว่าสิ่งเหล่านั้น

จะมคีวามส�าคญัจรงิ	ๆ	เหรอเมื่อถงึเวลาทดสอบหรอืแสดงฝีมอื

ถ้าหากว่าจรงิ		งั้นเพราะอะไรล่ะ

สิ่งที่นักวิจัยค้นพบมีค�าอธิบายอยู่ครับ		และค�าอธิบายแต่ละอย่าง 

ก็ดูเหมือนบ่งบอกบางสิ่งเกี่ยวกับสมองซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ชัดเจน		ยิ่งศึกษา 

ลึกลงไปมากเท่าไหร่		ผมก็ยิ่งพบผลการศึกษาที่ประหลาดมากขึ้นเท่านั้น		

ไม่ว่าจะเป็นผลการศกึษาที่ว่าสิ่งรบกวนอาจช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้		การงบี

หลับก็เช่นกัน		การเลิกท�างานก่อนใกล้จะเสร็จไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป		

เพราะงานที่ใกล้เสรจ็จะวนเวยีนอยูใ่นความจ�าได้นานกว่าเมื่อเทยีบกบังาน

ที่เสร็จแล้ว		หรือการท�าข้อสอบก่อนที่จะได้รู้อะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องที่ 

สอบนั้นจะช่วยให้เรียนรู้เรื่องนั้นหลังจากสอบได้ดีกว่า		มีบางสิ่งเกี่ยวกับ

การค้นพบเหล่านี้ที่รบกวนจติใจของผม		มันค่อนข้างไม่น่าเชื่อในตอนแรก		

แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะลองดูครับ		เพราะมันเป็นสิ่งเล็ก	ๆ	ที่ท�าได้ง่ายและ

ท�าได้จริง		ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ท�าสิ่งเหล่านั้น		ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา		

ทุกครั้งที่ผมเริ่มท�าสิ่งใหม่	 	 ไม่ว่าจะเป็นการท�างานหรือท�าเพื่อความ

สนุกสนาน		ทุกครั้งที่ผมนึกถึงเรื่องการรื้อฟื้นทักษะที่ถูกละเลยมานาน		 

เช่น		กตีาร์คลาสสกิหรอืภาษาสเปน		ผมจะเริ่มต้นด้วยการถามตวัเองว่า				

“มวีธิอีื่นที่ดกีว่านี้หรอืไม่”

“ฉนัควรลองวธิ.ี..หรอืไม่”

แล้วผมกล็องวธิดีงักล่าว		หลงัจากที่ทดลองหลายวธิจีากการศกึษา

เหล่านี้		ผมกเ็ริ่มเกดิความรูส้กึคุน้เคย		และในไม่ช้ากค้็นพบว่าความคุน้เคย

ดังกล่าวมาจากสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนั่นเอง		วิธีเรียนรู้อันไร้ระเบียบ

แบบแผนของผมสมยัเป็นนกัศกึษาที่โคโลราโดไม่ได้สอดคล้องกบัหลกัการ

ล่าสุดของวิทยาศาสตร์การรู้คิดไปเสียทั้งหมด		เพราะไม่มีสิ่งใดในโลก 

แห่งความเป็นจริงที่จะสอดคล้องลงตัวกันขนาดนั้น		แต่ความสอดคล้อง 

นั้นก็สร้างความรู้สึกคุ้นเคยให้กับผมจนท�าให้การเรียนรู้และเทคนิคต่าง	ๆ	
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แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจ�าวัน		บทสนทนา		ความคิดเรื่อยเปื่อย		หรือ

แม้แต่ความฝันของผม

ความรู้สกึดงักล่าวนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตวั		และมนักท็�าให้ผม

มองวทิยาศาสตร์การเรยีนรูแ้บบกว้าง	ๆ		แทนที่จะมองว่ามนัเป็นแค่แนวคดิ

กลุ่มหนึ่งที่ช่วยเรื่องการเรยีนรู้		แนวคดิหรอืเทคนคิการเรยีนรู้เหล่านี้ต่างก็

มคีวามน่าเชื่อถอืในตวัมนัเองอย่างชดัเจนอยู่แล้ว		สิ่งที่ยากกว่าคอืการน�า

มันมาผสมผสานกัน		ซึ่งต้องประสานกันได้อย่างลงตัวด้วยวิธีบางอย่าง		

และผมกพ็บว่าวธิเีดยีวที่จะท�าแบบนั้นได้ต้องเป็นวธิทีี่มคีณุลกัษณะแปลก

ประหลาดเช่นเดยีวกบัระบบที่ท�างานอยูเ่บื้องหลงัอย่างสมอง		พูดอกีอย่าง

กค็อื		การค้นพบโดยรวมของวทิยาศาสตร์การเรยีนรู้สมยัใหม่ให้อะไรมาก 

กว่าสูตรส�าเร็จในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		พวกมันสะท้อน

ให้เหน็ถงึการด�าเนนิชวีติรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง		เมื่อผมเข้าใจเรื่องนั้นแล้ว		

ผมก็สามารถย้อนกลับไปดูประสบการณ์สมัยที่เป็นนักศึกษาด้วยมุมมอง

ใหม่ได้		จริงอยู่ที่ผมผ่อนคลายกับการเรยีนมากขึ้น		แต่ในขณะที่ท�าแบบ

นั้น		ผมก็ปล่อยให้สิ่งต่าง	ๆ	ที่ผมเรียนรู้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตนอกการ 

เรยีนของผมในแบบที่ผมไม่เคยท�ามาก่อน		และเมื่อสมองได้คลกุคลอียูก่บั

เนื้อหาที่เรียนอยู่ตลอด		มันก็ท�าให้ผมได้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน		หรือ

ข้อจ�ากดัและความเป็นไปได้ครั้งใหญ่ของตวัมนัเองในฐานะเครื่องจกัรแห่ง

การเรยีนรู้

สมองไม่เหมอืนกบักล้ามเนื้อครบั		อย่างน้อยแค่รูปลกัษณ์กไ็ม่เหมอืน

แล้ว		สมองแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชงิ		มนัไวต่ออารมณ์ความรูส้กึ		จงัหวะ

เวลา		นาฬิกาชวีติ		สถานที่		รวมถึงสภาพแวดล้อม		สมองบนัทกึข้อมูล

ได้เยอะกว่าที่เรารูต้วัเป็นอย่างมาก		และมกัเพิ่มเตมิรายละเอยีดที่เราไม่เคย

สังเกตเห็นมาก่อนเมื่อกลับไปทบทวนความจ�าหรือข้อเท็จจริงที่ได้เรียนรู้ 

อกีครั้ง		สมองท�างานหนกัตอนกลางคนืในระหว่างที่เรานอนหลบัเพื่อค้นหา

ความเชื่อมโยงที่ซ่อนเร้นและความหมายที่ลึกซึ้งกว่าในเหตุการณ์ต่าง	ๆ	

ของวนันั้น		สมองชื่นชอบความหมายมากกว่าความไร้แบบแผนเป็นอย่าง
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มากและมกัมองว่าเรื่องไร้สาระเป็นสิ่งที่น่ารงัเกยีจ		นอกจากนี้		เราทกุคน

ยังทราบดีด้วยว่าสมองท�าตามค�าสั่งได้ไม่ดีนัก		 เพราะมันชอบหลงลืม 

ข้อเท็จจริงที่ส�าคัญซึ่งจ�าเป็นต่อการสอบ		แต่กลับจดจ�าฉากทั้งหมดจาก

ภาพยนตร์เรื่อง		The Godfather  หรือรายชื่อนักเบสบอลของทีมบอสตัน	

เรดซอกซ์		เมื่อปี	1986	ได้

ถ้าสมองเป็นเครื่องจกัรแห่งการเรยีนรู	้	มนักเ็ป็นเครื่องจกัรอนัแปลก

ประหลาด		และสมองกท็�างานได้ดทีี่สดุเมื่อความแปลกประหลาดดงักล่าว

ถูกน�ามาใช้ประโยชน์

. . .

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา		นกัวจิยัได้ค้นพบและทดสอบเทคนคิมากมาย

ที่ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น		โดยเป็นเทคนิคที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

นอกแวดวงวทิยาศาสตร์		เทคนคิเหล่านี้ไม่ใช่วธิเีพิ่มความฉลาดที่ต้องอาศยั

ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์		อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์		หรอืยา		อกีทั้งไม่ได้ตั้งอยู่

บนพื้นฐานของปรชัญาการสอนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมเีป้าหมายที่จะยกระดบัผลการ

เรยีนของนกัเรยีนทั้งชั้น		(ซึ่งไม่มใีครเคยท�าได้อย่างแท้จรงิ)		ในทางกลบักนั  

เทคนคิเหล่านี้ล้วนเป็นการปรบัเปลี่ยนเลก็	ๆ	น้อย	ๆ		หรอืการปรบัเปลี่ยน

วิธีเรียนรู้หรือฝึกฝนซึ่งเราสามารถน�าไปปรับใช้ในแบบเฉพาะของเราเอง 

ตอนนี้ได้เลย		ส่วนที่ยากที่สดุในการปรบัใช้อาจเป็นการไวว้างใจวา่เทคนคิ

เหล่านี้จะได้ผล		เรื่องนั้นต้องอาศยัการระงบัความไม่เชื่อเอาไว้ก่อน		เพราะ

งานวจิยัเรื่องนี้ท้าทายทกุอย่างที่เราเคยรบัรู้มาเกี่ยวกบัวธิเีรยีนรู้ได้ดทีี่สดุ

ลองพิจารณาค�าแนะน�าที่เรามักได้ยินอยู ่บ่อย	ๆ	อย่างการหา		

“สถานที่เงียบสงบ”		และท�าให้ที่นั่นกลายเป็นสถานที่ส�าหรับการเรียนรู ้

โดยเฉพาะกไ็ด้ครบั		วธินีี้ดเูหมอืนเป็นอะไรที่ชดัเจนอยูแ่ล้ว		เราย่อมจดจ่อ

กับการเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเมื่อปราศจากเสียงรบกวน		และการปักหลักอยู่ 

ที่โต๊ะท�างานตัวเดิมก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อบอกว่าได้เวลา
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ท�างานแล้ว		แต่นักวทิยาศาสตร์กลบัค้นพบว่าเราสามารถเรยีนรู้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากกว่าหากเราปรบัเปลี่ยนกจิวตัรการเรยีนรู้ไปเรื่อย	ๆ		และ

เลิกใช้		“สถานที่เฉพาะ”		เพื่อหันไปใช้สถานที่หลายแห่งคละเคล้ากันไป		

พดูอกีอย่างกค็อื		การยดึตดิอยูก่บักจิวตัรการเรยีนรูแ้บบเดยีวนั้นฉดุรั้งการ

เรยีนรู้ของเรา

อกีค�าแนะน�าหนึ่งที่คนเชื่อกนัอย่างแพร่หลายกค็อื		วิธทีี่ดทีี่สดุที่จะ

ท�าให้เราเก่งทักษะบางอย่าง		เช่น		การหารยาวหรือการเล่นดนตรีตาม

บันไดเสียงคือการอุทิศเวลาส่วนหนึ่งเพื่อฝึกฝนทักษะนั้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า		

เรื่องนี้ก็ผิดอีกแล้วครับ		การศึกษาพบว่าสมองรับรู้แบบแผนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากกว่า		เมื่อได้ฝึกฝนทกัษะต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกนัแบบผสม

แทนที่จะฝึกฝนเพียงทักษะเดียว		ไม่ว่าผู้เรียนรู้จะมีอายุเท่าไหร่หรือสิ่งที่

เรียนรู้คืออะไร		และไม่ว่าจะเป็นเรื่องค�าภาษาอิตาลีหรือเรื่องพันธะเคม	ี	 

ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงการเรียนรู้แบบหักโหมและไม่สม�่าเสมอของตัวเอง

ตอนที่เป็นนักศึกษาอีกครั้ง		ผมอดหลับอดนอนตอนกลางคืนแล้วงีบหลับ

ตอนบ่ายหลายครั้งโดยไม่แยแสตารางเวลา		ผมไม่ได้บอกว่าการใช้ชีวิต

อย่างอิสรเสรีแบบนั้นจะน�าไปสู่ความเชี่ยวชาญเสมอไป		แต่ผมจะบอก

ว่าการเรียนรู้ตามแต่ใจตัวเองอย่างไร้แบบแผนมากขึ้นอาจท�าให้การจดจ�า

ดีขึ้นในหลายสถานการณ์		และสิ่งที่เราชอบคิดกันว่าเป็นแค่การผัดวัน

ประกนัพรุ่งหรอืสิ่งรบกวน		ความจรงิแล้วมนัมกัไม่ใช่แบบนั้นเลย

เมื่อมองในแง่หนึ่ง		วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ได้ให้มุมมองที่แตกต่าง

ออกไปเกี่ยวกับความกลัวของผู้คนที่ก�าลังเพิ่มขึ้นต่อสิ่งรบกวนและการ 

เสพติดสื่อดิจิตอล		มันคือความกลัวว่าเอมิลีและจอชผู้เสพสื่อดิจิตอลจะ 

ถูกดึงความสนใจจากสิบทิศทางในเวลาเดียวกันด้วยข้อความโทรศัพท ์

มอืถอื		ทวิตเตอร์		และเฟซบุ๊ก		พวกเขาจะไม่สามารถตั้งสมาธไิด้มากพอ 

ที่จะซมึซบัสิ่งที่ได้เรยีนรูไ้ป		ซ�้าร้ายกว่านั้นคอื		เมื่อเวลาผ่านไป		ความคดิ

แบบกระท่อนกระแท่นทั้งหมดนี้จะบั่นทอนความสามารถของสมองในการ

เรียนรู้ในอนาคต		เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ		จริงอยู่ว่าสิ่งรบกวน
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สมาธิจะขัดขวางการเรียนรู้บางประเภท		โดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยการ

ซึมซับหรือความสนใจที่ต่อเนื่องอย่างการอ่านเรื่องราวหรือฟังการบรรยาย		

หรือเมื่อการพูดคุยซุบซิบบนสื่อสังคมออนไลน์อาจรบกวนเวลาการศึกษา		

แต่เราทกุคนทราบดวี่าสิ่งรบกวนในช่วงเวลาสั้น	ๆ	อาจมปีระโยชน์เมื่อเรา

แก้โจทย์คณติศาสตร์ไม่ได้		หรอืคดิอะไรไม่ออกและจ�าเป็นต้องหลดุพ้นจาก

สถานการณ์เหล่านี้

สรปุแล้วการเรยีนรูไ้ม่ได้มวีธิทีี่ถกูหรอืผดิครบั		ประเดน็อยูท่ี่มกีลยทุธ์

การเรยีนรูท้ี่หลากหลาย		ซึ่งแต่ละกลยทุธ์กเ็หมาะสมกบัการเรยีนรูป้ระเภท

ที่แตกต่างกัน	 	นักล่าฝีมือดีย่อมรู ้จักปรับเปลี่ยนกับดักของตัวเองให้ 

เหมาะสมกบัเหยื่อครบั

. . .

ในเนื้อหาของหนงัสอืเล่มนี้		ผมจะไม่เสแสร้งว่าวิทยาศาสตร์การเรยีนรู้นั้น 

ได้รบัการคลี่คลายแล้ว		เพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น		และสาขาวชิานี้กใ็ห้

ก�าเนดิแนวคดิใหม่	ๆ	มากมายที่ยงัคงสร้างความสบัสนให้แก่ภาพรวม		ไม่

ว่าจะเป็นโรคความบกพร่องด้านการอ่านช่วยให้แยกแยะแบบแผนได้ดีขึ้น		

เด็กสองภาษาเป็นนักเรียนรู้ที่เก่งกว่า		ความวิตกจริตต่อวิชาคณิตศาสตร์

เป็นความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่ง		เกมเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดส�าหรับ

การเรียนรู้	 	หรือการฝึกซ้อมดนตรีช่วยเพิ่มความถนัดทางวิทยาศาสตร	์	 

แต่แนวคิดหลายอย่างเปรียบเหมือนเสียงรบกวนเบื้องหลัง		หรือเสียงดัง

กรอบแกรบของใบไม้		เป้าหมายของหนงัสอืเล่มนี้คอืการตามหาส่วนล�าต้น

ของต้นไม้		หรอืทฤษฎแีละการค้นพบพื้นฐานซึ่งผ่านการตรวจสอบมาอย่าง

ละเอยีดแล้วว่าช่วยให้การเรยีนรู้ดขีึ้น

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น	4	ส่วน		จะเรียกว่าเป็นการ 

ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยก็ได้		โดยส่วนแรกเริ่มต้นด้วยการเกริ่นน�าถึงสิ่งที่ 

นกัวทิยาศาสตร์รูเ้กี่ยวกบัลกัษณะการก่อตวัและการจดจ�าข้อมลูใหม่	ๆ	ของ
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เซลล์สมอง		ความเข้าใจในหลกัชวีวทิยาเบื้องต้นเช่นนี้จะท�าให้เราสามารถ

มองเหน็ภาพเปรยีบเทยีบที่ชดัเจนของสิ่งที่ว่ากนัว่าเป็นพื้นฐานทางการคดิ

ของการเรียนรู้		วิทยาศาสตร์การรู้คิดเป็นศาสตร์ที่อยู่เหนือชีววิทยาขึ้นไป

อีกขั้น		และสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับเราก็คือ		มันช่วยไขความกระจ่างว่า 

การจ�า		การลมื		และการเรียนรู้เกี่ยวข้องกนัอย่างไร		เนื้อหาสองบทนี้จะ

เป็นการปูพื้นฐานทางทฤษฎสี�าหรบัเนื้อหาทั้งหมดที่เหลอืครบั

ส่วนที่สองจะบอกเทคนคิซึ่งช่วยให้เราจ�าสิ่งที่เรยีนรูไ้ด้มากขึ้น		ไม่ว่า

จะเป็นการจ�าตวัอกัษรอารบกิ		ตารางธาต	ุ	หรอืรายชื่อผู้มบีทบาทส�าคญั

ในการปฏิวัติก�ามะหยี่		เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจ�า  

(retention)  ส่วนที่สามจะมุง่เน้นไปที่เทคนคิเรื่องความเข้าใจ  (comprehen- 

sion)  ซึ่งเป็นเทคนิคประเภทที่เราจ�าเป็นต้องมีไว้เพื่อคลี่คลายโจทย์

คณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์		รวมถงึเพื่อท�าสิ่งที่ซบัซ้อนและกนิเวลานาน

อย่างรายงานประจ�าภาคเรยีน		การน�าเสนองาน		การท�าพมิพ์เขยีว		หรอื

การแต่งเพลง		การเข้าใจว่าเทคนิคเหล่านี้ท�างานอย่างไรหรืออย่างน้อยก็

เข้าใจว่าพวกมันท�างานอย่างไรในความคิดของนักวิทยาศาสตร์จะช่วยให้

เราจดจ�าพวกมันได้		และที่ส�าคัญกว่านั้นคือ		มันท�าให้เราตัดสินใจได้ว่า

เทคนิคเหล่านี้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่		หรือมีประโยชน์ใน 

ชีวิตประจ�าวันทุกวันนี้ไหม		และสุดท้ายเนื้อหาส่วนที่สี่จะพาเราไปส�ารวจ

สองเทคนคิในการใช้จติใต้ส�านกึเพื่อช่วยส่งเสรมิเทคนคิการเรยีนรู้อื่น	ๆ	ที่

ได้กล่าวไป		ผมมองว่าเนื้อหาส่วนนี้เป็นเทคนคิ		“การเรยีนรู้โดยไม่ต้องใช้

ความคดิ”		ครบั		และต้องขอบอกเลยว่ามนัเป็นส่วนที่สามารถเพิ่มความ

มั่นใจในการเรยีนรู้ให้กบัทั้งผู้อ่านอย่างคณุและผู้เล่าอย่างผม

สมบตัลิ�้าค่าซึ่งอยู่สดุปลายสายรุ้งอาจไม่ใช่		“ความฉลาด”		เสมอ

ไป		ความฉลาดคอืสิ่งที่น่าปรารถนาและเป็นโชคลาภส�าหรบัคนที่มพีนัธกุรรม  

แรงผลกัดนั		และการสนบัสนนุที่ช่วยให้ชนะการเสี่ยงโชคแบบนั้น		แต่การ

เลง็ไปที่เป้าหมายที่คลมุเครอือย่างมากย่อมท�าให้เรามคีวามเสี่ยงที่จะบชูา

อดุมคตแิละพลาดเป้าหมายนั้นไป		หนังสอืเล่มนี้เลง็ไปยงัเป้าหมายที่เลก็
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กว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งใหญ่กว่า		นั่นคือ		วิธีท�าให้การเรียนรู้เรื่อง 

ใหม่	ๆ	กลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ�าวนัในแบบที่ท�าให้เรื่องนั้นฝังแน่น

ติดตัวเรา		วิธีท�าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตมากขึ้น 

และท�าให้เป็นภาระหน้าที่น้อยลง		เราจะไปขุดค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ล่าสดุเพื่อหาเครื่องมอืที่จ�าเป็นต่อการท�าสิ่งเหล่านี้ให้ส�าเรจ็		โดยไม่ก่อให้

เกดิความรูส้กึหนกัหน่วงหรอืถกูบบีคั้น		และเราจะแสดงใหเ้หน็วา่บางสิ่งที่

เราถูกพร�่าสอนให้มองว่าเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของเรามาโดยตลอด		ไม่ว่า

จะเป็นความเกยีจคร้าน		ความไม่รู	้	หรอืสิ่งรบกวน		กอ็าจให้ประโยชน์กบั 

เราได้เช่นกนั
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