สารบัญ

E

บทน�ำ : เปิดหูเปิดตาของคุณให้กว้างขึ้น

7

M
PL

ส่วนที่ 1 ทฤษฎีเบื้องต้น

บทที่ 1 สมองนักแต่งเรื่อง

21

บทที่ 2 พลังแห่งการลืม

45

ส่วนที่ 2 การจ�ำ

บทที่ 3 จงท�ำลายนิสัยที่ดี

SA

บทที่ 4 เว้นระยะ

บทที่ 5 คุณค่าซ่อนเร้นของความไม่รู้

75
103

123

ส่วนที่ 3 การแก้ปัญหา

บทที่ 6 ข้อดีของสิ่งรบกวน

155

บทที่ 7 ข้อดีของการหยุดท�ำงานกลางคัน

185

บทที่ 8 ผสมผสานการเรียนรู้

209

ส่วนที่ 4 จงใช้จิตใต้สำ� นึก
241

บทที่ 10 ยิ่งเลื่อนนาฬิกาปลุกเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

267

E

บทที่ 9 เรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้ความคิด

291

ประวัติผู้เขียน

305

SA

M
PL

บทสรุป : สมองยุคโบราณกับการศึกษายุคใหม่

บทน�ำ

M
PL

E

เปิดหูเปิดตาของคุณให้กว้างขึ้น
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มเคยเป็นเด็กเรียนมาก่อนครับ
นั่นคือค�ำที่ใช้เรียกกันในสมัยนั้น  เด็กที่หมกมุ่นอยู่กับรายละเอียด  
ท�ำบัตรช่วยจ�ำไว้ท่องต�ำรา  พวกที่พยายามอย่างหนัก  บ้าคะแนน  และ
ขยันตัวเป็นเกลียว  เด็กแบบนั้นไงครับ  หลังจากเวลาผ่านไปเกือบ 40 ปี  
ตอนนีผ้ มเห็นภาพของเด็กคนนัน้ อย่างชัดเจนแล้ว  ขณะทีเ่ ขาก้มหน้าก้มตา
อ่านต�ำราเรียนท่ามกลางแสงสว่างจากโคมไฟราคาถูก
ผมเห็นภาพเด็กคนนั้นตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อท่องหนังสือตอนตีห้า
เช่นกัน  ตอนนั้นเขาอยู่เกรดสิบ  ท้องไส้ของเขาเริ่มปั่นป่วนเพราะเขายัง
ไม่แม่นในเนื้อหา...เนื้อหาอะไรนะ  ใช่สูตรสมการก�ำลังสองหรือเปล่า  
หรือว่าข้อตกลงการซื้อแผ่นดินลุยเซียนา  หรือว่านโยบายให้ยืม-เช่า  หรือ
จะเป็นทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย  หรือการใช้โวหารแฝงนัยของอีเลียตเพื่อเปรียบ
เทียบ...อะไรสักอย่างนี่แหละ
ช่างมันเถอะครับ
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สิง่ ทีผ่ มเรียนมาทัง้ หมดได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว  สิง่ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่
ก็คือความกลัว  เวลาก�ำลังหมดลงเรื่อย ๆ  ยังมีสิ่งต่าง ๆ ให้เรียนรู้ตั้ง
มากมาย  และบางสิ่งก็คงเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะเข้าใจ  แต่มีอีกสิ่งที่อยู่
ในความกลัวนั้นด้วย  มันคือสัญญาณความถี่ต�่ำที่ต้องอาศัยเวลากว่าจะ
รู้สึกได้   คล้ายกับก๊อกที่มีน�้ำหยดในห้องน�้ำชั้นล่าง  สิ่งนั้นก็คือความรู้สึก
สงสัย  ความรู้สึกเคลือบแคลงใจว่าตัวเองเดินอยู่บนเส้นทางที่ผิดเมื่อเห็น
พวกเด็กหัวกะทิมาถึงหน้าโรงเรียนโดยที่ไม่มีอาการเหงื่อตก  ผมก็เหมือน
กับคนอืน่ ๆ อีกมากมายทีเ่ ติบโตมาโดยเชือ่ ว่าการเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ งของความ
มีวินัยต่อตัวเองล้วน ๆ  หรือการไต่หน้าผาแห่งความรู้อันสูงชันอย่างยาก
ล�ำบากเพียงล�ำพังเพื่อจะได้ไปอยู่กับพวกคนฉลาดทั้งหลาย  ผมได้รับแรง
ผลักดันจากความกลัวว่าจะสอบตกมากกว่าความสงสัยใคร่รู้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ความกลัวแบบนั้นก่อให้เกิดนักเรียนสายพันธุ์ประหลาดครับ  ใน
สายตาของน้อง ๆ  ผมเป็นคุณชายผู้สมบูรณ์แบบ  เป็นพี่ชายจอมเอาจริง
เอาจังและได้เกรดเอเป็นส่วนใหญ่  แต่ในสายตาของเพือ่ นร่วมชัน้   ผมเป็น
มนุษย์ล่องหนผู้ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจเนื้อหาพอที่จะพูดอะไรออกมา
หรือไม่   ผมไม่โทษตัวเองสมัยยังเด็ก  พ่อแม่   หรือครูบาอาจารย์ว่าเป็น
ต้นเหตุของภาวะหลายบุคลิกแบบนีห้ รอกครับ  จะไปโทษพวกเขาได้อย่างไร  
ในเมือ่ กลยุทธ์ในการเรียนรู้ให้ดขี นึ้ เพียงอย่างเดียวทีเ่ ราทุกคนรู้จกั ก็คอื การ
ผลักดันตัวเองให้เหมือนกับสุนัขลากเลื่อน  และมันก็ใช้ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ความพยายามคือปัจจัยส�ำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของความส�ำเร็จทาง
วิชาการ
แต่นนั่ เป็นกลยุทธ์ทผี่ มใช้อยูแ่ ล้ว  ผมต้องการอะไรมากกว่านัน้   อะไร
ที่แตกต่างจากเดิม  และผมก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นต้องมีอยู่จริง
ในความคิดของผม  เบาะแสแรกที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงมาจาก
นักเรียนสองสามคนในชั้นเรียนพีชคณิตและประวัติศาสตร์   ซึ่งเป็นพวกที่
มี...เรียกว่าอะไรนะ...ความสุขุมใจเย็น  หรือความสามารถในการท�ำสิ่งใด
ก็ตามออกมาได้ดที สี่ ดุ โดยไม่มที า่ ทีตนื่ ตระหนกเหมือนสัตว์ทถี่ กู ล่า  ราวกับ
8

SA

M
PL

E

ว่ามีใครบอกพวกเขาว่าถึงแม้จะไม่เข้าใจทุกอย่างทันทีก็ไม่เป็นไร  เดี๋ยว
พวกเขาก็จะเข้าใจเอง  และบอกว่าความสงสัยของพวกเขาเป็นเครือ่ งมือที่
มีคา่ ในตัวเอง  แต่ประสบการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงความคิดของผมอย่างแท้จริง
เกิดขึน้ ในเวลาต่อมาตอนทีผ่ มสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  แน่นอนว่าการ
ได้เข้ามหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายของผมมาตลอด  แต่ผมก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ  
ผมส่งใบสมัครไปสิบกว่าแห่งและถูกปฏิเสธ  หลังจากที่ทุ่มเทตรากตร�ำกับ
การเรียนมาตลอด  สุดท้ายผมกลับไม่ได้อะไรนอกจากซองจดหมายจ�ำนวน
หนึง่ และการติดรายชือ่ ส�ำรองของสถาบันแห่งหนึง่   ซึง่ ผมเข้าเรียนเป็นเวลา
หนึ่งปีก่อนจะเลิกเรียนกลางคัน
ความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ผมไม่รู้เลยครับ  ผมตั้งเป้าไว้สูงเกินไป  ยังไม่เก่งพอ  หรือล้มเหลว
กับการสอบวัดความถนัดทางการเรียน  ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่   ผมจมจ่อม
อยู่กับความรู้สึกถูกปฏิเสธจนไม่ได้คิดเรื่องนั้น  ไม่สิ   มันรู้สึกแย่ยิ่งกว่า
ถูกปฏิเสธเสียอีก  ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่น  เหมือนถูก
หลอกให้ไปเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการพัฒนาตัวเองจอมปลอม  และจ่ายค่า
ธรรมเนียมให้กับวิทยากรซึ่งเชิดเงินหายไป  ดังนั้น  หลังจากที่เลิกเรียน
กลางคัน  ผมจึงได้ปรับเปลีย่ นทัศนคติ  เริม่ ผ่อนปรน  และเลิกทุม่ สุดก�ำลัง  
รวมถึงท�ำในสิ่งที่นักเขียนชื่อดังอย่างทอโรบอก  นั่นคือ  เปิดหูเปิดตามาก
ขึ้น  ซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่   ผม
มองการณ์ไกลไปข้างหน้าได้ไม่เกินหนึง่ เมตร  มันเหมือนกับสัญชาตญาณ
ง่าย ๆ ในการเงยหน้ามองสิ่งที่อยู่รอบตัวเลยครับ
ผมยืน่ ขอเข้าเรียนทีม่ หาวิทยาลัยโคโลราโดด้วยการส่งใบสมัครพร้อม
จดหมายวิงวอน  สมัยนัน้ เรียบง่ายกว่าตอนนีค้ รับ  ทีน่ เี่ ป็นมหาวิทยาลัยของ
รัฐ  และผมก็ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโดยที่ไม่ต้องเผชิญกับกระบวนการ
ที่ยุ่งยากมากนัก  เมื่ออยู่ในย่านโบลเดอร์   ผมเริ่มรู้จักใช้ชีวิตมากขึ้น  
ผมเดินป่าบ่อยมาก  เล่นสกีนิดหน่อย  และกินทุกอย่างเกินพอดี  ผมนอน
ตื่นสายหากท�ำได้   ผมงีบหลับได้ทุกเมื่อ  และเรียนบ้างเป็นบางครั้ง  ผม
9
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ท�ำกิจกรรมหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผิดกฎหมายและเป็นที่รู้จักกันตาม
มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ  ผมไม่ได้บอกว่าผมละเลยเรื่องการเรียนนะครับ  แต่
ผมแค่ให้การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  แทนที่จะเป็นจุดมุ่งหมายหลัก  
ระหว่างที่ใช้ชีวิตทั้งแบบดีและไม่ดีปะปนกันไป  ผมก็ได้กลายเป็นนักเรียน
แบบเต็มตัว  ไม่ใช่แค่นักเรียนแบบทั่วไปนะครับ  แต่เป็นคนที่ไม่ทุ่มเทให้
กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากเกินไป  และกล้าที่จะสอบตก
ในบางวิชาที่ยากมาก
การเปลีย่ นแปลงไม่ได้เกิดขึน้ อย่างฉับพลันหรือเห็นได้ชดั   แต่เกิดขึน้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป  ตลอดระยะเวลาหลายปีหลังจากนัน้   ผมคิดถึงสมัย
อยูม่ หาวิทยาลัยแบบเดียวกับทีผ่ มคาดว่าคนจ�ำนวนมากก็นา่ จะคิดเหมือน
กัน  นั่นคือ  ผมเรียนหนังสือได้ค่อนข้างดีแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าเรียนอย่าง
สม�่ำเสมอและท�ำนิสัยแย่ ๆ  ผมไม่เคยหยุดตั้งค�ำถามเลยว่านิสัยเหล่านั้น
เป็นนิสัยที่แย่จริงหรือไม่

...

SA

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000  ผมเริ่มศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และ
ความจ�ำในฐานะผู้สื่อข่าวครั้งแรกตอนที่ผมท�ำงานกับหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิส ไทมส์ และครั้งต่อมาตอนที่ย้ายไปท�ำงานให้กับหนังสือพิมพ์
เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์  เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งหลักในงานทีผ่ มท�ำ  โดยเฉพาะเรือ่ ง
เกีย่ วกับวิธที สี่ มองเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผมใช้เวลาส่วนใหญ่
กับสาขาวิชาทีใ่ หญ่กว่าซึง่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งพฤติกรรม  เช่น  จิตเวชศาสตร์
และชีววิทยาของสมอง  แต่ผมก็กลับมาสนใจเรื่องการเรียนรู้ตลอดเพราะ
ข้อเท็จจริงที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ของมัน  มีการลงมือส�ำรวจโดยนักวิทยา
ศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งที่ดูไม่ส�ำคัญอะไรต่อการ
เรียนรู้และความจ�ำ   ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีประกอบ  สถานที่เรียน  

10

SA

M
PL

E

สถานทีท่ อ่ งหนังสือ  หรือการพักเพือ่ เล่นวิดโี อเกม  ผมสงสัยว่าสิง่ เหล่านัน้
จะมีความส�ำคัญจริง ๆ เหรอเมื่อถึงเวลาทดสอบหรือแสดงฝีมือ
ถ้าหากว่าจริง  งั้นเพราะอะไรล่ะ
สิ่งที่นักวิจัยค้นพบมีคำ� อธิบายอยู่ครับ  และค�ำอธิบายแต่ละอย่าง
ก็ดูเหมือนบ่งบอกบางสิ่งเกี่ยวกับสมองซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ชัดเจน  ยิ่งศึกษา
ลึกลงไปมากเท่าไหร่   ผมก็ยิ่งพบผลการศึกษาที่ประหลาดมากขึ้นเท่านั้น  
ไม่วา่ จะเป็นผลการศึกษาทีว่ า่ สิง่ รบกวนอาจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  การงีบ
หลับก็เช่นกัน  การเลิกท�ำงานก่อนใกล้จะเสร็จไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป  
เพราะงานทีใ่ กล้เสร็จจะวนเวียนอยูใ่ นความจ�ำได้นานกว่าเมือ่ เทียบกับงาน
ที่เสร็จแล้ว  หรือการท�ำข้อสอบก่อนที่จะได้รู้อะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบนั้นจะช่วยให้เรียนรู้เรื่องนั้นหลังจากสอบได้ดีกว่า  มีบางสิ่งเกี่ยวกับ
การค้นพบเหล่านี้ที่รบกวนจิตใจของผม  มันค่อนข้างไม่น่าเชื่อในตอนแรก  
แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะลองดูครับ  เพราะมันเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ท�ำได้ง่ายและ
ท�ำได้จริง  ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ท�ำสิ่งเหล่านั้น  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  
ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ มเริ่ ม ท�ำ สิ่ ง ใหม่   ไม่ว ่ า จะเป็ น การท�ำ งานหรื อ ท�ำ เพื่ อ ความ
สนุกสนาน  ทุกครั้งที่ผมนึกถึงเรื่องการรื้อฟื้นทักษะที่ถูกละเลยมานาน  
เช่น  กีตาร์คลาสสิกหรือภาษาสเปน  ผมจะเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า    
“มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่”
“ฉันควรลองวิธี...หรือไม่”
แล้วผมก็ลองวิธดี งั กล่าว  หลังจากทีท่ ดลองหลายวิธจี ากการศึกษา
เหล่านี  ้ ผมก็เริม่ เกิดความรูส้ กึ คุน้ เคย  และในไม่ชา้ ก็คน้ พบว่าความคุน้ เคย
ดังกล่าวมาจากสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนั่นเอง  วิธีเรียนรู้อันไร้ระเบียบ
แบบแผนของผมสมัยเป็นนักศึกษาที่โคโลราโดไม่ได้สอดคล้องกับหลักการ
ล่าสุดของวิทยาศาสตร์การรู้คิดไปเสียทั้งหมด  เพราะไม่มีสิ่งใดในโลก
แห่งความเป็นจริงที่จะสอดคล้องลงตัวกันขนาดนั้น  แต่ความสอดคล้อง
นั้นก็สร้างความรู้สึกคุ้นเคยให้กับผมจนท�ำให้การเรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ
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แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจ�ำวัน  บทสนทนา  ความคิดเรื่อยเปื่อย  หรือ
แม้แต่ความฝันของผม
ความรู้สึกดังกล่าวนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัว  และมันก็ทำ� ให้ผม
มองวิทยาศาสตร์การเรียนรูแ้ บบกว้าง ๆ  แทนทีจ่ ะมองว่ามันเป็นแค่แนวคิด
กลุ่มหนึ่งที่ช่วยเรื่องการเรียนรู้   แนวคิดหรือเทคนิคการเรียนรู้เหล่านี้ต่างก็
มีความน่าเชื่อถือในตัวมันเองอย่างชัดเจนอยู่แล้ว  สิ่งที่ยากกว่าคือการน�ำ
มันมาผสมผสานกัน  ซึ่งต้องประสานกันได้อย่างลงตัวด้วยวิธีบางอย่าง  
และผมก็พบว่าวิธีเดียวที่จะท�ำแบบนั้นได้ต้องเป็นวิธีที่มีคุณลักษณะแปลก
ประหลาดเช่นเดียวกับระบบทีท่ �ำงานอยูเ่ บือ้ งหลังอย่างสมอง  พูดอีกอย่าง
ก็คือ  การค้นพบโดยรวมของวิทยาศาสตร์การเรียนรู้สมัยใหม่ให้อะไรมาก
กว่าสูตรส�ำเร็จในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พวกมันสะท้อน
ให้เห็นถึงการด�ำเนินชีวติ รูปแบบใดรูปแบบหนึง่   เมือ่ ผมเข้าใจเรือ่ งนัน้ แล้ว  
ผมก็สามารถย้อนกลับไปดูประสบการณ์สมัยที่เป็นนักศึกษาด้วยมุมมอง
ใหม่ได้   จริงอยู่ที่ผมผ่อนคลายกับการเรียนมากขึ้น  แต่ในขณะที่ท�ำแบบ
นั้น  ผมก็ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ ที่ผมเรียนรู้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตนอกการ
เรียนของผมในแบบทีผ่ มไม่เคยท�ำมาก่อน  และเมือ่ สมองได้คลุกคลีอยู่กบั
เนื้อหาที่เรียนอยู่ตลอด  มันก็ท�ำให้ผมได้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  หรือ
ข้อจ�ำกัดและความเป็นไปได้ครั้งใหญ่ของตัวมันเองในฐานะเครื่องจักรแห่ง
การเรียนรู้
สมองไม่เหมือนกับกล้ามเนือ้ ครับ  อย่างน้อยแค่รปู ลักษณ์กไ็ ม่เหมือน
แล้ว  สมองแตกต่างออกไปอย่างสิน้ เชิง  มันไวต่ออารมณ์ความรูส้ กึ   จังหวะ
เวลา  นาฬิกาชีวิต  สถานที  
่ รวมถึงสภาพแวดล้อม  สมองบันทึกข้อมูล
ได้เยอะกว่าทีเ่ รารูต้ วั เป็นอย่างมาก  และมักเพิม่ เติมรายละเอียดทีเ่ ราไม่เคย
สังเกตเห็นมาก่อนเมื่อกลับไปทบทวนความจ�ำหรือข้อเท็จจริงที่ได้เรียนรู้
อีกครัง้   สมองท�ำงานหนักตอนกลางคืนในระหว่างทีเ่ รานอนหลับเพือ่ ค้นหา
ความเชื่อมโยงที่ซ่อนเร้นและความหมายที่ลึกซึ้งกว่าในเหตุการณ์ต่าง ๆ
ของวันนั้น  สมองชื่นชอบความหมายมากกว่าความไร้แบบแผนเป็นอย่าง
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มากและมักมองว่าเรื่องไร้สาระเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  นอกจากนี้  เราทุกคน
ยังทราบดีด้วยว่าสมองท�ำตามค�ำสั่งได้ไม่ดีนัก  เพราะมันชอบหลงลืม
ข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญซึ่งจ�ำเป็นต่อการสอบ  แต่กลับจดจ�ำฉากทั้งหมดจาก
ภาพยนตร์เรื่อง  The Godfather หรือรายชื่อนักเบสบอลของทีมบอสตัน
เรดซอกซ์  เมื่อปี 1986 ได้
ถ้าสมองเป็นเครือ่ งจักรแห่งการเรียนรู  ้ มันก็เป็นเครือ่ งจักรอันแปลก
ประหลาด  และสมองก็ท�ำงานได้ดที สี่ ดุ เมือ่ ความแปลกประหลาดดังกล่าว
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์
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ในช่วงไม่กที่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา  นักวิจยั ได้คน้ พบและทดสอบเทคนิคมากมาย
ที่ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น  โดยเป็นเทคนิคที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
นอกแวดวงวิทยาศาสตร์  เทคนิคเหล่านีไ้ ม่ใช่วธิ เี พิม่ ความฉลาดทีต่ อ้ งอาศัย
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์  หรือยา  อีกทัง้ ไม่ได้ตงั้ อยู่
บนพืน้ ฐานของปรัชญาการสอนทีย่ งิ่ ใหญ่ซงึ่ มีเป้าหมายทีจ่ ะยกระดับผลการ
เรียนของนักเรียนทัง้ ชัน้   (ซึง่ ไม่มใี ครเคยท�ำได้อย่างแท้จริง)  ในทางกลับกัน
เทคนิคเหล่านี้ล้วนเป็นการปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ  หรือการปรับเปลี่ยน
วิธีเรียนรู้หรือฝึกฝนซึ่งเราสามารถน�ำไปปรับใช้ในแบบเฉพาะของเราเอง
ตอนนีไ้ ด้เลย  ส่วนทีย่ ากทีส่ ดุ ในการปรับใช้อาจเป็นการไว้วางใจว่าเทคนิค
เหล่านีจ้ ะได้ผล  เรือ่ งนัน้ ต้องอาศัยการระงับความไม่เชือ่ เอาไว้กอ่ น  เพราะ
งานวิจัยเรื่องนี้ท้าทายทุกอย่างที่เราเคยรับรู้มาเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ลองพิจ ารณาค�ำแนะน� ำ ที่เรามักได้ ยินอยู่บ่อย ๆ อย่า งการหา  
“สถานที่เงียบสงบ”  และท�ำให้ที่นั่นกลายเป็นสถานที่ส�ำหรับการเรียนรู้
โดยเฉพาะก็ได้ครับ  วิธนี ดี้ เู หมือนเป็นอะไรทีช่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว  เราย่อมจดจ่อ
กับการเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเมื่อปราศจากเสียงรบกวน  และการปักหลักอยู่
ที่โต๊ะท�ำงานตัวเดิมก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อบอกว่าได้เวลา
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ท�ำงานแล้ว  แต่นักวิทยาศาสตร์กลับค้นพบว่าเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าหากเราปรับเปลีย่ นกิจวัตรการเรียนรูไ้ ปเรือ่ ย ๆ  และ
เลิกใช้   “สถานที่เฉพาะ”  เพื่อหันไปใช้สถานที่หลายแห่งคละเคล้ากันไป  
พูดอีกอย่างก็คอื   การยึดติดอยูก่ บั กิจวัตรการเรียนรูแ้ บบเดียวนัน้ ฉุดรัง้ การ
เรียนรู้ของเรา
อีกค�ำแนะน�ำหนึ่งที่คนเชื่อกันอย่างแพร่หลายก็คือ  วิธีที่ดีที่สุดที่จะ
ท�ำให้เราเก่งทักษะบางอย่าง  เช่น  การหารยาวหรือการเล่นดนตรีตาม
บันไดเสียงคือการอุทิศเวลาส่วนหนึ่งเพื่อฝึกฝนทักษะนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า  
เรื่องนี้ก็ผิดอีกแล้วครับ  การศึกษาพบว่าสมองรับรู้แบบแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า  เมื่อได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันแบบผสม
แทนที่จะฝึกฝนเพียงทักษะเดียว  ไม่ว่าผู้เรียนรู้จะมีอายุเท่าไหร่หรือสิ่งที่
เรียนรู้คืออะไร  และไม่ว่าจะเป็นเรื่องค�ำภาษาอิตาลีหรือเรื่องพันธะเคมี  
ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงการเรียนรู้แบบหักโหมและไม่สม�่ำเสมอของตัวเอง
ตอนที่เป็นนักศึกษาอีกครั้ง  ผมอดหลับอดนอนตอนกลางคืนแล้วงีบหลับ
ตอนบ่ายหลายครั้งโดยไม่แยแสตารางเวลา  ผมไม่ได้บอกว่าการใช้ชีวิต
อย่างอิสรเสรีแบบนั้นจะน�ำไปสู่ความเชี่ยวชาญเสมอไป  แต่ผมจะบอก
ว่าการเรียนรู้ตามแต่ใจตัวเองอย่างไร้แบบแผนมากขึ้นอาจท�ำให้การจดจ�ำ
ดีขึ้นในหลายสถานการณ์   และสิ่งที่เราชอบคิดกันว่าเป็นแค่การผัดวัน
ประกันพรุ่งหรือสิ่งรบกวน  ความจริงแล้วมันมักไม่ใช่แบบนั้นเลย
เมื่อมองในแง่หนึ่ง  วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ได้ให้มุมมองที่แตกต่าง
ออกไปเกี่ยวกับความกลัวของผู้คนที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นต่อสิ่งรบกวนและการ
เสพติดสื่อดิจิตอล  มันคือความกลัวว่าเอมิลีและจอชผู้เสพสื่อดิจิตอลจะ
ถูกดึงความสนใจจากสิบทิศทางในเวลาเดียวกันด้วยข้อความโทรศัพท์
มือถือ  ทวิตเตอร์  และเฟซบุ๊ก  พวกเขาจะไม่สามารถตั้งสมาธิได้มากพอ
ทีจ่ ะซึมซับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ไป  ซ�ำ้ ร้ายกว่านัน้ คือ  เมือ่ เวลาผ่านไป  ความคิด
แบบกระท่อนกระแท่นทั้งหมดนี้จะบั่นทอนความสามารถของสมองในการ
เรียนรู้ในอนาคต  เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ  จริงอยู่ว่าสิ่งรบกวน
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สมาธิจะขัดขวางการเรียนรู้บางประเภท  โดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยการ
ซึมซับหรือความสนใจที่ต่อเนื่องอย่างการอ่านเรื่องราวหรือฟังการบรรยาย  
หรือเมื่อการพูดคุยซุบซิบบนสื่อสังคมออนไลน์อาจรบกวนเวลาการศึกษา  
แต่เราทุกคนทราบดีว่าสิ่งรบกวนในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจมีประโยชน์เมื่อเรา
แก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้  หรือคิดอะไรไม่ออกและจ�ำเป็นต้องหลุดพ้นจาก
สถานการณ์เหล่านี้
สรุปแล้วการเรียนรูไ้ ม่ได้มวี ธิ ที ถี่ กู หรือผิดครับ  ประเด็นอยูท่ มี่ กี ลยุทธ์
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย  ซึง่ แต่ละกลยุทธ์กเ็ หมาะสมกับการเรียนรูป้ ระเภท
ที่ แ ตกต่ า งกั น   นั ก ล่ า ฝี มื อ ดี ย่อ มรู ้ จั ก ปรั บ เปลี่ ย นกั บ ดั ก ของตั ว เองให้
เหมาะสมกับเหยื่อครับ
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ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้  ผมจะไม่เสแสร้งว่าวิทยาศาสตร์การเรียนรู้นั้น
ได้รับการคลี่คลายแล้ว  เพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น  และสาขาวิชานี้ก็ให้
ก�ำเนิดแนวคิดใหม่ ๆ มากมายทีย่ งั คงสร้างความสับสนให้แก่ภาพรวม  ไม่
ว่าจะเป็นโรคความบกพร่องด้านการอ่านช่วยให้แยกแยะแบบแผนได้ดีขึ้น  
เด็กสองภาษาเป็นนักเรียนรู้ที่เก่งกว่า  ความวิตกจริตต่อวิชาคณิตศาสตร์
เป็นความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่ง  เกมเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดส�ำหรับ
การเรียนรู้   หรือการฝึกซ้อมดนตรีช่วยเพิ่มความถนัดทางวิทยาศาสตร์  
แต่แนวคิดหลายอย่างเปรียบเหมือนเสียงรบกวนเบื้องหลัง  หรือเสียงดัง
กรอบแกรบของใบไม้  เป้าหมายของหนังสือเล่มนีค้ อื การตามหาส่วนล�ำต้น
ของต้นไม้  หรือทฤษฎีและการค้นพบพืน้ ฐานซึง่ ผ่านการตรวจสอบมาอย่าง
ละเอียดแล้วว่าช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน  จะเรียกว่าเป็นการ
ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยก็ได้   โดยส่วนแรกเริ่มต้นด้วยการเกริ่นน�ำถึงสิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์รเู้ กีย่ วกับลักษณะการก่อตัวและการจดจ�ำข้อมูลใหม่ ๆ ของ
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เซลล์สมอง  ความเข้าใจในหลักชีววิทยาเบือ้ งต้นเช่นนีจ้ ะท�ำให้เราสามารถ
มองเห็นภาพเปรียบเทียบทีช่ ดั เจนของสิง่ ทีว่ ่ากันว่าเป็นพืน้ ฐานทางการคิด
ของการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์การรู้คิดเป็นศาสตร์ที่อยู่เหนือชีววิทยาขึ้นไป
อีกขั้น  และสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเราก็คือ  มันช่วยไขความกระจ่างว่า
การจ�ำ   การลืม  และการเรียนรู้เกี่ยวข้องกันอย่างไร  เนื้อหาสองบทนี้จะ
เป็นการปูพื้นฐานทางทฤษฎีส�ำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เหลือครับ
ส่วนทีส่ องจะบอกเทคนิคซึง่ ช่วยให้เราจ�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้มากขึน้   ไม่วา่
จะเป็นการจ�ำตัวอักษรอารบิก  ตารางธาตุ  หรือรายชื่อผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการปฏิวัติก�ำมะหยี่   เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจ�ำ
(retention) ส่วนทีส่ ามจะมุง่ เน้นไปทีเ่ ทคนิคเรือ่ งความเข้าใจ (comprehension) ซึ่งเป็นเทคนิคประเภทที่เราจ� ำเป็นต้องมีไว้เพื่อคลี่คลายโจทย์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมถึงเพือ่ ท�ำสิง่ ทีซ่ บั ซ้อนและกินเวลานาน
อย่างรายงานประจ�ำภาคเรียน  การน�ำเสนองาน  การท�ำพิมพ์เขียว  หรือ
การแต่งเพลง  การเข้าใจว่าเทคนิคเหล่านี้ท�ำงานอย่างไรหรืออย่างน้อยก็
เข้าใจว่าพวกมันท�ำงานอย่างไรในความคิดของนักวิทยาศาสตร์จะช่วยให้
เราจดจ�ำพวกมันได้   และที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ  มันท�ำให้เราตัดสินใจได้ว่า
เทคนิคเหล่านี้มีประโยชน์ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่   หรือมีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�ำวันทุกวันนี้ไหม  และสุดท้ายเนื้อหาส่วนที่สี่จะพาเราไปส�ำรวจ
สองเทคนิคในการใช้จิตใต้ส�ำนึกเพื่อช่วยส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้อื่น ๆ ที่
ได้กล่าวไป  ผมมองว่าเนื้อหาส่วนนี้เป็นเทคนิค  “การเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้
ความคิด”  ครับ  และต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นส่วนที่สามารถเพิ่มความ
มั่นใจในการเรียนรู้ให้กับทั้งผู้อ่านอย่างคุณและผู้เล่าอย่างผม
สมบัติล�้ำค่าซึ่งอยู่สุดปลายสายรุ้งอาจไม่ใช่  “ความฉลาด”  เสมอ
ไป  ความฉลาดคือสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนาและเป็นโชคลาภส�ำหรับคนทีม่ พี นั ธุกรรม
แรงผลักดัน  และการสนับสนุนทีช่ ่วยให้ชนะการเสีย่ งโชคแบบนัน้   แต่การ
เล็งไปทีเ่ ป้าหมายทีค่ ลุมเครืออย่างมากย่อมท�ำให้เรามีความเสีย่ งทีจ่ ะบูชา
อุดมคติและพลาดเป้าหมายนั้นไป  หนังสือเล่มนี้เล็งไปยังเป้าหมายที่เล็ก
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กว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งใหญ่กว่า  นั่นคือ  วิธีท�ำให้การเรียนรู้เรื่อง
ใหม่ ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันในแบบที่ท�ำให้เรื่องนั้นฝังแน่น
ติดตัวเรา  วิธีท�ำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตมากขึ้น
และท�ำให้เป็นภาระหน้าที่น้อยลง  เราจะไปขุดค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ล่าสุดเพื่อหาเครื่องมือที่จ�ำเป็นต่อการท�ำสิ่งเหล่านี้ให้ส�ำเร็จ  โดยไม่ก่อให้
เกิดความรู้สกึ หนักหน่วงหรือถูกบีบคัน้   และเราจะแสดงให้เห็นว่าบางสิง่ ที่
เราถูกพร�่ำสอนให้มองว่าเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของเรามาโดยตลอด  ไม่ว่า
จะเป็นความเกียจคร้าน  ความไม่ร  ู้ หรือสิง่ รบกวน  ก็อาจให้ประโยชน์กบั
เราได้เช่นกัน
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