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การคิดอย่างฉลาดคืออะไร

การคิดอย่างฉลาดกับความฉลาดไม่เหมือนกัน

เรียนรู้สูตรการคิดอย่างฉลาด

ประเมินพฤติกรรมของตัวเอง

1

	 มัยอยู่มัธยมปลาย		ผมเคยท�างานพิเศษเป็นพนักงานท�าความ 

	 สะอาดอาคารส�านกังานในวนัหยดุสดุสปัดาห์		ผมจะเอาก้นบหุรี่จาก

ที่เขี่ยบุหรี่ไปทิ้ง		จัดการขยะในถังขยะ		ขัดห้องครัว		ขัดห้องน�้า		และ 

ดดูฝุน่พรม		ผมจะเสยีบปลั๊กเครื่องดูดฝุน่ที่เสยีงดงัสนั่นและมแีรงดดูสงูกว่า

เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้กนัทั่วไป		จากนั้นกไ็ถมนัไปบนพื้น		ถงุเกบ็ฝุ่นขนาดใหญ่

ด้านหลงัเครื่องจะเริ่มพอง		บางครั้งฝุ่นละอองจะลอยฟุ้งออกจากถงุขึ้นไป

ในอากาศ		ผมเลยต้องอาบน�้าล้างตัวก่อนกลับบ้านเพื่อก�าจัดคราบฝุ่น 

บาง	ๆ	ออกจากผวิหนงั

น่าเสยีดายที่ผมไม่ได้มองว่านั่นเป็นโอกาส	

ในช่วงเวลาเดยีวกนั		เจมส์	ไดสนั		กไ็ม่พอใจกบัเครื่องดูดฝุ่นของ

เขา		มนัดูดฝุ่นจากพื้นและกรองฝุ่นผ่านถงุ		เขาสงัเกตเหน็ว่าฝุ่นเหล่านี้ไป

อดุตามช่องตาข่ายของถงุ		ซึ่งถ้าใช้ไปนาน	ๆ	แล้วประสทิธภิาพย่อมลดลง
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ไดสนัคดิว่ามนัต้องมวีธิทีี่ดกีว่านี้		เขาจงึออกแบบเครื่องดูดฝุน่เสยีใหม่  

โดยใช้ท่อกระดาษแขง็สร้าง		“ลมหมุนไซโคลน”		ขึ้นมา		ลมหมนุไซโคลน

จะสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง		ซึ่งจะดูดฝุ่นเข้าไปแล้วเหวี่ยงเข้าไปยัง 

ช่องเกบ็ฝุน่		การออกแบบใหม่นี้น�าไปสูก่ารปฏวิตัอิตุสาหกรรมเครื่องดดูฝุน่		

และก่อให้เกดิบรษิทัที่ท�าก�าไรได้ปีละกว่า	100	ล้านดอลลาร์

ฉลาดนะครบัว่าไหม

ในปี	1999	นักออกแบบและอดีตนักกีฬาว่ายน�้าอย่างฟิโอนา	 

แฟร์เฮิร์สต์		กับทีมงานของเธอจากบริษัทชุดว่ายน�้าสปีโดพยายามคิดหา

วิธีพัฒนาประสิทธิภาพของชุดว่ายน�้าส�าหรับนักกีฬาอาชีพ		ปัญหาหลัก 

ที่พวกเขาพบกค็อื		เวลาที่ว่ายน�้า		น�้าจะก่อให้เกดิแรงเสยีดทานกบัร่างกาย		

แรงเสยีดทานเหล่านี้ถูกเรยีกแบบรวม	ๆ	ว่าแรงต้าน		หากคณุกระชากมอื

กลับเข้าหาตัวเองในอ่างอาบน�้าที่มีน�้าอยู่เต็ม		คุณก็จะรู้สึกได้ถึงแรงต้าน

ดงักล่าว		ยิ่งกระชากเรว็เท่าไหร่		แรงต้านกย็ิ่งสูงขึ้นเท่านั้น		ทมีออกแบบ

เริ่มต้นการออกแบบโดยองิจากความคดิที่ว่าต้องมวีธิพีฒันาเส้นใยส�าหรบั

ชดุว่ายน�้าที่ช่วยลดผลกระทบของแรงต้านที่เกดิกบัร่างกายของนกัว่ายน�้า

แฟร์เฮิร์สต์กับทีมงานของเธอได้ท�าการส�ารวจอาณาจักรสัตว์เพื่อ

ค้นหาแรงบนัดาลใจ		แล้วพวกเขากพ็บว่าฉลามเป็นกรณทีี่นา่สนใจทเีดยีว		

ปลาชนิดนี้ว่ายน�้าได้เร็วมาก		แม้ว่าร่างกายของมันขณะว่ายน�้าจะท�าให้ 

เกดิแรงต้านสูงกต็าม		หลงัจากที่วเิคราะห์ตวัอย่างผวิหนงัฉลามที่พพิธิภณัฑ์

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงลอนดอน		แฟร์เฮิร์สต์ก็พบว่าผิวหนังของ

ฉลามมโีครงสร้างที่เรยีกว่า		“เดน็ทเิคลิส์		(denticles)”		ซึ่งช่วยไม่ให้โมเลกลุ

ของน�้าเกาะตดิผวิหนงั		และช่วยให้แรงต้านลดน้อยลง		

ทมีงานจงึทอเส้นใยที่เลยีนแบบโครงสร้างของผวิหนงัฉลาม		จากนั้น

ก็น�ามาตัดเป็นชุดว่ายน�้าแบบเต็มตัว		ชุดว่ายน�้าใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อ

วงการกีฬาว่ายน�้าอย่างมหาศาล		หลังจากเปิดตัวได้ไม่นาน		สถิติโลก 

ในการแข่งขนัว่ายน�้ากเ็ริ่มถูกท�าลาย
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แน่นอนว่ามีคนหลายกลุ่มเคยพยายามผลิตชุดว่ายน�้าที่ช่วยให้ 

คล่องตวัและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น		แต่ท�าไมแฟร์เฮร์ิสต์ถงึเป็นคนที่ท�าให้

มนัเกดิขึ้นได้		แล้วไดสนัออกแบบเครื่องดูดฝุน่ใหม่ที่ปฏวิตัวิงการได้อย่างไร

ในขณะที่ผมปล่อยให้ตวัเองเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่น		เราจะสามารถอธบิาย

การคิดอย่างฉลาดเหล่านี้ด้วยสิ่งที่คนทั่วไปเรียกกันว่า		“ความฉลาด”		 

ได้หรอืเปล่า

ความฉลาดถกูนยิามว่าเป็นคณุสมบตัทิี่ตดิตวัมาตั้งแต่เกดิ		ซึ่งก�าหนด

ว่าคณุจะมคีวามสามารถในการคดิมากแค่ไหน		คณุอาจเคยท�าแบบทดสอบ

ความฉลาดหรอืแบบทดสอบไอควิมาแล้ว		ส่วนต่าง	ๆ	ของแบบทดสอบนี้

มโีจทย์ให้คณุต้องคดิค�านวณตวัเลข		พบักระดาษในใจแล้วจนิตนาการว่า

มันจะออกมามีหน้าตาแบบไหน		หรือค้นหาว่าภาพไหนเป็นภาพต่อไปใน

ชดุภาพหนึ่ง		น่าตลกที่แบบทดสอบไอควินี้ขอให้คณุท�าในสิ่งที่ไม่ได้คล้าย

กบัสิ่งที่คณุท�าในโลกแห่งความเป็นจรงิเลย		อนัที่จรงิแล้ว		ความเชื่อหลกั

ของแบบทดสอบไอคิวก็คือ		สิ่งที่มันประเมินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ 

ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ	 	และเป็นเรื่องจริงที่แบบทดสอบไอคิวนั้น 

วัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา		คะแนนแบบทดสอบไอคิวตลอดช่วงชีวิต 

ของคณุจงึไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั	

คณุอาจรูจ้กัคนที่		“สอบได้คะแนนด”ี		ไม่ว่าจะในการท�าแบบทดสอบ

ไอควิหรอืการสอบเข้ามหาวทิยาลยั		บางคนประสบความส�าเรจ็มากทเีดยีว		

พวกเขาบรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้และเปลี่ยนวธิคีดิของคนรอบข้างได้		แต่กม็ี

บางคนที่ใช้ชวีติอย่างไม่เตม็ศกัยภาพ		พวกเขาไม่เคยค้นพบสิ่งที่ตวัเองรกั		

ส่วนคะแนนที่ท�าได้กเ็ป็นเพยีงช่วงเวลาที่ดช่ีวงหนึ่งของชวีติในความคดิของ

พวกเขาเท่านั้น

ลองดตูวัอย่างจากบลิล์		ชายหนุม่ที่ผมรูจ้กัในมหาวทิยาลยักไ็ด้ครบั		

เราไม่ได้สนทิกนัหรอก		แต่เวลาเจอกนัระหว่างทางไปเรยีนเรามกัหยดุพดูคยุ

กนัเสมอ		สมยัเรยีนมธัยมเขาได้คะแนนดมีาก		ตอนที่เขาเตรยีมตวัสอบเข้า

มหาวทิยาลยั		เขาสอบข้อสอบวดัความถนดัอย่าง		SAT		แค่ครั้งเดยีวกไ็ด้
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คะแนนยอดเยี่ยมแล้ว		ตอนอยู่มหาวทิยาลยัใครได้เหน็เกรดของเขากต็้อง

นบัถอื		เขาเป็นคนมไีหวพรบิและมเีพื่อนฝงูมากมาย		แต่ไม่มวีชิาไหนที่เขา

เรยีนแล้วรู้สกึตื่นเต้นเลย		ผมไม่เคยเห็นเขาพูดถงึวชิาไหนแล้วดวงตาเป็น

ประกาย		พอขึ้นปีสามผมก็เริ่มหลงใหลในวิชาวิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิด		

แต่เขากลับเรียนหลากหลายวิชา		โดยไม่มีวิชาไหนที่โดนใจเขาจริง	ๆ		 

ผมจ�าได้ว่าได้เจอเขาในช่วงไม่กี่เดอืนก่อนเรยีนจบ		จู่	ๆ	เขากต็ดัสนิใจไป

สอบ		GRE		ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ส�าหรบัเรยีนต่อปรญิญาโท		เขาได้คะแนน

ยอดเยี่ยมเหมอืนเคย		คะแนนสงูขนาดนั้นช่วยให้เขาสามารถเลอืกเรยีนต่อ 

มหาวิทยาลัยที่เขาหวังเอาไว้		แต่เนื่องจากบิลล์ไม่ตื่นเต้นกับการเรียน 

วิชาไหนเป็นพิเศษ		เขาจึงตัดสินใจท�างาน		ผมได้ข่าวจากบิลล์อยู่บ้าง		 

เขามอีาชพีที่ดอีย่างการเป็นครสูอนพเิศษให้กบัเดก็มธัยม		กลายเป็นว่าสิ่ง

ที่เขาถนดัจรงิ	ๆ	กค็อืการท�าข้อสอบครบั	

ถ้าได้เห็นคะแนนแบบทดสอบไอคิวของบิลล์		ผมว่ามันคงสูงกว่า

ของคนทั่วไปแน่	ๆ		ไม่ว่าความฉลาดคอือะไร		บิลล์คอืคนที่มมีนั		แต่เขา

ไม่ใช่ไดสัน		บิลล์ไม่เคยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ส�าคัญ	ๆ		เขาไม่เคยประสบ

ความส�าเรจ็จนถงึขั้นที่เอ่ยชื่อแล้วใคร	ๆ	กต้็องรูจ้กั		รวมทั้งไม่เคยน�าความ

ฉลาดของตวัเองมาใช้แก้ปัญหาใหม่	ๆ

และไม่ใช่แค่บลิล์คนเดยีวเท่านั้น		ข้อสอบส�าหรบัเข้ามหาวทิยาลยั

หรือแม้กระทั่งแบบทดสอบไอคิวต่างก็เป็นตัวท�านายความส�าเร็จที่ยอดแย่

ทั้งในมหาวทิยาลยัและในชวีติ		อย่างดทีี่สดุคะแนนสอบเหล่านี้กแ็ค่มคีวาม

เชื่อมโยงกับเกรดที่ท�าได้ในโรงเรียนเท่านั้น		นั่นแปลว่ามีคนจ�านวนมาก 

ที่ได้คะแนนแบบทดสอบไอควิสงูแต่ไม่ประสบความส�าเรจ็		ในขณะที่บางคน

ซึ่งได้คะแนนระดับธรรมดากลับค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักและท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

ให้กบัแวดวงวทิยาศาสตร์		คณติศาสตร์		ธรุกจิ		ดนตรี		และศลิปะ

คุณจะไม่เชื่อเรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้ก็ได้	 	ลูอิส	 เทอร์แมน		คือ 

นักจิตวิทยาในช่วงต้นศตวรรษที่	20	ที่ช่วยพัฒนาแบบทดสอบไอคิว		เขา

สนใจคนที่ท�าคะแนนแบบทดสอบนี้ได้สูงเป็นพิเศษ		โดยเชื่อว่าไอคิวที่สูง
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เป็นปัจจยัส�าคญัในการท�านายความส�าเร็จในชวีิตของผู้คน		และเพื่อเป็น 

การพสิูจน์เรื่องนี้		เขาจงึให้เดก็จ�านวนมากท�าแบบทดสอบ		จากนั้นกด็ูว่า

เด็กคนไหนได้คะแนนสูงแล้วติดตามดูพวกเขาอยู่นานหลายปี		เขาเรียก 

เด็กกลุ่มนี้ว่า		“ปลวก”		ซึ่งผ่านการรับรองแล้วว่าเป็นเด็กอัจฉริยะทุกคน		

บางคนก็โตขึ้นและประสบความส�าเร็จอย่างสูงในด้านอาชีพการงาน		แต่

ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่		วิลเลียม	ชอกลีย์		คือ 

หนึ่งในบรรดาเดก็ที่ได้ท�าแบบทดสอบไอควิของเทอร์แมน		เขาได้รบัรางวลั

โนเบลสาขาฟิสิกส์จากผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์		แต่

คะแนนแบบทดสอบไอคิวของชอกลีย์ไม่ได้สูงพอที่จะท�าให้เขาอยู่ในกลุ่ม

เด็กที่เทอร์แมนเฝ้าติดตาม		เขาได้รับเกียรติสูงสุดเท่าที่พึงได้รับในฐานะ 

นกัฟิสกิส์		ทว่าเขากลบัไม่ได้ถูกจดัอยู่ในกลุ่มเดก็อจัฉรยิะ

นักวิจัยบางคนกล่าวว่าความฉลาดไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยอย่างใด

อย่างหนึ่ง	 	แต่เกิดขึ้นจากหลาย	ๆ	ปัจจัยรวมกัน	 	พวกเขาบอกว่า 

แบบทดสอบไอควิไม่ใช่ตวัท�านายความส�าเรจ็ที่ด	ี	เพราะมนัไม่ได้วดัรูปแบบ

สตปัิญญาที่ถกูต้อง		หรอืวดัส่วนผสมที่ถกูต้องส�าหรบัการท�านายว่าคนเรา

จะประสบความส�าเรจ็แค่ไหนในชวีติจรงิ		อย่างไรกต็าม		แม้กระทั่งวธิคีดิ

เกี่ยวกบัความฉลาดที่ต่างออกไปเลก็น้อยกย็งัไม่สามารถอธบิาย		“การคดิ

อย่างฉลาด”		ได้		การวดัไอควิของใครสกัคนไม่ได้บอกคณุเลยว่าเขาหรอืเธอ

คนนั้นคดิอย่างฉลาดหรอืไม่		เพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราพดูถงึเวลาบอกว่า

ใครบางคนท�าสิ่งที่ฉลาดนั้นไม่สามารถวดัได้ด้วยแบบทดสอบไอควิ		นั่นเป็น

เพราะแบบทดสอบไอควิมุง่เน้นแต่เรื่องความสามารถในการคดิเชงินามธรรม

แต่การคดิอย่างฉลาดที่น�าไปสูก่ารคดิค้นเครื่องดูดฝุน่พลงัไซโคลนกบั 

ชดุว่ายน�้ารุน่ฟาสต์สกนิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัการคดิเชงินามธรรม		การคดิ

อย่างฉลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้และวิธีที่คุณใช้ความรู้นั้น		เมื่อน�า

ผลลพัธ์จากงานวจิยัของผมและงานวจิยัอื่น	ๆ	ในแวดวงวทิยาศาสตร์ด้าน

การรู้คิดมาพิจารณารวมกัน		ผมก็ได้ค�าอธิบายที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับ

สิ่งที่ก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์
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การคิดอย่างฉลาด :
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ 

โดยใช้ความรู้ที่มี

วทิยาศาสตร์แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าการคดิอย่างฉลาดไม่ใช่คณุสมบตัิ

ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด		มันเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้		กล่าวคือ		คุณ 

ไม่ได้เกดิมาพร้อมความสามารถพเิศษในการท�าสิ่งที่ฉลาด		องค์ประกอบ

แต่ละอย่างของการเป็นคนฉลาดนั้นมอียูใ่นกล่องเครื่องมอืทางความคดิของ

คณุแล้ว

เพื่อให้เหน็ความแตกต่างระหว่างการคดิอย่างฉลาดกบัความฉลาด		

เรามาลองนกึถงึเกมหมากรกุกนัครบั		หากมองอย่างผวิเผนิ		คณุอาจคดิว่า

หมากรกุเป็นตวัอย่างอนัยอดเยี่ยมของพลงัแห่งการคดิเชงินามธรรม		ผูเ้ล่น

หมากรกุในความคดิของคนทั่วไปคอืพวกฉลาดเป็นกรดที่วนั	ๆ	เอาแต่ง่วน

อยูก่บัการเล่นเกมที่ยากและซบัซ้อนนี้		นกัวจิยัด้านปัญญาประดษิฐ์มกัสนใจ

เกมหมากรุก		ส่วนหนึ่งก็เพราะมันเป็นเกมที่มีกฎกติกาชัดเจนจึงเหมาะกับ

คอมพวิเตอร์		อกีส่วนเป็นเพราะมนัถกูมองว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เหน็ถงึความ

ฉลาดอย่างชัดเจน		นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์คาดหวังว่าหากพวกเขา

สามารถแก้เกมหมากรกุได้		พวกเขากจ็ะสามารถพสิจูน์ให้เหน็ได้จรงิ	ๆ	ว่า

คอมพวิเตอร์เป็นสิ่งที่ฉลาด

สิ่งที่ท�าให้หมากรุกเป็นเกมที่ยากมากคือ	 	วิธีเดินหมากที่มีอยู ่

มากมายนบัไม่ถ้วน		คณุจะพบว่ามรีปูแบบการวางหมากที่เป็นไปได้นบัล้าน

รูปแบบหลงัจากที่เดนิหมากกนัไปได้แค่คนละสามตา		ตอนที่คอมพวิเตอร์

ถกูสอนให้เล่นเกมนี้		สิ่งที่มนัต้องท�าเป็นส่วนใหญ่กค็อืการคดิเชงินามธรรม

ประเภทที่แบบทดสอบไอควิพยายามตรวจวดั		คอมพวิเตอร์ที่เล่นหมากรกุ

จะค้นหาสารพดัวธิเีดนิหมากที่เป็นไปได้จากต�าแหน่งของหมากบนกระดาน		

มันจะเลียนแบบสิ่งที่คู่ต่อสู้เก่ง	ๆ	จะท�า		แล้วเดินเกมตามวิธีที่มันคิดว่า 
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มโีอกาสน�าไปสูช่ยัชนะมากที่สดุ		คอมพวิเตอร์จะพยายามอ่านเกมล่วงหน้า

ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้		ซึ่งกลยุทธ์นี้ถือว่าประสบความส�าเร็จทีเดียว		 

ในปี	1997	คอมพิวเตอร์ที่ชื่อดีปบลูของไอบีเอ็มสามารถโค่นแชมป์โลก 

ในตอนนั้นอย่างแกรี	คาสปารอฟ		ได้ส�าเรจ็		

นกัจติวทิยากส็นใจเกมนี้และศกึษาว่าบรรดาเซยีนหมากรกุมวีธิกีาร

เล่นอย่างไร		ผลปรากฏว่าเซยีนหมากรกุมวีธิเีล่นที่แตกต่างจากคอมพวิเตอร์

มาก		พวกเขาจะศึกษาสารพัดวิธีเปิดเกมที่มักน�าไปสู่ต�าแหน่งที่ได้เปรียบ

บนกระดาน		นอกจากนั้น		พวกเขายงัศกึษาสารพดัการวางหมากปิดเกม

ซึ่งเป็นสญัญาณว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก�าลงัจะเปน็ผูช้นะ		และในระหวา่งเกม		

เซยีนหมากรกุระดบัโลกจะเรยีนรูว้ธิสีงัเกตแบบแผนของหมากที่ช่วยให้รูว่้า

ต้องแก้เกมแบบไหน		พวกเขาอาจลองดูสักสองสามตาว่าจะเป็นอย่างไร		

แต่จะไม่ค้นหาวธิเีดนิหมากที่มเีป็นล้านเหมอืนอย่างที่คอมพวิเตอร์ท�า

การวจิยัครั้งนี้แสดงให้เหน็ว่าสิ่งที่ส่งผลต่อวธิเีล่นของเซยีนหมากรกุ

กค็อืสิ่งที่พวกเขารู	้	ไม่ใช่ความสามารถในการคดิเชงินามธรรม		การทดลอง

หนึ่งที่น่าสนใจได้ท�าการส�ารวจเซยีนหมากรกุประเภทต่าง	ๆ		ตวัผมเองนั้น

เล่นหมากรกุไม่เก่ง		จงึมกัคดิว่าพวกที่เล่นเก่งคงมวีธิเีล่นที่ใกล้เคยีงกนั		แต่

ความจรงิแล้วเซยีนหมากรกุกไ็ม่ต่างอะไรจากนกัเทนนสิที่บางคนชอบเสร์ิฟ

แล้วตีลูกเลยโดยไม่รอให้ลูกตกพื้น		ในขณะที่บางคนชอบรอให้ลูกตกพื้น

ก่อนตีจากเส้นหลัง		เซียนหมากรุกแต่ละคนต่างก็พัฒนารูปแบบการเล่น

ของตวัเองขึ้นมา		ในการทดลองนี้		นกัวจิยัได้ท�าการเปรยีบเทยีบการเล่น

ของเซียนหมากรุกสองกลุ่ม		กลุ่มแรกเชี่ยวชาญการเปิดเกมในรูปแบบ 

ที่เรียกว่า		“การป้องกันแบบฝรั่งเศส”		ในขณะที่อีกกลุ่มถนัดเปิดเกมใน 

รปูแบบที่เรยีกว่า		“การป้องกนัแบบซซิเิลยีน”		กลุม่ที่เชี่ยวชาญการป้องกนั

แบบฝรั่งเศสจะแก้เกมที่เริ่มต้นด้วยการป้องกันแบบฝรั่งเศสได้ดีกว่าเกม 

ที่เริ่มต้นด้วยการป้องกันแบบซิซิเลียน		ส่วนกลุ่มที่เชี่ยวชาญการป้องกัน

แบบซิซิเลียนจะแก้เกมที่เริ่มต้นด้วยการป้องกันแบบซิซิเลียนได้ดีกว่าเกม 

ที่เริ่มต้นด้วยการป้องกนัแบบฝรั่งเศส	
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จะเหน็ได้ว่าแม้แต่ในเกมหมากรกุ		สิ่งที่คณุรู้กย็งัมคีวามส�าคญั

การที่ใครสักคนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ต้องใช้เวลามากมาย 

ไปกับการเรียนรู้การวางหมากในช่วงเปิดเกมและปิดเกม		รวมถึงกลยุทธ ์

ที่จะใช้ในช่วงกลางเกมด้วย		การท�าเช่นนี้เป็นเวลาหลายปีช่วยให้พวกเขา

มคีวามรู้เฉพาะทางเกี่ยวกบัหมากรกุที่สามารถน�าไปใช้เล่นเกมในระดบัสูง

ได้		กล่าวคือ		หมากรกุเป็นทกัษะ		ไม่ใช่พรสวรรค์		มนัเป็นสิ่งที่สามารถ

เรยีนรู้กนัได้

การคดิอย่างฉลาดไม่ได้แตกต่างจากการเล่นหมากรกุเลย		แม้ว่ามนั

อาจดูเหมอืนพรสวรรค์		แต่มนัคอืทกัษะที่เรยีนรู้กนัได้จรงิ	ๆ		

กลบัไปที่เรื่องของเจมส์	ไดสนั		เขาเกดิไอเดยีเรื่องเครื่องดดูฝุน่ได้อย่างไร

อย่างแรกก็คือ		เขารู้จักกลไกการท�างานของเครื่องกลเป็นอย่างดี		

เขาสงัเกตเหน็ว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปท�างานอย่างไร		มนัจะดงึฝุ่นขึ้นมาจาก

พื้นผิวด้วยการดูด		(และบางทีก็อาจใช้แปรงช่วยให้ฝุ่นหลุดออกง่ายขึ้น)		 

ทั้งฝุ่นและอากาศถูกดูดเข้าไปในถุง		ซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวกรองไปในตัว		 

เมื่อมฝีุน่ถกูกกัเกบ็ไว้ในถงุมากขึ้น		ช่องตาข่ายของตวักรองจะอดุตนั		ท�าให้

เครื่องดูดฝุ่นออกแรงดูดได้น้อยลงและมปีระสทิธภิาพน้อยลง

วธิทีั่วไปที่ผูค้นใช้กนัเวลาพยายามจะปรบัปรงุผลติภณัฑ์อะไรสกัอย่าง

ก็คือ		ปรับปรุงส่วนประกอบแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์ให้ท�างานดีขึ้น		

ตัวอย่างเช่น		บางคนอาจลองหาวิธีป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปอุดตามช่อง

ตาข่ายของถุง		 เป็นธรรมดาที่เมื่อเวลาผ่านไปผลิตภัณฑ์จะยิ่งมีความ 

ซับซ้อนมากขึ้นเพราะบรรดานักออกแบบพยายามพัฒนาส่วนประกอบ 

ต่าง	ๆ	ให้ดยีิ่งขึ้น

แต่ไดสันไม่ท�าอย่างนั้น		 เขาเริ่มต้นด้วยการมองหาทางออกที่ 

แตกต่างอย่างสิ้นเชงิ		วธิทีี่เขาใช้คอืปรบัปรงุการท�างานของเครื่องโดยลอง

ส�ารวจวธิทีี่เป็นไปได้จากผลติภณัฑ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องดดูฝุน่		ในการท�าเช่นนั้น  
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เขาต้องคดิว่าอะไรกนัแน่คอืเป้าหมายของเครื่องดูดฝุ่นแทนที่จะจดจ่อไปที่

การหาวธิทีี่ดกีว่าเดมิในการกรองฝุน่จากอากาศที่ถกูดดูเข้าไปในเครื่อง		แต่

ไดสันรู้ว่ามีหลากหลายวิธีที่สามารถแยกฝุ่นออกจากอากาศได้		และการ 

กรองกเ็ป็นเพยีงวธิหีนึ่งในการท�าเช่นนั้น		

ปรากฏว่าปัญหาท�านองนี้ได้รับการแก้ไขโดยโรงเลื่อยครับ		เวลาที่

โรงเลื่อยแปรรปูไม้ซงุเป็นไม้กระดานจะมขีี้เลื่อยเกดิขึ้นเยอะมาก		โรงเลื่อย

จะใช้ถังไซโคลนในการเก็บขี้เลื่อย		โดยอากาศกับขี้เลื่อยจะถูกดูดด้วย

ความเรว็สงูเข้าไปในท่อซึ่งอยูส่่วนบนของถงัทรงกรวยขนาดใหญ่		ถงัไซโคลน

รูปทรงกรวยจะช่วยสร้างลมหมุนไซโคลน		ซึ่งท�าให้เกิดแรงเหวี่ยงหนี

ศูนย์กลางที่แยกขี้เลื่อยออกจากอากาศ		แล้วแรงโน้มถ่วงก็จะดึงขี้เลื่อย 

ลงมา		ส่วนอากาศจะลอยออกไปทางท่อด้านบนสดุ		จากนั้นขี้เลื่อยซึ่งเกาะ

อยู่ตามด้านข้างของกรวยกจ็ะร่วงลงมาเข้าถงัดกัด้านล่าง		

ไดสันลงมือออกแบบถังไซโคลนนี้ใหม่โดยย่อขนาดให้เล็กพอดีกับ 

ตัวเครื่องดูดฝุ่น		เขาต้องลองท�าอยู่หลายครั้งกว่ามันจะท�างานได้อย่าง

สมบูรณ์แบบโดยองิจากแนวคดิแรกเริ่มนี้		ทว่าวธิธีรรมดาทั่วไปเช่นนี้กเ็ป็น

พื้นฐานของแนวคดิที่ฉลาดมาก	ๆ	ของเขา

แม้จะฟังดนู่าทึ่ง		แต่มนักไ็ม่ได้มมีนตร์วเิศษมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด		

เนื่องจากไดสันรู้กลไกการท�างานของสิ่งต่าง	ๆ	มากมาย		เขาจึงมีสิ่งที่ 

นกัจติวทิยาเรยีกว่า		“ความรูเ้ชงิเหตแุละผล		(causal	knowledge)”		และเขา

กเ็ข้าใจด้วยว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะน�าความรูเ้ชงิเหตแุละผลจากสาขาหนึ่ง

มาใช้กับอีกสาขาหนึ่ง		ในขณะที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความคล้ายคลึง

ระหว่างเครื่องดูดฝุ่นกบัถงัไซโคลน		ไดสนักลบัสงัเกตเหน็อย่างชาญฉลาด

ว่าถังไซโคลนคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นในแง่มุมที่ส�าคัญ		แถมไดสันยังเป็น 

คนที่มุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ		เขาใช้เวลามากมายไปกับการศึกษาสิ่งต่าง	ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดูดฝุน่และถังไซโคลน		และแม้ว่าเขาจะได้แนวคิดที่

ยอดเยี่ยมในการน�าหลักการของถังไซโคลนมาออกแบบเครื่องดูดฝุ่นแล้ว		
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เขากย็งัคงทุม่เทเวลาหลายปีไปกบัการพฒันามนัจนกระทั่งพร้อมที่จะน�าออก

สู่ตลาด

ถ้าคุณลองพิจารณาผู้คนทุกประเภทที่ประสบความส�าเร็จอย่าง 

ยอดเยี่ยม		(หรอืท�าสิ่งที่เรามองว่าเป็นผลมาจากการคดิอย่างฉลาด)		คณุ

จะพบว่าเรื่องราวของพวกเขาไม่มอีะไรมหศัจรรย์เลย		ตวัอย่างเช่น		โทมสั	

เอดสินั		ที่ได้รบัการยกย่องในฐานะผูส้ร้างสิ่งประดษิฐ์จ�านวนมากที่ขบัเคลื่อน

โลกยคุใหม่มคีวามรูม้ากมายเกี่ยวกบักลไกการท�างานของทั้งเครื่องกลและ

เครื่องใช้ไฟฟ้า		เขาสามารถแก้ไขปัญหายาก	ๆ	ได้ส่วนหนึ่งกเ็พราะการผนวก

ขุมความรู้เหล่านั้นเข้าด้วยกัน		ตอนที่เขาคิดค้นหลอดไฟที่ใช้งานได้จริง		

เขาให้ความสนใจกับทั้งปัญหาในการผลิตไส้หลอดที่ให้แสงสว่างได้นาน

และวธิจ่ีายกระแสไฟฟ้าให้บ้านเรอืน		คนส่วนใหญ่ที่คดิค้นหลอดไฟต่างใช้

แบตเตอรี่ก้อนเลก็ในห้องท�างาน		นั่นท�าให้ผลงานการออกแบบของพวกเขา

ใช้งานจรงิได้น้อยกว่า	

เอดสินัลองนกึภาพว่าระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเหมอืนกบัระบบที่

หลาย	ๆ	เมอืงใช้สูบแก๊สถ่านหนิแล้วแจกจ่ายไปตามบ้านเรอืนต่าง	ๆ	เพื่อ

เป็นพลงังานให้กบัตะเกยีงและโคมไฟถนน		การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระยะไกล

ต้องใช้แรงดนัไฟฟ้าสงู		ดงันั้น		ไฟของเอดสินัจงึถกูออกแบบมาเพื่อรองรบั

การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้านี้		เอดิสันประสบความส�าเร็จในการประดิษฐ์

หลอดไฟที่ใช้งานได้จริง		เพราะเขาน�าความรู้ทุกส่วนของเขามาใช้ร่วมกัน		

หนึ่งในนั้นกค็อืความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าและวธิแีจกจ่ายแก๊สถ่านหนิไปตาม

ที่ต่าง	ๆ

การคิดอย่างฉลาดไม่จ�าเป็นต้องน�าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือ

นวตักรรมที่เปลี่ยนโลกเสมอไป		ลองดูเรื่องราวของคธี	โคห์		เป็นตวัอย่าง

ก็ได้		 เขาไม่ใช่คนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะเหมือนอย่างไดสัน		 

แฟร์เฮิร์สต์		หรือเอดิสัน		เขาเป็นแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีธุรกิจผลิต

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในส�านักงาน		โรงงานของเขามีโคมไฟแบบพิเศษที่ 

ให้แสงสขีาวสว่างจ้าเพื่อช่วยให้คนงานสามารถตรวจสอบสขีองผลติภณัฑ์
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ที่ผลิตเสร็จแล้วได้อย่างละเอียด		แต่โชคร้ายที่หลอดไฟพวกนั้นมีราคา 

แพงมาก		ดงันั้น		เวลาที่ไส้หลอดของโคมไฟสกัตวัเกดิขาด		โคห์จึงอยาก

หาวธิซี่อมมนัมากกว่าซื้อใหม่		ที่โรงงานของเขามอีปุกรณ์เลเซอร์		เขาจงึ

ตดัสนิใจใช้มนัซ่อมไส้หลอด		และเพื่อป้องกนัไม่ให้ล�าแสงเลเซอร์ขนาดใหญ่

ท�าหลอดแก้วอนัเปราะบางแตก		โคห์จงึยงิเลเซอร์ขนาดเลก็จากมมุต่าง	ๆ	

ไปยังบริเวณที่ไส้หลอดขาด		การรวมกันของล�าแสงเล็ก	ๆ	ที่เล็งไปยัง 

จดุเดยีวกนัท�าให้ไส้หลอดหลอมละลายเข้าด้วยกนั		โดยล�าแสงเลเซอร์แค่

ล�าแสงเดยีวไม่มกี�าลงัพอที่จะหลอมละลายหลอดแก้ว		โคห์เรียนรู้เคลด็ลบันี้

จากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวทิยาลยั		ตอนหดัท�าครั้งแรก		เขาไม่นกึว่าจะ

ได้ใช้วธินีี้อกีหลงัจากที่ท�าธุรกจิ		การน�าความรูก้ลบัมาใช้อกีครั้งในโรงงาน

แสดงให้เหน็ว่าโคห์ได้ใช้วธิคีดิอย่างฉลาด		

ท�ำไมคุณถึงไม่เคยรู้เรื่องกำรคิดอย่ำงฉลำด

เราอยู่ในโลกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารอย่างปีเตอร์	ดรกัเกอร์		เรยีกว่า		

“เศรษฐกจิความรู้		(knowledge	economy)”		โลกนี้ให้รางวลักบัการศกึษา		

นวตักรรม		การวจิยั		และความเชี่ยวชาญ		ความส�าเรจ็ในโลกล้วนอาศยั

การค้นหาวธิทีี่ท�าให้เราฉลาดขึ้น

ทว่าคณุคงไม่มโีอกาสได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารท�างานของสมองหรอื

ความคดิมากนกั	

คณุจะโทษว่าเรื่องนี้เป็นเพราะระบบการศกึษากไ็ด้ครบั		เพราะตลอด

ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา		การเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนทั่วโลก

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก		ย้อนกลับไปสมัยที่เริ่มมีการจัดท�าหลักสูตร

วชิาวทิยาศาสตร์ยคุใหม่		ทั้งวชิาชวีวทิยา		เคม	ี	และฟิสกิส์เป็นสาขาที่มี

การศึกษามาอย่างยาวนาน		ดังนั้น		วิชาเหล่านี้จึงผ่านการคัดเลือกและ

กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรูท้ี่ผูม้กีารศกึษาทกุคนถกูคาดหวงัให้เข้าใจ		

ตอนนั้นการศกึษาวทิยาศาสตร์เกี่ยวกบัความคดิ		(หรอืจติวทิยา)		เพิ่งจะ
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ถอืก�าเนดิมาได้ไม่ถงึ	50	ปี		โดยแตกออกมาจากวชิาปรชัญา		และก�าลงั

ดิ้นรนที่จะกลายเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งให้ได้		ในยุคนั้นจึงแทบไม่มีเหตุผล

อะไรที่จะพยายามสอนให้ใครต่อใครเรยีนรู้เรื่องจติวทิยา		

แต่ในสมยัศตวรรษที่	21		แวดวงจติวทิยาได้เรยีนรู้อะไรอกีมากมาย

เกี่ยวกบัการท�างานของความคดิ		แต่เนื่องจากหลกัสตูรวทิยาศาสตร์ได้ถกู

ก�าหนดไว้แล้วเมื่อกว่า	100	ปีก่อน		คณุจงึอาจไม่ได้รูอ้ะไรเกี่ยวกบัจติวทิยา

มากนกั		และนั่นคอืปัญหาครบั	

ผมชอบวิชาชีววิทยา		เคมี		และฟิสิกส์		ผมไม่อยากเห็นมันถูก 

ถอดออกจากหลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป		เป็นเรื่องส�าคญัที่ทกุคนต้อง

มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน		เพราะมันเป็นเสาหลักให้กับนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยมีากมายในศตวรรษที่	20	และ	21

ถ้าว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว		คนส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ 

ความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหล่านี้เลย		มีเพียงกลุ่มคนจ�านวน 

เลก็น้อยที่ก้าวเข้าสู่วงการแพทย์		(หรือสาขาอื่น	ๆ)		เท่านั้นที่ต้องใช้ความรู้

พื้นฐานทางชวีวทิยาในชวีติประจ�าวนั		รวมถงึคนกลุ่มเลก็	ๆ	อกีกลุ่มที่จะ

ได้ใช้ความรูเ้กี่ยวกบัปฏกิริยิาเคมแีละอนัตรกริยิาระหว่างธาตตุ่าง	ๆ	ซึ่งเป็น 

พื้นฐานของวิชาเคมีทั่วไป		ทุกคนต้องท�าตามกฎแรงโน้มถ่วง		แต่มีเพียง

ไม่กี่คนที่ต้องใช้ความรู้วชิาฟิสกิส์เป็นประจ�า

ทว่าเราทกุคนต่างกม็คีวามคดิ		ทกุคนที่ผ่านระบบการศกึษาจะถูก

คาดหวงัให้ใช้ความคดิในการตดัสนิใจ		แก้ไขปัญหา		มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น		

และสื่อสารกบัผูอ้ื่น		อนัที่จรงิแล้ว		ในแต่ละปีมผีูค้นจ�านวนมากขึ้นเรื่อย	ๆ	

ที่ท�างานในต�าแหน่งที่ถูกคาดหวงัให้ใช้ความคดิ

แต่ถึงแม้ทุกคนจะมีความคิด		เราก็แทบไม่เคยมอบคู่มือการใช้มัน

ให้กับใคร		ถ้าคุณเคยเรียนวิชาจิตวิทยาสมัยอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัย		

คณุอาจรูก้ารท�างานขั้นพื้นฐานของความคดิมาบ้าง		ถ้าคณุเลอืกที่จะอ่าน

หนงัสอืวทิยาศาสตร์เจ๋ง	ๆ	ที่เขยีนมาเพื่อผูอ่้านทั่วไป		คณุอาจได้รูค้วามลบั

บางอย่างที่ศาสตร์แห่งจติวทิยาเผยให้เหน็

SAMPLE



19

และถงึแม้เราจะโทษระบบการศกึษาว่าเป็นสาเหตทุี่ท�าให้คณุไม่รูเ้รื่อง

เกี่ยวกับจิตวิทยามากนัก		แต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะแก้ไขเรื่องนี้		

ไดสนัไม่ได้บงัเอญิออกแบบเครื่องดูดฝุ่นได้		ส่วนเอดสินักไ็ม่ได้ผดุแนวคดิ

เจ๋ง	ๆ	ส�าหรบัการประดษิฐ์หลอดไฟขึ้นมาแบบทนัททีนัใด		คณุเองกไ็ม่จ�าเป็น

ต้องคล�าหาสตูรลบัสูก่ารเป็นคนฉลาดในความมดื		วทิยาศาสตร์ด้านการรูค้ดิ

รู้อะไรมากมายเกี่ยวกบัวธิทีี่คนเราใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาใหม่	ๆ	

สูตรการคิดอย่างฉลาด

วันหนึ่งลูกชายของผมก�าลังท�าการบ้าน		เขาจ้องมองแผนภาพวงจรอัน 

เรยีบง่ายที่เป็นภาพแบตเตอรี่เชื่อมต่อกบัตวัต้านทานและหลอดไฟ		ค�าถาม

ข้อหนึ่งที่เขาตอบไม่ได้คือ		จะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสไฟฟ้าในวงจรถ้า 

ตัวต้านทานตัวเดิมถูกเปลี่ยนเป็นตัวต้านทานตัวใหม่ที่มีค่าความต้านทาน 

สูงกว่า		พอดีวันนั้นเขาไม่ได้เข้าเรียนและไม่เคยเรียนเรื่องไฟฟ้ามาก่อน		 

จงึได้แต่จ้องแผนภาพนั้นอยู่นานหลายนาทอีย่างไม่เข้าใจ

ลูกชายผมตกอยู่ในภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่า		“มืดแปดด้าน”		 

ซึ่งเป็นค�าสวยหรูที่ใช้บอกว่าเขาก�าลังติดแหง็กอยู่กับปัญหา		หลักส�าคัญ

ข้อหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่ดีคือการรับมือกับภาวะมืดแปดด้านนี้ให้ได	้	

แต่ลูกชายผมดูจะไม่เป็นอย่างนั้น		เขานั่งหน้าบึ้งอยู่ที่โต๊ะ		สายตาเริ่ม 

เหม่อลอย		โชคดีที่ตอนเป็นเด็กผมเคยเรียนทฤษฎีไฟฟ้ามาบ้างจากการ

สอบขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร		ผมจึงรู้ค�าตอบของโจทย์ข้อนี้		แต่ใน

ฐานะผู้ปกครอง		ผมไม่อยากเฉลยค�าตอบให้ลูกรู้		ผมจึงสวมวิญญาณ 

นกัปราชญ์ก่อนจะเข้าไปช่วยเขาหาค�าตอบ	

ผมขอให้เขาอธิบายปัญหาให้ฟัง		แต่เขาท�าได้แค่อ่านค�าถามแบบ

แทบจะค�าต่อค�า		เมื่อผมถามว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าบ้าง		เขาก็

อธิบายถึงการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรจากขั้วลบของแบตเตอรี่ไปยัง 
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ขั้วบวก		ผมถามต่อว่าตัวต้านทานท�าหน้าที่อะไร		เขาก็ตอบว่ามันท�าให้

อเิลก็ตรอนไหลผ่านวงจรยากขึ้น

จากนั้นผมจึงถามว่าเขารู้จักอะไรอย่างอื่นที่ไหลได้ไหม		เขาคิดอยู่

ครูห่นึ่งก่อนจะตอบว่าน�้า		ผมเลยบอกให้เขาลองนกึถงึน�้าที่ไหลผ่านสายยาง  

ถ้าสายยางมีสิ่งที่ต้านทานการไหลของน�้าอยู่จะเป็นอย่างไร		เขาจึงนึกถึง

การงอสายยางที่เขาเคยท�ากับพี่ชายตอนผมก�าลังรดน�้าต้นไม้หรือล้างรถ		

แล้วเขากต็ระหนกัอย่างรวดเรว็ว่าการเพิ่มค่าความต้านทานให้สงูขึ้นกเ็หมอืน

กบัการท�าให้สายยางงอมากขึ้น		น�้าจะไหลน้อยลงเมื่อมแีรงต้านทานมากขึ้น  

ความหงุดหงิดของเขาอันตรธานหายไป		เขากลับไปท�าการบ้านต่อโดย 

แก้โจทย์ที่เหลอืในหน้านั้นด้วยการนกึถงึสายยางแทนที่จะเป็นวงจรไฟฟ้า

ลกูชายของผมท�าสิ่งที่คล้ายคลงึกบัที่เจมส์	ไดสนั		ท�า		แต่เป็นในแบบ

ของเขาเอง		เขาใช้ความรูท้ี่มอียูเ่ดมิมาช่วยแก้ไขปัญหาใหม่		เช่นเดยีวกบั

ไดสนัซึ่งน�าความรู้จากความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นมาใช้		

ตวัอย่างนี้เน้นย�้าองค์ประกอบส�าคญัสองอย่างของสตูรการคดิอย่าง

ฉลาด		นั่นคือ		คุณต้องมีความรู้คุณภาพสูงและหาความรู้ดังกล่าวเจอ 

เวลาที่ต้องใช้		ลูกชายของผมตกอยู่ในภาวะมืดแปดด้านเพราะหาข้อมูล 

ที่ตัวเองมีและเชื่อมโยงกับปัญหานั้นไม่เจอ		เมื่อผมแนะน�าให้เขาสร้าง 

ค�าอธบิายปัญหาขึ้นมาใหม่		(หรอืพูดง่าย	ๆ	กค็อืการมองปัญหาในมมุมอง

ใหม่)		ผมก็ช่วยให้เขาคิดถึงน�้าที่ไหลผ่านสายยางได้		และเนื่องจากเขา

เข้าใจว่ากระแสน�้าจะได้รบัผลกระทบอย่างไรถ้ามกีารงอสาย		เขาจงึสามารถ

เรยีนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกบัผลกระทบของตวัต้านทานที่มตี่อกระแสไฟฟ้า	

ในกรณีนี้		ลูกของผมไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่จ�าเป็นต้องใช้ด้วย

ตัวเอง	 	 เขาต้องการคนช่วยชี้แนะเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาต่อไปได้		 

โดยทั่วไปแล้ว		ภาวะมดืแปดด้านมกัท�าให้รูส้กึหงดุหงดิใจเพราะคณุไม่รู้ว่า

จะต้องท�าอะไรต่อไป		ความรู้สึกเหมือนติดแหง็กอยู่กับปัญหาย่อมท�าให้

รู้สึกเครียดและกังวล		แต่การรู้สึกเช่นนี้เวลาพยายามแก้ปัญหานั้นไม่ได้ 

ช่วยให้คดิออกเลย
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