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ในสมัยทีพุทธศาสนาในประเทศไทยเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆท่ามกลางการเปลียนแปลงทีรวดเร็ว
ของโลก สถาบันสงฆ์ ซึงเป็ นเสาหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนาพาคนพ้นจากกิเลส กําลังเผชิญปั ญหา ได้รบั ความ
ศรัทธาน้อยลงจนวิกฤติ จากวัตรปฏิบตั ิ การบริหารจัดการองค์กร ความรูจ้ ริง และมีพระสงฆ์จาํ นวนน้อยมากทีสามารถ
จัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าทีหนึงทีสําคัญยิงในการสืบสานศาสนา คือการสร้างการเรียนรูใ้ ห้ผูค้ นในสังคมได้เรียนรูข้ อ้ เท็จจริง เห็น
จริงในอริยสัจจ์ จะนําพาให้เกิดการเปลียนแปลงตนเองไปในทางทีดีขน6ึ ทําให้สงั คมเดินไปในทางทีดีขน6ึ ตามแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดการเปลียนแปลงขึน6 ในผูเ้ รียน จากผูไ้ ม่รู้ มารู้ เข้าใจ
จําได้ เกิดทักษะนําไปใช้ในชีวติ จนกลายเป็ นคนใหม่ทมีี ปัญญาขึน6 มีศรัทธามากขึน6 ปล่อยวางได้มากขึน6 มีความเพียร
ละความทุกข์ ตืนรูข้ น6ึ ได้ตามลําดับ
คําสําคัญ: สิงทีต้องเข้าใจ

Abstract
During the Buddhism in Thailand facing new challenges among the quickly change of the world. The
ecclesiastical institution, the main pillars of propaganda that lead people out of ignorance is confronting with
all questions. They are least trusted from their practice. In Organization Management, there are certain
monks that can manage the learning with their efficiency.
One of the key functions in continuing the Buddhist religion is to create a learning society in
enlightened people a real Noble Truth. This can change them in a better way and lead the society to a
better way along the middle path of Lord Buddha. It can change among the learners from unknown to know,
understand, memorize, and special skill to apply to their lives. Consequently, they become new people with
faith, diligent, reduced suffering, and awakening.
Key words: Things to understand.

บทนํา
ข้าพเจ้าจะไม่ถามท้าวความว่า “ทําไมท่านจึงมาบวชเป็ นพระ” แต่ก่อนทีท่านจะอ่านต่อไป อยากจะชวนท่าน
ตอบใจตนเอง ว่า ความหมายของการเป็ น “พระสงฆ์” ของท่านในทุกๆ วันทีผ่านไปคืออะไร การเป็ น “พระ”
มีความหมายอย่างไร ต่อชีวติ ของท่าน การครองสมณะเพศเป็ น “สงฆ์” ของท่านมีความหมายอย่างไรคนรอบข้าง
∗

ผูเ้ ชียวชาญกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมเพือการเปลียนแปลง (Transformative Learning)

ชุมชนและสังคมไทย ท่านไม่ต้องตอบผูใ้ ด ขอเพียงตอบใจท่านเอง ท่านรูแ้ ก่ใจของท่านเป็ นพอ หากคําตอบของท่าน
ไม่มคี าํ ว่า เพือเผยแผ่สจั จะธรรมทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ เพือนําพาคนไปสู่การดับทุกข์ ท่านไม่มี
ความจําเป็ นต้องอ่านต่อไป
หากความหมายของการเป็ น “พระ” คือการเป็ นผูท้ าํ พิธกี รรมทางศาสนา ขอให้ท่านท่องบทสวดให้ถูกต้อง ก็
พอทีจะได้รบั ความเคารพจากผูค้ นทีได้รบั อานิสงส์บุญจากการฟั ง ครัง6 หนึงข้าพเจ้าและครอบครัวตัง6 ใจทําบุญด้วยการ
ถวายสังฆทานตามวัดทีเราท่องไปพบเจอในเขตชนบท เราไปถึงวัดแห่งหนึงในช่วงสายโดยไม่ได้นัดหมายไปล่วงหน้า
พระและเณรกําลังเอกเขนกเปิ ดโทรทัศน์เสียงดัง เมือพระท่านห่มจีวรลงมา และสวดหลังรับสังฆทานทีเราถวายให้ เจ้า
อาวาสสวดผิดๆถูกๆ ดํานํ6 าขึน6 บก จนข้าพเจ้าอดกระซิบเบาๆ กับพีสาวไม่ได้ว่า “สวดอย่างนี6นีเล่า ชาวบ้านจึงได้
ยากจนอยู่ เทวดาจะรูเ้ รืองไหมเนีย” (ท่านคันธสาราภิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอองค์ปัจจุบนั เคยบอกข้าพเจ้าว่าเทวดา
บนสวรรค์พูดกันเป็ นภาษาบาลี ซึงทําให้ขา้ พเจ้าวิตกมาก ในส่วนทีเราๆท่านๆส่วนมากพูดบาลีไม่ได้ ต้องอาศัยพระ
สวดบาลีสอถึ
ื งเทวดาในสวรรค์)
ในฐานะทีท่านเป็ น “พระ” หากวันไหนได้ขน6ึ ธรรมมาสเทศนา อุบาสก อุบาสิกา และการบรรยายธรรม
มีคุณค่า มีความหมายในการดํารงตนเป็ นบรรพชิตของท่าน ข้าพเจ้ามีเรืองให้ท่านพิจารณา
วันเสาร์ที 14 กุมภาพันธ์ 2558 ทีผ่านมา ข้าพเจ้าไปกรุงเทพเพือร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณมานิดา นาญกิจ
ผูจ้ ากไปด้วยวัยเกือบร้อยปี วันนัน6 ตรงกับวันวาเลนไทม์อนั เป็ นวันแห่งความรักของชาวตะวันตก และทุกวันนี6
กลายเป็ นวันแห่งความรักของชาวตะวันออกอย่างไทยเราด้วย เด็กไทยทุกวันนี6รูจ้ กั วันมาฆบูชาซึงเกิดเป็ นพิธขี น6ึ เป็ น
ครัง6 แรกในรัชกาลที 4 น้อยกว่าวันวาเลนไทม์ (ถ้าจะว่ากันตามจริง ข้าพเจ้าก็มสี ภาพไม่ต่างจากเด็กมากนัก) เด็กจึงให้
ความสําคัญกับความรักมาก มากเสียจนเด็กชายและเด็กสาวจํานวนมาก ฉลองวันนี6กนั เลยเถิด หน่ วยงานทีทํางาน
เกียวข้องกับสุขภาพและเยาวชนของรัฐจึงพากันรณรงค์ไม่ให้เด็กสาวเสียพรหมจรรย์ในวันพิเศษแบบนี6แก่ชายคนรัก
ก่อนฉันเพลพระท่านขึน6 เทศน์ ก็ขน6ึ ต้นด้วยการสังสอนว่า รักแล้วไม่จําเป็ นต้อง “เสียตัว” และสอนเรืองการ
รักทีถูกต้องตามทํานองครองธรรมในวัยหนุ่มสาว ตามคําสังสอนของศาสนาควรเป็ นอย่างไร ท่านใช้เวลาประมาณครึง
ชัวโมงสอนเรืองอย่างนี6ให้แก่คนทัง6 หมดทีล้วนอายุอานามเกินวัยกลางคนด้วยกันหมดทัง6 สิน6 กําลังแห่งสติทมีี อยู่ขา้ พเจ้า
รูส้ กึ ได้ถงึ ความรูส้ กึ “กรุ่น” ทีเกิดขึน6 ภายในใจ
ข้าพเจ้าซึงไม่ได้เป็ นลูกหลานว่านเครือของผูต้ ายทีข้าพเจ้าเรียกว่า “คุณป้ า” แต่ขา้ พเจ้าพร้อมทัง6 คนอีก
หลายสิบในงานต่างเดินทางไกลหลายร้อยกิโล มาร่วมฌาปนกิจศพหญิงชราตัวเล็กทีนอนแบบอยู่กบั เตียงนานนับสิบปี
ด้วยความสํานึกในบุญคุณของ “คุณป้ า” ทีเมตตาเราอย่างเหลือล้น ยามทีข้าพเจ้าเกิด แม่วุ่นวายอยู่กบั การตัง6 ตัวสร้าง
ฐานะและความรับผิดชอบมากมาย คุณป้ าซึงขณะนัน6 เป็ นภริยาผูพ้ พิ ากษาทีเช่าบ้านอยู่ขา้ งหลังบ้านสงสาร ถึงขนาด
เลาะรัว6 บ้านออก เพือมารับข้าพเจ้าไปอาบนํ6าป้ อนนมทุกวัน ยามทีครอบครัวเรา "หมุนเงิน" ไม่ทนั “คุณป้ า” ไม่เคยเกียง
งอนทีจะช่วยเหลือ จนเด็กอย่างข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านคือญาติผใู้ หญ่ ท่านเป็ นเสาหลักให้จติ ใจในยามทีข้าพเจ้าเป็ นเด็ก
ตัวเล็กๆ คนหนึง ความเมตตาของท่านทําให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ ตัวเองมีค่า เป็ นคน "พิเศษ" ของใครคนหนึงในโลกทีกว้าง
ใหญ่ไพศาลนี6 หลายสิบชีวติ ทีมารวมกันในวันนัน6 คือคนทีรักและสํานึกบุญคุณทีคุณป้ าได้เมตตามาโดยทัง6 สิน6
ข้าพเจ้าหันไปสํารวจคนทัง6 หมดทีนังอยู่ ไม่มใี ครฟั งสิงที “พระ” กําลังเทศน์ เขาหันไปพูดกันแข่งกับท่าน
เพราะท่านพูดในสิงทีเขาฟั งไปก็ไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้เกิดความรูอ้ ะไรมากไปกว่าทีเขารูอ้ ยู่แล้ว มีแต่ขา้ พเจ้าทีฟั งท่าน
ด้วยความเคารพ “คุณป้ า” และใจกรุ่นเพราะสัมผัสได้ว่า ท่านไม่เคารพต่อผูต้ าย ท่านไม่เคารพคนฟั ง ท่านเพียงมา
“ฆ่าเวลา” ให้หมดไปตามทีท่านจําเป็ นต้องทํา ท่านเห็นผูว้ ายชนน์เป็ นแค่ “อีกศพหนึง” ทีมาทําพิธใี ห้เสร็จไป ท่าน
ไม่ได้ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ท่านจึงไม่เห็นว่า “ศพ”นี6เป็ นทีรัก เคารพของครอบครัวและคนทีผูกพัน ท่านไม่ศกึ ษาชีวติ
ของผูว้ ายชนน์ ว่ามีคุณงามความดีอะไรทีคนมาร่วมงานได้เรียนรู้ ได้แรงบันดาลให้ใช้ชวี ติ ทีเหลืออยู่ดงี ามขึน6 หรือได้ใช้
ร่างซึงหมดลมหายใจนี6 เป็ น มรณานุสติ ว่า ชีวติ ทีใต้กฎ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตัง นี6สนั 6 นัก
เรืองทีเล่ามา ความกรุ่นโกรธทีเกิดขึน6 ในใจข้าพเจ้า และขอรับผิดชอบขัดเกลาตัวข้าพเจ้าเอง

ส่วนเรืองการเทศนาสังสอนอุบาสก อุบาสิกา หรือการสร้างการเรียนรูใ้ ห้คนเข้าถึงสัจจะซึงพระศาสดาสังสอนไว้ เป็ น
เรืองของ “พระ” ทีต้องรับผิดชอบ อย่างน้อยทีสุดเพือแสดงความกตัญkูอนั เป็ นคุณธรรมพืน6 ฐาน การตอบแทนและ
สํานึกขอบคุณชาวบ้านทีตรากตรําทํางานจึงได้ขา้ วนํ6ามาถวาย ส่งให้ท่านได้เข้าถึงภพภูมทิ ดีี ยงกว่
ิ าพวกเขา
ข้าพเจ้าอาจกระตุก “สติ” ท่านโดยแรง และหากหลายท่านเกิดความรูส้ กึ "กรุ่น" ขอให้ท่านเข้าถึงเจตนาของ
ข้าพเจ้า ธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกผูน้ าม เมือเข้าสู่สถานะทีสูงส่งกว่าผู้อนเป็
ื นเวลาเนินนาน น้อยคนนักทีจะหลุดจาก
"อัตตา" ทีสภาวะแวดล้อมและตัวเองพาเป็ นไป อัตตาทีพอกหนานี6การแตะต้องเพียงแผ่วเบาไม่ทําให้รูส้ กึ เท่ากับไม่ได้
แตะต้อง เพราะผูป้ ระกาศตัวเป็ นสาวกพระพุทธเจ้า มีความสําคัญยิงต่อการสืบสานศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน จึงประเด็นเรืองประสิทธิภาพการสอนของพระซึงเป็ นหัวใจสําคัญของการเผยแผ่
ศาสนาของพระมาแลกเปลียนกันเพือสร้างความเข้าใจ
หากทําความเข้าใจเรืองนี6 เรามักจะพูดกันในเรืองภายนอกทัวๆไปทีเห็นด้วยตาเนื6อ เช่น ทีปรากฏใน
วิทยานิพนธ์ เรืองประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพืน6 ที
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ของพระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร (แก้วตุมตา) ในการทําพุทธศาสตรมหาบัณฑิตของ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจําปี การศึกษา 2554 ซึงสรุปผลงานการวิจยั ว่าปั ญหาและ
อุปสรรคในการสอนพุทธศาสนาได้ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าทีควรนัน6 มีอยู่ 3 เรืองใหญ่ๆ
1. สือและอุปกรณ์การสอนน้อยเกินไป
2. บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเรียน มีการเสนอให้ออกไปทัศนศึกษาดูงาน
3. วิธกี ารสอนทีเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรูค้ อื เร่งสอน ต้องเรียนมาก เนื6อหายาก พระอาจารย์เสียงเบาและ
พูดเร็วเกิน
ซึงสรุปรวมความคือ การจัดการเนื6อหาหลักสูตรไม่สมั พันธ์กบั เวลาเรียน พระสงฆ์ไม่มที กั ษะการจัดการเรียน
การสอนและผลิตสือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนไม่เอื6อ ทําให้ประสิทธิภาพอันหมายถึงผลของการสอนของพระยัง
ต้องการการพัฒนาเรืองการใช้เทคโนโลยีในการสอนขึน6 มา
จะเห็นว่าสิงทัง6 หมดทีกล่าวมา ไม่ได้พดู ถึงตัวผูเ้ รียน ซึงเป็ นทัง6 "ต้นทาง" ทีทําให้เกิดการจัดการเรียนรูห้ รือ
การเรียนการสอน เป็ นทัง6 ผลทีจะเกิดขึน6 และทีสําคัญทีสุด เป้ าหมายปลายทางสุดท้าย ก็เพือให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลียนแปลงไปสู่คุณภาพใหม่ คือเข้าใจโลก เข้าใจตนเอง เข้าใจสัจธรรม มีแนวทางในการดําเนินชีวติ ให้ดงี าม ส่งผล
ต่อไปให้พฤติกรรมดีขน6ึ
การทีศาสนาพุทธก่อกําเนิดขึน6 มาในดินแดนอันไพศาลของฮินดู ทีถือชัน6 วรรณะ และเต็มไปด้วยเทพเจ้า สิง
ศักดิสิr ทธิมากมาย โดยพระพุทธเจ้าทรงประกาศกฏไตรลักษณ์ "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" ทุกคน ชนชัน6 วรรณะสามารถ
ล่วงทุกข์ได้ดว้ ยความเพียร เท่ากับเป็ นการ "ปฏิวตั "ิ หักล้างความเชือทีมีอยู่เดิมจนสิน6 ทําไมคําสอนของพระองค์เป็ นที
ต้อนรับทัง6 จากคนสามัญจัณฑาล พราห์ม โยคี กษัตริย์ พระพุทธเจ้าไม่เพียงแสดงธรรมด้วยความรูย้ งิ (อภิญญายธัมม
เทสนา) แสดงธรรมโดยเหตุโดยผลให้คนคิดตรึกตรอง เห็นเหตุผล เห็นแจ้งจริงตามทีกล่าว (สนิทานธัมมเทสนา) และ
ธรรมทีพระองค์แสดงสามารถนําไปปฏิบตั แิ ล้วเกิดผลจริงตามกําลังของแต่ละคน (สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา) เท่านัน6
ในสมัย 2,500 ปี ทแล้
ี ว ทีผ้าแต่ละผืนใช้เวลาทอเป็ นเดือนกว่าจะได้สวมใส่ เทียนไขยังเป็ นสิงทีหาได้ยาก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ 3 วิธใี หญ่ในการเผยแผ่ศาสนาคือ การสนทนาธรรม การตอบปั ญหา และการ
บรรยายในคราวทีมีคนหมู่มากมาอยู่พร้อมเพรียงกันเช่นในวันเพ็ญคืนเดือนสาม (มาฆบูชา) อย่างได้ผล โดยทรงมีกุศ
โลบายหรือเทคนิคการสอนมากมาย ตัง6 แต่การยกอุทาหรณ์และนิทานประกอบเพือให้เข้าใจง่าย การใช้สอธรรมชาติ
ื
ใกล้
ตัว การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยเพือให้เข้าใจลึกซึง6 ยิงขึน6 ฯลฯ
ทัง6 หมดทีพระองค์สงสอนได้
ั
ผล เพราะพระองค์โปรดสัตว์บนฐานของความ “เข้าใจ” ผูเ้ รียน ว่ามีกําลังแห่ง
สติปัญญา มีความพร้อมแค่ไหน อย่างไร อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเกือ6 หนุนอย่างไรแล้วจึงปรับการเทศนาสังสอนให้เหมาะ
กับแต่ละคนไป เพลานัน6 ศาสนาพุทธจึงตัง6 มันได้ในดินแดนทีมีความคิดสุดขัว6 อีกทางครอบครองอยู่ไปตลอดทัง6 ชมพูทวีป

พระพุทธเจ้า เข้าใจ "ผูเ้ รียน" ท่านเอาผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ศาสนาพุทธจึง "จับใจ" ผู้คนทัง6 กษัตริย์
พราหมณ์ พรหม แพทย ศูทร จนจัญฑาล
วันนี6เราอยู่ในยุคห่างจากพระพุทธเจ้า 2,500 ปี ความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ของมนุ ษย์กว้างขวาง
ลึกซึง6 ขึน6
อย่าทําให้ศาสนาพุทธกลายเป็ นสิงทีน่าเบือ ขอให้การสอนศาสนาพุทธทีพาจิตเราไปสูค่ วามเป็ นอิสระ ความ
ตืนรู้ เป็ นเหมือนดังทีระพินทรนารถ ฐากูร เคยกล่าวไว้ว่า ศาสนาพุทธ คือ "กระแสลมหายใจแห่งความสดชืน
กระปรีก6 ระเปร่าทีพัดเข้ามา ท่ามกลางอากาศทีหมักหมมมานานเนินนับพันปี "
จะทําอย่างนัน6 ได้ ต้องเอา "ผูเ้ รียน" เป็ นศูนย์กลาง
จะเอาผูเ้ รียนเป็ น "ศูนย์กลาง" ได้ ต้องเข้าใจผูเ้ รียน
จะเข้าใจผูเ้ รียนได้ ต้องเข้าใจ "ธรรมชาติ" ของผูเ้ รียน
คือเรืองทีข้าพเจ้าจะแลกเปลียนกับท่านในครัง6 นี6 เป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทีจะเปิ ดมุมมองและ
ความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รียนให้กว้างขวางลึกซึง6 ขึน6

(ภาพที 1): Eric R. Kandel, 2000 Nobel Prize in Physiology or Medicine
“We are who we are because of what we learn and what we remember.”1
จะขอเริมเรืองย้อนไปที ปี 2000 (พ.ศ.2543) ในปี นนั 6 นพ.อีรคิ อาร์ แคนเดิล (Eric R.Kandel) จิตแพทย์ชาว
อเมริกนั ได้รบั รางวัล โนเบลสาขาสรีรวิท ยาหรือการแพทย์ จากงานวิจ ัยเรือง “การค้น พบการแปรสัญ ญาในระบบ
ประสาท” งานวิจยั นี6เป็ นงานทีแคนเดลทําร่วมกับอาร์วดิ คาร์ลสัน ชาวสวีเดนและ พอล กรีนการ์ด ชาวอเมริกา ซึง
พบว่า การเรียนรู้ ความรู้ ความจํา ความคิด อารมณ์และสติปัญญาเกิดขึน6 จากการทีเซลล์ประสาททีมีนับแสนล้านเซลล์
ในสมองประมวลและจัดระเบียบข้อมูลทีผ่านมาทางประสาทสัมผัสทัง6 5 ทําให้ใยประสาทของเซลล์ประสาทส่วนทีได้ใช้
แตกกิงมาเชือมต่ อกันเป็ นวงจร คล้ายวงจรในเครืองรับวิทยุหรือคอมพิวเตอร์ทเราใช้
ี
ตามบ้าน การเชือมต่ อของใย
ประสาททีถูกใช้งานจะเชือมต่อกัน เพิมขึน6 หนาตัวขึน6 ทุกครัง6 ในขณะทีใยประสาทส่วนทีไม่ถูกใช้จะค่อยๆหดตัวและ
หายไป

1

Eric R. Kandel , Nobel Prize in Physiology or Medicine, 2000, pp. 25. (Sept. 15, 2016)

ปริมาณเนื6อสมองของมนุ ษย์แต่ละคน โดยทัวไปไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก แต่วงจรการเชือมต่อของ
เซลล์ประสาทในสมองแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมากจากการเรียนรูแ้ ละการถูกใช้งาน ดร.แคนเดล สรุปยอดองค์
ความรูท้ ค้ี นพบในวันขึน6 รับรางวัลโนเบล ว่า “เราเป็ น “ใคร” อย่างทีเราเป็ น เพราะสิงทีเราเรียนรู้ และเราจดจําได้”
“We are who we are because of what we learn and what we remember.”
ประเด็น คํา ถาม คือ เราจะเรียนรู้อะไร และการเรีย นรู้อ ย่ างไรเล่ า จะทํา ให้ค นเรียนรู้แล้ว จดจําได้ เพือ
เปลียนแปลงพฤติกรรมไปสูค่ ุณภาพทีดีขน6ึ ?
เรามีเรืองสําคัญ และมีเรืองอีกหลายเรืองต้องเรียนรูใ้ นชีวติ ในฐานะทีเราท่านมีบทบาทสําคัญในการสอน
เรืองทีเป็ ฯแก่นแท้ของชีวิต จะสร้างการเรียนรู้ใ ห้ได้ผล เราต้องเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของคนก่อนว่า คนมี
กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างไร
กายเป็ นฐานทีตัง6 อยู่ของชีวติ กระบวนการเรียนรูเ้ ริมต้นทีผัสสะหรือประสาทสัมผัสทัง6 5 คือ ตา หู จมูก ลิน6
ผิวหนัง โดยมีกระบวนการทํางานของสมองประมวลสังเคราะห์
จากการทํางานวิจยั เราพบว่า มนุษย์เรียนรูผ้ ่าน
สายตา 83 %
หูฟัง 10 %
จมูกดมกลิน 4 %
ผิวหนังสัมผัส 2 %
ลิน6 ชิมรส
1%
สิงกระทบทีผ่านผัสสะเข้ามา สมองจะรับรู้ แล้วประมวล,เชือมโยงข้อมูลทีได้ เก็บเป็ นความทรงจําทัง6 ระยะสัน6
และระยะยาว ประสบการณ์ต่างๆทีผ่านเข้ามามีสมองเป็ นเหมือนคอมพิวเตอร์ประมวลผลทุกวินาทีทเรามี
ี ชวี ติ อยู่ การ
ประมวลผลของเซลล์ประสาทนับล้านๆเซลล์ทซัี บซ้อนค่อยๆสร้างความเข้าใจเกียวกับตัวเรา ความเข้าใจเกียวกับโลก
และสิงต่างๆ รวมทัง6 เข้าใจว่าสิงต่างๆ รวมทัง6 ตัวเรามีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างไร หล่อหลอมขึน6 มาให้แต่ละคน
เป็ นเช่นทีเป็ นอยู่ ทัง6 หมดนี6 คือธรรมชาติพน6ื ฐานของ “การเรียนรู”้
ความรูส้ าํ คัญทีเราได้จากเรืองนี6 บอกว่าคนเรียนรูผ้ ่านการ “มองเห็น” มากทีสุด ไม่ว่าจะเป็ นการเรียนรูอ้ ย่าง
รูต้ วั หรือไม่กต็ าม แต่ทสํี าคัญยิงกว่านัน6 ทีเราต้องเข้าใจคือ แม้ว่าในปั จจุบนั การเรียนรูใ้ นห้องเรียนมีบทบาทและกินเวลา
ชีวติ คนรุ่นใหม่มากมายกว่าคนสมัยก่อน คนในสมัยปั จจุบนั โดยเฉพาะในประเทศทีก้าวกระโดดสูก่ ารพัฒนาและประเทศ
ทีพัฒนาแล้วใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตเรียนหนังสือ การเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่กลับไม่ได้ผ่านการเรียนรู้แต่ใ น
ห้องเรียน แต่แท้จริงแล้วกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของมนุษย์ทุกคน ประกอบขึน6 มาจาก 3 ทางใหญ่ๆ คือ
1. การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรง การลองถูกลองผิดด้วยตนเอง
2. การเรียนรูผ้ ่านการเลียนแบบ
3. การเรียนรูใ้ นระบบ ผ่านโรงเรียน การอบรม สังสอน เข้ากระบวนการเรียนรู้
มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงลองถูกลองผิดด้วยกันหมดทัง6 สิน6 มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป
การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์เป็ นการเรียนรูท้ เข้
ี มข้นทีสุดโดยเฉพาะการเรียนรูค้ รัง6 แรกในยามทีเราเป็ นเด็ก ทําให้เรา
จดจํา หลาบจํา ปรับตัวเอง มีภ าพความเข้า ใจต่ อโลก สร้างตัว ตนของเราขึ6นมาจากความเข้าใจทีเราได้รบั จาก
ประสบการณ์ ส่งผลไปถึงชะตากรรมของเรา หรือมีผลต่อเราจนวันตาย
เด็กทีแรกเกิดมามีประสบการณ์ชวี ติ ทีเลวร้าย มองโลกจากสิงทีเขาได้รบั สิงทีเขาจดจําได้คอื ความเลวร้าย
ตัวเองไม่มใี ครรัก ไม่มคี ่า วงจรสมองในเรืองนี6เติบโต แข็งแรง ในขณะทีวงจรเรืองความรัก ความเมตตา ความดีหดหาย
ฆาตกรทีโหดร้ายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มชี วี ติ ในวัยเด็กทีถูกทอดทิง6 เด็กผูห้ ญิงทีไม่ได้รบั ความรักในวัยแบเบาะ พบว่า
มักทียอมเสียตัวแก่ผู้ชายง่ายๆและมีปัญหาท้องก่อนวัย เพราะชีวติ ต้องการความรักทีขาดหายไป และสิงทีจดจําจน

กลายเป็ นจิตใต้สาํ นึกคือ "ฉันไม่มใี ครต้องการ ฉันเป็ นคนไม่มคี ่า" เด็กผู้หญิงเหล่านี6ถูกทําให้เรียนรู้ และจดจําได้จน
กลายเป็ นคนแบบนัน6
ผูท้ สร้
ี างการเรียนรูค้ นแรกจึงสําคัญทีสุด พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “บิดามารดา เป็ นผูแ้ สดงโลกนี6แก่ลกู ” ใน
สังคมอิสลามทีผูช้ ายรับผิดชอบงานนอกบ้าน เรืองในบ้านเป็ นของผูห้ ญิงทัง6 หมดมีคาํ สอนเช่นกันว่า “โลกนี6อยู่ภายใต้อุง้
เท้าของมารดา”
การให้เด็กเล็กโดยเฉพาะในวัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ ได้เรียนรูว้ ่ามีคนรักเขา ได้น6ํานมจากไออุ่นของอกแม่ ได้
ลองทําอะไรด้วยตัวเองในชีวติ ประจําวัน กินข้าวเอง ถือของเอง ได้ช่วยทํางานบ้าน ทําผิดบ้างถูกบ้างด้วยตนเอง ได้คดิ
ด้วยตนเอง ได้รบั ประสบการณ์ตรงในวัยเด็กทีดีจะเป็ นรากฐานชีวติ ทีแข็งแรง แต่เวลาชีวติ ของเรามีจํากัด เราจึงไม่
สามารถลองถูกลองผิดด้วยตัวเองไปทุกเรือง
หนทางการเรียนรูท้ างทีสอง คือ การเรียนรูผ้ ่านการเลียนแบบ กระบวนการนี6เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ สํี าคัญ
มากกว่าทีเราตระหนัก กลไกในร่างกายของเราทําให้ตาของเรารับรูแ้ ละประมวลผลจากสิงทีเราเห็นมากทีสุดถึง 83 %
เมือเทียบกับประสาทสัมผัสหรือผัสสะอืนๆ ในโบราณกาลภูมปิ ั ญญาของปู่ ย่าตายายอาศัยการสังเกตพฤติกรรม และให้
ความสําคัญว่าต้นแบบเป็ นอย่างไร “การเลียนแบบ” ก็ทําให้ผูต้ ามมาทีหลังเป็ นเช่นนัน6 คําพังเพยทีว่า “ลูกไม้หล่นไม่
ไกลต้น” “ลูกปูเดินตามแม่ป”ู เป็ นคําทีเราได้ยนิ ประสบการณ์ทเราเห็
ี
นก็เป็ นดังเช่นปู่ ย่าตายายว่าไว้ เราอธิบายเรืองนี6
ได้จากปรากฏการณ์มากมายทีเราเห็น
จนเมือวิทยาศาสตร์กา้ วหน้าพอทีทําให้เราเห็นกลไกบางอย่างทีทํางานอยู่ในสมองมนุ ษย์ เมือประมาณ 15
ปี ทผ่ี านมา Giacomo Rizzolatti and Laila Craighero (มหาวิทยาลัยปาร์มา อิตาลี) ได้ศกึ ษาและเผยแพร่งานวิจยั เรือง
ของ เซลล์สมองกระจกเงา (The Mirror-Neuron System) ในสมองของมนุษย์และสัตว์เลีย6 งลูกด้วยเช่นลิง ว่าเป็ นเซลล์
ทีตอบสนองต่อการมองเห็น การได้ยนิ และการได้กลิน ทําให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจจากการสังเกต และเลียนแบบผูอ้ นื
การศึกษาวิจยั ครัง6 แรก ทํากับลิง พบว่าเซลล์สมองส่วนทีถูกกระตุ้นเมือลิงใช้มอื เคลือนไหว เช่นหยิบจับ
สิงของนัน6 ถูกกระตุน้ เช่นเดียวกัน เมือมันเห็นคนใช้มอื เคลือนไหวจับสิงของแบบเดียวกัน
เมือใช้เครืองตรวจสนามแม่เหล็ก หรือ MRI ศึกษาตําแหน่งของสมอง ทีถูกกระตุ้นเมือเห็นการเคลือนไหวของผูอ้ นเช่
ื น
ปาก มือ เท้า พบว่าบริเวณของสมอง ทีเรียกว่า พรีมอเตอร์ คอร์เทค (premotor cortex) จะถูกกระตุน้ ตามตําแหน่งของ
กล้า มเนื6 อ นั น6 การพบครัง6 นี6 ได้ก่ อ ให้เ กิด การตืนตัว ในการค้น คว้ า วิจ ัย บทบาทของเซลล์ช นิ ด นี6 ทัง6 ในแวดวง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จิตวิทยา และสังคมวิทยา เป็ นอย่างมาก รวมทัง6 ส่งผลให้เกิดความรูใ้ หม่ๆ เกียวกับการเรียนรู้
การพัฒนาตนเองของมนุษย์ อย่างมากมาย

(ภาพที
ภาพที 2): เซลล์ “กระจกเงา” ในมนุษย์และลิง
ในสมองของมนุษย์และสัตว์มเี ซลล์กระจกเงา ทีทําให้สามารถเรียนรูส้ งต่
ิ างๆจนเข้าใจได้ โดยไม่ต้องเข้าใจ
คําพูด (Verbal) หมายความว่า แม้ไม่มภี าษาพูดมนุ ษย์กส็ ามารถเรียนรูไ้ ด้ เช่นเดียวกับทีสุนัขหรือแมวและสัตว์อนื
เรียนรูจ้ ากพ่อแม่ของมันตัง6 แต่เกิด (แต่
แต่การมีภาษาย่อมทําให้การเรียนรูส้ อสารดี
ื
ยงกว่
ิ า) การเรียนรูข้ องเราทีพัฒนาจน
กลายมาเป็ น “เรา” เป็ นกลุ่มชน เป็ นวัฒนธรรมในทุกวันนี6เกิดจาก "การเลียนแบบ" มากทีสุด ไม่ว่าจะเป็ นวิธที เรากิ
ี น ใช้
มือปั น6 ข้าวเหนียว ตักข้าวด้วยช้อน หรือคีบตะเกียบจนชํานาญล้วนมาจากการเลียนแบบ การทําหน้าตา บุคลิกท่าทาง
วิธกี ารพูด ภาษา การแต่งตัว เราเห็นการเรียนรูจ้ ากการเลียนแบบได้
นแบบ เด่นชัดทีสุดในวัยเด็กเล็ก แต่เมือเราโตขึน6 มา เราก็
“เลียนแบบ” การเต้นรํา การทํางานฝีมอื เลียนแบบท่าทางคนทีเราชอบ และเป็ นทัง6 คนทีเราไม่ชอบเสียเอง (เพราะสมอง
เราบัน ทึก ภาพนัน6 ไว้ต รึง ตรา ฝั ง ใจ)) เราเลีย นแบบการแต่ ง ตัว การกิน การอยู่ ฯลฯ เลีย นแบบ ทํา ซํ6า ต่ อ ยอด
เลียนแบบทําซํ6าเป็ นพลวัตร จนเกิดเป็ นวัฒนธรรม ค่านิยม พัฒนาต่อ ในขณะเดียวกันทําซํ6า ทัง6 หมดนี6ลว้ นเกิดจากการ
ทํางานของ เซลล์กระจกเงาทัง6 สิน6

(ภาพที 3): เซลล์กระจกเงาในสมองทําให้เด็กเล็กสามารถเรียนรูก้ ารเคลือนไหวร่างกายใน
ท่ายากตามผูใ้ หญ่ได้ โดยการเลียนแบบ
แต่สงที
ิ เราต้องสนใจและให้ความใส่ใจคือ การเรียนรูผ้ ่าน "การเลียนแบบ" เป็ นกลไกการทํางานโดยอัตโนมัติ
ไม่ได้ผ่านการกลันกรองด้วยระบบคิดใคร่ครวญของสมองส่วนหน้า ว่า สิงทีกําลัง "เลียนแบบ" นัน6 ดีหรือไม่ดี ความ
เข้าใจเรืองเซลล์กระจกเงาทําให้เรากระจ่างว่าทําไมพิธกี รรม วัฒนธรรมทีทําๆตามกันมาส่วนมากก็เป็ นการทําตามๆ
กันไป ไม่ได้เข้าใจอะไรมาก มันคือการเลียนแบบ ซึงเป็ นระบบการเรียนรูพ้ 6นื ฐานทีมีอยู่ตามธรรมชาติของมนุ ษย์ ไม่
จําเป็ นต้องไปตําหนิมนั เพราะแง่งามทีมีประโยชน์ของการเลียนแบบนี6คอื มันทําให้มนุ ษย์สามารถมีชวี ติ อยู่ได้ง่ายขึน6
เพียงแต่อย่าหยุดแค่การเลียนแบบ เราต้องทํางานต่ออีกนิด เพือพากันเข้าไปถึงแก่นแท้ของสิงทีกําลังทําอยู่
เซลล์กระจกเงานัน6 ทํา งานตลอดเวลาตัง6 แต่ เราลืม ตาถึง เวลาทีเราปิ ด ตานอน การทํางานนี6เ ป็ นไปโดย
อัตโนมัติ รับทุกอย่างทีตาสัมผัสเห็นทัง6 เวลาทีมีสติและไม่มสี ติแล้วเก็บไว้เป็ นความทรงจําในระยะสัน6 จากนัน6 ค่อยย้าย
ฝั งเข้าไปเป็ นความทรงจําระยะยาวในตอนทีเราหลับ สมองไม่สามารถเก็บภาพทัง6 หมดทีเราเห็นได้ สมองจึงเลือกทีจะ
เก็บเฉพาะส่วนทีตราตรึง ตอบสนองความต้องการพืน6 ฐานในใจแต่ละขัน6 ของมนุ ษย์ ตัง6 แต่ ปั จจัยสี ความต้องการความ
รัก ความต้องการการยอมรับ ความนับถือ และท้ายสุดคือการค้นพบตัวเอง
และอีกส่วนทีปฏิเสธไม่ได้คอื ภาพทีได้เห็นบ่อย หรือทําให้เกิดความรูส้ กึ มาก (ไม่ว่าบวกหรือลบ) จน "ติดตา
ตรึงใจ" สมองจะยิงจดจํามากเท่านัน6 การค้นพบเซลล์กระจกเงาอธิบายได้ถึงอิทธิพลของสือทีทําให้คนเลียนแบบ
อธิบายได้ถงึ เทรนด์ของแฟชันทีคนหลงใหลคลังไคล้วงตาม
ิ

(ภาพที 4): การเลียนแบบการแต่งกายตามแฟชันมีให้เห็นจนชินตา
เมือเชือมโยงการค้นพบของอีรคิ อาร์ แคนเดล เข้ากับความเข้าใจเรืองเซลล์กระจกเงา เราจะเข้าใจว่าทําไม
เราจึงต้องการต้นแบบทีดีใ ห้จ ดจํา เพือให้เ ราเป็ นคนเช่น ทีเราเห็น ทุก ครัง6 ทีเซลล์กระจกเงาทํางาน เมือเห็นภาพ
(Visual) ทีดีวงจรไฟฟ้ าในเซลล์ประสาทส่วนนี6จะทํางาน ยิงทํางานมากเท่าใด วงจรจะยิงแข็งแรงเพราะมันได้ใช้งานใน
ส่วนนี6มาก การทดลองยืนยันว่าเราใช้เซลล์สมองส่วนใดมากส่วนนัน6 ยิงแข็งแรงทีโด่งดังคือการทดลองวัดเซลล์สมอง
ส่วน ฮิปโปแคมปั ส (Hippocampus = ศูนย์บญ
ั ชาการความทรงจํา) ของคนขับรถแท็กซี ซึงนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษสันนิษฐานว่า ฮิปโปแคมปั สของคนขับรถแท็กซีจะมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดา เนืองจากกรุง
ลอนดอนมีเส้นทางทีซับซ้อนมาก คนขับรถแท็กซีจึงต้องใช้ความทรงจําเยอะกว่าคนปกติ ผลวิจยั ออกมาเป็ นจริงดังคาด
ฮิปโปแคมปั สของคนขับรถแท็กซีมีขนาดใหญ่กว่าของคนทัวไปอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวข้องกับการ
จดจําพืน6 ที (Spatial Memory) แต่ทน่ี าสนใจยิงไปกว่านัน6 ก็คอื ขนาดฮิปโปแคมปั สของคนขับรถเมล์ในกรุงลอนดอนมี
ขนาดเท่ากับ คนปกติ เนืองจากคนขับ รถเมล์ขบั รถบนเส้นทางเดิม ทุกวัน พวกเขาจึงไม่ ได้ใ ช้ความจํามากเท่ากับ
คนขับรถแท็กซี
ช่องทางการเรียนรูท้ สาม
ี การเรียนรูใ้ นระบบ ผ่านการอบรม สังสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ ทุกวันนี6เราให้
ความสําคัญการเรียนรูใ้ นระบบมากกว่าในอดีตทีผ่านมามาก ขนาดทีว่ามนุ ษย์ต้องใช้อยู่ในระบบโรงเรียนมากกว่าสิบปี
ขึน6 ไป และคิดว่าการเรียนรู้เช่นนี6จะผลิตคนได้มคี วามรู้มากทีสุด ดีทสุี ด กลับเป็ นการเรียนรู้ทวิี ทยาศาสตร์สมัยใหม่
พบว่าสร้างการเรียนรูแ้ ละจดจําตามเป้ าหมายของการเรียนทีระบุไว้เป็ นวัตถุประสงค์ปลายทางได้น้อยทีสุด แต่กลับ
สร้าง side effected ทีเราไม่ต้องการมากมาย เช่น ยิงเรียนยิงกลายเป็ นคนไม่อยากเรียนรู้ (ความรูส้ กึ ทีจําได้คอื การ
เรียนนัน6 น่ าเบือ) ยิงเรียนยิงกลายเป็ นคนเห็นแก่ตวั (เพราะต้องแข่งขันกัน) ไม่มคี วามคิดความอ่านเป็ นของตนเอง
เพราะการวัดผลทําให้เราต้องตอบให้ถูกตามทีครูบอก แถมยังไม่รูส้ กึ ชนะสักที ผลิตได้แต่คนทีเป็ น “ไอ้ขแ6ี พ้” เกือบ
99.99% ในประเทศทีมีคนหกสิบกว่าล้านคนนี6มคี นสักกีคนทีไม่เคยแพ้ใคร ทําไมการเรียนรูใ้ นระบบแบบเดิมทีเรายัง
จัดการสอนอยู่จงึ ได้ผลตามเป้ าหมายทีตัง6 ไว้ได้น้อยทีสุด
ก่อนหน้าการค้นพบการแปรสัญญาณในระบบประสาทของ แคนเดล หลายสิบปี ในปี 1969 เอ็ดการ์ เดล
(Edgar Dale) นักจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญเรืองสือการเรียนรูไ้ ด้ทําการ
ทดลอง, สังเกตพฤติกรรมและในทีสุดพัฒนาทฤษฎี "กรวยประสบการณ์" (Cone of Experience) ทีอธิบายให้เข้าใจได้
ง่ายๆ ว่ารูปแบบการเรียนรูแ้ ต่ละแบบทําให้คนจดจําได้มากน้อยแตกต่างกัน

(ภาพที 5): กรวยการเรียนรูห้ รือกรวยประสบการณ์ของ เอ็ดการ์ เดล
กรวยประสบการณ์ของ เอ็ดการ์ เดล แสดงผลการทดลองว่า หลังการเรียนรูผ้ ่านไป 2 สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์
แนวโน้มจดจําได้จากการเรียนรูร้ ปู แบบต่างๆมีคุณภาพทีแตกต่างกันไป
ในการเรียนรู้ บทบาทของผูเ้ รียนเป็ นเรืองแรกทีควรคํานึงถึง จะให้ผูเ้ รียนเป็ นฝ่ าย “รอรับ” (passive) ถูก
กระทําจากครู หรือจะให้ผเู้ รียนเข้ามามีบทบาทเป็ น ฝ่ ายกระทํา (Active) ดูตารางช่องขวาสุด
ผูเ้ รียนเป็ น “ฝ่ ายรับ” (passive) หลายหลากรูปแบบ ได้ผลไม่มากเท่ากับการให้ผเู้ รียนเป็ นฝ่ ายกระทํา หรือมี
บทบาททํางาน (Active) ในเรืองทีเรียนรู้ การเป็ นฝ่ ายรับยังมีคุณภาพการรับทีแตกต่างกันไปอีก
การเรียนรูแ้ บบเป็ นฝ่ ายรับผ่าน "ถ้อยคํา" (Verbal) เช่น การอ่าน การฟั ง ทําให้คนจดจําน้อยทีสุด หลังการ
อ่านหนังสือผ่านไปได้ 2 สัปดาห์คนจะจําสิงทีอ่านได้ไม่เกิน 10% จึงไม่น่าแปลกใจหากนักเรียนมาเร่งดูหนังสือกันก่อน
สอบ เพราะถึงดูก่อนหน้านัน6 ดูไปก็ลมื ไปเป็ นธรรมชาติ การรับฟั งเรืองเดียวกัน เมือผ่านไป 2 สัปดาห์ โดยทัวไปคน
จดจําได้ 20 % แต่คนก็มคี วามสามารถฟั งอย่างมีประสิทธิภาพนานแค่ 18 นาทีเท่านัน6 (แต่ทแย่
ี ยงกว่
ิ านัน6 คือผลการ
สํารวจทีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จาํ ทีครูบรรยายในห้องเรียนได้แค่ 5 % เท่านัน6 )
การเรียนรูแ้ บบเป็ นฝ่ ายรับผ่านการเห็น “ภาพ” (Visual) ให้ผลดีขน6ึ มามาก การดูภาพๆหนึงเราจะจําได้ถงึ
30 % แม้เวลาผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
เมือเราใช้ประสาทสัมผัส 2 อย่างคือ ตาและหู คุณภาพการเรียนรู้ดขี น6ึ กว่าการอ่านตัวหนังสืออย่างเดียว
ถึง 50 % เราอ่านเรืองใดเรืองหนึงผ่านไป 2 สัปดาห์ เราจําได้แค่ 10 % แต่การได้ดูภาพยนตร์ ชมนิทรรศการ ดูการ
สาธิตและทัศนศึกษา คนสามารถจําได้ถงึ 50 %
ไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมว่า ทําไมใครๆรวมทัง6 ตัวเราคนจดจํา”หนัง”ทีดูได้มากกว่าหนังสือทีอ่าน และเราคง
พอจะเข้าใจว่า ทําไมคนส่วนมากประพฤติตวั ตามแบบคนอืนในสังคมตามทีได้เห็น และได้ยนิ ไปโดยอัตโนมัติ จากการ
ทํางานอย่างต่อเนืองของเซลล์กระจกเงา

การอ่านไม่ได้ช่วยเรืองการจําได้ดนี ัก แต่ขอ้ มูลและความรูจ้ ากการอ่านทําให้สมองเราเชือมโยง, ประมวล,
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูไ้ ด้มาก ในกระบวนการอ่าน เรามีโอกาสหยุดขบคิด กลันกรอง ดังนัน6 การอ่านมากทําให้
เราฉลาดขึน6 หากเราขบคิดสิงทีอ่าน ไม่ใช่พยายามจําสิงทีอ่าน เพราะในทีสุดเราจะจําอะไรไม่ได้อยู่แล้ว และการอ่านทํา
ให้เราเป็ นมนุษย์ทดีี ขน6ึ ได้ หากสิงทีอ่านนัน6 สร้างความซาบซึง6 ตรึงใจ จนสามารถ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”สะเทือนใจเรา
จนจดจําได้ วรรณกรรม ร้อยแก้ว ร้อยกรองดีๆมากมาย จึงกล่อมเกลาคนได้ สร้างค่านิยมดีๆ ให้คนได้
และเรืองหนึงทีเราควรรู้ เกียวกับการเป็ นฝ่ าย “รับ” ชมภาพยนตร์คอื มันมีขอ้ ดีททํี าให้เรา “จํา” มากกว่าการ
อ่านหนังสือ แต่ในกระบวนการ “ดู” ภาพยนตร์นัน6 บังคับให้เราต้องดูต่อเนือง ไม่ปล่อยโอกาสให้สมองได้ขบคิด สมอง
ต้องเพ่งความสนใจทํางานรับข้อมูลในรูปของเสียงและภาพพร้อมกัน ภาพยนตร์จงึ มีอทิ ธิพลฝั งเข้าไปในความคิดจิตใจ
เราได้มากอย่างทีเราไม่รูต้ วั เด็กเล็กจึงต้องได้ดูภาพยนตร์ดๆี ทีคัดสรรแล้ว และไม่ควรดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์มาก
ไปจนขาดทักษะในการคิด การแยกแยะระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็ นจริง (รวมถึงผูใ้ หญ่ดว้ ย) โดยทัวไป
คนกลันกรองสารทีมาจากภาพยนตร์ได้ไม่ดเี ท่าการอ่าน, การชมนิทรรศการและทัศนศึกษาดูงาน
การเข้าใจอย่างถ่องแท้เกียวกับความสามารถในการรับสือ และอิทธิพลของสือทําให้เราสามารถสร้างการ
เรียนรูท้ พอเหมาะ
ี
พอควร พอแก่กาล พอแก่คนได้
เอดการ์ เดล แสดงผลส่วนการเรียนรูท้ ผูี เ้ รียนได้มบี ทบาท “ลงมือทํา” (active) ไม่เป็ นเพียงผูร้ บั อย่างเดียว
ได้ผลการจดจําเป็ นเปอร์เซนต์ทสูี งมากขึน6 ไปอีก
การเรียนรูจ้ ากสิงทีเราได้เปล่งเสียง “พูด” ออกไปทําให้เราจําได้ดขี น6ึ การมีส่วนร่วม (Participating) ในการ
อภิปราย ถก แลกเปลียน แสดงความคิดเห็น คนส่วนใหญ่สามารถจําได้มากขึน6 ถึง 70 %
การเรีย นรู้ทีดีทีสุด คือได้ทงั 6 พูดและทําในสิงทีเราเรียนรู้ การได้ลงมือทํา (Doing), การได้เ ลียนแบบ
ประสบการณ์จริง ได้นําเนื6อหาทีเรียนรู้นัน6 ไปสอนคนอืน และการได้นําเสนอสิงทีเรียนรูอ้ อกมาเป็ นละครศิลปะแขนง
ต่างๆ การได้เอาไปใช้จริง ทําให้เราจดจําได้ถงึ 90 %
ความเข้าใจเรืองธรรมชาติการเรียนรูข้ องมนุษย์ทได้
ี กล่าวมาทัง6 หมดเบือ6 งต้น เป็ นเรืองพืน6 ฐานทีเมือได้เข้าใจ
และนําไปขบคิด แลกเปลียน ทดลองประยุกต์ใช้แล้วจะสามารถตอบสนอง จัดการเรียนการสอนหนุ นเสริมผู้เรียนให้
เข้าใจเนื6อหาทีกําลังเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ได้ผลเกิดหน่ ออ่อนการเปลียนแปลง ทําให้การเปลียนแปลง
ในทางทีดีขน6ึ ยังยืนได้
ทัง6 ยังมีความรูเ้ รือง "จิต" ทีลึกซึง6 ของพุทธศาสนากับกลไกการทํางานของสมองทียังต้องเรียนรูก้ นั ต่อไปอีก
มาก ซึงเป็ นเรืองทีเราควรศึกษากันต่ออย่างลึกซึง6 กว้างขวาง
ทัง6 นี6 เพือนําวิทยาศาสตร์ทก้ี าวหน้ามาตอบโจทย์การเผยแผ่ศาสนา และตอบคําถามว่า
เรากําลังทําสิงใดกันอยู่ และสิงทีทํากันอยู่น6ีนําพาผูค้ นเรียนรูไ้ ปสู่ “หนทางแห่งการพ้นทุกข์” เกิดเป็ นมรรค
ผลมากน้อย ยังยืนเพียงใด
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