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สวัสดีครับท่านผู้อ่านท่ีรักการเรียนรู้ทุกท่าน บทความน้ีจะกล่าวถึงระบบการทำางานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ซ่ึงเป็น
ตอนท่ี 2 ครับ ต่อจากตอนท่ี 1 เร่ืองโมเดลการทำางานของสมองแบบคู่หน่วยความจำา (A Dual Store Model of Memory) ดังรูปท่ี 1 นอกจาก
น้ี ผมได้อธิบายการทำางานของสมองในส่วนของหน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัส (Sensory Register) ท่ีทำาหน้าท่ีรับข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม
ภายนอกเข้ามาในรูปแบบของการมองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การรับรส และการสัมผัส เพ่ือส่งไปยังหน่วยประมวลผลของสมอง ซ่ึงข้อมูล
ท่ีหน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสน้ี ให้ความสนใจเป็นพิเศษจะต้องมีความโดดเด่นกว่าข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีประสาทสัมผัสรับเข้ามา ได้แก่ ข้อความ
ท่ีใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ ข้อความท่ีมีสีสันท่ีเด่นสะดุดตา ข้อความท่ีขีดเส้นใต้หรืออยู่ในกรอบ และข้อความท่ีมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจของผู้รับ

รูปที่ 1 ระบบการทำางานของสมอง

สำ�หรบัในตอนที ่2 นี ้ผมจะกล�่วถงึก�รทำ�ง�นของหนว่ยความ
จำาระยะสั้น (Short-term Memory) ซึ่งในบทคว�มนี้ผมจะขอ
เรียกหน่วยคว�มจำ�น้ีว่� หน่วยความจำาสำาหรับการประมวลผล  
(Working Memory) โดยหน่วยคว�มจำ�นี้จะมีหน้�ท่ีในก�ร

ประมวลผลข้อมูลทั้งจ�กหน่วยรับข้อมูลจ�กประส�ท
สัมผัส และหน่วยคว�มจำ�ส่วนสุดท้�ยคือ หน่วยความ
จำาระยะยาว (Long-term Memory) ซ่ึงจะได้กล่�ว
ต่อไปในบทคว�มตอนที่ 3 ครับ

หน่วยความจำาสำาหรับการประมวลผล เปรียบ
เหมือนกระด�ษทดให้กับสมองของเร�เพื่อใช้ในก�รคิด 
วเิคร�ะห ์สงัเคร�ะห ์และคำ�นวณ หรอือ�จเปรยีบเหมอืน
กับแรม (RAM) ในวงจรของคอมพิวเตอร์ ผมอย�กให้
ท�่นผูอ้�่นลองทำ�ก�รคำ�นวณตวัเลขดงัตอ่ไปนีใ้นใจดนูะ
ครับ โดยในก�รคำ�นวณนี้มีเงื่อนไขคือ ท่�นผู้อ่�นห้�มใช้
กระด�ษทด เครือ่งคดิเลข หรอือปุกรณอ์ืน่ ๆ  เพือ่ชว่ยใน
ก�รคำ�นวณ และส�ม�รถมองดโูจทยไ์ดเ้พยีงแคค่รัง้เดยีว
เท่�นัน้ รบกวนขอใหท่้�นผูอ้�่นลองปิดหน�้บทคว�มนีจ้น
กระทั่งทำ�ก�รคำ�นวณในใจเสร็จสิ้นแล้วนะครับ สำ�หรับ
ตัวเลขที่ผมอย�กจะให้ท่�นผู้อ่�นลองคำ�นวณ ก็คือ...

7858 51 = ?
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ถ้�ห�กท่�นผู้อ่�นได้ลองทำ�ก�รคำ�นวณดูจะพบว่� ก�รห�ร
ตัวเลขชุดน้ีในใจโดยไม่กลับม�มองที่ตัวเลขอีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่
ย�กม�กใช่ไหมครับ? ในขณะที่ท่�นผู้อ่�นพย�ย�มที่จะห�รตัวเลข 
78 ด้วยตัวเลข 51 สมองของท่�นก็จะหลงลืมไปว่� ตัวเลขสองหลัก
สุดท้�ยของตัวตั้งที่เหลือคืออะไร และยิ่งกระบวนก�รห�รของท่�น
อยูใ่นลำ�ดบัขัน้ทีลึ่กม�กข้ึนเท�่ไร โอก�สทีท่�่นจะลมืทัง้ตัวตัง้ ตวัห�ร 
และตัวเศษก็มีเพิ่มม�กขึ้นเท่�นั้น ก�รคำ�นวณครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่�ง
หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่� หน่วยความจำาสำาหรับการประมวลผลนั้น
มีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่จำากัด ทั้งในด้านของจำานวน
ขอ้มูลและระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู แลว้สมองของมนษุยเ์ร�มวีธิี
ก�รบริห�รจัดก�รหน่วยคว�มจำ�ที่จำ�กัดนี้อย่�งไร?

ยังไม่มีง�นวิจัยใดที่ยืนยันแน่ชัดว่�หน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�ร
ประมวลผลส�ม�รถบรรจุขอ้มลูได้พรอ้มกนัเปน็จำ�นวนเท�่ไร อย�่งไร
กต็�ม ขนาดความจขุองหนว่ยความจำาสำาหรบัการประมวลผลทีไ่ด้
รบัการยอมรบัโดยนักการศกึษาสว่นใหญ่ ก็คอืมีขนาดเทา่กบั 7±2 
หน่วยข้อมูล ซึ่งตัวเลขนี้ได้นำ�เสนอโดย จอร์จ มิลเลอร์ (George 
Miller) ในป ี1956 โดยทีต่วัเลข 7±2 หนว่ยขอ้มลู นีม้คีว�มหม�ยว�่ 
มนุษย์เร�ส�ม�รถจำ�ข้อมูลไว้ในหน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวล
ผลพร้อมกันได้เพียง 5 ถึง 9 หน่วยข้อมูลเท่�นั้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว
มนุษย์เร�จะส�ม�รถเก็บข้อมูลที่หน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวล
ผลไดพ้รอ้มกนัทีจ่ำ�นวนประม�ณ 7 หนว่ยขอ้มลู จำานวนข้อมลู 7±2 
หน่วยข้อมูล ถูกเรียกว่า ตัวเลขมหัศจรรย์ (Magical Number) 

เมือ่ไดท้ร�บขน�ดคว�มจุของหน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวล
ผลที่จำ�กัดน้ี อ�จจะทำ�ให้ท่�นผู้อ่�นแปลกใจขึ้นได้ เพร�ะว่�ใน
คว�มเป็นจริงแล้ว ท่�นผู้อ่�นส�ม�รถจำ�ข้อมูลชั่วคร�วได้พร้อมกัน
มีจำ�นวนม�กกว่� 9 หน่วยข้อมูล ตัวอย่�งเช่น สมองของเร�ส�ม�รถ
จำ�ตัวเลขจำ�นวน 12 ตัว เช่น 1 8 9 6 7 3 5 1 3 2 4 7 ได้อย่�ง
ง่�ยด�ย ทั้งนี้เป็นเพร�ะว่� สมองของท่�นผู้อ่�นได้ทำ�ก�รรวบข้อมูล
ในหน่วยเล็ก ๆ เข้�เป็นกลุ่มของหน่วยใหญ่ ๆ เพื่อช่วยในก�รจำ�  

ดังนั้น ตัวเลขทั้ง 12 ตัวนี้ จึงอ�จจะถูกจัดกลุ่มเพื่อช่วยในก�รจำ�ได้
เป็น 1-8-9  6-7-3  5-1-3  2-4-7 ซึ่งเป็นก�รทำ�ให้ข้อมูลจำ�นวน 12 
หน่วยข้อมูลขน�ดเล็ก กล�ยเป็นข้อมูลที่ต้องจำ�เพียง 4 หน่วยข้อมูล
ขน�ดใหญ่เท่�นั้น เร�มักใช้วิธีก�รนี้ในก�รจำ�เบอร์โทรศัพท์ต่�ง ๆ 
ในกรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ภ�ยนอกเข้�ม�ช่วยในก�รจำ� กระบวนการ
การจัดกลุ่มข้อมูลจากหน่วยข้อมูลขนาดเล็กให้เป็นชุดข้อมูลที่มี
ขนาดใหญข่ึน้ เพือ่เพิม่ความสามารถในการเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีท่ีม่ี
จำานวนจำากดัของหนว่ยความจำาสำาหรบัการประมวลผลนี ้เรยีกวา่  
การรวมข้อมูลให้เป็นกลุ่มก้อน (Chunking)

นอกจ�กก�รรวบข้อมูลให้เป็นกลุ่มก้อนจะส�ม�รถช่วยแก้ปัญห�
ก�รมีพ้ืนท่ีสำ�หรับเก็บข้อมูลสำ�หรับก�รประมวลผลของสมองท่ีมี
จำ�นวนจำ�กัดแล้ว สมองยังเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของหน่วย
คว�มจำ� สำ�หรับก�รประมวลผลด้วยวิธีก�รแบ่งระบบก�รจำ�ข้อมูล
ในรูปแบบท่ีแตกต่�งกัน เช่น ระบบคว�มจำ�ข้อมูลท่ีเก่ียวกับเสียง 
(Phonological Loop) ระบบคว�มจำ�ข้อมูลท่ีเก่ียวกับภ�พ (Visuo-
spatial Sketchpad) และระบบคว�มจำ�ข้อมูลท่ีเก่ียวกับเหตุก�รณ์ 
วัน เวล� สถ�นท่ี และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Episodic Buffer)  
การแยกแยะระบบความทรงจำาออกเป็นหลายระบบนี้เองทำาให้
มนษุยเ์ราสามารถทำางานหลายอยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกัน แต่อย่�งไร
ก็ต�ม เพ่ือให้ง่�ยต่อก�รทำ�ง�นของหน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวล
ผล กิจกรรมท่ีมนุษย์เร�ส�ม�รถทำ�ได้พร้อมกันน้ีส่วนใหญ่มักจะอยู่
คนละระบบ ซ่ึงจะเห็นได้จ�กก�รท่ีเร�ส�ม�รถทำ�ง�นสองง�นพร้อม
กันได้ดีในระดับหน่ึง ถ้�หน่ึงในง�นน้ันเป็นง�นท่ีเก่ียวกับข้อมูลท�งเสียง 
และอีกง�นหน่ึงเป็นง�นท่ีเก่ียวกับภ�พ เช่น ก�รว�ดภ�พควบคู่ไปกับ
ก�รฟังเพลง และก�รกว�ดบ้�นควบคู่ไปกับก�รคุยโทรศัพท์

วิธีก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รจำ�ข้อมูลของหน่วยคว�มจำ�
สำ�หรับก�รประมวลผลในลำ�ดับต่อไป เป็นวิธีท่ีท่�นผู้อ่�นท้ังหล�ยคง
รู้จักกันดี น่ันก็คือ การท่องจำา หรือ การคิดทบทวนกลับไปกลับมา  
(Maintenance Rehearsal) ก�รท่องจำ�เป็นคว�มพย�ย�มท่ีจะ
ทำ�ให้ข้อมูลท่ีบรรจุอยู่ในหน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวลผลยังคง
อยู่ในหน่วยคว�มจำ�น้ีโดยไม่ถูกลบ จ�งห�ย หรือถูกรบกวน ตัวอย่�ง
เช่น ในกรณีก�รสอบของนักเรียน ท่ีเร�จะมักเห็นว่� นักเรียนจำ�นวน
หล�ยคนพย�ย�มท่ีจะท่องสูตรท่ีซับซ้อน ท่องคำ�ศัพท์ท่ีย�ก ๆ หรือ
ท่องนิย�ม กฎ และทฤษฎีต่�ง ๆ จนกระท่ังวิน�ทีสุดท้�ยก่อนเข้�ไป
ในห้องสอบ และนักเรียนก็ยังพย�ย�มท่องข้อมูลเหล่�น้ีอยู่ในใจจน
กระท่ังได้ลงมือทำ�ข้อสอบ ซ่ึงวิธีก�รท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ก�รท่องจำ�น้ี
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก็คือ นักเรียนจะต้องรีบจดส่ิงท่ีได้ท่องม�
ลงในกระด�ษคำ�ตอบหรือกระด�ษทด ก่อนท่ีข้อมูลจะจ�งห�ยและถูก
รบกวนจ�กก�รลงมือทำ�ข้อสอบ 

วิธีก�รสุดท้�ยท่ีผมอย�กจะนำ�ม�เสนอให้ท่�นผู้อ่�นได้รับทร�บก็

รูปที่ 2 กระดาษทดและแรมของคอมพิวเตอร์
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รูปที่ 3 การขับรถยนต์

รูปที่ 4 การลดทอนข้อมูลของโจทย์ปัญหาด้วยตัวแปรและแผนภาพ

คือ การใช้ระบบการทำางานแบบอัตโนมัติ (Automaticity) ท่�นผู้
อ่�นหล�ย ๆ  คนอ�จจะเคยประสบกับเหตุก�รณ์ท่ีเร�ไม่ส�ม�รถระลึก
ได้ว่� เร�ได้ทำ�ส่ิงท่ีเร�ทำ�อยู่เป็นประจำ�แล้วหรือยัง เช่น จำ�ไม่ได้ว่�ได้
ปิดประตูและใส่กลอนบ้�นเรียบร้อยก่อนออกจ�กบ้�นแล้วหรือยัง? 
จำ�ไม่ได้ว่�ได้หยิบกุญแจบ้�นหรือกระเป๋�สต�งค์ม�ด้วยหรือเปล่�? ถ้�
หยิบม�แล้วหยิบตอนไหน? กระบวนก�รเหล่�น้ีเป็นกระบวนก�รท่ีเร�
กระทำ�โดยอัตโนมัติ เป็นก�รดำ�เนินก�รท่ีใช้คว�มรู้ตัว คว�มใส่ใจ และ
ก�รทำ�ง�นของสมองน้อยม�ก ๆ พูดง่�ย ๆ ก็คือ เป็นก�รกระทำ�ท่ี
ส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องคิด การทำางานแบบอตัโนมตัเิกดิจาก
การกระทำาซ้ำา ๆ และการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ เช่น ก�รหัดขับ
รถยนต์ ซ่ึงในตอนแรกท่ีเร�หัดขับรถยนต์ก็จำ�เป็นท่ีจะต้องใช้สมองใน
ก�รประมวลผลข้อมูลท่ีมีจำ�นวนม�กและหล�กหล�ยรูปแบบพร้อม ๆ 
กัน ไม่ว่�จะเป็น ก�รบังคับพวงม�ลัยและเกียร์ ก�รเหยียบคันเร่งและ
เบรก ก�รมองและสังเกตวัตถุโดยรอบท้ังรถท่ีขับอยู่ข้�งหน้� รถท่ีขับ
สวนม� รถท่ีจอดอยู่ ส่ิงกีดขว�งต�มท้องถนนต่�ง ๆ และก�รมองหน้�
ปัดของมิเตอร์วัดคว�มเร็ว ซ่ึงเร�จะพบว่� ย่ิงเร�ได้มีประสบก�รณ์ใน
ก�รขับรถยนต์เพ่ิมม�กข้ึนเท่�ไร กระบวนก�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รขับ
รถยนต์ก็จะกล�ยเป็นก�รทำ�ง�นแบบอัตโนมัติเพ่ิมม�กข้ึนด้วยเช่นกัน 
เม่ือเร�ขับรถจนชำ�น�ญก็จะทำ�ให้เร�มีพ้ืนท่ีของสมองในก�รประมวล
ผลสำ�หรับก�รทำ�กิจกรรมอย่�งอ่ืนควบคู่ไปกับก�รขับรถได้ เช่น ก�ร
ฟังเพลง ก�รร้องเพลง ก�รสะบัดมือ ก�รดีดน้ิว หรือก�รหยิบส่ิงของท่ี
อยู่ใกล้ตัว จะเห็นได้ว่า กระบวนการการทำางานโดยอัตโนมัตินี่เอง
ที่ทำาให้มนุษย์เราสามารถทำาหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันได้

การประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ก่ียวกับเรือ่งหนว่ยความจำาสำาหรบัการ
ประมวลผลในการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์

1. การแปลงข้อมูลเป็นตัวแปร สมการ รูปภาพ และแผนภาพ
ไดอะแกรม

กระบวนก�รในก�รเรียนรู้ท้ังหล�ยไม่ว่�จะเป็นก�รอ่�น เขียน คิด 
วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ ทำ�คว�มเข้�ใจ และแก้ปัญห�โจทย์ ล้วนแล้วแต่จะ
ต้องใช้พ้ืนท่ีในก�รประมวลผลของหน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวล

ผล ก�รลดภ�ระในก�รจำ�ข้อมูลของหน่วยคว�มจำ�ส่วนน้ีให้น้อยลง และ
ก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีในก�รประมวลผลของหน่วยคว�มจำ�ส่วนน้ีให้ม�กข้ึน จึง
มีส่วนช่วยให้มนุษย์เร�ส�ม�รถคิดและตัดสินใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ม�กย่ิงข้ึน ซ่ึงวิธีก�รหน่ึงก็คือ ก�รแปลงข้อมูลท่ีได้รับเข้�ม�จำ�นวนม�ก
ให้เป็นตัวแปร สมก�ร รูปภ�พ และแผนภ�พไดอะแกรม ตัวอย่�งเช่น ใน
ก�รแก้โจทย์ปัญห�ท�งฟิสิกส์ท่ีซับซ้อนน้ัน ผู้แก้ปัญห�ส่วนใหญ่ก็จำ�เป็น
ท่ีจะต้องแปลงโจทย์ท่ีเป็นข้อคว�มย�ว ๆ ให้เป็นตัวแปรและแผนภ�พ
ไดอะแกรม จ�กน้ันจึงวิเคร�ะห์โจทย์ปัญห�จ�กตัวแปรและแผนภ�พ
แทนก�รวิเคร�ะห์ข้อคว�มท่ีบรรย�ยโจทย์ปัญห�โดยตรง วิธีก�รน้ี
จะเป็นก�รทำ�ให้ผู้แก้ปัญห�มีพ้ืนท่ีของสมองในก�รตีคว�ม วิเคร�ะห์ 
และสังเคร�ะห์โจทย์ม�กย่ิงข้ึน ในก�รเรียนรู้ทฤษฎีหรือเน้ือห�ส�ระ
วิช�ก�รก็เช่นกัน ห�กเน้ือห�วิช�น้ันส�ม�รถแปลงเป็นสมก�ร รูปภ�พ 
หรือแผนภ�พไดอะแกรม ก็จะช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจส่ิงท่ี
กำ�ลังเรียนรู้ได้ง่�ยย่ิงข้ึน

2. การฝึกทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ
ท่�นผู้อ่�นหล�ย ๆ คนอ�จจะเคยสงสัยว่� ทำ�ไมก�รฝึกทักษะ

ต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับก�รเรียนรู้และก�รดำ�เนินชีวิต ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รพูด ก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รปฏิบัติ และก�รทำ�โจทย์แบบฝึกหัด 
จึงมีคว�มสำ�คัญ? ทั้งนี้ก็เพร�ะว่� กิจกรรมที่กล่�วม�ข้�งต้นนี้ส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมย่อย (Subtasks) อีก
จำ�นวนม�ก ตัวอย่�งเช่น ในกระบวนก�รอ่�นท่ีมีประสิทธิภ�พนั้น 
ผู้อ่�นก็จำ�เป็นที่จะต้องใช้ทักษะในก�รแปลคว�มหม�ยของคำ� ก�ร
แปลคว�มหม�ยของประโยค และทักษะในก�รจับใจคว�มสำ�คัญ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่� ข้อคว�มที่มีคำ�ศัพท์ที่แปลกหรือไม่คุ้นเคย ก็จะย�ก
ต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ เพร�ะผู้อ่�นจำ�เป็นต้องใช้สมองส่วนหนึ่งใน
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รูปที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของหน่วยความจำาสำาหรับการประมวลผล
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ก�รตีคว�มคำ�ศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้น ก�รที่กระบวนก�รก�รเรียน 
รูท้ัง้หล�ยมกัจะประกอบไปด้วยกจิกรรมยอ่ยจำ�นวนม�กทำ�ใหส้มอง
ต้องรับภ�ระหนักในก�รประมวลผลในขณะที่ทำ�กิจกรรมนั้น ๆ  การ
ฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำาจึงมีส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมย่อย
เหล่านี้กลายเป็นการทำางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่
ของสมองในดำาเนินกิจกรรมย่อยในส่วนที่มีความยุ่งยากและซับ
ซ้อนมีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ก�รทำ�โจทย์แบบฝึกหัดอยู่เสมอ ๆ จะช่วย
ให้นักเรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้โจทย์ปัญห�ได้เร็วขึ้น และมี
พ้ืนที่ให้สมองใช้ในก�รคิดแก้ปัญห�โจทย์ที่ยุ่งย�กซับซ้อนได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

3. การทำากิจกรรมเพื่อฝึกการจำาและการประมวลผล
ถึงแม้ว่� มนุษย์จะมีขน�ดของหน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�ร

ประมวลผลของสมองคอ่นข�้งจำ�กดั แต่กม็กีจิกรรมก�รละเลน่หล�ย
กจิกรรมทีค่รแูละผูป้กครองส�ม�รถนำ�ไปใชใ้นก�รพัฒน�หนว่ยคว�ม
จำ�สำ�หรบัก�รประมวลผลของนกัเรยีนและบตุรหล�นใหท้ำ�ง�นอย�่ง
มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญต่อก�รเรียน
รู้และก�รแก้ปัญห�โจทย์ในวิช�ฟิสิกส์ กิจกรรมเหล่�นี้เป็นกิจกรรม
ที่ออกแบบขึ้นม� เพ่ือฝึกให้หน่วยคว�มจำ�สำ�หรับก�รประมวลผล
ทำ�ง�นที่หล�กหล�ยในก�รคิด วิเคร�ะห์ และจำ�ข้อมูลจำ�นวนม�ก
พร้อม ๆ กัน ตัวอย่�งกิจกรรมเหล่�นี้ เช่น การเล่นหมากฮอส การ
เล่นหมากรุก หรือการเล่นหมากล้อม (โกะ) เพื่อฝึกก�รจำ�ตำ�แหน่ง
ของตัวหม�ก คิด วิเคร�ะห์ ว�งแผน และจำ�แนวท�งในก�รเดิน
หม�กแต่ละตัว พร้อมกับก�รคิดห�วิธีตั้งรับก�รเดินหม�กของฝ่�ย
ตรงข้�ม การเล่นเกมจับคู่ไพ่ เพื่อฝึกก�รจำ�ตำ�แหน่งของไพ่แต่ละ
ใบ ซึ่งก�รที่จะเล่นเกมนี้ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องมีก�รเว้นช่วงเวล�ใน
ก�รเปิดไพแ่ตล่ะคูเ่ปน็ระยะเวล�หน่ึงกอ่นทีจ่ะมกี�รเปดิไพค่รัง้ตอ่ไป 
เพ่ือใหส้มองไดฝ้กึก�รจำ�และก�รทอ่งจำ�  การเลน่เกมเลยีนแบบทา่
เตน้ เปน็กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ลน่เกมนีฝ้กึจำ�ท�่เตน้ของผูเ้ลน่คนกอ่นหน�้ 
พร้อมกับก�รคิดท่�เต้นของตัวเองเพิ่มลงไปเพื่อให้ผู้เล่นคนถัดไปทำ�
ต�ม นอกจ�กกิจกรรมดังที่กล่�วม�ข้�งต้นแล้วยังมีกิจกรรมก�รละ
เล่นอื่น ๆ อีกม�กม�ยที่ช่วยพัฒน�คว�มส�ม�รถของหน่วยคว�ม
จำ�สำ�หรับก�รประมวลผล ซึ่งท่�นผู้อ่�นส�ม�รถค้นห�ได้ท้ังจ�ก
ท�งอนิเทอรเ์น็ต หรอืก�รละเลน่พืน้บ�้นทีเ่ร�รูจ้กัคุน้เคยกนันะครบั

การท่ีสมองของมนุษย์มีขนาดของหน่วยความจำาสำาหรับการ
ประมวลผลที่จำากัดนั้น ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายซะทีเดียว เพราะ
การที่หน่วยความจำาสำาหรับการประมวลผลสามารถบรรจุข้อมูล
จำานวนมากเป็นระยะเวลานานได้พร้อมกัน ก็อาจจะส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพในการทำางานของสมองได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใน
การเลอืกใชข้้อมลู การเลอืกลบข้อมลู และการใชพ้ลงังานในการรกัษา
ข้อมูล การที่สมองของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจนมีขนาดของหน่วย
ความจำาระยะสั้นสำาหรับการประมวลผลเท่ากับ 7±2 หน่วยข้อมูล  
จึงถือว่ามีขนาดที่เหมาะสมต่อการดำาเนินกิจกรรมในชีวิตประจำา
วันแล้ว การบริหารจัดการระบบการประมวลผลของสมองให้มี
ประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
หาวิธีการท่ีช่วยในการจำา การฝึกปฏิบัติให้กิจกรรมย่อยบางอย่าง
กลายเป็นการทำางานแบบอัตโนมัติ และการหากิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางานของระบบประมวลผล สำาหรับบทความ
เรือ่งหนว่ยความจำาของสมองสำาหรบัการประมวลผลนี ้ผมกข็อจบแต่
เพยีงเทา่นี ้ในบทความตอ่ไป ผมจะนำาเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัการทำางาน
ของหนว่ยความจำาระยะยาว ในหวัขอ้ตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็ ความสามารถ
ในการเก็บข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเก็บข้อมูล และวิธีการจัดการ
ทำางานของหน่วยความจำาระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ พบกันใหม่ใน
บทความต่อไปนะครับ
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