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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการลืม ประเภทการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ซึ่งเป็นการ
ลืมประเภทหนึ่งของมนุษย์ ที่มีลักษณะการรบกวนกันของข้อมูลที่ทาให้เกิดความยากลาบากในการจดจา โดยบทความนี้ได้
รวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาทั้งในแง่ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากการจดจาที่มีอยู่เดิมในสมอง รวมทั้ง
กลไกการควบคุมการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม โดยการศึกษาจากการวิจัยเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานนาไปสู่การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการหลุดพ้นจากการลืม ประเภทการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ซึ่งจะเพิ่มสมรรถนะเชาวน์
ปัญญาด้านความจาของมนุษย์ได้
คำสำคัญ : ทฤษฎีการรบกวนกันของความจา, การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม, การลืม

Abstract
This article reviews a research study of one type of the forgetting of human called Proactive
Interference (PI). It is the interference in learning new information which is effected by prior memory
and makes difficulty in memorizing new information. This article particularly focuses on factors
affecting the proactive interference and mechanisms of the proactive interference control. The aim of
this study is to form the basis of further research on the development of avoiding the proactive
interference and increasing the memory capacity of human intelligence.
Keywords: Interference theory, Proactive interference, Forgetting

ควำมนำ
ความจาเป็นสิ่งสาคัญในชีวิตเป็นพื้นฐานการเรียนรู้
ทุ ก ชนิ ด มนุ ษ ย์ มี ค วามปรารถนาอย่ า งยิ่ งที่ ต้ อ งการมี
ความสามารถทางสมองที่ทาให้ จาได้ จาดี จนจดจาได้
นานหรื อ ไม่ ลื ม ซึ่ ง ในหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมาบรรดา
นัก วิท ยาศาสตร์ หรื อนั ก จิต วิท ยาต่ างๆ พยายามศึก ษา
ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับเรื่ องความจาของมนุษย์ ทั้งใน
แง่ที่ว่าทาอย่างไรจะมีความจาได้ดี หรือทาไมเราอยากจา
แต่ ก ลั บ ลื ม อยากลื ม แต่ ก ลั บ จ า หรื อ เราต้ อ งการลื ม

เหตุการณ์บางอย่างได้อย่างไร ด้วยบางคนมีปัญหาเรื่อง
การจาแม่น แต่บางคนกลับมีปัญหาเรื่องการลืมง่าย ซึ่ง
ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อกล่าวถึงความจา
สิ่ ง ที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การจ า ก็ คื อ “การลื ม ” โดย
ธรรมชาติได้สร้างกลไกสมองของมนุษย์ให้มีการจาและการ
ลืม ซึ่ งเป็ น เรื่อ งที่ซั บ ซ้อ นที่ ยัง ต้ องศึ กษาและพิ สูจ น์ อี ก
มากมาย ดังนั้นจึ งควรทาความเข้า ใจบริบทของการจ า
ก่อน เพื่ อเชื่อมโยงความรู้ สู่เนื้อหาของการลืม ให้เข้าใจ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จึงได้เสนอเนื้อหาด้านทฤษฎีและรวบรวม
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เรียบเรียงงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับ การลืม ประเภทการ
รบกวนการเรี ย นรู้ ใ หม่ จ ากความจ าเดิ ม (Proactive
Interference) ซึ่งเป็นพื้นฐานนาไปสู่การทาวิจัยด้านการ
ลืมต่อไปได้

ควำมสำคัญของควำมจำ
ความจาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถ
พื้นฐานมนุษย์ (Associative Memory หรือ M-Factor)
จากการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบความสามารถทางสมอง
(Primary Mental Ability) ของ Thurston (1958
Citing in Gregory, 2007) [1] ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงความจา
ก็ มี มุ ม มองทั้ ง ในแง่ ดี แ ละไม่ ดี ดั ง เช่ น หากบุ ค คลใด
สามารถจดจาสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ก็มีสมรรถภาพเหนือบุคคลอื่น
จะเห็นได้จากผู้ที่กาลังอยู่ในช่วงวัยเรียนหากมีความจาที่ดี
ก็ส่งผลให้เรียนหนังสือเก่ง ซึ่งบิดามารดาจานวนมากถึง
ขั้ น สรรหายาบ ารุ ง สมอง อาหารเสริ ม หรื อ แสวงหา
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ มี เ ทคนิ ค ต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพด้านการจาให้ลูก แม้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงก็ยอม
แต่ในอีกทางหนึ่งหากเรานึกถึงภาพตนเองที่ตื่นขึ้นมาแล้ว
ส่องกระจก แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าตนเองเป็นใคร ล้าง
หน้า แปรงฟันจะทาอย่างไร อาหารที่เคยรับประทานคือ
อะไร ลืมวิธีการใช้อุปกรณ์สาหรับรับประทานอาหาร เช่น
ช้อน ส้อม ตะเกียบ หรืออาจทาให้เราอายได้เมื่อลืมรูดซิ ป
หรื อ ไปซื้ อ ของอาจถู ก แจ้ งความให้ ต ารวจจั บ เพราะลื ม
จ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งการจากิจวัตรประจาวันของตนไม่ได้
นั้นเปรียบเสมือนการตายทั้งเป็น ยิ่งหากเราจาบุคคลรอบ
ข้างไม่ได้ หรือสูญเสียความจาทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีความ
อยากลาบากต่อการดาเนินชีวิต แต่การมีความจาดีมากก็
อาจส่งผลกับบุคคลทีพ่ ยายามลืมเรื่องราว เหตุการณ์ฝั่งใจ
หรือความเจ็บปวดในชีวิตที่ไม่สามารถลืมได้ ทาให้จม
ปลั ก อยู่ กั บ ความจ าอั น แสนขมขื่ น ในอดี ต ดั ง ตั ว อย่ า ง
ภาพยนตร์เรื่อง Memento ที่ออกฉาย เมื่อปี 2000 เป็น
ภาพยนตร์ที่สะท้อนการสูญเสียความจา โดยนักจิตวิทยา
ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ระบุคาศัพท์ของลักษณะปัญหาที่เกิด
ขึ้ น กั บ Leonard Shelby ที่ เ ป็ น นั ก แสดงหลั ก โดย
อธิบายว่าเขาสู ญเสีย “ความจ าระยะสั้น (Short-term
memory)” ซึ่ง Leonard มีลักษณะความผิดปกติทาง

สมองที่สมองไม่สามารถสร้างความจาหลังจากถูกคนร้าย
ฆ่ า ข่ ม ขื น ภรรยา
กระทั่ ง ท าร้ า ยเขาจนสมอง
กระทบกระเทือนอย่างหนัก แต่เขามีสิ่งเดียวที่รบกวนจิตใจ
คือ การล้างแค้นให้ภรรยาสุดที่รัก โดยทีพ่ ยายามแกะลอย
จากรู ป ถ่ า ย แฟ้ ม ข้ อ มู ล แผนผั ง และแม้ แ ต่ ร อยสั ก บน
ร่ า งกายของเขา แต่ เ ขาก็ ลื ม เรื่ อ งราวเกื อ บทั้ ง หมดไม่
สามารถเรียกความจากลับคืนมาได้ ก่อให้เกิดปัญหาการ
ดาเนินชีวิต
ซึ่ ง ลั ก ษณะการลื ม ของ Leonard นี้ คื อ เขาไม่
สามารถสร้างความจาระยะยาว (Long-term memory)
ใหม่ได้ เขาลืมทุกอย่ างที่เกิดขึ้น ในอดีตที่มีเ วลาผ่านไป
มากกว่า 30 วินาที ดังนั้นจึงไม่ใช่การสูญเสียความจา
ระยะสั้น ซึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าบุคคล
ทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความจาเท่าที่ควร
(Goldstein, 2011) [2]

ภำพที่ 1 Leonard พยายามรื้อฟื้นความจา
จากรูปภาพ และรอยสักบนร่างกาย (as cited in
www.movieguys.org/movie-reviews/mementodvd-re-view, Retrieved February 14, 2013) [3]

นิยำมของควำมจำ
Glodstein (2011) [2] ให้นิยาม ความจา ไว้ว่า
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การดึง และ
การใช้ ข้ อ มู ล โดยถู ก กระตุ้ น จากสิ่ ง เร้ า การเห็ น ภาพ
เหตุการณ์ หรือทักษะ แล้วเก็บรักษาข้อมูลเดิม ให้คงอยู่
ต่อไป Lefrancois (2000) [4] กล่าวว่า ความจา คือ
การรักษาข้อมูลและความสามารถดึงทักษะ หรือข้อมูลที่
ได้ ม าก่ อ นนี้ เปรี ย บเสมื อ นคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถน า
ข้อมูลมาเก็บไว้ในหน่วยความจา ส่วน Hintzman (1990,
Citing in Lefrancois, 2000) [4] กล่าวว่า สมมติฐานหนึ่ง
ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความจา คือ ถ้าความจามีผล
ต่อพฤติกรรม มันต้องสามารถเรียกข้อมูลกลับมาใช้ได้
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ดังนั้นสรุปได้ว่า ความจา หมายถึง สมรรถภาพ
ของสมอง ที่สามารถดึงข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ให้คงอยู่ในช่วง
ระยะสั้นๆ หรือระยะเวลาทีย่ าวนานตลอดชีวิตได้
แบบจำลองควำมจำ (Modal model of memory)
Atkinson & Shiffrin (1968,citing in Goldstein,
2011) [2] ได้คิดแบบจาลองความจา (Modal model
of memory) ซึ่งอธิบายกระบวนการจา 3 ขั้น เรียกว่า
Structural features of model ได้แก่ ความจาการ
รู้สึกสัมผัส (Sensory Memory) ความจาระยะสั้น
(Short-Term Memory—STM/ Working memoryWM) และความจาระยะยาว (Long-Term MemoryLTM) โดยมีการทางานทีส่ ัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 2

ภำพที่ 2 แบบจาลองการจา ของ Atkinson & Shiffrin
(1968, citing in Myers, 2010) [5]
แบบจาลองการจานี้ เริ่มจากการนาเข้าข้อมูล (Input)
โดยได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อวัยวะรับความรู้สึก (Sensory Organ) ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น
กายสัมผัส เข้าสู่สมองส่วนความจาที่เรียกว่า ความจาการรู้สึก
สัมผัส (Sensory memory) เมื่อพิจารณาจากภาพจะเห็นว่า
มีจานวนลูกศรหลายอันชี้เข้าสู่ส่วนนี้ นั่นคือมีการนาข้อมูล
จานวนมากผ่านเข้าสูส่ ่วนนี้ แต่ข้อมูลบางส่วนจะหายไปอย่าง
รวดเร็วเพียงเสี้ยววินาที นั่นคือไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ที่จะเข้าสู่
ความจาขั้นต่อไป ที่เรียกว่า ความจาระยะสั้น (Short-Term
Memory : STM) แต่หากเราใส่ใจ (Attention) จะเกิดการ
บั นทึ ก (encode)ไว้ โดยที่ ความจ าในระยะนี้ จะเก็ บรั กษา
ข้อมูลไว้ได้ 5-7 รายการ ช่วงระยะเวลา 15-30 วินาที เว้นแต่
เกิดกระบวนการทวนจาในสมอง (Rehearsal) ความจาระยะ
สั้นเป็นข้อมูลที่เรากาลังใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงเรียกความจา
ระยะสั้ น นี้ อี ก อย่ า งว่ า ความจ าขณะท างาน (Working
memory: WM) เป็นการจาในขณะที่เรากาลังใช้ความตั้งใจ

จดจ่อ คิดและตัดสินใจ โดยเรากาลังแปรเปลี่ยนข้อมูลนั้น
และกาลังทบทวนซ้า เปรียบเสมือนแฟ้มเอกสารที่กาลังเปิดใช้
งานอยู่ จากนั้นข้อมูลบางส่วนจากความจาระยะสั้นจะถูก
ส่งผ่านเข้าสู่ความจาระยะยาว (Long-term memory) เพื่อ
เก็บรักษาข้อมูลไว้ (Storage) พร้อมที่จะนามาออกมาใช้งานได้
ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าความจาสามารถหลุดเข้าสู่ความจาระยะ
ยาวได้ โดยผ่ านอี กช่ องทางที่ เรี ยกว่ า “ประตู หลั ง (back
door)”
ที่ เกิ ด จากการประมวลผลจากจิ ตใต้ ส านึ ก
(Unconscious) ได้เช่นกัน ทั้งนี้ในปัจจุบันนักวิจัยยังต้อง
ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจ าและการลื ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายต่อไป
ควำมจำเกี่ยวข้องกับสมองส่วนใด
ส ม อ ง เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ที่ มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
กระบวนการจ าของมนุษย์ เหมือนระบบการทางานของ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกข้อมูลหรือลบข้อมูลออกจาก
หน่ วยความจ าได้ โดยในสมองจะมีเ ซลล์ ประสาทมี ชื่อ
เรียกว่า neuron มีลักษณะที่มีแขนงยื่นยาวออกจากตัว
เซลล์ แขนงดังกล่าว มี 2 แบบ ได้แก่ dendrite ทา
หน้าที่นากระแสประสาทจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ประสาท
และ axon ทาหน้าที่นากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์
ประสาท ซึ่งในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาท
มากมาย แต่ละเซลล์จะเชื่อมต่อกัน บริเวณที่เชื่อมต่อกัน
นี้ เรียกว่า จุดประสาน (synapes) ดังภาพที่ 3-5

ภำพที่ 3 การโยงใยของเส้นประสาท และการ
synaps ระหว่างเซลล์ประสาท (Goldstein, 2011) [2]

ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม – เมษายน 2558
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ภำพที่ 4 โครงสร้างของ Neuron ใน Cortex และ Neuron
กับการนากระแสประสาทเข้าโดยเส้น ประสาท ที่ได้รับรับ
สัมผัสจากการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า(Goldstein, 2011) [2]

ภำพที่ 5 Neuron synapsing ของ cell body, การ
เปิด-ปิด ของ synapse ที่มีการวิ่งเข้าออกของประจุ
ภายในและภายนอกเซลล์ (Goldstein, 2011) [2]
เมื่อเซลล์ประสาทได้รับข้อมูลผ่านอวัยวะรับสัมผัส
เซลล์ประสาทตัวหนึ่งจะส่งกระแสประสาทความรู้สึกเข้าสู่
axon เมื่อถึงปลายตุ่มประสาท กระแสความรู้สึกนั้นจะถูก
ส่งเข้าสู่บริเวณ synapse ซึ่งจะรับกระแสประสาทแล้วส่ง
ต่อไปยัง dendrite เพื่อเข้าสู่เซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่ง
ทันที ส่งข้อมูลเข้าสู่พื้นที่สมองที่เกี่ยวข้องกับความจาการ
รู้สึกสัมผัส (Sensory memory) เมื่อผ่านระบบการ
จารับสัมผัสแล้ว ก็จะส่งต่อไปยังความจาระยะสั้น (Shortterm/Working memory) และความจาระยะยาว (Longterm memory) ต่อไป โดยส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ าระยะสั้ น และความจ าระยะยาว (Goldstein,
2011) ดังแสดงในภาพที่ 6

ภำพที่ 6 ความแตกต่างส่วนของสมองสาหรับการเก็บ
รักษาความจา (Morris & Maisto, 2008) [6]
จากภาพที่ 4 เป็นส่วนของสมองมีพื้นที่เฉพาะ
สาหรับการเก็บรักษาความจาระยะสั้นและความจาระยะ
ยาว โดยความจาระยะสั้น จะเป็นพื้นที่สมองในส่วนของ
Prefrontal cortex และ Temporal lobe ส่วนความจา
ระยะยาวแบบการจาความหมาย (semantic memory)
และเหตุการณ์ (episodic memory) อยู่ในส่วน Frontal
lobe และ Temporal lobe ส่วน Hippocampus มี
บทบาทการสร้างความจาระยาวใหม่ ในการจาความหมาย
และการจาเหตุการณ์ ส่วน Amygdala ทาหน้าที่การจา
ด้านอารมณ์ และ Cerebellum จะทาหน้าที่ประมวล
การรับรู้และควบคุมสั่งการเพื่อส่งไปยังกล้ามเนื้อให้เกิด
การเคลื่อนไหว และ Prucedural memories คือ
ความจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (stimuli) กับ
การตอบสนอง (response) ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ เป็ น
ความจ าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะในการตอบสนองต่ อ สิ่ ง
รอบตัวในวิธีที่เหมาะสม เช่น เมื่อเราได้ยินเสียงโทรศัพท์
เราจะกดรับทันที หรือเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจร เป็นสี
เหลือง เราจะเตรียมเหยียบเบรค (Morris & Maisto,
2008) [6] ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับการเก็บบันทึกความจา
ว่ า เก็ บ ไว้ ใ นสมองส่ ว นใดบ้ า งนั้ น ยั งไม่ มี ค าตอบที่ แ น่ ชั ด
เนื่องจากความจาบางอย่างอาจถูกเก็บไว้หลายแห่ง ดัง
งานวิจัยของ Badre & Wagner (2005) [7] ได้ศึกษา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับ
ความจา โดยศึกษากลไกสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ที่
แก้ ปั ญหาการลื ม ประเภทการรบกวนการเรี ยนรู้ ใหม่ จาก
ความจาเดิม ศึกษากับคนเชื้อชาติอังกฤษ ที่มีวุฒิภาวะ เป็น
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เพศหญิง จานวน 7 คน อายุ 18-31 ปี การศึกษานี้ได้ทดสอบ
ความจาระยะสั้น (Short-term memory) ที่ใช้สิ่งเร้าที่เป็น
คา (Word stimuli) และภาพ (Pattern stimuli) ใช้การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลด้วยเครื่อง fMRI เพื่อดูบริเวณการ
ทางานของสมองส่วนหน้าว่ ามีการตอบสนองอย่างไร การ
วิจัยได้ข้อสรุปว่า การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม
จากการทดสอบด้ วยสิ่ งเร้ าที่ เป็ น รู ปภาพ มี อั ตราความ
ผิ ดพลาดและใช้ เวลาตอบสนองมากกว่ าสิ่ งเร้ าที่ เป็ นค า
จากนั้นจึงได้ตรวจสอบบริเวณการทางานของสมองส่วนหน้า
ด้วยเครื่อง fMRI ได้ข้อสรุปว่า การทางานของสมองส่วน
หน้าด้านซ้าย (Prefrontal cortex : PFC) มีการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าที่เป็นคา โดยใช้สมองส่วนนี้น้อยกว่าการทดสอบด้วย
สิ่งเร้าที่เป็นภาพ แสดงว่าสมองส่วนนี้มีความสาคัญต่อกลไก
การแก้ปัญหาการลืม ประเภทการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จาก
ความจาเดิมของความจาระยะสั้น
กำรลืม (Forgetting)
การลื ม เป็ น ของคู่ ก ายมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ พึ ง
ปรารถนา ทาให้เราไม่สามารถเก็บสะสมสิ่งที่เรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับไว้ได้ หรือไม่สามารถนาออกมาใช้
ประโยชน์ได้อีก การลืมมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ดังเช่น
การลื ม ท าให้ เ ราสู ญ เสี ย เวลา เสี ย พลั ง งาน หรื อ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การลืมปิดแก๊ส ลืมนัดที่สาคัญ หรือ
ลืมว่าร้านอาหารร้านนี้เคยไปทานกับภรรยาแต่แท้จริงแล้ว
ไปทานกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ ภรรยา เป็นต้น ในทางตรง
ข้ามหากเราลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด ผิดหวัง เศร้า เสียใจได้
เราก็ไม่จมปลักอยู่กับอดีตที่ไม่มีความสุข หรือการจาได้
เพียงแค่ช่วงเวลาสั้น นั้น ก็เป็นผลดีต่อการรับข้อมูลใหม่
เข้ า มาแทนที่ ไ ด้ ในมิ ติ ข องการลื ม เรามั ก มี ค าถามที่
ต้องการคาตอบอยู่หลายประการ อาทิ ทาไมความจาของ
เราจึงสูญหายไปและไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ หรือ
อะไรที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดการลืม และทาไมเราพยายาม
จาในสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ ๆ แต่เราไม่สามารถเข้ารหัสการจา
(Encoding) ได้ดี หรือไม่สามารถเก็บรักษาการจาไว้ได้
ในช่วงเวลานานและไม่สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนีก้ ารลืมมีหลายประเภท ได้แก่ ความล้มเหลวใน
การลงรหัส (Encoding Failure) ความล้มเหลวการกู้กลับคืน
(Retrieval Failure) แรงจู งใจที่ จะลื ม (Motivated
Forgetting) การเสื่อมลง (Decay) การลืมที่ขึ้นอยู่กับตัวแนะ
(Cue-Dependent Forgetting) การเก็บกด (Repression)
และการลืมจากการรบกวนกันของข้อมูล (Interfere) ซึ่ ง
บทความนี้ ได้ น าเสนอการลื มประเภทการรบกวนกั นของ
ข้ อมู ล โดยแบ่ งย่ อย เป็ น 2 แบบ ได้ แก่ แบบ Proactive
interference และ Retroactive interference ซึ่งบทความ
นี้ มุ่ งอธิ บายการลื ม แบบการรบกวนการเรี ยนรู้ ใหม่ จาก
ความจาเดิม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ทฤษฎี ก ำรรบกวนกั น ของควำมจ ำ (Interference
Theory)
Bergström Bergström เป็นนักจิตวิทยาชาว
เยอรมัน อธิบายว่า การลืมประเภทการรบกวนกันของ
ความจ าเกิ ด ขึ้ น เพราะมี ข้ อ มู ล อื่ น สอดแทรกเข้ า มาใน
ระหว่างที่เรากาลังจดจา ข้อมูลที่สอดแทรกเข้ามาจึงเป็น
ต้นเหตุของการรบกวนกันของข้อมูล (Bernstein, 1999)
[8] การลืม แบบการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจา
เดิม (proactive interference) คือการที่ข้อมูลเก่าที่
เคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ เข้ามารบกวนการเรียนรู้ใหม่ที่
กาลังเรียนรู้ทาให้เกิดความยากลาบากในการจดจาสิ่งใหม่
ส่วน Retroactive interference มีลักษณะตรงข้าม คือ
ข้อมูลใหม่ย้อนกลับไปรบกวนข้อมูลเก่าที่เคยเรียนรูม้ าก่อน
ทาให้มีความยากลาบากในการย้อนกลับไปนึกถึงข้อมูลเก่า
กำรรบกวนกำรเรียนรู้ใหม่จำกควำมจำเดิม (Proactive
interference : PI)
การลืมแบบการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม
เป็นการลืมที่เกิดจากการมีข้อมูลอื่น ๆ อยู่ในความจาเดิม
ก่อนหน้ าแล้ว ไปท าการรบกวนข้ อมู ลที่ พยายามจดจ า
ข้อมูลใหม่ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน ตัวอย่าง
กรณีที่มบี ุคคลสองคนที่เราได้พบในวันหยุดที่ชายหาด คือ
Rolf และ Kate แล้ ว Rolf ได้ โ ทรศั พ ท์ บ อกหมายเลข
ห้องพักของเขา และเราก็ตั้งใจฟังโดยพยายามจาหมายเลข
ห้องพัก ในวันต่อมา Kate ได้โทรศัพท์บอกหมายเลข
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ห้องพัก เขาเธอ และเราก็พ ยายามจาหมายเลขห้ องของ
Kate เช่นกัน ต่อมาเราพยายามไปที่ห้องของ Kate แต่
ปรากฏว่าเราไม่สามารถจาหมายเลขห้องของเธอได้ นั่น
คือเราได้ตกอยู่ภายใต้การลืม แบบ PI โดยหมายเลขห้อง
ของ Kate ได้ถูกบล็อกทาให้เราเกิดการลืม เนื่องจากหมาย
ห้องของ Rolf ที่เราได้จาไว้ก่อน ไปรบกวนความจาใหม่
คือหมายเลขห้องของ Kate นั่นเอง (Lahey, 2004) [10]
ดังภาพที่ 7

ภำพที่ 7 แสดงการรบกวนกันของการจาหมายเลข
ห้องพัก (Lahey, 2004) [9]
ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรลื ม ประเภทกำรรบกวนกำร
เรียนรู้ใหม่จำกควำมจำเดิม
เรามักได้ยินคาพูดที่ว่า อายุมากอ่านหนังสือจาได้
ไม่ดีเหมือนคนที่มีอายุน้อย นักวิจัยจึงพยายามหาคาตอบ
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการลืม ดังการวิจัยของ Carretti
(2011) [10] ได้ศึกษาความแตกต่างของอายุที่เกี่ยวข้องกับ
การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมของความจา
ขณะทางานด้านภาษาและด้านการมองภาพ การศึกษา
ครั้งนีไ้ ด้ตรวจสอบผลการรบกวนกันของข้อมูลของความจา
ขณะทางานด้านภาษาและด้านการมองภาพ (verbal and
visuospatial) ที่ลดลง โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
ได้แก่ วัยหนุ่มสาว (young adults) อายุไม่เกิน 30 ปี
วัยผู้สูงอายุ (young-old adults) อายุ 60-74 ปี และวัย
ชรา (old-old adults) อายุ 75—89 ปี การวิจัยได้ข้อ
ค้นพบที่ชี้ให้เห็นว่า การทดสอบความจาขณะทางานด้าน
ภาษา (Verbal Working Memories) ในวัยชรามีความ
ผิดพลาดสูงกว่ากลุ่มวัยผู้สูงอายุกับวัยหนุ่มสาว ในรูปแบบ
การจาที่เป็นภาษาที่เป็นรูปแบบการจดจาคา ที่มีจานวนคา
จากจานวนคาน้อยไปหามาก (ascending version) ส่วน
ในกลุ่มวัยชราและวัยผู้สูงอายุ การทดสอบความจาขณะ

ทางานด้านการมอง (Visuospatial Working Memories)
ในรู ป แบบที่ มี จ านวนค าน้ อ ยน้ อ ยไปหามาก มี ค วาม
ผิดพลาดสูงกว่ารูปแบบการจาทีม่ ีจานวนคามากไปหาน้อย
(descending version) ส่วนวัยหนุ่มสาวมีความผิดพลาด
ของรู ป แบบการจ าแบบที่ มี จ านวนค ามากไปหาน้ อ ย
สูงกว่ารูปแบบการจาที่มีจานวนคาน้อยไปหามาก การ
วิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านความแตกต่างของอายุมี
ความสัมพันธ์กับการลืม แบบ PI โดยผู้ที่มีอายุมากมีการ
ลืมได้ง่ายกว่าผู้ มีอายุน้อย สอดคล้องกั บการศึกษาของ
Lkier, Yang, & Hasher (2008) [11] ได้ศึกษาการรบกวนการ
เรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมด้านการจาแบบอัตโนมัติหรือจา
ทักษะ (Implicit memory) โดยการเปรียบเที ยบอายุกั บ
ทั กษะอั ตโนมั ติ ของกลไกการควบคุ มการรื้ อฟื้ นความจ า
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยหนุ่มสาว เพศหญิง 13 คน
และ เพศชาย 14 คน อายุ 18-27 ปี และกลุ่มวัยผู้ใหญ่
เพศหญิ ง 17 คน และเพศชาย 10 คน อายุ 59-75 ปี
การวิจัยได้ข้อสรุป ว่า กลุ่มวัยหนุ่มสาวมีปฏิกิ ริ ยาการถู ก
รบกวนความจา แบบ PI น้อยกว่า กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ PI เมื่อมี
อายุมากจะทาให้เกิดการลืม แบบ PI มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
Multhaup et al. (2001)[12] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความถู ก ต้ อ งของความจ าเชิ ง ความหมาย (semantic
memory) ซึ่งมีข้อโต้แย้งที่ว่าภาวะสมองเสื่อมประเภทอัล
ไซเมอร์ (dementia of the Alzheimer type : DAT)
สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการจาในเชิงความหมาย และ
มีความสัมพันธ์กับ ความจาในเชิงความหมายก่อนหน้า ที่มี
ความล้ ม เหลวในการรื้ อ ฟื้ น ความจ า (retrieval) โดย
การศึ ก ษาข้ อ โต้ แ ย้ ง ดั ง กล่ า วใช้ แ นวคิ ด ของ (release
proactive interference : RPI) ในการหาคาตอบ ซึ่ง
พวกเขาได้ ศึ ก ษากั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพดี และ
ผู้สู งอายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มประเภทอัล ไซเมอร์ การ
ทดลองได้ใช้กิจกรรมการอ่านคา 3 รายการ เช่น การนับ
ตัวเลข 0, 3,6 หรือ 9 แล้วให้รื้อฟื้นการจาคาที่ได้อ่าน
การวิจัยได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองกลุ่มมีการรบกวนการเรียนรู้
ใหม่ จากความจ าเดิ ม อย่ า งมี นั ย สาคั ญ แต่ กลุ่ ม DAT มี
ขนาด (size) ของการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม
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มีนัยสาคัญน้อย ส่วนความแตกต่างของสองกลุ่มในอัตรา
ความเร็วของการลืมของกลุ่ม DAT เกิดขึ้นรวดเร็ว ส่วน
การหลุดพ้นจากการรบกวานการเรียนรู้ใหม่จากความจา
เดิ ม ของทั้ งสองกลุ่ม พบว่ า มี นั ย ส าคั ญ และมี ค วาม
แตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ในเรื่ อ งของขนาด (size) เมื่ อ
พิจารณา RPI ในความหมายระดับ PI พบว่าทั้ง PI และ
RPI ถูกรบกวนจากการจาก่อนหน้า และกลุ่ม DAT ไม่
ขึ้นอยู่กับตัวแนะของการจาเชิงความหมายที่เก็บรักษาไว้ใน
ความจ า ดั ง นั้ น จึ ง แนะน าให้ ท ากิ จ กรรมในการจ าเชิ ง
ความหมายเพื่อช่วยในการเก็บรักษาความจาไว้ได้ ในกลุ่ม
ที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมประเภทประเภทอัลไซเมอร์
Borella et al. (2006) [13] ได้ศึกษาความจาขณะ
ทางาน(working memory) และความอ่อนไหวต่อการรบกวน
ความจาที่ทานายความแตกต่างของบุคคลในเชาวน์ปัญญาเชิง
เลื่ อนไหล ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเพื่ อตรวจสอบความสั มพั นธ์
ระหว่ างความจุ ของความจ าขณะท างาน การยั บยั้ งการ
ตอบสนองที่ เกิ ดขึ้ นอั ตโนมั ติ (inhibition) ความอ่ อนไหว
(susceptibility) ต่อการรบกวน และเชาวน์ปัญญาเชิงเลื่ อน
ไหล โดยใช้ เครื่ องมื อ วั ดของ Raven’s Progressive
Matrices (PM38) การศึกษานี้เปรียบเทียบกลุ่มวัยหนุ่มสาว
(young) อายุ 18-35 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ (young-old) อายุ
65-74 ปี และกลุ่ มวั ยชรา (old-old) อายุ 75-86 ปี จาก
การวิจัยได้ข้อสรุ ปว่า กลุ่มอายุมี ความเกี่ ยวข้องกั บกลไกล
ความแตกต่างของความจาขณะทางาน นอกจากปัจจัยด้าน
อายุที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจา
เดิม ยังมีปัจจัยด้านอื่น ดังเช่นงานวิจัยของ Wahlheim &
Jacobe (2011) [14] ได้รายงานผลการศึกษาการรบกวน
ความจาของการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมที่ลดลง ที่เป็น
ผลจากการมี ป ระสบการณ์ ว่ า มี ผ ลต่ อ กลไกการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร การศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้ ผลการ
ทดลองที่ 1 พบว่า การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจา
เดิม ไม่ลดลงในส่ วนที่เกี่ ยวข้อ งกับ การให้ ค วามสนใจต่ อ
แหล่งข้อมูล ส่วนผลการทดลองที่ 2 พบว่า การตระหนัก
(awareness) ของอาสาสมัครในการทดลอง มีผลต่อการ
รบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม และประสิทธิภาพ
ของหน่วยความจาเมื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเข้ารหัสความจา และ
ผลการทดลองที่ 3 พบว่า การเปลี่ยนแปลงในการเข้ารหัส
ความจ า ของผู้ มี ส่ ว นร่ ว มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ
ความสามารถของกระบวนการรื้ อ ฟื้ น ความจ า ซึ่ ง ผล
การศึกษานี้อธิบายได้ว่า การมีประสบการณ์มีผลต่อ การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจ าโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากมี ก าร
ตระหนักที่จะจดจาเพิ่มให้มากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้ช่วยให้
บุคคลนาไปใช้ในการปรับกลยุทธ์การเรียนรู้และการรื้อฟื้น
ความจาได้
Lustig & Hasher (2002) [15] ศึกษาช่วงความจา
ขณะทางานที่ เกิดจากผลการเรียนรู้ ที่ถูกเก็บไว้ ก่อนนี้ โดย
ศึกษากับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Duke อายุเฉลี่ย 20.1 ปี
แบ่งกลุ่มที่ศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์
(experimentally nave) และ กลุ่ มที่ เคยมี ประสบการณ์
มาแล้ว (experimentally experienced) ผลการวิจัยได้ข้อ
สรุปว่ า ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นสาเหตุของการ
ขัดขวางการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอ
กิจกรรมที่มีความซับซ้อนให้กับอาสาสมัครในการทดลองทั้ง
สองกลุ่มในห้องปฏิบัติการทดลอง (laboratory) อาสาสมัคร
ในการทดลองมีการเข้ารหัสความจาและจัดเก็บหมายเลขของ
รายการความจา โดยที่กิจกรรมทั้งสองกลุ่มถูกออกแบบเพื่อ
ป้องกันการทบทวนความจา (rehearsal) ผลปรากฏว่า กลุ่ม
ที่ไม่มีประสบการณ์มีช่วงคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์
ผู้ วิ จั ยจึ งแนะน าว่ า ผลกระทบเชิ งลบจากบริ บทของการมี
ประสบการณ์ซ้าๆ มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการจา
ส่วน Rosa & Sullivan (2003) [16] ได้ศึกษาการหลุดพ้น
ที่เพิ่มขึ้นจากการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ใน
บุคคลที่ไม่ติดสุราเรื้อรัง ทั้งนี้ได้ทาการทดลองเปรียบเทียบ
กับหนู การวิจัยได้ข้อสรุปว่า การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จาก
ความจาเดิมมีมากในผู้ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมทั้งใน
หนูด้วย
จากงานวิจัยข้างต้นยืนยันว่าปัจจัยด้านอายุเกี่ยวข้อง
กับการลื ม ประเภทการรบกวนการเรียนรู้ จากความจ าเดิ ม
โดยที่ผู้ที่อายุมากจะถูกรบกวนการเรียนใหม่จากความจาเดิม
มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านอาการป่วยบาง
ประเภทที่ เกี่ ยวข้ องกั บการลื ม ทั้ งนี้หากนั กวิ จัยที่ สนใจใน
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ประเด็นนีจ้ ึงควรศึกษาเพื่อค้นหาคาตอบต่อไป

กำรศึกษำเกี่ยวกับ กลไกกำรควบคุม กำรรบกวน
กำรเรียนรู้ใหม่จำกควำมจำเดิม
มีการศึกษาหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรบกวน
การเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ที่ทาให้เข้าใจปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการลืมประเภทนี้ รวมทั้งกลไกการควบคุม
การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ดังการศึกษา
ของ Valentine & Darling (2006) [17] ที่ศึกษาผลการ
แข่งขัน (Competitor) ระหว่างการจดจาความหมายของ
ชื่ อ และใบหน้ า บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง โดยศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสามารถรื้อฟื้นการจดจาชื่อของบุคคลซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
มีความสาคัญและมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกเมื่อเรามี
การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลในสั ง คม การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทานายรูปแบบที่แตกต่างกัน
ของการบอกชื่ อ ให้ ต รงกั บ ใบหน้ า โดยใช้ รู ป แบบ
กระบวนการสร้างใบหน้า (model of face processing)
และรูปแบบจากการสร้างคาพูด (model of speech
production) โดยรูปแบบกระบวนการสร้างใบหน้า เป็น
รู ป แบบที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ด้ า นชื่ อ บุ ค คลกั บ ความหมายมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ถูกนาเสนอ ส่วน
รูปแบบจากการสร้างคาพูดเป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างของ
ความเข้าใจโดยรวม (conceptual specification) ของ
ความคิดที่จะถูกเปลี่ยนเป็นคาพูด นั่นคือเป็นการจาในเชิง
ความหมาย (semantic memory) การวิจัยครั้งนี้ได้ทา
การทดลอง 3 การทดลอง ผลการทดลองครั้งที่ 1 แสดง
ให้เห็นว่า ผลการบอกชื่อแบบจับคู่ที่ใช้ความหมายแฝงร่วม
ด้วยมีผลต่อ การบอกชื่อวัตถุช้าลง เมื่อเปรียบเทียบการ
ทดลองที่บอกชื่อเฉพาะชื่อเดียว โดยการทดลองที่ 1 ใช้
แบบการบอกชื่อสิ่งของแบบอเมริกันและแบบชื่ออังกฤษ
ดังนั้นจึงทาการทดลองครั้งที่ 2 โดยให้บอกชื่อแบบอังกฤษ
อย่างเดียวและใช้กระบวนการทดลองเหมือนเหมือนกับ
การทดลองครั้งที่ 1 ผลการทดลองพบว่า การบอกชื่อ
แบบอังกฤษและอเมริกันช้ากว่าการบอกชื่อแบบอังกฤษ
เพีย งอย่ างเดีย ว จากนั้ นทาการทดลองที่ 3 เพื่อพิ สูจ น์
บทบาทของตั ว แนะ (cueing) ในการบอกชื่ อ ใบหน้ า

ปรากฏว่า การใช้ตัวแนะไม่มีผลต่อการบอกชื่อ การวิจัย
ได้ข้อสรุปว่า การบอกชื่อวัตถุจากด้วยวิธีการแข่งขันกัน
จากชื่อทางเลือกหลายทางทาให้การบอกชื่อได้ช้าลง ส่วน
การใช้ตัวแนะก็ไม่มีผลต่อบอกชื่อให้เร็วขึ้น
ต่อมา Weinstein et al. (2011) [18] ได้ศึกษา
ในลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ พิ สู จ น์ เ กี่ ย วกั บ การรบกวน
ความจาในการจดจาใบหน้า โดยศึกษาการทดสอบป้องกัน
การรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ในการเรี ยนรู้
การจาใบหน้าให้ตรงกับชื่อ โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยวอชิงตัน เครื่องมือ ที่ใช้ในการ
ทดลองได้จัดทาเป็นรายการ 4 รายการ แต่ละรายการ
ประกอบด้วย ชุดการจับคู่ใบหน้ากับชื่อ 12 คู่ เป็นภาพ
ใบหน้ า ของผู้ ชาย จากคอลเล็ ก ชั่ น ในเชิ งจิ ต วิ ท ยา ใน
ฐานข้อมูลของ Stirling (http://pics.psych.stir.ac.uk/)
เป็ น ผู้ ช ายที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจ านวน 48 คน จากผล
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า การทดสอบที่ใช้วิธีที่สิ้นสุดรายการ
ทั้งหมดแล้วจึงทาการทดสอบจะถูกรบกวนการจาที่ทาให้
การจาใบหน้าให้ตรงกับชื่อ เกิดความผิดพลาดสูงกว่าการ
ทดสอบด้ ว ยวิ ธี ที่ สิ้ น สุ ด แต่ แ ละรายการแล้ ว จึ ง ท าการ
ทดสอบ ซึ่งจากการวิจัยนี้สามารถนาไปพัฒนาการจดจา
ชื่อเพื่อให้เก็บไว้เป็นความจาระยะยาวได้ โดยการค่อยๆ
เพิ่มจานวนขึ้น แต่ถ้าหากนาข้อมูลที่มีจานวนมากเข้ามา
พร้อมๆ กัน ก็จะส่งผลต่อการรบกวนกันของข้อมูลทาให้
ประสิทธิภาพการจาได้น้อยลงได้
Darling et al. (2010) [19] ศึกษาการควบคุม
การถูกรบกวนกันของข้อมูลด้วยวิธีการจาเชิงความหมาย
(semantic information) เกี่ยวกับบุคคล โดยใช้วิธีการ
จั ด กลุ่ ม หรื อ หมวดหมู่ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ท ดลองกั บ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 18 – 24 ปี ผล
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า ประสิทธิภาพในการจามีมากขึ้น
เมื่อได้รับ ข้อมูล ในครั้งแรก แล้วประสิท ธิภาพการจาจะ
ค่อยๆ ลดลง ถ้าข้อมูลมีลักษณะที่เหมือนกัน แต่หากมี
การเปลี่ยนประเภท จะทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจา
ได้มากขึ้นอีก แสดงว่าการจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลช่วย
ลดการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมได้
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Atkins et al. (2011) [20] ศึกษาการแก้ปัญหา
การจาเชิงความหมาย (semantic memory) และการ
รบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ของความจาระยะ
สั้ น การศึ ก ษาได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า กระบวนการที่ ค วบคุ ม
ความสามารถในการรับรู้ นั้น การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้วิธีการจาในเชิงความหมาย จะช่วยลดปัญหา
การถูกรบกวนความจาประเภทความจาระยะสั้นได้ ส่วน
Makovski & Jiang (2008) [21] ศึกษาการรบกวนการ
เรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมของ ความจาขณะทางานด้าน
การจาภาพ (visual working memory: VWM) ที่เก็บ
รักษาข้อมูลไว้ก่อนนี้ โดยผู้มีส่วนร่วมในการทดลอง เป็น
นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั งศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ายตาปกติ
จากการวิจัยได้ข้อสรุปว่า มนุษย์มีการเก็บรักษาความจา
เดิ ม ไว้ ซึ่ ง ความจ าที่ เ ก็ บ ไว้ นี้ มั ก จะเข้ า ไปแทรกใน
หน่วยความจาในปัจจุบัน ทั้งนี้ภาพที่มีสีตรงกันจากข้อมูล
เก่าที่เ ก็บรัก ษาไว้ใ นความจาขณะทางาน (VWM) จะมี
การรบกวนความจาลดลงได้ ส่วนรูปร่างและตาแหน่งที่ตั้ง
ของภาพที่ต่างกันมีผลต่อการทาให้เกิดความสับสนในการ
จา ส่วนกระบวนการใส่ใจ ผลที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก
การวิ จัย ครั้ งนี้ ใ ห้ข้ อเสนอแนะว่ า หากบุ คคลสามารถลบ
ข้ อ มู ล ภาพเก่ า ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ อ อกจากความจ าขณะ
ท างานในปั จ จุ บั น ได้ จะท าให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ บั น ทึ ก
หน่วยความจาใหม่ได้ ดี ดังนั้น เราจึงควรมีการควบคุ ม
ข้อมูลที่จะนาเข้าไปเก็บไว้ในความจาขณะทางาน หากเรา
สามารเก็บ รักษาข้อมูลการจาภาพด้วยวิธีการที่ทาให้มีการ
จาแบบคุ้นเคยหรือการจาที่เป็นอัตโนมัติ
(implicit
memory) ก็ จ ะถู ก เก็ บ ไว้ ใ นความจ าระยะยาวได้ ซึ่ ง
นักวิจัยคงต้องศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อไป
Hartshorne (2008) [22] ได้ศึกษาความจุของ
ความจาขณะทางานด้านการจาภาพ (Visual Working
Memory Capacity) กับการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จาก
ความจาเดิม การศึกษาได้ข้อสรุปว่า ความจาขณะทางาน
ด้านการจาภาพมีความจุที่จากัดในการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่ง
กิจกรรมความจาขณะทางานด้านการจาภาพมีลัก ษณะ
เช่นเดียวกับกิจกรรมด้านการจาด้านภาษา พื้นทีค่ วามจุที่
มีจากัดจึงมีผลต่อการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจา

เดิม ส่วน Blalock & McCabe (2011) [23] ได้ศึกษาการ
รบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมและผลการฝึกการรื้อ
ฟื้นความจาของประสิทธิภาพกิจกรรมความจาขณะทางาน
ด้านการจาภาพ โดยผู้มีส่วนร่วมในการทดลองแบ่งเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีเงื่อนไขในการถูกรบกวนสูง (High-PI:
ใช้รูปแบบเดิม ) กับกลุ่มที่มี เงื่อนใช้ในการถูก รบกวนต่า
(low-PI: ซึ่งใช้วิธีการให้พัก 15 วินาที ระหว่างการทดลอง
แต่ ล ะการทดลอง) การวิ จั ย ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า การรื้ อ ฟื้ น
ความจ ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ในการทดลองที่ ใ ช้
เงื่อนไขแบบ low-PI ส่วนเงื่อนไข High-PI จะรื้อฟื้น
ความจ าได้ น้ อ ย แสดงว่ า รู ป แบบกิ จ กรรมของการ
รบกวนการเรี ยนรู้ ใหม่จ ากความจาเดิม มี อิทธิ พลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการรื้ อ ฟื้ น ความจ า และมี ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างความจุของความจาขณะทางาน กับเชาวน์ปัญญา
เชิงเลื่อนไหล ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่มีความสาคัญกับ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรื้ อ ฟื้ น ความจ าของกิ จ กรรม
ความจาขณะทางานด้านการจดจาภาพ
บทสรุป
ประสิทธิภาพการจาของมนุษย์ หากเรามีข้อมูลที่เก็บ
รักษาไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีการเก็บข้อมูลซ้าๆ เดิม ไว้ในความจา
ทาให้มีผลต่อพื้นที่ของการจดจาข้อมูลใหม่ ๆ ที่จะรับเข้ามา
ทาให้มีประสิทธิภาพการจาลดลง หรือที่เรียกว่า เกิดการลืม
ประเภทการรบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิม ทั้งนี้จาก
ข้อมูลการวิจัยจะเห็นว่าปัจจัยด้านอายุมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
รบกวนการเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมแต่หากถูกกระตุ้นการจา
ด้ วยกระบวนการจั ดกลุ่ มหรื อจั ดประเภทของข้ อมู ล จั ด
ช่วงเวลาในการเรียนรู้ หรือการใช้วิธีการจาในลักษณะการจาใน
เชิงความหมาย แม้จะไม่มีตัวแนะก็ช่วยควบคุมการถูกรบกวน
การเรียนรู้ใหม่จากความจาเดิมได้ ดังนั้นจึงได้ข้อสรุป เรา
สามารถควบคุมการถูกรบกวนความจาได้ เพื่อไม่ให้เกิดการลืม
ประเภทการรบกวนการเรียนรูใ้ หม่จากความจาเดิม ซึ่งสามารถ
ใช้วิธีที่หลากหลายได้ ทั้งนีจ้ ากการวิจัยเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
นาไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการควบคุมการรบกวนการเรียนรู้
ใหม่จากความจาเดิม และให้เราสามารถรื้อฟื้นความจาให้ทัน
ต่ อเหตุ การณ์ ที่ เป็ นการเพิ่ มสมรรถนะเชาวน์ ปั ญญาด้ าน
ความจา (Memory Intelligence) ได้
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