
การเรียนรู้จากการวพิากษ์ 
 

วนัน้ี (30 มกราคม 2558) ผมเสร็จงาน “พะเยาวจิยั 2558” กลบัมาท่ีพกั  มีเวลาบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้ไว ้ 
ทั้งเชา้จรดบ่ายสองโมงผมสนุกกบัการสอนนกัเรียนเพาะพนัธ์ุปัญญาพะเยา-เชียงราย   การสอนของผม

คือการสาธิตใหค้รูเพาะพนัธ์ุปัญญาเขา้ใจเทคนิคในห้องเรียนแบบใหม่  นกัเรียนเพาะพนัธ์ุปัญญาประชุมเสนอ
ผลงานร่วมกบันิสิตท่ีท า final year project   ผมใหนิ้สิตน าเสนอก่อน   กติกาท่ีก าหนดคือ เม่ือนิสิตเสนอจบแลว้  
ผมจะจบัฉลากช่ือโรงเรียนเพาะพนัธ์ุปัญญา  แลว้ใหเ้วลา 1 นาทีระดมความคิดจากความเขา้ใจงานของพี่นิสิตให้
ออกมาเป็นความเห็นแลว้ตั้งค  าถามใหไ้ด ้ มีกรรมการให้คะแนนการใหค้วามเห็นของนกัเรียน  จากนั้นผมจะ
ถอดความรู้จากปฏิสัมพนัธ์ท่ีนกัเรียนและนิสิตโตต้อบกนัมาสร้างการเรียนรู้ใหท้ั้งครู อาจารย ์นกัเรียนและนิสิต   
อ. สีลาภรณ์ บอกแปลกดี เป็นการน าเสนองานวจิยัท่ีตดัสินไดท้ั้งผูเ้สนอผลงานและผูฟั้ง 

ผมคิดวา่เพราะความแปลกน่ีแหละท่ีท าใหเ้ราเรียนรู้ไดม้ากข้ึน (ผมใชว้ธีิน้ีในวชิาสัมมนาบณัฑิตศึกษา  
เพื่อใหทุ้กคนไดเ้รียน  ไม่ใช่แค่เขา้ฟังเพื่อใหค้รบชัว่โมง)   การจบัฉลากหลงั present จบท าใหน้กัเรียนตอ้งตั้งใจ
ฟัง  ท าความเขา้ใจกบัเร่ืองให้ได ้ แมว้า่บางเร่ืองจะยากเกินฐานความรู้ก็ตอ้งจบัประเด็นใหไ้ดค้วาม   บางคู่เราจึง
เห็นนกัเรียน ม. 3 ต่อกรกบัพี่ปี 4   คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกของนกัเรียนท่ีเขา้มาน าเสนองานของตนแถมยงัตอ้งวพิากษ์
งานพี่ปี 4  หากผา่นงานน้ีไปไดเ้ขาจะเติบโตข้ึนอีกระดบัหน่ึง คือ กา้วขา้มความกลวัในการคิดวพิากษผ์ูท่ี้ "ดู
เหมือน" เหนือกวา่   หลงัจบงานมีนกัเรียนเขา้มาคุยกบัผมวา่เขากลวัมาก  กลวัทั้งการน าเสนอเองและการตอ้งฟัง
และถามพี่นิสิต   แต่คนท่ีอยูใ่นหอ้งเป็นพยานไดว้า่ทั้งผลงานโครงงานและการคิดวพิากษข์องนกัเรียนพอสู้ได้
ไม่ยาก 

อยา่งไรก็ตาม ผมพบวา่นกัเรียนยงัแยกไม่ออกระหวา่ง comment กบัถาม   หากถามก็ยงัติดกบัการถาม
นอกเร่ืองท่ีพี่นิสิตเสนอ  แสดงวา่ระหวา่งท่ีฟังนั้นไม่ไดจ้ดจ่อทางวชิาการหรือวธีิการวิจยั  แลว้ใชค้วามคิด
เช่ือมโยงมาประกอบเป็นความเห็นและค าถาม  (อาจจะฟังแลว้ไม่รู้เร่ืองเพราะรุ่นพี่น าเสนอโดยไม่ค  านึงถึงคน
ฟัง  เป็นโอกาสท่ีผมไดส้อนทั้งนิสิตและนกัเรียนเร่ืองการพดูและการฟังเพื่อจบัประเด็นหลกัทางวชิาการ)   บาง
เร่ืองท่ียากเกินเขา้ใจ  นกัเรียนก็ไดเ้รียนรู้จากการถอดบทเรียนวา่เร่ืองท่ียากเกินเขา้ใจเราตอ้งไม่ถามเร่ืองเทคนิค  
แต่การถามออกนอกเร่ืองก็ตอ้งมีหลกั เช่น โยงเขา้หาการประยกุตใ์นบริบท (ตวัอยา่งเร่ืองน้ีคือของคณะสหเวชฯ 
ท่ีเสนอผลงานเร่ือง HIV กบัการวางแผนการรักษา  ท่ีนกัเรียน ม. 3 โรงเรียนฟากกวา๊นถูกจบัฉลากใหใ้ห้
ความเห็น) 

กติกาจบัฉลากหลงั present จบท าใหทุ้กทีมตอ้งต่ืนตวัตั้งใจฟังทั้งเร่ืองและทุกเร่ือง   ผมจึงไดย้นิเสียง
ถอนหายใจเม่ือเอ่ยช่ือโรงเรียนท่ีตอ้งแสดงความเห็นในท่ามกลางเสียงเฮ   พวกถอนหายใจคือพวกท่ีลุน้ไม่ใหถู้ก
จบัฉลาก  เพราะเป็นเร่ืองท่ีถามยาก  พวกท่ีเฮเพราะ "ฉนัรู้ ฉนัอยากถาม"    



ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยามีเทคนิคการถามท่ีอ ามหิต (โดยไม่รู้ตวั)  และถามเป็นทีม  ถาม
แบบวางกบัดกั   จึงไดรั้บค าตดัสินไดร้างวลัโรงเรียนท่ีมีทกัษะการฟัง คิด และถามยอดเยีย่ม   ขออธิบายเร่ืองการ
ถามอ ามหิต  หมายถึงผูถ้ามรู้ค าตอบค่อนขา้งชดัแลว้วา่ผู ้present มีขอ้มูลหรือค าอธิบายท่ีผดิ  แต่ผูถ้ามไม่ถาม
ตรงประเด็นทีเดียว  เขาถามตอ้นท่ีละขอ้ใหค้  าตอบต่างๆ มดัตวัผูพ้ดูเอง   คนท่ีมีทกัษะถามไดอ้ยา่งน้ีตอ้งรู้จกั
วางแผนแบบ backward (เหมือนทนายซกัพยานท่ีเราเห็นในหนงัฝร่ัง)  ตอ้งใจเยน็รอให้ค  าตอบมดัตวัผูพ้ดูเองวา่
ผดิ   ค  าถามอยา่งน้ีไม่สร้างสรรคบ์รรยากาศการเรียนรู้แบบกลัยาณมิตรเท่าใดนกั  เหมาะกบัเป็น สส. ซกักนัใน
สภา แต่ก็เป็นทกัษะการคิดขั้นสูงกวา่ถามแบบปกติ  ตวัอยา่งในเร่ืองน้ีเป็นของการสูบบุหร่ี.....  นกัเรียนถามไป
เร่ือยๆ จนไดค้  าตอบวา่ผูสู้บเป็นผูใ้หข้อ้มูล  แลว้ตลบค าถามวา่ “ถา้อยา่งนั้นเราจะเช่ือไดอ้ยา่งไรวา่เขาไม่โกหก”    
ผมจบัไดว้า่นกัเรียนฟังจนรู้แลว้วา่งานน้ีผูสู้บบุหร่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูล  และเขามีตรรกะวา่ขอ้มูลไม่น่าเป็นจริง  แต่
แทนท่ีเขาจะถามตรงๆ   พวกเขา 2 คนถามตอ้นจนผูน้ าเสนอตอบเองวา่ผูสู้บเป็นผูใ้หค้  าตอบท่ีมดัตวัเอง  จากนั้น
จึงตลบกลบัเร่ืองความน่าเช่ือถือ   ผมคิดวา่การถามอยา่งน้ีเกิดฉบัพลนั  เพราะไม่น่าคิดและวางแผนไดใ้น 1 นาที  
อีกประการเพราะพวกเขาช่วยกนัถามเป็นทีม (โรงเรียนอ่ืนหารือใน 1 นาทีแลว้มอบตวัแทนถาม)   มนัเป็น
ค าถามท่ีตอ้นจากค าตอบอีกทีหน่ึง   คือฟังค าตอบแลว้มีนกัเรียนในทีมจบัประเด็นตอ้นไดเ้อง   โรงเรียนอ่ืนไม่
ถามเป็นทีม จึงไม่มีโอกาสน้ี    

ส่ิงท่ีท าในหอ้งสัมมนาน้ีคือการสร้างบรรยากาศ active learning คือครูเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ให้
นกัเรียนลงมือเรียนรู้เอง  เรียนเป็นทีม    การถอดความรู้หลงัจบ session มาอธิบายวา่ท าไมตอ้งถามอยา่งน้ี   ตอ้ง
ปรับปรุงอะไร เช่น หากตอ้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีไม่กดดนั   เราตอ้งเปล่ียนค าถามอ ามหิตเป็น
อยา่งไร เป็นตน้1  ส่ิงน้ีเราเรียกวา่การถอดความรู้จากส่ิงท่ีปฏิบติัหรือประสบการณ์สดๆ   เป็นหนา้ท่ีครูเช่นกนั   
ช่วงท่ีผมถอดความรู้มาอธิบายใหเ้ขา้ใจเป็นช่วงท่ีครูและอาจารยม์หาวทิยาลยัจดกนัทุกคน  ส่วนนกัเรียนท่ีจดยงั
มีนอ้ยอยู ่  

โรงเรียนท่ีไดร้างวลัการน าเสนอยอดเยีย่มคือโรงเรียนฟากกวา๊น เด็ก (ม. 3) เขามีลกัษณะการพดูท่ีเป็น
วทิยาศาสตร์มาก   ทุกประโยคเตม็ไปดว้ยเหตุและผลประกอบตลอด   ท่ีน่าท่ึงคือ  เขาสามารถวางแผนการ
ทดลองแลว้อธิบายขอ้มูลขา้มตาราง  ขา้มรูป  จนสังเคราะห์เป็นค าตอบท่ี concrete ได ้  เร่ืองท่ีท าก็ง่ายมาก คือ 
เร่ืองทอดเห็ด  การตอบทุกค าตอบเต็มไปดว้ยขอ้อา้งและเหตุผลท่ีน าไปสู่ขอ้สรุป คือ ไม่ตอบลอยๆ แบบ "รู้สึก
วา่..."   โรงเรียนน้ีเขา้ร่วมปีท่ี 2  โดยปีแรกเกือบถูกคดัออกจากโครงการ (เพราะมีโรงเรียนสมคัรมากเกินกวา่ท่ี
เราจะรับเขา้โครงการได)้   เห็นพฒันาการปีน้ีแลว้  ผมคิดวา่โชคดีท่ีเราให้โอกาสเขา   ถา้ปีท่ีแลว้เราตดัเขา
                                                           
1
 ค าถามอมหิตในเร่ืองนีส้ามารถเปลี่ยนการถามได้ 2 แนวคือ “เท่าท่ีฟังมา เข้าใจวา่ผู้สบูบหุร่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูระดบัการเสพติด  อย่างนีข้้อมลูก็
ไมน่่าเช่ือถือสิ”  กบั “เท่าท่ีฟังมา เข้าใจวา่ผู้สบูบหุร่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูระดบัการเสพติด  ผู้วิจยัช่วยอธิบายเพิ่มว่าใช้อะไรมา verify ความ
น่าเช่ือถือของข้อมลู”  ค าถามแรกเป็นการฟันธงตดัสินแล้วจากผู้ถาม  ค าถามท่ี 2 ให้ความรู้สกึ positive มากกวา่  เกิดบรรยากาศท่ีดีส าหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 



ออกไป ผมจะเสียใจมากเลย   ผมไดย้พุี่เล้ียง (อ. ประกอบศิริ) ใหน้กัเรียนทีมน้ีเขียนบทความวชิาการลงตีพิมพ์
ใหไ้ด ้   

โรงเรียนเทิงวทิยาคมเป็นตวัอยา่งในการเรียนรู้และประยกุตค์วามรู้   เม่ือ 2 อาทิตยก่์อนเขาน าเสนอ
ขอ้มูลใน workshop คิดวเิคราะห์-สังเคราะห์  พวกเขาจ๋อยกลบัไป  เพราะผมบอกวา่ท่ีเอามาเสนอนั้นมีเพียง
ขอ้มูลส ารวจพนัธ์ุปลาในล าน ้าอิง   ผมติงวา่มนัเป็นแค่ PBL ไม่ใช่ RBL แบบเพาะพนัธ์ุปัญญา   (เร่ืองความไม่
เขา้ใจความต่างระหวา่ง PBL กบั RBL เพาะพนัธ์ุปัญญาก็เป็นอีกเร่ืองท่ีแกย้าก)    เพียง 2 อาทิตยท่ี์เขา clear ความ
เขา้ใจ  คราวเขากลบัมาใหม่โดยการเอามุมมองใหม่ท่ีไดจ้ากผมไปจดัการขอ้มูลปลามาสู่งาน RBL ไดอ้ยา่งดี   จึง
เป็นโอกาสใหผ้มอธิบายความต่างระหวา่ง PBL และ RBL ไดช้ดัข้ึน 

โรงเรียนสาธิต ม. พะเยา เป็นตวัอยา่ง PBL ท่ีไปไม่ถึง RBL ความยากอยูท่ี่เขาท าประเด็นมนุษยศาสตร์ 
(พิธีกรรมบวชป่า) ท่ีครูเกือบทั้งหมดไม่เขา้ใจวา่ท าให้เป็น RBL ไดอ้ยา่งไร   เร่ืองน้ีโชคเขา้ขา้ง  เพราะผมมี
ตวัอยา่งท่ีถ่ายรูปมาจาก poster อาจารยพ์ยาบาลท่ีท าเร่ือง “จารีตกบัการรับรู้ภาวะซึมเศร้าของผูห้ญิงมง้ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย” ของคณะพยาบาลศาสตร์  มาเป็นตวัอยา่งใหเ้ขาเขา้ใจง่ายข้ึน 

ส่ิงท่ีเราเรียนรู้เร่ืองน้ี คือ นกัเรียนของเราตอ้งมี exposure กบักระบวนการท่ีมีการวพิากษง์านวชิาการ  
เขาจะไดต้ระหนกัวา่โลกการเรียนรู้จากการท างานวชิาการนั้นเป็นอยา่งไร   เขาจะได ้“ประณีต” กบังาน  ไม่ท า
ชุ่ยๆ   เขาตอ้งมีทกัษะในการอธิบายใหค้นเช่ือส่ิงท่ีเขารู้ 

ท่ีเขาไดร่้วมเรียนรู้อีกอยา่งคือ ความเช่ือมัน่วา่เขามีศกัยภาพเรียนรู้  มีปัญญาไดเ้ท่าหรือเหนือกวา่
โรงเรียนอ่ืนท่ีพวกเขาเคยเช่ือวา่เขาดอ้ยกวา่มาก   ส่วนโรงเรียนอ่ืนท่ีคิดวา่ตนเองเหนือกวา่นั้น  ก็ถึงคราวได้
บทเรียนทบทวนตนเอง  (มีการน าเสนอของนกัเรียนโรงเรียนมีช่ือในเมือง ท่ีนกัเรียนโรงเรียนรอบนอกฟังแลว้
หวัเราะขบขนั  เพราะดูออกจากการน าเสนอวา่ออกมาอ่าน (ตะกุกตะกกั)  ไม่ไดพ้ดูออกมาจากความรู้ของตนเอง
เลย)   ผมใหค้วามเห็นส าทบัไปยงัครูวา่  นกัเรียนท่ีท าจริงจะรู้จริงและจะพดูออกดว้ยภาษาของเขาเอง  เหมือน
การเล่าเร่ือง   ใหพ้ดู 10 คร้ังจะพดูไม่เหมือนกนั  แต่จะเป็นเร่ืองเล่าเร่ืองเดียวกนัเสมอ   ตอบไดท้นัควนัเม่ือถาม   
ส่วนนกัเรียนท่ีท าในระบบครูฝึกใหม้า present แทน(ครู)นั้น  จะออกมาอ่าน  ฟังค าถามไม่เขา้ใจ  ตอบไม่ได ้  

เร่ืองอยา่งน้ีหลอกกนัไม่ได ้ ไม่เหมือนท่ีท าโครงงานหลอกกรรมการประกวดมาตลอด 
 

พะเยา 
30 มกราคม 2558 


