
ท าไมนักเรียนให้ความเห็นและตั้งค าถามไม่ได้ 
 
ผมพยายามหาค าตอบวา่ ท าไมนกัเรียนฟังการน าเสนอโครงงานฐานวจิยัแลว้ใหค้วามเห็นและถามไม่ได ้ 

ผมขอสรุปวา่  เร่ิมจากปัญหาพื้นฐานท่ีนกัเรียนไม่ทราบวา่ “ความเห็น” (comment) และ “ค าถาม” (question) 
ต่างกนัอยา่งไร   นกัเรียนมีแนวโนม้ตั้งค  าถามมากกวา่ใหค้วามเห็น 

ความเห็นคือ “ส่ิงท่ีเราเขา้ใจวา่ “สนบัสนุน” หรือ “ขดัแยง้” กบัท่ีผูพ้ดูน าเสนอ”   ในเวทีงาน RBL ครู
มกัจะใหค้วามเห็นสนบัสนุน  โดยมีประโยคยอดฮิตวา่ “ส่ิงแรกเลย... ครูขอช่ืนชม...(บลาๆๆๆๆ) ..... เป็น
ก าลงัใจใหน้ะคะ”   การใหค้วามเห็นสนบัสนุนจึงไม่ใช่เร่ืองยาก   แต่การเรียนรู้เพิ่มแทบไม่มีเลย  เผลอๆ ท าให้
นกัเรียนคิดวา่ท่ีท ามานั้นดีแลว้   ความเห็นประเภทขดัแยง้สร้างการเรียนรู้มากกวา่  แต่ครูและนกัเรียนยงัไม่มี
ความสามารถน้ี   ผมคิดวา่เพราะขาดความสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลท่ีเช่ือมโยงกบับริบทและ
ประสบการณ์ 

ค าถามคือ “ส่ิงท่ีใคร่รู้เพิ่มเน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดม้ายงัไม่เพียงพอใหเ้ช่ือ”    ผูถ้ามตอ้งสงสัยใหไ้ดก่้อน    ท่ี
ผมพบมากคือค าถามเกือบทั้งหมดไม่เก่ียวกบัท่ีประเด็นท่ีนกัเรียนน าเสนอเลย    เพราะนกัเรียนไม่ไดฟั้งอยา่จด
จ่อ  ระหวา่งฟังไม่ไดคิ้ดเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม (ประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมาไม่ได ้ ไม่มีประสบการณ์  ไม่เขา้ใจ
บริบท)   จึงเป็นการฟังท่ีเช่ือทั้งหมด  ในท่ีสุดหาค าถามไม่พบ   ครูตอ้งจดักระบวนการใหน้กัเรียนฟังอยา่งจดจ่อ  
ร่วมกนัคิดเป็นกลุ่ม  จึงจะเป็น active learning ท่ีมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  การประชุมน าเสนอผลงานจะตอ้ง
ไม่ไดย้นิเสียคุยกนั  มีแต่ตามองจอ  หูตั้งใจฟัง  มือเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีมีเส้นต่างๆ ขีดเช่ือมโยงขอ้ความส าคญั
ต่างๆ   ไม่ท าเช่นน้ีเราก็ไม่ไดเ้รียนรู้จากการฟังการน าเสนองานคนอ่ืน 

วนัน้ี (1 กุมภาพนัธ์ 2558) นกัเรียนเพาะพนัธ์ุปัญญาศูนยส์งขลาน าเสนอความกา้วหนา้  ผมมานัง่
สังเกตการณ์เพื่อเรียนรู้ไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน  จะยกเพียงบางเร่ืองมาถอดความรู้เล่าใหฟั้ง 

มีเร่ืองการหมกัเน้ือววัใหนุ่้ม (เป่ือย) โดยเปรียบเทียบการใชน้ ้าสับปะรด  ยางมะละกอ  และผงหมกัเน้ือ   
เป็นท่ีรู้กนัวา่น ้าสับปะรดและยางมะละกอมีเอนไซมท่ี์ท าใหโ้ครงสร้างโปรตีนในเน้ือสัตวเ์ปล่ียนไป  ท าใหเ้น้ือ
เป่ือยยุย่ (หลุดออกจากการเกาะกนัง่าย)   นกัเรียนบอกเพียงใชน้ ้าสับปะรด 1 ชอ้นโตะ๊  แต่ไม่ไดบ้อกวา่ใชย้าง
มะละกอเท่าใด  ใชผ้งหมกัเน้ือเท่าใด   แลว้ใหค้  าตอบวา่น ้ าสับปะรดไดผ้ลเหมือนๆ กบัผงหมกัเน้ือ  ส่วนยาง
มะละกอใหผ้ลไม่ดีเท่า   เม่ือใหน้กัเรียนท่ีฟังถาม  เขาถามวา่ “ใชก้บัเน้ือหมูไดไ้หม?”   แมจ้ะเป็นค าถามท่ีไม่ได้
อยูใ่นงานท่ีท า  ค  าตอบไม่ยากวา่ “น่าจะไดเ้พราะเป็นเน้ือสัตวเ์หมือนกนั”    หากจะเปล่ียนค าถามใหม่วา่ 
“ระหวา่งเน้ือหมูกบัเน้ือววัอยา่งไหนจะเป่ือยง่ายกวา่กนั”   ถึงแมจ้ะเป็นค าถามระดบัสูงกวา่ค าถามแรก  ผมก็ถือ
วา่ยงัไม่ใช่ค าถามท่ีเหมาะสม  เพราะเป็นเร่ืองนอกเน้ืองานท่ีเขาท า   



ท าไมไม่มีใครสงสัยวา่การทดลองน้ีอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ เพราะสัดส่วนอาจจะต่างกนั   
ผมคิดวา่นกัเรียนยงัมองไม่เห็นวา่การเปรียบเทียบตอ้งใช ้“ค่าจ  าเพาะ” เดียวกนั    เราไม่สามารถเอาน ้าสับปะรด 
1 ชอ้นโตะ๊กบัเน้ือ 100 กรัมเปรียบเทียบกบัยางมะละกอ 1 ชอ้นชากบัเน้ือ 1 กิโลกรัมได ้ นั้นหมายความวา่
นกัเรียนตอ้งมีความเขา้ใจพื้นฐานตามไดอะแกรมน้ี 

 
ความเขม้ขน้ของเอนไซมคื์อประเด็นหลกัท่ีน าไปสู่ความสัมพนัธ์ของปริมาณตวัแปร (น ้าสับปะรด  ยาง

มะละกอ  ผงหมกั) และปริมาณเน้ือ  และเม่ือเช่ือมโยงกบัขอ้มูลท่ีบอกไม่ครบจึงไดค้  าถาม เช่น “ผลของน ้า
สับปะรดท่ีดีกวา่ยางมะละกอเกิดเพราะความเขม้ขน้ไม่เท่ากนัหรือเปล่า?” 

นกัเรียนอธิบายวา่เขาจะเก็บรักษาน ้าสับปะรดโดยเอาเขา้เตาไมโครเวฟเป็นเวลา 15, 30, 45, 60, 75 
วนิาที  เช่นกนั ไม่มีใครสงสัยเม่ือผูน้ าเสนอไม่ไดร้ะบุขนาด (Watt) ของเตาไมโครเวฟและปริมาณน ้าสับปะรดท่ี
ใช ้ เพราะ 2 ค่าน้ีมีผลต่ออุณหภูมิท่ีฆ่าเช้ือ (และอายกุารเก็บรักษา)   ท่ีไม่มีค  าถามเพราะเขาไม่คิดเช่ือมโยงวา่การ
เก็บรักษาคือการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน (อุณหภูมิ) และเวลา   และอุณหภูมิข้ึนกบัก าลงั (watt) ของเตาไมโครเวฟ
กบัปริมาณน ้าสบัประรดและกบัเวลา  ตามรูปผงัเหตุ-ผลน้ี     

  
หากมีความรู้วา่เป็นเร่ืองเคมีกบัชีววทิยา  เราตอ้งสงสัยวา่ความร้อนท่ีฆ่าเช้ือจะมีผลต่อเอนไซน์หรือไม่   

ก็จะเกิดค าถามต่อวา่  “การฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนจะท าใหส้มบติัหมกัเน้ือเป่ือยลดลงหรือไม่?” 
ในการเปรียบเทียบความนุ่ม  นกัเรียนใชไ้มบ้รรทดักดแลว้วดัระยะยบุตวั   เร่ืองน้ีก็ไม่มีใครสงสัยทั้งๆ ท่ี

ไม่ไดบ้อกวา่กดดว้ยแรงเท่าใด   เพราะเขาไม่เห็นความเป็นเหตุเป็นผลของแรงกด  พื้นท่ีกด  และระยะยบุ    

ความเป่ือย

โครงสร้างโปรตีนถูกสลาย

ความเขม้ขน้เอนไซม์

ปริมาณตวัแปรท่ีสนใจ

ปริมาณเน้ือ

ระยะเวลาเกบ็

อุณหภูมิ

ปริมาณน ้าสับปะรด

ก าลงั (Watt)
Enzyme activity

ความเป่ือย

เวลา



  
แนวคิดการทดลองท่ีเสนอน้ีเช่ือวา่ “ความเป่ือย” จากการเปล่ียนโครงสร้างของโปรตีนสามารถบอกได้

ดว้ยระยะยบุ   ความเป่ือยคือการลดลงของแรงเกาะกนั  ของท่ีน่ิมไม่จ  าเป็นตอ้งเป่ือย เช่น หมากฝร่ังน่ิม (ยบุง่าย) 
แต่ไม่เป่ือย  หากคิดไดเ้ช่นน้ีเราก็ให ้“ความเห็น” เพื่อทดลองไดถู้กทาง 

อีกโครงการหน่ึงใชม้ดตรอด (ช่ือมดประจ าถ่ิน) มาก าจดัเพล้ียถัว่ฝักยาว   นกัเรียนจบัเพล้ีย 20 ตวัมาใส่
ขวด  แลว้จบัมดตรอดจ านวนต่างๆ มารวมในขวด   พบวา่มดตรอดไม่ฆ่าเพล้ีย   ไม่มีใครใหค้วามเห็นหรือ
ค าถามไดเ้ลย  เพราะไม่ไดคิ้ดเช่ือมโยงกบับริบทวา่มดในขวดไม่ใช่ธรรมชาติท่ีมดตอ้งมีรังใหข้นอาหาร (เพล้ีย) 
ไปเล้ียงมดวยัอ่อน   ขณะนั้นมดตรอดก าลงัตอ้งการหนีออกจากขวดต่างหาก    ธรรมชาติแทจ้ริงขณะนั้น คือ 
หลบออกจากสถานท่ีท่ีแปลกถ่ินและ(น่าจะ)มีภยั    ธรรมชาติของมดท่ีอยูร่่วมกบัเพล้ีย คือ มดเห็นเพล้ียเป็น
อาหาร  ไม่ใช่ศตัรูท่ีพบเม่ือใดตอ้งฆ่าทิ้ง    หากเขา้ใจเช่นน้ีเราสามารถใหค้วามเห็นไดว้า่การทดลองกบัมดไม่
ไดผ้ลเพราะอะไร  และถา้จะทดลองใหถู้กตอ้งควรท าอยา่งไร 

การใหค้วามเห็นข้ึนอยูก่บัความสามารถเขา้ใจตรรกะดว้ยเช่นกนั  เม่ือนกัเรียนอธิบายวา่ “ใบสาบเสือ
และใบหมุยก าจดัเพล้ียไดเ้พราะมีกล่ินเหมน็”   เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่เพล้ียไม่ชอบกล่ินเหม็น (เป็นตรรกะท่ีคิดแทน
มด)   แมลงจ านวนมากชอบกล่ินท่ีคนวา่เหมน็มีถมเถไป   แมลงเป็นสัตวท่ี์ววิฒันาการอยูก่บัอาหาร  คนชอบ
กล่ินหอมไม่ชอบกล่ินเหมน็เพราะกิเลส  แมลงไม่มีกิเลส  เราเอาความคิดตามกิเลสของเราไปคิดแทนมดได้
อยา่งไรกนั 

ผมพบวา่นกัเรียนท่ีน าเสนอยงัคิดเอาเองวา่ผูฟั้งจะรู้เหมือนตน  จึงใหข้อ้มูลไม่ครบ (น าเสนอขอ้มูลโดย
ไม่ค  านึงถึงผูฟั้งวา่เขาตอ้งรู้อะไรบา้งจึงจะครบถว้น)   แต่เพราะมีขอ้มูลไม่ครบน่ีแหละคือโอกาสทองของการตั้ง
ค  าถาม  เพียงแต่ตอ้งตั้งใจฟังอยา่งจดจ่อ  คิดเช่ือมโยงเขา้กบับริบทและสาระวชิา (บูรณาการบริบทและความรู้) 
ดว้ยความคิดท่ีมีเหตุ-ผลและตรรกะ   

กล่าวอีกประการหน่ึงไดว้า่  ทั้งๆ ท่ีขอ้มูลไม่ครบ  นกัเรียนและครูท่ีฟังก็ยงัตั้งค  าถามไม่ได ้ เป็นเพราะ
ยงัฟังอยา่งวชิาการไม่เป็น นัน่เอง   อีกทั้งเป็นหลกัฐานของการศึกษาท่ีไม่สามารถเอาความรู้มาประยกุตใ์น
บริบทใหม่ได ้ เพราะมวัแต่เรียนโดยทอ่งจ า 

สุธีระ 
1  กุมภาพนัธ์  2558 
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พ้ืนท่ีท่ีกด

แรงท่ีกด


