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 หลังจากเขียนหนังสือ “ถามคือสอน ทักษะประเมินเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้” เสร็จ (หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาล�าดับที่ 6 จัดพิมพ์ 

เมื่อมิถุนายน 2557) มีผู้รู้บอกผมว่ามันคือ Socratic Method สารภาพว่า

เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยิน เพื่อตอบค�าถามว่ามันคืออะไร ผมค้นคว้าเร่ืองนี้จาก 

internet รวมทั้งได้ทราบว่ามีกระบวนการพัฒนา “ครูสอนคิด” ของมูลนิธิ

ยุวสถิรคุณ ผมอ่านเอกสารอื่นอีก 3-4 เรื่อง แล้วสรุปกับตัวเองว่าที่เขาว่านั้น 

ไม่ใช่เสียทีเดียวนัก

 “ถามคอืสอน” ของเพาะพนัธุปั์ญญาเป็นรปูแบบเฉพาะ ต่างกนัอย่างไร

หาอ่านได้จากหนังสือของโครงการฯ ล�าดับที่ 6 และเล่มนี้

 โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาเช่ือว่าเราต้องเปลีย่นครจูากผู้บอกความรู ้เป็น

ผู้ถามความคิดที่นักเรียนคิดเชื่อมโยงประสบการณ์ (จากการเห็น ฟัง สัมผัส  

รู้รส รู้กลิ่น) เข้ากับความรู้ที่อธิบายชัดแจ้งแล้ว (declarative knowledge) 

เพ่ือให้ตระหนักว่าการเรียนคือการเอาความรู ้มาประยุกต์เป็นค�าอธิบาย

ให้เข้าใจประสบการณ์ เป็นการเรียนจากประสบการณ์ปฏิบัติ ใครจะเรียก  

experiential learning หรือ learning by doing ก็ได้ ส่วนผมเรียกการศึกษา 

ค�ำน�ำ
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ตามหลักกาลามสูตร รู้เพราะตนเองรู้แจ้งด้วยตนเอง ไม่ใช่เพราะคนอื่นบอก  

ครูจึงไม่บอกความรู้ แต่ coach ความคิด

 การเรยีนแบบน้ีย่อมไม่ใช่การจ�าความรู้ท่ีครบูอก แล้วส�ารอกออกมาเป็น

คะแนน O-Net ให้ ผอ. หน้าบาน

 ดังน้ัน ครูต้องถามให้เป็น ถามให้เอาความรู้ที่เรียนมาอธิบายสิ่งท่ีรับ 

เข้ามาเป็นประสบการณ์ อธิบายให้ได้ว่า “ท�าไม” มันจึงเป็นเช่นนั้น

 จะกล่าวไปแล้วมันคือกระบวนการวิจัยน่ันเอง เพราะวิ จัยคือ  

การท�างานตอบข้อสงสัย (ท�าไม) เมื่อปัญญาเกิดจากหายสงสัย ความไม่รู้ 

(อวิชชา) ก็สลายไปทันที การเกิดของปัญญา คือ ผลของการได้รับการศึกษา

ที่แท้จริง กระบวนการวิจัยจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการศึกษา

 การถามที่เป ็นการสอนต้องไม่ใช ่ถามหาความรู ้ เพราะนั่นเป็น  

“ถามคือสอบ” ถามคือสอนต้องท�าให้ผู้ถูกถามได้เรียน เรียนหมายถึงปัญญา

พัฒนาขึ้นกว่าเดิมจากการได้คิดด้วยตนเอง การเกิดปัญญาเป็นเร่ืองเฉพาะ 

ตัวใครตัวมัน ครูเอามา download ให้ไม่ได้ การเรียนที่เกิดปัญญาจึงเป็น 

เรื่องของนักเรียนปฏิบัติเอง ครูมีหน้าที่เอื้อให้เขาเรียน “ถามคือสอน” จึงเป็น

งานของครูเพื่อเป้าหมายพัฒนาปัญญาของนักเรียน

 ถามคือสอนไม่ใช่ต้อนความรู ้ แต่คือต้อนให้รู ้ รู ้จากการถูกต้อน 

ความคิด ครูจึงเป็น coach ความคิด

 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (declarative knowledge) ไม่ต้องต้อนความคิด 

ก็รู้ได้ อ่านแล้วจ�าก็ได้ความรู้ เป็นระดับสุตตมัยปัญญา แต่ถ้าต้องการให้รู้ไปถึง 

“ความเข้าใจ” ที่เป็นปัญญาระดับจินตมัยปัญญา อย่างนี้ต้องต้อนความคิด

 การจ�าความรู้ คือ บันไดขั้นที่ 1 ของ Bloom’s Taxonomy of Edu-

cation Objectives เรียกว่าได้ปัญญาจากการฟัง (สุตตมัยปัญญา) ยังต้องพึ่ง สง
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ผูอ้ืน่มาบอก แต่ความเข้าใจ ซึง่เป็นบนัไดขัน้ที ่2 คอื จนิตมยัปัญญา เป็นปัญญา

จากการคิด เกิดจากการคิดเองของคนผู้นั้น รู้เฉพาะตนเท่านั้น รู้แล้วจึงสอน

หรืออธิบายคนอื่นได้ 

 ครูที่จะสอนให้นักเรียนคิดจนเข้าใจได้เองต้องขึ้นไปสู่ขั้นที่ 3, 4 และ 5  

คือ เข้าใจจนประยุกต์ใช้งานเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์  

ดังนั้น หากครูยังรู้จักเพียงนิยามว่า “วิเคราะห์แปลว่าแยกแยะ สังเคราะห์

แปลว่ารวม” ครูจะออกแบบการ “ถามคือสอน” ไม่ได้ 

 “ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมการศึกษา แต่จะพัฒนาครูให้มีทักษะนี้

ได้อย่างไรยังเป็นปัญหาอยู่ หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของอีกครั้งหนึ่ง  

ทีข่ยายความกระบวนการคดิท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัทักษะ “ถามคอืสอน” ทีพั่ฒนาโดย

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 เขียนอย่างนี้เพื่อบอกว่าเป็นการคิดเอาเองจากประสบการณ์ว่า  

“อ๋อ... ท่ีแท้มันเป็นอย่างน้ีแหละ” มันจึงเหมือนหนังสือทุกเล่มของผม ที่

บอกว่าอย่าเชื่อมาก ผมไม่ใช่ปราชญ์ด้านทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา  

เพียงแต่เป็นผู ้ทดลองปฏิบัติๆ เมื่ออ่านความรู้จากที่อื่นหลังจากปฏิบัต ิ

หลายครั้ง ก็เออออห่อหมกว่า ใช่แล้วละ ที่ผมพบมามันอธิบายได้อย่างนี้แหละ 

 หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 บท 

 บทท่ี 1 หลักการ Socratic Teaching กับเพาะพันธุ ์ปัญญา  

บทนี้ทบทวนว่าการเรียนรู้จากการถาม อภิปรายโต้แย้งท่ีสอนโดยโสเครตีส

เป็นอย่างไร การศึกษาของไทยมีคนมองวิธีการนี้อย่างไรบ้าง และที่เพาะพันธุ์

ปัญญาท�าพอจะเป็น Socratic teaching ได้บ้างไหม ผู้อ่านจะได้รู้จักความ

เป็นมาของการสอนโดยตั้งค�าถาม ที่เกิดมาในช่วงสมัยหลังพุทธกาลเล็กน้อย  

(โสเครตีสมีอายุเมื่อประมาณ 2,400 ปีที่แล้ว)สง
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 บทท่ี 2 ถามคือสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา บทนี้เอาประสบการณ์ที่

ผมแอบสังเกตจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 3 กรณี มาสอนครูอีก 

ทีหนึ่ง ให้ครูทราบว่าที่ครูปฏิบัติอยู่นั้นมีข้อบกพร่องอย่างไร จะแก้ไขการถาม

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญาได้อย่างไร

 บทที่ 3 หลักการเกิด backward thinking และ forward  

questioning ความส�าคัญของการสอนโดยค�าถามคือการ “ถามต้อน 

ความคิด” ที่ผู้ต้อน (ครู) ต้องเห็นทิศทางการต้อนทั้งหมดก่อน บทนี้เป็นข้อ

เขียนที่ถอดบทเรียนแบบย้อยรอยความคิด ให้ทราบว่าเมื่อผมฝึกครูนั้น ผมใช้

เครือ่งมืออะไร และทีส่�าคญัคอืผมย้อนรอยความคิดออกแบบเครือ่งมอือย่างไร 

บทนี้จึงเป็นเบื้องหลังการฝึกครูตามแบบฉบับเพาะพันธุ์ปัญญา โดยใช้ 3 กรณี

ที่ออกแบบการสอนต่างกันมาเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ ตอนท้ายบทเป็นข้อสรุป

ว่าวิธีการของเพาะพันธุ์ปัญญาพอจะเข้าข่าย Socratic method ได้บ้างไหม

 บทท่ี 4 การฟังของครู เมื่อครูต้องการใช้วิธี “ถามคือสอน”  

ครูต้องเปลี่ยนจากผู้ถนัดการบอกมาเป็นผู้มีทักษะการฟัง เมื่อครูมีทักษะการ

ฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตั้ง

ค�าถาม ครูท่านนั้นจะเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถสอน 2 แบบคู่กันไป 

คือแบบที่สอนนักเรียนในฐานะ “ลูก” และในฐานะ “ศิษย์”

 ผมเขยีนหนงัสอืเล่มนีส้�าหรบัครเูพาะพนัธ์ุปัญญา ท่ีคุน้ชนิกบัการจัดการ

เรยีนรูแ้บบ Research-Based Learning (RBL) และคาดว่าเคยอ่านหนงัสือใน

ชดุโครงการเพาะพนัธ์ุปัญญามาบ้างแล้ว หลายแห่งจงึเขยีนแบบไร้พืน้ภมู ิพุง่เข้า 

สู่เป้าหมายเลย ส�าหรับผู้อ่านหน้าใหม่ที่ไม่ทราบว่า RBL คืออะไร ไม่เคยอ่าน

หนังสือที่ผมเขียนมาก่อน อาจงงบ้างบางแห่งบางตอน แต่ก็คิดว่าไม่น่ายาก 

เกินเข้าใจได้ หากอ่านอย่างตั้งใจสง
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 ขอให้คุณครูและผู้สนใจทุกท่านมีความสุขและเกิดปัญญาจากการอ่าน 

จนสามารถเอาไปปฏบัิติได้ เพือ่สร้างเยาวชนไทยให้เป็นผูไ้ด้รบัการศกึษาอย่าง

แท้จริง

สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พฤศจิกายน 2558
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บทที่ 3 หลักก�รเกิด backward thinking  
 และ forward questioning
 ทำ�ไมต้องคิดถอยหลัง
  ทำ�ไมต้องถ�มเดินหน้�
 ถ�มย้อนห�เหตุด้วย “ทำ�ไม”
 ว�งแผนคำ�ถ�มจ�กธงคว�มรู้
 ก�รกระตุ้นสมองซีกขว�ให้เรียนรู ้
  ผ่�นอุปม�อุปมัย
 กระบวนก�รคว�มสัมพันธ์ครูและศิษย์
 โจทย์ท้�ท�ยคว�มคิดออกแบบ 
  ก�รถ�มของครู
 ก�รถ�มห�คำ�ตอบท่ีต้องคิดแบบประเมิน
บทที่ 4 ก�รฟังของครู
  โลกทัศน์ของนักเรียนยุคใหม่
  ก�รฟังอย่�งลึกซึ้ง
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1หลกัการ Socratic Teaching
กับเพาะพันธุ์ปัญญา
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การเรียนรู้ผ่านการถาม
มีมาเกือบ 3,000 ปีแล้ว

“

“
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 การสอนให้คนรู ้โดยตั้งค�าถาม มีมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณแล้ว  

เรียกว่า Socratic Teaching คงพอเดาออกว่าเป็นวิธีของโสเครตีส นักปรัชญา

ชาวกรกีทีม่ชีวีติอยูร่ะหว่าง 470-399 ก่อนครสิต์กาล เป็นวธิทีีท่�าให้ผู้เรียนเกดิ

การเรียนรู้จากการคิด ถกเถียง อภิปรายโต้แย้งกัน ซึ่งหมายความเริ่มต้นด้วย

ความสงสยับวกใคร่รู ้จากนัน้พยายามคดิด้วยเหตผุลและใช้ตรรกะมาอภปิราย

ให้ได้ข้อสรปุ ค�าตอบจากความคดิมไีด้หลากหลายตามทศันคติ ความเชือ่ของคน 

เรื่องจ�านวนมากที่น�ามาเรียนรู้สมัยนั้นค่อนข้างออกไปทางนามธรรมเกี่ยวกับ

โลกและชวีติ เช่น ปรชัญา คณุธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม การเมอืง การปกครอง 

เพราะเป็นยุคที่คนก�าลังแสวงหาความหมายของชีวิตและสังคม

 วิธีการเข้าถึงความจริงแบบนี้บางครั้งท�าให้ความเช่ือเดิมจนมุม เพราะ

อธิบายตามหลักเหตุ-ผลและตรรกะไม่ได้ หลายครั้งท�าให้การ “โต้แย้ง” กลาย

เป็น “โต้เถียง” นักปราชญ์อาวุโสในกรุงเอเธนส์หลายคนไม่ชอบหน้าโสเครตีส

เท่าใดนัก เพราะเห็นว่าเป็นการท้าทายเทพเจ้าต่าง ๆ คิดดูแล้วก็ไม่ต่างกับที่

กระบวนการวิภาษวิธี

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  1
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พราหมณ์ผูเ้ป็นใหญ่แห่งแคว้นมคธไม่พอใจพระพทุธเจ้า ท่ีเปล่ียนพระเจ้าอชาติ 

ศัตรูจากกษัตริย์นักรบมาเป็นผู ้ใฝ่สันติ เป็นการลดทอนอ�านาจพราหมณ ์

ในราชส�านัก

 เมื่อกรุงเอเธนส์เสียแก่ข้าศึก (สปาตาร์) ผู้คนเชื่อว่าเพราะเทพเทพเจ้า 

เอเธนา (Athena) ลงโทษจากการท่ีผู้คนเสื่อมศรัทธาในศาสนา โสเครตีส 

ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการลบหลู่เทพเอเธนาจากการต้ังข้อสงสัย 

(ค�าถาม) และการสนทนาเกี่ยวกับปรัชญา1 เขาถูกลงโทษให้ฆ่าตัวตายโดยด่ืม

ยาพิษ

ภาพ The Death of Socrates โดย Jacques-Louis David

1 บ้างก็กล่าวว่าเพราะเขาสนับสนุนกลุ่มทรราชย์ที่รับใช้สปาตาร์

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  2
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  การเข ้าสู ่ความจริงของโสเครตีสเรียกกระบวนการวิภาษวิธี  

(Dialectic) คอืมข้ีอเสนอทีม่เีหตผุล (Thesis 1) และข้อคดัค้าน (Antithesis 1) 

ทีก็่มีเหตผุลเหมือนกนั เมือ่เอาทัง้ 2 มาเข้าสูก่ระบวนการหกัล้างกนัด้วยเหตผุล

และตรรกะ วิธีการนี้จะกรองสิ่งที่มีเหตุผลและตรรกะน้อยกว่าออก ให้เหลือ 

สิ่งที่มีเหตุผลและถูกตรรกะมากกว่า ผลลัพธ์ (Synthesis 1) ที่ได้จะกลายเป็น

ข้อเสนอใหม่ (Thesis 2) เพื่อรอให้ข้อคัดค้านใหม่ (Antithesis 2) มาหักล้าง 

เมื่อท�าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เขาเชื่อว่าในที่สุด เราจะเข้าใกล้ความจริงที่ถูกต้อง 

 กระบวนการวิภาษวิธีที่เอาเหตุผลและตรรกะมาอธิบายหักล้างกันจึง

เป็นการเรียนรู้ที่ครูและผู้เรียนได้เรียนร่วมกันไป เหมาะส�าหรับยุคแสวงหาที่

หลายอย่างยังเบลอๆ อยู่ โสเครตีสจึงเป็นเจ้าส�านักมีลูกศิษย์มากมาย การหัก

ล้างความเชื่อส�านักอื่น ๆ ในเอเธนส์เป็นการเพาะศัตรู 

 ประมาณ 100 ก่อนหน้านัน้ ในชมพทูวปีกม็คี�าถามเกีย่วกับชวีติ มสี�านกั

ทางจิตวิญญาณมากมายเพื่อหาทางหลุดพ้น จนกระทั่งมีมหาบุรุษผู้มีโลกทัศน์

ใหม่ว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” หรือ “ผลเกิดจากเหตุ” ที่โต้แย้งกับโลกทัศน์

เดมิว่าทกุอย่างเกดิจากการดลบันดาล ชีวติอยูด้่วยศรทัธาผูอ้ืน่ และเชือ่ว่าความ

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  3
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วิบัติทั้งหลายไม่ได้เกิดจากเหตุอันเป็นไปตามกฏแห่งธรรมชาติ แต่เกิดเพราะ

มนษุย์ไม่ได้เอาใจต่อเทพดพีอ เกดิการวภิาษโต้แย้งกบัพราหมณ์ทีก่มุอ�านาจทัง้

ศาสนจกัรและอาณาจกัร เป็นการเพาะพนัธุปั์ญญาในท่ามกลางความคดิต่างที่

มีส่วนเพาะศัตรูเช่นกัน

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  4
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“

“ถามต้องไล่จากเห็นสู่คิดจากเห็น
จึงจะเรียนรู้
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 ครูที่ไม่เข้าใจ “ถามคือสอน” มักจะคิดไปในทาง “ถามคือสอบ” 

กลายเป็นถามเพื่อให้เด็กบอกสิ่งท่ีจ�าได้ เช่น “เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  

ปี พ.ศ. เท่าใด” ไม่ใช่ถามให้เด็กคิดเพื่อเรียนรู้ 

 ค�าถามควรมาจากประสบการณ์ของนกัเรยีน เป็นการฝึกให้พิจารณาสิง่

ที่รับเข้ามาทางอายตนะ นักเรียนจะเป็นคนละเอียดรอบคอบและใฝ่รู้

การได้ค�าถามที่ดีควรมาจากประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน

การถามจากประสบการณ์

ของเพาะพันธุ์ปัญญา

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  7
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 นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาถูกฝึกให้เขียนบันทึกการเรียนรู้ประสบการณ์
นอกห้องเรียนด้วย 6 ค�าถาม เพื่อเอากลับมาเรียนรู้ร่วมกัน ค�าถามทั้ง 6 ได้แก่

 ค�าถามที่ 1 “เห็นอะไร?”

 ค�าถามที่ 2 “สิ่งที่เห็นนั้นเกิดจากอะไร?”

 ค�าถามที่ 3 “มีความรู้ใดที่เรียนแล้วที่ใช้อธิบายได้?”

 ค�าถามที่ 4 “มีสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้หรือไม่?”

 ค�าถามที่ 5 “เอาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไร?”

 ค�าถามที่ 6 “มีอะไรที่ยังไม่รู้” 

 สมมุติครูน�านักเรียนลงท้องนาหลังเก็บเกี่ยว อาจจะมีนักเรียนเขียน
บันทึกดังนี้

 ค�าถามที่ 1 “เห็นอะไร?”

 ตอบ 1 “เห็นนาแตกระแหง” นักเรียนคนนี้สะดุดตากับการแตก 
 ระแหงของดิน

 ค�าถามที่ 2 “สิ่งที่เห็นนั้นเกิดจากอะไร?” 

 ตอบ 2 “เกิดจากขาดน�้า ดินแห้ง” เขาดึงประสบการณ์ขณะนั้นที่
เห็นดินมีทั้งแตกและไม่แตก เขาคิดเช่ือมโยงเท่าท่ีตาเห็นได้ว่าดินที่ไม่แตกนั้น 

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  8

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



ยังมีความชื้นสูงอยู ่ ส่วนท่ีแห้งแล้วจะแตก จึงตอบโดยเปรียบเทียบ 2 
ปรากฏการณ์ที่มีเงื่อนไขต่างกัน เอาเงื่อนท่ีต่างนั้นมาเป็นค�าตอบ (หรือข้อ
สงสัย หรือ สมมุติฐาน)

 ค�าถามที่ 3 “มีความรู้ใดที่เรียนแล้วที่ใช้อธิบายได้?” 

 ตอบ 3 “ดินเหนียวพองตัวเมื่อมีความชื้น การหดตัวเมื่อแห้งท�าให้
เกิดช่องว่าง เป็นรอยแตก” ค�าตอบนี้ค่อนข้างยาก นักเรียนต้องรู้เรื่องการ 
อุ้มน�้าและพองตัวของสสาร หากไม่ได้เรียนมาก่อน ก็ต้องมีประสบการณ์ 
แต่การรู้เรื่องการอุ้มน�้า การพองตัว และการหดตัว ยังไม่สามารถเห็นการเกิด 
ของรอยแตกได้ เพราะพองตัวและหดตัวอธิบายเพียงปริมาตร (volume) 
ที่ลดลงเท่านั้น ของที่หดตัวไม่จ�าเป็นต้องแยกออกเป็นร่อง (ระแหง) 

 ค�าถามที่ 4 “มีสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้หรือไม่?” 

 ตอบ 4 “เมล็ดแมงลักเต็มถ้วยเมื่อพองตัว ถ้าทิ้งให้แห้ง มันก็หดเหลือ 
นดิเดยีว” หากนกัเรียนรูค้�าตอบที ่3 ถงึ “กลไก” การเกิดรอยแตก เขาจะไม่ตอบ
เทียบเคียงกับเมลด็แมงลกั เพราะเมลด็แมงลกัเป็นการหดตวัเชงิปริมาตร ไม่ได้
เกดิรอยแตก เว้นแต่เขาจะสงัเกตเหน็บางเมลด็ทีติ่ดขอบถ้วยแยกตัวออกมาจาก
ทั้งกลุ่ม (เพราะมันแห้งติดขอบถ้วยก่อนที่ทั้งถ้วยจะแห้ง) แล้วใช้ประสบการณ์
นีม้าอธบิาย จงึจะเทยีบเคยีงกบัดนิแตกระแหงได้ว่า “มนัแตกระแหงเพราะดนิ
บางส่วนไม่ยอมหดไปด้วยกัน”

 ค�าถามที่ 5 “เอาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไร?” 

 ตอบ 5 “เรื่องท�านา เรื่องเซรามิกส์แตกร้าว เรื่องกินเมล็ดแมงลักก่อน
อาหารช่วยลดความอ้วน” ครูควรชวนให้นักเรียนขยายความจากบันทึกตอนนี้ 
เช่น ประยุกต์กับการท�านาหมายถึงอะไร? แก้เซรามิกส์แตกร้าวท�าได้อย่างไร? 
ความจรงินกัเรยีนท่ีบันทึกสัน้ ๆ  อย่างน้ีเขาทราบแล้ว การกระตุน้ให้ขยายความ 
ท�าให้ทั้งห้องได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทราบ

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  9
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 ค�าถามที่ 6 “มีอะไรที่ยังไม่รู้” 

 ตอบ 6 “จุดเริ่มต้นรอยแตกระแหงอยู่ที่ไหน รู้ได้อย่างไร? ดินที่บ้านมี
ทรายมากกว่าน้ี รอยแตกจะกว้างหรอืแคบกว่านี?้ รากข้าวจะเป็นอย่างไร?” 
นักเรียนที่สามารถบันทึกถึงค�าถามที่ 6 ได้เช่นนี้ คือ คนที่คิดเชื่อมโยงได้กว้าง
ไกล การสงสัยจุดเริ่มต้นของรอยแตกระแหงเป็นความคิดของคนมีทักษะการ
เห็นประเด็นเชิงลึก เหมาะเป็นนักวิทยาศาสตร์ การสงสัยเรื่องดินทรายที่บ้าน 
คือ คนที่เห็นกว้างเพราะเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์หรือบริบทจริง ส่วนคน
ที่สงสัยเรื่องรากข้าว คือคนที่เห็นทั้งลึกและกว้าง นักเรียนที่ตอบค�าถามข้อ 6 
ได้เช่นนี้สามารถหาโจทย์วิจัยเพื่อท�า RBL ได้ด้วยตนเอง

 การเรยีนรูร่้วมกนัท้ังห้องเรยีนเกดิเมือ่นกัเรยีนเอาบันทกึความคดิมาแลก
เปลี่ยนกัน เพราะนักเรียนหลายคนมีพื้นฐานชีวิตและอยู่ในบริบทต่างกัน การ
อภิปรายร่วมที่เจือบริบทที่ต่างกันขยายการเรียนรู้ได้อีกอย่างมหาศาล

บรรยากาศการเรียนรู้จากการร่วมอภิปรายห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ล�าปาง
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ครูต้องมีสติเพื่อก�ากับการเรียนรู้
ไม่ปล่อยให้อารมณ์ครูท�าลายบรรยากาศ

การเรียนรู้ของนักเรียน

“

“
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 ในการเป็นครสูอนคิดท่ีสอนผ่านการสนทนา ครต้ัูงค�าถามให้นกัเรียนคดิ 

(และตอบ) เอาค�าตอบน้ันมาร่วมกนัสร้างการเรยีนรูส้งูขึน้ผ่านการการวเิคราะห์

และอภิปราย ค�าถามของครจูงึส�าคญัมากในการกระตุน้ให้นกัเรยีนใฝ่รูแ้ละเรยีน

รู้ในกระบวนการนี้ 

 ครตู้องมสีตเิพือ่ก�ากบัการเรยีนรู ้ไม่ปล่อยให้อารมณ์ครูท�าลายบรรยากาศ

การเรียนรูข้องนักเรยีน สตขิองครใูช้ในการฟังและตัง้ค�าถาม มนัคอืหลกัการของ 

“ถามคือสอน” ที่เป็นหนังสือล�าดับ 6 ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่เขียน

แบบประสบการณ์ “ลูกทุ่ง” จนกระท่ังผมได้อ่านเอกสารของมูลนธิยิวุสถริคณุ2 

ที่พยายามขับเคลื่อนการสอนแบบโสเครตีสและเรียก “ครูสอนคิด” จึงทราบ

ว่าแบ่งค�าถามได้ 3 ระดับ ผมจึงเอาเรื่องราวจากประสบการณ์มาร่วมอธิบาย

เสริม ดังนี้ 

2 http://www.kidsd.org 

ครูสอนคิด
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 ระดับที่ 1 ถามจากความจ�าเนื้อหาตามที่เรียนมา เช่น จ�าได้ว่า 
“ความชื้นหมายถึงปริมาณน�้าในสิ่งของ” ดังนั้น ความชื้นดิน คือ ปริมาณน�้า
ในดิน ผมเรียกว่าเป็นการรู้จากจ�าเนื้อหา เพราะพบว่าคนจ�านวนมากไม่ทราบ
ว่าหาความชื้นอย่างไร มีหน่วยอะไร3 

 ระดับที่ 2 เป็นค�าถามที่ผู ้ตอบต้องดึงความรู ้อื่นมาเช่ือมโยง เช่น  
ถามว่า “ถ้าผ้าเปียกเดิมหนัก 1 กก. เมื่อตากแห้งแล้วหนัก 800 กรัม ผ้าก่อน
แห้งมคีวามชืน้กีเ่ปอร์เซน็ต์” นกัเรยีนต้องคดิเชือ่มโยงว่าน�า้หนกัทีห่ายไป 200 
กรัม คือน�้าในผ้า ดังน้ัน คิดได้ว่า “ผ้ามีความชื้น 20%” และถ้าหากเข้าใจ
เปอร์เซ็นต์อย่างถ่องแท้ก็สามารถตอบได้ว่า “20% ฐานน�้าหนักเปียก หรือ 
25% ฐานน�้าหนักแห้ง”

 ระดับ 3 เป็นการถามแล้วได้ค�าตอบที่หลากหลายตามประสบการณ์ 

ค�าถามนี้ไม่มีค�าตอบใดถูกต้องอย่างสมบูรณ์ เพราะขึ้นกับบริบท เช่น  

“ถ้าเราปล่อยให้ดินแห้งแตกระแหง แล้วหว่านปุ๋ยลงในร่องแตกจะเกิด 

อะไรขึ้น?” ค�าตอบมีทั้ง “น่าจะดี เพราะปุ๋ยเข้าสู่รากโดยตรง” “น่าจะไม่ด ี

เพราะรากจะถูกปุ๋ยมากไป รากเน่าได้ รากแห้งตาย” “น่าจะไม่ดี เพราะ

รากข้าวถูกดินรัดและดึงขาด” หรือ “น่าจะดีถ้าปล่อยน�้าเข้านาหลังจากนั้น 

เพราะรากข้าวที่ขาดจะถูกกระตุ้นให้แตกรากใหม่มากินปุ๋ย”..

3 การท�างานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมา ผมพบว่า แม้ค�าถามระดับที่ 1 เรื่อง “ความชื้นดินหมายถึงอะไร?” ครูหลาย 
 ท่านยังตอบไม่ได้ เมื่อถามว่าหาอย่างไร ครูตอบว่าดูจากใส้เดือน จากสีดิน จากการสัมผัส ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึง 
 การไม่รู้เนื้อความรู้อย่างแท้จริง
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 นอกจากระดับค�าถามท้ัง 3 แล้ว ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาของมูลนิธิ 

ยุวสถิรคุณได้รวบรวมกลุ่มค�าถามที่ใช้ Socratic Teaching มี 5 ประเภท ซึ่ง

ผมจะยกตัวอย่างดินนามาประกอบเช่นเคย

 1. ค�าถามเลอืกประเดน็ (selection) “ประเดน็ดนิแตกระแหงน่าสนใจ

อย่างไร?”

 2. ค�าถามเพื่อท�าประเด็นให้กระจ่าง (clarification) “ดินแตกระแหง

หมายความว่าอย่างไร? ส�าคัญต่อการท�านาไหม?”

 3. ค�าถามเพือ่ทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อสรปุ (testing) “อะไรท�าให้

เชือ่ว่าการหดตวัเมือ่แห้งเป็นสาเหตขุองการแตกระแหง มันเป็นอย่างนีเ้สมอ

หรือ?” 

 4. ค�าถามเพือ่ขยายประเดน็ (alternative) “คณุสมบติัอะไรของทราย

ที่ท�าให้ดินหดตัวน้อยลง จนลดการแตกของเซรามิกส์ ข้อสรุปส�าคัญที่เป็น

หลักการของการลดเซรามิกส์แตกร้าวคืออะไร?”

 5. ค�าถามเพื่อน�าประเด็นไปประยุกต์ใช้ (evaluation) “ถ้าเป็นไปตาม

หลกัการทีก่ล่าวมา และเราไม่ต้องการผลติภณัฑ์ทีผ่วิหยาบด้วยทราย เราจะ

ใช้อะไรมาแทนทราย? ใช้แล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ใครได้ประโยชน์นี้?”
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 สรุปได้ว่าครูคือผู ้ตั้งค�าถามให้นักเรียนคิด ยิ่งคิดในประเภทที่ 3-5  

เม่ือบรูณาการเข้ากบับรบิทค�าตอบจะหลากหลาย นกัเรยีนจะสนกุกบัการได้คดิ  

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พวกเขาจะหาค�าตอบเหล่านั้น และตัดสิน 

ค�าตอบทั้งหลายด้วยตนเอง

 นอกจากนั้นยังมีผู ้แบ่งแยกค�าถามต่างออกไปเล็กน้อย4 (ผมขอยก

ตัวอย่างการถกประเด็นทางสังคมแทนดินท้องนา เพื่อแสดงให้เห็นว่าการถาม

ให้คิดสามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง)

 1 ค�าถามเพื่อความชัดเจน (Clarification) เช่น “ที่เธอว่าเป็นลูก

กตัญญูนั้นหมายความว่าอย่างไร?” 

 2 ค�าถามที่มุ่งหาเหตุผลและหลักฐาน (Reason and evidence) เช่น 

“ท�าไมเธอคิดว่ากิตติเป็นลูกกตัญญู?” 

 3 ค�าถามที่แสวงหาทางเลือกอื่นๆ (Alternative views) เช่น  

“จะเป็นอย่างไรหากชัยอนันต์เสนอว่ากิตติ น่าได้รับรางวัลในฐานะผู้รู้คุณ

มากกว่ากตัญญู?”

 4 ค�าถามท่ีทดสอบนัยและผลท่ีตามมา (Implication and  

consequence) เช่น “จะเกดิอะไรขึน้ถ้านกัเรียนห้องเราไม่ได้รับคดัเลอืกให้

รับรางวัลใดเลย ทั้งๆ ที่เราเคยได้รับมาติดกัน 3 ปีแล้ว?”

 5 ค�าถามเกี่ยวกับค�าถาม/การอภิปราย (Question/discussion) 

เช่น “ใครสามารถสรุปได้บ้างว่าค�าว่า “กตัญญู” กับค�าว่า “รู้คุณ” ต่างกัน

อย่างไร?”

4 เอกสารท่ีแนะน�าให้อ่าน คือ Fisher, Robert. (1998). Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in 
 the Classroom. London: Cassell. ต่างกับค�าถามที่แนะน�าโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณเล็กน้อย ซึ่งผมคิดว่าเราสามารถเอา 
 ประเด็น question/discussion มารวมในข้อ 5 ของมูลนิธิยุวสถิรคุณได้ อย่างที่ผมยกค�าถามมาว่า “ใช้แล้วเกิดประโยชน์ 
 อะไรบ้าง ใครได้ประโยชน์นี้?” 
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 สิ่งที่ผมสังเกตจากตัวอย่างของหลายเอกสาร คือ การก�าหนดทิศทาง

ของค�าถามเช่นนี้ ท�าให้ไม่ค่อยพบค�าถาม “ท�าไม” ค�าถามท�าไมเป็นการถาม

หาเหต ุใช้ความคิดเชงิเหต-ุผล (ผลเกดิจากเหต)ุ ส่วนค�าถาม “อะไร” “อย่างไร”  

เป็นค�าถามชวนอภิปรายขยายความคิด

 เพาะพันธุ์ปัญญาเน้นการถาม “ท�าไม” มากกว่า “อะไร” “อย่างไร”

 พูดถึงการอภิปรายเราต้องแยก “การโต้แย้ง” ออกจาก “การโต้เถียง” 

โต้แย้งไม่ใช่เพื่อการเอาชนะและเป็นสัญลักษณ์ของการมีอ�านาจเหนือผู้อื่น

แบบโต้เถียง ในขณะท่ีโต้เถียงใช้อารมณ์มาตอบสนองทัศนคติและความเชื่อ 

ของตน แต่โต้แย้งใช้เหตุผลเป็นใหญ่ การโต้เถียงเกิดได้เพราะไม่มีฝ่ายใดยอมรบั

ว่าตนเองผิด ส่ือปัจจุบันท่ีนักเรียนเสพ หากไม่โต้เถียงด้วยอารมณ์ก็โต้เถียง

ไร้สาระเพื่อความตลกโปกฮา เล่นมุก การอภิปรายแบบการโต้แย้งที่ถูกต้อง

จะต้องมีเป้าหมายเพื่อขจัดความขัดแย้งเพราะใช้เหตุผลน�าอารมณ์ความรู้สึก  

ทุกคนที่อยู ่ในกระบวนการโต้แย้งล้วนได้เรียนรู ้และเป็นครูซ่ึงกันและกัน  

เกิดความเข้าใจของการใช้ชีวิตในท่ามกลางความแตกต่างทางความคิด

 การศึกษาที่ผิดพลาดท�าให้สังคมไทยเป็นสังคมโต้เถียงมากกว่าโต้แย้ง 

เราจึงยังไม่สามารถพัฒนาความคิดในสังคมให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

เพราะความเป็นประชาธิปไตยที่อ้างกันนั้นเป็นการโต้เถียงเสียมากกว่า 
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“

“

“ถามคือสอน” อย่างผมท�าอยู่นี้เป็น
Socratic Questioning
จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
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 Socratic Teaching แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ Socratic Enquiry และ 
Socratic Questioning ทั้ง 2 ประการใช้ค�าถามอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน 
ให้นักเรียนตอบจากการถูกกระตุ ้นให้คิดด้วยค�าถามของครู ตัวอย่างที่ม ี
ผู้รวบรวมของทั้ง 2 แบบไว้มักจะอาศัยการตีความท�าความเข้าใจเชิงปรัชญา
หรือนามธรรม ซึง่มคี�าตอบได้หลากหลาย ผมคดิว่าเหมาะส�าหรบัการเกดิทกัษะ
ชีวิตในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างเหล่านี้สามารถหาอ่านได้ท่ัวไป5  
ทีผ่มยกตวัอย่างข้างต้น (ดนิแตกระแหง เดก็กตญัญ)ู เข้าใจว่าเป็นแบบ enquiry  
เพราะตั้งค�าถามตามแนว 5 ข้อที่ก�าหนดทิศทางไว้แล้ว 

 บรรดาความรูเ้รือ่งน้ีเท่าท่ีผมค้นมามกัจะออกไปทาง enquiry (สบืเสาะ) 
ยอมรบัว่าผมค้นไม่หมด เพราะผมตัง้ใจจะเขยีนองิประสบการณ์ตนเองมากกว่า 
และอยากให้หนงัสอืนีเ้สนอกรอบคิด “การออกแบบการถามทีมุ่ง่เป้าไปทีก่าร
เป็นผู้สร้างความรู้ใหม่จากการบูรณาการความรู้ (ปัญญา) เดิม” เพราะเป็น
หลักของ RBL ที่เคยเสนอไว้ในหนังสือบางเล่มด้วยผังนี้

5 แนะน�าคือ บรรจง อมรชีวิน “เปล่ียนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา” สถาบันการคิดอย่างมี 
 วิจารณญาณ  พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2556 (165 หน้า)

Socratic Enquiry

และ Questioning
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การเรียนรู้เพื่อเกิดปัญญาเป็นผลผลิตของ “ประสบการณ์ใหม่หลอมรวมกับ

ประสบการณ์ (และปัญญา) เดิม” เป็นการเรียรรู้จากประสบการณ์ที่มีการ

คิดอย่างเข้มข้นและละเอียด โดยหลัก “ผลเกิดจาดเหตุ”

 โครงงานฐานวจิยัม ี2 ส่วน คอืส่วนการท�าโครงงาน เมือ่เอาประสบการณ์

ใหม่ (เช่น ข้อมูล สิ่งที่สังเกตได้) มาท�าความเข้าใจตามหลักวิชาที่เรียนมาแล้ว  

(ปัญญาเดิม) ด้วยหลักคิด “ผลเกิดจากเหตุ” จะเกิดปัญญาใหม่ซ้อนทับบน

ปัญญาเดมิ ยกระดบัปัญญาเหมือนการหมนุเกลยีว (spiral) สูงขึน้ ส่วนหลังนีเ้รา

เรยีกวิจยั ทัง้หมดคอื research-based project ท่ีท�าให้เกดิ Research-Based 

Learning (RBL)

 เมือ่พูดถงึการสอนให้นกัเรยีนคดิเป็น ผมคดิว่าสามารถจ�าแนกได้ 2 อย่าง 
อย่างแรกคือการอภิปรายร่วมกัน โดยครูตั้งค�าถามปลายเปิด สร้างบรรยากาศ
ที่เด็กทุกคนรู้สึกเท่าเทียมกัน เป็นมิตร และสนุกในการแสดงความคิดเห็น
ต่อประเด็นกลาง นักเรียนได้พัฒนาความคิดร่วมกับผู้อื่น ได้ทักษะสังคมและ 
การน�าเสนอ ผมเรียกว่าเป็น Socratic Enquiry การเรยีนรูห้ลกัอยูท่ีก่ารโต้แย้ง
ของนักเรียนทั้งกลุ่ม ครูท�าหน้าที่เฝ้าดูระวังไม่ให้เป็นโต้เถียง 

 ผมคิดว่าการสอนแบบ Socratic Enquiry เหมาะส�าหรับการท�า RBL 
กลุม่สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ทีท่�าให้นกัเรยีนได้คดิ ต้ังค�าถาม ใช้เหตุผล
และตรรกะมาหาข้อสรุปเป็นความรู้ จะท�าให้ขยายผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ 
(เช่นการส�ารวจ แบบสอบถาม) ไปสู่งานเชิงคุณภาพที่ผ่านระบบคิดอย่าง 
เข้มข้น ลึกซึ้ง และมีหลักการ Socratic Enquiry มีหนังสือและต�าราทางการ

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  20

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



ศึกษามากมายแล้วที่เป็น “การเรียนแบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learn-
ing)” อีกท้ังเกินปัญญาที่ผมจะเขียนได้ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติ
แนวทางนี้อย่างจริงจัง.... 

 อย่างที่ 2 คือ Socratic Questioning ที่บทบาทหลักอยู่ที่ครูในการ
ตั้งค�าถามต้อนความคิดนักเรียนเข้าสู่การรู้เอง แบบนี้ครูมีเป้าหมายความรู้ที่
ก�าหนดไว้แล้ว หนังสือเล่มนี้จะเน้น Socratic Questioning ที่เป็นหลัก RBL 
เพาะพันธุ์ปัญญา 

 ที่เขียนบทที่ 1 มานี้เป็นเพียงอารัมภบทท�าความเข้าใจ Socratic  
Teaching Method ขอเตือนว่าที่เขียนอธิบาย Socratic Enquiry และ  
Socratic Questioning ก็ใช่ว่าจะรู้จริง คิดเอาเองท้ังนั้นว่า RBL เพาะพันธุ์ 
ปัญญาที่ใช้วาทะกรรม “ถามคือสอน” อย่างผมท�าอยู ่นี้เป็น Socratic  
Questioning 

 จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร..... ขอเพียงให้อ่านบทต่อไป
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บทที่
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2ถาม คอื สอน
แบบเพาะพนัธุปั์ญญา
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ครูก็เหมือนสุนัขต้อนแกะ 
ถ้าไม่รู้ประตูคอกอยู่ไหนก็ต้อนไม่ถูก

“

“
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 ผมเขียนในค�าน�าหนังสือ “ถามคือสอน ทักษะประเมินเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้” (หนังสือในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาล�าดับที่ 6) ว่า “ถามคือสอน

เปรยีบได้กบัการท�างานของสนุขัเลีย้งแกะ” ขออธิบายความหมายเชงิเปรยีบ

เทียบเป็นอย่างนี้

  การเลีย้งแกะในทุ่งหญ้ากว้างจ�าเป็นต้องต้อนแกะให้เข้าคอกตอน

เย็น ความที่แกะมีจ�านวนมาก ฝูงใหญ่กินพื้นที่กว้าง คนต้อนต้องวิ่งให้

ทันแกะ เพื่อลดภาระ (ความจริงคือคนวิ่งไม่ทันแกะ) เขาจึงฝึกสุนัขให้

ท�าหน้าที่นี้ เพราะมันวิ่งเร็วกว่าแกะ มีเสียงเห่า บางครั้งมันกระโดดวิ่ง

บนหลงัแกะเพ่ือลดัไปอีกซกีของฝงูได้ด้วย สนัุขพนัธุน์ีฉ้ลาดมากสามารถ

ท�างานเป็นทมีหลายตวัได้ มนัรูว่้าหน้าทีข่องมนัคอืต้องต้อนฝงูแกะให้วิง่

ไปในทิศทางที่มีประตูคอกเป็นเป้าหมาย 

การถามต้อนความคิด

เข้าประตูความรู้
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  สุนัขพวกนี้มันรู้ว่า 1) ประตูคอกอยู่ตรงไหน 2) รู้ต�าแหน่งของ

แกะ และ 3) รู้ว่าเส้นทางที่แกะผ่านมีภูมิประเทศอย่างไร เช่น ต่อแต่นี้

ไปฝูงแกะต้องลงเนิน จากนั้นมีล�าธารให้ข้าม (ซึ่งแกะมักจะหยุดดื่มน�้า) 

ล�าธารส่วนที่ข้ามง่ายท่ีสุดอยู่ตรงไหน ต่อจากนั้นต้องเลียบชายป่าซ้าย

มือที่แกะมักจะหลงเข้าป่า มันต้องวิ่งไปกันไว้เพ่ือให้แกะเบี่ยงออกขวา 

ขึ้นเนินแล้วเข้าประตูคอก... 

  ถ ้าหากสุนัขไม ่รู ้ว ่าประตูคอกอยู ่ ท่ีไหน แกะอยู ่ตรงไหน 

ภูมิประเทศข้างหน้าเป็นเช่นไร มันไม่สามารถต้อนแกะได้ 

  แกะคอืความคดิของนกัเรยีนทีก่ระจดักระจายขณะเรียนรู้ หน้าท่ี

ครูจึงเหมือนสุนัขต้อนแกะ คือ ต้อนความคิดของนักเรียน ดังนั้น ครู

ต้องรู้ความรู้ที่เป็นเป้าหมาย (ประตูคอก) รู้ว่าขณะนี้ความรู้/ความคิด

นักเรียนเป็นอย่างไร ก�าลังไปถูกทางหรือหลงทาง (รู้ต�าแหน่งแกะและ

ภมิูประเทศ) รูว่้าต้องถามอย่างไรให้นกัเรียนรูจ้ากการคดิได้เอง (รูค้วาม

คิดและพฤติกรรมแกะ) ครูคือผู้ถามต้อนความคิด 

ฝึกปฏิบัติการถามคือสอนของครูเพาะพันธุ์ปัญญา
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 จะว่าไปแล้วสิ่งนี้ก็คือ backward thinking เพ่ือกระบวนการ  

“ถามคือสอน” ของครูนั่นเอง และนี่คือความหมาย Socratic Questioning 

ท่ีเป็นกระบวนการ “ถามคือสอน” ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ตามท่ีผม

เข้าใจเอาเอง

 ครูที่ท�าเช่นน้ีได้ต้องรู ้ความรู ้อย่างลึกซึ้งจึงจะจับขั้นตอนการรู ้ของ

นักเรียนได้ ครูต้องมีทักษะคิดวิเคราะห์ค�าตอบนักเรียนเพ่ือสังเคราะห์เป็น

ค�าถามใหม่ ให้ต้อนความคิดนักเรียนไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง... เข้าสู่ประตู

ความรู้ 

 ไม่ยากหากต้องการให้ครูมีความรู้ลึกซ้ึง แต่ยากท่ีทักษะการตั้งค�าถาม 

ผมเรยีกเป็นทกัษะเพราะได้จากการฝึกฝนตนเองจนเชีย่วชาญ จนเป็นปฏกิริยิา

อัตโนมัติ เป็นสมบัติของตนเอง ไม่สามารถเปิดคู่มือถามได้ มันยากเพราะ

คนที่ท�าหน้าที่พัฒนาครูมักนึกถึงคู ่มือเป็นสิ่งแรก เมื่อจะให้ครูสอนแบบ  

“ถามคือสอน” ก็จะเริ่มด้วยการจ้างมหาวิทยาลัยพัฒนาคู่มือมาอบรมครู 

 ผมจะยกกรณีตัวอย่างท่ีพบมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ขอเตือนว่า

ค�าอธิบายในกรณีศึกษานี้ไม่อาจถือว่าเป็นความถูกต้องของการสอนโดยตั้ง

ค�าถามที่โต้แย้งไม่ได้ กรุณาอย่าคิดว่าผมคือผู้รู้ ผมคือผู้มีโอกาสทดลองปฏิบัติ 

ค�าอธิบายจึงจ�ากัดเท่าที่ผมรู้เท่านั้น
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ถ้าไม่รู้ความรู้ที่ต้อน 
ครูก็พานักเรียนหลงทางในเขาวงกต

“

“
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กรณีศึกษามอดกระเทียม

 ที่มาของเรื่อง...... ครูภาษาไทยท่านหนึ่งช่วยดูแลนักเรียนมัธยมต้น  

(ม.2) ท�าโครงงานที่เกี่ยวกับมอดกระเทียม ซึ่งเป็นแมลงเล็ก ๆ เข้าท�าลาย 

ขณะเก็บกระเทียมไว้ท�าพันธุ์ นักเรียนเห็นชาวไร่แขวนกระเทียมเป็นราวใต้ถุน

บ้าน จึงคิดว่าความช้ืนของหัวกระเทียมสัมพันธ์กับการเป็นมอด นักเรียนจึง

ออกแบบการทดลองโดยเอาผ้าชนิดต่างมาห่อกระเทียม วัดน�้าหนักที่หาย

ไปเทียบกับที่ไม่ห่อ ผมมาเห็นข้อมูลท่ีนักเรียนรายงานครูผ่าน Facebook  

ว่าทดลอง 5 สัปดาห์ได้ผลว่า

เขาวงกตของ

สมมุติฐานที่ผิด

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  29

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 ผมจินตนาการได้ไม่ยากว่า

นักเรียนเสียเวลาไป 5 สัปดาห์กับ

การอยู ่ในเขาวงกตของความไม่รู ้ 

เราต้องอย่าเริ่มต้นการท�า RBL 

ด ้ วยการ เอา นัก เรี ยนไปทิ้ งอยู ่

ใจกลางเขาวงกต ครูต้องปล่อยให้

นักเรียนเหมือนแกะในทุ่งกว้างทาง

ความคิด ให้เขามีอิสระ เพ่ือเรียนรู้ 

ระหว่างถูกต้อนเข้าประตูความรู ้

การอยู ่ใจกลางเขาวงกตเต็มเป็น 

บรรยากาศของความกลัวหลงผสมด้วยความงงในสภาพภูมิทัศน์ มองไม่เห็น

ทางออก คล�าทางด้วยความคาดเดา แต่การอยู่ในที่โล่ง เราเห็นภูมิประเทศ

ท้ังหมด เห็นประตูคอกเป็นเป้าหมาย เหลือแต่การเลือกเส้นทางเดินเท่านั้น  

ยังไงก็ไปถึงปลายทางแน่

หากเราเริ่มหาความรู้จากการอยู่ในเขาวงกตมันจะต่างจากการอยู่ในทุ่งกว้างมาก
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 ที่ส�าคัญคือครูต้องรู้จักเขาวงกตของความไม่รู้ก่อน รู้ได้เมื่อรู้ว่าส่ิงท่ี 

ไม่ใช่เขาวงกตคืออะไร ครูต้องรู้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้ง จึงจะแยกแยะ 

เขาวงกตออกจากทุ่งหญ้าเปิดโล่ง

 การไปหลงอยู่ในเขาวงกตของนักเรียนกลุ่มนี้ (3 คน) เป็นโอกาสที่ผม

จะสาธิตการ “ถามคือสอน” ให้ครูทราบ ประการแรกคือ ผมจะต้อนความ

คิดนักเรียน (แกะ) ให้ออกจากเขาวงกต จากนั้น ปล่อยให้ครูต้อนเข้าประต ู

ความรู ้การท�า RBL โครงการป้องกันมอดกระเทียม ต่อไปนี้คือเรื่องราว 

ของกรณีศึกษานี้

 ผมเคยเห็นชาวบ้านแขวนตากกระเทียมเป็นราวใต้ถุนบ้านเพ่ือให้

แห้ง และผมคาดว่ากระเทียมแห้งน่าจะช่วยไม่ให้เกิดมอด (รวมทั้งป้องกัน 

การขึ้นรา) ดังนั้น การเอาผ้ามาห่อน่าจะผิดหลักการ (ท�าให้แห้ง) เป็นการ 

เร่ิมต้นหลงไปอยู ่ในเขาวงกต หรือนักเรียนคิดว่าผ้าเป็นปราการป้องกัน 

ไม่ให้มอดเข้ามากินกระเทียม ถ้าคิดเช่นนั้น ผ้ามุ้งไม่น่าช่วยอะไรได้ เหล่านี้คือ 

ความสงสยัทีว่นเวยีนในสมองเมือ่ผมเหน็รายงานผลของนกัเรยีนใน Facebook 

ผมจึงต้องการใช้ปฏิบัติการ “ถามคือสอน” น�านักเรียนออกจากเขาวงกต 

 ก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนว่าครูท่านเป็นครูภาษาไทย ไม่สามารถคาด

ได้ว่าท่านจะรู้เรื่องน้ีอย่างแจ่มแจ้งจนสามารถ guide นักเรียนได้ ผมเริ่มการ

สนทนากับนักเรียนผ่านทาง Facebook 

 “เอาความคดิมาจากไหน จึงใช้ผ้าห่อแล้วช่ังน�า้หนกั” ผมเริม่ด้วยการ

ถามหาสมมุตฐิาน หรอืทีม่าของความคดิในการแก้ปัญหามอดท�าลายกระเทยีม 

ผ้าเป็นตัวการพาทั้งกลุ่มเข้าเขาวงกต

 (นักเรียน 1) “เราใช้ผ้าที่หาได้ง่าย ผ้าฝ้าย มุ้งพลาสติก ผ้ามุ้ง แล้ว

แขวนไว้เพื่อเปรียบเทียบคะ” ค�าตอบของนักเรียนท�าให้ผมเริ่มสงสัยว่า 
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นักเรียนไม่เข ้าใจค�าถามที่ผมถามในแง่ความเป็นมาของความคิดหรือ

สมมุติฐาน ค�าตอบของนักเรียนเม่ือรวมกับรายงานผลเป็นน�้าหนักกระเทียม 

ท�าให้ผมทราบว่าพวกเขาก�าลังคิดเช่ือมโยงระหว่างการแห้งกับชนิดผ้าที่ใช้ห่อ  

โดยมีเป้าหมายเป็นการป้องกันมอด ผ้าเป็นตัวแปรต้น (เหตุ) มอดเป็น

ตัวแปรตาม (ผล) ความชื้น (หรือน�้าหนักกระเทียม) เป็นผลตรงกลางท่ีเช่ือม

ตัวแปรทั้งสอง เพื่อให้เขาได้คิดว่าชนิดผ้าคือเหตุที่ไม่น่าจะเป็นเหตุที่ถูกต้อง  

ผมถามกลับว่า

 “ผ้ายันต์อาจารย์วัดไหนกันมอดได้เหรอ?” 

 (นักเรียน 1) “หนูก็ไม่รู้คะ” ไม่คาดคิดว่านักเรียนจะเชื่อถือผมจนไม่

เฉลยีวใจในมกุนี ้เป็นบทเรยีนท่ีผูถ้ามต้องระมดัระวงั คาดว่าในแง่ความสมัพนัธ์

บุคคล ผมอยู่ห่างนักเรียนเกินไป และภาพลักษณ์ของการเป็นหัวหน้าโครงการ

เพาะพนัธุปั์ญญา ทีเ่ป็นครขูองครพูวกเขา ผมไม่ใช่คนทีจ่ะถามมกุตลกเช่นนีแ้ก่

นักเรยีน ดไีม่ดเีขาจะคดิว่าให้ท�าโครงงานฐานวจิยัแนวไสยศาสตร์ ผมจงึเปลีย่น

ค�าถามใหม่

 “ท�าไมคิดว่าผ้ากันมอดได้?”

 (นักเรียน 1) “ที่หนูคิดคือวัสดุที่ใหญ่และระบายอากาศได้ดีและ 

หาได้ง่ายที่สุด น่าจะเป็นผ้าคะ” ตอนนี้ผมจับได้แล้วว่านักเรียนคนนี ้

บกพร่องในการจับประเด็นค�าถาม หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็น่าจะเกิดจากค�าถาม

ที่ข้ามขั้นตอน ไม่ยึดโยงกับที่นักเรียนตอบผมก่อนหน้านี้

 “ระบายอากาศแล้วเกี่ยวอะไรกับมอด มอดกลัวอะไร กลัวผ้า?”  

ผมถามกลับ เพื่อให้การสนทนาล่ืนไหลไปกับที่นักเรียนตอบ ผมเอาเรื่องการ

ระบายอากาศกับมอดที่นักเรียนเพิ่งตอบมาเป็นค�าถาม
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 (นักเรียน 2) “มอดกลัวความร้อน (มอดข้าวนะคะ) หนูพยายาม 

ถามป้าแถวบ้าน บางคนกบ็อกว่าลกูมะกรูด มะนาวบ้าง บางคนกว่็าพรกิคะ” 

เพื่อนนักเรียนคนท่ี 2 เข้ามาร่วมวงสนทนา น่าสังเกตว่านักเรียนคนนี้ไม่

สนใจประเด็นระบายอากาศกับมอดแล้ว แต่กระโดดไปที่เป้าหมายปลายทาง 

ทีผ่มถามว่ามอดกลวัอะไร? กลวัผ้าเช่นน้ันหรอื? ค�าตอบของเขาขยายความว่าที่

เขาตอบนั้นเป็นมอดข้าว แสดงว่านักเรียนคนนี้ก็ตระหนักเหมือนกันว่า สิ่งเขา

ตอบนั้นเป็นแค่เพียง “ใกล้เคียงเทียบเคียง” ได้กับเรื่องที่เราก�าลังสนทนาอยู่ 

ผมพอใจกับค�าตอบนี้ เพราะแสดงถึงความคิดนอกกรอบ หลุดออกไปจากผ้า 

และพยายามหาความรู้มาเทียบเคียง กล้าที่จะแสดงออก ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าต่างจาก

มอดกระเทียมที่เราก�าลังคุยกันอยู่

 “ตกลงมอดข้าวหรือกระเทียม?” ค�าถามใหม่ของผมเป็นการเรียกสติ

กลับมาที่มอดกระเทียม

 (นักเรียน 2) “กระเทียมคะ”

 เนื่องจากเป็นการสนทนาผ่าน Facebook ท่ีการตอบกลับค่อนข้าง 

ล่าช้า ต่างจากการโต้ตอบโดยฉับพลันแบบการสนทนาจริง ผมจึงต้อง

ตัดตอนการต้อนความคิด  

โดยถามนักเรียนว่า 

 “ท� า ไมชาวบ ้ าน

เอากระเ ทียมไปแขวน

เหนือเตาในครัวรู ้ ไหม?  

ท�าไมชาวนาสุมไฟให้ควาย

รู้ไหม?”

ท�าไมกระเทียมแขวนเหนือเตาฟืนเตาถ่านเท่าน้ัน  
ไม่ปรากฏในเตาแก๊ส
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 (นักเรียน 1) “ป้องกันแมลงค่ะ” เพราะไม่มีค�าว่ามอดในค�าตอบนี้  

ผมเดาว่าเขาตอบเรื่องการสุมไฟให้ควายที่เป็นประสบการณ์เดิมของนักเรียน 

“แมลงกลัวอะไรระหว่างความร้อนกับควัน?” ค�าถามลักษณะตัวเลือก 

เช่นนี้ถือเป็นการตัดตอนความคิด การถามที่ดีน้ัน ครูต้องให้นักเรียนรู้เองว่า 

การแขวนกระเทียมเหนือเตาและการสุมไฟให้ควาย มีตัวแปรที่น่าสงสัยว่า 

เป็นเหตุคือทั้งความร้อนและควัน

 (นักเรยีน 1) “ทัง้ 2 คะ” ไม่ผดิทีน่กัเรยีนตอบว่าแมลงกลัวทัง้ความร้อน

จากไฟและควัน แต่ตอนน้ีผมตั้งเป้าไว้แล้วว่านักเรียนต้องเข้าใจว่าเหตุแท้จริง

น้ันคือกลิ่นของควันไฟ เพราะแมลงทุกชนิดกลัวไฟ และกลิ่นควันคือตัวแทน

ของไฟ กระเทียมรมควันเมื่อแขวนเหนือเตาฟืนท�าให้แห้งและมีกลิ่นควันติด 

มอดจึงไม่มาเจาะท�าลาย

 “คิดใหม่... ในสภาพจริงแมลงชอบหน้าร้อน กระเทียมเหนือเตาโดน

ความร้อนวันละไม่เกิน 4 ชม. ตอนท�าอาหาร อีก 20 ชม. แมลงย่อมมา

กัดกินได้ใช่ไหม สรุปว่ามอดกลัวอะไรระหว่างความร้อนตอนท�าอาหารกับ 

กลิ่นควันที่ติดกระเทียม” ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องการสื่อสาร ค�าถามในการโต้ตอบ

ตอนนี้ค่อนข้างชี้น�าเกินไป ปฏิบัติการ “ถามคือสอน” ที่ดีจะต้องตั้งค�าถามที่

ละเอียดกว่านี้ เพื่อต้อนให้นักเรียนรู้เองว่า สมมุติฐาน (หรือเหตุ) ป้องกันมอด

คือกลิ่นควันไฟ

 (คร)ู “ใช่แลว้คะ.... พอจะนึกออกละค่ะ” ครทูีแ่อบตดิตามการสนทนา

ระหว่างผมกับนักเรียนจับประเด็นจนพอจะเข้าใจเหตุที่แท้จริง ผู้ที่เข้าใจเช่นนี้

จะเริ่มตั้งสมมุติฐานที่เป็นเหตุ-ผล และมีตรรกะได้แล้ว
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 “ผ้ายันต์กันมอดหายไปแล้วใช่ไหมครู?” ผมย้อนกลับไปทบทวน

ความคิดเดิมที่ครูปล่อยให้นักเรียนหลงอยู่ในเขาวงกต หลงสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างผ้า ความชืน้ และมอด สมมตุฐิานสามารถได้จากความรูเ้ดมิในบรบิทจรงิ  

(หรือบางทีเรียกภูมิปัญญา) การเข้าใจถึงเหตุแห่งผลของภูมิปัญญา (กระเทียม

เหนือเตาไฟ) ท�าให้ครูไม่หลงตั้งสมมุติฐานที่ผิดและเริ่มงานที่ใจกลาง 

เขาวงกต

 (ครู) “เราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดคะอาจารย์ ตอนนี้เด็กๆ จะลอง 

ปรับเปล่ียนวธิกีารใหม่คะ” ถึงขณะน้ีผมต้อนความคดิทกุคนออกจากเขาวงกต

ผ้ายนัต์กันมอดได้ส�าเรจ็แล้ว ผมภาวนาอย่าให้ครรูบีบอกนกัเรยีนว่าสมมตุฐิาน

การวิจัยของพวกเขาน่าจะเป็นการรมควัน

 “เอาใหม่ควนัไฟมแีบบไหนบ้างหามาให้หมด ท�าความเข้าใจเรือ่งควนั

จากสาระเคมกีบัฟิสกิส์ แล้วจะรูว่้าจะไปทางไหน ให้นกัเรยีนคดิแล้วตอบมา 

ผมจะปฏิบัติการถามคือสอน” ผมพยายามกันครูออกไปจากการสนทนากับ

นักเรียน พร้อมกับเริ่มกระบวนการถามคอืสอนใหม่ให้กลายเป็นโครงงาน RBL 

ที่บูรณาการสาระวิชาที่เรียนกัน

 (ครู) “คะ” ครูรับปาก แล้วการสนทนาใน Facebook ก็หายไป คงมัว

ไปหาความรู้เรื่องเกิดควันอยู่ จนกระทั่ง 2 วันต่อมา

 (นักเรียน 3) “หนูเริ่มรู้แนวทางแล้วคะ.... ครูได้บอกทุกคนในกลุ่ม

หนูว่า มอดมันกลัวควันมากกว่ากลัวไฟ และหนูลองเอาที่มอดกลัวคือควัน

มาเปรียบเทียบกับที่ยุงมันกลัวคือควันเหมือนกัน หนูลองถามยายหนูว่ายุง

มันกลัวควันหรือคะ ยายตอบว่าใช่แล้ว และมันกลัวควันจากกาบมะพร้าว

มากที่สุด ยายเอามาจุดให้หนูอยู่ประจ�าไงล่ะ หนูตอบว่า อ๋อ... คะ มิน่าหน ู

ถงึได้กลิน่เหมอืนกาบมะพร้าวหรืออะไรสกัอย่างทกุวนั แล้วมนักไ็ด้ผลจรงิคะ 

ไม่มียุงสักตัว” หลังจากเฝ้าติดตามอ่านมานาน นักเรียนคนที่ 3 เข้ามาร่วม
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อย่างกระตือรอืร้นพร้อมด้วยข้อมลูทีไ่ปหามา แต่ขณะเดยีวกันผมกท็ราบว่าค�า

ภาวนาของผมไม่เกิดผล ครรูบีบอกความรูน้กัเรยีน น่าเหน็ใจว่า อาจเป็นเพราะ
หลงทางเรื่องผ้ามานานถึง 6 สัปดาห์แล้ว ครูจึงต้องรีบบอกเพื่อให้ออกแบบ
การโครงงานใหม่

 (นักเรียน 2) “หนูจะถามครูเคมีกับฟิสิกส์ดูว่าในกาบมะพร้าวมีสาร
อะไรที่ยุงกลัว” จะสังเกตได้ว่านักเรียนมีความคิดติดอยู่กับบรรดาสารต่างๆ  
ในพืช เราจึงเห็นโครงงานประเภทสกัดสารมาใช้ในงานเกษตรจ�านวนมาก  
ที่เป็นยอดฮิต คือ “น�้าหมัก” เรื่องนี้ก็เช่นกัน นักเรียนติดอยู่กับกาบมะพร้าว
และสารในกาบมะพร้าว

 “ควันจากเตาฟืนมีสีด�าเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์” ผมให้ข้อมูล
ว่าสีด�าคือเขม่า ที่เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ของคาร์บอน เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมด  
เป็นความรูท้ัง้เคมีและฟิสกิส์ แล้วผมเริม่ตัง้ค�าถามให้คดิ “ค�าถามที ่1 ควนัจาก
กิจกรรมอะไรท่ีขาวและเหม็น? ค�าถามที่ 2 ปลากรอบรมควันท�าอย่างไร? 
ค�าถามที่ 3 เอาความรู้จากค�าถามที่ 1 และ 2 มาใช้ในงานของเราได้
อย่างไร?.... อ้อ...ลืมเร่ืองมีสารอะไรในกาบมะพร้าวไปก่อน ประเด็นไม่ใช่
สารในกาบมะพร้าว แต่เป็นกระบวนการเกิดควัน” ผมหมายถึงการเกิดควัน
ที่ให้กลิ่น อันเกิดจากสารระเหยได้ (volatile matter) ที่อยู่ในเชื้อเพลิงพวกไม้ 
(รวมทั้งกาบมะพร้าวที่ใช้ท�าปลากรอบรมควัน)

 (นักเรียน 3) “อ๋อ..คะ เผาใบไม้คะ” นักเรียนเลือกตอบค�าถามที่ 1 

“ยังไม่ใช่เผาใบไม้ เพราะขาวแต่ไม่เหม็น”
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 (นักเรียน 3) “เผากระดาษละคะ?” นักเรียนตอบกลับในเชิงค�าถาม

“ตอบตัวเองว่าเหม็นกว่ากาบมะพร้าวไหม? ค�าตอบที่ถูกจะต้องครบท้ัง 2 
เงื่อนไข” ผมพยายามหยุดการตอบแบบเสนอตัวเลือกไปเรื่อยๆ ของนักเรียน 
โดยดึงให้เขามาพิจารณาที่เงื่อนไขควันขาวและเหม็นแทน เพราะผมตั้งเป้าให้
เขาทดลองเปรียบเทียบระหว่างรมควันกับพ่นด้วยน�้าส้มควันไม้6

 (นักเรียน 3) “หนูว่ากาบมะพร้าวมันมีกลิ่นหอมกว่าเผากระดาษ 

หรือใบไม้คะ” ผมเดาว่าเพราะนักเรียนคนนี้คุ้นเคยกับกล่ินควันกาบมะพร้าว  

จึงใช ้ค�าว ่า “กลิ่นหอม” มาแยกแยะกลิ่นเหม็นจากการเผาสิ่ งอื่น  

เป็นปรากฏการณ์สะสมจนเป็นความเคยชิน ซึ่งเราจะพบมากว่าการท�า 

โครงงานฐานวิจัยออกแบบตามความเคยชินมากกว่าใช้หลักการวิทยาศาสตร์

 “เอาใหม่... กลิ่นฉุนเหมือนไฟไหม้ เพราะความจริงแมลงมันกลัว

ไฟไหม้ กล่ินควันเป็นตัวแทนไฟไหม้ที่แมลงรู้ง่าย มันจึงหนีออกมาจากที่ม ี

กลิ่นควัน” ผมจ�าเป็นต้องใบ้เพิ่ม

 (นักเรียน 3) “อ๋อ...คะ” นักเรียนตอบรับความรู้ที่บอกแล้วก็เงียบหาย

ไปนาน จนผมต้องกระตุ้นให้เข้าเป้าหมาย7 

 “อะไรเอ่ย... กลั่นเป็นของเหลวมีกลิ่นควัน เกษตรกรใช้พ่นไล่เพลี้ย”

 (ครู) “ตระไคร้เหรอคะอาจารย์” ครูคงอดใจไม่ได้ ประสบการณ์เดิม 

น่าจะเป็นน�้ามันตระไคร้ไล่ยุง เราเห็นแล้วว่า ปฏิบัติการถามคือสอนจะต้อง

ฝ่าฟันอปุสรรคทีผู่เ้รยีนด่วนเอาประสบการณ์มาตอบโดยไม่ยดึโยงกบัเรือ่งราว

ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ การสนทนาแบบนี้จึงต้องตั้งค�าถามเรียกสติกลับมา

6 น�้าส้มควันไม้ได้จากการเผาถ่าน ซึ่งเป็นกระบวนการแปรสภาพชีวมวลด้วยความร้อน (ไม่ใช่เผาไหม้) ในกระบวนการ 
 ผลิตถ่านจะเกิดควันสีขาว ที่สารระเหยได้ถูกขับออกมา หากกลั่นจะได้ของเหลวสีน�้าตาลอ่อน กลิ่นฉุนเหมือนควัน  
 ติดทน เกษตรกรใช่พ่นเพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืช
7 ท่ีเขยีนเล่ามานีเ้ป็นการติดต่อทาง Facebook ทีใ่ช้เวลาข้ามอาทติย์ ปฏบิตักิาร “ถามคอืสอน” จึงไม่ใช่การสนทนาโต้ตอบ 
 แบบฉับพลัน ไม่สามารถใช้อวัจนะภาษาได้ จึงค่อนข้างยากในการ coach เว้นแต่ต้องยอมข้ามขั้นตอน
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 “กลิ่นควันไหมละครู” ผมถามเรียกสติ

 (นักเรียน 3) “อืม... น�้าสะเดาคะอาจารย์” สารสกัดสะเดาก็เป็นอีก

ความทรงจ�าที่ฝังแน่น

 “อ่านค�าถามอะไรเอ่ยให้ครบทุกค�าถาม จะเห็นกระบวนการผลิต

แล้วนึกต่อจากกระบวนการผลิต” ผมเรียกสติกลับมายังเรื่องที่ผมให้ข้อมูลไว้  

หวังเป็นการบอกใบ้ไปถึงการเผาถ่าน

 (ครู) “เคยเห็นพ่อท�าที่บ้านเป็นกลิ่นควันจากไม้คะ... สะเดา”

 “มนักล่ันไหม?” ผมดงึสตมิาทีก่ระบวนการผลติ เพือ่ให้ถงึน�า้ส้มควนัไม้

เสียที

 (ครู) “หนูขอไปหาข้อมูลเพื่อเรียนรู ้พร้อม ๆ กับนักเรียนนะคะ

อาจารย์” ครคูงได้สตแิล้วว่าต้องเอาข้อมลูเดิมทีเ่ราคุยกนัไปหาความสอดคล้อง

กับอะไรสักอย่าง

 (นักเรียน 2) “ปุย๋หมกัชวีภาพ” ผมแปลกใจทีค่�าตอบนีโ้ผล่มา สงสยัตดิ

มาจากน�้าหมักชีวภาพที่ใช้ไล่แมลงศัตรูพืช แต่ไม่กี่วินาทีถัดมา นักเรียนคนนี ้

ตอบกลับอีกครั้ง

 (นกัเรยีน 2) “น�า้ส้มควนัไม้” ในท่ีสดุนกัเรยีนคนนีก้เ็ข้าสูเ่ป้าหมายทีผ่ม

ต้องการให้เขาไปถึง นกัเรยีนกลุม่นีถู้กต้อนเข้าประตูความรู้แล้ว สุนขัต้อนแกะ

อย่างผมจึงสรุปปิดประตูคอกว่า
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 “ควันเตาผลิตถ่านเหม็นที่สุด ชาวสวนเก็บก่ิงไม้มาเผาผลิตถ่าน 

ในสวนเพื่อให้ควันไล่แมลง เพราะกลิ่นมันติดทน เอาละรู้เรื่องควันเตาถ่าน 

รู้เร่ืองน�้าส้มควันไม้ ต่อไปนี้คือการออกแบบงานวิจัย ให้ครูช่วยต่อ ท�า

เป็นกราฟเส้นให้ได้” ผมทิ้งท้ายด้วยระเบิดลูกใหม่ด้วยค�าว่า “กราฟเส้น”

ซึ่งในที่สุดก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้ครูนั้นยังไปไม่ถึงนักเรียน8

 (นักเรียน 2) “คุณครูขา... กราฟเส้นของอะไรเหรอคะ?”

 “คือไม่ใช่กราฟแท่ง ครูบอกหนูได้” ถึงคราวที่ผมโยนลูกบอลให้ครู

เล่นเอง แล้วปิดท้ายกับครูว่า “จบหลักสูตรถามคือสอน ตอนนี้ครูเรียนรู้ว่า

ค�าถามต่าง ๆ  มาได้อย่างไร backward thinking และ forward questioning  

เพือ่การเรยีนรูเ้องของนกัเรยีนเกดิได้อย่างไร  แชร์เรือ่งนีใ้ห้ครทูกุคนถอดบทเรยีน”  

ผมมอบการบ้านสดุท้ายให้ครทู�า PLC “ชวนครเูพาะพันธุปั์ญญาท้ังหมดมาถอด 

บทเรียน 1) หาให้เจอว่าตอนไหนท่ีสามารถถามได้ละเอียดกว่าที่ผมถาม 

2) คนเป็นครตู้องมคีวามรูอ้ะไรจึงตัง้ค�าถามเหล่านัน้ได้ 3) ค�าตอบของนกัเรียน

8 ปัญหาของการชวนครูท�า RBL อย่างหนึง่คอืครชูอบตัง้โจทย์เป็นกราฟแท่ง ผมได้อธบิายในหนงัสอืโครงการเพาะพนัธุปั์ญญา 
 หลายครั้งแล้วว่า RBL ที่เกิดการเรียนรู้อย่างมาก คือ RBL ที่ให้ค�าตอบเป็นความสัมพันธ์แบบกราฟเส้น
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สัมพันธ์กับข้อ 2 และสร้างค�าถามต่อเนื่องอย่างไร และ 4) ปลากรอบเกี่ยว

อะไรด้วย?”

 หากเคยอ่านหนังสอื “ถามคอืสอน” ท่ีเป็นหนงัสอืในโครงการเพาะพนัธ์ุ

ปัญญาล�าดับที่ 6 จะเข้าใจกระบวนการคิดของครูจากรูปนี้ 

 ข้อความในกรอบเส้นทึบคอืกระบวนการของคร ูและในกรอบเส้นประคอื

กระบวนการของนกัเรยีน ครเูริม่ด้วยการกระตุน้ให้นกัเรียนฟังและคดิจนสงสยั 

(สุ-จิ-ปุ) เมื่อนักเรียนถาม (ปุ) ครูต้องรู้ค�าตอบแล้ว แต่ครูต้องยั้งสัญชาตญาณ 

รบีบอกค�าตอบทนัท ีต้ังสตมิัน่ คดิถอยหลงั (จถิอย) จนเข้าใจ (อ๋อ 1) ว่านกัเรียน

รู้อะไร ไม่รู้อะไร เข้าใจอะไรผิด จากน้ันครูคิดเดินหน้า (จิเดิน) จนรู้ (อ๋อ 2)  

ว ่ าจะต ้อนความคิดนักเรียนอย ่างไร เมื่ อรู ้ เส ้นทางต ้อนความคิด  

ครูจึงตั้งค�าถาม (ปุ) เพื่อให้นักเรียนคิดและตอบ (วิสัชนา) จากนั้นครูเอา

ท่ีนักเรียนตอบ (วิ) มาเข้ากระบวนการคิดถอยหลัง เป็นการเริ่มซ�้ารอบ 

ของวัฎจักรกระบวนการถามต้อนความคิด เหมือนการต้อนแกะให้วิ่งถูกทาง 

ท�าเช่นนี้จนกระท่ังนักเรียนรู้ค�าตอบปลายทางได้ด้วยตนเอง คือ เหวี่ยงออก

จากวงจรไม่รู้ไปสู่ “อ๋อ.. รู้แล้ว” จากนั้น ครูและนักเรียนบันทึกการเรียนรู้ 

(ลิ) ของตน 
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 บทสนทนาทาง Facebook เรื่องปัญหามอดกระเทียมคือวงจรข้างต้น

นั่นเอง ที่นักเรียนร้อง “อ๋อ...รู้แล้ว” มีมากมาย ที่หลักๆ คือ

 “อ๋อ 1... รู ้แล้ว ผ้าไม่ใช่เหตุของการป้องกันมอดเจาะท�าลาย

กระเทียม” (เป็นการออกจากเขาวงกต)

 “อ๋อ 2... รู้แล้ว มอดกลัวควัน ไม่ใช่ความร้อน” (เป็นการรู้สมมุติฐาน

ที่ถูกต้อง)

 “อ๋อ 3... รู้แล้ว เราสามารถเอาควันและน�้าส้มควันไม้มาทดลองได้” 

(เป็นการรู้ตัวแปรต้นที่น่าสนใจ และน�าไปสู่การออกแบบการท�าวิจัยได้)

 

ใช้ก�ามะถันห่อผ้าแขวนร่วมกับกระเทียมใช้ป้องกันมอดกระเทียม
(Credit : www.rakbanherd.com)

 หากนักเรียนรู้จักค้นคว้า เขาจะทราบภูมิปัญญาการป้องกันมอดด้วย

ก�ามะถัน ดังที่ผมค้นมาจาก www.rakbankerd.com ความรู้เรื่องก�ามะถัน 

มีอยู่ในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนบางคนด้วยซ�้า เพราะพื้นที่ที่ท�าโครงงานนี้

ปลูกกระเทียมและล�าไย ก�ามะถันใช้รักษาสภาพผลผลิตทั้ง 2 ดังนั้น โครงงาน
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น้ีขยายเป็นการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหว่างก�ามะถันกับการรมควันและ

น�้าส้มควันไม้ก็ยังได้

 ปัญหาของการเรียนด้วย RBL คือตั้งสมมุติฐานไม่เป็น เพราะขาดทักษะ

การค้นคว้าเรยีนรูจ้ากภูมปัิญญาเดมิ จงึไม่เห็นข้อสงสยัในเหตแุห่งผลตามท่ีควร

เป็น มันจึงท�าให้ RBL กลายเป็นเขาวงกตของความมืดบอดไร้ทางออก อึดอัด 

หวาดกลัว
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ครูต้องฟังอย่างลึกซึ้ง
จึงจะรู้ความไม่รู้ของนักเรียน

แล้วจะรู้การเป็นครูสอนคิดได้เอง

“

“
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 กรณีศึกษาการหักเหของแสง

 นอกจากล้างสญัชาตญาณการรบีบอกความรูแ้ล้ว ครตู้องฟังเรือ่งราวของ
นักเรยีนอย่างตัง้ใจ มสีตกิบัเป้าหมายการสอน มฉิะนัน้ feedback ของครูเองจะ
พานกัเรยีนหลงทาง  ผมมกีรณขีองคณุครู
วทิยาศาสตร์ท่านหนึง่มาสร้างการเรยีนรู ้
เริ่มจากท่านโพสต์รูปใน Facebook 
แล้วมีนักเรียนเข้ามาสนทนา ตามที่ผม
คัดลอกมา 

 1 นักเรียน “อะไรครับครู”

 2 ครู “ลองทายดู”

 3 นักเรียน “ไฟไหม้แก้ว...  
  ถูกแน่ๆ”

 4 ครู “รู้ได้ไงว่าเป็นแก้ว”

การหลงทาง

จากการไม่ได้ยิน
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 5 นักเรียน “แก้วมันสะท้อนแสงได้ไหมครับ”

 6 คร ู“เป็นขวดไม่ได้หรือ แล้วอกีอย่างรู้ได้ไงว่าแก้วมนัสะท้อนแสงได้ 
ตอบมา อย่าให้อายน้องนะ”

 7 นักเรียน “เรื่องนี้มันซับซ้อนมากครับ กลัวตอบผิด อายเขา”

 8 ครู “บอกให้ตั้งใจใฝ่เรียนรู้”

 9 นักเรียน “แย่จังครับ แล้วมันคือ?”

 10 คร ู“มนัคอืการหกัเหของแสงผ่านแก้วทีม่นี�า้ ท�าให้เกิดการรวมแสง 
เหมือนในรูปไง” 

 11 นักเรียน “กะว่าจะตอบแบบนี้ละครับครู”

 ค�าสนทนาเพยีง 11 ประโยคสร้างการเรยีนรูไ้ด้มากมายหากเราพจิารณา

อย่าถี่ถ้วนในหลักการ “ถามคือสอน” ผมเอาเรื่องนี้มาสร้างการเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดของการถาม9 หากเราพิจารณาท่ีครูเขียนประกอบกับค�าตอบ

ของนักเรียนก่อนหน้านั้น เราจะพบจุดออ่นในสิ่งที่ครูสนทนาอย่างน้อย 2 แห่ง  

เมื่ออ่านถึงตรงนี้ผมอยากให้ผู้อ่านทุกท่านกลับไปอ่านบทสนทนาใหม่ แล้วหา

ให้พบว่า 2 แห่งที่ผมว่านั้นอยู่ที่ไหน

 การอ่านบทสนทนาใน social media เป็นแบบฝึกหัดการเป็นครู 

เพาะพันธุ์ปัญญา ที่ใช้การถามเป็นการสอนได้อย่างดีพอ ๆ กับการทบทวน

ปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนจากการ rewind ดู clip ที่บันทึกการสอน 

ในห้องเรียน

 ท�าไมค�าตอบประโยคที ่4 “รูไ้ด้ไงว่าเป็นแก้ว” จึงเป็นการพลาดโอกาส

สร้างการเรียนรู้จากการถาม เราต้องวิเคราะห์ร่วมกับที่นักเรียนตอบก่อนหน้า

นั้น นักเรียนตอบว่า “ไฟไหม้แก้ว.... ถูกแน่ๆ”
9 การเขียนกรณีศึกษานี้ไม่ได้มีเจตนาเอาความล้มเหลวมาตีแผ่ เพราะบทสนทนานี้ผมจึงเห็นจุดบกพร่องที่ต้องพัฒนาครู 
 หลังจากผมพัฒนากระบวนการฝึกการถามให้ครู คุณครูท่านนี้สามารถพัฒนาทักษะการถามได้ดีมาก ดังจะเห็นเป็นกรณ ี
 ศึกษาถัดไป

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  46

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 ตอนนี้ผมให้โอกาสผู้อ่านวิเคราะห์อีกครั้งว่าค�าตอบของครูผิดอย่างไร

 บทสนทนาของครเูป็น response ต่อบทสนทนาของนกัเรียน ในท�านอง

เดียวกัน บทสนทนาของนักเรียนก็เป็น response ต่อบทสนทนาของครู  

การท�าความเข้าใจเพื่อเรียนรู้จึงต้องดูเรื่องราวก่อนหน้านั้นเป็นองค์ประกอบ

ของบริบท 

 บทสนทนาของนักเรียนก่อนหน้านี้มีค�าหลัก 2 ค�า คือ “ไฟไหม้” และ 

“แก้ว” สิ่งที่นักเรียนเข้าใจผิดคือ “ไฟไหม้” ดังนั้น ครูต้องแก้ความเข้าใจผิดนี้

ให้ได้ โดยการถามกลับให้คิด แต่ response ของครูดูเสมือนว่าให้ความส�าคัญ

กับแก้วมากกว่าไฟไหม้ ครูจึงถามกลับว่า “รู้ได้ไงว่าแก้ว” เราถือว่าเป็นการ

เสียจังหวะของโอกาสการเรียนรู้ด้วยค�าถาม

 เมือ่นกัเรยีนตอบกลบัว่า “แก้วมนัสะท้อนแสงได้ไหมครบั” ค�าหลกัคอื 

“แก้ว” กบั “สะท้อนแสง” แต่ครูยงัคงตดิกบัแก้ว จึงถามกลับว่า (ประโยคที ่6) 

“เป็นขวดไม่ได้หรือ” อย่างไรก็ตาม ค�าถามที่ตามมาว่า “รู้ได้ไงว่าแก้วมัน

สะท้อนแสงได้” นัน้น่าสนใจกว่ามาก ค�าพดูนีห้มายความว่าครู (น่าจะ) รู้แล้วว่า 

นกัเรยีนก�าลังเข้าใจผดิ เหน็การหกัเหแสงเป็นการสะท้อนแสง ครถูามกลบัด้วย 

ค�าถามที่เจาะจงไปท่ีการสะท้อนแสง (ท่ีนักเรียนเข้าใจผิด) ในการถามที่ดี  

ครูควรต้องแก้ความเข้าใจผิดนั้น โดยให้คิดเปรียบเทียบระหว่างการหักเหแสง

กับการสะท้อนแสง เช่น ชวนคิดด้วยค�าถามว่า

 “เธอคิดว่าแสงส่องมาจากทางไหน?” 

 ค�าถามนี้ต้ังใจให้นักเรียนวิเคราะห์จากเงาแก้วว่าแหล่งก�าเนิดแสง 

อยู่ด้านหลังของแก้ว (แก้วอยู่ระหว่างแหล่งก�าเนิดแสงกับกล้องถ่ายภาพ)  

จากน้ันครตู้องถามให้นกัเรยีนดงึความรูเ้รือ่งการสะท้อนแสงทีแ่สงต้องย้อนกลบั

ไปทางเดิม ส่วนการหักเหแสงคือแสงผ่านทะลุตัวกลางแล้วเบี่ยงทิศทาง เช่น
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 “ท�าไมแสงสว่างที่เห็นจึงเกิดได้ทั้งที่มีแก้วบังแหล่งก�าเนิดแสงอยู่?” 

ถามต้อนจนนักเรียนต้องร้องอ๋อ.. ออกมาเองว่าเป็นปรากฏการณ์หักเหแสง 

จากนั้นครูต้องถามต่อจนเขาเข้าใจว่าภาพที่เขาคิดว่าไฟไหม้นั้น ท่ีจริงแล้วคือ

การรวมแสงเหมือนเลนส์นูน เพราะมีน�้าอยู่ในแก้ว

 ผมเรียก 2 จังหวะ (ค�าพูดครูในประโยคที่ 4 และ 6) นี้ว่าพลาดในการ

ตั้งค�าถามที่ถูกต้อง และเรียกท่ีครูด่วนสรุปเป็นความรู้ในประโยคที่ 10 ว่าครู

พลาดโอกาสถามต่อ

 จะเห็นว่าครูผู้สอนโดยถามต้องมีสมบัติ 3 ประการ คือ 1) ถึงพร้อม

ด้วยสติในการฟังนักเรียน สติยังท�าให้รักษาเป้าหมายการเรียนรู้ น�าไปสู่การ

ตั้งค�าถามที่ต้อนความคิดเข้าสู่เป้าหมาย 2) รู้ความรู้ที่ถูกต้อง (กรณีนี้คือ

การหักเหแสงเนื่องจากน�้าในแก้ว) 3) Backward thinking และ forward  

questioning เพือ่เข้าใจการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจากมมุมองและฐานความรู้ของ

นักเรียน เพื่อใช้ตั้งค�าถามพานักเรียนไปข้างหน้า

 หลงัจากคณุครทู่านนีเ้ข้าฝึกปฏบิตักิบัโครงการเพาะพันธุปั์ญญาแล้ว ผม

พบว่าท่านพฒันาขึน้มากจากบทสนทนาใน Facebook อกีเช่นเคย ตามตวัอย่าง

กรณีต่อไปนี้ 
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“

“

พิสูจน์ว่า “ถามคือสอน”
เป็นทักษะที่ไม่ผูกติดกับสาระวิชา

ขอเพียงให้มีความรู้พื้นฐาน มีตรรกะ
มีความคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์
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กรณีศึกษาใบไม้รักษาความสด

 คราวน้ีเร่ิมจากนักเรียนโพสต์รูปใบไม้ในถุงพลาสติกขึ้น Facebook 

พร้อมข้อความ “14 วันแล้ว ยังไม่เหี่ยวเลย... อึ้ม เยี่ยม ๆ” 

14 วันแล้ว ยังไม่เหี่ยวเลย อื้ม เยี่ยมๆ

กลยุทธจากการคิด

เชื่อมโยงด้วยตรรกะ
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 ข้อความนี้มีนัยยะว่าการไม่เหี่ยวเป็นปรากฏการณ์ที่นักเรียนไม่ได้คาด

คดิมาก่อน จากนัน้เป็นบทสนทนาสัน้ๆ เพยีง 7 ประโยคระหว่างครกัูบนกัเรยีน  

ผมขอให้ผู้อ่านพิจารณาการถามของครูให้ดีว่าต่างจากกรณีการหักเหแสงมาก 

ครูมีสติและเป้าหมายในการถามมากขึ้น แถมยังมีกลยุทธจากการคิดเชื่อมโยง

จนต้อนความคิดนักเรียนได้

 

 ประโยคแรกของคร ู“ท�าไมยงัไม่เหีย่วคะ? รูม้ัย๊ลกู” ดเูหมอืนเป็นค�าถาม

ธรรมดาของครู แต่มันย้อนกลับให้นักเรียนคิดถึงสาเหตุมากกว่าการบอกเล่า

ประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด ประโยคนี้เป็นปุจฉาเริ่มต้นให้นักเรียนวิสัชนาตาม

ความเข้าใจของตนเอง ล่อให้เปิดเผยว่าเขารู้หรือไม่รู้อะไร เชื่อมโยงกับที่เรียน

หรือไม่ ครูที่ช�านาญกระบวนการ “ถามคือสอน” จะวิเคราะห์ได้จากค�าตอบ

นักเรียน
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 เมื่อนักเรียนตอบด้วยประโยคท่ี 2 ว่า “ใบน่าจะไม่ได้โดนอากาศ

ออกซิเจนโดยปริมาณมากครับ ก็เลยถนอมผิวใบไว้นานหน่อย” 

 เรามาวิเคราะห์ความรู้ของนักเรียนกัน จากค�าตอบแสดงว่าเขาเห็น 

ถงุพลาสตกิปิดก้ันอากาศ (ออกซเิจน) ไม่ให้เข้าสูใ่บไม้ ในถงุจงึมอีอกซเิจนน้อย

 ครูรู้จากค�าตอบของนักเรียนว่าเขาก�าลังคิดเช่ือมโยงระหว่างออกซิเจน

ในถุง (ที่มาจากข้างนอก) กับความสด โดยคิดว่าความสดเกิดจากการขาด

ออกซิเจน (หรือเหี่ยวเพราะมีออกซิเจนมาก) ซึ่งเป็นความรู้ที่ผิด ใบไม้ที่มีชีวิต 

ย่อมคายออกซเิจนเมือ่ถกูแสง (การสงัเคราะห์แสงคอืการใช้ CO2 แล้วปล่อย O2) 

 หากใบไม้ยังไม่ตายและมีแสง ในถุงย่อมมีออกซิเจนมาก

 ครวูเิคราะห์เชือ่มโยงความคิดของนักเรยีนได้ว่า ขณะนัน้นกัเรยีนมีภาพ

นี้ในสมอง 

 

 ครูรู้ว่านักเรียนเข้าใจถูกท่ีเห็นถุงปิดกั้นอากาศภายนอก เป็นความ

สัมพันธ์แบบเส้นประ10 แต่ผิดหากพิจารณาจากการสังเคราะห์แสงของใบไม้ 

หมายความว่าครตู้องรูว่้าในถุงมอีอกซิเจนมากกว่านอกถงุ จงึรู้ว่านกัเรยีนเข้าใจ

ผิดเรื่องออกซิเจนมากกับเหี่ยว (เส้นทึบ) เพราะครูย่อมรู้ว่าเหี่ยวเพราะใบไม้ 

สูญเสียน�้า มันเหมือนเกิดภาพนี้ในสมองครู

10 เส้นประหมายถึงมีความสัมพันธ์สวนทางกัน ถุงพลาสติกปิดกั้นออกซิเจนจากภายนอก (การเพิ่มถุงพลาสติกเป็นการลด 
 ออกซิเจนจากภายนอก) ส่วนเส้นทึบหมายถึงมีความสัมพันธ์ไปทางเดียวกัน เช่นท่ีนักเรียนเข้าใจเรื่องออกซิเจนกับ 
 การเหี่ยว (เส้นเป็นลูกศร 2 หัว หมายถึงความสัมพันธ์ ซึ่งต่างจากความเป็นเหตุ (หางลูกศร) เป็นผล (หัวลูกศร) อย่างที่ผม 
 ใช้กับผังเหตุ-ผล ในหนังสือเพาะพันธุ์ปัญญาหลายเล่มก่อนหน้านี้)
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 “ใบไม้เหี่ยวเพราะปัจจัยใดบ้าง รู้ไหม” ค�าถามถัดไปในประโยคท่ี 3  

ครไูม่ได้บอกตรง ๆ  ว่านกัเรยีนเข้าใจผดิ แต่ให้หาปัจจัยมาให้ครบ แล้วเอาปัจจัย

เหล่านั้นมากรองตามหลักวิชาการ 

 การถามหาปัจจัยอ่ืนท�าให้นักเรียนมองมากกว่าการปิดกั้นอากาศของ 

ถงุพลาสตกิ เขาตอบกลบัว่า “อาจเป็นเพราะการคายน�า้ของใบก็ท�าให้เหีย่วครับ” 

มโนภาพของนกัเรียนเคลือ่นเข้าสูค่วามรู้ทีถ่กูต้องตามทีค่รูต้ังเป้าหมายต้อน

 จังหวะนี้ครูรู้แล้วว่านักเรียนมาถูกทาง แต่นักเรียน (อาจจะ) ยังไม่เห็น

ความสมัพนัธ์ระหว่างถงุพลาสตกิกบัความชืน้ในถงุ (ในถุงมคีวามชืน้สูงจากการ

คายน�้า) ท�าให้ใบไม้สูญเสียน�้าน้อยลง และนั่นคือความสดที่คงอยู่ 

 ความจริงนักเรียนมีประสบการณ์ตรงแล้วจากการเก็บผักในตู้เย็น  

หากไม่เก็บใน container ปิด ผกัเห่ียวเรว็มาก (ในตูเ้ยน็มคีวามชืน้ต�า่ เพราะไอ

น�า้กลัน่ตวัเป็นหยดน�า้ drain ออกมาทีห่ลงัตูเ้ยน็ แบบเดยีวกบัห้องปรบัอากาศ

มีน�้าเย็นหยดทิ้งนอกห้อง)

 “เยี่ยมมาก งั้นแสดงว่าการคายน�้าเป็นสาเหตุให้ใบไม้เหี่ยวใช่ไหม?” 

ประโยคที่ 5 ครูถามย�้าค�าตอบของนักเรียนเมื่อเขามาถูกทาง

 “น่าจะอยู่กบัอากาศด้วยนะครบั ถ้าร้อน มนักจ็ะคายน�า้น้อย” นกัเรยีน

เริ่มคิดถึงปัจจัยอุณหภูมิ แต่เขามีความคิดเชื่อมโยงแบบเส้นประ ซึ่งผิด
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 จังหวะน้ีครูรู ้ว่านักเรียนใช้ความสัมพันธ์ผิดทิศ เป็นความรู้ทั่วไปที่

อุณหภูมิสูงย่อมท�าให้ใบไม้สูญเสียน�้ามาก ครูต้องหาทางถามเพ่ือแก้ความ

เข้าใจผิดนี้ การถามมีได้หลายแบบ เช่น ถามจากประสบการณ์ตากผ้า ใช้ผ้า

แทนใบไม้ หรืออาจต้อนความคิดจนรู้ว่าอุณหภูมิสูงท�าให้ความชื้นสัมพัทธ์ต�่า 

ท�าให้น�้าระเหยง่าย ท�าให้ใบไม้คายน�้าเร็ว ดัง 2 รูปต่อไปนี้ ที่สุดท้ายแล้วสรุป

ความสัมพันธ์จากต้นทาง (อุณหภูมิ) ถึงปลายทาง (อัตราการคายน�้า) เป็นเส้น

ทึบ 

 ดังนั้น อัตราการคายน�้าจะมากเมื่ออุณหภูมิสูง

 “ถ้าเกี่ยวกับอุณหภูมิแสดงว่าเอาใบไม้วางไว้นอกถุงพลาสติก  

กน่็าจะได้ผลเหมอืนกันหรอืเปล่า?” ค�าถามประโยคสดุท้ายของครเูป็นการวาง

หมากกลทีน่่าสนใจมาก เป็นการถามแบบคดิข้าม shot เพราะอณุหภูมย่ิอมเท่า

กนัไม่ว่าจะมถีงุพลาสตกิหรอืไม่ม ีดงันัน้ ค�าตอบของนกัเรยีนท่ีผ่านมา (“ถ้าร้อน 

มันก็จะคายน�้าน้อย”) จึงไม่เกี่ยวกับการใส่ถุงพลาสติก

 บทสนทนาใน Facebook จบเพยีงนี ้(น่าเสยีดายทีไ่ม่สานต่อจากหมาก

กลของครู รวมทั้งประเด็นความชื้นที่กักอยู่ในถุงพลาสติก) แต่ก็เพียงพอให้ผม

เอามาเป็นตวัอย่างเขยีนผงัความคดิคร ูจากค�าตอบของนกัเรยีน ครไูด้ประมวล

ความเข้าใจของนักเรียนในความสัมพันธ์ระหว่าง “เหี่ยว” “O2” “คายน�้า” 

“ร้อน” ว่ามีทั้งถูกและผิดดังรูป 
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 เส ้นทางที่  1 ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ ์ถูกต ้องกับออกซิเจน  

(จากภายนอกตามที่นักเรียนเข้าใจ) แต่ออกซิเจนสัมพันธ์ผิดกับเหี่ยว 

(เพราะความจริงในถุงมีออกซิเจนมากจากการสังเคราะห์แสงต่างหาก) 

 เส้นทางที่ 2 นักเรียนถูกต้องในความสัมพันธ์คายน�้ากับเหี่ยว แต่ผิดใน

ความสัมพันธ์อุณหภูมิกับคายน�้า 

 บทสนทนาของครแูสดงให้เหน็ว่า ครรููว่้านกัเรยีนเข้าใจความสมัพนัธ์ผดิ

อยู ่2 แห่ง เม่ือแก้เส้นทางที ่1 ให้เปลีย่นจาก O2 มาเป็นเหีย่วเพราะคายน�า้ตาม

เส้นทางที่ 2 ได้ นักเรียนก็ยังผิดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเอาคายน�้าไปสัมพันธ์กลับทิศ

กับอุณหภูมิ ครูจึงต้องแก้กลับไปให้คิดถึงถุงพลาสติก โดยตั้งค�าถามสุดท้ายว่า

ถุงพลาสติกกับอุณหภูมิสัมพันธ์กันอย่างไร 
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 นักเรียนต้องรู ้ เองจากค�าถาม

สุดท้ายของครูว่าในขณะที่ถุงพลาสติก

ไม่เกี่ยวอะไรกับอุณหภูมิ แต่การไม่เหี่ยว 

(คายน�้าน้อย) กลับเกี่ยวกับถุงพลาสติก 

ดังนั้น ตรรกะความสัมพันธ์ระหว่าง

อุณหภูมิและการคายน�้าที่ตนสรุปไว้นั้น

เป็นตรรกะที่ผิด 

 ค�าถามสุดท้ายของครู “ถ้าเกี่ยว

กับอุณหภูมิ แสดงว่าเอาใบไม้วาง

ไว้นอกถุงพลาสติก ก็น่าจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่า?” ถือเป็นค�าถาม  

“ชัน้คร”ู ทเีดยีว แสดงถงึการยกระดบัความเข้าใจการเป็นครเูพาะพนัธุปั์ญญา

ที่ใช้เทคนิค “ถามคือสอน” ที่สามารถวางแผนข้าม shot ได้ 

 ทีค่รทู�าได้เช่นนีเ้พราะครรููค้วามสมัพนัธ์ทีถ่กูต้องทัง้หมดของใบไม้ในถงุ

พลาสติกดังรูปนี้ก่อน 

 ผมเรยีกว่ารูล้กึซึง้ในองค์ความรู ้การรูเ้ช่นนีท้�าให้มเีครือ่งมอืประกอบการ

วเิคราะห์ค�าตอบของนกัเรยีน และใช้ความรูน้ีเ้ป็นสติในการต้ังค�าถามต้อนกลบั
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 อย่าลมืว่าเป็นครทู่านเดยีวกบัทีผ่ดิพลาดการถามเร่ืองแก้วน�า้หกัเหแสง

ในกรณีตัวอย่างก่อนหน้านี้ การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ “ถามคือสอน” เพียงครึ่งวัน 

กับโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญา สามารถท�าให้ครูท่านน้ีตั้งค�าถามได้ลึกซึ้ง 

เฉียบคม และมีแผนต้อนความคิดมากขึ้น

 กรณีศึกษาเรื่องการหักเหแสงเป็นสาระวิชาฟิสิกส์ ส่วนใบไม้เป็นสาระ

วิชาชีววิทยา ครูท่านนี้เป็นเป็นครูสาระวิชา เคมี เป็นการพิสูจน์ว่า “ถามคือ

สอน” เป็นทักษะที่ไม่ผูกติดกับสาระวิชา ขอเพียงให้มีความรู้พื้นฐาน มีตรรกะ  

มีความคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ที่ช่วยในการ backward thinking และ  

forward questioning
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บทที่
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3หลกัการเกดิ backward thinking
และ forward questioning
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“

“

เข้าร่วม workshop เพาะพันธุ์ปัญญา 2 วัน  
อาจารย์ไม่ได้พูดเรื่อง backward design เลย   
แต่ท�าให้ผม (ครู) รู้ว่า backward design 

คืออะไร
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 เมื่อครั้งที่ผมเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใหม่ ๆ จะได้ยินวาทะกรรม 

“backward design” บังเอิญผมเป็นผู้สอนวิชาการออกแบบเครื่องกล  

จึงคุ้นเคยกับการออกแบบท่ีคิดถอยหลังจากความต้องการของผู้ใช้บ้าง จาก 

คู่แข่งบ้าง สมยัทีท่�างานเป็นผูอ้�านวยการฝ่ายอตุสาหกรรมท่ี สกว. ผมยงัคุน้เคย 

กับการ guide นักวิจัยให้เอา specification ของงาน (ตามความต้องการ

ของผู้ใช้) มาก�าหนดเป้าหมาย (เราเรียก demand-targeted research and  

development) แต่ผมไม่เคยคิดว่าครูจะรู้จัก backward design เพียงแค่

นิยาม

 ปีแรกจ�าได้ดว่ีา workshop ที ่ม. อบุลราชธาน ีคณุครจูากจงัหวดัยโสธร

บอกผมขณะนั่งรถไปเยี่ยมโรงเรียนว่า “เข้าร่วม workshop เพาะพันธุ์ปัญญา 

2 วัน อาจารย์ไม่ได้พูดเรื่อง backward design เลย แต่ท�าให้ผม (ครู) รู้ว่า 

backward design คืออะไร”

ท�าไมต้องคิดถอยหลัง 

ท�าไมต้องถามเดินหน้า

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  63

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 “อ้าว...” ผมอทุานด้วยความแปลกใจ “ก ็สพฐ. ให้ครใูช้วธินีีอ้อกแบบ

การสอนนักเรียนไม่ใช่หรือ” ผมหันไปถามคู่สนทนาที่ก�าลังขับรถ สังเกตเห็น

สีหน้าเหมือนต้องการระบายความอึดอัดใจ 

 “เป็นครูมาจะ 30 ปีแล้ว” ครูเล่าความหลังพร้อมถอนหายใจ “อบรม 

backward design มาหลายครั้ง ผมไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยใช้เลย เพราะไม่รู้

ท�ายังไง ท�าไม่เป็น” จากนั้นก็นินทาต่อว่า “วิธีการของเขา คือ ศน. มาพูด 

ตาม PowerPoint ที่โรงเรียน จบแล้วบอกว่า แค่น้ีนะ หวังว่าเข้าใจ  

เอาไปท�าเองได้ แล้วลงเวทีกลับ ผมเองก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว ศน. รู้เร่ือง

และท�าเองเป็นหรือเปล่านะ” ภาพต้นไม้ข้างทางผ่านวูบวาบเหมือนอดีต  

backward design ของครู ที่เห็นเพียงภาพลาง ๆ 

 บทสนทนานี้สอดคล้องกับที่ผมพบว่าครูจ�านวนมากไม่เข้าใจหลักความ

เป็นเหตุ-ผล และตรรกะ และนี่คือจุดอ่อนของการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครู

 Workshop ผมไม่ได้สอนครเูรือ่ง backward design ทีเ่ป็นการออกแบบ

การสอนเลย ผมสอน backward thinking ให้ครูรู้ว่า “ผลเกิดจากเหตุ”  

และด้วยกฎน้ี “เหตยุ่อมมเีหตขุองเหต.ุ... เหตขุองเหตยุ่อมมเีหตขุองเหต.ุ...” 

 “เพราะการคดิถงึเหตทุีย้่อนหลงัหลายชัน้นีเ่อง ทีท่�าให้ผม (ครู) เข้าใจ

ว่า backward design คืออะไร” ครูท่านนั้นบอกผม

 ครูท่านนั้นไม่ได้กล่าวถึง forward questioning เพราะตอนนั้น  

(ปี 2556) ผมยังไม่ได้คิดถึง “ถามคือสอน” ทั้ง ๆ ที่ผมใช้กระบวนการถามใน

การจัด workshop มาโดยตลอด
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 Backward thinking ท�าให้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ เหมือน

การวางแผนสร้างข้ันบันได แต่ครูต้องพาตัวเองไปอยู ่ที่ฐานความรู ้และ

ฐานประสบการณ์ของนักเรียน อย่าเผลอเอาฐานความรู ้ตนเองเป็นที่ตั้ง  

ส่วน forward questioning เกิดจากการคิดวิเคราะห์ค�าตอบของนักเรียน  

แล้วใช้ความคิดสังเคราะห์มาออกแบบค�าถามให้นักเรียนรุกไปข้างหน้า  

ไปหาค�าตอบ ไปเข้าประตูความรู้ที่เป็นเป้าหมายของเรื่องที่ก�าลังเรียน

 Forward question จึงเป็น feedback ของครู ที่ท้าทายความคิดเดิน

หน้าเข้าหาความรูด้้วยตนเองของนกัเรยีน รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืของการประเมนิ

เพื่อพัฒนา (formative assessment) ที่ผมเขียนไว้ในหนังสือ “ถามคือสอน 

ทักษะประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” แล้ว

 บทที่ 3 จะให้ผู้อ่านทราบว่า “ถามคือสอน” ที่เป็นแนวคิดของเพาะ

พันธุ์ปัญญา (หรือ Socratic questioning) มีกระบวนการเกิด backward 

thinking และ forward questioning อย่างไร โดยผมมี 3 กรณีศึกษาที่ใช้วิธี

การ (approach) ต่างกัน
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“

“

การศึกษาและการท�างานที่ผ่านมา
ท�าให้ครูเป็นคนมีแต่เชื่อ
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กรณีศึกษาน�้าทิพย์ไม่เต็มขวด

 ผมเหน็น�า้ดืม่ยีห้่อน�า้ทพิย์ครัง้แรกเมือ่ไปจดั workshop ให้มหาวทิยาลยั

ราชภัฎราชนครินทร์วันที่ 17 ตุลาคม 2555 จึงเป็นท่ีมาของกระบวนการ 

ปฏิบัติการให้ครูเข้าใจการเกิดปัญญาแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ผมเขียนลักษณะ

บทความสั้น 5 ตอนทิ้งไว้นานแล้ว เพิ่งได้มีโอกาสเอามารวมในหนังสือเล่มนี้

ถามย้อนหาเหตุด้วย 

“ท�าไม”

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  67

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



1. จุดเริ่มต้นของการสร้างปัญญา

 “ท�าไมร้อน” “เพราะแดดออก” “ท�าไมแดดออก” “เพราะเป็น 

กลางวัน”“ท�าไมเป็นกลางวัน” “เพราะมีพระอาทิตย ์” “ท�าไมมี 

พระอาทิตย์” “เพราะ.....” “ท�าไม.....”

 ทุกคนเคยประสบกับเด็ก 3 ขวบเอาค�าตอบย้อนมาถาม “ท�าไม”  

ไม่รู้สิ้นอย่างข้างต้น ลองสังเกตดู เด็กจะถามเฉพาะประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคย

ประสบมาก่อน คนเรามีสัญชาตญาณต้องการรู้สาเหตุทุกครั้งที่มีประสบการณ์

ใหม่ (จึงถาม “ท�าไม”) เขาจะถามไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ค�าตอบยังไม่อธิบาย

เข้าสู่ประสบการณ์เดิมที่เขารู้แล้ว “ท�าไม” เป็นค�าถามหาเหตุของผลที่ผัสสะ  

sense ได้ แสดงว่ามนุษย์เราเกิดมาพร้อมสัญชาตญาณเป็นนักวิจัย!!

 การเรียนรู้เพื่อเกิดปัญญาเป็นผลผลิตของ “ประสบการณ์ใหม่ถูก

หลอมรวมกบัประสบการณ์ (และปัญญา) เดมิ และด้วยการคดิอย่างเข้มข้น 

และละเอียดโดยหลัก “ผลเกิดจากเหตุ” จนเข้าใจแก่ตนเอง ด้วยตนเอง”  

ปัญญาท่ีเกิดจึงเป็นล�าดับของ “ปฏิบัติ” (ให้มีประสบการณ์ใหม่) “ปฏิเวธ”  

(เอาปัญญาเดิมมาท�าความเข้าใจ) และ “ปริยัติ” (สรุปเป็นความรู ้จาก 

ความเข้าใจ)

 หลายคนรู้จักน�้าดื่มยี่ห้อน�้าทิพย์ ครูหลายคนที่ผมถาม ไม่เคยสงสัยว่า

ท�าไมเขาขายน�้าไม่เต็มขวด แม้กระทั่งเมื่อเปิดขวดด่ืมแล้วรู้สึกในทันทีว่ามีลม

ออกมาพร้อมกับขวดนิ่ม รู้เพียงพลาสติกบาง แต่ก็ไม่ทราบว่าท�าไมเขาขายน�้า

ไม่เต็มขวด

 ผมสงสยัว่าท�าไมครเูหล่านัน้ไม่สงสยั!! ทีผ่มสงสยัเพราะเป็นประสบการณ์

ใหม่ที่ผมไม่คาดมาก่อนว่าคนไม่สงสัย ประสบการณ์เดิมของผม คือ ผมเคย

สงสัยเมื่อเห็นครั้งแรก และผมเชื่อว่าคนเรามีสัญชาตญาณต้องสงสัยเมื่อมี

ประสบการณ์ใหม่
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 เม่ือครูตอบว่า “ไม่เคยสงสัย” ทันใดนั้น ผมดึงประสบการณ์เดิมมา

ท�าความเข้าใจว่าเป็นเพราะ “การศกึษาและการท�างานทีผ่่านมาท�าให้ครูเป็น

คนมแีต่เช่ือ” สาวเหตตุ่อว่า “เพราะการท�างานถกูครอบง�าด้วยระบบอ�านาจ” 

เป็นการปฏเิวธและสร้างปรยิตัแิก่ผมเอง จะถกูหรอืผดิขึน้กับหลกัฐานสนบัสนุน

 การเหน็น�า้ไม่เตม็ขวดท่ีเป็นประสบการณ์ใหม่ เราต้องสงสยัโดยธรรมชาติ 

 การสงสัยคือ “อยากรู้ในสิ่งที่ไม่รู้” ปัญญาเกิดในเสี้ยววินาทีที่ร้อง  

“อ๋อ... รูแ้ล้วว่าท�าไมน�า้ไม่เตม็ขวด” น่ันหมายความว่าปัญญาเกดิในในจงัหวะ

ที่เข้าใจประสบการณ์ใหม่ เมื่อรู้แล้ว เจ้าความไม่รู้หายวับไปทันที ปัญญามา

อวิชชาหาย 

 กว่าจะเกดิปัญญา เราต้องใช้ความคดิเชงิเหตุ-ผลมาอธบิายประสบการณ์

ใหม่ที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสบการณ์ที่ท�าให้สงสัย

 ประสาทสัมผัสแรกท่ีเรามีต่อน�้าทิพย์ คือ จักษุประสาท ปกติท่ีผ่าน

มาเราเห็นขวดน�้าท่ีวางขายจะบรรจุเต็มขวด การเห็นน�้าไม่เต็มขวดจึงเป็น

ประสบการณ์ใหม่ที่ต้องสงสัยว่า “ท�าไมน�้าไม่เต็มขวด” (ผมหมายถึงการเห็น

น�้าทิพย์ครั้งแรก)

 ทันทีที่เห็นน�้าไม่เต็มขวด เราจะดึงประสบการณ์เดิมมาอธิบายว่า  

“น่าจะมีคนเปิดดื่มแล้ว... ขวดร่ัว” ประสบการณ์เดิมเราจ�ากัดความรู้ว่า

น�้าไม่เต็มขวดเพียง 2 เงื่อนไขน้ีเท่าน้ัน แต่เมื่อพบว่าไม่ใช่เหตุทั้ง 2 ประการ  

(เช่น พบว่าฝาขวดยังไม่เปิด) และรู้ทั้งรู้ว่าเขาบรรจุไม่เต็มขวดอย่างตั้งใจ 

(เพราะเห็นทุกขวดท่ีวางขายเหมือนกันหมด) ถึงตอนนี้ เราต้องสงสัย 

การสงสัยเกิดเพราะประสบการณ์เดิมอธิบายไม่ได้ว่าท�าไม 
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 ประสาทสัมผัสที่ 2 คือกายสัมผัส เกิดเมื่อเราหยิบขวดน�้ามาถือไว้  

เมื่อนั้นเรารู้สึกว่าขวดตึงแข็ง จังหวะนี้เราจะดึงประสบการณ์เดิมมาอธิบาย

ว่าเพราะขวดหนา หากคิดได้เพียงนี้ก็จบไม่มีค�าถามต่อเพราะประสบการณ์

เดิมสรุปให้เสร็จแล้ว แต่บางคนที่บีบแล้วรู้สึกว่าหยุ่นๆ เหมือนบีบลูกโป่ง 

จะอธิบายว่ามีอากาศอัดอยู ่ เฉพาะคนหลังนี้จะเกิดความสงสัยใหม่ว่า 

“ท�าไมเขาอัดอากาศ” เพราะนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่ใช่น�้าอัดลม

 ประสาทสัมผัสล�าดับที่ 3 คือ โสตสัมผัส เกิดเมื่อได้ยินเสียงลมออก 

เมื่อบิดฝาขวด และในเวลาติดกันนั้นกายสัมผัสป้อนข้อมูลที่ 4 ว่า “ขวดนิ่ม”

 จงัหวะนี ้คนทีเ่คยคดิว่าขวดแขง็เพราะพลาสติกหนาจะเกดิค�าถามท�าไม  

เพราะเป็นประสบการณ์แย้งกบัข้อสรปุเดิม แต่บางคนทีส่งสัยว่าท�าไมอดัอากาศ

จะร้อง “อ๋อ!!” เพราะปัญญาเกิดจนเข้าใจแล้วว่าท�าไมน�้าไม่เต็มขวด 

 “อ๋อ.. เพราะเขาต้องการที่ว่างไว้อัดอากาศ” รู้ได้จากความรู้เดิม คือ 

อากาศต้องการที่อยู่

 แต่เราจะสร้างปัญญาได้มากขึน้ หากเข้าใจเหตทุีย่าวกว่านี ้โดยถามท�าไม

ไปเรื่อย ๆ เหมือนเด็ก 3 ขวบ

 “ท�าไมต้องอัดอากาศ?”

 “อ๋อ..เพราะต้องการให้ขวดแข็ง” อ๋อ ได้จากความรู ้เดิม คือ 

ขวดบางจะนิ่ม

 “ท�าไมต้องการให้ขวดแข็ง?”

 “อ๋อ..เพราะต้องการให้คนหยิบจับแล้วชอบ” เพราะความรู้เดิม คือ 

คนรู้สึกมั่นใจกับขวดแข็งมากกว่ากับขวดนิ่ม

 “ท�าไมต้องการให้คนชอบ?”

 “อ๋อ..เพราะเขาท�าไว้ขาย”
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 ค�าถามท�าไมท่ีไล่เรยีงได้ค�าตอบ 3 อ๋อหลงันีส้ร้างความเข้าใจมากกว่าอ๋อ

แรก ที่รู้เพียงว่า “น�้าไม่เต็มขวดเพราะต้องการที่ว่างไว้อัดอากาศ”

 คนที่คิดแบบ critical thinking ต้องสงสัยต่อว่า ผู ้ซ้ือตัดสินใจ  

(ครั้งแรกก่อนรู ้ว ่ามีอากาศอัด) ด้วยจักษุประสาท หากไม่ชอบสิ่งที่เห็น  

เขาย่อมไม่จับเพื่อให้ประสามสัมผัสทางกายบอกว่าชอบ (ที่ขวดตึงแข็ง)  

เมือ่การตดัสนิใจเกดิจากล�าดบัข้อมลูเช่นนี ้สมัผสัแรกทางตาย่อมส่งผลให้โอกาส

ขายได้ลดลง ซึ่งจะน�าไปสู่ข้อสงสัยต่อ “เอ๊ะ... เขาไม่รู้เลยหรือว่าคนตัดสินใจ

ซือ้ด้วยสายตาก่อนสัมผัสอืน่” อย่างไรกต็าม ความสงสยัคลายไป เมือ่คิดเรือ่ง

การลดต้นทุนขวด และการสร้างภาพลักษณ์ลดโลกร้อนมาชดเชยแทน

3. ปฏิเวธจากการหลอมรวมกับปัญญาเดิมสู่ปัญญาใหม่

 การเกิดปัญญาเข้าใจว่าท�าไมน�้าดื่มยี่ห้อน�้าทิพย์จึงบรรจุไม่เต็มขวด 

เป็นกระบวนการเอาปัญญาเดิมมาหลอมรวมกับประสบการณ์ใหม่

 ประสบการณ์ใหม่ คือ 1) ตาเห็นน�้าไม่เต็มขวด 2) มือสัมผัสขวดตึงแข็ง 

3) หูได้ยินเสียงดังของอากาศอัด และ 4) มือสัมผัสขวดนิ่ม เป็นประสบการณ์

ใหม่เฉพาะกับขวดน�้าทิพย์เท่านั้น แต่เชื่อไหมว่าไม่ได้ใหม่ส�าหรับทุกคนเลย 

เพราะประสบการณ์เป่าลูกโป่งตอน ป. 2 สร้างความเข้าใจแล้วว่าความดัน

ยิ่งมาก ลูกโป่งยิ่งพองแข็ง ถ้าลูกโป่งรั่ว อากาศจะออก (อาจได้ยินเสียงด้วย)  

แล้วลกูโป่งกแ็ฟบ ประสบการณ์เหล่าน้ีจะเปรยีบเทยีบว่าทีว่่างในขวดคอืลกูโป่ง

ที่พองแข็งตึงหากใส่อากาศอัดความดัน 

 การท�าการฝีมือตอน ป. 4 ที่ใช้กระดาษหนาบางต่างกันก็ให้ความเข้าใจ

ว่าความแขง็แรงสมัพนัธ์กบัความหนา-บาง ดงันัน้ จังหวะท่ีเปิดขวดแล้วลมออก

พร้อมขวดนิ่ม คือ จังหวะที่ความสงสัยหายไป เพราะเอาประสบการณ์เดิมมา

ร่วมอธิบาย คือ ความสัมพันธ์กันของความบาง ความดัน และความตึงแข็ง
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 หากพิจารณาให้ดี ข้อมูลท้ังหมดแยกกันเข้ามาต่างเวลา ต่างสถาน

ท่ีกัน ข้อมูลที่เรารับรู้จึงเป็นข้อมูลท่ีแยกกันอยู่ เหมือนข้อมูลงานวิจัยที่ถูก

วิเคราะห์แยกออกตามปัจจัยต่างหรือปัจจัยร่วม แต่เมื่อข้อมูลทั้งหลายไหลเข้า

มาเพยีงพอแก่การเข้าใจโดยประสบการณ์/ปัญญาเดมิ เมือ่นัน้กระบวนการสรปุ 

รวบยอดจะชักน�า (induce) ให้เกิดความเข้าใจแก่ตนเอง กระบวนการนี้ 

เราเรียนการคิดสังเคราะห์

 การศึกษาด้วยโครงงานฐานวิจัยใช้หลักการเดียวกันนี้ จัดให้นักเรียน

ท�างานตามแผนที่ก�าหนดไว้ (proposal) ได้ข้อมูลจากประสาทสัมผัส 

ทัง้หลายแล้วไม่รายงานเพยีงสิง่ท่ีสมัผสัได้จากผสัสะหยาบ (ตา ห ูลิน้ จมกู กาย)  

แต่นักเรียนต้องดึงปัญญาเดิม (สาระวิชาที่เรียน) มาร่วมอธิบาย เพื่อให้เข้าใจ

ว่าท�าไมข้อมูลจากผัสสะหยาบจึงเป็นเช่นนั้น

 ข้อมูลจากการท�าโครงงานฐานวิจัยมาได้ 2 ทาง คือ เครื่องมือวัด  

(เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ตาชั่ง) และทางผัสสะของนักเรียน (เช่น กลิ่น เสียง ภาพที่

เหน็ สมัผสัร้อน-เยน็ กระด้าง-อ่อนนุม่ ฯลฯ) นกัเรยีนต้องเกบ็ข้อมลูจากการวดั

แล้วเอามาอธบิายร่วมกบัข้อมลูทีผ่่านทางผสัสะและสาระวชิาอนัเป็นกฎเกณฑ์

ความเป็นจริงทางธรรมชาติ (หรือทางสังคม) การอธิบายนี้ต้องใช้จินตนาการ

และการคิดเช่ือมโยงเป็นเหตเุป็นผล ใช้ผสัสะทีล่ะเอยีดคอื “ใจ” ทีร่วมอารมณ์ 

ความรู้สึก ความคิด

 หน้าที่ครู คือ กระตุ้นให้นักเรียนใช้ผัสสะละเอียดให้คิดจากข้อมูล/

ประสบการณ์จนเกิดการสงัเคราะห์ ทีช่กัน�าผดุบังเกดิ (induce/emerge) เป็น

ความเข้าใจแก่ตนเอง
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4. ปัญญาจากหลักคิดผลเกิดจากเหตุ

 ทกุครัง้ทีผ่มถามว่า “เมือ่เขาลดความหนาขวดลง ครูคดิว่าก�าไรจะเป็น

อย่างไร?” ค�าตอบที่ได้คือเสียงประสานทั้งห้องว่า 

 “ก�าไรเพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนขวดลดลง” แต่ไม่มีใครตอบได้ว่าเขา

อัดลมเข้าไปอย่างไร? ปิดฝาอย่างไร? ในเมื่อเราเปิดฝายังไม่ทันพ้นปากขวด  

มันก็นิ่มแล้ว 

 หลายคนขาดโอกาสการเรียนรู้ เพราะไม่สงสัยตั้งแต่เห็นน�้าไม่เต็มขวด 

ได้ยินเสียงลมออกพร้อมขวดนิ่มก็ทราบเพียงว่าเขาอัดอากาศ รู้แล้วจบแค่นั้น 

ไม่สงสัยต่อ ไม่มีค�าถาม “ท�าไม”

 จรงิหรือทีจ่ะมกี�าไรเพิม่ข้ึนจากการท�าขวดบางแลกกบัภาพลกัษณ์สนิค้า

เอาเปรียบที่ขายน�้าไม่เต็มขวด? 

 “ถ้าเห็นน�า้ไม่เตม็ขวดวางร่วมกบัน�า้เตม็ขวด คนซือ้จะหยบิขวดไหน?” 

ผมตั้งค�าถาม

 “ขวดท่ีเต็ม” ผู้ตอบเห็นด้วยว่าคนเราเลือกซ้ือของด้วยสายตาก่อน  

และเลือกที่ตนได้ประโยชน์มากที่สุด

 “ขวดน�้า 2 ขวด มีทั้งนิ่มและแข็ง เราชอบขวดไหน? เพราะอะไร?” 

ผมให้สัมผัสขวดน�้าทิพย์ก่อนเปิดกับหลังเปิดแล้ว

 “ชอบขวดแข็ง รู้สึกว่าแข็งแรงดี”

 “น�้าเต็มหรือไม่เต็ม ขวดนิ่มหรือแข็ง ล้วนมีผลต่อการเลือกซ้ือ  

ตกลงขวดแขง็แต่น�า้ไม่เตม็จะขายดกีว่าเดิมไหม ถ้าคนตัดสินใจจากการเหน็

ว่าไม่เต็ม?”
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 “...”

 การคิดรอบคอบครบทุกด้านอย่างเป็นเหตุเป็นผลท�าให้เข้าใจทั้งหมด 

เห็นว่าการท�าสิ่งหนึ่งย่อมกระทบอีกสิ่งหนึ่ง สิ่งท่ีเกิดตามมาทั้งหลายนั้น  

มีทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษ เห็นว่าในดีมีเสีย เมื่อมีทักษะคิดได้รอบด้านเช่นนี้ 

การตีความข้อมูลจะลุ่มลึก และเกิดการเรียนรู้อย่างมาก

 โครงงานฐานวจิยัทีด่ ีคอืโครงงานทีไ่ม่รูทิ้ศทางค�าตอบชดัแจ้ง ให้นกัเรยีน

เรียนรู้จาก “เสียในดี และดีในเสีย” ในที่สุดความคิดมีวิจารณญาณจะพัฒนา

ขึ้นเอง

 “ขวดเปล่าปิดสนิท เมื่อขึ้นเคร่ืองบินสูงบนท้องฟ้า มันจะมีลักษณะ

อย่างไร?” ผมจ�าลองสถานการณ์ใหม่

 “ตึง พอง แข็ง เปิดแล้วมีลมออกมา” ครูที่มีประสบการณ์ตอบได้

 “อะไรท�าให้ขวดพองตึงบนท้องฟ้า?”

 “ความดันในขวด”

 “นอกขวดก็มีความดันไม่ใช่หรือ?” ผมแหย่เพื่อให้ครูตอบเข้าหา 

เป้าหมาย

 “ในขวดมีความดันมากกว่านอกขวด มันจึงพองตึง”

 “ท�าไมในขวดมีความดันมากกว่านอกขวด?”

 “เพราะข้างในมันเป็นความดันที่พื้นดิน ตอนที่เราปิดฝามันก่อนออก

บิน แต่นอกขวดเป็นความดันเมื่อเครื่องบินอยู่สูงบนฟ้า” ส่วนมากครูที่ตอบ

ได้เป็นครูฟิสิกส์

 “ถ้าอย่างนั้น... เขาบรรจุน�้าทิพย์อย่างไร? มันจึงตึงเหมือนขวดเปล่า
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บนเครื่องบิน” ในที่สุดผมต้อนให้ตอบกลับมาที่การบรรจุน�้าทิพย์ ที่เป็นเป้า

หมายการเรียนรู้ถัดไป

 “บรรจุท่ีความดันสูงกว่าพื้นโลก” ไม่ง่ายนักที่มีคนตอบได้มาถึงจุดนี้ 

บางคนแถไปตอบว่าบรรจุน�้าร้อน บ้างก็แย้งว่าบรรจุน�้าเย็น ขอให้ผู้อ่านตอบ

ตนเองว่าถูกหรือไม่ ถ้าผิด จะถามต้อนอย่างไรให้เขารู้ว่าผิด

 “ท�าอย่างไร ถ้าไม่ต้องการซื้อเรือด�าน�้าลงไปบรรจุใต้ทะเล?”  

ผมถามให้คิดหลังจากชวนคุยเร่ืองหูอื้อจากการด�าน�้าลึกจนเข้าใจว่าใต้น�้ามี

ความดันสูงแล้ว

 “.....”

 “สรุปว่าเม่ือความหนาขวดลดลง ก�าไรจะเป็นอย่างไร?” ในที่สุดครู

เข้าใจความสัมพันธ์ที่มากกว่าการลดต้นทุนขวด

 การคิดจนเห็นดีในเสีย เสียในดี น�าไปสู่การฝึกการเขียนผังเหตุผลที่ซับ

ซ้อน จนเข้าใจทั้งหมดได้ว่าก�าไรมี 2 เส้นทาง มีทั้งเพิ่มและลด11

11 ผังความสัมพันธ์เหตุ-ผลเชื่อมโยงเหตุ (หางลูกศร) เข้ากับผล (หัวลูกศร)   ลูกศรเส้นทึบหมายถึงเหตุและผลมีความสัมพันธ์ 
 ไปทางเดยีวกนั (เพิม่หรอืลดไปด้วยกนั)  เส้นประหมายถงึความสมัพันธ์กลบัทางกนั  การเพิม่ของเหตทุ�าให้ผลลดลง เป็นต้น
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5. ปัญญาที่เกิดจากความคิดละเอียดรอบด้าน (โยนิโสมนสิการ)

 นักเรียนเพาะพันธุ ์ปัญญาต้องหัดสังเกตความไม่เป็นไปตามปกติ 

หมายความว่าเรามีความปกติท่ีคุ้นเคยเป็นเกณฑ์อ้างอิง เมื่อพบเห็นอะไร 

เราต้องดึงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงของเรา จึงจะเห็นความปกติหรือไม่

เป็นไปตามปกติ เป็นการเริ่มต้นสงสัยให้ต่อมเอ๊ะท�างาน การศึกษาที่ใช้ RBL  

เป็นเครื่องมือต้องฝึกการคิดเปรียบเทียบจนสงสัย จึงจะตั้งค�าถามได้ ถ้าไม่มี

นิสัยนี้ เราจะเห็นทุกอย่างผ่านตาในความหมายว่าเป็นสิ่งปกติไปหมด วิธีคิด

ของเราจะเป็นฝ่ายตัง้รบั (passive) มากเกินไปจนไม่เกดิจดุตัง้ต้นของการเรยีน

รู้เอง เขาเรียก “คิดอยู่ในกล่อง” 

 คร้ังแรกที่ผมเห็นน�้าดื่มยี่ห้อน�้าทิพย์ผมแปลกใจว่าท�าไมเขาขายน�้าไม่

เต็มขวด ผมเห็นการใส่น�้าไม่เต็มขวดว่าเป็นความไม่ปกติ ผมถามตัวเองว่าผู้ซื้อ

เขาคิดอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับความปกติที่เคยเห็นน�้าเต็มขวด แน่นอนว่า

ต้องกระทบต่อยอดขาย เพราะเป็นความไม่ปกติที่ผู้บริโภคไม่ชอบ (ที่คิดเช่น 

นีเ้พราะผมยงัไม่เคยเหน็โฆษณาลดโลกร้อน ไม่ทราบเรือ่งขวดนิม่ ไม่ทราบการ

อัดอากาศ เป็นการเห็นครั้งแรกจริงๆ)

 เมื่อได้ยินเสียงลมรั่วออกจากขวดพร้อมขวดนิ่ม คนที่มีความคิดเชิง

เหตุผลที่ไวพอจะรู้ทันทีว่าการบรรจุไม่เต็มขวดเพราะต้องมีส่วนบนส�าหรับ

อากาศอัดเพื่อให้ขวดนิ่มกลายเป็นขวดแข็ง หลายคนจบค�าถามที่จุดนี้  

แต่ส�าหรับคนที่มีประสบการณ์คิดลึกซึ้งจะถามค�าถามต่อไปเรื่อยๆ ในที่สุด 

แปลงความคิดออกมาเป็นเส้นทางความเป็นเหตุ-ผลอย่างน้อย 5 เส้นทาง 

ดงัรปูข้างล่างน้ี แล้วจะเข้าใจว่าการลดความหนาขวดลงเป็นเหตุเริม่ต้นทีจ่ะส่ง

ผลต่อก�าไรปลายทางอย่างไรบ้าง

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  76

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



รปูข้างบนคอืผลของ 2 ปัจจัยหลกั ทีแ่ยกเป็น 2 กลุม่ คอื ภาพลกัษณ์สนิค้า และต้นทนุสนิค้า 
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 ภาพลกัษณ์ไม่ดจีากการเหน็น�า้ไม่เตม็ขวดและขวดนิม่ (รูปบน) ท�าให้ก�าไร

ลดลง 2 เส้นทาง แต่เมือ่ใส่อากาศอดั ก�าไรเพิม่ขึน้จากภาพลกัษณ์ทีข่วดตงึแขง็ 

รูปล่างเป็นผลจากต้นทุนทั้งวัตถุดิบและการบรรจุ ก�าไรเพ่ิมจากต้นทุนขวด

ท่ีลดลง แต่ก�าไรก็ลดลงจากการเพิ่มต้นทุนบรรจุที่ต้องอัดอากาศ อย่างไรก็ดี 

การอัดอากาศทีเ่ปน็ต้นทุนบรรจไุดร้ับการชดเชยดว้ยภาพลักษณ์ที่ดีจากความ

ตึงแข็งของขวด

 ทุกครั้งที่ท�า workshop มาถึงผังนี้ และผมถามว่า “จากเส้นทางทั้ง 

5 มีก�าไรลดลง 3 เส้นทาง เพ่ิมขึ้น 2 เส้นทาง... สรุปได้หรือยังว่าการลด

ความหนาขวดลงท�าให้ก�าไรเป็นอย่างไร” 

 การศึกษาไทยที่ท�าให้คนไม่ต้องคิดอะไรมาก และการวิจัยท่ีสอนแต่

เชิงปริมาณจาก score แบบสอบถาม ท�าให้คนไม่เห็นความหมายเชิงคุณภาพ 

ขาดการคิดแบบ critical thinking เป็นหลักฐานที่ผมหาได้ไม่ยากจากค�าตอบ

ที่ประสานเสียงทั้งห้องว่า 

 “ก�าไรลดลง”

 เราได้เรียนรู ้ว่า การที่ผลเกิดจากหลายเหตุ (ต้นทุนผลิตภัณฑ์เกิด 

จาก 2 เหตุ) และหนึ่งเหตุท�าให้เกิดหลายผล (ความหนาขวดท�าให้เกิด 4 ผล) 

ท�าให้เส้นทางความสมัพนัธ์เชิงเหต-ุผลซบัซ้อน ความดนับรรจมุทีัง้บทบาทเพิม่

ก�าไรผ่านทางความตึงแข็งขวด และลดก�าไรโดยเพิ่มต้นทุนผลิตภัณฑ์

 แต่ครูต้องไม่ติด “กับดัก” ทางความคิดและความเคยชินที่ไม่ต้องคิด 

การเห็นว่าก�าไรลดลง 3 ทาง เพิ่มขึ้น 2 ทาง แล้วสรุปว่าก�าไรลดลงเป็นผล

ของกับดักและความเคยชินที่รู้ความรู้เพียงนิยามที่ท่องกันมา แบบเดียวกับที่

นักเรียนตอบว่า 25/5 ได้ 2 เพราะติดกับการท่องว่า “ตัวบนตัวล่างตัดกันได้”
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 ถ้าครตู้องการสอนให้นกัเรยีนคดิเป็น ครตู้องเหน็โอกาสการสร้างเคร่ือง

มอืสอนให้นกัเรียนคดิจากการถามจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่ยูร่อบตวัในชวิีต

ประจ�าวัน เมื่อเห็นโอกาสแล้ว ครูต้องรู้ค�าตอบของปรากฏการณ์นั้น แล้วเอา

ค�าตอบมาออกแบบด้วยการคิดย้อนหลัง (backward thinking) เพื่อออกแบบ

กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเอง เครื่องมือส�าคัญคือผัง

เหตุผลที่แยกแยะความสัมพันธ์เป็นเส้นทึบและเส้นประ ผู้สนใจปฏิบัติการนี้

สามารถหาดูได้จากเหตุการณ์จริงในการฝึกครูศูนย์เพาะพันธุ์ปัญญาศรีสะเกษ  

(ความยาวประมาณ 20 นาที) ได้ท่ี https://www.youtube.com/ 

watch?v=0PEPOT7pt18 
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“

“ถ้าท�างานสอนโดยไม่มี “ธง”
ครูจะไม่มีบันไดให้ขึ้น
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กรณีศึกษาผ้าเปียกสีคล�้า

 เมือ่ปีทีผ่่านมาครเูพาะพนัธุปั์ญญาท่านหนึง่ email บอกว่าจะส่งลูกศษิย์

ขึ้นเวทีฟิสิกส์สัประยุทธ์ในหัวข้อท�าไมผ้าเปียกจึงสีคล�้า รบกวนขอค�าอธิบาย

ทางวิชาการจากผม ความรู้เรื่องนี้อยู่ระดับมัธยมต้น ท่ีเรียนเกี่ยวกับแสงและ

การมองเห็น ผมเชื่อว่าเป็นความรู้แยกส่วนที่ไม่ได้อธิบายว่าท�าไมผ้าเปียกจึง

สีคล�้า (มิฉะนั้นคงไม่เอามาเป็นโจทย์ประลองความรู้) ครูฟิสิกส์น่าจะตอบได้ 

แต่เพราะเป็นครูเพาะพันธุ์ปัญญา ผมจึงแนะน�าครูว่าแทนการบอกความรู้  

ครูควรถามให้นักเรียนดึงความรู้เดิมเกี่ยวกับแสงและการมองเห็นมาตอบ  

จนในที่สุดสามารถรู้ได้เอง ผมเอาเรื่องนี้มาสร้างกระบวนการ workshop ให้

ครูรู้ว่า “ถามคือสอน” นั้นเป็นอย่างไร12

12 จัด workshop ฝึกครูเรื่องนี้ครั้งแรกที่ศูนย์พี่เลี้ยง ม. พะเยา เมื่อ 10-11 มกราคม 2558  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ 
 พร้อมครู

วางแผนค�าถาม

จากธงความรู้
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 ผมจะเอาค�าถามทีถ่ามครมูาเขยีนเป็นบทสนทนา เพือ่ให้เข้าใจการต้อน

ความคิด จากนั้นจึงเฉลยว่าค�าถามเหล่านี้เกิดได้อย่างไร การคิดวางแผนแบบ 

backward thinking เกิดได้อย่างไร

 เมื่อเป็นเรื่องของการมองเห็น เราต้องให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม 

“ท�าไมเราเห็นวตัถ?ุ” เป็นค�าถามแรกท่ีผมออกแบบมา ค�าถามนีไ้ม่ยาก เพราะ

นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมต้นแล้ว 

 “เพราะมีแสงกระทบวัตถุแล้วแสงนั้นสะท้อนเข้าตา” ผู้ที่ตอบได้

มักเป็นนักเรียน ตอบชัดถ้อยชัดค�าตามท่ีท่องจ�ามา ผมถือว่าค�าตอบนี้เป็นธ 

ความรู้ที่ 1 

 “ท�าไมวัตถุสีขาว?” หลายคนอาจจะตอบว่าเพราะมันสีขาว โดยไม่โยง

เข้าหาการสะท้อนแสง

 “เพราะทุกแถบแสง (spectrum) สะท้อนออกมาจากวัตถุ” ค�าตอบ

นี้ปกติใช้เวลามากกว่าค�าตอบแรก แต่ทุกเวทีมีคนตอบได้ (สาระคือ แสงสีขาว

เป็นการรวมของทุก spectrum แสง นิวตันเป็นผู้พิสูจน์ โดยให้แสงสีขาวผ่าน

แท่งปริซึมแล้วกระจายออกเป็นแถบสี คือ ม่วง คราม น�้าเงิน เขียว เหลือง  

แสด แดง)

 “ท�าไมวัตถุสีด�า?”

 “เพราะทุก spectrum สีถูกดูดไว้หมด ไม่มีอะไรสะท้อนออกมา” 

เพราะสีด�าตรงข้ามกับสีขาว ค�าตอบท่ีผ่านมาช่วยให้นักเรียนสรุปเป็นค�าตอบ

นี้ไม่ยาก 

 “ท�าไมวัตถุสีแดง?”

 “เพราะทุก spectrum สี ยกเว้นสีแดงถูกดูดไว้ เราจึงเห็นแต่สีแดงที่

สะท้อนออกมา” สามค�าถามเรื่องสีมีเป้าหมายให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง

องค์ประกอบของแสงสีขาว การสะท้อนแสง และการดูดกลืนแสงของวัตถุ
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 “ท�าไมวัตถุดูสว่าง?” ผมเปลี่ยนค�าถามใหม่ เพราะผมรู้ว่าสีคล�้ามักจะ

โยงกับความสว่างลดลงด้วย

 “เพราะแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุนั้นมีความเข้มแสงมาก” ค�าตอบ

นี้ใช้เวลาพอสมควร นักเรียนต้องคิดเชื่อมโยงสว่างกับความเข้มแสงให้ได้ก่อน 

 “ความเข้มแสงที่ท�าให้วัตถุสว่างเกิดจากอะไร?”

 “เกดิจากความสามารถสะท้อนแสงของวตัถนุัน้ ถ้ามนัสะท้อนออกมา

มาก มนักด็สูว่าง” ความรูเ้รือ่งความเข้มแสงและการสะท้อนแสงหนนุความคิด

ให้ตอบข้อนี้ 

 แต่ความเข้มแสงหรือความสว่างยังไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นสีคล�้าเมื่อผ้า

เปียกเสียทีเดียวนัก เพราะสีคล�้าของผ้าเปียกคือทั้งไม่สว่างและสีเพ้ียนไปจาก

เดมิด้วย เรารู้แล้วว่าทีไ่ม่สว่างเพราะสะท้อนแสงน้อยลง ทีสี่เพ้ียนเพราะผ้าเปียก

ยงัสะท้อนแถบแสงต่างจากเดมิด้วย (อกีมมุหนึง่คอืมนัเปลีย่นการดดูกลนืแถบสี

ไปจากเดมิ) แทนท่ีจะสะท้อนสีแดงออกมาเช่นเดมิ มนัเลือ่นแถบสี (spectrum) 

ของการสะท้อน ท�าให้สะท้อนสีอื่นปนออกมาด้วย สีผ้าจึงเปลี่ยนไป เช่น เห็น

สีแดงเป็นสีแดงปนน�้าตาล เป็นต้น เมื่อทั้งความสว่างและแถบสีเปลี่ยน มันจึง

ปรากฏเป็นสีคล�้า 

 ที่เขียนในย่อหน้าข้างต้น คือ แนวทางของการสรุปค�าตอบทั้งหมดว่า

ท�าไมผ้าเปียกจึงสีคล�้า หน้าท่ีของครูคือ กระตุ้นให้นักเรียนเช่ือมโยงค�าตอบ 

ทั้ง 6 ก่อนหน้านี้จนชักน�า (induce) สรุปเป็นค�าตอบว่าท�าไมผ้าเปียกจึงสีคล�้า 

การถามให้นักเรียนสรุปได้เองเป็นงานค่อนข้างยากหากนักเรียนขาดทักษะ

การเชื่อมโยงความรู้ และหากครูขาดทักษะการถามกระตุ้นให้รวมความรู้ที่

กระจัดกระจาย 
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 เมื่อนักเรียนสรุปได้ความรู้เช่นน้ีแล้ว เขาต้องเข้าใจว่าปรากฏการณ์ที ่

ผ้าเปียกมีสีคล�้านั้นเกิดจากน�้า นั่นหมายความว่าน�้าคือต้นเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์เรื่องแสงและการมองเห็นผ้าเปียก

 ความรู้น้ีคือจุดตั้งต้นของ backward thinking ที่ครูต้องรู้ว่านักเรียน

ต้องรู ้อะไรเป็นล�าดับก่อนหลัง ต้องมีกี่ค�าถาม เรียงล�าดับค�าถามอย่างไร 

เปรียบเทียบได้กับการต้อนแกะเข้าคอกอย่างที่ผมเปรียบเปรยไว้ ผมเขียนเป็น

ขั้นบันไดการไต่ความรู้ของล�าดับค�าถามทั้ง 6 ได้ดังรูป

 ที่ปรากฏบนขั้นบันได (ค�าถาม) คือ ปรากฏการณ์การมองเห็นวัตถุ 

ส่วนที่มีธงปักไว้ คือ สาระความรู้ที่นักเรียนเรียนแล้ว เช่น บันไดขั้นที่ 1 ถาม

ปรากฏการณ์ว่า “ท�าไมเรามองเหน็วตัถ”ุ ค�าถามนีก้ระตุ้นให้นกัเรียนดงึความรู้

เรือ่งแสงตกกระทบวตัถแุละสะท้อนเข้าตามาตอบ เป้าหมายการขึน้บนัไดนีค้อื

การ “เห็น” 
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 บันไดอีก 3 ขั้นถัดไปจะตอบธงความรู้ที่ผมท�า backward thinking  

ไว้ว่านักเรียนต้องทบทวนความรู ้ว ่าแสงสีขาวประกอบด้วยแถบสี 7 สี  

หากวัตถุดูดกลืนทุกแถบสีไว้มันจะเป็นสีด�า (เพราะไม่มีสีใดสะท้อนออกมา) 

บนัไดข้ันนีถ้กูย�า้ด้วยขัน้ถดัไปว่าเราเห็นสแีดงเพราะมเีฉพาะแถบสแีดงทีส่ะท้อน

ออกจากวัตถุ บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้รวมกันให้นักเรียนเข้าใจว่า “เราเห็นแถบแสง 

ที่ถูกเลือกให้สะท้อนออกมาจากวัตถุ” 

 บันได 2 ขั้นสุดท้ายมีหน้าที่ให้สรุปความรู้ว่าแสงท่ีสะท้อนออกมาดู 

ไม่สว่างเพราะแสงถูกดูดกลืนไว้ โดยตั้งค�าถามให้ดึงความรู้เกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ของความเข้มแสง ความสว่าง และการดูดกลืนแสง

 สรุปบันได 6 ขั้นนี้ นักเรียนได้ทบทวนความรู้ที่เคยอยู่แยกกัน 6 ความรู ้

กระบวนการของครูต่อจากนี้ คือ กระตุ ้นให้นักเรียนรวบความรู ้ ท้ัง 6  

เป็น 3 ความรู้หลัก คือ “เห็น” + “แถบแสงที่ถูกเลือกให้สะท้อนออกมา + 

“ในปรมิาณท่ีลดลง” แล้วสรปุรวบยอดเข้าไปท่ีสาเหตวุ่า “น�า้ในผ้าเป็นเหตใุห้ 1)  

เลือ่น spectrum การสะท้อนแสง (สเีปลีย่น) และ 2) ดูดกลนืแสงไว้ (สไีม่สว่าง) 

จึงเข้าใจขั้นสุดท้ายว่า “อ๋อ... ด้วยเหตุนี้เอง ที่ท�าให้เห็นสีคล�้า เมื่อผ้าเปียก”

 เรื่องการดูดกลืนแสงไว้นี้ยังสามารถอธิบายได้จากความรู ้เรื่องการ

สะท้อนและหักเหแสง เมื่อผ้าเปียกน�้าว่า “น�้าเป็นสารโปร่งแสง หมายถึง

แสงเดินทางผ่านและหักเหได้ ถ้าเรามีน�้าเคลือบผ้าอยู่ แสงที่ตกกระทบจะม ี

ทั้งท่ีสะท้อนออก และหักเหเดินทางผ่านชั้นน�้าเข้าไปสะท้อนท่ีผ้า จากนั้น 

มันก็ซ�้าการหักเหและสะท้อนที่รอยต่อกับอากาศ ดังรูป”
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 เพราะมีการสะท้อนและหักเหหลายครั้ง แสงที่เดินทางผ่านอากาศมา 

เข้าตาเราจึงลดปริมาณลง (แสงหายไปจากการสะท้อนไปมาในชั้นของน�้า)  

ความเข้มจึงลดลง (ไม่สว่าง) 

 เมื่อทราบค�าตอบที่อธิบายด้วยรูปนี้แล้ว ครูก็สามารถออกแบบฝึกถาม

ต้อนความคิดนกัเรยีน ให้เอาความรูเ้ดมิมาท�าความเข้าใจเรือ่งการสะท้อนและ 

หักเหของแสงในชั้นของน�้า จนนักเรียนเขียนรูปข้างต้นได้ด ้วยตนเอง 

ซึ่งค�าถามและธงความรู้จะต่างจากที่ผมท�าเป็นตัวอย่างใน workshop

 แสดงว่าการถามต้อนไปสู่ความรู้มีได้หลายเส้นทางมาก ลองดูสิครับ

ว่าบันไดความรู้ และธงความรู้ในการถามต้อนให้นักเรียนเขียนรูปนี้ได้เองเป็น

อย่างไร
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“

“

รู้สอนด้วยการคิดอย่างมีอิสระของ
จินตนาการ... แต่เชื่อมโยงกับสิ่งที่

ต้องการให้เรียน
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กรณีศึกษาน�้าตกมาเป็นหยด

 น�้าตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูงกลายเป็นละอองน�้าเมื่อตกลงใกล้แอ่งน�้า 

ด้านล่างเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นท่ัวไป จนคนไม่สงสัย แบบเดียวกับท่ี

แอปเปิ้ลตกใส่หัวคนทั่วไปก็ไม่มีใครสงสัยจนกระท่ังถึงคราวของนายนิวตัน 

เราไม่สงสยัเพราะเป็นปรากฏการณ์

ที่เคยชินมาต้ังแต่เด็ก จนเห็นว่า

ธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้ ถ้ามันต่าง

จากนี้เราจะต้องสงสัยแน่นอน เช่น 

ถ้าแอปเป้ิลหลดุจากขัว้แล้วลอยอยู่

ในอากาศ ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็น

ปรากฏการณ์ล�าน�้ากลายเป็นหยด

น�้าดังรูปนี้ และก็ไม่เคยสงสัย

การกระตุ้นสมองซีกขวา

ให้เรียนรู้ผ่านอุปมาอุปมัย
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 หากจะปฏบิติัการ “ถามคอืสอน” ครตู้องรูค้วามรูเ้บือ้งหลงัปรากฏการณ์
นี้ก่อน จากนั้นจึง backward thinking จัดล�าดับความรู้ที่นักเรียนต้องดึงมาใช้ 
แล้วออกแบบค�าถามทีร่กุเข้าหาค�าตอบ (forward questioning) บนฐานความรู้นัน้ 

 ผมเคยท�าปฏบิตักิารนีกั้บคร ูโดยบอกว่าผมจะท�าให้ครูรู้ว่าท�าไมน�า้จึงตก
มาเป็นหยด13 แต่ครูต้องพยายามตีความจากภาพ 4 ชุด ที่จะค่อยๆ ต่อความ
คิดให้เชื่อมโยงเข้าสู่ค�าตอบตามล�าดับ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กระตุ้นสมองซีกขวาให้
ท�างานก่อนสมองซกีซ้าย ขอให้ลองอ่านอย่างถีถ้่วน ลองคิดตามดวู่า ถ้าเป็นท่าน 
(ผู้อ่าน) จะรู้ได้ด้วยตัวเองไหม จากนั้นท�า backward thinking ของตนเองว่า
ผมเอาความคิดใดมาออกแบบ รูปชุดที่ 1 คือรูปข้างล่างนี้

รูปชุดที่ 1 

 รูปชุดที่ 1 ที่ให้ครูดูสร้างความงงพอสมควร เพราะเป็นรูปแรก ยังไม่มี
อะไรให้เชื่อมโยง ผมตั้งค�าถามว่า 

 “เห็น 2 รูปนี้แล้วคิดถึงอะไร?” 

 คนส่วนมากเห็นเป็นสร้อยข้อมือ เห็นเป็นโซ่ตามสภาพที่ปรากฏ  
สรุปว่า “เห็น” แต่ไม่ได้ “คิดถึง” อะไรตามที่ถาม การเห็นเพียงจักษุญาณ 
ยงัไม่กระตุน้สมองให้เหน็อย่างทีผ่มต้องการสือ่ถงึแรงเกาะกนัทีแ่ขง็แรงต่างกนั 
จนกระทั่งเมื่อเอามาเปรียบเทียบเป็นรูปชุดที่ 2 
13 เป็น workshop ที่ท�าต่อจากผ้าเปียกสีคล�้า โดยให้นักเรียนออกนอกห้อง ผมอธิบายความรู้แก่ครู 15 นาที แล้วให้คร ู
 จับกลุ่มออกแบบบันไดและธงความรู้ 30 นาที ก่อนที่จะให้นักเรียนเข้ามาให้ครูฝึก ผมพบว่าประมาณ 15-20 นาที  
 จะมีครูถามต้อนความคิดนักเรียนได้ส�าเร็จ เป็นการท�า workshop ที่ทั้งครูและนักเรียนสนุกมาก คุณครูที่ผมยกตัวอย่าง 
 เรื่องแสงหักเหผ่านแก้ว เมื่อผ่าน workshop นี้เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งค�าถามต้อนนักเรียนเรื่องใบไม้สดในถุงพลาสติก  
 ที่เอามาเล่าในบทที่ 2 ได้
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รูปชุดที่ 2

 คราวนี้เมื่อเปลี่ยนค�าถามใหม่ว่า “หากเทียบเคียง 2 รูปบนกับ 2 รูป
ล่าง คิดว่ารูปใดเทียบเคียงกับรูปใด” 

 เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น ค�าถามเจาะจงมากขึ้น คนเกือบทั้งหมดตอบได ้
ไม่ยากว่า “โซ่เทียบได้กับน�้าแข็ง”

 “ท�าไมจึงเชื่อมโยงรูปอย่างนั้น” 

 “ก็ดูจากความแข็งแกร่งสิครับ” ครูตอบ

 “อะไรท�าให้สสารแข็งแกร่ง?” ผมไล่ค�าถาม

 “แรงเกาะกันของสสาร” ครูเอาความรู้เรื่องแรงเกาะกัน (cohesive 
force) มาตอบไม่ยาก โดยเฉพาะครูวิทยาศาสตร์ ดังนั้น สร้อยลูกปัดจึงเทียบ
ได้กับน�้า (บางคนเอาความพลิ้วไหวมาเปรียบเทียบ)

 จากนั้นผมเผยรูปชุดท่ี 3 เป็นคนว่ิงมาราธอนกับวิ่งผูกขา โดยให้เทียบ
เคียงกับรูปชุดล่างคือสายสร้อยกับลูกแก้ว โจทย์นี้ไม่ยากที่คนจะตอบว่า 
การวิ่งแข่งมาราธอนเทียบได้กับลูกแก้ว เพราะคนไม่ได้ผูกติดกัน เมื่อคน 
ออกสตาร์ทเราจึงเห็นคนวิ่งเร็วกว่าแยกตัวออกไป
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รูปชุดที่ 3 

 ผมตั้งใจให้กระบวนการตีความเปรียบเทียบจากรูป 3 ชุดที่ผ่านมา 

สร้างภาพในใจครูว่า 1) สสารมีแรงเกาะกันมากน้อยตามสภาพ ของแข็งมีแรง

เกาะกันมากกว่าของเหลว 2) สสารที่มีแรงเกาะกันน้อยย่อมมีอิสระท่ีจะแยก

กันได้ง่าย 

 ถึงตอนน้ี ผมเชื่อว่าครูพร้อมที่จะรู้ค�าตอบเองจากรูปชุดที่ 4 ผมให้ครู

หารือในกลุ่มว่า “จากที่เห็นภาพทั้งหมด ครูเห็นค�าอธิบายหรือยังว่า ท�าไม

น�้าที่ตกจากที่สูงจึงแยกตัวเป็นหยดน�้า”

รูปชุดที่4
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 ครูจะเอาประสบการณ์การเปรียบเทียบความหมายมาพิจารณารูปนี ้

ไม่นานนักจะมีคนเห็นว่า สายสร้อย คนวิ่งผูกขา และคนยืดสปริงมีบางอย่าง

ร่วมกัน ส่วนคนวิ่งมาราธอน ลูกแก้ว และสายน�้าเป็นหยดคือสิ่งเทียบเคียง

กัน แต่จะยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าท�าไมน�้าตกจากท่ีสูงจึงกลายเป็นหยด 

จนกว่าผ่านระบบค�าถามต้อนให้คิดอีกชุดหนึ่ง

 “ถ้าการว่ิงผกูขามคีนใดคนหนึง่วิง่เรว็กว่าอกีหลายคนจะเกดิอะไร?”  

ผมเริ่มตั้งค�าถามต้อนให้คิด

 “ว่ิงเร็วแค่ไหนก็ไปไม่ได้หรอก เพราะผูกขาติดกันไว้” บ้างก็ตอบว่า 

“ก็ล้มระเนระนาดสิ เพราะคนวิ่งเร็วดึงให้สะดุด”

 “ถ้าคนที่วิ่งมาราธอนวิ่งเร็วกว่าคนอื่นจะเป็นอย่างกรณีวิ่งผูก 

ขาไหม?” ผมถามเปรียบเทียบภาพอีกชุดหนึ่ง 

“ไม่นะ... คนที่วิ่งเร็วกว่าจะแยกออกไป”

 สองค�าถามนี้เป็นค�าถามให้จินตนาการตามสถานการณ์ที่ก�าหนดด้วย 

ค�าว่า “ถ้า” คราวนี้ถึงค�าถามย้อนไปคิดที่เหตุ

 “ท�าไมน�า้เมือ่ตกลงมาสักระยะหนึง่จึงแยกออกเป็นเมด็?” ผมสวนการ

ถามหาเหตุทันควัน

 ถึงขณะนี้ครูบางท่านตอบได้ว่า “เพราะน�้าแยกตัวออก”

 “ท�าไมแยกตัว?” ผมไม่รอช้าท่ีจะถามเหตุของเหตุ พร้อมกับช้ีไปที่รูป

ชุดที่ 4 บนจอ

 “เพราะมันมีความเร็วมากกว่า และน�้าแทบไม่มีแรงเกาะกันเลย”  

ในที่สุดก็มีคนโพล่งออกมาจากการเทียบเคียงกับการวิ่งมาราธอน

 “ท�าไมมันมีความเร็วมากกว่า?” ผมรุกด้วยค�าถามเหตุของเหตุ 

ของเหตุ คราวนี้เป็นค�าถามที่ค่อนข้างยากส�าหรับครูทั่วไป จนกระทั่งต้อง 
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ถามว่า “ทีป่ลายท่อกับทีป่ลายสายน�า้มอีะไรต่างกนั ทีม่อีทิธพิลต่อความเรว็?”  

เป็นค�าถามให้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีต่างกัน 2 สถานะ (ปลายท่อกับปลายสายน�้า) 

เพือ่ให้วเิคราะห์ทีปั่จจยั แล้วไปรวมกบัความรูแ้ละประสบการณ์เดิมมาตอบว่า

 “เพราะ............... จึงท�าให้มีความเร็วต่างกัน”

 “เพราะความเร็วต่างกัน จึงท�าให้มันมีแรงดึงให้ยืดออก” 

 “เพราะน�้ามีแรงเกาะกันน้อย มันจึงขาดออกจากกันด้วยแรงยืด”

 สองประโยคหลังเป็นความรู้ในความเป็นเหตุเป็นผล (ผลเกิดจากเหตุ) 

ที่ครูสรุปมาจากรูปคนวิ่งมาราธอน วิ่งผูกขา และน�้า แต่ครูต้องรู้ว่า “เหตุ” 

ที่เว้นเป็น ....... ช่องว่างในประโยคที่ 1 คืออะไร อธิบายด้วยสาระความรู้อะไร

 ขั้นนี้ต้องสาธิตปล่อยของตกจากท่ีสูงให้ดู และถามจนครูเข้าใจว่า

ความเร็วการตกเพิ่มขึ้นตามเวลา (หรือระยะทาง) ที่ตก

  สมมุติปล่อยก้อนหิน 6 ก ้อนด้วยช่วงเวลา  

(time interval) ที่เท่า ๆ กัน (เช่น ก้อนละ 1 วินาที) 

ทุกก้อนจะเพิ่มความเร็วตามเวลาที่ตก (เพราะอิทธิพล

ของความเร่งจากแรงโน้มถ่วง) เมื่อปล่อยก้อนที่ 6 นั้น 

ก้อนที่ 1 ตกมาเป็นเวลา 6 วินาทีแล้ว มันจะมีความเร็ว

มากกว่าก้อนที่ 2 (ที่ตกมา 5 วินาที) ก้อนที่ 2 เร็วกว่า

ก้อนที่ 3.... เรียงกันไปตามล�าดับ ความเร็วที่มากกว่านี้

เองที่ท�าให้มันห่างออกจากกันมากขึ้นดังปรากฏในรูป

  ในทางปฏิบัติผมเอาปากกาหมึกเมจิที่ใช้เขียน  

flip chart มาสาธิต โดยปล่อยให้ตกพื้น แล้วถามว่า 

  “ตอนไหนท่ีปากกามีความเร็วมากที่ สุด?”  

ทุกคนตอบได้ว่า
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 “ตอนกระทบพื้น”

 “แสดงว่า ยิ่งตกนาน ก็ยิ่งเพิ่มความเร็วสินะ” ผมสรุปให้ทราบว่าเป็น

ผลจากความเร่งอันเนื่องจากแรงโน้มถ่วง จากนั้นผมสมมุติให้คิดว่าปากกา 

เป็นสายน�้าออกจากท่อ แล้วถามว่า

 “สายน�้า (ปากกา) ทั้งล�าออกพ้นปากท่อพร้อมกันไหม” 

 “ส่วนหวัออกมาก่อน” ครตูอบตามท่ีเหน็หัวปากกาเมจโิผล่ออกมาจาก

ข้อมือผม (ที่สมมุติเป็นท่อ)

 “ถ้าเช่นนัน้...” ผมปล่อยให้หัวปากกาห้อยลงพ้ืนแล้วปล่อย “ส่วนไหน

ตกลงมาเป็นเวลานานกว่า?” 

 “ก็ต้องเป็นส่วนหัวสิ เพราะมันออกมาก่อน”

 “ถ้าเช่นนัน้... ส่วนหวัมคีวามเรว็มากกว่าส่วนอืน่สิ ถ้าเรามองปากกา

ทัง้ด้ามเหมอืนคนวิง่ผกูขา คราวนีม้นัมีบางคนวิง่เรว็กว่าใช่ไหม” เป็นค�าถาม

ให้นึกกลับไปที่แรงยึดกันไว้

 เมือ่เข้าใจการเพ่ิมความเรว็ตามเวลาท่ีตก และส่วนทีเ่รว็กว่าจะพยายาม

ดึงตนเองออกจากกลุ่มแล้ว ผมดึงครูกลับมาที่สายน�้า ในที่สุดครูอุทาน 

 “อ๋อ... น�า้ทีอ่อกจากปลายสายยางทีเ่หน็ออกมาตดิๆ แบบปากกานัน้ 

น�้าท่ีออกมาก่อนจะมีความเร็วมากกว่า และเพราะน�้าแทบไม่มีแรงเกาะกัน

เลย มันจึงแยกตัวออกกลายเป็นหยดน�้า” 

 ผมตอบรับการหยั่งรู ้ของครูโดยดึงปลอกปิดหัวปากกาให้หลวม  

“เมื่อปลอกปากกามีความเร็วมากกว่า และไม่ติดแน่นกับตัวปากกา มันก็

เหมือนกับน�้า ในที่สุดมันก็แยกตัวออกได้” ผมสาธิตโดยดึงปลอกปากกาให้

แยกออกมา
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 ครูที่อ่านจนเข้าใจแล้ว ควรเอาความรู้ที่ “อ๋อ” แล้วนี้ไปออกแบบบันได

ความรู้แบบกรณีผ้าเปียกสีคล�้า จากนั้นฝึกถามต้อนความคิดจนนักเรียนขึ้น

บันไดถึงจุดร้อง “อ๋อ!!!...น�้าที่ออกก่อนเร็วกว่า จึงยืดออกห่าง แต่แรงเกาะ

กันน้อย จึงแยกเป็นหยด” 

 ความจริงเรื่องนี้อธิบายด้วยความรู้ฟิสิกส์เรื่องการตกอิสระ (free fall) 

ได้สั้นๆ ว่า “เมื่อเวลาผ่านไป น�้าส่วนที่ออกมาก่อนมีความเร็วมากกว่าน�้า

ส่วนที่ออกมาภายหลัง มันจึงแยกตัวออกมา แล้วกลายเป็นหยด”

 ครูใช้เวลาไม่ถึง 5 วินาทีหากสอนนักเรียนด้วยการบอกความรู้ข้างต้น 

นกัเรยีนจะเรียนด้วยการท่องจ�า โดยไม่เข้าใจอะไรเลย ซึง่ต่างจากกระบวนการ 

“ถามคือสอน” ที่ผมเขียนมา

 บันไดที่เป็นธงความรู้เรื่องนี้มี 5 ขั้นหลัก ดังรูป (ครูสามารถเขียนบันได

ต่างจากนี้ได้)
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  1. สสารมีแรงเกาะกัน

  2. น�้ามีแรงเกาะกันน้อย

  3. ความเร็วแปรผันตามเวลาที่ตก

  4. ของที่ตกออกมาก่อนมีความเร็วมากกว่าของที่ตามออกมา

  5. ความเร็วที่ต่างกันท�าให้สสารยืดออกจากกัน

 ผมใช้การตคีวามรูป 4 ชดุ และค�าถามต้อนสมองซีกขวาให้ขึน้บนัไดหลัก
ขั้นที่ 1 2 และ 5 ส่วนบันไดหลักขั้นที่ 3 และ 4 ผมใช้การถามตามที่เล่าเรื่อง 
สาธิตปากกาตก แสดงว่าการขึ้นขั้นบันไดหลักต้องอาศัยขึ้นขั้นบันไดรอง 
จะไม่แปลกใจเลยที่ขั้นบันไดรองจะแตกออกเป็นขั้นย่อยๆ ได้อีก 

 การตั้งค�าถามต้อนความคิดจึงซับซ้อน ไม่สามารถวางแผนละเอียดได้  
ผู้สอนต้องลื่นไหลไปตามสถานการณ์ของผู้เรียน (ที่ตอบค�าถาม) มันจึงเป็น
ทักษะขั้นสูง และเฉพาะตัว

 หากครปูระสบความส�าเรจ็ในการถามเรือ่งนีไ้ด้แล้ว ผมฝากให้ถามต่อจน
นักเรียนรู้ว่า “ถ้าสายยางเคลื่อนที่ลงมาด้วย การขาดเป็นหยดน�้าจะเปลี่ยนไป

อย่างไร?”
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“

“

ครูจึงต้องรู้สาระวิชาอย่างลึกซึ้ง
ครบถ้วนมีทักษะการฟังและวิเคราะห์
ค�าตอบนักเรียน เพื่อรู้ว่านักเรียน

อยู่ตรงไหนของเส้นทาง
การคิดไปสู่ความรู้

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 ที่ผ่านมา 3 กรณี ผมได้เล่าการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ต่างกัน 

เรื่องน�้าทิพย์ใช้การต้ังค�าถามด้วยระบบ “ผลเกิดจากเหตุ” ขยายออกไปสู่

บริบทความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์ ที่มีทั้งมิติของภาพลักษณ์สินค้าและ 

การแข่งขันด้านราคา การขยายสู่บริบทจริงเป็นตัวอย่างการท�าโครงงาน

สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ เรื่องผ้าเปียกสีคล�้า เป็นการต้ังค�าถามท่ีมีสาระ

วิชาที่เรียนมาเป็นเป้าหมายทีละขั้น ๆ จนนักเรียนค่อย ๆ รวบยอดความรู้ได้

เองว่าท�าไมผ้าเปียกจงึมสีคีล�า้และกรณนี�า้ตกเป็นหยด ใช้ภาพสร้างจนิตนาการ 

ใช้การสาธิตให้เหน็จรงิ ทัง้ 2 กรณหีลงัเป็นสาระวชิาวทิยาศาสตร์ ต่างกนัทีเ่รือ่ง

ผ้าเปียกสคีล�า้เน้นการใช้พลงัของสมองซกีซ้าย เอาหลกัการความรูท้ีช่ดัแจ้งแล้ว

มาใช้ ส่วนกรณีน�า้หยดได้ฝึกสมองซกีขวาเป็นส่วนใหญ่ เป็นพลังของจินตนาการ

กระบวนการความสัมพันธ์

ครูและศิษย์
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 ผมพบว่าการใช้พลงัจตินาการท�าให้เรยีนสนกุ ท้าทาย แต่กอ็อกแบบการ

สอนยาก คนที่ออกแบบการสอนต้องมีจินตนาการสูงจึงจะทราบว่าจะใช้อะไร

มาสื่อความหมาย ต้องพยายามถามให้ผู้เรียนเข้าใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก�าลังเรียนรู้

 การเรียนรู้จากการร่วมอภิปรายแบบโสเครตีส (Socratic enquiry)  

ทุกคนเป็นผู้ก�าลังเรียนร่วมกัน ทุกคนต้องเรียนรู้การฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ผู้อื่น

พูด เอาเหตุผลมาร่วมวิเคราะห์กับบริบท ใช้หลักฐานมาสนับสนุนหรือโต้แย้ง  

ใช้ตรรกะอย่างถูกต้องเพื่อเข้าสู่ความจริงในขณะนั้นให้มากท่ีสุด โดยแยก 

ให้ออกระหว่างความจริงกับความเห็น (เข้าสู่ synthesis) 

 แต่การถามคอืสอนแบบเพาะพนัธุปั์ญญา ครเูป็นผู้อ�านวยการและก�ากบั

การเรียนรู้ของนักเรียน ครูเป็นผู้ฟังนักเรียนมากกว่า ฟังเพ่ือหาทางออกแบบ

ค�าถามให้นักเรียนคิดจนเข้าสู่ประตูความรู้ได้เอง เปรียบได้กับสุนัขต้อนแกะ

เข้าประตูคอก กระบวนการสอนของครูเป็นดังรูปนี้
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 การถามอย่างต่อเนื่องครูจะฟังค�าตอบ (วิสัชนา) จากนักเรียน ครูจะ

ต้องเอาที่นักเรียนตอบมาเปรียบเทียบ 2 ทาง คือ กับฐานสาระวิชาความรู้เดิม

และประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่ ขณะน้ีครูต้องระวังตัว ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ

ว่าต้องไปนั่งอยู่ที่ฐานความรู้เดิมและประสบการณ์ของนักเรียน ไม่ใช่ของคร ู

การเปรียบเทียบกับสาระวิชาที่นักเรียนเรียนท�าให้ครูเกิด “อ๋อที่ 1” ทันทีว่า 

นักเรียนรู้หรือไม่รู้อะไร (หรือเข้าใจอะไรผิด) ในขณะเดียวกันนั้น การเปรียบ

เทียบกับประสบการณ์เมื่อรวมกับ อ๋อ 1 จะกลายเป็น “อ๋อ 2” เกิดเป็นค�าถาม 

(ปุ) เพื่อให้วงจรเดินต่อไปที่นักเรียน ดังนั้น ครูจึงต้องรู้สาระวิชาอย่างลึกซึ้ง 

ครบถ้วน มีทักษะการฟังและวิเคราะห์ค�าตอบนักเรียน เพื่อรู้ว่านักเรียนอยู่

ตรงไหนของเส้นทางการคิดไปสู่ความรู้ รวมท้ังรู้ประสบการณ์และบริบทของ

นักเรียน จึงจะสามารถตั้งค�าถามท่ีรู้จักเอาอุปมาอุปมัยมาเป็นตัวอย่างให้

นักเรียนเข้าใจง่าย

 นักเรียนจะตอบกลับมาในลักษณะการสนทนา ซ่ึงครูต้องตีความจน 

“อ๋อ” อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อ “ประดิษฐ์” ค�าถามใหม่ การกระท�าซ�้าๆ เช่นนี้มี 

เป้าหมายเพื่อ “ต้อนความคิด” ท่ีนักเรียนหลงทาง (อาจเพราะเข้าใจผิด) 

ให้กลบัเข้าสูลู่ท่างทีถ่กูต้อง จนนกัเรียนรูจ้ากการคิดของตนเอง มนัเป็นกระบวน

การชักน�าแบบผุดบังเกิดความรู้ 
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 การสนทนาที่ยาวนาน จะท�าให้กระบวนการนี้จูงสมองนักเรียนขึ้น
บันไดจากการถามให้คิดเช่ือมโยง อีกนัยหน่ึง คือ ครูท�า backward design  
ของค�าถาม แล้วต้อนให้ผู้เรียนคิดเดินหน้า (forward) 

 ถึงตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่าครูที่สอนโดยตั้งค�าถามจะต้อง

  1. รู้ความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

  2. ใช้จินตนาการวางแผนการไต่บันไดความรู้ให้นักเรียน

  3. ถามพาความคิดนักเรียนให้รู้/เข้าใจทีละขั้น เริ่มจากที่นักเรียน 
   รู้แล้ว

  4. ฟังค�าตอบอย่างตั้งใจ วิเคราะห์ในมุมมองและฐานความรู ้ 
   ของนักเรียน

  5. สังเคราะห์ให้ได้ค�าตอบว่า นักเรียนรู้อะไร ไม่รู ้อะไร เข้าใจ 
   อะไรผิด

  6. ตั้งค�าถามใหม่จนนักเรียนขึ้นบันไดความรู้ทีละขั้น

  7. เมือ่ครบทุกข้ัน กระตุน้ให้นกัเรยีนสรปุความรูท้ัง้หลายเป็นค�าตอบ 

   รวบยอด

 การออกแบบการสอนเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยครู เป็นความ

สามารถเฉพาะ ยากทีจ่ะก�าหนดโดยคู่มอื เพราะต้องเปลีย่นวิธกีารไปตามบรบิท

เรื่องราว บริบทนักเรียน ที่ไหลลื่นระหว่างการสนทนา หากจะถามหาหลักการ 

ผมคดิว่ามหีลกัประการเดยีว คอื “ครตู้องวางแผนแบบ backward thinking 

แล้วออกแบบค�าถามหรือกจิกรรมแบบ forward questioning” ครทูกุท่าน

สามารถออกแบบเป็นของตน และเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ หากครู

ได้รับการสนับสนุนให้สร้างและเข้าร่วมชุมชนครูมืออาชีพ (PLC)
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“

“

เมื่อรู้ประตูคอกแล้ว ครูต้องรู้
จริตการเรียนรู้ของนักเรียน (แกะ)
เพื่อออกแบบค�าถามและกิจกรรม

ให้ต้อนความคิดนักเรียน
จนรู้ได้เองว่าท�าไม
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 เพือ่ให้ครทูีอ่่านหนงัสอืนีไ้ด้ฝึก “ถามคอืสอน” ผมมโีจทย์มาให้ครคิูด 5 ข้อ

  1. ท�าไมพัดลมไอน�้าจึงเย็นกว่าพัดลมทั่วไป (วิชาฟิสิกส์)

  2. ท�าไมเมื่อเริ่มต้มน�้าด้วยเตาแก๊สจึงมีไอน�้าเกาะผิวหม้อด้านนอก  
   (วิชาเคมีและฟิสิกส์)

  3. ท�าไมคนจึงขนลุกเวลาหนาว (วิชาชีววิทยา)

  4. ท�าไมผู้ชายจึงโมโหภรรยาหากจับได้ว่ามีชู ้ (วิชาสังคมวิทยา 
   ผสมมนุษยวิทยา)

  5. ท�าไมรถจึงมักชนกันที่แยกไฟแดง (วิชามนุษยศาสตร์)

 ครูต้องหาค�าตอบของค�าถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน เพราะการต้อนแกะนั้น  
ผู้ต้อนต้องรู้ว่าประตูคอกอยู่ตรงไหน เมื่อรู้ประตูคอกแล้ว ครูต้องรู้จริตการ
เรียนรู้ของนักเรียน (แกะ) เพื่อออกแบบค�าถามและกิจกรรมให้ต้อนความคิด
นักเรียนจนรู้ได้เองว่าท�าไม14

14 กระทูต่้าง ๆ  ใน Pantip.com กเ็ป็นตัวอย่างการต้ังค�าถามเพือ่เอาสร้างกระบวนการถามคอืสอนได้ด ีบางค�าถามกน่็าสนใจ  
 เช่น “ท�าไมมดไม่ขึ้นโรงงานน�้าตาล?”

โจทย์ท้าทายความคิด

ออกแบบการถามของครู
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 ความจริงค�าตอบของค�าถามเหล่านี้หาได้จาก internet ตัวอย่าง  

“ท�าไมขนลุกเวลาหนาว” หาค�าตอบได้จาก http://www.mcot.net/site/ 

content?id=4ff675250b01dabf3c044058#.Ve2SJxHtmko และ  

h t tps : / / th . answer s . yahoo . com/ques t ion/ index?q id= 

20090528091205AAvqHCX ที่พอจะสรุปได้ว่า คนเป็นสัตว์เลือดอุ ่น  

เมื่ออากาศข้างนอกเย็นมาก เส้นเลือดที่ผิวจะระบายความร้อนออกไปมาก 

ดังน้ัน เพ่ือรักษาความร้อนไว้ สมองจะสั่งการให้หลอดเลือดที่ผิวหดตัว 

(ลดการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนัง) โดยสั่งให้กล้ามเนื้อเล็กๆ ที่ติดกับโคนขน

แต่ละเส้นหดตัว จึงเกิดหลุมตื้นๆ บนผิวหนัง ท�าให้พื้นที่รอบๆ นั้นนูนขึ้นมา 

เส้นขนจึงตั้งขึ้น 

 ค�าอธบิายข้างต้นเป็นมมุมองทางประสาทวทิยาของการส่ังการของสมอง 

ออกแนวสาระชีววิทยา เป็นค�าอธิบายแบบกระบวนการ (process) หากเขียน

เป็นผังก็จะได้

อธิบายขนลุกจากกระบวนการสั่งการของสมองเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกาย

 หากเรามองจากมมุของการววิฒันาการทีต่ดิมาจากการเป็นมนษุย์วานร 

เราจะได้ค�าอธบิายแนวสาระฟิสกิส์ การพองขนท�าให้ชัน้อากาศถูกกกัไว้ในกลุ่ม

ขน ท�าให้อากาศทีต่ดิผวิหนงัอยูใ่นสภาพนิง่ อากาศท่ีอยูน่ิง่ท�าให้ลดการพาความ

ร้อนออกจากร่างกาย (ลมทีพ่ดัผ่านร่างกายท�าให้เรารู้สึกเยน็เพราะมันพาความ
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ร้อนออกไป การใส่เสื้อหลายชั้นท�าให้อากาศถูกกักเป็นอากาศนิ่งอยู่ระหว่าง 

ชัน้ผ้า จงึอุ่น) การมช้ัีนอากาศนิง่รอบตวั ยงัท�าให้เกิดอากาศอุน่ล้อมรอบตวัเรา 

(ความร้อนออกจากผวิหนงัเรามาสะสม) ท�าให้ลดความต่างของอณุหภมิูลง และ

ลดอัตราการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย ค�าอธิบายผลจากการพองขน

หรือขนลุกตอนท้ายนี้ท�าให้เราเข้าใจวิวัฒนาการที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ คือ 

กฎฟิสิกส์ ประโยคอยู่ในแนวคิด “ผลเกิดจากเหตุ” หรือ “เหตทุ�าใหเ้กิดผล” 

จึงเขียนผังแบบเหตุ-ผลได้ดังรูป 

 มี 2 เส้นทางท่ีอธิบายการลดการสูญเสียความร้อนอันเกิดจาก (เหตุ) 

ความเรว็อากาศลดลง เส้นบนเป็นผลจากการพาความร้อน เมือ่ความเรว็อากาศ

ลดลง การพาความร้อนก็ลดลงตาม จึงลดการสูญเสียความร้อน ส่วนเส้นล่าง

เป็นผลจากความร้อนสะสมในชั้นขนที่ลุกชัน ความร้อนจากร่างกายแผ่ออกมา

ท�าให้อุณหภูมิอากาศรอบร่างกายสูงข้ึน เมื่อความแตกต่างอุณหภูมิ (ระหว่าง

ผิวหนังกับอากาศ) ลดลง การสูญเสียความร้อนจึงลดลง

 ทั้ง 2 ผังเป็นความรู้เดียวกัน แต่อธิบายต่างกัน การอธิบายด้วย

กระบวนการจะเป็นประโยคบอกเล่า แต่ผังเหตุ-ผลสามารถแปลงเป็นประโยค

ค�าถาม “ท�าไม” ได้โดยตรง ครูสามารถเริ่มจากความรู้ว่าคนเป็นสัตว์เลือดอุ่น 
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เราต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายไว้ท่ี 37 องศา จากนั้นวางแผนให้นักเรียนคิด

จาก “การสูญเสียความร้อน” ย้อนไปท่ีเหตุคือ “อากาศต้องไม่เคลื่อนที่” 

ตามผัง จนสรุปขั้นสุดท้ายได้ว่าผังนี้เกิดจากเหตุ “ขนลุก” ความคิดย้อนกลับ 

(backward thinking) เช่นนี้ คือ ท่ีมาของขั้นบันไดความรู้ ท่ีครูใช้เป็นแผน

ต้อนความคิดนักเรียน
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“

“
ผมขอให้ออกแบบการ

“ถามคือสอน” ให้เพื่อนผู้ยังสงสัย
อยู่ได้หายสงสัย รับรองว่านี่

เป็นการฝึกวิทยายุทธ์ขั้นสูงทีเดียว
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 ตัง้แต่บทที ่1 ผมได้กล่าวว่าการเรยีนจากการถามมี 2 แบบ คอื Socratic 

enquiry และ Socratic questioning แบบสืบเสาะ (enquiry) เหมาะส�าหรับ

ความรูท้ีย่งัสรปุชดัแจ้งไม่ได้ เช่น ปรชัญา มนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

และแบบถาม-ตอบ หรือถามต้อนความคิด (questioning) เหมาะกับการสอน

ให้เข้าใจความรู้ชัดแจ้ง (declarative knowledge) ดังตัวอย่างที่ยกมาในบท

ที่ 2 และ 3 แล้ว อย่างไรก็ตามเทคนิค “ถามคือสอน” ในการท�าโครงงานฐาน

วจิยัแบบเพาะพนัธุปั์ญญา กใ็ช้กระบวนการถามแบบสบืเสาะได้ ท�าแล้วยงัสร้าง 

“ความคิดประเมิน” ที่เป็นพุทธิปัญญา (cognitive domain) ขั้นสุดท้ายของ 

Bloom’s Taxonomy ด้วย ที่ใช้มากคือการหาค�าตอบวิธีการท�าวิจัย ตัวอย่าง

ที่ผมเคยใช้เช่น

  1. หาพื้นที่เงาใต้ต้นไม้ได้อย่างไร?

  2. รู้ได้อย่างไรว่ามังคุดทนแรงกระแทกได้เท่าไหร่จึงยางไหล?

  3. หาแรงในการกวนกะละแมที่เปลี่ยนตามเวลาได้อย่างไร?

การถามหาค�าตอบ

ที่ต้องคิดแบบประเมิน
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  4. เมื่อต้มมาม่าเสร็จ เรารู้ได้อย่างไรว่ามีน�้าเข้าไปอยู่ในเส้นเท่าไหร่  

   โดยไม่ชั่งเส้น?

  5. รู้ได้อย่างไรว่าถั่วงอกเป็นต้นหรือราก?

 ทั้ง 5 ตัวอย่างเป็นประโยคค�าถาม “อย่างไร” จึงหมายถึงหาวิธีการ  

ซึ่งปกติมีได้หลายวิธี ตัวอย่างวิธีเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยามีได้ไม่น้อยกว่า 

5 วิธี ที่ท�าให้ไปถึงพัทยาได้เหมือนกัน เพียงแต่มีความยาก-ง่าย-สบาย- 

ใช้เวลา ฯลฯ ต่างกัน

 เนื่องจากมีหลายวิธี ดังนั้น ผู้ถามต้องไม่ก�าหนดค�าตอบตายตัวตั้งแต่ต้น  

ผู ้เรียนตอบ ผู ้สอนวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง แล้วเอาจุดบกพร่องมาถาม  

จนกระทัง่ได้วธิกีารทีม่จีดุบกพร่องน้อยจนยอมรบัได้ ผู้เรียนรู้จักการคดิประเมนิ

ขณะที่หาวิธีที่ยอมรับได้

 ผมเคยตั้งค�าถามว่าเราจะหาพื้นที่เงาใต้ร่มกล้วยได้อย่างไร ถ้าเราเริ่ม

จากข้อมูลรูปเงาที่วาดบนกระดาษ (เอากระดาษไปวาดเงาใต้ต้นกล้วย) 
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ค�าตอบที่ผมได้คือ 

  1. เอาเชือกมาวางทาบเส้นรอบวงของพ้ืนท่ีเงา แล้วค�านวณพ้ืนท่ี 

   จากเส้นรอบวง

  2. ตัดพื้นที่เงา แล้วเอาไปชั่งน�้าหนัก แล้วหาพื้นที่จากน�้าหนัก

  3. เอากาวทาพื้นที่เงา แล้วเอาทรายโรยติด จากนั้นชั่งน�้าหนัก  

   ค�านวณพื้นที่จากน�้าหนักที่เพิ่ม

  4. ตีตารางสี่เหลี่ยมเท่า ๆ กันบนพื้นที่เงา แล้วหาพื้นที่จากจ�านวน 

   ตาราง

  5. ใช้คอมพิวเตอร์ scan ภาพ แล้วใช้โปรแกรมด้าน image  

   processing ค�านวณพื้นที่

  6. ตัดพื้นที่เงา เอาไปหาปริมาตรโดยการแทนที่น�้า แล้วหาพ้ืนที่ 

   จากปริมาตร

 เมื่อได้ 6 วิธี ครูจะไม่ตัดสินว่าข้อใดถูก ข้อใดผิด แต่ครูต้องท�าให้ 

นักเรียนรู้ได้เองจากการตอบค�าถาม

 ผู้อ่านที่เป็นครูลองพิจารณาค�าตอบดูสิครับ มีท่ีถูกกี่ข้อ ในบรรดาข้อ 

ท่ีถูกนั้นข้อไหนเหมาะสมท่ีสุด หากครูต้องการถามเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าต้อง

ท�าเช่นข้อที่เหมาะสมท่ีสุดน้ัน ครูจะถามอย่างไร? และถ้าครูต้องการถาม 

จนนักเรียนรู ้ว ่าที่ผิดนั้น ผิดเพราะอะไร ครูต้องถามอย่างไร? นักเรียน 

ได้ความคิดประเมินจากกระบวนการชัง่น�า้หนกัถกู-ผดิระหว่างวธีิทีไ่ม่เหมอืนกนั 

 เมื่ออ่านมาถึงตอนจบของบทนี้ ผมเชื่อว่าผู้อ่านบางท่านสงสัยว่าท�าไม

ต้องออกแบบการสอนให้เป็น “ถามคือสอน” แบบเพาะพันธุ์ปัญญาด้วย 

เสียเวลา ยุ่งยากในการเรียนรู้ ก็แค่บอกค�าตอบตรงๆ ก็สิ้นเรื่อง
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 ส�าหรับท่านที่ไม ่สงสัยแล้ว (ที่ เชื่อผม) ผมขอให้ออกแบบการ  

“ถามคือสอน” ให้เพื่อนผู ้ยังสงสัยอยู ่ได ้หายสงสัย รับรองว่าน่ีเป ็น 

การฝึกวิทยายุทธขั้นสูงทีเดียว
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บทที่
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4การฟังของครู
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“

“

ถ้าครูเอาโลกทัศน์ของครู
มาออกแบบการสอนนักเรียน มันก็เหมือน

วิทยุที่จูนคลื่นไม่ตรงกับคลื่น
ที่ส่งออกมา นักเรียนย่อมไม่เข้าใจการสอน 

ครูจึงต้องมีทักษะการฟังนักเรียน
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 โลกปัจจุบันท่ีเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว คนในวัยหนึ่งย่อมมีกระบวนทัศน ์

(การมองโลก) ที่ต่างจากคนอีกวัยหนึ่ง นักเรียนและครูเป็นบุคคลต่างวัย 

หากทั้งสองต่างมีโลกทัศน์ที่ต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันย่อมไม่เอื้อต่อการ

ท�าหน้าที่ของแต่ละคน ครูไม่อาจสอนได้ถูกจริตการเรียนรู้ (learning style) 

ของนักเรียน ถ้าไม่เข้าใจโลกทัศน์ของนักเรียน

 นักเรียนในยุคนี้เกิดมาท่ามกลางความพร้อมของเทคโนโลยี ท่ีครอบง�า

กระบวนการใช้ชีวิต เราเรียก generation Z ที่มีลักษณะพิเศษ คือ 

 1. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เร็วมาก อยู่กับ technology เป็นส่วนใหญ่  

  (ไม่รูจ้กัชวีติท่ีขาด technology) มโีลกกว้างในข้อมลู แต่แคบในชวิีต  

  outdoor

 2. ใช้ social media เชื่อมต่อโลก ชินกับการอยู่คนเดียว ขาดทักษะ 

  สังคมในสภาพจริง อาจถูกข้อมูลหลอกง่าย

โลกทัศน์ของนักเรียน

ยุคใหม่
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 3. ไม่สนใจความเป็นส่วนตัวของตน Share ทุกอย่างเกี่ยวกับตนเอง  

  (Facebook, Twitter) มเีพือ่นในโลกเสมอืน ไม่ต้องรูตั้วตนกายภาพ

 4. การเชื่อมต่อข้อมูลจ�านวนมากท�าให้เป็นคน creative และ  

  collaboration แต่ขาดทักษะ communication และการท�างาน 

  ในสภาพจริง

 5. ใช้ชีวิตแบบ multi-tasking พิมพ์ อ่าน พูด กิน ดู ขับรถ พร้อมๆ  

  กันได้ จึงสมาธิสั้น ขาดทักษะการจดจ่อวิเคราะห์เรื่องซับซ้อน  

  อ่านข้อมูลสั้น ๆ ถนัดเข้าใจข้อมูลรูปมากกว่าแบบอื่น 

 6. เพราะ multi-tasking จึงใช้ชีวิตเร็วๆ หยาบๆ ใจร้อน ไม่อดทน 

  การรอ

 7. เห็นโลกที่มี ความรุนแรงและการก่อการร้ายเป็นเรื่องปกติ

 โลกเปลีย่นไปมากจนท�าให้การศกึษาเปลีย่นแบบกลับทศิ เกดิห้องเรียน 

กลับทาง ครูคือผู ้ถามไม่ใช่ผู ้บอก ใช้ formative assessment แทน  

summative เรียนจากปฏิบัติเข้าหาปริยัติแทนเริ่มด้วยปริยัติไปสู่ปฏิเวธ ฯลฯ 

ถ้าครูเอาโลกทัศน์ของครูมาออกแบบการสอนนักเรียน มันก็เหมือนวิทยุที่จูน

คล่ืนไม่ตรงกับคลื่นที่ส่งออกมา นักเรียนย่อมไม่เข้าใจการสอน15 ครูจึงต้องมี

ทักษะการฟังนักเรียน 

15 จากประสบการณ์ ผมพบว่านักศึกษาใน generation Z อ่อนด้อยในการฟังเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุที่เรียนแล้วจับ 
 ประเด็น จับใจความไม่ได้ ไม่สามารถจด lecture เป็นภาษาของตนเองได้ รอลอกสิ่งที่อาจารย์เขียนกระดานด�า หรือ 
 ขอส�าเนา PowerPoint

ถามคือสอน 2 : กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด  120

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



“

“ท�าให้ครูสามารถสอนนักเรียนในฐานะ “ลูก” 
และในฐานะ “ศิษย์” ได้พร้อมๆ กัน

สง
วน
ลิข
สิท
ธิ์อ
นุญ

าตเ
ผยแ

พร
่เพื่อ

การ
ศึกษ

า



 ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ ครูคงเข้าใจจากที่ผมเขียนมาท้ังหมดว่าทักษะการ

ฟังของครูส�าคัญมาก ภาษาไทยมีค�าว่า “ฟัง (listen)” กับ “ได้ยิน (hear)”  

สองค�าน้ีไม่เหมือนกนั ปกตกิารฟังมคีวามตัง้ใจมากกว่าได้ยนิ เพราะแค่เสยีงผ่าน 

หูก็ได้ยินแล้ว แต่หากไม่ (ตั้งใจ) ฟังเสียงที่ได้ยินนั้นจะไม่มีความหมาย การฟัง

ของครูต้องได้ยินไปถึงความหมาย ที่มากกว่าค�าพูด

 เมือ่นกัเรยีนกล่าวว่า “หนเูรียนไม่รูเ้ร่ือง” ครตู้องได้ยนิไปถงึความหมาย

อื่นที่ไม่ใช่แค่สติปัญญาการเรียนหนังสือ เช่น ความหิวโหย ความกลัว ฯลฯ  

ครูฟังด้วยสมองและใจ ไม่ใช่แค่หู

 การได้ยินมี 2 อย่าง คือ ได้ยินในฐานะผู้พูดเป็นนักเรียน กับได้ยินใน

ฐานะที่ผู้พูดก�าลังเรียน ลูกศิษย์มี 2 สถานะ คือ “ลูก” และ “ศิษย์” การได้ยิน

ในฐานะนักเรียน คือ ฐานะลูก การได้ยินในฐานะผู้ก�าลังเรียนเป็นฐานะศิษย ์

ที่ผ่านมา หนังสือนี้กล่าวถึงการได้ยินประการหลัง แต่บทสุดท้ายนี้จะกล่าวถึง

การได้ยินประการแรกเป็นหลัก

การฟัง

อย่างลึกซึ้ง
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 การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)16 คือ การฟังอย่างตั้งใจให้ได้ยิน

สิ่งที่ไม่ได้พูด เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ ทัศนคติของผู้พูด ผู้ฟังจะเห็น

คุณค่าของผู้พูด ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใด ฟังโดยไม่ตีความ ไม่ด่วนตัดสิน  

ไม่ประเมินค่าว่าถูกหรือผิด ไม่คิดไปล่วงหน้า แต่จะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น คือ 

อยู่กับคนที่ก�าลังพูดให้เราได้ยิน

 การฟังทัง้เพือ่เรยีนรูแ้ละเพือ่สอนต้องอาศัย “สติ” และ “สมาธิ” เอาใจ

ใส่รายละเอียดที่เชื่อมโยงกัน มิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้ยินเพราะ17

 1. ฟังแล้วคิดล่วงหน้าเอาเอง เป็นอาการของคนท่ีพยายามเรียนรู้ 

โดยคดิจากทีฟั่ง แต่พลาดตรงทีค่ดิล่วงหน้าแทนผูพ้ดูในส่ิงท่ีผู้พูดก�าลังถ่ายทอด 

นอกจากนั้นยังเผลอตัวสงสัยตั้งค�าถามล่วงหน้า ทั้งหลายเหล่านี้ท�าให้ไม่ได้ยิน

สิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ อาการเช่นนี้มักเกิดกับครูมากกว่านักเรียน ครูจึงไม่ได้ยิน

สิ่งที่นักเรียนตั้งใจบอก ดังนั้น ครูต้องฟังด้วยความว่างจากอารมณ์ความรู้สึก 

ฟังอย่างมีสติว่าเราจะไม่ตัดสิน ไม่แทรก ไม่ขัดจังหวะ เราจะฟังจนจบ (หาก

อยากจะแทรกก็เก็บไว้ เมื่อฟังจบแล้วให้เอาที่อยากแทรกนั้นมาเรียนรู้กับ 

ตัวเองว่า ถ้าเราแทรกความเห็นไปขัดจังหวะการพูด เราจะพลาดไม่ได้ยินอะไร  

ผู้พูด (นักเรียน) จะชะงัก ไม่กล้าพูดอะไรบ้าง) ฝึกห้ามใจตนเองบ่อย ๆ จะเห็น

คุณของการระงับใจตั้งใจฟังผู้อื่น

 2. ฟังคล้อยตามมีอารมณ์ร่วม หากผู ้ฟังไม่มีสติมั่นคงพอ ก็จะมี 

อารมณ์ร่วมไปกับเรื่องที่ฟัง โดยเฉพาะเรื่องที่มีประสบการณ์คล้าย ๆ ที่ตน 

มีมาก่อนบางครั้งร้องไห้ทั้ง ๆ ที่คนเล่ายังไม่ร้องก็มี อารมณ์ร่วมทั้งดีใจ เสียใจ

16 เรื่องสุนทรียสนทนา (dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) เป็นหลักสูตรอบรมที่ครูสามารถเข้าร่วมได้  
 อ่านท�าให้เพียงรู้ แต่เรื่องนี้ต้องฝึกฝนตนเองสม�่าเสมอ ผมเอาหลักๆ มาเขียนเท่านั้น 
17 รูปแบบการฟังแบบต่างๆ นี้ผู้สนใจหาอ่านได้ทั่วไปจากเอกสารอบรมสุนทรียสนทนา (dialogue) และการฟังอย่างลึกซ้ึง  
 (deep listening) ผมเขียนจากแก่นของเร่ืองท่ีได้จากการอบรมจิตตปัญญาให้ครูเพาะพันธุ์ปัญญา ครูเพาะพันธุ์ปัญญา 
 ส่วนใหญ่ยอมรับว่าจิตตปัญญาเปลี่ยนโลกทัศน์การท�าหน้าที่ครูของตน
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ไม่พอใจ ฯลฯ ท�าให้บดบังการฟัง และครอบครองพื้นที่ในใจของเราเอง  

ท�าให้ผู้ฟังจมที่ตนเอง ไม่เห็นความต้องการสื่อสารของผู้พูด สติเป็นตัวก�ากับ 

การฟังในสถานการณ์เช่นนี้ ผู ้ฟังต้องกลับมาระลึกรู ้ ที่ง ่ายที่สุดคือท�า 

อานาปาณะสติ (ดูลมหายใจ) แยกแยะให้ออกว่าเราก�าลังเป็นผู้ฟัง เร่ืองท่ีฟัง

ไม่ใช่ตัวเรา 

 3. ฟังแบบไม่มีสมาธิ หลายครั้งท่ีผู ้ฟ ังก�าลังมีสิ่งอื่นติดค้างในใจ  

ไม่พร้อมท่ีจะฟัง แต่ขัดคนพูดไม่ได้ เรียกว่าสมาธิไม่พร้อมส�าหรับการฟัง  

จะไม่สามารถจบัประเดน็การฟังได้เลย โดยเฉพาะเรือ่งทีซ่บัซ้อน หรอืมปีระเด็น

วิชาการที่ต้องคิดเช่ือมโยงอย่างลึกซึ้ง สภาวการณ์เช่นนี้เป็นการฟังที่เสียเวลา 

ทั้ง 2 ฝ่าย รู้แล้วก็มีทางเลือก คือหากท�าตัวให้พร้อมจะฟังไม่ได้ ก็อย่าฟังเสีย

ดีกว่า บอกคนพูดไปดีๆ อย่าให้เขาเสียความรู้สึกที่คาดว่าเราเป็นที่พึ่งรับฟัง

เรื่องเขาได้

 4. ฟังแบบตั้งธงของตนเอง กรณีนี้เกิดในระบบอ�านาจ (การศึกษา

ไทยเป็นระบบอ�านาจ) เกิดเมื่อผู้ฟังมีอ�านาจเหนือกว่าผู้พูด (เช่น ครูก�าลังฟัง 

นกัเรยีนพดู) ผูฟั้งมกัจะรูส้กึว่าตวัเองรูด้กีว่าผูพ้ดู คาดไปล่วงหน้าว่าผูพ้ดูจะพดู

อะไรต่อ ผู้พูดต้องการอะไรจากการพูด เป็นเหตุให้ผู้ฟังปิดการได้ยิน เพราะได้

ตัดสินและมีค�าตอบในใจตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้ว เราจะสังเกตได้ว่าผู้ฟังแบบนี้จะ

ขัดจังหวะการพูดด้วยการสรุปให้เสร็จสรรพ18 การตัดสินของผู้ฟังมักเกิดจาก 

ข้อมูลเดิม (รวมประสบการณ์เดิม) ท่ีตกผลึกไว้ คนเช่นนี้จะพลาดการรับ 

ข้อมูลใหม่ และอาจน�าไปสูก่ารตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดได้ ในระบบอ�านาจทีผู่พ้ดูไม่

กล้าโต้เถียงจะยิ่งท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลงได้ ดังนั้น ผู้ฟังต้องมีสติว่าตนเอง

ก�าลังเป็นผู้ฟังที่ไม่ดีหรือเปล่า หยุดการตัดสินล่วงหน้าตามข้อมูลเดิมที่ตน 

18 นอกสมัยที่ท�างานที่ สกว. ผมมีเหตุให้ต้องชี้แจงงานกับนักการเมือง พบว่านักการเมืองในระบบเลือกตั้งส่วนมากฟังแบบนี้  
 น่าจะเป็นเหตุให้ระบอบประชาธิปไตยไปไม่ถึงไหน
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มีอยู่ เปิดใจรับฟังอย่างเป็นกลางให้ได้ยินไปถึงอารมณ์ ความเชื่อ มุมมองของ

ผู้พูด ก็จะท�าให้เข้าใจผู้พูดได้ดีขึ้น

 ถ้าที่เขียนข้างต้นนั้นผู ้ฟังคือครู ผู ้พูดคือนักเรียน ผู้อ่านที่เป็นครู 
ควรถามตนเองว่าเราเป็นผู้ฟังประเภทไหน

 การมีทั้งสติและสมาธิกับการฟังเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการเป็นผู้ฟัง
อย่างลึกซึ้ง โดยครูต้องมีสติอยู่กับการฝึกตนเองดังนี้ 

 1. สังเกตสัญญาณทางกายในขณะท่ีฟัง ความรู ้สึกจะแสดงออก 
ทางกาย เช่น หายใจถี่ เหง่ือออก ใจเต้นแรง หน้าชา ร้อนผ่าว น่ันแหละ
คืออาการเข้าครอบง�าของอารมณ์ ที่จะท�าให้ขาดสติ การสังเกตอาการทาง
กายเป็นเทคนิคการเรียกสติกลับมาอย่างหนึ่ง เพราะท�าให้รู้สึกตัว (ไม่ง่าย 
เพราะขณะนั้นผู้ฟังก�าลังขาดสติ จะมีสติมาเรียกสติได้ยากมาก)

 2. สงัเกตอารมณ์ท่ีเปลีย่นแปลง ก่อนเกดิอาการทางกายเราจะมอีารมณ์
ก่อน การมีอารมณ์ร่วมในทางโศกเศร้าเห็นใจจนน�้าตาคลอยังไม่ร้ายเท่า 
อารมณ์ที่ท�าให้เกิดรู้สึก “จี๊ด” เพราะเราจะไม่ได้ยินที่เขาพูดต่อจากนั้นเลย จะ
มีแต่เสียงตอบโต้อย่างสะใจก้องในสมอง ความคิดมีแต่จะประดิษฐ์ถ้อยค�าท่ี
ตอบโต้ให้เสียดแทงใจ เมื่อมีสติจับความรู้สึกน้ีได้แล้ว ต้องท�าใจให้รับให้ได้ว่า
มันคือความต่าง เตือนสติตนเองให้หาสาเหตุของความรู้สึก “จ๊ีด” ว่ามาจาก
อะไร จะเป็นการพัฒนาทักษะการฟังที่อารมณ์เป็นกลางได้ และเราจะเป็น 
ผู้ฟังที่ดีได้เอง

 3. ฟังแล้วใคร่ครวญกับตัวเอง ทุกคนมีจิตใต้ส�านึกท่ีถูกปลูกฝังข้อมูล 
บางอย่างจนเป็นความเชื่อเช่นนั้นไว้ เช่น เชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้โง่ เรียนไม่ได้หรอก 
เรื่องนี้ยากเกินไป ฯลฯ เมื่อได้ฟังเรื่องราวก็จะเอาข้อมูลเก่ามาปรุงแต่งให้เกิด
ความรู้สึก เราต้องพิจารณาลึกไปท่ีการเกิดอารมณ์ของเราในขณะนั้น หัดต้ัง
ค�าถามกับตัวเองว่าเราไม่พอใจเพราะอะไร เป็นทั้งการเรียนรู้และฝึกใจตนเอง
ให้มั่นคงต่ออารมณ์
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 4. ฟังอย่างแยกแยะ เมื่อเรามีความคิดจากการฟัง ให้แยกแยะว่าจริง ๆ 
แล้วสิ่งที่เห็น ที่เกิดนั้นคืออะไร ต่างจากที่เราให้ความหมายไหม ท�าไมต่าง  
แล้วตัวเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร บางครั้ง (บ่อยครั้ง) ที่เราหลง
เอาการตีความของเราไปใส่ในสิ่งนั้นและบอกว่าความจริงเป็นเช่นนั้น ซึ่งท�าให้
เราพลาดการฟังความจริงได้

 จะเหน็ว่าการฝึกฟังโดยการพจิารณาตนเอง ท่ีจริงแล้วเป็นการฝึกตนเอง
ให้วางเฉยและช้าลง เพื่อลดการโต้ตอบอัตโนมัติของความคิดเรา เพ่ิมการ
เรียนรู้ให้เรา อย่างที่ท่านทะไลลามะกล่าว “When you talk, you are only  
repeating what you already know. But if you listen, you may learn 
something new. ดังนั้น แทนการตอบโต้ทันทีทันใดในการสนทนาเพื่อรักษา
ความเชื่อและสมมุติฐาน (assumption) ของเรา เราต้องใช้โอกาสนี้เรียนรู ้
ตัวเองจากการฟัง โดยการจับอารมณ์ความรู้สึกของเรา19  

 คนเป็นครูมักจะมีทักษะการพูด ด้อยทักษะการฟัง ส่วนนักเรียนขาดทั้ง
ทกัษะการฟังและการพดู นีค่อืหลมุพรางของ teacher-student relationship 
ส�าหรับการจัดการการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 ครูเพาะพันธุ์ปัญญาทุกท่านได้รับการฝึกจิตตปัญญา ที่มีส่วนของการ
ฝึกฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) เพ่ือพัฒนาการเป็นผู้รับฟังที่ดี ท�าให้ครู
สามารถสอนนักเรียนในฐานะ “ลูก” และในฐานะ “ศิษย์” ได้พร้อม ๆ กัน

 การสอนนกัเรยีนในฐานะลกูต้องใช้การฟังอย่างลึกซ้ึง การสอนในฐานะ
ศิษย์ต้องใช้การฟังเพื่อกระบวนการ “ถามคือสอน” ที่ผมเขียนไว้ในหนังสือชุด
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

19 นอกจากเอกสาร workshop สนุทรยีสนทนาท่ีอธิบายเรือ่งนีแ้ล้ว มหีนงัสอืทีผ่มขอแนะน�า คอื “Change your question,  
 change your life” โดย Marilee G. Adams มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยหลาย version เป็นหนังสือให้เราฉุกคิดเรื่อง 
 การควบคุมอารมณ์จากการฟังเพื่อเปลี่ยนตัวเองจาก “นักตัดสิน” เป็น “นักเรียนรู้”
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หนังสือล�าดับที่ 1

โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย

(ตุลาคม 2555) 82 หน้า

 เป็นหนังสือเล่มแรกท่ีเขียนก่อนเริ่ม

โครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญา ผมเขียนจาก

การตกผลึกที่พยายามอธิบายว ่าวิจัยคือ

กระบวนการของการศึกษา เพราะสร้าง

กระบวนการคดิอย่างมเีหต-ุผลมตีรรกะ เขยีน

ส�าหรับเตรียมพี่เลี้ยงให้เข้าใจการศึกษาที่ใช้

โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือ หนังสือเล่มนี้

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ท�าไมต้องโครงงานฐานวิจัยเนื่องจากเป็นค�าใหม่ที่ประดิษฐ ์
ขึ้นมาเพื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จึงต้องอธิบายตั้งแต่ทฤษฎีการศึกษา

ประมวลเนื้อหาหนังสือ

ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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แบบต่างๆ เพื่อช้ีให้เห็นว่าในที่สุดแล้วการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการคิด
ของนักเรียน และควรเปลี่ยนการท�าโครงงานที่ท�าอยู่ให้เป็นโครงงานฐานวิจัย

 ตอนที่ 2 การเรียนรู้บนฐานวิจัย (RBL) ในโรงเรียน อธิบายการเรียนรู้
จากระบบคิดเหตุ-ผล จิตตปัญญาศึกษา และ PLC ที่เป็นเครื่องมือหลักของ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปิดท้ายตอนนี้ด้วย RBL ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ตอนที่ 3 วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน เพื่อให้ครูเพาะพันธุ์

ปัญญาเข้าใจว่าการท�าโครงงานฐานวจิยัประกอบด้วยอะไรบ้าง มคีวามต้องการ

พิเศษในการเตรียมครูและนักเรียนอย่างไร บทนี้จึงกล่าวถึงการหาโจทย์ที่เป็น

โครงงานฐานวจิยัและกระบวนการพฒันาครทูีโ่ครงการเพาะพันธุปั์ญญาจะจัด

ให้

หนังสือล�าดับที่ 2

หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย (พฤศจิกายน 2555) 63 หน้า

 การเขียน proposal งานวิจัยแบบเพาะพันธุ ์ปัญญาเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรับครู สพฐ. เพราะเราใช ้หลักคิด  

“ผลเกิดจากเหตุ” มาเป็นแกนของสมมุติฐาน 

และต้องการให้นักเรียนท�าวิจัยท่ีค้นหาหลัก

ฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถอธิบายหรือบูรณา

การสาระวชิาทีเ่รยีนได้ ผมจงึเขียนหนังสอืเล่ม

นี้เตรียมไว้ให้พี่เลี้ยงท�าความเข้าใจก่อน และ

กระจายให้ครูในโครงการทุกคน หนังสือเล่ม

นีม้เีนือ้หาประกอบด้วย หลกัการของโครงการ

เพาะพันธ์ปัญญา หลกัการทัว่ไปของการเขยีน
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ข้อเสนอโครงการวจิยั แล้วแบ่งออกเป็นการเขยีนโครงงานประเภทวทิยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยมีภาคผนวกเป็นตัวอย่าง

หนังสือล�าดับที่ 3

แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร์ส�าหรับนักเรียน (กรกฎาคม 2556)  

41 หน้า

 หากต ้องการให ้การท�า โครงงาน

สอดคล ้อง กับชี วิ ตจริ ง  นั ก เ รี ยนต ้อง 

บู รณาการสาระ วิชาสั งคมศาสตร ์และ

เศรษฐศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน

ฐานวิจัย หนังสือเล ่มนี้อธิบายหลักการ

เศรษฐศาสตร์ในชุมชนให้นักเรียนเข้าใจความ

สัมพันธ์และความสมดุลระหว่างทรัพยากร 

อาชพี และการไหลของเงนิทีเ่กดิจากกจิกรรม

เศรษฐกจิของชมุชน นกัเรยีนจะได้เข้าใจความ

เกี่ยวพันของเศรษฐกิจจุลภาค (ครัวเรือน) กับมหภาค (ชุมชน) และการพึ่ง

พิงแบบเครือข่ายเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูเหมือนเป็น

เรื่องเข้าใจยาก แต่การเขียนจะตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน จึงอ่านง่ายทั้งครูและ

นักเรียนแม้จะไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ก็ตาม
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หนังสือล�าดับที่ 4 

หลักการเขียนบทความวิชาการ หลักคิดเพ่ือเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย 

(ธันวาคม 2556) 136 หน้า

 ทักษะการน�าเสนอผลงานวิชาการโดยการเขียนส�าคัญกว่าการพูดมาก 

เพราะผู้เขียนต้องกลั่นกรองความคิดมาเขียน ระหว่างเขียนต้องหาค�าอธิบาย 

ที่เอาสาระวิชามาสนับสนุนให้ผู้อ่านเชื่อในสิ่งท่ีผู้เขียนวิเคราะห์-สังเคราะห์ได้  

การเขียนจึงเป ็นกระบวนการที่สร ้างทั้ง

ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ แต่ครูและ

นักเรียนขั้นพื้นฐานมีจุดอ่อนในการเขียนงาน

วิชาการ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงผลิต

หนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านง่าย ให้หลักการ

เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้เอง หนงัสอืแบ่งออกเป็น 

4 บท ได้แก่ 1) ภาษากับความเป็นวิชาการ 

2) หลักการเขียนบทความวิชาการ3) ศิลปะ

การเขียนบทความวิชาการ และ 4) การสร้าง

เครื่องมือฝึกตนเอง มีภาคผนวกให้เห็นตัวอย่างของการเขียนงานวิชาการ 

4 ชนิด ได้แก่ งานวิจัยเชิงวิเคราะห์และค�านวณ งานเชิงทดลองวิทยาศาสตร์ 

งานท�าสิ่งประดิษฐ์ และงานเชิงข้อมูลส�ารวจ ปิดท้ายด้วยตัวอย่างการ edit 

บทความวิชาการให้รู้ว่าการเขียนที่ดี (จากการแก้ไข) เป็นอย่างไร
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หนังสือล�าดับที่ 5 

รอยจารึกบนเส้นทางเพาะพันธุ์ปัญญา (มกราคม 2557) 456 หน้า

 ปีแรกของโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาเป็นปีแห่งการเรียนรู ้ส�าหรับ 

ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการ ผมมีหน้าที่ coach พี่เลี้ยง ตอบค�าถาม ปลุกเร้า

การท�างาน จึงจ�าเป็นต้องรักษาไฟการท�างานให้ลุกโชนต่อเนื่องไว้ เพราะผม

ทราบดว่ีาความส�าเรจ็อยูท่ี่การเกาะตดิงานอย่างต่อเนือ่งของพีเ่ลีย้ง ซึง่จะท�าให้

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญาต่างจากโครงการพฒันาอืน่ทีท่�าระยะสัน้ เสรจ็แล้วท้ิง

หายไป เมื่อครูมีปัญหาตอนเอาไปท�าต่อก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร เนื่องจากพี่เลี้ยง 

อยู่กระจัดกระจาย จึงเป็นข้อจ�ากัดของการใส่ความคิดการท�างานที่พี่เลี้ยง 

interface กับครูและนักเรียน ผมจึงเขียนเป็นบทความสั้นจากประสบการณ ์

ท่ีผมเดินทางไปรับรู ้งานตามศูนย ์ต ่างๆ  

ส่งให้พ่ีเลี้ยงอ่านและเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้มี  

2 ตอน โดยตอนแรกเป็นการรวบรวมบทความ

จ�านวน 47 บทความของผมเอง ตอนที่ 2  

เป็นข้อเขียนประสบการณ์การท�างาน 1 ปี  

ของพี่เลี้ยงทั้ง 8 ศูนย์ หนังสือนี้จึงเหมาะ

ส�าหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบเบ้ืองหลังและ

แนวคิดการท�างานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
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หนังสือล�าดับที่ 6
ถามคือสอน ทักษะประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้(มถุินายน 2557) 141 หน้า

 “ถามคือสอน” เป็นวาทกรรมของโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาที่
ต้องการเปลี่ยนครูให้เป็นผู้ถามให้นักเรียนรู้เองจากการคิด การเป็นครูต้ัง

ค�าถามให้นักเรียนรู ้ โดยการร ้อง “อ๋อ”  
ได้เองเป็นเรื่องยาก เพราะครูต้องวิเคราะห์ 
ค�าตอบของนักเรียนมาเป็นค�าถามอย่างต่อ
เนื่อง ต้องรู้บริบทของนักเรียน จึงจะดึงเรื่อง
ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างการถามได้ หนังสือ
เล่มนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกเขียนแบบเล่าเรื่อง
ตัวอย่างการใช้เทคนิค “ถามคือสอน” ที่ผม
มปีระสบการณ์ท�ากับนกัเรียนและครใูนโอกาส
ต่างๆ ม ี9 ตอนท่ีเป็นการถามด้วยเทคนคิต่าง ๆ   
ส่วนที่ 2 เป็นการตีความ embedded for-

mative assessment จากบันทึกของ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช เพื่ออธิบายว่า
ปฏิบัติการ “ถามคือสอน” สอดคล้องกับ EFA อย่างไร

หนังสือล�าดับที่ 7

เทคนคิกระบวนการ Active Learning : จากการ

ประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้ (กรกฎาคม 2557) 

31 หน้า

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียน

รู้ที่นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง ดังนั้นครู

ต้องรู ้จักกระบวนการห้องเรียนท่ีท�าให้นักเรียน 
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engage กับการเรียนของตน ถือเป็น classroom skill ของครูยุคใหม่ หนังสือ

นีร้วบรวมกระบวนการต่าง ๆ  โดยได้รบัความอนเุคราะห์จาก ศ.นพ.วจิารณ์ พา

นิช ให้คัดบางตอนจากบันทึกเรื่อง “ประเมินเพื่อมอบอ�านาจ” ที่ท่านเขียนใน  

www. gotoknow.org.th มาพมิพ์เพือ่แจกครูเพาะพนัธ์ุปัญญาเป็นการเฉพาะ

หนังสือล�าดับที่ 8

สะท้อนคดิคอืเรยีน : ความรูส้กึในความงามที่

ผลบิาน (มนีาคม 2558) 145 หน้า

  หาก “ถามคือสอน” การเรียนก็ต้อง

มาจากการสะท้อนคิดของผู ้เรียนเอง การ

สะท้อนคิดเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่งท่ีไม่ใช่

สาระวิชาการ ไม่ใช่เพื่อสอบ O-Net แต่

เป็นการเรียนรู้โดยการหันมาพิจารณาตนเอง 

พิจารณาอย่างใคร่ครวญกับส่ิงท่ีตนเองประสบ (self-reflection) จึงเป็นการ

เรียนรู้จากภายในอย่างลึกซึ้ง เหมาะกับการเรียนรู้เพ่ือความเปล่ียนแปลง  

(transformative learning) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสนับสนุนให้นักเรียน

เขยีนบนัทกึการเรยีนรูต้ลอดการท�างาน หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการตคีวามการเรยีน

รู้ของนักเรียนโดยพี่เลี้ยงท้ัง 8 ศูนย์ หากค�าว่า “ลูกศิษย์” หมายถึงนักเรียน 

หนงัสอืนีเ้หมาะส�าหรบัครทูีจ่ะใช้เป็นแนวทางเพือ่เข้าใจลูกศษิย์ในฐานะ “ลูก” 

ส�าหรับครูที่ต้องการปรับมุมมองและการท�างานของตนเอง ก็สามารถอ่าน

เพื่อเข้าใจในฐานะ “ศิษย์” ได้เช่นกัน ที่ส�าคัญคือเข้าใจตนเองในฐานะ “ครู”

ในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่ผู้สอน แต่อ�านวยการเรียนรู้ของลูกศิษย์
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หนังสือล�าดับที่ 9 

ฤดูกาลเรียนรู้ที่แจ้ห่มวิทยา (มีนาคม 2558) 110 หน้า

 โครงการเพาะพันธุ ์ปัญญาโรงเรียน

แจ้ห่มวิทยา (ล�าปาง) คือความอัศจรรย์ใน

ความส�าเร็จ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายโรงเรียน ขณะ

ท่ีท�าโครงงานขนาดใหญ่ ทั้งนักเรียนและครู

ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ไม่เว้นแม้แต่

กับคนรอบข้าง แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ

ครู ความส�าเร็จระดับน่าอัศจรรย์จึงเป็นจริง 

หนังสอืน่าอ่านเล่มนีต้คีวามพฒันาการของครู

และนักเรียนที่เกิด transformative learning จาก diary หลายเล่มที่ครูและ

นักเรียนบันทึกระหว่างการเรียนรู้ เป็นหนังสือที่ผู้อ่านบางคนยอมรับว่าตื้นตัน

ใจจนน�้าตารื้นจนแทบอยากกราบครู

หนังสือล�าดับที่ 10 

หลักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

(มิถุนายน 2558) 91 หน้า

 กระบวนการคิดที่ส�าคัญในการสร้าง

ปัญญาให้แก่ตนเองคือ คิดวิเคราะห์และคิด

สังเคราะห์ คนจ�านวนมากแยกความคิดทั้ง 2 

ประเภทออกจากกันไม่ได้ คือไม่รู้ว่าตอนไหน

ก�าลงัใช้ความคดิอะไรอยู ่นอกจากนัน้หลายคน
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ติดการท่องนิยามว่า “วิเคราะห์ คือ.... สังเคราะห์ คือ ....” หนังสือเล่มนี้เขียน

ให้ครูเข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์มีขั้นตอนอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความหมายจากข้อมูล ผมเขียนโดยตั้งใจให้เป็น

หนังสือที่ครูและนักเรียนใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการท�า

โครงงานฐานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็น เมื่อใดก็ตามที่

ข้อมูลจากการท�างานถูกสังเคราะห์ให้มีความหมายที่ลึกซึ้ง เมื่อนั้นคือการเกิด

ของปัญญาด้วยตนเอง หนังสอืม ี2 ตอน ตอนที ่1 เป็นกระบวนการฝึกตนเองจาก

ข้อมูลตวัอย่าง ตอนที ่2 เป็นการวเิคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูของผมเอง แล้วถอย

ออกมาถอดความคดิให้ผูอ่้านทราบว่าความคดิท่ีได้ความหมายข้อมลูเช่นน้ันเกดิ

ได้อย่างไร เรียกว่าเป็นการท�า KM (knowledge management) กับตัวเอง

หนังสือล�าดับที่ 11 

สะเต็มศกึษา : ความท้าทายใหม่ของการศกึษาไทย (ตลุาคม 2558) 177 หน้า

 เมื่อมีคนพยายามพัฒนาการสอน STEM ให้การศึกษาไทย ผมกลับ

เห็นต่างในความหมาย STEM ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและสาระวิชา ผม

จึงเขียนหนังสือเล่มน้ี ข้อความท่ีพอจะสรุป

เป็นใจความส�าคัญคือ “.... STEM ไม่ใช่การ

ศึกษาประเภทท่องนิยามความรู้ ไม่ใช่การ

ศึกษาที่แยกส่วน ที่แยก S ออกจาก M แยก 

E ออกจาก S และ M และเข้าใจ T ว่าเป็น

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์  

แต่เห็นความสัมพันธ์ของ E และ T ที่ท�างาน

ร่วมกัน เพ่ือเอา S ในรูป M มาจัดให้เป็น 

T ตัวใหม่....” เป็นสรุปที่เข้าใจเมื่ออ่านทั้ง
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เล่มแล้วจะทราบว่าผมเข้าใจ STEM education อย่างไร ต่างจากที่ครูได้รับ

ผ่านการอบรมอย่างไร หนังสือมี 6 ตอน คือ 1) ความเข้าใจ STEM ที่เป็นอยู่  

2) STEM ที่คิดแบบวิศวกร 3) ท�าสิ่งท่ีหลงคิดว่าเป็น STEM ให้เป็น STEM  

ได้อย่างไร 4) อะไรท�าให้ครสูอน STEM ได้ 5) STEM ในความคดิโลกวทิยาศาสตร์

เชิงกลไก และ 6) บทสรุป ทั้ง 6 ตอนเป็นมุมมองของวิศวกรที่สนใจการศึกษา 

และเชือ่โดยสนทิใจว่า STEM คอืทศิทางการสอนยคุใหม่ท่ีสามารถใช้ concept 

ของ E มาบรูณาการการท�าโครงงานได้ แต่ต้องเข้าใจอย่างทีผ่มเขยีนในหนังสือน้ี

หนังสือล�าดับที่ 12

ถามคือสอน กระบวนการพัฒนาครูเพื่อสอนคิด (พฤศจิกายน 2558) หน้า

 หนังสือล�าดับที่ 6 อธิบายว่า “ถามคือสอน” คืออะไร เกี่ยว

กับหน้าที่ครูในการประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) 

อย ่างไร แต ่ยังค ้างคาว ่าโครงการเพาะพันธุ ์ป ัญญาจะพัฒนาครูได ้

อย ่างไร? เป ็นเวลาเกือบปีคร่ึงที่ผมท�าความเข ้าใจกระบวนการคิด

ถอยหลังและถามเดินหน้า (backward thinking and forward 

questioning) และออกแบบกระบวนการ

พฒันาครใูห้เข้าใจจนน�าไปปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง 

ผมเขียนเป็นหนังสือประเภทถอดความรู้โดย

ใช้กระบวนการ backward thinking ของผู้

ที่จะเป็น coach ความคิด หนังสือนี้มี 4 บท  

ที่ถอดความรู้มาจากการฝึกครู ประกอบด้วย 

1) หลักการ Socratic Teaching กับเพาะพันธุ์

ปัญญา 2) ถามคือสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 
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3) หลักการเกิด backward thinking และ forward questioning และ 

4) การฟังของครู
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