หลักสูตรทักษะการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะคิ ด โดย มูลนิ ธิปัญญาวุฑฒิ
การถามเพื่อพัฒนาทักษะคิดนัน้ ต้องเป็ นการถามที่เป็ นการสอน คือต้องไม่ใช่ถามหาความรู้
เพราะนัน่ เป็ น “ถามเพื่อสอบ” ส่วนการถามเพื่อสอนคิดนัน้ ต้องทาให้ผถู้ ูกถามได้เรียน หมายถึง ปั ญญา
พัฒนาขึน้ กว่าเดิมจากการได้คดิ ด้วยตนเอง การเกิดปั ญญาเป็ นเรื่องเฉพาะ ตัวใครตัวมัน ครูเอามาดาวน์
โหลดให้ไม่ได้ การเรียนทีเ่ กิดปั ญญาจึงเป็ นเรื่องของนักเรียนปฏิบตั เิ อง ครูมหี น้าทีเ่ อื้อให้เขาเรียน “ถาม
คือ สอน (คิด)” จึงเป็ นงานของครูเพื่อเป้ าหมายพัฒนาปั ญญาของนักเรียน การถามเช่นนี้ ไม่ใ ช่ต้อน
ความรู้ แต่คอื ต้อนให้รู้ คือรูจ้ ากการถูกต้อนความคิด ดังนัน้ ครูจงึ เป็ นโค้ชความคิด
การสอนให้คนรู้โดยตัง้ คาถาม มีมาตัง้ แต่สมัยกรีกโบราณแล้วเรียกว่า Socratic Teaching ซึ่ง
เป็ นวิธีของโสเครตีส นักปรัชญาชาวกรีกที่มชี ีวติ อยู่ระหว่า ง 470-399 ก่อนคริสต์กาล เป็ นวิธีท่ีทาให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการคิด ถกเถียง อภิปรายโต้แย้งกัน ซึง่ หมายความเริม่ ต้นด้วยความสงสัยบวก
ใคร่รู้ จากนัน้ พยายามคิดด้วยเหตุผลและใช้ตรรกะมาอภิปรายให้ได้ขอ้ สรุป คาตอบจากความคิดมีได้
หลากหลายตามทัศนคติ ความเชื่อของคน เรื่องจานวนมากที่นามาเรียนรู้สมัยนัน้ ค่อนข้างออกไปทาง
นามธรรมเกีย่ วกับโลกและชีวติ เช่น ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม การเมือง การปกครอง เพราะ
เป็ นยุคที่คนกาลังแสวงหาความหมายของชีวติ และสังคม วิธกี ารเข้าถึงความจริงแบบนี้บางครัง้ ทาให้
ความเชื่อ เดิมจนมุม เพราะอธิบายตามหลักเหตุ - ผลและตรรกะไม่ได้ หลายครัง้ ทาให้การ “โต้แย้ง”
กลายเป็ น “โต้เถียง”
การเข้าสู่ความจริงของโสเครตีสเรียกกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectic) คือมีขอ้ เสนอทีม่ เี หตุผล
(Thesis 1) และข้อคัดค้าน (Antithesis 1) ที่ก็มเี หตุผลเหมือนกัน เมื่อเอาทัง้ 2 มาเข้าสู่กระบวนการ
หักล้างกันด้วยเหตุผล และตรรกะ วิธกี ารนี้จะกรองสิง่ ทีม่ เี หตุผลและตรรกะน้อยกว่าออก ให้เหลือสิง่ ทีม่ ี
เหตุผลและถูกตรรกะมากกว่า ผลลัพธ์ (Synthesis 1) ทีไ่ ด้จะกลายเป็ นข้อเสนอใหม่ (Thesis 2) เพื่อรอ
ให้ขอ้ คัดค้านใหม่ (Antithesis 2) มาหักล้างเมื่อทาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เขาเชื่อว่าในทีส่ ุด เราจะเข้าใกล้ความ
จริงทีถ่ ูกต้อง

อย่างไรก็ดกี ารที่ครูไม่เข้าใจ “ถามคือสอน (คิด)” ก็มกั คิดไปทาง “ถามคือสอบ” กลายเป็ นถาม
เพื่อให้เด็กบอกสิง่ ที่จาได้ เช่น “เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ.เท่าใด” ไม่ใช่ถามเพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ คาถามควรมาจากประสบการณ์ของนักเรียนเป็ นการฝึ กให้พจิ ารณาสิง่ ที่รบั เข้ามาทางอายตนะ

นัก เรียนจะเป็ นคนละเอียดรอบคอบและไฝ่ รู้” ตัว อย่างที่ส ามารถน าไปประยุกต์ใ ช้ได้จ ากโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาเกี่ยวกับการฝึกนักเรียนด้วยคาถาม คือ การฝึกให้เขียนบันทึกการเรียนรูป้ ระสบการณ์
นอกห้องเรียนด้วย 6 คาถาม เพือ่ เอากลับมาเรียนรูร้ ่วมกัน คาถามทัง้ 6 ได้แก่
คาถามที่ 1 “เห็นอะไร?”
คาถามที่ 2 “สิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ เกิดจากอะไร?”
คาถามที่ 3 “มีความรูใ้ ดทีเ่ รียนแล้วทีใ่ ช้อธิบายได้?”
คาถามที่ 4 “มีสงิ่ อื่นทีเ่ ทียบเคียงได้หรือไม่?”
คาถามที่ 5 “เอาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไร?”
คาถามที่ 6 “มีอะไรทีย่ งั ไม่ร”ู้
การเรียนรูร้ ่วมกันทัง้ ห้องเรียนเกิดเมื่อนักเรียนเอาบันทึกความคิดมาแลกเปลีย่ นกัน ผ่านต้นทุน
ชีวติ ทีน่ กั เรียนหลายคนมีพน้ื ฐานชีวติ และอยู่ในบริบทต่างกัน การอภิปรายร่วมทีเ่ จือบริบททีต่ ่างกัน นี้เอง
เป็ นผลให้ขยายการเรียนรู้ได้ อย่างมหาศาล ดังนัน้ ครูต้อ งมี “สติเ พื่อ กากับการเรียนรู้” ไม่ปล่ อ ยให้
อารมณ์ครูทาลายบรรยากาศการเรียนรูข้ องนักเรียน สติของครูใช้ในการฟั งและตัง้ คาถาม ซึง่ คือหลักการ
สาคัญของการถามเพือ่ สอนคิด อย่างไรก็ดจี ากการสารวจแนวคิดการตัง้ คาถามในรูปแบบต่าง ๆ (ธีรพงศ์
, 2554) พบว่า การกาหนดทิศทางของคาถามเช่นนี้ ทาให้ไม่ค่อยพบคาถาม “ทาไม” เพราะ คาถาม
ทาไมเป็ นการถามหาเหตุ ใช้ความคิดเชิงเหตุ -ผล (ผลเกิดจากเหตุ) ส่วนคาถาม “อะไร” “อย่างไร” เป็ น
คาถามชวนอภิปรายขยายความคิด
เมื่อพูดถึงการสอนให้นักเรียนคิดเป็ น สามารถจาแนกได้ 2 อย่าง อย่างแรกคือการอภิปราย
ร่วมกัน โดยครูตงั ้ คาถามปลายเปิ ด สร้างบรรยากาศทีเ่ ด็กทุกคนรูส้ กึ เท่าเทียมกัน เป็ นมิตร และสนุกใน
การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นกลาง นักเรียนได้พฒ
ั นาความคิดร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ทกั ษะสังคมและการ
นาเสนอ เรียกว่าเป็ น Socratic Enquiry การเรียนรูห้ ลักอยู่ทก่ี ารโต้แย้งของนักเรียนทัง้ กลุ่ม ครูทาหน้าที่
เฝ้ าดูระวังไม่ให้เป็ นโต้เถียง ส่วนอย่างทีส่ อง คือ Socratic Questioning ทีบ่ ทบาทหลักอยู่ทค่ี รูในการตัง้
คาถามต้อนความคิดนักเรียนเข้าสูก่ ารรูเ้ อง แบบนี้ครูมเี ป้ าหมายความรูท้ ่ีกาหนดไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ี ควรเกิดขึน้ ระหว่างการโค้ช
ของครูเพื่อสอนคิดไว้ดงั นี้ (ที่มา: การประชุมกรรมการโครงการ Teacher Coaching ของ สกว. และ
สพฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จ.นครนายก)
1. ผูถ้ ูกโค้ช (นักเรียน) ควรพูดมากกว่าผูเ้ ป็ นโค้ช (ครู)
2. ผูเ้ ป็ นโค้ช (ครู) ถามมากกว่าตอบ
3. คุยไปเรื่อย ๆ จนผูถ้ ูกโค้ช (นักเรียน) หาคาตอบได้เอง
บรรยากาศทีค่ วรเป็ น คือ บรรยากาศกึ่งสนทนา โดยการถามในระหว่างสนทนานัน้ มีเป้ าหมาย
เพือ่ “ต้อนความคิด” ให้รไู้ ด้เอง
ทัง้ นี้อาจกล่าวโดยสรุปเกีย่ วกับทักษะและบทบาทของครูในการถามเพือ่ สอนคิดได้ดงั นี้
1. แม่นยาในความรูห้ รือคาตอบสุดท้าย เพราะการประดิษฐ์คาถามต้องมีสติกบั คาตอบสุดท้าย ที่
ต้องการพานักเรียนไปให้ถงึ

2. มีความสามารถในการฟั งและวิเคราะห์คาตอบของนักเรียน เพื่อรูว้ ่านักเรียนอยู่ตรงไหนของ
เส้นทางการคิดไปสูค่ วามรู้
3. มีความกว้างในประสบการณ์และเรื่องราวภายนอก เพื่อใช้ออกแบบคาถามที่กระตุ้นให้คดิ
เช่น การอุปมาอุปมัยผ่านบริบทให้นักเรียนฉุ กคิดได้ง่าย และเข้าสู่คาตอบที่ครูตงั ้ เป้ าไว้แล้วจนอุทาน
“อ๋อ...รูแ้ ล้ว”

