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บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะมาเป็ นเวลา
นาน แนวทางหนึ่งที่ได้รบั การสนับสนุ นอย่างกว้างขวางคือการสืบเสาะตามวัฏจักร 5Es ในขณะที่
งานวิจยั ก่อนหน้านี้มุ่งอธิบายข้อจํากัดของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้ โดยการมุ่งเป้ าไป
ทีก่ ารขาดความเข้าใจของครูเป็ นหลัก บทความนี้จงึ นําเสนออีกมุมมองหนึ่งว่า วัฏจักร 5Es เองก็มขี อ้
จํากัดบางประการ ซึง่ ไม่สะท้อนลักษณะสําคัญของการสร้างความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
ได้แก่ บทบาทของทฤษฎีท่ชี ้นี ํ ากระบวนการสืบเสาะ และการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ บทความนี้
เสนอแนะให้ครูเน้นลักษณะ 2 ประการนี้มากขึน้ ซึง่ จะทําให้นักเรียนเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดว้ ยกระบวน
การสืบเสาะทีแ่ ท้จริงยิง่ ขึน้
คําสําคัญ: วัฏจักร 5Es การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทีม่ ที ฤษฎีชน้ี ํา
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Abstract
Thailand has promoted an inquiry–based approach to teaching and learning science
for a long time. One way that has been widely supported is a 5Es cycle. While previous
researches explain the limitation of teaching and learning in this way by pointing to teachers’
lack of understanding, this article aims at presenting another perspective that the 5Es cycle
itself has some limitation that it does not explicitly reflect some important aspects of scientists’
knowledge construction (i.e., the roles of theory guiding inquiry processes and scientific argumentation). This article urges teachers to pay greater emphasis on these two aspects, so that
students can learn science through more authentic inquiry processes.
Keywords: 5Es cycle, Scientific inquiry, Theory-directed inquiry
บทนํา

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในยุคปั จจุบนั มุ่งเน้ นให้นักเรียนได้สร้างความรู้
ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Abd-El-Khalick et al., 2004) ทัง้ นี้เพื่อ
ให้นักเรียนได้พฒ
ั นาตนเองหลายด้านไปพร้อม
กัน ทัง้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ทีด่ ตี ่อวิทยาศาสตร์ (Bureau of Academic Affairs
and Educational Standards, 2010) นอกจากนี้
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ยงั เป็ นพื้นฐานให้
นักเรียนเข้าใจว่า ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เกิดขึน้

เป็ นทีย่ อมรับและก้าวหน้าได้อย่างไร (Ladachart
et al., 2013) ผลการเรีย นรู้เ หล่ านี้ เ ป็ น พื้นฐาน
สํา หรับ นัก เรีย นในการดํา รงชีวิต และประกอบ
อาชีพ ในอนาคต (Organisation for Economic
Cooperation and Development [OECD], 2013)
ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงกําหนดให้การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นแนวทางหลักในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ (Bureau of Academic Affairs
and Educational Standards, 2010)
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร 5Es ได้รบั การส่งเสริมมาเป็ นเวลานานเพื่อ
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ตอบสนองแนวทางข้างต้น (Ketsing and Roadrangka, 2011) วัฏจักรนี้ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) การสร้างความสนใจ (engagement) 2)
การสํารวจตรวจสอบ (exploration) 3) การสร้าง
คํ า อธิบ าย (explanation) 4) การขยายความรู้
(elaboration) และ 5) การประเมินผล (evaluation)
ซึง่ นักเรียนจะได้ตงั ้ คําถามเกีย่ วกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ วางแผนและดํา เนิ น การสํา รวจ
ตรวจสอบ นําผลจากการสํารวจตรวจสอบมาสร้าง
คําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์นัน้ ประยุกต์ใช้
คําอธิบายนัน้ กับปรากฏการณ์อ่นื ๆ ที่ใกล้เคียง
กัน และประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเองจากการ
มีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ (Bybee et al., 2006) วัฏจักรนี้มุ่งเน้นให้
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มสี ่วนคล้าย
หรือสอดคล้องกับกระบวนการสร้างความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์ (Faikhamta, 2009)
แต่การจัดการเรียนการสอนตามวัฏจักร
5Es มักถูกตีความอย่างผิวเผิน (Bongkotphet and
Roadrangka, 2010) Liangkrilas and Yutakom
(2010) พบว่า ครูยงั ขาดความเข้าใจเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร 5Es
ซึง่ ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่สะท้อนลักษณะ
สําคัญของกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในทํานองเดียวกัน Faikhamta and Ladachart (2016) รายงานว่า ครูอาจสร้างความสนใจ
ของนักเรียนด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่
แทบไม่กระตุ้นให้นักเรียนตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุ น้ี ครูจึงไม่สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างการสํารวจตรวจสอบกับคําถาม
ทางวิทยาศาสตร์ การสํารวจตรวจสอบจึงมักอยู่
ในรูปแบบของการศึกษาจากเอกสาร โดยที่นักเรียนไม่มโี อกาสได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้าง
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คําอธิบายด้วยตนเอง ทัง้ นี้เพราะครูเป็ นผูน้ ําเสนอ
คํ า อธิบ ายให้ก ับ นั ก เรีย น (Ketsing and Roadrangka, 2010)
การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์กเ็ ป็ นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้ครู
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทีส่ ะท้อนลักษณะ
สําคัญของกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Suttakun et al., 2011) ครูหลายคนมัก
เข้า ใจว่ า ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์เ กิด ขึ้น จาก
“วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์” ทีเ่ คร่งครัดและแน่นอน
ได้แก่ การกําหนดคําถาม การตัง้ สมมติฐาน การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุปผล
(Buaraphan, 2009) ความเข้าใจนี้อาจทําให้ครู
มองว่า การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่าง ๆ อย่างครบ
ถ้วนเป็ นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
สมบูรณ์ (Ketsing and Roadrangka, 2010) ทัง้ ๆ
ที่การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนเหล่านัน้ อาจไม่สะท้อน
ลักษณะสําคัญของกระบวนการสร้างความรู้ทาง
วิท ยาศาสตร์เ ลย ด้ว ยเหตุ น้ี นัก เรีย นไทยจึงมี
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่ทดั เทียมนักเรียนจากนานาประเทศ (Ladachart and Yuenyong, 2015)
งานวิจยั ก่อนหน้านี้พยายามอธิบายอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยการมุ่งเป้ าไปทีก่ ารขาดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
ของครูเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นการขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฏจักร 5Es (Bongkotphet and Roadrangka, 2010; Liangkrilas and Yutakom, 2010)
และการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (Buaraphan, 2009; Suttakun et al.,
2011) แต่ขอ้ จํากัดหนึ่งที่ยงั ไม่ได้รบั ความสนใจ
มากนักคือตัววัฏจักร 5Es เอง ซึ่งเป็ นเพียงการ
“จําลอง” (model) กระบวนการสร้างความรูท้ างวิทยา-
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ศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ (Bybee et al., 2006) วัฏจักร
5Es จึง ไม่ ไ ด้ (และไม่ มีท าง) สะท้ อ นลัก ษณะ
สําคัญทุกประการของกระบวนการสร้างความรู้
ของนักวิทยาศาสตร์ บทความนี้จึงนํ าเสนอมุม
มองทีแ่ สดงให้เห็นว่า วัฏจักร 5Es เองมีลกั ษณะ
สําคัญบางอย่างที่ถูกลดทอนไป ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ครู
ทุกคนควรตระหนัก เข้าใจ และไม่ละเลยในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
บทความนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1
เป็ นการนําเสนอตัวอย่างประวัตกิ ารพัฒนาความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ในอดีต ทัง้ นี้เพื่อนํ าเสนอว่ า
กระบวนการสร้างความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์เป็ น
อย่างไร ส่วนที่ 2 เป็ นการนํ าเสนอสิง่ ที่หายไป
หรือไม่ปรากฏชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร 5Es ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ เหล่านัน้
มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสร้างความรูข้ อง
นักวิทยาศาสตร์ และส่วนที่ 3 เป็ นการเสนอความ
ท้า ทายอีก ก้า วหนึ่ ง ของครู วิท ยาศาสตร์ ทัง้ นี้
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สอด
คล้องกับกระบวนการสร้างความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ดี บทความนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ให้ยกเลิกการใช้วฏั จักร 5Es เพียงแต่
นําเสนอมุมมองและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับ “ส่วน
เติม เต็ม ” ที่จ ะทํ า ให้ก ารจัด การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร 5Es สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
กระบวนการสร้างความรูข้ องนักวิ ทยาศาสตร์
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ในอดีตช่วยให้
ภาพทีส่ มบูรณ์มากขึน้ เกีย่ วกับกระบวนการสร้าง
ความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์ Ladachart and Nashon (2010) ศึกษากระบวนการพัฒนาความรูเ้ รื่อง
เสียง นับตัง้ แต่ยุคกรีกจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่

18 ซึง่ ให้มุมมองทีส่ าํ คัญว่า นักฟิ สกิ ส์ในอดีตเคย
มีความคิดทีข่ ดั แย้งกันเกีย่ วกับธรรมชาติของเสียง
บางคน (เช่น พลาโต) คิดว่า “เสียงเป็ นสสาร”
ทัง้ นี้เพราะเขาเคยระบุว่า เสียงทีด่ งั มีขนาดใหญ่
ส่วนเสียงทีเ่ บามีขนาดเล็ก ในขณะทีบ่ างคน (เช่น
อริสโตเติล) กลับคิดว่า “เสียงเป็ นคลื่น” ดังทีเ่ ขา
เคยกล่าวว่า เสียงเป็ นการบีบอัดและการขยายตัว
ของอากาศทีถ่ ูกรบกวน ข้อขัดแย้งนี้ดาํ รงอยู่นาน
หลายร้อยปี จนกระทังกาลิ
่ เลโอศึกษาโดยการนํา
ฐานของแก้วไวน์มายึดไว้กบั ถาดขนาดใหญ่ท่มี ี
นํ้ าบรรจุอยู่ เมื่อเขาใช้มอื ลูบวนไปบนปากแก้ว
ไวน์ จนเกิดเสียง เขาสังเกตพบว่า นํ้ าในถาดมี
การกระเพื่อมเป็ นคลื่นวงกลมที่แผ่ออกมาจาก
ฐานแก้ว ไวน์ นั น้ หลัก ฐานชิ้น นี้ นํ า ไปสู่ก ารให้
เหตุผลว่า เสียงน่าจะเป็ นคลื่นมากกว่าสสาร
จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์โดย Thagard (1992) นักเคมีเองก็เคยมีขอ้ ขัดแย้งเกีย่ วกับ กระบวนการเผาไหม้ บางคน (เช่ น โจเซฟ
พริสต์ลยี ์) เชื่อว่า สารที่ติดไฟได้จะมีธาตุทม่ี ชี ่อื
ว่า “โฟลจิสตัน” (phlogiston) เป็ นองค์ประกอบ
ยิง่ สารใดมีโฟลจิสตันมาก สารนัน้ จะมีสมบัติไว
ไฟมาก การเผาไหม้เป็ นการปลดปล่อยโฟลจิสตัน
ออกจากสารต่าง ๆ เช่น ไม้ติดไฟได้เพราะไม้มี
โฟลจิสตันเป็ นองค์ประกอบ เมื่อไม้ถูกเผา ไม้จะ
เสียโฟลจิสตันไปและกลายเป็ นขีเ้ ถ้า ซึง่ ไม่มโี ฟลจิสตันเหลืออยู่ ในขณะที่บางคน (เช่น อ็องตวน
ลาวัวซีเย) ไม่เชื่อเรื่องโฟลจิสตัน เขาได้ทดลอง
เผาสารบางชนิดและพบว่า มวลของสารหลังเผา
มีค่ามากกว่ามวลของสารก่อนเผา ซึง่ ขัดแย้งกับ
คําอธิบายว่า การเผาไหม้เป็ นการปลดปล่อยโฟลจิสตัน ข้อขัดแย้งนี้ดํารงอยู่นานหลายปี พร้อม
กับการทดลองต่าง ๆ ทัง้ จากฝั ง่ ทีส่ นับสนุ นและ
ไม่สนับสนุ นการมีอยู่ของโฟลจิสตัน จนกระทัง่
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นักเคมีมนใจว่
ั ่ า โฟลจิสตันไม่มีอยู่จริง แต่ เป็ น
ออกซิเจนในอากาศทีม่ บี ทบาทในการเผาไหม้
นอกจากนี้ Thagard (1992) ยังบันทึก
เหตุการณ์ทค่ี ล้ายกันในวงการชีววิทยา ท่ามกลาง
นักชีววิทยาที่เชื่อเรื่องการวิวฒ
ั นาการของสิง่ มี
ชีวติ ชอง ลามาร์ก เป็ นคนหนึ่งทีค่ ดิ ว่า สิง่ มีชวี ติ
วิวฒ
ั นาการด้วยกระบวนการใช้และไม่ใช้อวัยวะ
หากอวัยวะใดมีการใช้มากและบ่อย อวัยวะนัน้ จะ
พัฒนาและแข็งแรงขึน้ แต่หากอวัยวะใดไม่ค่อยมี
การใช้ อวัยวะนัน้ ก็จะค่อย ๆ หดหายไป ในทาง
ตรงกันข้าม ชาร์ล ดาร์วนิ กลับคิดว่า การวิวฒ
ั นาการของสิ่ง มีชีวิต เกิด ขึ้น จากกระบวนการคัด เลือกโดยธรรมชาติ ในกลุ่มประชากรของสิง่ มีชีวติ ชนิดเดียวกัน พวกทีม่ ลี กั ษณะทางพันธุกรรม
ที่เหมาะสมกับสิง่ แวดล้อมจะมีโอกาสรอดชีวิต
ขยายพันธุ์ และสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมนัน้
ได้ม ากกว่ า พวกที่ไม่ มี ความคิด ที่ขดั แย้งกันนี้
ดํารงอยู่นานช่วงเวลาหนึ่ง จนกระทัง่ ออกัส ไวส์แมน ทํา การทดลองตัด หางหนู และผสมพัน ธุ์
พวกมันติดต่อกัน 5 รุ่น การทดลองนี้ให้หลักฐาน
ว่า แม้พ่อแม่หนู จะไม่ม(ี และไม่ได้ใช้)หาง หนู ท่ี
เกิดใหม่กย็ งั คงมีหาง ซึง่ ขัดแย้งกับทฤษฎีการใช้

และไม่ใช้อวัยวะ
จากประวัตศิ าสตร์ขา้ งต้น กระบวนการ
สร้า งความรู้ท างวิท ยาศาสตร์แ ท้จ ริง แล้ว ก็คือ
“กระบวนการเปรียบเทียบและทดสอบแบบจําลองที่เป็ นคู่แข่งกัน” (Schwarz and White, 2005)
โดยแบบจําลองในที่น้ี หมายถึง “ตัว แทนความ
คิ ด ” (Gilbert and Boulter, 2000) หรื อ แนวคิ ด
ทางทฤษฎีท่นี ักวิทยาศาสตร์มตี ่อปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิด
ขึน้ จากการปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนทีแ่ น่ นอน ในทาง
ตรงกัน ข้า ม นั ก วิท ยาศาสตร์มีก ารตัง้ คํ า ถาม
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น เสียง
คืออะไร การเผาไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไร และวิวัฒนาการของสิง่ มีชวี ติ เกิดขึน้ ด้วยกระบวนการ
ใด) และพยายามสร้างแนวคิดทางทฤษฎีต่าง ๆ
(เช่น เสียงเป็ นคลื่น การเผาไหม้เกิดจากโฟลจิสตัน และสิง่ มีชวี ติ วิวฒ
ั นาการโดยการใช้หรือไม่ใช้
อวัยวะ) อันจะนําไปสู่การหาทางทดสอบแนวคิด
ทางทฤษฎีนนั ้ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวคิด
ทีไ่ ม่สามารถอธิบายหลักฐานต่าง ๆ ได้จะถูกละทิง้
จนเหลือเพียงแนวคิดทีอ่ ธิบายหลักฐานเหล่านัน้
ได้ดที ส่ี ดุ

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
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วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (2560)
กระบวนการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ภาพที่ 1) เกิดขึน้ เพราะมนุ ษย์ (รวมทัง้
นักวิทยาศาสตร์) มีขอ้ จํากัดหลายประการในการ
เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ มนุ ษย์ไม่สามารถ
ย้อนไปดูเหตุการณ์ในอดีต ไม่สามารถมองเห็น
สิง่ ที่เล็กมาก หรือสังเกตเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ เร็ว
มากได้ แม้เครื่องมือสมัยใหม่อาจช่วยเพิม่ ความ
สามารถให้กบั มนุ ษย์ได้บ้าง แต่นักวิทยาศาสตร์
ยังต้องใช้ความรูเ้ ดิมและจินตนาการในการสร้าง
แนวคิดทางทฤษฎีเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทต่ี นเอง
สนใจ ซึ่ง อาจมีไ ด้มากกว่ าหนึ่ง ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั
ประสบการณ์ ภูมหิ ลัง และความคิดของนักวิทยาศาสตร์แ ต่ ล ะคน แนวคิด ทางทฤษฎีจ ะชี้นํ า ให้
นักวิทยาศาสตร์ออกแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ นี้เพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานทีจ่ ะนําไปสู่
การทดสอบความเป็ นไปได้ของแนวคิดทางทฤษฎี
นัน้ หากหลักฐานสนับสนุ น แนวคิดทางทฤษฎี
นัน้ ก็จะคงอยู่ แต่หากไม่ แนวคิดทางทฤษฎีนนั ้ ก็
จะถูกละทิง้ ไป ในบางกรณี นักวิทยาศาสตร์อาจ
ปรับเปลีย่ นแนวคิดทางทฤษฎีเดิมให้สามารถอธิบายหลักฐานได้ดยี ง่ิ ขึน้ ดังเช่นในกรณีของแนวคิดเรื่องทวีปเลื่อน ซึ่งได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็ น
แนวคิดเรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นธรณีภาค (Thagard, 1992)
ในการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จงึ ไม่ได้เพียงพิสูจน์ ความจริงเพื่อ
ยืนยันแนวคิดทางทฤษฎีของตนเอง แต่พวกเขา
ยังต้องพิสูจน์ ความเท็จเพื่อหักล้างแนวคิดทาง
ทฤษฎีอ่นื ด้วย (Popper, 1998) นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยงั จําเป็ นต้องโต้แย้งกันว่า หลักฐาน
ต่าง ๆ สนับสนุ นแนวคิดทางทฤษฎีทต่ี นเองสนใจ
อย่างไร และหักล้างแนวคิดทางทฤษฎีอ่นื อย่างไร
ดังเช่นที่ อ็องตวน ลาวัวซีเย ให้เหตุผลว่า มวล

ของสารหลังเผาไม่สนับสนุ นการมีอยู่ของโฟลจิสตัน ทัง้ นี้เพราะหากการเผาไหม้เป็ นการปลดปล่อย
โฟลจิสตันอย่างที่ โจเซฟ พริสต์ลยี ์ กล่าวอ้าง มวล
ของสารหลังเผาจะต้องลดลงจากเดิม ในการนี้
หาก โจเซฟ พริสต์ลยี ์ สามารถโต้แย้งเหตุผลของ
อ็องตวน ลาวัวซีเย ได้ แนวคิดเกีย่ วกับโฟลจิสตัน
ก็อาจยังคงอยู่ต่อไป แต่ถา้ ไม่ นักเคมีกต็ อ้ งมองหา
แนวคิดอื่นทีอ่ ธิบายหลักฐานชิน้ นี้ได้ดกี ว่า กระบวนการทางสังคมเช่ นนี้ มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมา (Thagard, 1978)
ลักษณะที่หายไปในวัฏจักร 5Es
ด้วยความพยายามให้นกั เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการทีน่ ักวิทยาศาสตร์
ใช้ในการสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึง
กําหนดให้การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็ นแนว
ทางหลักในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
(Bureau of Academic Affairs and Educational
Standards, 2010) จากคํานิยามในส่วนของอภิธาน
ศัพท์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์หมายถึง “การ
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์” ซึง่ “ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก
คือ การตัง้ คําถามหรือกําหนดปั ญหา การสร้าง
สมมติฐานหรือการคาดการณ์คําตอบ การออกแบบวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อ มูล การลงข้อ สรุ ป และการ
สือ่ สาร” การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ยงั หมายรวม
ถึงการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วย “วิธีการ
อื่น ๆ เช่น การสํารวจ การสังเกต การวัด การ
จําแนกประเภท การทดลอง การสร้างแบบจําลอง
การสืบค้นข้อมูล” (หน้าที่ 105)
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จากคํานิยามข้างต้น การสืบเสาะตามวัฏจักร 5Es จึงได้รบั การส่งเสริม ทัง้ นี้เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้นักเรียนได้ตงั ้ คําถาม สร้างสมมติฐาน ออกแบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความ
หมายข้อมูล และสื่อสารผลการศึกษาของตนเอง
ต่อผูอ้ ่นื กระบวนการเหล่านี้สอดคล้องเป็ นอย่าง
ดีกบั “วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์” ทีป่ รากฏในหนังสือและครูหลายคนก็คุน้ เคย อย่างไรก็ตาม ลักษณะ
สําคัญของกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ประการได้ถูกลดทอนลงไป
จนแทบไม่ปรากฏ ทัง้ ในคํานิยามของการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์และในขัน้ ตอนของการสืบเสาะ
ตามวัฏจักร 5Es ลักษณะประการแรกคือ “ที่มา
ของคําถามทางวิทยาศาสตร์” และลักษณะประการที่สองคือ “การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์” ไม่
ว่ า การหายไปนี้ จะเกิด ขึ้น โดยตัง้ ใจหรือ ไม่ ครู
หลายคนอาจมองข้ามหรือไม่ตระหนักถึงความ
สํา คัญ ของ 2 ลัก ษณะนี้ ใ นระหว่ า งการจัด การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทัง้ ๆ ทีล่ กั ษณะเหล่านี้
มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสร้างความรูข้ อง
นักวิทยาศาสตร์
ทีม่ าของคําถามทางวิทยาศาสตร์
การสืบ เสาะตามวัฏ จัก ร 5Es เริ่ม ต้น
ด้วยขัน้ ตอนแรก ซึง่ ก็คอื “การสร้างความสนใจ”
ทัง้ นี้เพื่อให้นักเรียนตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ขัน้ ตอนนี้
สอดรับกับตัวชี้วดั ในสาระที่ 8 ที่กําหนดให้นักเรียนตัง้ คําถามเกีย่ วกับเรื่องทีต่ นเองจะศึกษาตาม
ที่ครูกําหนดให้หรือตามความสนใจของนักเรียน
เอง แต่สงิ่ ที่ยงั ไม่ชดั เจนในวัฏจักร 5Es ก็คอื ว่า
หากนักเรียนจะตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์เอง
คําถามทางวิทยาศาสตร์เกิดขึน้ จากอะไร ตัวชีว้ ดั
แรกในสาระที่ 8 ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกีย่ ว442

กับทีม่ าของคําถามทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ตัวชีว้ ดั ในระดับประถมศึกษา ดังนัน้ นักเรียนจึง
ถูกทึกทักเอาว่าจะสามารถตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์ได้เองโดยอัตโนมัติ ทัง้ ๆ ทีค่ วามสามารถ
ในการตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์ “ทีด่ ”ี เป็ นเรือ่ ง
ทีน่ ักเรียนต้องเรียนรูแ้ ละฝึกฝน (Hofstein et al.,
2005) งานวิจ ัย ของ Ladachart and Ladachart
(2016) ระบุ ว่ า นัก เรีย นไทยประสบปั ญ หากับ
การตัง้ คําถามทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมักตัง้
คําถามตามอําเภอใจ สมมติฐานทีเ่ กิดจากคําถาม
เหล่านี้จงึ ไม่มอี ะไรมากไปกว่าการเดาสุม่ (Windschitl et al., 2008)
ในกรณีของนักวิทยาศาสตร์นนั ้ คําถาม
ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีทพ่ี วกเขาต้องการทดสอบ จากตัวอย่างใน
อดีตก่อนหน้านี้ หากปราศจากทฤษฎีการใช้หรือ
ไม่ใช้อวัยวะ มันไม่มีเหตุ ผลเลยที่ ออกัส ไวส์แมน จะสงสัยว่า “หนูทโ่ี ดนตัดหาง จะให้กําเนิด
ลูกทีม่ หี างหรือไม่” ในทํานองเดียวกัน หากปราศ
จากทฤษฎีการเผาไหม้ด้วยโฟลจิสตัน มันไม่มี
เหตุผลอะไรที่ อ็องตวน ลาวัวซีเย จะตัง้ คําถามว่า
“มวลของสารหลังเผามีค่าน้อยกว่ามวลของสาร
ก่อนเผาหรือไม่” เนื่องจากทุกการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์เริม่ ต้นจากคําถามทางวิทยาศาสตร์
(Lederman et al., 2014) ผลของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์จงึ ไม่เพียงแค่ให้คําตอบต่อคําถาม
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ยงั เป็ นหลักฐานทีย่ นื ยันหรือ
หักล้างแนวคิดทางทฤษฎีท่อี ยู่เบื้องหลังคําถาม
ทางวิทยาศาสตร์นนั ้ ด้วย (ภาพที่ 2) การสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ทม่ี ุ่งตอบคําถามทีป่ ราศจากแนว
คิดทางทฤษฎีจงึ แทบไม่ให้ประโยชน์อะไรมากไป
กว่าข้อเท็จจริง (Windschitl et al., 2008)

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2 (2560)

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางทฤษฎี คําถามทางวิทยาศาสตร์ และการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ตามวัฏจักร 5Es การละเลยบทบาทของแนวคิด
ทางทฤษฎีอาจทําให้ครูเน้น “ขัน้ ตอน” เป็ นสําคัญ
โดยครูอาจละเลยไปว่า ขัน้ ตอนเหล่านัน้ แท้จริง
แล้วมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวคิดทางทฤษฎี
บางอย่างทีอ่ ยู่เบือ้ งหลัง ตัวอย่างทีช่ ดั เจนปรากฏ
ในการสังเกตการสอนของครูวทิ ยาศาสตร์คนหนึ่ง
ซึ่ง Pongsophon (2009) ได้บ ัน ทึก ไว้ว่ า “บ่ อ ย
ครัง้ นักเรียนทําการทดลองอย่างไม่มเี ป้ าหมาย
ครูก็ไม่ได้ช้แี นะว่า (นักเรียน)ทําการทดลองไป
เพื่ออะไร ... นักเรียนได้ผล ครูพอใจ นักเรียนก็
พอใจ แต่ นั ก เรีย นไม่ รู้ ว่ า ตนได้ เ รีย นรู้อ ะไร”
นักเรียนจึงอาจไม่รวู้ ่า ผลการทดลองมีความหมาย
อย่างไรในบริบทของแนวคิดทางทฤษฎีท่อี ยู่เบื้อง
หลัง การทดลอง ดัง นัน้ มัน จึง ไม่ใช่เ รื่องแปลก
หากนักเรียนจะ “ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
เกณฑ์ในการตัดสินว่า การศึกษาใดเป็ นหรือไม่
เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์” (Ladachart and
Mahalee, 2016) โดยนักเรียนไม่ได้สนใจการนํ า
ข้อมูลไปทดสอบแนวคิดทางทฤษฎี
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
สืบเนื่องมาจากการขาดหายไปของแนว
คิดทางทฤษฎีท่อี ยู่เบื้องหลังการตัง้ คําถามทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการสืบเสาะทางวิทยา-

ศาสตร์ ลักษณะอีกประการหนึ่งที่ไม่ปรากฏชัดเจนในวัฏ จักร 5Es ก็คือ การโต้แ ย้ง ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐานร่วมกับ
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในการยืนยันหรือหักล้าง
แนวคิดทางทฤษฎี ถึงแม้ว่าวัฏจักร 5Es เปิ ดโอกาส
ให้นักเรียนได้สร้างคําอธิบายด้วยตนเอง แต่ครู
มักคาดหวังให้นักเรียนทุกคนสร้างคําอธิบายที่
สอดคล้อ งกับ ความรู้ใ นหนั ง สือ เรีย น (Ketsing
and Roadrangka, 2010) ด้วยเหตุน้ี การโต้แย้ง
ระหว่างกลุ่มนักเรียนทีส่ ร้างคําอธิบายไม่เหมือน
กันจึงไม่ค่อยเกิดขึน้ นอกจากนี้ ตัวชี้วดั ในสาระ
ที่ 8 ก็แ ทบไม่ ไ ด้ร ะบุ ถึง การโต้แ ย้ง ทางวิท ยาศาสตร์อย่างชัดเจน ตัวชี้วดั เน้นให้นักเรียน “นํา
เสนอผลงาน...ให้ผู้อ่นื เข้าใจ” (ว 8.1 ป1/7) ซึ่ง
เป็ นการสื่อสารทางเดียวราวกับว่า สิง่ ทีน่ ักเรียน
นําเสนอจะเป็ นทีย่ อมรับในทันที (Ladachart and
Yuenyong, 2015) ทัง้ ๆ ที่ในทางวิทยาศาสตร์
แล้ว แม้แ ต่ ข้อ สรุ ป ของนัก วิท ยาศาสตร์ท่ีมีช่ือ
เสียงก็ตอ้ งผ่านการตรวจสอบก่อนเสมอ
เนื่องจากหลักฐาน “ไม่ใช่สงิ่ ที่มีความ
ชั ด เจนในตั ว เอง” (Ladachart and Suttakun,
2012) นักวิทยาศาสตร์จงึ ต้องลงข้อสรุปจากหลัก
ฐาน พร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่า หลักฐานนัน้ สนับสนุนหรือ
หักล้างแนวคิดทางทฤษฎีอย่างไร การให้เหตุผล
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และการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์มบี ทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากตัวอย่างในอดีตข้างต้น อ็องตวน ลาวัวซีเย ต้องโต้
แย้งว่า การเพิม่ ขึน้ ของมวลสารหลังเผาขัดแย้ง
กับทฤษฎีโฟลจิสตันอย่างไร และออกัส ไวส์แมน
ต้องโต้แย้งว่า ลูกหนูทเ่ี กิดมามีหางหักล้างแนวคิด
เรื่องการใช้หรือไม่ใช้อวัยวะอย่างไร แต่งานวิจยั
เปิ ดเผยว่า นักเรียนไทยยังมีปัญหาในการลงข้อ
สรุปจากหลักฐาน (Ladachart et al., 2015) และ
การให้เหตุ ผลทางวิทยาศาสตร์ (Suttakun and
Ladachart, 2013) ในขณะทีก่ ารวิเคราะห์ผลจาก
โครงการประเมินนักเรียนนานาชาติก็ยนื ยันว่า
นักเรียนไทยขาดทักษะในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ (Ladachart and Yuenyong, 2015) สิ่ง
เหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ถูกละเลยมาโดยตลอด
สิง่ สําคัญในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
คือการตัดสินว่า ในบรรดาแนวคิดทางทฤษฎีทเ่ี ป็ น
คู่ขดั แย้งกัน (เช่น เสียงเป็ นสสาร/เสียงเป็ นคลื่น
ทฤษฎีโฟลจิสตัน/ทฤษฎีออกซิเจน การใช้และไม่
ใช้อวัยวะ/การคัดเลือกโดยธรรมชาติ) แนวคิด
ทางทฤษฎีใดควรเป็ นที่ยอมรับมากกว่ากัน ใน
การนี้ นักวิทยาศาสตร์มกั ใช้เกณฑ์บางอย่างใน
การตัดสิน เช่น ความสามารถในการอธิบายหลัก
ฐานทีห่ ลากหลาย ความสอดคล้องกันภายในแนว
คิดทางทฤษฎีนนั ้ ความสอดคล้องกับความรูเ้ รื่อง
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และความสามารถในการพยากรณ์
สิ่ง ที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต (อ่ า นเพิ่ม เติม ได้จาก
Thagard, 1978, 1992) แต่สงิ่ เหล่านี้กลับไม่ปรากฏ
ชัดเจนในวัฏจักร 5Es ซึง่ เป็ นแนวทางในการจัด
การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ท่ีไ ด้ร ับ การส่ง
เสริมอย่างกว้างขวางและยาวนานในประเทศไทย
การขาดหายของลักษณะสําคัญเหล่านี้ทําให้การ
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จัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ ย ัง ไม่ ส อด
คล้องกับกระบวนการสร้างความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี งานวิจยั ในปั จจุบนั
เริ่ม ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การโต้ แ ย้ ง ทางวิท ยาศาสตร์มากขึน้ (Tongprapai et al., 2016)
อีกหนึ่ งก้าวข้างหน้ า
การจัด การเรีย นการสอนโดยการสืบ
เสาะทางวิทยาศาสตร์จะสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับกระบวนการสร้างความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์
มากขึ้น หากลัก ษณะสํา คัญ 2 ประการข้างต้น
ได้รบั การเน้นยํ้า ในการนี้ Windschitl et al. (2008)
เสนอว่า การจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ตอ้ งเปลีย่ นจุดเน้นจาก “ขัน้ ตอน
หรือ วิธีก าร” ที่ค รูห รือ นัก เรีย นต้อ งปฏิบตั ิตาม
(method-directed) ไปเป็ น “แนวคิดทางทฤษฎี”
ที่ขบั เคลื่อนกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
(theory-directed) ไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ คําถามทาง
วิทยาศาสตร์ การออกแบบและดําเนินการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ การลงข้อสรุปจากผลของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ จนกระทังการให้
่
เหตุ
ผลและโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดทางทฤษฎี
จะอยู่เบื้องหลังของกระบวนการเหล่านี้ทงั ้ หมด
และเป้ าหมายสุดท้ายของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์คอื การทดสอบความเป็ นไปได้ของแนวคิด
ทางทฤษฎีท่อี ยู่เบื้องหลังนัน้ (ไม่ใช่การปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน)
เนื่องจากนักเรียนมีความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมักคลาดเคลื่อนไปจาก
ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ (Allen, 2004) ความรู้
เดิมนี้จะทําหน้าทีเ่ ป็ นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีท่ี
นักเรียนใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดัง
นัน้ ครูจงึ ต้องเปิ ดโอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้
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เดิม ของตนเองออกมา เช่ น เดีย วกับ นัก วิทยาศาสตร์ นักเรียนแต่ละคนอาจมีแนวคิดทางทฤษฎี
แตกต่ างกัน (Nareewong and Chatwong, 2013)
ซึง่ ครูจําเป็ นต้องนําแนวคิดทางทฤษฎีทแ่ี ตกต่าง
กันเหล่านัน้ มาเปรียบเทียบให้นกั เรียนเห็นความ
แตกต่าง และเกิดเป็ นแนวคิดทางทฤษฎีค่ขู ดั แย้ง
กัน จากนัน้ ครูจงึ เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนตัง้ คําถาม
ทางวิทยาศาสตร์และออกแบบการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีต่าง ๆ
ทัง้ นี้เพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานในการตัดสินว่า แนว
คิดทางทฤษฎีใดเป็ นไปได้มากกว่ากัน เมื่อนักเรียนได้หลักฐานแล้ว ครูจงึ กระตุ้นให้นักเรียนลง
ข้อสรุป ให้เหตุผล และโต้แย้งร่วมกัน จนกระทัง่
นัก เรีย นสร้างแนวคิดทางทฤษฎีท่อี ธิบายหลัก
ฐานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
การจัด การเรีย นการสอนโดยการสืบ
เสาะทีม่ แี นวคิดทางทฤษฎีชน้ี ํา (theory-directed
inquiry) แตกต่างจากวัฏจักร 5Es หลายประการ
วัฏจักร 5Es มุ่งเน้นให้นกั เรียนมีความรูท้ างวิทยาศาสตร์ผ่านหลักฐานที่สนับสนุ นเป็ นหลัก แต่มกั
ละเลยการหักล้างความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่ ซึ่ง
มักคลาดเคลื่อนไปจากความรูท้ างวิทยาศาสตร์
การนํ า เสนอเพีย งหลัก ฐานที่ส นับ สนุ น อาจไม่
ช่วยให้นักเรียนเปลีย่ นแปลงความคิดของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Posner et al., 1982) แต่
การจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะเพื่อทดสอบแนวคิดทางทฤษฎีทเ่ี ป็ นคู่ขดั แย้งกันไม่เพียง
แค่ยนื ยันความรูท้ ถ่ี ูกต้องทางวิทยาศาสตร์ แต่ยงั
ช่ ว ยหัก ล้า งความรู้เ ดิม ที่ค ลาดเคลื่อ นของนักเรียนไปพร้อมกัน ซึง่ อาจช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เปลีย่ นแปลงแนวคิดได้ง่ายขึน้ นอกจากนี้ กระบวน
การทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในการโต้แย้งกันระหว่าง
แนวคิด ที่เ ป็ น คู่ข ดั แย้ง กัน อาจช่ ว ยให้นัก เรีย น

เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแนวคิดได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเอื้อต่อการทําความเข้าใจความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์มากขึน้
การจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะ
ทีม่ แี นวคิดทางทฤษฎีชน้ี ํายังเปิ ดโอกาสให้ครูได้
สอดแทรกลัก ษณะสํา คัญ ของ “ธรรมชาติข อง
วิทยาศาสตร์” (nature of science: NOS) ได้อย่าง
หลากหลาย (อ่านเพิม่ เติมทีไ่ ด้ Ladachart et al.,
2013) ตัวอย่างเช่น เมื่อครูนําเสนอปรากฏการณ์
ใด ๆ แล้วนักเรียนต้องเสนอแนวคิดทางทฤษฎีท่ี
อธิบายปรากฏการณ์ นัน้ ครูสามารถสอดแทรก
เรื่อ งของการใช้จิน ตนาการและความคิด สร้าง
สรรค์ (Imaginative and creative NOS) และหาก
นักเรียนแต่ละคนเสนอแนวคิดทางทฤษฎีแตกต่าง
กัน ครูสามารถสอดแทรกเรื่องอัตวิสยั (subjective
NOS) ของการทํางานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนทําการสืบเสาะจนได้ผลออกมาแล้ว ครูอาจ
สอดแทรกเรื่องความจําเป็ นของหลักฐาน (empirical NOS) และบทบาทของการอนุมาน (inferential NOS) ในการสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์
สิ่ง ที่ค รูส ามารถสอดแทรกได้เ พิ่ม เติม ก็คือ บท
บาทของแนวคิดทางทฤษฎีท่ีช้นี ํ ากระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (theory-ladenness) และ
กระบวนการทางสังคม (social process) ในการ
พิจารณาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ยังไม่ปรากฏ
ชัดเจนนักในวัฏจักร 5Es
บทสรุป

บทความนี้ได้นําเสนอข้อจํากัดบางอย่าง
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร 5Es ซึ่งได้รบั การส่งเสริมมาอย่างยาวนาน
ในประเทศไทย ข้อจํากัดนี้คอื การขาดหายไปของ
2 ลักษณะสําคัญของกระบวนการสร้างความรูท้ าง
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