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บทคัดย่อ
การให้เหตุผลมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการสร้างความรูท้ างวิทยาศาสตร์
การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มีได้หลายประเภท เช่น การให้เหตุผลเชิงอุปนัย
การให้เหตุผลเชิงนิรนัย และการให้เหตุผลแบบจารนัย การให้เหตุผลแบบจารนัย
มักน�ำไปสูก่ ารตัง้ สมมติฐานเชิงอธิบาย ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ แม้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ก�ำหนดเป้าหมายให้
นักเรียนสร้างความรู้ผ่านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการให้เหตุผลแบบจาร
นัยมีบทบาทส�ำคัญ แต่การวิจยั เกีย่ วกับการให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนยัง
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ไม่ปรากฏในวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ส�ำรวจว่า นักเรียนมีการให้เหตุผลแบบจารนัยอย่างไรในบริบทเกีย่ วกับปัญหา
หมอกควันในภาคเหนืออย่างไร และนักเรียนใช้ความรูเ้ ดิมอะไรในการให้เหตุผล
แบบจารนัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคล
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นละ 3 คน จ�ำนวนรวม 18 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างแก่นเรื่อง การวิจัยพบว่า
นักเรียนใช้ความรู้เดิมของตนเองในการให้เหตุผลแบบจารนัย โดยประสบการณ์
เชิงสถานที่มีบทบาทส�ำคัญ

ค�ำส�ำคัญ: การให้เหตุผลแบบจารนัย, ปัญหาหมอกควัน, ปรัชญาวิทยาศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ศึกษา, สมมติฐานเชิงอธิบาย
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Abstract
Reasoning plays important roles in the process of constructing scientific
knowledge. Scientific reasonings have many types such as inductive reasoning,
deductive reasoning, and abductive reasoning. Abductive reasoning often leads to
generating an explanatory hypothesis, which serves as a theoretical framework of
scientific inquiry. Although science curriculum sets an aim for students to construct
knowledge through scientific inquiry by which abductive reasoning plays an important role, research on students’ abductive reasoning is not apparent in science
education literature. Hence, this case study aims at exploring how students abductively reason in the context of haze pollution in the northern region and what prior
knowledge the students use in the abductive reasoning. The researcher collected
data using individual semi-structured interviews with three students at each grade
of 7-12 (N=18) and analyzed the data using content analysis in construct themes.
The research finds that the students used their prior knowledge in abductive reasoning by which place-based experiences play an important role.

Keywords: Abductive reasoning, Haze pollution, Philosophy of science, Science
education, Explanatory hypothesis
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บทน�ำ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มงุ่ เน้นให้นกั เรียนได้สร้างและพัฒนา
ความรู้ดว้ ยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Abd-El-Khalick et
al., 2004; Bureau of Academic Affairs and Educational Standard, 2017) อย่างไร
ก็ตาม กระบวนการสร้างความรู้ผ่านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ไม่ ได้เกิดขึ้น
อย่างตรงไปตรงมา (McComas, 1998) ทั้งนี้เพราะนักวิทยาศาสตร์มักมีความคิด
ที่แตกต่างกันต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเดียวกัน (Ladachart & Ladachart,
2017) ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงจ�ำเป็นต้องมีการให้เหตุผลเพือ
่ ชีแ้ จงว่า ความ
คิดของตนเองสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินนั้ ได้ดเี พียงใด และค�ำ
อธิบายนั้นดีกว่าค�ำอธิบายอื่น ๆ อย่างไร (Ladachart, 2018) การให้เหตุผลและ
การโต้แย้งจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ (Suttakun & Ladachart,
2013) ในทางตรงกันข้าม การให้เหตุผลและการโต้แย้งเป็นกลไกทีช
่ ว่ ยสร้างความ
น่าเชือ่ ถือให้กบั ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงควรมีโอกาสได้ฝกึ ฝนการให้
เหตุผลและการโต้แย้งเฉกเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ (NGSS Lead States, 2013)
การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มีได้หลายรูปแบบ (Giere, 1991) ไม่ว่าจะ
เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) และการให้เหตุผลแบบนิรนัย
(Deductive reasoning) การให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นการให้เหตุผลเพือ
่ สร้างข้อ
สรุปทีเ่ ป็นหลักการทัว่ ไปจากข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีหลาย ๆ ข้อ ตัวอย่างเช่น จาก
ข้อเท็จจริง 3 ข้อที่ว่า 1. นาย ก. เป็นคนไทยและกินข้าวเป็นอาหารหลัก 2. นาย
ข. เป็นคนไทยและกินข้าวเป็นอาหารหลัก และ 3. นาย ค. เป็นคนไทยและกิน
ข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้น การให้เหตุผลเชิงอุปนัยจึงน�ำไปสู่การสร้างหลักการ
ทั่วไปได้ว่า คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก (Ladachart & Ladachart, in press) ใน
ทางตรงกันข้าม การให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็นการให้เหตุผลเพื่อสร้างข้อสรุปที่
เป็นข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีจากหลักการทั่วไปที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น จากหลัก158
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การทั่วไปที่ว่า คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก หากข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีระบุว่า
นาย ง. เป็นคนไทย ดังนัน้ การให้เหตุผลแบบนิรนัยจึงน�ำไปสูก่ ารสร้างข้อสรุปได้
ว่า นาย ง. กินข้าวเป็นอาหารหลัก (Ladachart & Ladachart, in press)
ถึงแม้ว่าการให้เหตุผลแบบอุปนัยน�ำไปสู่ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับหลักการ
ทัว่ ไป และการให้เหตุผลแบบนิรนัยน�ำไปสูก่ ารยืนยันหรือการขยายขอบเขตของ
หลักการทั่วไป (Okasha, 2002) แต่การให้เหตุผลทั้งสองรูปแบบมีข้อจ�ำกัดส�ำคัญ
ซึ่งยังไม่สามารถตอบค�ำถามได้ว่า ท�ำไมหรือเพราะเหตุใดหลักการทั่วไปจึงเป็น
เช่นนั้น แต่ด้วยเป้าหมายหลักของวิทยาศาสตร์คือการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ (Hempel, 1965) การให้เหตุผลทั้งสองรูปแบบจึงไม่เพียงพอที่จะน�ำไป
สู่การสร้างทฤษฎีหรือค�ำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติได้ นักวิทยาศาสตร์จึงจ�ำเป็นต้องใช้การให้เหตุผลอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ ก็
คือการให้เหตุผลแบบจารนัย (Abductive reasoning) เพื่อเสนอสมมติฐานที่เป็น
ค�ำอธิบายว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากสาเหตุและกระบวนการอะไร
การให้เหตุผลแบบจารนัยจึงเป็นการให้เหตุผล “ย้อนกลับ” (Backward) จากผล
ที่เกิดขึ้นแล้วไปหาเหตุที่ยังไม่แน่ชัด (Walton, 2001) ไม่ ใช่การให้เหตุผลจาก
สาเหตุไปยังผลทีจ่ ะเกิดขึ้น ซึง่ เป็นการพยากรณ์มากกว่าการตัง้ สมมติฐาน (Baxter & Kurtz, 2001)

การให้เหตุผลแบบจารนัยมักเกิดขึ้นโดยการยืมหรือลักพาค�ำอธิบายที่
ประสบผลส�ำเร็จในสถานการณ์หนึง่ มาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายในอีกสถานการณ์
หนึ่ง (Lawson, 1995) ดังตัวอย่างที่ Oh, P.S. (2010) บันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งที่นัก
วิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลของสัตว์ทะเลบนแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล (ผล)
นักวิทยาศาสตร์จึงต้องเสนอสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ เช่น ฟอสซิลเหล่านี้อาจเกิด
จากการทีน่ ำ�้ ทะเลถูกพัดขึ้นมาบนแผ่นดิน (เหตุ) ซึง่ ท�ำให้สตั ว์ทะเลถูกพัดขึ้นมา
พร้อมกันด้วย ก่อนทีส่ ตั ว์ทะเลเหล่านัน้ จะตาย ถูกทับถม และกลายเป็นฟอสซิล
ลือชา ลดาชาติ
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ในเวลาต่อมา (กระบวนการ) ค�ำอธิบายนี้อาจถูกยืมมาจากการอธิบายว่า เหตุใด
พืชบางชนิด เช่น มะพร้าว สามารถขยายพันธุ์ข้ามทะเลไปยังแผ่นดินบนเกาะ
ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพราะลูกมะพร้าวสามารถลอยในทะเลและถูกน�ำ้ ทะเลพัดจาก
ทะเลขึ้นไปยังชายฝั่งได้ การให้เหตุผลแบบจารนัยจึงให้ผลลัพธ์ทเี่ ป็น “สมมติฐาน
เชิงอธิบาย” (Explanatory hypothesis) (Park, 2006) ซึ่งท�ำหน้าที่เป็น “ค�ำอธิบาย
ชั่วคราว” (Tentative explanation) (Lawson, 1995) ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
ส�ำหรับนักปรัชญาบางคน การให้เหตุผลแบบจารนัยอาจมีความหมาย
มากกว่านั้น ดังที่ผู้วิจัยกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า นักวิทยาศาสตร์มักมีความคิดที่
แตกต่างกันต่อปรากฏการณ์เดียวกัน ซึ่งแต่ละคนก็อาจจารนัยสาเหตุของ
ปรากฏการณ์เดียวกันได้แตกต่างกัน ดังนั้น นอกจากการเสนอสมมติฐานเชิง
อธิบายที่เป็นไปได้แล้ว การให้เหตุผลแบบจารนัยอาจหมายรวมถึงการพิจารณา
สมมติฐานเชิงอธิบายต่าง ๆ เพือ่ อนุมานหรือลงข้อสรุปว่า สมมติฐานใดควรเป็น
ค�ำอธิบายที่ดีที่สุด (Inference to the best explanation) (Thagard, 1992) ดังที่ Josephson & Josephson (1996: 5) ให้นิยามไว้ว่า “การจารนัยเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การอนุมานจากข้อมูลที่บรรยายบางสิ่งไปสู่สมมติฐานที่อธิบายข้อมูลนั้นได้ดี
ทีส่ ดุ ” แต่กระนัน้ ไม่ใช่นกั ปรัชญาทุกคนทีเ่ ห็นด้วยกับการเหมารวมว่า การจารนัยเป็นทั้งการเสนอสมมติฐานเชิงอธิบายและการอนุมานเพื่อเลือกสมมติฐานที่
ดีที่สุด ทั้งนี้เพราะการอนุมานเช่นนั้นต้องอาศัยหลักฐานจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจยัง
ไม่มเี พียงพอในขณะทีม่ กี ารเสนอสมมติฐานเชิงอธิบาย ดังนัน้ ส�ำหรับนักปรัชญา
บางคน การจารนัยจึงควรเป็นเพียงแค่การเสนอสมมติฐานเชิงอธิบายทีเ่ ป็นไปได้
เท่านั้น (Mcauliffe, 2015)
ไม่วา่ การจารนัยจะมีความหมายกว้างเพียงใดในทางปรัชญา ประวัตศิ าสตร์
ในอดีตเปิดเผยตรงกันว่า นักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขามีการให้เหตุผล
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แบบจารนัยเพื่อเสนอสมมติฐานเชิงอธิบายอยู่เป็นปกติ ดังที่ Ladachart (2018)
บันทึกไว้วา่ นักฟิสกิ ส์เคยสร้างสมมติฐานว่า การได้ยนิ เสียง (ผล) เกิดขึ้นเพราะ
เสียงเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ทีเ่ คลือ่ นทีจ่ ากแหล่งก�ำเนิดไปยังผูฟั้ ง (เหตุ) นักเคมีเคย
สร้างสมมติฐานว่า การเปลีย่ นแปลงสภาพของสารหลังจากการเผาไหม้ (ผล) เป็น
เพราะสารทีต่ ดิ ไฟได้มอี งค์ประกอบทีม่ ชี อื่ ว่า “โฟลจิสตัน” (Phlogiston) ซึง่ จะถูก
ปลดปล่อยออกมาในระหว่างการเผาไหม้ และท�ำให้สารนัน้ เปลีย่ นแปลงสภาพไป
(เหตุ) นักชีววิทยาก็เคยสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ผล) ว่าเลือดเป็นสาเหตุที่ท�ำให้พ่อแม่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไป
สูล่ กู (เหตุ) ในท�ำนองเดียวกัน นักธรณีวิทยาก็เคยสร้างสมมติฐานเกีย่ วกับรูปร่าง
ที่เข้ากันได้พอดีระหว่างทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกาฝั่งที่มีมหาสมุทร
แอตแลนติกคัน่ กลาง (ผล) เพราะสองทวีปนีเ้ คยเชือ่ มติดกันมาก่อน และมาแยก
ออกจากกันในภายหลัง (เหตุ)
การให้เหตุผลแบบจารนัยก่อให้เกิดสมมติฐานเชิงอธิบาย ซึง่ ชีน้ ำ� กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Hempel, 1965) ตัวอย่างเช่น หลังจากทีน่ กั ชีววิทยา
สร้างสมมติฐานเชิงอธิบายว่า เลือดเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูก นักชีววิทยาจึงสามารถน�ำสมมติฐานเชิงอธิบาย
นีม้ าออกแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองถ่ายเลือดของกระต่าย
ทีม่ ขี นสีดำ� ไปยังกระต่ายทีม่ ขี นสีขาว ทัง้ นีเ้ พือ่ ตรวจสอบว่ากระต่ายที่ได้รบั เลือด
จะเปลี่ยนแปลงสีขนหรือไม่ (Galton, 1870) ดังนั้น หากปราศจากสมมติฐานเชิง
อธิบายเกี่ยวกับเลือดที่อาจเป็นสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การทดลองโดยการถ่ายเลือดกระต่ายที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมของสีขนที่แตกต่างกันจึงแทบไม่มีความหมาย สมมติฐานเชิงอธิบาย
จึงเป็นสิ่งที่ก�ำหนดหรือชี้น�ำว่า ประเด็นของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะเป็น
อะไร และกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างไรได้บา้ ง ภายใต้กรอบ
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แนวคิดของสมมติฐานเชิงอธิบายทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จึง
เป็นกระบวนการที่มีความหมายทางญาณวิทยา (Ladachart & Ladachart, 2017)
ในขณะที่การให้เหตุผลแบบจารนัยมีบทบาทส�ำคัญในการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน (Bureau of Academic Affairs and Educational Standard, 2010) แต่การวิจย
ั ทีศ่ กึ ษาการให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนไทยกลับไม่มี
ปรากฏในวรรณกรรมด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ข้อจ�ำกัดส�ำคัญคือว่า หากนักเรียน
ไม่สามารถให้เหตุผลแบบจารนัยได้ นักเรียนจะขาดสมมติฐานเชิงอธิบายที่จะ
เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้น�ำ ประเด็นและกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
การเรียนรูโ้ ดยการสืบเสาะในชัน้ เรียนจึงกลายเป็นเพียงแค่การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ทีค่ รูหรือหนังสือเรียนก�ำหนดไว้แล้ว (Supasorn, 2011) ซึง่ นักเรียนอาจไม่ทราบว่า
อะไรคือสมมติฐานเชิงอธิบายทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการสืบเสาะนัน้ นักเรียนจึงท�ำการสืบ
เสาะไปตามขั้นตอนอย่างไม่มีความหมาย (Pongsophon, 2009) ดังนั้น หากนักเรียนจะท�ำการสืบเสาะในชัน้ เรียนอย่างมีความหมายเฉกเช่นเดียวกับการสืบเสาะ
ของนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนต้องสามารถใช้การเหตุผลแบบจารนัยเพื่อสร้าง
สมมติฐานเชิงอธิบายได้ด้วยตนเอง
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า นักเรียนมีการให้เหตุผลแบบ
จารนัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์รอบตัวอย่างไร โดย Johnston (2009) เสนอแนะว่า
การสร้างสมมติฐานเชิงอธิบายต้องอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ที่นานพอ
จนกระทั่งนักเรียนยอมรับว่า ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง และเกิดความสงสัย
เกีย่ วกับสาเหตุวา่ ท�ำไมปรากฏการณ์จึงเกิดขึ้นเช่นนัน้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกปัญหา
หมอกควันเป็นปรากฏการณ์สำ� หรับกรณีศกึ ษาครัง้ นี้ ทัง้ นีเ้ พราะปัญหาหมอกควัน
เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในภาคเหนือ ซึ่งนักเรียนในพื้นที่สามารถประสบได้ด้วย
ตัวเอง ปัญหาหมอกควันจึงเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้
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นักเรียนได้ ใช้การให้เหตุผลแบบจารนัยเพื่อระบุสาเหตุและกระบวนการที่ก่อให้
เกิดปัญหานี้ นอกจากนี้ Kwon et al. (2006) ยังพบว่า ความรู้เดิมมีบทบาทส�ำคัญ
ในการให้เหตุผลแบบจารนัย ทั้งนี้เพราะนักเรียนมักตีความปรากฏการณ์ต่าง ๆ
บนพืน้ ฐานของความรูเ้ ดิมของตนเอง งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาด้วย
ว่า นักเรียนใช้ความรู้เดิมอะไรบ้างในการให้เหตุผลแบบจารนัย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการใช้ความรู้เดิมนั้นในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกิด
หมอกควันในภาคเหนือ
การเลือกปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเป็นปรากฏการณ์ให้นักเรียนได้
จารนัยในการศึกษาครั้งนี้ ไม่เพียงแค่จะเปิดเผยรูปแบบการจารนัยของนักเรียน
เท่านั้น หากยังช่วยเปิดเผยความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน
เนื่องจากปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนั้น และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศนี้กลับไม่ ได้รับการบรรจุใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Bureau of Academic Affairs and Educational Standard, 2010; 2017) ใน
การนี้ แม้หน่วยงานต่าง ๆ พยายามเสนอแนวทางในการแก้ปัญหานี้ ทั้งโดยการ
ออกกฎหมาย และการประกาศนโยบาย แต่ Rayanakorn (2010) เล็งเห็นว่า
หากปัญหานีจ้ ะได้รบั การแก้ไขอย่างยัง่ ยืน ปัญหานีค้ วรได้รบั การบรรจุในหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ทีท่ เี่ กิดปัญหานี้ ดังนัน้ ผลการวิจยั จากกรณีศกึ ษา
ครัง้ นี้ ไม่เพียงแค่ชว่ ยสร้างความเข้าใจเกีย่ วธรรมชาติของจารนัยของนักเรียนใน
พืน้ ที่ หากยังช่วยสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับปัญหา
หมอกควัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการบรรจุปัญหานี้ในหลักสูตรสถานศึกษา
ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบค�ำถามวิจัยสองข้อ ดังนี้
นักเรียนมีการให้เหตุผลแบบจารนัยเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาค
เหนืออย่างไร
1.

ความรู้เดิมที่มีอิทธิพลต่อการให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนเหล่า
นี้คืออะไร
2.

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษา (Case study) (Yin, 2014) ภายใต้กระบวนทัศน์
ของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research paradigm) ซึง่ เน้นการตีความหมาย
ข้อมูลในบริบททั่วไปตามธรรมชาติที่ปราศจากการจัดกระท�ำหรือควบคุมโดย
ผูว้ ิจยั ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความเข้าใจเชิงลึกเกีย่ วกับสิ่งทีผ่ วู้ ิจยั ต้องการศึกษา (Lincoln
& Guba, 1985) โดยในกรณีศึกษานี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาการให้เหตุผลแบบจารนัยเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยผลจากการวิจัยแบบกรณีศึกษา
ไม่อาจถูกใช้เพื่อวางนัยทั่วไปกับบุคคลกลุ่มอื่นที่นอกเหนือจากการวิจัย (Yin,
2014) รายละเอียดของการวิจัยมีดังนี้
บริบท
กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งจากข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department, 2018) จังหวัดทีต่ งั้ ของโรงเรียน
แห่งนีป้ ระสบกับปริมาณฝุน่ ละอองในอากาศขนาดเล็ก (PM10) เกินค่ามาตรฐาน
(120 µg/m3) เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
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2557-2560 (ข้อมูลของปี

พ.ศ. 2561 ยังไม่ปรากฏในระหว่างการวิจัย) โรงเรียน
แห่งนีเ้ ป็นโรงเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในก�ำกับของรัฐ ซึง่ เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ ซึ่งต้องอยู่
ประจ�ำในหอพักของโรงเรียน
นักเรียน
ผู้ ให้ขอ้ มูลในกรณีศกึ ษานีเ้ ป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับ
ชั้นละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชาย 11 คน และนักเรียน
หญิง 7 คน โดยรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท�ำการเลือกอย่างเจาะจง
ด้วยเกณฑ์ความสมัครใจและความสะดวก (Patton, 2002) นักเรียนส่วนใหญ่มี
ภูมลิ ำ� เนาในภาคเหนือ นักเรียนส่วนใหญ่จึงเคยประสบกับปัญหาหมอกควันด้วย
ตนเอง โดยนักเรียน 3 คน ระบุถึงอาการภูมิแพ้ ในสภาพอากาศที่มีหมอกควัน
นักเรียนเหล่านีม้ าจากครอบครัวทีห่ ลากหลายในแง่ของอาชีพของผูป้ กครอง ทัง้
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจท้องถิ่น และเกษตรกร ในรายงานวิจัย
นี้ ผู้วิจัยใช้ตัวอักษร S ตามด้วยตัวเลข 1-18 แทนนักเรียนแต่ละคน โดย S1-S3,
S4-S6, S7-S9, S10-S12, S13-S15, และ S16-S18 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ตามล�ำดับ
ปรากฏการณ์ ในการจารนัย
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือคือปรากฏการณ์ทเี่ ป็นบริบทเพือ่ ศึกษาการ
ให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนในกรณีศึกษาครั้งนี้ การเลือกปรากฏการณ์นี้
เป็นเพราะว่า ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือมีหลายสาเหตุ ทั้งการเผาเพื่อการ
เกษตร ไฟป่า และการจราจร ตลอดจนปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและสภาพ
ภูมิประเทศ (Pochanaet, 2016) ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือจึงมีความซับซ้อน
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ระดับหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ ให้เหตุผลแบบจารนัยที่หลากหลาย
ถึงกระนัน้ ก็ตาม จากการจ�ำลองสภาพอากาศของ Kreasuwan et al. (2008) สาเหตุ
หลัก (ประมาณ ร้อยละ 50-70) ของฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือคือการเผา
ทางการเกษตรและไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงในช่วงปลายฤดูหนาวและช่วงต้นฤดู
ร้อนของทุกปี อันเป็นช่วงเวลาทีเ่ กษตรกรเตรียมพืน้ ทีท่ างการเกษตรและหาของ
ป่า ในขณะที่สาเหตุรอง (ประมาณร้อยละ 10) เป็นผลมาจากเครื่องยนต์ดีเซล
ดังนั้น การให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนจึงควรให้น�้ำหนักไปที่การเผาไหม้
จากไฟป่าและภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดปัญหานี้เป็นพิเศษ
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคลในการเก็บข้อมูล
ในการนี้ ผู้วิจัยถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน โดยการ
ให้นกั เรียนนิยามว่า ปัญหาหมอกควันคืออะไร และเกิดขึ้นจากสาเหตุใด จากนัน้
ผู้วิจัยจึงน�ำเสนอข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department,
2018) ซึง่ เป็นค่าเฉลีย
่ รายเดือนของปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอากาศ
ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 ดังภาพ 1 ข้อมูลนี้มีลักษณะที่โดดเด่นตรงที่ว่า ในช่วงต้น
ปี (ประมาณเดือนมกราคม – เดือนเมษายน) ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในสอง
จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา มีคา่ สูงมากกว่า
จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต เมื่อนักเรียนสังเกตเห็นลักษณะที่โดดเด่นนี้แล้ว ผู้วิจัยจึงถามให้นักเรียนจารนัยสาเหตุ
ของปริมาณฝุ่นละอองที่สูงมากผิดปกตินี้ ผู้วิจัยตั้งใจน�ำเสนอข้อมูลทั้งปีของ
หลายจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสังเกตและสงสัยได้ง่ายว่า เหตุใดปริมาณฝุ่น
ละอองของทัง้ สองจังหวัดในภาคเหนือในช่วงเวลาอืน่ จึงไม่สงู เท่ากับในช่วงต้นปี
และเหตุใดปริมาณฝุ่นละอองของทั้งสองจังหวัดในภาคเหนือในช่วงต้นปีจึงสูง
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กว่าจังหวัดในภาคอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน

ภาพ 1 ค่าเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอากาศในปี พ.ศ. 2560

การเลือกสองจังหวัดในภาคเหนือเป็นไปเพือ่ ให้นกั เรียนสังเกตและเปรียบ
เทียบว่า แม้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาแตกต่างกันในแง่ของความนิยม
ของนักท่องเที่ยว แต่สองจังหวัดนี้มีปริมาณฝุ่นที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยหนึ่งในสองจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่
ส่วนการเลือกจังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ตเป็นไปเพื่อให้นักเรียนสังเกตและ
เปรียบเทียบว่า แม้สองจังหวัดนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว เช่นเดียวกับจังหวัด
เชียงใหม่ แต่ปริมาณฝุน่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในสองจังหวัดนีก้ ลับแตกต่างจากปริมาณ
ฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบอกเป็นนัยว่า ปริมาณฝุ่นในสองจังหวัดในภาคเหนือ
เกิดขึ้นจากสาเหตุบางอย่างเดียวกัน แต่สาเหตุนนั้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องเทีย่ ว
ในการนี้ ผูว้ ิจยั ยังน�ำเสนอปริมาณฝุน่ ในกรุงเทพมหานครด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั เรียน
มีข้อมูลเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบและยืนยันว่า แม้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลวงและจ�ำนวนผูอ้ ยูอ่ าศัยอยูม่ ากตลอดทัง้ ปี แต่ปริมาณฝุน่ ในกรุงเทพมหานคร
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ยังไม่สูงเท่ากับปริมาณฝุ่นในสองจังหวัดของภาคเหนือในช่วงต้นปี
ในการสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคน ผู้วิจัยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สาเหตุทนี่ กั เรียนแต่ละจารนัยขึ้น ในระหว่างนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า นักเรียนสอง
คนไม่ได้ลงข้อสรุปจากลักษณะโดดเด่นของปริมาณฝุน่ ละอองในอากาศตามทีผ่ ู้
วิจัยตั้งใจน�ำเสนอ โดยนักเรียน 1 คน (S17) สนใจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
ของจังหวัดภูเก็ตที่ต�่ำกว่าของจังหวัดอื่น ๆ ตลอดทั้งปี ในกรณีนี้ ผู้วิจัยให้
นักเรียนคนนี้จารนัยสาเหตุที่ฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดภูเก็ตมีค่าต�่ำก่อน
จากนัน้ ผูว้ ิจยั จึงดึงความสนใจของนักเรียนคนนีม้ ายังปริมาณฝุน่ ควันของจังหวัด
ในภาคเหนือในช่วงต้นปี ซึ่งสูงกว่าของจังหวัดภูเก็ตมาก ส่วนนักเรียนอีก 1 คน
(S9) ไม่สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูลได้ โดยนักเรียนคนนีถ
้ ามผูว้ ิจยั กลับว่า ข้อมูล
นีม้ คี วามหมายอย่างไร ซึง่ ท�ำให้ผวู้ ิจยั ต้องขยายความองค์ประกอบของกราฟเพิ่ม
เติมอย่างละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เปิดเผยว่า นักเรียนบางคนอาจมี
ปัญหาในการตีความกราฟ (Glazer, 2011) ยกเว้นสองกรณีนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ลง
ข้อสรุปได้ด้วยตนเองว่า จังหวัดในภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่สูง
มากในช่วงต้นปี ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้
เนื่องจากผลลัพธ์ของการให้เหตุผลแบบจารนัยคือสมมติฐานเชิงอธิบาย
หรือค�ำอธิบายชั่วคราว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังต้องตรวจสอบสมมติฐานนั้นด้วย
หลักฐานจากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ต่อไป (Lawson, 1995) ผู้วิจัยจึงไม่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ประเมินว่า สมมติฐานเชิงอธิบายจากการให้เหตุผลแบบจารนัย
ของนักเรียนถูกต้องทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ หากแต่ผวู้ ิจยั พิจารณาว่า สมมติฐาน
เชิงอธิบายนั้นมีศักยภาพในการอธิบายข้อมูลในภาพ 1 หรือไม่ และมีความ
สอดคล้องกันในตัวเองหรือไม่ ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของค�ำอธิบายที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ (Zangori & Forbes, 2014) ในกรณีที่การให้เหตุผลของนักเรียนไม่
สอดคล้องกันในตัวเอง ผู้วิจัยจะถามท้าทายเพื่อให้นักเรียนจารนัยค�ำอธิบายที่
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สอดคล้องมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนจารนัยว่า การจราจรเป็นสาเหตุหลัก
ของปริมาณฝุน่ ละอองในอากาศทีม่ ากในช่วงต้นปีของภาคเหนือ ผูว้ ิจยั จะท้าทาย
ว่า เหตุใดฝุ่นละอองในอากาศของกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ในภาคอื่น
จึงมีคา่ ต�ำ่ กว่าของภาคเหนือ ทัง้ ๆ ที่ การจราจรในจังหวัดเหล่านัน้ น่าจะหนาแน่น
ไม่น้อยกว่าในภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาว่า นักเรียนจะยังคงยืนยันสมมติฐาน
เดิมหรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis) โดยผู้วิจัยเริ่มต้นจากการถอดค�ำพูดของนักเรียนแบบค�ำต่อค�ำ
จากนั้น ผู้วิจัยจึงอ่านค�ำพูดของนักเรียนแต่ละคนอย่างละเอียด ในระหว่างการ
อ่านนี้ ผู้วิจัยเน้นค�ำพูดที่นักเรียนให้นิยามและระบุถึงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหา
หมอกควัน จากนัน้ ผูว้ ิจยั ให้รหัสเกีย่ วกับความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับปัญหา
หมอกควัน และสาเหตุที่นักเรียนจารนัยขึ้นเพื่ออธิบายปริมาณฝุ่นละอองใน
อากาศในช่วงต้นปีของจังหวัดในภาคเหนือที่สูงกว่าในจังหวัดอื่น ๆ เช่น การ
จราจร การท่องเทีย่ ว การเผาทางการเกษตร และไฟป่า จากสาเหตุทนี่ กั เรียนอ้าง
ถึง ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจไปทีก่ ระบวนการทีน่ กั เรียนใช้เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างผล
กับสาเหตุนั้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนบางคนระบุว่า การจราจรเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของฝุน่ ละอองในอากาศในช่วงต้นปี ทัง้ นีเ้ พราะช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงฤดูหนาว ซึง่
นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางมายังภาคเหนือ ในขณะที่นักเรียนบางคนระบุ
ว่า การเผาทางการเกษตรเป็นสาเหตุส�ำคัญ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรเตรียมพื้นที่
ส�ำหรับการเพาะปลูกในช่วงเวลานั้น เป็นต้น
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▶

▶

ข้อสรุป (สมมติฐานเชิงอธิบาย):
การจราจรเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

หลักฐาน (ข้อมูลในภาพ1):
“ช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษา
ปริมาณฝุ่นละอองของจังหวัด
พะเยากับโซนภาคเหนือจะสูงมาก
เลยครับ ... มันจะเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติไปเยอะมาก”

คำ�ชี้แจง:
“น่าจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวด้วยครับ เพราะว่าภาคเหนือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้า
หนาว แล้วคนก็จะเน้นขึ้นดอยมาดูหมอก ทำ�ให้การใช้รถใช้ถนนมีมากขึ้น ก็เลยทำ�ให้
การปล่อยมลพิษจากรถมากขึ้นไปด้วย”

ภาพ 2 ตัวอย่างโครงสร้างการให้เหตุผลของนักเรียน (S14)

ในการนี้ ผูว้ ิจยั สรุปโครงสร้างการให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนแต่ละ
คนตามองค์ประกอบของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่จ�ำเป็น ได้แก่ 1. ข้อสรุป 2. หลักฐาน และ 3. ค�ำชี้แจง (Songer &
Gotwals, 2012) โดยในกรณีนี้ ข้อสรุปคือค�ำตอบของค�ำถามเกี่ยวกับสาเหตุของ
ฝุน่ ละอองทีส่ งู มากในช่วงต้นปีของภาคเหนือ ซึง่ ก็คอื สมมติฐานเชิงอธิบายเกีย่ ว
กับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ หลักฐานคือส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้อมูลในภาพ
1 ซึ่งนักเรียนหยิบยกขึ้นมาเพื่อเสนอสมมติฐานเชิงอธิบายของตนเอง และ
ค�ำชี้แจงคือกระบวนการที่นักเรียนกล่าวอ้างเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสมมติฐานเชิง
อธิบายของตนเองกับหลักฐาน ซึ่งนักเรียนจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้เดิมเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงนั้น ในการนี้ ผู้วิจัยท�ำการพิจารณาด้วยว่า นักเรียนใช้ความรู้เดิม
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อะไรในการจารนัยสมมติฐานเชิงอธิบาย และความรู้เดิมกับผลของการจารนัย
สอดคล้องกันหรือไม่ ภาพ 2 แสดงตัวอย่างโครงสร้างการให้เหตุผลแบบจารนัย
ของนักเรียนคนหนึ่ง (S14) ซึ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภาคเหนือกับการเกิด
ปัญหาหมอกควัน

ผลการวิจัย
กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นละ 3 คน จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน เกี่ยวกับ
สาเหตุของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้ระบุตรงกันว่า ปัญหา
นีม้ สี าเหตุหลักมาจากการเผาทางการเกษตรและไฟป่าในช่วงปลายฤดูหนาวและ
ต้นฤดูรอ้ น (Kreasuwan et al., 2008; Pochanaet, 2016) แต่กระนัน้ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เปิดเผยว่า นักเรียนเหล่านีม้ กี ารจารนัยสาเหตุของปัญหา
หมอกควันในภาคเหนืออย่างหลากหลาย ต่อไปนี้คือการให้เหตุผลแบบจารนัย
ของนักเรียนแต่ละรูปแบบ
1. นักเรียนลงข้อสรุปจากผลที่เกิดขึ้นไม่ ได้

ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการ

ให้เหตุผลแบบจารนัย
นักเรียน 1 คน (S9) ไม่สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูลได้ หลังจากทีน่ กั เรียน
คนนี้พิจารณาข้อมูลในภาพ 1 ซึ่งผู้วิจัยให้ค�ำบรรยายเบื้องต้นว่า ข้อมูลนี้มาจาก
กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department, 2018) ซึง่ วัดปริมาณฝุน่ ละออง
ในอากาศในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในแต่ละวัน แล้วน�ำมาหาค่าเฉลีย่
ของแต่ละเดือนตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งแทนด้วยเส้นกราฟ
แต่ละเส้นทีม่ สี แี ตกต่างกัน หลังจากการฟังค�ำบรรยายของผูว้ ิจยั และการพิจารณา
ข้อมูลในภาพ 1 ครู่หนึ่ง นักเรียนคนนี้จึงถามผู้วิจัยกลับว่า
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S9:
R:

		
S9:

อันนี้คือปริมาณฝุ่นละอองใช่ไหมคะ
ใช่ครับ แกน y เป็นปริมาณฝุ่นละออง แกน x ก็จะเป็นเวลา
แต่ละเดือน ก็มี 5 เส้นด้วยกัน แทนแต่ละที่
แล้วถ้ามีฝุ่นละออง แล้วมันหมายความว่าอะไรคะ

เนื่องจากค�ำถามนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนคนนี้ยังไม่มีการเปรียบเทียบ
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในแต่ละจังหวัด ผู้วิจัยจึงจ�ำเป็นต้องขยายความเพิ่ม
เติมว่า “ถ้ากราฟสูงก็แสดงว่ามีฝุ่นเยอะ ถ้ากราฟต�่ำ ๆ ก็จะมีฝุ่นน้อย” หลังจาก
นั้น ผู้วิจัยพยายามถามต่อไปว่า “(นักเรียน) คิดว่า ช่วงเวลานี้ (นิ้วชี้ไปที่ต้นปี)
เกิดอะไรขึ้นที่ภาคเหนือ ท�ำไมฝุ่นมันเยอะ เมื่อเทียบกับที่อื่น” นักเรียนคนนี้จึง
ถามผู้วิจัยกลับมาว่า
S9:
R:
S9:

ช่วงนี้เหรอคะ
ครับ ช่วงกุมภาฯ มีนาฯ เกิดอะไรขึ้นในภาคเหนือ
มันเป็นหน้าร้อน ก็ หน้าร้อน ฝุน่ ละอองเกิดจากอะไรเหรอคะ

จากค�ำถามล่าสุด นักเรียนคนนี้ แม้มีการระบุถึงฤดูกาล แต่ก็ไม่สามารถ
จารนัยสาเหตุที่ท�ำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทสนทนา
นี้ในภาพรวม ผูว้ ิจยั จึงตีความว่า นักเรียนคนนีย้ งั ไม่สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูล
ได้ ซึง่ เป็นอุปสรรคส�ำคัญให้เธอไม่สามารถจารนัยสาเหตุทที่ ำ� ให้ขอ้ มูลปรากฏเช่น
นัน้ ได้ ในมุมมองของโครงสร้างการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทมี่ ี 3 องค์ประกอบ
ทีจ่ ำ� เป็น การให้เหตุผลของนักเรียนคนนีย้ งั ขาดทัง้ ข้อสรุปว่าฝุน่ ละอองในอากาศ
เกิดจากอะไร หลักฐานว่าฝุน่ ละอองในแต่ละที่ในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร และ
ค�ำชีแ้ จงทีเ่ ชือ่ มโยงข้อสรุปและหลักฐาน ผลการวิจยั ส่วนนีจ้ ึงบ่งบอกว่า ความเข้า
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ใจเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึ้นเป็นเงื่อนไขทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการจารนัยสาเหตุ เมือ่ ปราศจากความเข้าใจเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึ้น การเสนอสมมติฐานเกีย่ วกับสาเหตุของผล
นั้นจึงยากที่จะเป็นไปได้
นักเรียนลงข้อสรุปจากผลที่เกิดขึ้นได้ แต่ขาดประสบการณ์บางอย่าง
ซึ่งจ�ำกัดความสามารถในการจารนัย
2.

นักเรียน 5 คน (S2, S6, S7, S8, และ S12) สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูลได้
ว่า ปริมาณฝุน่ ละอองในภาคเหนือช่วงต้นปีมคี า่ สูงมากผิดปกติ แต่กระนัน้ ก็ตาม
นั ก เรียนเหล่ า นี้ ไ ม่สามารถจารนัยสาเหตุของผลที่ เ กิ ด ขึ้น นี้ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน
โดยนักเรียนสองคน (S7 และ S8) ระบุวา่ ฝุน่ ละอองเกิดจากไฟป่าในช่วงฤดูรอ้ น
ซึ่งตามปฏิทินฤดูกาลของกรมอุตุนิยมวิทยา (Thai Meteorological Department,
n.d.) อยู่ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ดี เมื่อ
ผูว้ ิจยั ให้นกั เรียนสองคนนีข้ ยายความเพิ่มเติม นักเรียนคนหนึง่ (S7) ระบุเพียงว่า
“อากาศน่าจะร้อนมาก ๆ ” แต่ไม่สามารถอธิบายได้วา่ เหตุใดปริมาณฝุน่ ละออง
จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตัง้ แต่ชว่ งฤดูหนาว (เดือนมกราคม) นักเรียนคนนีถ้ ามผูว้ ิจยั
กลับว่า “ท�ำไมไฟป่าเกิดขึ้นอะไรแบบนี”้ ในขณะทีน่ กั เรียนอีกคนหนึง่ (S8) แสดง
ความสับสนระหว่างล�ำดับของฤดูกาล โดยนักเรียนคนนี้เข้าใจว่า ฤดูหนาวเกิด
หลังฤดูร้อน ทั้ง ๆ ที่ตามปฏิทินฤดูกาลของกรมอุตุนิยมวิทยา (Thai Meteorological Department, n.d.) ฤดูหนาวเกิดก่อน นักเรียนทั้งคู่เข้าใจว่า ไฟป่าเกิดจาก
อุณหภูมิของอากาศ ไม่ใช่ความชื้นในอากาศ
S8:

		

ช่วงปลาย ๆ ฤดูร้อนแล้วครับ ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นหน้าหนาว
อากาศเย็นลง ท�ำให้ ไฟป่าลดลง เพราะอากาศมันเย็น
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นักเรียนสองคน (S2 และ S6) ระบุว่า ฝุ่นละอองเกิดจากปริมาณรถหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ กิจกรรมอะไรทีท่ ำ� ให้ปริมาณรถเพิ่ม
ขึ้น หรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไรที่มีจ�ำนวนมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น
ในท�ำนองเดียวกัน แม้นกั เรียนอีกคนหนึง่ (S12) ระบุได้วา่ ฝุน่ ละอองเกิดจากการ
เผา แต่กย็ งั ไม่สามารถระบุได้วา่ การเผานัน้ เกิดจากกิจกรรมหรือเหตุการณ์อะไร
เป็นพิเศษ โดยนักเรียน 2 จาก 3 คนนี้ (S2 และ S12) ระบุตรงกันว่า ตนเองใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายในโรงเรียน และไม่คอ่ ยได้ออกไปข้างนอกบ่อยนัก ดังบทสนทนา
ต่อไปนี้
R:
S12:
R:

		
S12:

		
R: 		
		
S12:
R:

		
S12:

		

นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากกราฟตรงนี้
ต้นปีมีการเผามาก ที่พะเยา โซนภาคเหนือนี่สูงมาก
ในช่วงเวลานี้ มันเกิดอะไรขึ้น ท�ำไมภาคเหนือจึงมีฝนุ่ ควันใน
อากาศเยอะมาก
ส่วนมากทีผ่ มเห็น ตอนแบบ ไฟธรรมชาติ มันลุกขึ้นเอง อะไร
พวกนี้
แล้วท�ำไมช่วงนี้ (เดือนมีนาคม) มันเยอะครับ สิ่งที่น่าสงสัย
มันแปลกมากเลยนะ
ไม่รู้ครับ มันโด่มาเลย
ลองตัง้ สมมติฐานได้ ไหมครับ มันน่าจะเป็นอะไรจากประสบการณ์ของนักเรียน
[เงียบ] ไม่ทราบครับ อันนี้ ไม่เคย ไม่ค่อยออกไปที่ ไหนเลย
อยู่แต่ในนี้ ผมก็อยู่โรงเรียนประจ�ำมา 3-4 ปี

ดังนัน้ ในมุมมองของโครงสร้างการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทมี่ ี 3 องค์ประกอบที่จ�ำเป็น การให้เหตุผลของนักเรียนเหล่านี้มีเพียงหลักฐานว่า ปริมาณ
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ฝุน่ ละอองในภาคเหนือมีมากกว่าปกติ แต่ยงั ขาดข้อสรุปทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับสาเหตุ
ของปริมาณฝุ่นละออง ดังนั้น เมื่อปราศจากข้อสรุปที่ชัดเจน การให้เหตุผลนี้จึง
ขาดค�ำชีแ้ จงทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน หรือกระบวนการที่สาเหตุก่อให้เกิดผล
นักเรียนลงข้อสรุปจากผลที่เกิดขึ้นได้ และใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ส�ำคัญตามฤดูกาลในการจารนัย
3.

เช่นเดียวกันนักเรียน 5 คน ก่อนหน้านี้ นักเรียน 8 คน (S1, S3, S4, S5,
S10, S14, S15, S17, และ S18) สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูลได้ว่า ปริมาณฝุ่น
ละอองในภาคเหนือช่วงต้นปีมีค่าสูงอย่างโดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากฝุ่นละอองใน
ภาคเหนือช่วงเวลาอืน่ และฝุน่ ละอองในจังหวัดอืน่ ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของฝุ่นละอองเริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเวลาต้นปี ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ นักเรียนเหล่านี้จงึ จารนัยจากประสบการณ์ใกล้ตัว
โดยนักเรียนคนหนึง่ (S5) ระบุวา่ ฤดูหนาวท�ำให้ผคู้ นจ�ำเป็นต้องเผาฟืนเพือ่ สร้าง
ความอบอุ่นให้กับร่างกาย ในขณะที่นักเรียนคนอื่นรับรู้ว่า ภาคเหนือในช่วงฤดู
หนาวมีการท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ซึ่งการท่องเที่ยวต้องอาศัยการเดินทาง
ดังนัน้ นักเรียนเหล่านีจ้ ึงจารนัยว่า ฝุน่ ละอองในอากาศทีส่ งู มากเกิดจากการเดิน
ทางเพือ่ มาท่องเทีย่ วช่วงฤดูหนาวในภาคเหนือ ซึง่ ประจวบเหมาะพอดีกบั ลักษณะ
ของกราฟที่เริ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงต้นปี ดังบทสนทนาต่อไปนี้
R:

		
S14:

		

นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับจากข้อมูลของกรมควบคุม
มลพิษ
ช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษา ปริมาณฝุน่ ละอองของจังหวัด
พะเยากับโซน ๆ ภาคเหนือจะสูงมากเลยครับ ส่วนของ
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R:

		
S14:

		
		
		

จังหวัดอื่น มันก็จะสูงแค่บางช่วง แต่มันก็เหมือนจะคงที่
แต่ของพะเยากับเชียงใหม่เนีย้ ช่วงรอยต่อระหว่างหน้าหนาว
กับหน้าร้อน มันจะเพิ่มสูงขึ้นจากปกติไปเยอะมาก
ช่วงนี้ มันมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ แถวพะเยา
เชียงใหม่ หรือภาคเหนือ ที่ท�ำให้กราฟโด่งขึ้นมา
น่าจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวครับ เพราะว่าภาคเหนือช่วง
นีจ้ ะเป็นช่วงหน้าหนาว แล้วคนก็เน้นขึ้นดอยมาดูหมอก ท�ำให้
การใช้รถใช้ถนนมีมากขึ้น ก็เลยท�ำให้การปล่อยมลพิษมาก
ขึ้นด้วย

ในท�ำนองเดียวกัน นักเรียนบางคนใช้ประสบการณ์ใกล้ตัวเกี่ยวกับช่วง
เวลาต้นปีที่มีวันหยุดตามเทศกาล เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ ตลอดจนการปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อสนับสนุนการจารนัยสมมติฐานเชิงอธิบายของตนเอง
ดังค�ำกล่าวของนักเรียนคนหนึ่ง (S17) ที่ว่า “ผมว่าอาจจะเป็นที่การเดินทางก็ได้
ครับ ช่วงธันวาคมเริ่มขึ้นนี่คือ คนน่าจะเดินทางไปวันหยุดกันเยอะครับ ส่วน
มกราฯ ที่เพิ่มขึ้น ก็น่าจะกลับบ้านจากวันหยุด เพื่อกลับบ้านกันครับ ส่วนมีนาฯ
ไปเมษาฯ นี่ แน่นอนครับ ไปเล่นน�ำ้ สงกรานต์กนั รถติด รถขับตลอด ส่วนทีล่ ดลง
(ช่วงหลังเดือนพฤษภาคม) นีค
่ อื ช่วงนี้ไม่มเี ทศกาลทีต่ อ้ งไปเทีย่ วกันครับ” เมือ่
ผู้วิจัยท้าทายว่า “แต่ที่กรุงเทพฯ จริง ๆ รถเยอะมากนะครับ รถเยอะกว่าที่ทาง
เหนือมาก” นักเรียนคนนี้จึงขยายความเพิ่มเติมว่า “นี่ ไงครับ ช่วงเที่ยว (คน)
กรุงเทพฯ ก็ขึ้นมาเที่ยวทางนี้หมด ส่วนตรงนี้ กรุงเทพฯ ก็ไม่มีใครอยู่ กรุงเทพฯ
เลยน้อยทีส่ ดุ ตรงนี”้ นักเรียนคนนีด้ เู หมือนจะละเลยไปว่า ไม่ใช่นกั ท่องเทีย่ วทุก
คนที่เดินทางไปภาคเหนือ ดังนั้น หากการจารนัยนี้จะสมเหตุสมผลจริง เหตุใด
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดใหญ่ในภาคอื่น เช่น จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดภูเก็ต จึงไม่มีลักษณะที่คล้ายกัน
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นักเรียนลงข้อสรุปจากผลที่เกิดขึ้นได้ และใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมหลักของคนในพื้นที่ ในการจารนัย
4.

เช่นเดียวกับนักเรียนสองกลุ่มก่อนหน้านี้ นักเรียน 4 คน (S5, S11, S13,
และ S16) สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูลได้ว่า ปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือช่วง
ต้นปีมีค่าสูงอย่างโดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากฝุ่นละอองในภาคเหนือช่วงเวลาอื่น
และฝุ่นละอองในจังหวัดอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มนี้
จารนัยสาเหตุของปัญหาหมอกควันแตกต่างออกไป แทนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะให้
ความส�ำคัญกับกิจกรรมของคนนอกพืน้ ที่ เช่น นักท่องเทีย่ ว นักเรียนกลุม่ นีร้ ะบุ
ถึงกิจกรรมหลักของคนในพื้นที่เป็นส�ำคัญ ซึ่งก็คือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่
ทางการเกษตรและการเผาเพือ่ หาของป่า ตัวอย่างเช่น นักเรียนคนหนึง่ (S5) ระบุ
ว่า
R:
S5:

		
R: 		
S5:
R: 		
S5:
R:
S5:

นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากกราฟนี้บ้างไหมครับ
ผมมีความรู้สึกว่า ภาคเหนือมีการเผาสิ่งของเยอะกว่าภาค
อื่น
ช่วงเวลาไหนครับ
ประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนพฤษภาคมครับ
เผาในที่นี้ เขาเผาอะไรกันครับ
เผาพวกฟางอะไรแบบนี้
ท�ำไมต้องเผาช่วงเวลานี้ด้วยครับ
น่าจะเป็นตอนช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับ

ประสบการณ์ในพื้นที่มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนจารนัยเช่นนี้ โดยนักเรียน
คนนี้ (S5) ระบุว่า ตนเองมี “บ้านอยู่ ใกล้นา ก็เลยเห็น” การเผาเป็นประจ�ำ
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ในท�ำนองเดียวกัน นักเรียนอีกคนหนึง่ (S11) ระบุคล้ายกันว่า “พ่อท�ำงานอยู่ (ชือ่
หมู่บ้าน) ค่ะ ก็เลยได้เห็น ถ้าช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จ มันก็จะเป็นแบบเศษเปลือก
ข้าวโพด เขาก็จะเผา เผาเป็นแนวยาวเลย ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเขา
ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วพอเก็บเกี่ยวเสร็จ มันก็จะเหลือพวกเศษอะไรแบบนี้
ก็จะเผาช่วงนี”้ ด้วยประสบการณ์ในพืน้ ที่ นักเรียนเหล่านีส้ ามารถล�ำดับเวลาของ
วัฏจักรการท�ำการเกษตรในพื้นที่ และเชื่อมโยงเข้ากับลักษณะของกราฟที่แสดง
ปริมาณฝุน่ ละอองในอากาศได้ ดังทีน่ กั เรียนคนหนึง่ (S13) อธิบายว่า “ตามความ
เชื่อชาวบ้านนะครับ เขาจะปลูกข้าววันแม่ แล้วเก็บวันพ่อ ช่วงนี้ข้าวยังเขียวอยู่
แล้วหลังจากนี้ไป มันก็จะเป็นการเตรียม เตรียมส�ำหรับการท�ำนาใหม่” และดังที่
นักเรียนอีกคนหนึง่ (S16) อธิบายว่า “ตรงนีก้ จ็ ะเป็น ทีผ่ มบอกคือ เขาจะเผาเพือ่
ท�ำเกษตร จะเผากันสุด ๆ ก็มีนา ตามกราฟนี่แหละครับ ตรงนี้เขาก็จะไม่เผา
เพราะเป็นหน้าฝน” ล�ำดับเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแค่อธิบายลักษณะของกราฟของ
ภาคเหนือได้ทงั้ ปี หากยังสอดคล้องกับข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(Office of Agricultural Economics, 2018) แม้นักเรียนทั้งสองไม่มีข้อมูลนี้ ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ก็ตาม
การอภิปรายผล
ด้วยบทบาทที่ส�ำคัญของการให้เหตุผลแบบจารนัย ซึ่งเป็นการให้เหตุผล
แบบย้อนกลับจากผลไปสูเ่ หตุ อันน�ำไปสูก่ ารสร้างสมมติฐานเชิงอธิบายทีจ่ ะชีน้ ำ�
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ แต่งานวิจัยเกี่ยวกับการให้เหตุผลแบบจารนัยของ
นักเรียนไทยยังไม่มีปรากฏ กรณีศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาการให้เหตุผลแบบจารนัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน 18 คน โดยการเลือกปัญหาหมอกควันเป็น
ปรากฏการณ์ให้นกั เรียนเหล่านีจ้ ารนัยสาเหตุทอี่ าจเป็นไปได้ ผลการวิจยั เปิดเผย
ว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถให้เหตุผลแบบจารนัยและเสนอสมมติฐานเชิง
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อธิบายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจารนัยเป็นความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
เหล่านี้ ผลการวิจัยนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ทั้งนี้เพราะความสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของ
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความสามารถโดยพื้นฐานของมนุษย์ ดังเช่นที่อริสโตเติลเคย
กล่าวไว้วา่ “มนุษย์ทกุ คนย่อมอยากรูโ้ ดยธรรมชาติ” (All men by nature desire to
know) (Classical Wisdom, 2018) นอกจากนี้ จากการวิจัยที่ศึกษาการตั้งค�ำถาม
ของนักเรียน Ladachart & Ladachart (2016) พบว่า แม้นกั เรียนยังไม่ได้เรียนรูเ้ กีย่ ว
กับลักษณะของค�ำถามทางวิทยาศาสตร์ แต่นักเรียนมีแนวโน้มที่จะตั้งค�ำถามที่
มุ่งหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แม้ความสงสัยเป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ แต่ ในกรณีศึกษานี้
นักเรียน 1 คนไม่สามารถจารนัยสาเหตุของปัญหาหมอกควันได้ โดยนักเรียนคน
นี้ไม่สามารถลงข้อสรุปจากกราฟได้ ซึง่ คล้ายกับนักเรียนหลายคนในการวิจยั ของ
Ladachart et al. (2015) นักเรียนคนนี้จึงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคในการจารนัย เนื่องจากการจารนัยเป็นการอนุมาน
สาเหตุเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หากปราศจากความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้ว
การอนุมานเกี่ยวกับสาเหตุของสิ่งนั้นจึงยากที่จะเป็นไปได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ Johnston (2009) ระบุไว้วา่ นักเรียนจ�ำเป็นต้องสังเกตปรากฏการณ์
นานเพียงพอ จนกระทั่งนักเรียนเข้าใจแบบแผนของปรากฏการณ์นั้น ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานให้นักเรียนสงสัยว่า สาเหตุอะไรที่ท�ำให้ปรากฏการณ์เป็นเช่นนั้น การลง
ข้อสรุปจากกราฟไม่ได้จึงหมายความว่า นักเรียนคนนีย้ งั ขาดความเข้าใจพืน้ ฐาน
ว่า ปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นมากในช่วงเวลาใด ดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องยากที่
นักเรียนคนนี้จะสงสัยว่า ท�ำไมปัญหาหมอกควันจึงเกิดขึ้นมากในช่วงเวลานั้น
ความเข้าใจเกีย่ วกับปรากฏการณ์จึงเป็นเงื่อนไขทีจ่ ำ� เป็นในการจารนัยสาเหตุของ
การเกิดปรากฎการณ์นั้น
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ความเข้าใจเกีย่ วกับปรากฏการณ์ แม้เป็นเงือ่ นไขทีจ่ ำ� เป็น แต่ยงั ไม่ใช่เงื่อน
ไขที่เพียงพอในการจารนัยสาเหตุของปรากฏการณ์นั้น เนื่องจากการจารนัยเป็น
การอนุมานที่สร้างสรรค์ (Nersessian, 2008) ซึ่งนักเรียนจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้เดิม
เพื่อสร้างสมมติฐานเชิงอธิบาย ความรู้เดิมจึงมีบทบาทส�ำคัญในฐานะต้นทุนที่
นักเรียนใช้เพือ่ ตีความปรากฏการณ์ (Kwon et al., 2006) ดังนัน้ เมือ่ นักเรียนสังเกต
เห็นลักษณะที่โดดเด่นของปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ นักเรียนมีการระดม
ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างค�ำอธิบายที่อาจเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่
เกิดปัญหาหมอกควัน สภาพอากาศในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลานั้น ความรู้เดิมเหล่านี้ถูกน�ำมาพิจารณาเพื่อสร้างเป็น
สมมติฐานเชิงอธิบายทีอ่ าจเป็นไปได้ เช่น การจราจรทีเ่ พิ่มขึ้นอันเนือ่ งมาจากการ
ท่องเที่ยวในฤดูหนาว แม้ข้อมูลไม่อาจบอกได้ว่า นักเรียนระลึกถึงความรู้เดิม
อะไรบ้างในความคิด แต่โดยธรรมชาติของการจารนัยแล้ว สมมติฐานเชิงอธิบาย
เช่นนี้อาจถูกยืมมาจากค�ำอธิบายการเกิดฝุ่นละอองในสถานการณ์อื่น เช่น
การเกิดฝุ่นควันตามท้องถนน นักเรียนที่มีปัญหาในการดึงความรู้เดิมเหล่านี้มา
ใช้จึงมักประสบกับอุปสรรคในการจารนัย
เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนแต่ละคนมีความรูเ้ ดิมทีแ่ ตกต่างกัน
ซึง่ ส่งผลให้นกั เรียนแต่ละคนจารนัยสาเหตุของปรากฏการณ์เดียวกันได้แตกต่าง
กัน ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันครั้งนี้ สมมติฐานเชิงอธิบายหลัก ๆ
ประกอบด้วย การจราจรอันเนือ่ งมาจากการท่องเทีย่ ว และการเตรียมพืน้ ทีท่ างการ
เกษตร แม้สมมติฐานเชิงอธิบายทั้งสองสามารถอธิบายลักษณะที่โดดเด่นของ
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ แต่สมมติฐานอย่างหลังอธิบายข้อมูลได้ครอบคลุมและสอดคล้องกันภายในตัวเองมากกว่า นอกจากการอธิบายได้ว่า ปริมาณ
ฝุน่ ละอองทีม่ ากในช่วงต้นปีเกิดจากการเผาเพือ่ เตรียมพืน้ ทีท่ างการเกษตร สมมติฐานนีย้ งั อธิบายได้ดว้ ยว่า ปริมาณฝุน่ ละอองทีน่ อ้ ยในช่วงกลางปีและปลายปี
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เป็นเพราะช่วงเวลานั้นไม่ค่อยมีการเผา ยิ่งไปกว่านั้น สมมติฐานนี้ยังอธิบายได้
ด้วยว่า เหตุใดกรุงเทพฯ จึงมีปริมาณฝุ่นน้อยกว่าภาคเหนือในช่วงต้นปี ทั้งนี้
เพราะกรุงเทพฯ มีพื้นที่ทางการเกษตรน้อยกว่า ในทางตรงกันข้าม สมมติฐาน
อย่างแรกกลับอธิบายไม่ได้วา่ เหตุใดปริมาณฝุน่ ละอองในกรุงเทพฯ และในภาคเหนือจึงไม่เปลี่ยนแปลงสลับกันในเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปกลับระหว่าง
กรุงเทพฯ กับภาคเหนือ
ผลการวิจัยนี้เปิดเผยด้วยว่า นักเรียนมักพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ก่อน
แล้วนักเรียนจึงค่อยคิดหากลไกหรือกระบวนการที่สาเหตุนั้นจะเชื่อมโยงไปยัง
ผลที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อนักเรียนสังเกตเห็นลักษณะที่โดดเด่นของปริมาณฝุ่น
ละอองในช่วงต้นปี และระดมความรู้เดิมเกี่ยวกับเทศกาลวันหยุดยาวที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลานั้น นักเรียนบางส่วนจึงมีแนวโน้มที่จะด่วนจารนัยว่า การท่องเที่ยว
เป็นสาเหตุหลักให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองที่มากผิดปกติ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่
Guisasola et al. (2006) เตือนว่า ความรู้เดิมบางอย่างอาจท�ำให้นักเรียนมีอคติใน
การจารนัยสมมติฐานเชิงอธิบาย ดังนั้น เพื่อลดอคตินี้ นักเรียนจึงจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อตรวจสอบว่าสมมติฐานนั้นอธิบายข้อมูลใน
ภาพรวมได้อย่างสอดคล้องกันหรือไม่ Kim & Pedersen (2011) ระบุว่า การตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความคิดของตนเองมีสว่ นช่วยให้นกั เรียนจารนัยและตัง้ สมมติฐาน
เชิงอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล ผลการวิจัยนี้เพิ่มเติมด้วยว่า ในกรณีของ
ปรากฏการณ์เฉพาะถิ่น เช่น ปัญหาหมอกควัน ประสบการณ์เชิงพื้นที่มีบทบาท
ส�ำคัญที่ช่วยให้นักเรียนสามารถจารนัยและเสนอสมมติฐานเชิงอธิบายได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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ข้อเสนอแนะต่อการเรียนการสอน
การให้เหตุผลแบบจารนัยเป็นกลไกหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาการคิดเชิงทฤษฎีที่เป็นนามธรรมจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ใด ๆ
ดังนัน้ นักเรียนจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การฝึกฝนให้รจู้ กั และสามารถจารนัยเกีย่ วกับ
สาเหตุของปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ อยูเ่ สมอ อย่างไรก็ดี แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มักละเลยการจารนัย หรือไม่ท�ำให้การจารนัยปรากฏ
อย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น ในการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะตามวัฏจักร
5Es (Bybee et al., 2006) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นการมีส่วนร่วม
2. ขั้นการส�ำรวจ 3. ขั้นการอธิบาย 4. ขั้นการต่อยอด และ 5. ขั้นการประเมิน ซึ่ง
ขั้นตอนเหล่านี้กลับไม่ ได้เน้นย�้ำการจารนัย อันเป็นที่มาหรือจุดเริ่มต้นของ
สมมติฐานเชิงอธิบายและประเด็นในการสืบเสาะของนักเรียน (Ladachart & Ladachart, 2017) ดังนั้น เมื่อปราศจากการจารนัย นักเรียนจึงไม่ ได้สร้างสมมติฐาน
เชิงอธิบายด้วยตนเอง และอาจไม่เข้าใจว่า ตนเองท�ำการสืบเสาะไปเพือ่ อะไร ด้วย
เหตุ นี้ ผู ้ วิจั ย จึง เสนอว่ า ครู ค วรเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นได้ จ ารนั ย และสร้ า ง
สมมติฐานเชิงอธิบายตัง้ แต่ในขัน้ ที่ 1 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั เรียนได้มาซึง่ สมมติฐานเชิง
อธิบายที่จะชี้น�ำการส�ำรวจตรวจสอบในขั้นที่ 2 ซึ่งจะให้หลักฐานที่จะยืนยันหรือ
หักล้างสมมติฐานเชิงอธิบายนั้น ก่อนที่นักเรียนจะสร้างค�ำอธิบายให้สอดคล้อง
กับหลักฐานในขั้นที่ 3 ด้วยกระบวนการที่เน้นการจารนัยเช่นนี้ การสืบเสาะจะมี
ความหมายกับตัวของนักเรียนเองมากขึ้น
ผลการวิจยั จากกรณีศกึ ษานี้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ในการทีน่ กั เรียนจะจารนัย
สาเหตุของปรากฏการณ์ใด ๆ ได้นนั้ นักเรียนต้องได้โอกาสในการท�ำความเข้าใจ
แบบแผนของปรากฏการณ์นนั้ ให้ถอ่ งแท้เสียก่อน ทัง้ นีเ้ พราะความเข้าใจเกีย่ วกับ
แบบแผนของปรากฏการณ์นนั้ จะเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนในการจารนัยสาเหตุ
ที่อาจเป็นไปได้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานนั้นแล้ว นักเรียนควรได้
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รับการส่งเสริมให้ ใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมของตนเองในการจารนัยและ
สร้างสมมติฐานเชิงอธิบาย ซึ่งนักเรียนอาจจ�ำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นหรือย�้ำ
เตือนว่า สมมติฐานเชิงอธิบายควรมีศักยภาพในการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่าง
ครอบคลุมและรอบด้าน นอกจากนี้ สมมติฐานเชิงอธิบายนั้นต้องมีศักยภาพใน
การท�ำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดส�ำหรับการออกแบบการสืบเสาะเพื่อให้ ได้มาซึ่ง
หลักฐานทีส่ นับสนุนหรือหักล้างสมมติฐานเชิงอธิบายนัน้ ซึง่ นักเรียนต้องสามารถ
ชี้แจงได้ผ่านการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะนักวิทยาศาสตร์ ไม่ ได้
ท�ำการสืบเสาะตามอ�ำเภอใจ หากแต่ท�ำเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของสมมติฐานเชิงอธิบายที่ตนเองมีอยู่ (Hempel, 1965)
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