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สุรัชน์ อินทสังข์*

บางครัง้ บางคราวการจะเข้าใจอะไรให้ชดั เจนขึน้ หรือด้วยมุมมองใหม่ ๆ เราอาจต้องใช้วธิ ี "มองกลับ"ใน
ทางตรงกันข้าม แทนทีจ่ ะมองหาความชัว่ ร้ายของคนทีเ่ ราไม่ชอบ เราน่าจะลองคิดทบทวนดูวา่ คนทีเ่ รา
ไม่ชอบนั้น มีความดีอะไรบ้าง นั่นคือแทนที่จะมองที่เซต A เราก็มองไปที่เซต A′ ชื่อของบทความในฉบับนี้
เป็นชือ่ เดียวกับชือ่ กระทูท้ ผ่ี มตัง้ ไว้ในเว็บบอร์ด www.vcharkarn.com เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2544

ใน

กระทู้ CS480 : คุณเริม่ ไม่ชอบคณิตศาสตร์เมือ่ ไรครับ
ตัง้ แต่เกิด ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปีหนึง่ ... เพราะเหตุใดครับ
สุรชั น์ วันที่ 26 มี.ค. 2544 10:02:33
กระทูน้ ม้ี คี นเข้ามาตอบแล้วจำนวนมาก เราลองอ่านความคิดเห็นของเขาเหล่านีก้ นั ครับ
นิรนั ดร์ : ตอนเรียนมหาวิทยาลัย อาจารย์ให้ 0 ผม ผมไปถามอาจารย์ว่าทำไมผมได้ 0 อาจารย์บอกว่า
เพราะทำไม่เหมือนที่อาจารย์สอน…ทีนี้ มาดูปัจจุบัน ลูกผมเรียนอยู่ชั้น ป.6 ผมสอนการบ้านลูก
ลูกร้องห่มร้องไห้ทพ่ี อ่ สอนไม่เหมือนครู เขาเอาน้ำยาลบคำผิดมาลบออกหมดทัง้ หน้า หลังจากทีเ่ ขาเปิด
ตัวอย่างทีเ่ รียนมาจากโรงเรียนแล้วปรากฏว่าทีพ่ อ่ สอนไม่เหมือนครู แม้คำตอบตรงกัน สอบถามดูกไ็ ด้
ความว่า เรือ่ งสืบเนือ่ งจากชัน้ ป.5 ผมเคยสอนลูกครัง้ หนึง่ แม้คำตอบจะถูก แต่ครูเอาลูกไป ป ร ะ จ า น
ในห้องเรียนว่าเป็นตัวประหลาด ทำอะไรไม่เหมือนทีค่ รูสอน…
ภูมิ :

ตอน ม.ปลายมีขอ้ สอบข้อหนึง่ ให้แสดงวิธที าํ 10 คะแนน แต่ผมคิดในใจได้ จึงเขียนแต่คาํ ตอบไป
เลยได้แค่ 2 คะแนน ผมไปร้องทุกข์ แต่อาจารย์ก็ยังไม่เพิ่มคะแนน ผมจึงไม่ค่อยชอบข้อสอบที่
แสดงวิธที าํ แต่กไ็ ม่ได้ทาํ ให้เกลียดเลข ...ผมค่อนข้างขีเ้ กียจ ดังนัน้ จึงไม่ชอบทีต่ อ้ งมาเขียนวิธที ำ
ลงกระดาษเป็นขั้นตอน

DekSakngoi : รูส้ กึ ไม่ชอบคณิตศาสตร์เป็นบางครัง้ ครับ โดยเฉพาะตอนทีค่ รูไม่ได้เตรียมการสอน คณิตศาสตร์
ในตอนนัน้ น่าเบือ่ มากเลยไม่รสู้ กึ ชอบขึน้ มาเลย เหมือนกับได้เครือ่ งมือห่วย ๆ มาใช้งานน่ะครับ
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail : g4422488@cm.edu
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วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

SuSoo : เมือ่ วานค่ะ แม่คา้ ทอนตังให้ผดิ
ไม้เบือ่ ไม้เมา : กับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้ไม่ชอบค่ะ รูส้ กึ เฉย ๆ ถ้าให้เรียนก็เรียนได้ เพียงแต่บางเรือ่ งไม่เข้าใจว่าทำไม
ต้องเรียน
rook :

ต้องยอมรับว่าเลขเป็นวิชาทีด่ ชิ น้ั ไม่ชำนาญเลย ออกจะรูส้ กึ ขยาด ๆ ด้วยซ้ำ ตอนเด็ก ๆ ก็ชอบมากเลยคะ
แต่พอขึน้ ม.ปลาย ...เรียนเรือ่ งภาคตัดกรวย ปรากฏว่าทัง้ เรือ่ งครูสอนไม่ได้ความทีส่ ดุ กับอีกเรือ่ ง
ก็เรือ่ งการเรียงสับเปลีย่ นทีม่ คี ำตอบเป็นแฟคตอเรียล ว๊ายหนูกลัวแล้วคะ

ชานเรือน : เริม่ ไม่ชอบคณิตศาสตร์ เมือ่ เป็นตัวเลขล้วน ๆ เช่น log, diff ชอบคณิตศาสตร์ทม่ี เี รือ่ งราวให้คดิ
ว่าเอาไปใช้อะไรต่อได้ เช่น ตรีโกณสามารถนำไปใช้หาระยะทางต่าง ๆ ความเร็วกระแสน้ำ และ
ความเร็วรถไฟ รวมทัง้ พีชคณิต ก็ชอบมากค่ะ
pang :

แต่กอ่ นชอบ ตอนอยู่ ม.1-4 รูส้ กึ เฉย ๆ อยู่ ม.5 เกลียดเลย ตอนเรียนอาจารย์สอนเร็วมาก เวลาสอน
คำนวณหรือเฉลยก็อา่ นจากโพย ไม่ยอมขึน้ กระดาน (พูดเร็วจนฟังไม่ทนั อีกตะหาก) พอถามทีไ่ ม่เข้าใจ
ก็ตอบว่า "อะไร แค่นไ้ี ม่เข้าใจเหรอ ฯลฯ" ประมาณจะด่าว่าเราโง่แล้วแกฉลาด อีกอย่างคือเวลาถาม
อาจารย์สอนเลขทีโ่ รงเรียนว่าเรียนเลขไปทำไม อาจารย์ชอบตอบว่าเรียนเพือ่ เรียนต่อหรือเอาไว้สอบไง
กลายเป็นว่าเลขเป็นวิชาทีม่ ไี ว้งน้ั ๆ แหละ ฟังแล้วไม่สบอารมณ์เลย

bakura : เกลียดเลขตอนคนสอนไม่ดี คือ ชอบดุดา่ และไม่อธิบายให้แจ่มแจ้ง ตัวเองไม่เก่งจริงแล้วมาสอน ชอบให้
นักเรียนประจบ ทัง้ ชัว่ โมงมีแต่ดา่ ๆ แล้วให้การบ้านไปทำ ทำรายงานก็ตโิ น่นติน่ี ให้คะแนนกะลูกศิษย์ท่ี
สนิท ส่วนคนเกลียดให้คะแนน 60-70 ทั้งที่แต่ก่อนได้ 90 ...ต้องมารายงานหน้าห้องบ่อย
แต่ เ ราเป็ น คนไม่ ก ล้ า แสดงออก พอมาอธิ บ ายตั ว มั น จะสั ่ น เรารู ้ เ รื ่ อ งบทเรี ย นน่ ะ แต่
พูดออกมาไม่ได้ ตอนนั้นอยู่ ป.5 คะแนนก็เสียไปเพราะรายงานเนี่ยแหละ ไม่ชอบการเรียนเลข
ลักษณะทีต่ อ้ งมาอธิบายให้เพือ่ นฟังหน้าห้องเลย
หลังจากทีก่ ระทูข้ องผมเปิดตัวได้ไม่นาน ก็มกี ระทูล้ กู คูต่ ง้ั โดยอาจารยนิรนั ดร์ตามมา

กระทู้ CS481 : แล้วอะไรเล่าครับทีท่ ำให้คณ
ุ ชอบคณิตศาสตร์
เห็นกระทูไ้ ม่ชอบ เลข ลองตัง้ ย้อนทางดู อะไรทีท่ ำให้คณ
ุ ชอบคณิตศาสตร์
แล้วเริ่มหลงไหลมันตั้งแต่เมื่อไรครับ
นิรนั ดร์ วันที่ 8 พ.ค. 2544 10:54:43
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คนเคยชอบฟิสกิ ส์ : ผมเริม่ ชอบตอนอยู่ ม. 4 ครับ เข้าไปเจอหนังสือเลขทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษเล่มนึงในห้องสมุด
โรงเรียน ซึง่ อธิบายได้งา่ ย ๆ ประเภทว่าทำให้เรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่ายได้ เลยเริม่ ชอบ ๆ ตัง้ แต่นน้ั มา
สุจนิ ต์ วังสุยะ : ตอนอยู่ ม.3 ครับ เคยอ่านหนังสือเลขของ ม.ส.ธ. ทีห่ อ้ งสมุดเป็นหนังสือทีอ่ ธิบายดีเล่าถึงเรือ่ งราว
ความเป็นมาและการพิสจู น์ของทฤษฎีดว้ ยน่าอ่าน น่าติดตามมากครับ
[อาจารย์สุจินต์เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกและเป็นคนแรกที่สามารถ
พิชติ เหรียญทองแดงวิชาฟิสกิ ส์ได้-สุรชั น์]
Eve :

เริม่ ชอบตัง้ แต่จำความได้คะ่ ชอบเพราะมันซับซ้อน ทำให้สบั สน มึนงง แต่ในความซับซ้อนนัน้ มักมี
ช่องทางให้กระเสือกกระสนไปได้เสมอ และจะเกิดความสะใจอย่างยิง่ เมือ่ เราพบทางนัน้ ก่อนใคร ๆ จะ
หาคำตอบได้.....ว้าย!

Joe:D :

เริม่ ชอบตอนเด็ก ๆ ครับ ป. อะไรจำไม่ได้ ตอนนัน้ พีช่ ายกำลังเรียนพิเศษกับครูทบ่ี า้ น ผมยังไม่ได้เรียน
แต่เดินผ่าน ท่านกำลังสอนเรือ่ งการใช้ตวั แปร (x=1,y=2, x=? ทำนองนัน้ ) ซึง่ ครูทโ่ี รงเรียนยังสอนไม่ถงึ
แต่ผมรูเ้ รือ่ งแฮะ เลยชอบคณิตศาสตร์

นิรนั ดร์ : ...พ่อและแม่ของผมมีสว่ นช่วยมาก ไม่ใช่มาสอนการบ้าน แต่ทา่ นป้อนคำถามทีท่ า้ ทาย ตอนอยู่ ป.6 หรือ
7 พ่อซือ้ สมุดให้เล่มหนึง่ แต่ราคาแพงมากสำหรับเราตอนนัน้ พ่อรูว้ า่ ผมอยากได้กเ็ ลยตัง้ เงือ่ นไขว่า
ถ้าหาจำนวนเฉพาะตัง้ แต่ 1 - 1000 ได้ถกู ต้องทัง้ หมดในครัง้ เดียวจะซือ้ ให้ ตอนนัน้ รูแ้ ค่วา่ จำนวนเฉพาะ
คือจำนวนทีม่ แี ต่ 1 กับตัวเองเท่านัน้ ทีห่ ารลงตัว ผมหาวิธหี าจำนวนเฉพาะเองและตรวจเช็คได้วา่ ถูกหรือ
เปล่า ไม่ใช่งา่ ย แต่ทา้ ทายดี ก็เลยชอบเพราะเวลาทำได้ แล้วได้รางวัลทีอ่ ยากได้ ผมว่า การเสริมแรง
จูงใจให้เด็ก ๆ เป็นสิง่ สำคัญ ผมเคยสอบตกคณิตศาสตร์ตอนชัน้ ประถม แต่ได้รบั แรงจูงใจจากพ่อแม่
ท่านไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ให้ตรง ๆ แต่ให้เราอยากศึกษาและหาคำตอบด้วยตัวเอง
ได้อา่ นประสบการณ์และความรูส้ กึ ของคนชอบและไม่ชอบคณิตศาสตร์ไปแล้วรูส้ กึ อย่างไรบ้างครับ
ถ้าเป็นคุณจะตอบกระทู้ทั้งสองอย่างไร เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระทู้ทั้งสอง ผมคงไม่สรุปอะไรให้และ
ขอจบบทความฉบับนีด้ ว้ ยคำพูดของอาจารย์นริ นั ดร์ "กลับไปมองกระทูว้ า่ ทำไมเกลียดคณิตศาสตร์ แล้วป้องกัน
อย่าให้ความรูส้ กึ นัน้ เกิดขึน้ "
ผมอยากเชิญคุณครูทุกท่านที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาร่วมวงสนทนากันเรื่องการศึกษา
ที่เว็บบอร์ดครูอาจารย์ www.vcharkarn.com ถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันคนละภูมิภาคของประเทศ แต่เราก็
สามารถร่วมแลกเปลีย่ นการเรียนรูก้ นั ได้ตลอดเวลาครับ
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