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Nhảy hay không nhảy? 

Minh Khôi 

Tại một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Phương pháp luận 
sáng tạo, tôi được nghe về phản ứng của một con ếch 
với nhiệt độ, do một sinh viên năm cuối thuộc chuyên 
ngành sinh học cung cấp: 

1. Bỏ con ếch vào nồi nước đang sôi, con ếch lập tức sẽ 
nhảy khỏi nồi nước sôi, nếu nó có thể 

2. Bỏ con ếch vào nồi nước ở nhiệt độ thường rồi nâng 
dần nhiệt độ cho đến lúc nước sôi, con ếch sẽ nằm 
yên trong nước cho đến khi bị luộc chín. 

Điều này làm tôi có chút nghi ngờ vì nó khác với những 
gì thường thấy. Tuy nhiên, do không thuộc chuyên ngành 
sinh học cộng với tính ì cố hữu, tôi về nhà tìm kiếm 
thông tin để kiểm tra sự nghi nghờ của mình. 

Ở mục 8.5.1, quyển ba: “Tư duy lôgích, biện chứng, hệ thống” thuộc bộ sách Sáng tạo và đổi 
mới của thầy Phan Dũng, có đề cập cơ sở hợp lý của các phán đoán: 

1. Dựa trên kinh nghiệm của các giác quan như cảm giác, tri giác, biểu tượng tâm lý. 

2. Dựa trên sự quy ước, thỏa thuận về nghĩa của các từ ngữ cụ thể. 

3. Dựa trên các phán đoán khác đã được công nhận là đúng hoặc đã được công nhận là có 
cơ sở hợp lý.  

Trên cơ sở thứ ba của phán đoán về thông tin phản ứng của con ếch với nhiệt độ xung 
quanh, tôi lên mạng và tìm thấy bài viết “Frog fable brought to boil” của giáo sư Karl S. 
Kruszelnicki1.  

Trong bài viết này, ông lý giải việc con ếch chịu chết trong nồi nước sôi vì da của con ếch xảy 
ra phản ứng tương tự phản ứng của lòng trắng trứng khi bị bỏ vào nước sôi. Điều này làm 
con ếch bị thương đến nỗi nó không thể nhảy khỏi nồi nước sôi. 

                                                            
1 http://www.abc.net.au/science/articles/2010/12/07/3085614.htm#.UaxQwNjbBWI 
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Trong trường hợp bỏ con ếch vào nước ở nhiệt độ bình thường rồi đun sôi nước lên, theo 
Victor H. Hutchison – giáo sư động vật học tại Trường đại học Oklahoma - khi nhiệt độ nước 
tăng khoảng 2oF (khoảng 1.1oC) thì con ếch bắt đầu có những phản ứng để cố gắng thoát 
khỏi nồi nước đang nóng lên. Do đó, con ếch sẽ không ngồi yên khi nhiệt độ nước tăng dần 
đến mức có thể giết chết nó. 

Tìm hiểu thêm, tôi biết thông tin này có nguồn gốc từ một câu chuyện mang tên “The boiling 
frog”2. Câu chuyện này có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Qua năm tháng thêu dệt cộng với sự 
“ngoan ngoãn” của người nghe, thuật ngữ “con ếch trong nồi nước sôi” như là một cơ sở 
khoa học cho sự thuyết phục về lời khuyên cho con người cần thích nghi với sự thay đổi của 
môi trường, 

Với tôi, bài học thu được sau buổi tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Phương pháp luận sáng tạo 
là: Hãy kiểm tra độ tin cậy của thông tin, dù nguồn cung cấp là chuyên gia trong lĩnh vực ấy. 

 

 

 

 

 

BÀI TOÁN KÌ NÀY 

Tháng 5/2012 trường ĐH FPT chuyển toàn bộ sinh viên lên địa điểm mới ở khu công nghệ 
cao Láng - Hòa Lạc cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà 
trường là rất tốt, tuyệt đại đa số sinh viên được ở KTX có điều kiện sinh hoạt thuận lợi. Nhà 
trường có nhà ăn có thể phục vụ bữa ăn cho toàn bộ sinh viên nhà trường. Mỗi sinh viên vào 
đầu mỗi tháng sẽ mua vé ăn cho các bữa ăn trong tuần. Nếu ngày nào không ăn thì SV phải 
báo hủy bữa ăn trước 17h ngày hôm trước để nhà ăn chuẩn bị suất ăn cho khỏi lãng phí. Vào 
thời điểm đó theo thống kê của nhà ăn có khoảng 90% SV ăn ở nhà ăn, khi đó số lượng các 
quán cơm bình dân còn rất ít. Tuy nhiên sau một năm (tháng 5/2013) số lượng sinh viên ăn ở 
nhà ăn chỉ còn khoảng 40% (có thời điểm xuống chỉ còn 30%). Với tỷ lệ sinh viên ăn như thế 
nhà trường phải bù lỗ rất nhiều (khoảng 1.5 tỷ/năm). Theo tính toán của kế toán nếu tỷ lệ 
sinh viên ăn khoảng 65% thì sẽ hòa vốn. Nhà trường lấy mục tiêu phục vụ sinh viên là chính 
chứ không phải mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên cũng không thể bù lỗ mãi như thế được. Hãy 
đề xuất phương án giúp nhà ăn của đại học FPT giải quyết bài toán trên. 

Nguyễn Minh Tân 

 

                                                            
2 Bạn có thể đọc nguyên văn tiếng Anh của câu chuyện này trong bài viết “Boiling frog” trên trang  http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_frog 
 


