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The Development of Reading and Writing Skills Using the
Literacy – in – Person Method
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ภาษาไทยเข้าใจวิธีอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง และใช้เรื่ องของนักเรี ยนเป็ นสื่ อ
การเรี ยนพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
วิธีอ่านเขียนเรื่ องของตนเองเกี่ยวข้องกับการส่ งสารและการรับสารของนักเรี ยน นักเรี ยนส่ งสารด้วยการเขี ยน
เรื่ องราวของตนเอง และรับสารด้วยการอ่านเรื่ องราวของนักเรี ยนอื่น ๆ ในชั้นเรี ยน ดังนั้นวิธีน้ ี จะช่วยส่ งเสริ ม ทั้งทักษะการ
อ่านและการเขียนของนักเรี ยน นอกจากนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจวิถีชีวติ ที่แตกต่างกันออกไปด้วย
วิธี อ่านเขี ยนเรื่ องของตนเองมี วิธีดาํ เนิ น การห้าขั้น ดังนี้ ขั้น แรกครู กาํ หนดคําถามเกี่ ยวกับ ประสบการณ์ ข อง
นักเรี ยน ขั้นที่สองนักเรี ยนเขียนเรื่ องเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ขั้นที่สาม นักเรี ยนแลกเปลี่ยนเรื่ องกันอ่านและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องราว ขั้นที่สี่ครู นาํ เรื่ องของนักเรี ยนมาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ของนักเรี ยน ขั้นสุ ดท้ายนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปแนวคิดของวิธีอ่านและเขียนเรื่ องของตนเอง
ข้อเสนอแนะสําหรับครู ที่จะนําวิธีน้ ี ไปใช้ คือ ต้องแนะนําวิธีอ่านและวิธีเขียนแก่นกั เรี ยน และต้องกําหนดเวลาใน
การทํากิจกรรมการอ่านและการเขียนตั้งแต่ตน้ จนจบ
Abstract
This article aims at the Thai language teachers to, understand the literacy – in – person method, and use
students’ stories as learning aids to develop the students’ reading and writing skills.
The literacy – in – person method reveals encoding and decoding of the students. They encode by writing their
stories, and decode by reading other students’ stories in their classrooms. Therefore, this method will be promoted both
reading and writing skills of the students. In addition, it will be helped them to understand the different ways of their
lives.
Procedures of the literacy – in – person method consist of five steps which are as following. Firstly, the
teachers give the students some questions which reveal their experiences. Secondly, the students write the stories based
on their experiences. Thirdly, they exchange their stories to read with each other, and give some ideas about the stories.
Fourthly, the teachers use the students’ stories as learning aids to develop reading and writing skills of the students.
Finally, the students conclude a concept of the literacy – in – person method.
There are a few suggestions for the teachers who use the literacy – in – person method. They have to advise the
students reading and writing methods, and set a limit to the amount of time up until at the end of reading and writing
activities.
*รองศาสตราจารย์ ดร. ข้าราชการบํานาญ
1

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้วธิ ีอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์
สื่ อ การอ่ านที่ เหมาะสมกับ วัย คําว่า เหมาะสม ในที่ น้ ี
บทนํา
หมายถึงมีเนื้ อหาตรงกับความสนใจตามวัยของนักเรี ยน
ปั จจุบนั แม้เทคโนโลยีจะเจริ ญก้าวหน้าไปมาก
มี ค วามยากง่ า ยในการใช้ ถ ้อ ยคํา เหมาะกั บ อายุ แ ละ
เพี ยงใด การอ่ า น ก็ ย ัง คงมี บ ท บ าท สํ า คั ญ มากขึ้ น
ระดั บ ชั้ นของนั ก เรี ยน การเลื อ กสื่ อการอ่ า นจึ ง มี
ความสํ า คัญ ของการอ่ า นมิ ไ ด้มุ่ ง ที่ ก ารพัฒ นาผู้อ่ า น
ความสําคัญเพราะถ้าสื่ อการอ่านไม่เหมาะสมกับนักเรี ยน
เท่ า นั้ น แต่ มุ่ ง ที่ ก ารพัฒ นาประชากรของโลกซึ่ งเป็ น
แล้ว จะทําให้ความสนใจในการอ่านของนักเรี ยนลดลง
สังคมใหญ่ ทําอย่างไรจึ งจะช่วยให้มนุ ษย์ที่อาศัยอยู่ใน
โลกนี้ อยูก่ นั อย่างสงบสุ ข ไม่เบี ยดเบียนแต่จะช่วยเหลือ
ด้วย อย่างไรก็ตาม สื่ อการอ่านที่ดีและมีความเหมาะสม
เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ดังนั้นเป้ าหมายของการอ่านในยุค
กับ นักเรี ยนบางครั้ งก็มี ไม่ เพี ยงพอกับ จํานวนนัก เรี ย น
ปั จ จุ บ ัน จึ งมุ่ งให้ผูอ้ ่ านใช้ก ารอ่ านช่ วยหลื อ สั งคมและ
ดังนั้นปั ญหาสื่ อการอ่านจึงมีผลต่อการพัฒนาทักษะการ
ช่ วยเหลื อ โลกให้ ป ระชาชนในชาติ ต่ าง ๆ อยู่กัน อย่าง
อ่านของนักเรี ยนเป็ นอย่างยิง่
สงบสุ ข ไม่ทาํ ลายล้างหรื อแก่งแย่งชิ งดี นั่นคือบทบาท
ความหมายของการอ่านเขียนเรื่องของตนเอง
สํ า คั ญ ของการอ่ า น ที่ ครู ผู้ ส อน ต้ อ งตระห นั ก ถึ ง
การอ่ า นเขี ย นเรื่ องของตนเอง (Literacy-inความสํ า คั ญ ในข้ อ นี้ อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ก ารอ่ า นจะ
Person) คือการที่นกั เรี ยนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจาก
แสดงออกให้เห็นไม่ชดั เจนในบทบาทดังกล่าว แต่ผอู้ ่าน
เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่านมาในอดี ต แล้วถ่ ายทอดเป็ นตัว อัก ษร
ก็สามารถแสดงได้โดยผ่านความรู้สึกนึ กคิด เช่น เห็นอก
เทย์เลอร์ แ ละคอล์ลิ น ซ์ (Taylor and Collins, 2003) ได้
เห็ นใจในความเดื อดร้อนของผูป้ ระสบภัยในเหตุการณ์
อธิ บายว่าบุคคลสามารถจดจําเรื่ องราวของตนได้ แม้บาง
ต่าง ๆ ที่ปรากฎข่าวในหนังสื อพิมพ์ และแสดงออกด้วย
ช่ วงเวลาของชี วิต อาจหลงลื ม ไปบ้าง จําเป็ นต้อ งอาศัย
การช่ ว ยเหลื อ ตามสถานภาพที่ ต นพอช่ ว ยได้ หรื อ
การสอบถามจากผูท้ ี่ อ ยู่ใกล้ชิ ด เช่ น บิ ด า มารดา หรื อ
แสดงออกด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีในผลแห่งการปฏิบตั ิ
ผูป้ กครอง กล่าวได้ว่าการอ่านเขี ยนเรื่ องของตนเองจึ ง
ดีของผูอ้ ื่นที่ปรากฎให้เห็นด้วยการกระทํา
เปรี ยบเที ยบเสมื อนการมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ปั ญ หาการอ่ านของนั ก เรี ย นมัก จะมี บุ ค คลที่
บุ ค คล และบุ ค คลกับ สั งคมรวมทั้งวัฒ นธรรมที่ อ ยู่ใน
ทํางานเกี่ยวข้องกับการศึกษากล่าวกันเสมอ ผลการอ่าน
ชุมชนนัน่ เอง
ในภาพรวมของนั ก เรี ย นส่ ว นมากไม่ ว่าจะเป็ นระดับ
ในอีกความหมายหนึ่ งที่ คอบบ์ (Cobb, 2005)
ประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา ตํ่าว่าระดับเฉลี่ย ปั ญหานี้
ได้อธิ บายไว้วา่ เรื่ องราวของตนเองมีอยูม่ ากมายเพราะมี
มิ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ นกั บ นั ก เรี ยนในประเทศไทยเท่ า นั้ น แม้
เหตุ การณ์ ต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชี วิต ของบุ คคลตั้งแต่ยงั
นักเรี ยนในต่างประเทศก็มี ปั ญ หาการอ่านเช่ นเดี ยวกัน
เป็ นเด็ก เล็ก ๆ จนกระทั่งเติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งคอบบ์
ปั ญ หาที่ พ บคื อ นักเรี ย นส่ วนมากจับ ใจความไม่ ได้ ไม่
เรี ย กว่าประวัติ บุ ค คล (History in Persons) เรื่ อ งราวใน
สามารถค้ น หาแนวคิ ด และข้ อ คิ ด จากเรื่ องที่ อ่ า น
อดี ต จึ งเปรี ยบเสมื อ นประสบการณ์ ที่ ได้รับ การสะสม
นอกจากนั้นนักเรี ยนมีประสบการณ์ทางภาษาน้อยทําให้
เพิ่ ม ขึ้ น จน ต กตะกอน ห รื อเรี ยกว่ า “ต ะก อ น ใน
อ่านไม่คล่อง รวมทั้งมีสื่อการอ่านน้อย
ประสบการณ์” (Sediment in Experience)
การขาดแคลนสื่ อการอ่านก็เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญ
ใน มุ ม ม อ ง ข อ ง ดี น (Dean, 2006) ไ ด้ ให้
อย่างหนึ่ งของโรงเรี ยน แม้สื่อที่ เป็ นตํารา หนังสื อ และ
ความหมายไว้ว่ า การให้ นั ก เรี ย นอ่ า นเขี ย นเรื่ อ งของ
วารสารต่าง ๆ จะมี มากมาย รวมทั้งสารที่ ผ่านช่ องทาง
ตนเองเป็ นการกําหนดให้นกั เรี ยนนําเสนอประสบการณ์
อินเตอร์ เน็ต แต่ก็ขาดคําแนะนําจากผูใ้ หญ่ ในการเลือก
ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาโดยได้จากการสังเกต การพิจารณา
2

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้วธิ ีอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์
การพัฒ นาทั ก ษะการเรี ยนรู้ ใ นยุ ค ปั จจุ บ ั น
ไตร่ ตรองจนเกิดความรู้สึกประทับใจในเหตุการณ์ที่ผา่ น
เน้ น แน วคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาห ลายคน ดั ง เช่ น ดิ วอี
มา ยากที่ จ ะลื ม เลื อ น หรื อ อาจเกิ ด ความรู้ สึ ก ฝั ง ใจใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนต้องการถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษา
(Dewey,1938) มุ่ ง ที่ ก ารจัด การศึ ก ษาให้ ต รงกับ ความ
พูด หรื อตัวอักษรให้ผอู ้ ื่นได้รับรู้ในเรื่ องราวเหล่านั้น
สนใจและตรงตามวัตถุประสงค์ของนักเรี ยน หรื อกล่าว
การอ่านเขียนเรื่ องราวของตนเองตามความคิด
อี ก นั ย ห นึ่ ง ดิ วอี เน้ น ผู้ เ รี ยน เป็ น ศู น ย์ ก ลาง(Child
Centeredness) ด้วยเหตุน้ ี แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การอ่านจึ งมุ่ ง
ของจอห์ น ซัน (Johnson, 2007) หมายถึ งการอ่ านเขี ย น
ไปที่ การเน้นความสําคัญของนักเรี ยน ดังนั้นการเรี ยนรู้
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ หรื อ Critical Literacy งานเขี ย น
ประเภทนี้ ได้แก่ บทวิจารณ์ในหนังสื อพิมพ์ของโรงเรี ยน
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตและประสบการณ์ของนักเรี ยนจึ ง
ซึ่ งนักเรี ยนได้นาํ เสนอ โดยบุคคลทัว่ ไปสนใจอ่านความ
เป็ นสื่ อที่ สามารถนํามาใช้เพื่อช่ วยพัฒนาการอ่านเขี ยน
คิดเห็ นของนักเรี ยนที่ ตอ้ งการนําเสนอความคิดของตน
ของนักเรี ยนได้
ให้ผอู้ ื่นได้รับรู้
ฟิ เฌอร์ แ ละคณะ (Fisher and Others,2009)ได้
ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ไว้วา่ การ
แนวคิ ด ของ แฝคคาและแฝคคา (Vacca &
ดํา รงชี วิ ต ของนั ก เรี ย นจะเกี่ ย วข้อ งกับ วัฒ นธรรมใน
Vacca, 2008) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า การอ่านเขียนเรื่ องราวของ
ตนเองเกี่ ย วข้อ งกับ การนําเสนอเรื่ อ งที่ นัก เรี ย นได้ฝึ ก
ชุ ม ชนที่ นั ก เรี ย นอาศัย อยู่ ดัง นั้ นหากให้ นั ก เรี ย นเล่ า
ปฏิ บ ัติ เช่ น การช่วยเหลื องานบ้าน การช่ วยบิ ดามารดา
ประวัติ ชี วิ ต ของตนเองเป็ นภาษาพู ด โดยครู เป็ นผูจ้ ด
หรื อผู ้ป กครองประกอบอาชี พ ตลอดจนการรั ก ษา
บัน ทึ ก หรื อ ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นเล่ าเรื่ อ งเป็ นลายลัก ษณ์
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่บุคคลในครอบครัวได้ปฏิบตั ิ
อัก ษร ก็ส ามารถนํามาใช้เป็ นสื่ อ การอ่ านได้ ลัก ษณะ
สื บ ท อ ดกั น ม า ลั ก ษ ณ ะเช่ น นี้ เรี ยกว่ า Literacy in
เช่ นนี้ เรี ยกว่าการอ่านเขี ยนเรื่ องของตนเอง(Literacy in
Practices เรื่ องดังกล่าวได้รับการบอกเล่าหรื อจดบันทึ ก
Persons)
ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ บุ ค คลรุ่ น หลัง รั บ ช่ ว งฝึ ก
ความสํ าคัญของการอ่านเขียนเรื่องของตนเอง
ปฏิบตั ิต่อไป
งานวิจยั ของ จอนห์นซันและเคาเลซ (Johnson
จากความหมายที่ เกี่ ย วข้างต้น การอ่ านเขี ย น
and Cowler,2009)ได้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความสํ าคัญ ของ
เรื่ องของตนเองจึงเป็ นการรับสารและส่ งสารที่เกี่ยวข้อง
การอ่ านเขี ย นเรื่ อ งของตนเอง สามารถช่ ว ยแก้ปั ญ หา
กับ วิถี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นซึ่ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ บุ ค คลใน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่ ไม่สามารถอ่านจับใจความได้
สังคม และยังเกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ ได้รับการสะสม
ถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่ งสารให้ผอู้ ื่นได้รับรู ้เรื่ องราวของตนเองแล้ว ยังรับสาร
ของโรงเรี ย นในเขตชนบท ซึ่ งมี ปั ญ หาการอ่ านเขี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของผูอ้ ื่นช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจวิถี
ผูว้ ิ จัย ได้ด ํา เนิ น การโดยให้ นั ก เรี ย นเขี ย นประวัติ ข อง
ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปจากตนเอง ซึ่ งทําให้นกั เรี ยนมี
ตนเอง อันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ประทับใจหรื อฝั งใจ
แนวคิดที่กว้างไกลออกไป ดังนั้นการอ่านเขียนเรื่ องของ
ในช่ ว งชี วิ ต ที่ ผ่านมาแล้ว นํามาใช้เป็ นสื่ อ การอ่ านจับ
ตนเองจึ งเป็ นการช่ วยพัฒ นาทักษะการอ่ านเขี ยน และ
ใจความ แม้บ างเรื่ อ งจะมี ค ํา ยากปะปนแต่ นั ก เรี ย นก็
ช่วยบันทึ กประวัติที่แสดงให้เห็ นวิถีชีวิตของนักเรี ยนผู้
สามารถเดาความหมายได้ ถู ก ต้ อ ง การทดลองได้
ปฏิ บ ัติ ต นอยู่ใ นระเบี ย บประเพณี และวัฒ นธรรมใน
ดํา เนิ น การหนึ่ งภาคการศึ ก ษา ผลการวิ จัย ปรากฎว่ า
สังคมที่นกั เรี ยนอาศัยอยูด่ ว้ ย
นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนเพิ่มขึ้น
การอ่านเขียนเรื่ องของตนเองนอกจากจะช่วย
แนวคิดของนักศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ให้ผอู้ ่านและผูเ้ ขียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ยัง
3
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knowledge) ความรู้เดิมหมายถึง ประสบการณ์ที่นกั เรี ยน
ช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนที่ อ่ า นสื่ อประเภทนี้ เข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต
ได้ รั บ จากทางบ้ า น ชุ ม ชน รวมทั้ งจากการเรี ยนใน
ตลอดจนวัฒนธรรมและสังคมของนักเรี ยนคนอื่นๆ ที่ได้
นําเสนอเรื่ อ งราวของตนเองด้วย จึ งเป็ นการช่ วยสร้ าง
โรงเรี ยน ประสบการณ์ ที่ เก็บสะสมไว้ลว้ นเป็ นความรู้
เจตนคติที่ดีระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียน
ทั้งสิ้ น ดังนั้นการถ่ายทอดประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
การอ่านเขียนเรื่ องของตนเองทําให้นกั เรี ยนได้
ด้วยการเขี ยนเรื่ องราวที่ เกี่ ยวข้องกับตนเองเป็ นสื่ อการ
รู ้ จัก และเข้า ใจการปฏิ บ ั ติ ต นในชี วิ ต ประจํา วัน ของ
อ่านจึ งเกี่ยวข้องกับทฤษฎี สกีมา ความรู้เดิ มที่ ได้รับการ
นั ก เรี ย นคนอื่ น ๆ เช่ น การช่ ว ยผู้ป กครองทํา งานบ้า น
ถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อนําไปใช้เป็ นสื่ อการ
ทํางานที่ เกี่ ยวกับ อาชี พ การปฏิ บ ัติตนในพิ ธีกรรมทาง
อ่านจะเป็ นความรู้ ใหม่ สําหรับนักเรี ยนอื่นๆที่ ไม่เคยมี
ศาสนา ตลอดจนมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมอื่ น ๆ การอ่าน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี้มาก่อน
เขียนเรื่ องของตนเองจะช่วยให้เห็ นพัฒนาการในชี วิตที่
ทฤษฎีการติดต่อระหว่างผูร้ ับสารกับสารที่อ่าน
ผ่านมาตั้งแต่เป็ นวัยเด็กเล็กสู่ วยั ปั จจุบนั ของนักเรี ยน อีก
(Transactional Theory) ท ฤษ ฎี นี้ ได้ ก ล่ า วถึ งการสื่ อ
ทั้งยังแสดงให้ เห็ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างนัก เรี ย นกับ
ความหมาย ระหว่างผูร้ ับสารกับสารที่ผเู้ ขียนได้เขียนส่ ง
บุ คคลในครอบครัว และในชุ มชน สิ่ งเหล่านี้ เมื่ อได้รับ
มา คําว่า “การติดต่ อ” หมายถึงผูร้ ับสารกับสารที่ มีการ
การถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วจะช่วยให้นกั เรี ยน
เชื่อมโยง ติดต่อสื่ อความหมายซึ่ งกันและกัน นักเรี ยนที่
อ่ านเข้าใจได้ง่ ายขึ้ น เพราะเป็ นการอ่ านเรื่ อ งจากเหตุ
เป็ นผูอ้ ่านจะเป็ นผูร้ ับสาร ทําความเข้าใจสารเพื่อค้นหา
การณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
เจตน าของผู้ ส่ งส ารซึ่ งเป็ น ผู ้ เ ขี ย น ดั ง นั้ น ใน การ
ความสําคัญของการอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง
แลกเปลี่ยนสาร ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่นักเรี ยนแต่ละคนเขียนจึ ง
ชี้ ให้เห็ นถึงการนํางานเขียนของนักเรี ยนที่ เกี่ ยวข้องกับ
เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดระหว่างนักเรี ยน
เรื่ องราวของตนเองมาใช้เป็ นสื่ อการอ่านในชั้นเรี ยนทํา
ที่เป็ นผูเ้ ขียนกับนักเรี ยนที่เป็ นผูอ้ ่าน
ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสอ่านงานเขียนของเพื่อน งานเขียน
ท ฤ ษ ฎี เค รื อ ข่ ายเห ตุ ผ ล (Causal Network
ประเภทนี้ จึ งเป็ นสื่ อ ที่ ตรงกับ ความสนใจของนักเรี ยน
Theory) เป็ นทฤษฎี ที่มุ่งเชื่ อมโยงเหตุการณ์ ที่ผ่านมาใน
ดังนั้นสื่ อประเภทนี้ นอกจากจะช่วยส่ งเสริ มการอ่านและ
อดีตมีผลต่อปั จจุบนั อย่างไร เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
การเขียนให้นักเรี ยนมีทกั ษะคล่องแคล่วมากขึ้นแล้ว ยัง
ย่อมมี เหตุที่ทาํ ให้เกิ ดขึ้ น ส่ วนผลที่ ได้รับย่อมมี ท้ งั ด้าน
ช่ วยสร้างเสริ มความเข้าใจในวิถีชีวิตของเพื่อนร่ วมชั้น
บวกและด้านลบ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งใน
ที่มาจากครอบครัวแตกต่างกันด้วย
ด้ า นพอใจและไม่ พ อใจ ทฤษฎี น้ ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการอ่านเขียน เรื่องของตนเอง
อ่ า นเขี ย นเรื่ องของตนเอง เพราะเรื่ องเหล่ า นั้ นเป็ น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้
การอ่านเขียน เรื่ องของตนเองเป็ นวิธีการอย่าง
นํ า เสนอทั้ งในด้ า นบวกและด้ า นลบ จึ ง มี ท้ ั งเรื่ องที่
หนึ่ งของการนําผลงานมาใช้เป็ นสื่ อพัฒนาการอ่านเขียน
ประทับใจและฝังใจผูเ้ ขียนที่ไม่สามารถลืมเหตุการณ์น้ นั
ของนั ก เรี ยนให้ มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว มากขึ้ น วิ ธี ก าร
ดัง กล่ า วมี ท ฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่ ง แฮร์ ริ ซ และฮอดเกซ
ได้
ทฤษฎี พิเคราะห์ พิจารณ์ (Critical Theory) เป็ น
(Harris and Hodges,1995) ได้อ ธิ บ ายไว้ในพจนานุ กรม
ทฤษฎี ที่เน้นคุณค่าของสถาบันสังคม เน้นผลประโยชน์
อ่านเขียนดังนี้
ของประชาชนเป็ นหลัก ทฤษฎี น้ ี ได้นําเสนอหลักไว้ 3
ทฤษฎีสกีมา (Schema Theory) เป็ นทฤษฎีที่มุ่ง
ข้ อ คื อ นโยบายทางการอ่ า นที่ รั ฐ ต้ อ งส่ งเสริ มให้
การเชื่ อมโยงระหว่างความรู้ เดิ ม(Prior Knowledge) กับ
ประชาชนเป็ นนักอ่าน ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เมื่อประชาชน
ความรู้ ใ ห ม่ ที่ ได้ จ ากการเรี ยน ใน ชั้ น (Procedural4
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เป็ นนั ก อ่ านก็จ ะช่ ว ยพัฒ นาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิ จ
ต่างๆและมี ประสบการณ์ มากมาย หากจะแยกประเภท
การเมื อง และสังคม อี กข้อหนึ่ งคื อการอ่านคํา ต้องเข้า
เพื่อจัดประสบการณ์ ให้เป็ นหมวดหมู่แล้ว อาจแบ่ งได้
ความหมายทั้งทางตรงและทางนัย และข้อสุ ดท้ายต้อ ง
เป็ นประเภทชีวิตทัว่ ไป การอ่านหนังสื อที่บา้ น การอ่าน
เข้าใจโลกอย่างถ่ อ งแท้ มี ค วามรู้ สึ ก เห็ น ใจผูท้ ี่ มี ค วาม
หนังสื อที่โรงเรี ยนและการร่ วมกิจกรรม นอกจากนี้ อาจมี
ทุ กข์ เมื่ อ มี โอกาสควรแบ่ งปั น ความช่ วยเหลื อให้ผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์ในเรื่ องอื่นๆอีก ขึ้นอยูก่ บั การแบ่งของครู
ซึ่ งต้อ งชี้ แจงให้นักเรี ยนเข้าใจเกี่ ยวกับ เหตุ ผ ลของการ
ความเดือดร้อน ทฤษฎีน้ ี เกี่ยวข้องกับการอ่านเขียนเรื่ อง
แบ่งประเภทเพื่อสะดวกต่อการเขียน ต่อจากนั้นจึงเลือก
ของตนเอง เพราะเรื่ องที่ แ ต่ ล ะคนเขี ย นขึ้ นมี ท้ ั งให้
เพียงหนึ่ งประเภทเพื่อใช้ในกิจกรรมการอ่านเขียนแต่ละ
ความรู้สึกทางบวกและทางลบ เมื่อนักเรี ยนที่เป็ นผูอ้ ่าน
ครั้ง เมื่อนักเรี ยนเลือกประเภทตามเสี ยงส่ วนมากได้แล้ว
ได้อ่ านแล้วควรเข้าใจและเห็ น ใจในสถานการณ์ ที่ ให้
ความรู ้สึกด้านลบ ไม่นาํ ไปว่ากล่าวหรื อพูดในเชิงดูหมิ่น
ครู จึ ง เลื อ กใช้ค ํา ถามเพื่ อ เป็ นแนวทางให้ นั ก เรี ย นคิ ด
ทบทวนประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาก่ อ นจะลงมื อ เขี ย น
ต้องรู้สึกเป็ นเกียรติที่ได้มีโอกาสอ่านเรื่ องราวของเพื่อน
ตัว อย่ า งคํา ถามตามประเภทของประสบการณ์ ข อง
ในชั้นเรี ยน
นักเรี ยนเช่น
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การอ่าน
เรื่ องของตนเองมีสี่ทฤษฎี คือ ทฤษฎี สกีมา เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ทัว่ ไป
ประสบการณ์เดิ มที่ นักเรี ยนถ่ายทอดออกมา ทฤษฎี การ
 นักเรี ยนเกิดเมื่อไรและที่ไหน
ติ ด ต่ อ ระหว่ า งผู ้รั บ สารกั บ สารที่ อ่ า น หมายถึ ง การ
 สิ่ งแวดล้อมในชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัย
แลกเปลี่ ย นกัน อ่ า นสาร ผู้รั บ สารคื อ นั ก เรี ยนที่ อ่ า น
อยูเ่ ป็ นอย่างไร
ข้อเขียนของเพื่อน ส่ วนสาร คือ ตัวอักษรที่นกั เรี ยนเขียน
 ในชี วิ ต ที่ ผ่ า นมาอะไรคื อ สิ่ งที่ นั ก
ถ่ายทอดเรื่ องราวของตนเองเพื่อให้นกั เรี ยนอื่นๆ ได้อ่าน
เรี ยนภูมิใจมากที่สุด
ทฤษฎีเครื อข่ายเหตุผลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
 ครอบครัวของนักเรี ยนมีสมาชิกกี่คน
อดี ต ของนัก เรี ย นซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ความรู้ สึ กทั้งด้าน
ใครบ้าง
บวกและด้านลบ ที่นกั เรี ยนซึ่ งเป็ นผูเ้ ขียนไม่สามารถลืม
 บรรยากาศในครอบครัวเป็ นอย่างไร
ได้ และทฤษฎี พิเคราะห์พิจารณ์ มุ่งเน้นความเข้าใจและ
 ในชี วิตที่ ผ่านมามี เหตุการณ์ อะไรที่
รู ้ สึ กเห็ น ใจในเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นภายหลัง ที่ ไ ด้อ่ า น
ทําให้นกั เรี ยนเสี ยใจมากที่สุด
เรื่ องราวของเพื่อน และรู้สึกเป็ นเกียรติที่ได้มีโอกาสอ่าน
 ฯลฯ
เรื่ องราวเหล่านั้น
การอ่านหนังสื อทีบ่ ้ าน
วิธีจัดกิจกรรมการอ่านเขียนเรื่องของตนเอง
 เมื่อยังเป็ นเด็กเล็กๆ ใครอ่านหนังสื อ
การจัดกิ จกรรมการอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง
ให้นกั เรี ยนฟังที่บา้ น
สามารถจัด ได้กับ นัก เรี ย นทั้ง ระดับ ประถมศึ ก ษาและ
 อะไรที่ พ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ป กครองบอก
มัธยมศึกษา มีวธิ ี การดําเนินกิจกรรมดังนี้
นักเรี ยนเกี่ยวกับการอ่าน
1.ขั้ น เตรี ย ม เป็ นการวางพื้ น ฐานการเตรี ย ม
 ญาติพี่นอ้ งมีบทบาทในเรื่ องการอ่าน
ความพร้อมให้นกั เรี ยนเข้าใจในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ตั้งแต่
ของนักเรี ยนหรื อไม่ ให้เหตุผล
วัยเด็กเล็กจนกระทัง่ เจริ ญเติบโตสู่ วยั เด็กที่ เข้าโรงเรี ยน
เพื่อศึกษาอย่างเป็ นทางการ แต่ละคนย่อมผ่านเหตุการณ์
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 เมื่ อ นั ก เรี ย นโตขึ้ นจํา อะไรได้บ ้า ง
เกี่ ย วกับ การอ่ า นในสมัย ที่ เป็ นเด็ ก
เล็กๆ
 พ่ อ แม่ ข องนั ก เรี ยนแนะนํ า อะไร
เกี่ยวกับการอ่าน
 มีหนังสื ออะไรบ้างที่นกั เรี ยนเคยอ่าน
บอกมา 3 ชื่อ
 ฯลฯ
การอ่านหนังสื อทีโ่ รงเรียน
 นักเรี ยนเริ่ มเข้าโรงเรี ยนครั้งแรกเมื่อ
อายุเท่าไร
 บิ ด ามารดาหรื อ ผูป้ กครองเล่ าเรื่ อ ง
เกี่ยวกับโรงเรี ยนว่าอย่างไร
 ก่ อ นที่ จ ะเข้าโรงเรี ย น ใครสอนให้
นักเรี ยนอ่านหนังสื อ
 หนั ง สื อ เล่ ม แรกที่ นั ก เรี ย นอ่ า นใน
โรงเรี ยนชื่ออะไร
 นักเรี ยนมี ความรู ้ สึ กอย่างไรเมื่ อเข้า
โรงเรี ยนเป็ นครั้งแรก
และเปลี่ยนความรู้สึกเมื่ออยูช่ ้ นั ใด
 ครู เขียนรายงานเกี่ยวกับการอ่านของ
นักเรี ยนว่าอย่างไร
 ฯลฯ
การอ่านเขียนเกีย่ วกับงานทีป่ ฏิบัติ
 งานบ้านที่นกั เรี ยนช่วยบิดามารดา
ปฏิบตั ิคืออะไร
 ใครเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการทํางาน
บ้าน
 งานบ้านที่ได้รับมอบหมายนักเรี ยน
สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่
ให้เหตุผล
 งานอาชีพของบิดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองที่นกั เรี ยนช่วยปฏิบตั ิคือ
อะไร

 ใครเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํานักเรี ยน
เกี่ยวกับวิธีทาํ งาน
 งานอาชีพที่ได้รับมอบหมายจากบิดา
มารดานั้น นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
หรื อไม่ ให้เหตุผล
 ฯลฯ
การอ่ านเขียนเกีย่ วกับชุมชน
 เมื่อชุมชนมีงาน บิดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองเคยพานักเรี ยนไปร่ วม
กิจกรรมหรื อไม่ ให้เหตุผล
 บิดามารดาหรื อผูป้ กครองพา
นักเรี ยนไปทําบุญหรื อไม่ จงให้
เหตุผล
 งานอะไรในชุมชนที่นกั เรี ยนอาศัย
อยูจ่ ดั ให้มีเป็ นประจํา
 บุคคลในชุมชนที่นกั เรี ยนชื่นชอบคือ
ใคร ให้เหตุผล
 บุคคลที่นกั เรี ยนชื่นชอบมีส่วนช่วย
ให้นกั เรี ยนพัฒนาการอ่านหรื อไม่
ให้เหตุผล
 ฯลฯ
จากคํา ถามที่ นํ า เสนอตามประเภทประสบ
การณ์ ข องนั ก เรี ย น เป็ นเพี ย งตัว อย่างสํ าหรั บ ครู ที่ จ ะ
นําไปใช้เพื่อเร้าให้นกั เรี ยนคิดทบทวนเรื่ องราวที่ผา่ นมา
โดยครู อาจให้นักเรี ย นตอบคําถามตามหั วข้อ เหล่านั้น
เพื่อรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลก่อนที่จะนําคําตอบทั้งหมดไป
เขี ย นเป็ นเรื่ องราวของนั ก เรี ยนตรงตามประเภทที่
ต้องการ
2.ขั้นรวบรวมและเรี ยบเรี ยง ในขั้นนี้ นักเรี ยน
นําข้อมูลจากการตอบคําถามในแต่ละข้อตามขั้นเตรี ยม
มาเรี ยงลําดับ เหตุ การณ์ เป็ นเรื่ อ งราวตามประเภทที่ ได้
เลือกไว้ แล้วจึ งเรี ยบเรี ยงและปรั บปรุ งภาษาให้ถูกต้อง
นักเรี ยนอาจนํากลับไปให้บิดามารดาหรื อผูป้ กครองอ่าน
อีกครั้งเพื่อตรวจความถูกต้องของเหตุการณ์ในเนื้อเรื่ อง
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ตั ว อย่ างที่ 1 งานเขี ย นของนั ก เรี ยนที่ เกี่ ย วกั บ การ
จากตัวอย่างเป็ นเรื่ องราวของนักเรี ยนหญิงคน
ปฏิบตั ิงานและบุคคลที่ชื่นชอบ
หนึ่ งซึ่ งเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้เล่าเรื่ องงานที่ช่วย
เรื่องบุคคลที่ฉันชื่นชอบ
บิ ด ามารดาปฏิ บ ัติ แสดงให้ เห็ น ว่าแม้บิ ด ามารดาเป็ น
ฉันเกิ ดเมื่ อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2545 ที่ บา้ น
ชาวสวนแต่กเ็ ป็ นผูท้ ี่เห็นความสําคัญของการอ่าน
บางห้วยเสื อ ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ฉันเริ่ มเข้าเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่โรงเรี ยนวัดบางห้วยเสื อ เมื่ออายุ
ตัวอย่ างที่ 2 งานเขียนของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้องระหว่าง
อย่างเข้าปี ที่ 7
ตนเองกับชุมชน
โรงเรี ยนวัดบางห้วยเสื อตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากริ มฝั่ง
เรื่อง ประสบการณ์ ทฉี่ ันไม่ ลมื
แม่น้ าํ เจ้าพระยา เด็กๆ ส่ วนมากจึ งมาโรงเรี ยนโดยทาง
เรื อ แต่มีบางคนเดินมาโรงเรี ยนบ้าง บางคนก็ขี่จกั รยาน
ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1959ที่รัฐ อลาบามา ในครอบครัวผิวดํา
เติบโตในฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ เมืองที่ฉนั อยู่ ชื่อ มอนท์โกเมอ
มาบ้าง ส่ วนฉันเดินไปโรงเรี ยน เพราะบ้านของฉันอยูไ่ ม่
ห่างจากโรงเรี ยนมากนัก
รี มี การแบ่งแยกสี ผิว ฉันได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีเด็ก
พ่อแม่ของฉันมีอาชีพทําสวน ในสวนมีตน้ ไม้
ผิวดํา นักเรี ยนผิวขาวนัง่ รถไปโรงเรี ยน แต่นกั เรี ยนผิวดํา
ผลหลายชนิ ด ปลูก ไว้บ นร่ อ งสวน ได้แ ก่ ขนุ น ละมุ ด
ต้อ งเดิ น ไปโรงเรี ย นแบ่ งเป็ น 2 ประเภท คื อ โรงเรี ย น
ลําไย ส้มโอ มะปราง และชมพู่ ซึ่ งปลูกปะปนกัน ทําให้
ของนักเรี ยนผิวขาวกับโรงเรี ยนของนักเรี ยนผิวดํา แม้ใน
มี ผลไม้ห มุ นเวียนกันออกผลตลอดปี พ่อจะออกไปทํา
กฎหมายได้ระบุ ว่าทุ กคนมี สิ ท ธิ์ เท่ ากัน แต่โดยแท้จริ ง
สวนแต่เช้าทุกวัน
อุปกรณ์การเรี ยนเท่าเทียมกับนักเรี ยนผิวขาว บางวันฉัน
บ้านที่ฉันอาศัยอยู่ แวดล้อมไปด้วยต้นจาก ต้น
รู้สึกกลัวมาก เพราะมีคนผิวขาวเข้ามาเดินอยูใ่ นหมู่บา้ น
จากชอบขึ้นริ มนํ้า แม่ของฉันจึ งมีอาชีพเย็บจากขายด้วย
ฉันเห็นปู่ ยืนถือปื นเฝ้ าหน้าประตูบา้ น เตรี ยมพร้อมที่จะ
จากที่เย็บเสร็ จแล้วจะมีคนมารับซื้ อเพื่อนําไปใช้มุงหลัง
ยิงคนแปลกหน้าที่เข้ามา
ฉันผ่านเหตุการณ์ช่วงที่เรี ยนประถมศึกษาและ
คา ฉันเรี ยนรู้วธิ ีเย็บจากขายจากแม่ ซึ่ งมีส่วนประกอบคือ
มัธ ยมศึ ก ษามาได้อ ย่างปลอดภัย ปั จ จุ บ ัน ฉั น เรี ย นจบ
ไม้ไ ผ่ ที่ ผ่ า ซี กมี ข นาดกว้า ง 1 เซนติ เมตร ยาว1เมตร
ปริ ญญาตรี ทางการเกษตร ช่วยปู่ กับพ่อทําฟาร์ มเลี้ยงสัตว์
เรี ยกว่า ตับจาก
และปลูกพืช แต่ประสบการณ์ที่ฉันได้รับในอดีตยังจดจํา
บุ คคลที่ ฉันประทับ ใจมากที่ สุ ดในชุ ม ชน คื อ
แม่ของฉัน เพราะแม่ทาํ งานเก่ง ทําอาหารอร่ อย แม่รอบรู้
มาจนถึงปัจจุบนั
ผูเ้ ขียน นางสาวลินดา (นามแฝง)
สารพัด และแม่ยงั อ่านหนังสื อและคิดเลขเก่งอีกด้วย แม่
สอนให้ฉันอ่านหนังสื อ แม่บอกว่า “ต้องรู้จกั และเข้าใจ
จากตัวอย่าง เป็ นเรื่ องราวของเกษตรกรคน
ตัวหนังสื อที่อ่านทุกตัว ตัวหนังสื อจึงเปรี ยบเสมือนครู ที่
หนึ่งที่มีเรื่ องราวฝังใจในอดีตเกี่ยวข้องกับสิ ทธิ และ
ช่ ว ยให้ ค นอ่ า นฉลาดขึ้ น เมื่ อ อ่ า นเสร็ จต้ อ งกราบ
เสรี ภาพอันมีผลกระทบต่อครอบครัวของเธอทุกคน
ตัว หนังสื อ ทุ ก ครั้ ง” ฉั น ปฏิ บ ัติ ต ามคําสอนของแม่ อ ยู่
หลายปี ตอนนี้ ฉันเรี ยนอยูช่ ้ นั ป.5 แล้ว บางครั้งก็ลืมไป
บ้าง ต้องขออภัยตัวหนังสื อด้วย
ผูเ้ ขียน ด.ญ.นิด (นามแฝง)
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เขียนในเชิงเปรี ยบเทียบโดยยกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของ
ตัวอย่ างที่ 3 งานเขียนของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับความ
คนงานในประเทศต่างๆมาประกอบคําอธิบาย
ยากจน
จากตัว อย่า งที่ นําเสนอทั้ง สามแบบเป็ นการ
เรื่อง ความยากจน
เขี ย นเรื่ องราวที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเอง ซึ่ งผู้ เ ขี ย นได้
ความยากจนเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ ไม่ใช่สาํ หรับฉัน
สอดแทรกความคิ ด เห็ น ลงไปในเรื่ อ ง บางเรื่ อ งแทรก
เท่ า นั้ น แม้ค นในชุ ม ชนอื่ น ๆทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเพิ่มเติมลงไปในเนื้ อเรื่ องเพื่อให้
ประเทศก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน จากรายงานที่ฉันได้
เกิ ดความหนักแน่ นน่ าเชื่ อถื อ ผูเ้ ขี ยนอาจเลือกนําเสนอ
อ่ า นพบเกี่ ย วกั บ ความยากจน คนงานในประเทศ
ในรู ปแบบต่างๆ กัน แต่ไม่ว่าจะนําเสนอในรู ปแบบใด
โดมิ นิ กัน เย็บ เสื้ อ ผ้าได้ค่ าแรง 60 เซนต์ต่ อ ชั่วโมง เมื่ อ
ล้วนเป็ นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับตนเองทั้งสิ้ น
เปรี ยบเที ยบกับ คนงานในโรงงานทําขนมของประเทศ
3.ขั้นแลกเปลี่ยนกันอ่ าน ในขั้นนี้ แบ่งนักเรี ยน
อินโดนี เซี ยได้ค่าแรงเพียง 10 เซนต์ต่อชัว่ โมง และต้อง
เป็ นกลุ่ ม กลุ่ ม ละ 3-5 คน แล้ ว ให้ นั ก เรี ยนในกลุ่ ม
ทํางานถึ งวัน ละ10 ชั่วโมง ส่ วนคนงานในประเทศจี น
แลกเปลี่ยนเรื่ องกันอ่าน นักเรี ยนอ่านงานเขียนของเพื่อน
ทํา งานวัน ละ 15 ชั่ว โมง ได้ค่ าจ้า งวัน ละ 23 เซนต์ต่ อ
ในกลุ่ม แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผเู้ ขียนนํา
ชัว่ โมงเท่านั้น อีกทั้งต้องทํางานถึง 6 วันต่อสัปดาห์ จาก
ข้อบกพร่ องไปแก้ไขให้ผลงานของตนดียิ่งขึ้น โดยมีครู
ตัว เลขดัง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ความยากลํา บากในการ
เป็ นผูอ้ ่านและแนะนําเป็ นคนสุ ดท้ายเพื่อนักเรี ยนจะได้
ทํางาน แต่ได้เงินเพียงเล็กน้อย
แก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
ฉันนับว่าโชคดี ที่มีชีวิตยู่ในเมื องหลวง ได้รับ
4.ขั้นนําเรื่ องมาใช้ เป็ นสื่ อการอ่ าน การนําเรื่ อง
การอุปถัมภ์จากญาติของแม่คนหนึ่ งที่เลี้ยงดูฉนั เป็ นอย่าง
ดี ให้ก ารศึ กษาและให้ทุ กอย่างที่ เป็ นความจําเป็ นและ
ที่ นักเรี ยนเขี ยนมาใช้เป็ นสื่ อ การอ่านต้อ งผ่านขั้น ตอน
ความต้องการของฉัน ซึ่ งต่างจากพี่สาวของฉันที่ อยู่กบั
ของการพิจารณาเพื่อจัดลําดับความยาวและความยากง่าย
แม่ ใ นต่ า งจัง หวัด ทั้ง สองอยู่กัน อย่า งลํา บากทั้ง เรื่ อ ง
ของเรื่ อ งความยาวของเนื้ อ เรื่ อ งจะเกี่ ย วข้อ งกับ ความ
ซั บ ซ้ อ นของเหตุ ก ารณ์ ที่ ต ้ อ งมี ค ํา อธิ บ าย บางครั้ ง
อาหาร เสื้ อผ้า และยารั ก ษาโรค พี่ ส าวของฉั น ทํางาน
หนัก มากเพื่ อ แม่ ซ่ ึ งมี สุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยแข็ง แรง บางครั้ ง
นักเรี ยนอาจเลื อกใช้คาํ ที่ มีห ลายพยางค์ ส่ วนความยาก
ญาติผใู้ หญ่ที่อุปถัมภ์ฉันต้องส่ งเงินไปช่วยเหลือ จึ งเป็ น
ง่ายจะเกี่ ยวข้อ งกับความยาวและลักษณะของประโยค
เรื่ องเศร้าสําหรับฉัน ฉันคิ ดว่าเมื่อเรี ยนจบและมี งานทํา
ได้แก่การใช้ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน
ดังนั้นในการเรี ยงลําดับเรื่ องเพื่อนํามาใช้เป็ นสื่ อการอ่าน
ฉันจะส่ งเงิ นไปช่ วยแม่กบั พี่สาวเช่นเดี ยวกัน ฉันได้แต่
จึ ง ต้อ งคํา นึ ง เหตุ ผ ลดัง กล่ า ว เรื่ องราวที่ นั ก เรี ยนได้
คิ ด เพราะขณะนี้ ฉั น เพิ่ ง เรี ย นอยู่ช้ ัน มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
เท่านั้น
นําเสนอถือว่าเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจสําหรับนักเรี ยนในวัย
ผูเ้ ขียน เด็กหญิงดา (นามแฝง)
เดียวกัน การนํามาใช้เป็ นสื่ อการอ่านจึ งทําให้นักเรี ยนผู้
เป็ นเจ้าของเรื่ อ งเกิ ด ความรู้ สึ กภาคภูมิ ใจ การอ่านควร
จากตัวอย่าง เป็ นเรื่ องราวของเด็กหญิงคนหนึ่ ง
เรี ยงจากเรื่ องสั้นไปหาเรื่ องยาว และเรื่ องง่ายไปหาเรื่ อง
ยาก ก่อนเริ่ มกิจกรรมการอ่านครู ควรแนะนําวิธีการอ่าน
ที่เขียนถึงความยากจนเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ ทําให้
เธอต้ อ งพลั ด พรากจากมารดาและพี่ ส าวมาอยู่ กั บ
ดังนี้
ครอบครัวอุปถัมภ์แม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่เธอ
ก็ยงั คิดถึงความยากจนที่ มารดาและพี่สาวได้รับ เรื่ องนี้
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้วธิ ีอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์
4.1. อ่านสํารวจ โดยใช้สายตาตรวจดูคาํ สําคัญ
คําสั่ ง เขียนกากบาท () ทับบนตัวอักษรที่ตรงกับข้อถูก
ที่เป็ นตัวหนา หรื อคําที่ขีดเส้นใต้ โดยจดบันทึกคําสําคัญ
เพียงข้อเดียวในกระดาษคําตอบ
เหล่านั้นลงในสมุดเพื่อศึกษาความหมายของคํา
4.2. อ่านละเอียด โดยเคลื่อนตาผ่านคําทุกคําที่
1. ปัจจุบนั ผูเ้ ขียนเรี ยนหนังสื ออยูช่ ้ นั อะไร (จํา)
ปรากฏอยูใ่ นเรื่ องเพื่อค้นหาประโยคสําคัญของเรื่ อง
ก. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
4.3. บันทึกประโยคสําคัญ ที่ปรากฏในเรื่ องลง
ข. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
สมุด
ค. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
4.4. อ่ า น ซํ้ าอี กครั้ งห นึ่ งเพื่ อไม่ ให้ พ ลาด
ง. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ประเด็นสําคัญ
2. จากที่เย็บแล้วส่ วนมากใช้ทาํ ประโยชน์อะไร (จํา)
4.5. เขียนสรุ ปความจากเรื่ องที่ อ่าน โดยสร้ าง
ก. รองพื้นดิน
ข. รองพื้นบ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคสําคัญต่าง ๆ ที่ได้บนั ทึก
ค. ทําฝาพนัง
ง. มุงหลังคา
ไว้
3. อะไรตรงกับแนวคิดของเรื่ องนี้ (เข้าใจ)
ตัวอย่างการเขียนสรุ ปความจากเรื่ อง บุ คคลที่
ก. ผูเ้ ขียนชื่นชมมารดาโดยยึดเป็ นแบบอย่างใน
การปฏิบตั ิตน
ฉันชื่นชอบ
ข. ผูเ้ ขียนชื่นชมบิดามารดาที่มีความสามารถ
ประโยคสํ าคัญ
ในการทําสวน
 ผูเ้ ขียนเกิดที่บา้ นบางห้วยเสื อ
ค. ผูเ้ ขียนชื่นชมตนเองที่มีความสามารถในการ
 ผูเ้ ขียนเรี ยนหนังสื อที่โรงเรี ยนวัด
เย็บจาก
บางห้วยเสื อ
ง. ผูเ้ ขียนชื่นชมครู ที่ช่วยให้สามารถอ่าน
 พ่อแม่ของผูเ้ ขียนมีอาชีพทําสวน
หนังสื อเก่ง
 ผูเ้ ขียนช่วยแม่เย็บจากขาย
4. จากเรื่ องนี้อะไรเป็ นคุณสมบัติเด่นของผูเ้ ขียน
 ผูเ้ ขียนประทับใจแม่ที่ทาํ งานเก่ง
(วิเคราะห์)
และสอนให้ผเู้ ขียนอ่านหนังสื อ
ก. การรู้จกั อ่านหนังสื อที่บา้ น
สรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน
ข. การช่วยบิดาทําสวนผลไม้
ค. การขี่จกั รยานไปโรงเรี ยน
ผูเ้ ขียนเกิดที่บา้ นบางห้วยเสื อ เรี ยนหนังสื อที่
ง. การเรี ยนรู้วธิ ี การทํางานจากบุคคลใกล้ชิด
โรงเรี ยนวัดบางห้วยเสื อ พ่อแม่ของผูเ้ ขียนมีอาชีพทํา
5. จากเรื่ องนี้ อันดับแรกที่นกั เรี ยนจะปฏิบตั ิที่บา้ นคือ
สวน ผูเ้ ขียนช่วยแม่เย็บจากขาย ผูเ้ ขียนประทับใจแม่ที่
อะไร (นําไปใช้)
ทํางานเก่ง และสอนให้ผเู้ ขียนอ่านหนังสื อ
ก. การทําการบ้าน
ข. การทบทวนบทเรี ยน
นอกจากจะให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปใจความแล้ว
ค. การอ่านหนังสื อเรี ยน
อาจให้ตอบคําถามจากเรื่ องที่อ่าน โดยเน้นลําดับขั้นการ
ง. การช่วยเหลือพ่อแม่ทาํ งาน
คิดตามหลักของบลูม (Bloom,1956) คือ จํา เข้าใจ
6. สถานการณ์ใดที่ตรงกับแนวคิดของเรื่ องนี้
นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ดัง
(สังเคราะห์)
ตัวอย่างต่อไปนี้
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้วธิ ีอ่านเขียนเรื่ องของตนเอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์
ก. เด็ดชื่นชอบฟังเพลงไทยเดิม จึงได้สะสม
สรุปและข้ อเสนอแนะ
แผ่นเสี ยงโบราณไว้เป็ นจํานวนมาก
บทความเรื่ อ งการพัฒ นาทัก ษะการอ่ านและ
ข. เด่นชื่นชอบเครื่ องแบบทหารเรื อ จึงมี
การเขี ยน โดยใช้ วิ ธี อ่ า น เขี ยน เรื่ องของตน เอง มี
เป้ าหมายที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้
วัตถุประสงค์ให้ครู ภาษาไทยเข้าใจ และใช้วิธีอ่านเขียน
ค. ดาว ชื่นชมนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จึง
เรื่ องของตนเองกับนักเรี ยนได้ถูกต้อง สามารถนําเรื่ องที่
เลียนแบบการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นักเรี ยนเขี ยนจากประสบการณ์ ม าใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน
ง. ดวง ยึดแนวทางในการปฏิบตั ิตามแบบอย่าง
เพื่ อ พัฒ นาการอ่ านและการเขี ย นของนั ก เรี ย น โดยมี
ชาวบ้านบางระจันที่ตนชื่นชอบ
วิธีการจัดกิ จกรรม 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เตรี ยมความพร้อม
7. จากเรื่ องนี้ประโยคใดเป็ นข้อคิดเห็น (ประเมินค่า)
ด้วยการใช้คาํ ถามเพื่อนําไปสู่ การทบทวนประสบการณ์
ก. ต้นจากชอบขึ้นริ มนํ้า
ของนั ก เรี ยน ขั้น ที่ 2 เขี ย นเรื่ องจากประสบการณ์ ที่
ข. จากที่เย็บแล้วใช้มุงหลังคา
ประทับใจหรื อฝั งใจ ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนกันอ่านภายใน
ค. ตัวหนังสื อเปรี ยบเสมือนครู
กลุ่มและอภิปรายร่ วมกันเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ขั้นที่ 4 นํา
ง. ตับจากคือไม้ไผ่ผา่ ซี กกว้าง 1 เซนติเมตร
เรื่ องมาใช้เป็ นสื่ อพัฒนาการอ่านและการเขียนสรุ ปความ
ยาว 1 เมตร
และ ขั้นที่ 5 สรุ ปแนวคิดที่ ได้จากวิธีการอ่านเขียนเรื่ อง
8. ต่อไปในอนาคตผูเ้ ขียนน่าจะเป็ นบุคคลเช่นใด
ของตนเอง
(ประเมินค่า)
ข้ อ เสนอแนะ ต้ อ งมี การกํ า ห น ดเวลาให้
ก. มีอาชีพเย็บจากขายเหมือนมารดา
นั ก เรี ยน ทํ า กิ จ ก ร ร ม ก าร อ่ าน เขี ยน เรื่ อ งต น เอ ง
ข. เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถหลายอย่างเหมือน
นอกจากนั้นครู ตอ้ งแนะนําวิธีอ่าน และวิธีเขียน ส่ วนใน
มารดา
การนําเรื่ องมาใช้เป็ นสื่ อการอ่าน ต้องเรี ยงลําดับเรื่ องที่
ค. มีอาชีพทําสวนผลไม้ เหมือนบิดา
จํานวนคําน้อยไปหาเรื่ องที่มีจาํ นวนคํามาก
ง. เป็ นผูท้ ี่ทาํ อาหารอร่ อย เหมือนมารดา
การอภิปราย
บุ ค คลแต่ ล ะคนย่อ มมี เรื่ องราวเกี่ ย วกับ ตน
5. ขั้น สรุ ป เป็ นการสรุ ป วิธี ดาํ เนิ น การ ตั้งแต่
เองเกิ ด ขึ้ นมากมายในช่ ว งชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งเป็ นทั้ ง
ขั้น เตรี ย มความพร้ อ มโดยใช้ค ํา ถามเป็ นแนวทางให้
ประสบการณ์ทางภาษาและประสบการณ์ชีวิต เมื่อเวลา
นักเรี ยนทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมไว้
ผ่านไปก็จ ะมี ป ระสบการณ์ ต่ าง ๆ มากขึ้ น นั ก เรี ย นก็
เป็ นข้อมูลใช้ในการเขียนเป็ นเรื่ องราว ขั้นต่อไปจึงเรี ยบ
เช่ นเดี ยวกัน ชี วิตตั้งแต่วยั แรกเกิ ดได้พฒ
ั นามาสู่ วยั เด็ก
เรี ยงด้วยการนําข้อมูลที่ ได้มาเรี ยงลําดับเหตุการณ์ แล้ว
เล็กและสู่ วยั เรี ยนย่อมผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
ปรั บ ปรุ ง ภาษาด้ว ยการอ่ า น ทบทวนเพื่ อ แก้ไ ข เพื่ อ
เหตุ การณ์ ที่ ส ร้ างความรู ้ สึ กประทับ ใจและเหตุ การณ์ ที่
ผูเ้ ขียนจะนําไปปรับปรุ ง และขั้นสุ ดท้ายคือการนําเรื่ องที่
สร้ างความรู้ สึ ก ฝั งจนยากที่ จะลื ม เลื อ น ประสบการณ์
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาใช้เป็ นสื่ อการอ่านโดยแนะนําวิธี
ดัง กล่ า ว หากได้ รั บ การถ่ า ยทอดเป็ นตั ว อัก ษรย่ อ ม
อ่าน การค้น หาประโยคสําคัญ การเขี ย นสรุ ป ใจความ
สามารถนํามาใช้เป็ นสื่ อการอ่านได้ จึงเป็ นประโยชน์แก่
เรื่ องที่อ่าน รวมทั้งการตอบคําถามตามระดับขั้นการคิด
นักเรี ยนทั้งในด้านการอ่านและการเขียน
ในกิ จ กรรมการเขี ย นนั ก เรี ยนได้ ท บทวน
เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่ า นมาในชี วิ ต บางช่ ว งอาจมี ก ารลื ม ซึ่ ง
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การอ่านเขียน เรื่ องของตนเองมีส่วนดีหลาย
นักเรี ยนจะสอบถามได้จากบิดมารดาหรื อผูป้ กครองการ
เขียนเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง นอกจากจะช่วยเตือนความจํา
อย่างดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ในส่ วนที่ตอ้ งระมัดระวังคือครู
ในเหตุการณ์ต่างๆ แล้วยังเปรี ยบเสมื อนเป็ นการบันทึ ก
ต้องชี้แจงให้นกั เรี ยนเข้าใจ การที่นกั เรี ยนได้มีโอกาส
เรื่ องราวของตนเองมิให้เกิดการลืมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
อ่านงานเขียนของเพื่อน มิใช่อ่านเพื่อความรื่ นรมย์และ
กับตนเองในอดีต จึงกล่าวได้วา่ เป็ นการอ่านเขียนประวัติ
สนุกสนาน หรื ออ่านแล้วนํามาพูดคุยในเชิงล้อเลียน แต่
ของตนเอง
เป็ นการอ่านที่ตอ้ งระมัดระวังและต้องให้เกียรติเจ้าของ
งานเขี ย นของนั ก เรี ยนสะท้ อ นให้ เห็ น ชี วิ ต
เรื่ องราวเหล่านั้น ทั้งนี้ครู ตอ้ งยึดหลักทฤษฎีพิเคราะห์
ครอบครั วของนักเรี ยนในหลายด้าน ได้แก่ การอบรม
พิจารณ์ (Critical Theory) กล่าวคืออ่านแล้วมิใช่เข้าใจ
เลี้ ยงดู การจัดระเบี ยบ ความรั บ ผิดชอบ การช่ วยเหลื อ
ความหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งเข้าใจเหตุการณ์
ครอบครั ว ทํางานบ้าน รวมทั้งการทํากิ จ กรรมอื่ น ๆที่
โดยรู้สึกเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อน
ครอบครั วปฏิ บ ัติในชี วิตประจําวัน ซึ่ งครู จะพบได้จ าก
หรื อหากเป็ นเรื่ องราวที่ดีให้ความรู้สึกที่เป็ นบวก ก็ตอ้ ง
งานเขียนของนักเรี ยน และสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
รู ้สึกยินดีในสิ่ งที่เพื่อนได้รับด้วยเช่นกัน
ในส่ วนที่ นักเรี ยนขาดหายไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
บรรณานุกรม
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สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2554) “ทฤษฎีและรู ปแบบการ
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