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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ให้ครู ประถมศึกษาใช้ประโยชน์แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิพฒั นาทักษะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรี ยน และนําไปใช้ประโยชน์ได้ถกู ต้อง
แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ แบ่งได้เป็ นสองประเภทคื อ ประเภทที่มีตวั อักษร
กับประเภทที่ ไม่มีตวั อักษร แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีตวั อักษร ได้แก่ จดหมาย บันทึ ก สุ นทรพจน์ หนังสื อ และตํารา ส่ วน
แหล่งเรี ยนรู ้ที่ไม่มีตวั อักษร ได้แก่ รู ปถ่าย ภาพวาด สถานที่ และวัตถุอื่นๆ ทางประวัติศาสตร์ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ปฐมภูมิเป็ นสื่ อจะช่ วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสดี ที่ได้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์และเรื่ องราวในอดี ต ช่ วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ ง เพราะสามารถค้นพบความเป็ นจริ งในช่วงเฉพาะของเวลานั้น
วิธี ฝาน-ซเลดไรท์ เหมาะสมสําหรับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิพฒั นาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
วิธีการนี้ มี 4 ขั้น 1) การหาหลักฐาน ครู ใช้เทคนิ คคําถามเร้าให้นักเรี ยนวิเคราะห์แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ 2) การให้
เหตุผล นักเรี ยนเลือกสารจากการอ่าน 3) การพิจารณาตัดสิ นสารจากการอ่ าน นักเรี ยนแบ่งสารเป็ น 2 ชนิด คือสารที่
เป็ นความจริ งกับสารที่ เป็ นข้อคิ ดเห็ น 4) การประเมินความน่ าเชื่ อถือ แบ่ งเป็ นสองส่ วน คื อ ส่ วนแรกนักเรี ยน
ประเมินเป็ นกลุ่ม ส่ วนที่สองนักเรี ยนประเมินเป็ นรายบุคคลโดยตอบแบบสอบถาม
ข้อ เสนอแนะสํา หรั บครู ประถมศึ กษาที่ กาํ ลังจะใช้แ หล่ งเรี ย นรู ้ ปฐมภู มิพ ฒ
ั นาทักษะการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนคือ ต้องสอนวิธีอ่าน และเทคนิ คการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้นกั เรี ยนเข้าใจ นอกจากนั้น
ครู ตอ้ งวางแผนร่ วมกับบุคคลที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ และทํางานร่ วมกันกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยน
คําสํ าคัญ แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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Abstract
The article aims at elementary teachers using primary learning sources to develop students’ critical
reading skills and to take advantage of them accurately.
Men create the primary learning sources which are divided into two types, original textual and non-textual
sources. The original textual sources consist of letters, diaries, speeches, books and texts; while the original nontextual sources comprise photographs, drawings, places and materials of history. Using primary learning sources
as aids not only give students chances to be close to events and stories of past times but also deepen their
understanding because they are able to find out the true facts in a particular time period.
The Van-Sledright Method is appropriate for using primary learning sources to develop critical reading
skills. The method consists of four steps. 1) Identification: Teachers use questioning techniques to encourage their
students to analyze the primary learning sources. 2) Attribution: Students select the information from the text.
3) Judging Perspective: Students divide the information into two sets, factual and opinionated information.
4) Reliability Assessment: There are two parts of evaluation, for the first part the information is evaluated by
groups of students and the second part the information is evaluated by individual student through the use of a
questionnaire.
Suggestions for elementary teachers who are going to use primary learning sources to develop students’
critical reading skills are that teachers have to teach them how to read and think critically, and they have to plan
and work with people involved with primary learning sources for the benefits of the students.
Keywords : Primary learning sources, Critical reading
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บทนํา

การนําแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิมาใช้เป็ นสื่ อในระดับประถมศึกษาเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเตรี ยมการเป็ นอย่างดี การจัด
กิ จกรรมจําเป็ นต้องทําเป็ นขั้นตอนโดยแบ่งเป็ นสามตอน ตอนแรกคื อการแนะนําแหล่งที่ จะไปศึกษาให้นกั เรี ยน
รู ้ จัก ตอนที่ ส อง คื อ การออกเดิ น ทางไปนอกสถานที่ เ พื่ อศึ กษาแหล่ งเรี ย นรู ้ ปฐมภู มิ และตอนที่ ส าม คื อการ
ประเมินผลภายหลังที่เสร็ จสิ้ นจากการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ จึงนับว่ามีความยุ่งยากสําหรับครู ในการนําแหล่ง
เรี ยนรู ้มาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนกับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาตอนต้น
ด้วยเหตุน้ ี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนจึ งมักมุ่งไปที่ ความสะดวกของครู มากกว่าการพานักเรี ยนไปศึ กษาจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ปฐมภูมิ ดังนั้นในบทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะชี้ ให้ครู ประถมศึกษาเห็นว่าการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ
เป็ นสื่ อ สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่กบั การคิดวิจารณญาณได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็ นการพัฒนา
ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ บูรณาการเข้าสู่การเรี ยนการสอนภาษาไทยให้นกั เรี ยนมีความรู ้กว้างไกลอีกด้วย
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ประถมศึกษาใช้ประโยชน์แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิพฒั นาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนและนําไปใช้ประโยชน์ได้ถกู ต้อง
ความหมายของการอ่ านอย่ างมีวจิ ารณญาณและแหล่ งเรียนรู้ ปฐมภูมิ
ในบทความเรื่ องนี้มีคาํ สําคัญที่เกี่ยวข้องกัน 2 คํา คือ “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ” กับ “แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ” ซึ่ งความหมายของทั้งสองคํา มีดงั นี้
การอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ (Critical reading) เป็ นทักษะที่ ตอ้ งใช้ในชี วิตประจําวันทั้งอย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ดังนั้นจึงเป็ นทักษะที่มีความสําคัญยิ่งต่อบุคคลทุกคน แลพพ์และฟลัด (Lapp and Flood, 1986)
จึงได้ให้ความหมายตามหน้าที่ของการนําไปใช้ กล่าวคือ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการใช้กระบวนการอ่าน
ควบคู่กบั กระบวนการคิด กระบวนการอ่านจะเริ่ มตั้งแต่สายตารับรู ้ตวั อักษร และส่ งให้สมองแปลความหมาย เมื่อ
จุดเริ่ มต้นของการอ่านเกิ ดขึ้ น การคิ ดก็เกิ ดขึ้ นเช่ นเดี ยวกันนับตั้งแต่การแปลความหมายเพื่อให้เกิ ดการรู ้-จํา และ
เข้าใจ ซึ่ งเป็ นการคิดระดับพื้นฐานสู่ การคิ ดระดับสู งขึ้ นไปคือ การนําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
การอ่านกับการคิ ดจึ งเกิดควบคู่กนั เมื่อนําไปใช้อย่างเป็ นทางการ เช่น ในหน้าที่การงานและการศึ กษาซึ่ งต้องการ
ความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นจึงใช้การอ่านควบคู่กบั การคิดวิจารณญาณ ส่ วนการใช้อย่าง
ไม่เป็ นทางการเป็ นการนําไปใช้ในเรื่ องทัว่ ไปที่มุ่งการพักผ่อนเป็ นประการสําคัญ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเกี่ ยวข้องกับการคิ ดระดับสู ง ซึ่ ง แลพพ์และฟลัด ได้ประยุกต์หลักของบลูม
(Bloom, 1956) ในด้านพุทธพิ สัยซึ่ งมี หกขั้น สู่ การคิ ดทางการอ่าน คื อ รู ้ -จํา เข้าใจ และนําไปใช้ เป็ นการคิ ดขั้น
พื้นฐาน ส่ วนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เป็ นการคิดระดับสูง ดังนั้นนิยามของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ในความหมายของ แลพพ์และฟลัด จึงมุ่งที่การทํางานของสมองในระดับสูงนัน่ เอง
เนื้ อหาก็ถือเป็ นประเด็นสําคัญในนิ ยามของ ออทเท็น (Otten, 1998) ได้อธิ บายความหมายของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า ในขั้นแรกของการอ่านต้องทําความเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่ อ่านก่อน ในขั้นต่อไปจึ งวิเคราะห์
รายละเอียดในส่ วนที่ คล้ายกันและต่างกัน เพื่อนําไปสู่ การสรุ ปที่ ถูกต้อง นิ ยามนี้ คล้ายกับคําอธิ บายของ เรซิ นซคิ
(Resinski, 2006) ที่ มุ่งการเข้าใจเนื้ อเรื่ องเป็ นอันดับแรก โดยผูอ้ ่านต้องมีความคล่องแคล่วในการอ่าน เพราะเป็ น
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พื้นฐานสําคัญที่ จะนําไปสู่ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อย่างไรก็ตาม การที่ จะอ่านได้คล่องแคล่วนั้น ผูอ้ ่านต้อง
สามารถจดจําคําสําคัญและเข้าใจความหมายของคําได้ถกู ต้องทั้งในทางตรงและทางนัย
แหล่ งเรี ยนรู้ ปฐมภูมิ (Primary learning sources) หมายถึง แหล่งเรี ยนรู ้ด้ งั เดิมที่ยงั มิได้ผ่านการกลัน่ กรอง
หรื อคัดสรรมาก่อน มอร์ แกนและเรซิ นซคิ (Morgan and Resinski, 2012) ได้อธิ บายว่าแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิแบ่งได้
เป็ นสองประเภทคื อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ป ฐมภู มิ ที่ เ ป็ นตัว อัก ษร (textual sources) ได้แ ก่ บัน ทึ ก ทางประวัติ ศ าสตร์
ศิลาจารึ ก ตํารา หนังสื อ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อีกประเภทหนึ่ งคือแหล่งเรี ยนรู ้
ปฐมภูมิที่ไม่เป็ นตัวอักษร (nontextual sources) ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพแกะสลัก นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึงวัตถุ
สิ่ งของ เครื่ องใช้ เครื่ องมือต่างๆ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาํ คัญในอดีตที่ผา่ นมา แหล่งเรี ยนรู ้ที่กล่าวถึง
ทั้งสองประเภทยังคงสภาพเดิมมิได้ผ่านการกลัน่ กรองหรื อสร้างสรรค์ จึงถือว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ ถ้ามีการ
กลัน่ กรองหรื อคัดสรรจากบุคคลซึ่ งอาจทําให้สภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีความคิดเห็นเข้าไปปะปนก็ถือว่า
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทุติยภูมิ (Secondary learning sources)
บทบาทของแหล่ งเรียนรู้ ปฐมภูมิ
แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิที่ปรากฏอยูต่ ามที่ต่างๆ รอบตัวนักเรี ยน ออทเท็น (Otten, 1998) ได้อธิ บายว่า นักเรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิได้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา มีแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิผ่านเข้ามาในชี วิตของ
นักเรี ยนเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งไม่มีขอบเขตจํากัด ได้แก่ ตํารา หนังสื อ บทความ จดหมาย บันทึ ก บทสัมภาษณ์ บท
เพลง รู ปภาพ และอื่นๆ สิ่ งเหล่านี้ เมื่อผ่านเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่ งแล้วก็ผ่านไป จะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ให้ความรู ้
แก่นกั เรี ยน แม้แต่ความรู ้ที่ได้รับในอดีตอาจลืมเลือนเมื่อเวลาผ่านไปก็ยงั คงฝังอยูใ่ นจิตใต้สาํ นึก (subconscious) ซึ่ ง
สามารถรื้ อฟื้ นให้กลับคื นมาได้ตามต้องการ สิ่ งที่ผ่านเข้ามาใหม่ก็ถือว่าเป็ นความรู ้ใหม่ที่ได้รับ โดยสมองจะเก็บ
รวบรวมไว้ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีความรู ้ใหม่เข้ามาทับถม ที่เคยเป็ นความรู ้ใหม่ก็จะกลายเป็ นความรู ้เก่า และอาจ
ลืมเลือนเมื่อเวลาผ่านไป
แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์สร้างขึ้ น บาร์ ทอน (Barton, 2005) ได้กล่าวถึงเรื่ องนี้ ไม่ว่าวัตถุหรื อ
สิ่ งของต่างๆ ดังเช่ นดนตรี ในการฟั งดนตรี นักเรี ยนจะพบความแตกต่างของดนตรี ในอดี ตกับปั จจุบนั มีโอกาส
เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างของดนตรี ในแต่ละยุค เช่นเดียวกับเรื่ องภาษา หากนักเรี ยนได้ศึกษาภาษาใน
แต่ละสมัยแล้วก็จะพบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาอย่างชัดเจน จึ งกล่าวได้ว่าแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิช่วยให้
นักเรี ยนได้รับความรู ้และความคิดจากเรื่ องราวที่ผ่านมากับในปั จจุบนั ว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ประเภทที่ เป็ นตัวอักษร หรื อประเภทที่ ไม่เป็ นตัวอักษร ล้วนเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์สร้างสรรค์
เพื่อให้ครู และนักเรี ยนเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในอดีต อันเป็ นการพัฒนาความคิดวิจารณญาณของนักเรี ยนด้วย
การใช้ ประโยชน์ แหล่ งเรียนรู้ ปฐมภูมิ
การใช้ประโยชน์แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสใกล้ชิดกับเรื่ องราวหรื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง เพราะแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิจะช่วยให้นกั เรี ยน
ค้นพบความจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานที่ ตลอดจนสิ่ งที่ได้พบเห็น มอร์แกนและเรซิ นซคิ (Morgan and Resimski,
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2012) ได้อธิ บายว่าเป็ นการช่วยตอบสนองความรู ้สึกทางอารมณ์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิต ทําให้เกิดความสุ ข เพราะ
แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิสามารถช่วยเชื่ อมโยงความรู ้สึกของนักเรี ยนสู่ เหตุการณ์ สถานที่ สิ่ งของ และบุคคลรวมทั้ง
อดีต ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาของเหตุการณ์เหล่านั้น ทําให้เกิดความรู ้สึกประทับใจ เศร้าใจ เสี ยใจ และดีใจ ตามสภาพและ
ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผา่ นมา
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้จะช่วยให้นกั เรี ยนประเมินความจริ งที่เกิดขึ้นในอดีต บริ ทท์
และอะกลินซคาซ (Britt and Aglinskas, 2002) ได้ให้เหตุผลว่านักเรี ยนมีโอกาสแบ่งปันความรู ้และความคิดระหว่าง
นักเรี ยนด้วยกันโดยรวบรวมความรู ้และความคิดที่มีเหตุผล แล้วนํามาประเมินแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิที่กาํ ลังศึกษาเพื่อ
พิจารณาความเป็ นจริ งและความน่าเชื่อถือ
การสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเป็ นสื่ อการเรี ยนจะช่ วยให้นกั เรี ยนเริ่ มต้นคิ ดเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ใน
อดี ตที่ เกี่ ยวข้องกับแหล่งปฐมภูมิ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ความคิ ดวิจารณญาณ โดยครู จะใช้เทคนิ คการตั้ง
คําถามเพื่อเร้าให้นกั เรี ยนคิดตามตั้งแต่ข้ นั ต้นจนถึงขั้นสู ง ซึ่ ง เจมส์และแมคเฝ (James and Mc Vay, 2009) ได้ระบุ
ว่าคําถามที่ดีตอ้ งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นกั เรี ยนกําลังศึกษาและเร้าให้คน้ หาคําตอบ
จึ งกล่าวได้ว่าการนําแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิมาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนมีประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มี
โอกาสใกล้ชิดกับวัตถุ สิ่ งของ และสถานที่ ที่เกี่ ยวข้องกับเหตุ การณ์ ในอดี ต ช่ วยพัฒนาอารมณ์ และส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเข้าใจวิธีประเมินแหล่งเรี ยนรู ้โดยใช้การคิดวิจารณญาณ
บทบาทของแหล่ งเรียนรู้ ปฐมภูมทิ ี่มตี ่ อการอ่ าน
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึ กษาจนถึงมัธยมศึ กษา มุ่งให้นกั เรี ยนเป็ น
ผูอ้ ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทํางานได้โดยใช้
ความคิดวิจารณญาณ ส่ วนพื้นฐานของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือความคล่องแคล่วในการอ่าน ดังนั้นสิ่ งที่ตอ้ ง
เน้นในการอ่านของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปี ที่ 1-3) คือการฝึ กฝนให้อ่านคล่องแคล่ว จับ
ใจความเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง เข้าใจเป้ าหมายในการนําเสนอของผูเ้ ขียน และรู ้จกั ตอบคําถามในเนื้ อเรื่ องที่อ่านอย่าง
มีเหตุผล
การอ่านบทเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ วูเดน (Wooden, 2008)
ได้อธิ บายว่า แม้ครู จะมีคาํ อธิ บายประกอบบทเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความกระจ่างแต่กไ็ ม่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจได้
ลึกซึ้ ง แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิจึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความเข้าใจของนักเรี ยนให้ถูกต้องและสมบูรณ์
แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ ประเภทที่มีตวั อักษรนอกจากได้เขียนเป็ นบันทึก จดหมาย เอกสาร หนังสื อ และตํารา
แล้วยังเขียนเป็ นบทเพลงและคําประพันธ์ต่างๆ ซึ่ งนักเรี ยนต้องใช้การอ่านในใจและการอ่านออกเสี ยง สําหรับการ
อ่านออกเสี ยงจะอ่านทั้งบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง รวมทั้งบทเพลง ดังนั้นแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเหล่านั้นจึงให้โอกาส
นักเรี ยนศึกษาเรื่ องราวในอดีตเป็ นการสร้างประสบการณ์ให้กบั ตนเองผ่านตัวอักษรทั้งการอ่านในใจและการอ่าน
ออกเสี ยง
ซวอนและโลแคซคิโอ (Swan and Locascio, 2008) ได้อธิ บายว่า การอ่านจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจถ้อยคํา
อันเป็ นภาษาที่ใช้ในเอกสาร เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางภาษาจากอดีตสู่ปัจจุบนั เป็ นการเร้าให้นกั เรี ยน
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เกิดอารมณ์ร่วมในภาษาที่ใช้และประสบการณ์ที่ได้รับ สิ่ งเหล่านี้มีความหมายมากกว่าการอ่านจากบทเรี ยนและการ
ฟังครู อธิ บายในชั้นเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาอย่างละเอียดโดยต้องอ่านเอกสารต่างๆ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลมาใช้ประเมินความถูกต้องและเป็ นจริ งของแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเหล่านั้น
จึ งกล่าวได้ว่าแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิมีบทบาทสําคัญที่เกี่ ยวข้องกับการอ่าน เพราะนักเรี ยนต้องใช้การอ่าน
ช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาจากบทเรี ยนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาของภาษาไทย นอกจากนี้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิยงั ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทั้งการอ่านในใจและการอ่านออก
เสี ยงในการอ่านเอกสารต่างๆ ช่วยให้นกั เรี ยนมีอารมณ์ร่วมกับภาษาที่ใช้ในสิ่ งดังกล่าวด้วย
บทบาทของแหล่ งเรียนรู้ ปฐมภูมทิ ี่มตี ่ อการคิดวิจารณญาณ
การคิ ดวิจารณญาณเป็ นการคิ ดระดับสู ง ผูค้ ิ ดจะต้องใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า แหล่ง
เรี ยนรู ้ปฐมภูมิจึงเป็ นแหล่งสนับสนุ นให้นกั เรี ยนค้นคว้าเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ในอดีต นักเรี ยนต้องสังเกต พินิจ
พิจารณาโดยใช้การคิดวิจารณญาณเพื่อประเมินความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งเหล่านั้น อีกทั้งยังเป็ นการเร้าให้
นักเรี ยนศึ กษาค้นคว้าหารายละเอียดเพิ่มเติ มเพื่อให้บทเรี ยนสมบูรณ์ เช่ น การศึ กษา เรื่ อง “อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา” จากบทเรี ยนเที่ยวเมืองกรุ งเก่า ในหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ในเนื้ อหาได้กล่าวถึงสถานที่สาํ คัญหลายแห่ ง ได้แก่ เกาะเมืองอยุธยา เพนี ยดคล้องช้าง เจดียศ์ รี สุริโยทัย และอื่นๆ
สถานที่ที่กล่าวถึงนั้นเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ การอ่านเนื้ อเรื่ องจากหนังสื อเรี ยนผนวกกับคําอธิ บายของครู อาจทํา
ให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยน แต่การศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิโดยตรงนักเรี ยนต้องใช้การสังเกต พินิจ พิจารณา
โดยใช้ความคิดวิจารณญาณในสถานที่และสิ่ งที่ปรากฏ จําเป็ นต้องใช้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
ฝาน-ซเลดไรท์ (Van-Sledright, 2004) ได้แนะนําลําดับขั้นสี่ ประการเที่เกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเป็ นสื่ อการเรี ยน
1. การค้นหาหลักฐาน (Identification) ครู ใช้คาํ ถามเร้าให้นกั เรี ยนใช้การสังเกตและวิเคราะห์เพื่อค้นหา
หลักฐานและความหมาย ดังเช่ น เพนี ยดคล้องช้างที่ กล่าวถึ งในบทเรี ยนเที่ ย วกรุ งเก่ า คําว่า “เพนี ยดคล้องช้า ง
หมายถึง สถานที่ที่ทาํ เป็ นวงล้อมโดยใช้ไม้ปักเป็ นคอกกว้าง” ข้อความที่เป็ นคําอธิ บายนี้ ได้กล่าวไว้ในหนังสื อเรี ยน
สาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ปฐมภูมิที่เพนี ยดคล้องช้างในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทั้งนี้ ครู อาจใช้คาํ ถามเพื่อให้นักเรี ยนสังเกต คิ ด
วิเคราะห์ ดังเช่น
- นักเรี ยนคิดอย่างไรต่อลักษณะของเพนียดคล้องช้างที่ปรากฏ
- นักเรี ยนคิดว่าช้างจะอยูใ่ นเพนียดได้อย่างไรโดยที่ไม่หนีออกมานอกเพนียด
- เหตุใดในสมัยกรุ งศรี อยุธยา จึงต้องคล้องช้างเข้าไปไว้ในเพนียดเป็ นจํานวนมาก
- เหตุใดในสมัยปัจจุบนั จึงไม่ปรากฏการคล้องช้างไว้ในเพนียดเป็ นจํานวนมากเหมือนในสมัย
กรุ งศรี อยุธยา
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ครู อาจมีคาํ ถามอื่นๆ เพื่อเร้าให้นกั เรี ยนคิ ดและค้นหาคําตอบ นอกจากจะสังเกตจากสถานที่ จริ งแล้วอาจ
ศึกษาจากบันทึก จดหมายเหตุ รวมทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลอันเป็ นเหตุผล อีกทั้งควรระบุ
หลักฐานเกี่ ยวกับเพนี ยดคล้องช้างในหัวข้อต่างๆ ของข้อมูล เช่ น ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ สถานที่ ต้ งั
และการสร้าง รวมทั้งวิธีการคล้องช้าง ซึ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดคือการค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับเพนียดคล้องช้าง
อี ก ตัว อย่ า งหนึ่ งคื อ “นํ้า บู ดู ” ซึ่ งกล่ า วถึ ง ในเรื่ อง ของดี ใ นตํา บล จากหนัง สื อ เรี ยนภาษาพาที ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 มีคาํ อธิ บายความหมายไว้ว่า “คือนํ้าที่ได้จากปลาหมักจนเปื่ อย แล้วนํามาต้มให้สุก ปรุ งรสได้
สองชนิ ด คื อ บูดูชนิ ดเค็มใช้เป็ นเครื่ องจิ้มกับผักสด บูดูชนิ ดหวานสําหรับคลุกข้าวยําปั กษ์ใต้” นักเรี ยนสามารถ
เรี ยนเพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิในหมู่บา้ น ครู อาจใช้คาํ ถามนําเพื่อให้นกั เรี ยนพิจารณาและสังเกต ดังตัวอย่าง
คําถาม
- นํ้าบูดูที่นกั เรี ยนรู ้จกั ทําจากอะไร
- นํ้าบูดูที่กินกับผักสดมีรสชาติอย่างไร
- หากจะทํานํ้าบูดูตอ้ งเตรี ยมอะไรบ้าง
- ถ้าจะทํานํ้าบูดูที่ใช้คลุกข้าวยําปักษ์ใต้ จะมีข้ นั ตอนในการทําอย่างไร
ให้นกั เรี ยนอ่านเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตอบคําถามข้างต้น ก่อนที่จะไปศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ
2. การให้เหตุผล (Attribution) การจําแนกกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการอ่านเอกสารต่างๆ รวมทั้งการตอบคําถาม
แบ่งกลุ่มข้อมูลตามประเภทที่เป็ นจริ งอันมีที่มาอย่างมีเหตุผล กับกลุ่มข้อมูลที่เป็ นทรรศนะของนักวิชาการและผูร้ ู ้
3. การตัดสิ นข้อมูลที่ปรากฏ (Judging Perspective) เป็ นการนําเอกสารมาสนับสนุนข้อมูลที่ได้จดั ประเภท
ไว้ คือข้อมูลที่เป็ นจริ ง ส่ วนข้อมูลที่เป็ นข้อคิดเห็นต้องนํามาพิจารณา วิเคราะห์ ไตร่ ตรองโดยใช้การคิดวิจารณญาณ
ว่าข้อมูลเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลหรื อไม่ สอดคล้องกับหลักความจริ งที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ
และหลักฐานอื่นๆ อย่างไร สิ่ งเหล่านี้นกั เรี ยนต้องช่วยกันคิดวิจารณญาณเพื่อตัดสิ นความน่าจะเป็ นไปได้ของข้อมูล
4. การประเมิ นความน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability Assessment) ในขั้นนี้ เป็ นการประเมิ นความน่ า เชื่ อถื อของ
ข้อมูลที่ได้ท้ งั หมด ตั้งแต่เริ่ มต้นศึกษาเรื่ องเพนี ยดคล้องช้าง จากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ ขั้นตอนการประเมินแบ่งเป็ น
2 ตอน ตอนแรกเป็ นการประเมินโดยแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น ตอนที่สองเป็ นการประเมินโดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนตอบแบบสอบถาม
ตัวอย่ างที่ 1
การประเมินตอนที่ 1 เป็ นการประเมินโดยการแบ่งกลุ่มให้นกั เรี ยนแสดงความคิ ดเห็ นจากแหล่งเรี ยนรู ้
ปฐมภูมิ “เพนียดคล้องช้าง” หัวข้อที่ประเมินความน่าเชื่อถือ ได้แก่
- การเปรี ยบเทียบลักษณะ และที่ต้ งั ของเพนียดคล้องช้างในอดีตกับปัจจุบนั
- การใช้ประโยชน์เพนียดคล้องช้างตรงตามจุดมุ่งหมาย
- ความแข็งแรงของเพนียดคล้องช้าง
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น ตามเวลา
ที่กาํ หนด (อาจให้เวลา 30-40 นาที) ต่อจากนั้นจึงให้ผแู ้ ทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการประเมิน เมื่อผูแ้ ทน
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ทุ กกลุ่มเสนอผลแล้ว ครู เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมิ นความน่ า เชื่ อถื ออี กครั้ งหนึ่ ง เป็ นการเสร็ จสิ้ นกระบวนการ
ประเมินในตอนที่ 1
การประเมินตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามตามเวลาที่กาํ หนดให้
จากการอ่านบทเรี ยนเรื่ องเพนียดคล้องช้าง และการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ ให้นกั เรี ยนตอบ
คําถามโดยอ่านรายการแต่ละข้อให้เข้าใจ
คําสั่ ง เขียนเครื่องหมายกากบาท () ในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริง (ตอบถูกให้ ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดให้ ข้อ
ละ 0 คะแนน)
ข้อ
รายการ
ใช่
ไม่ใช่
1 เพนียดคล้องช้างมีลกั ษณะเป็ นคอกกว้างใช้เป็ นที่คล้องช้าง
2 เพนียดคล้องช้างที่ปรากฏมีลกั ษณะตรงกับคําอธิ บายในหนังสื อเรี ยน
3 เพนี ยดคล้องช้างที่ ปรากฏมีลกั ษณะตรงกับคําอธิ บายในเอกสารที่ อ่านประกอบ
บทเรี ยน
4 เพนียดคล้องช้างมีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา
5 เสาที่ปักเรี ยงรายรอบเพนียดทําด้วยไม้ไผ่
6 เพนียดคล้องช้างเป็ นสถานที่ที่มีความจําเป็ นสําหรับช้างตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
7 ปัจจุบนั เพนียดคล้องช้างเป็ นสถานที่อนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา
ตัวอย่ างที่ 2
การประเมินตอนที่ 1 เป็ นการประเมินโดยการแบ่งกลุ่มให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นจากแหล่งเรี ยนรู ้ ปฐม
ภูมิ “นํ้าบูดู” หัวข้อที่ประเมินความน่าเชื่อถือได้แก่
- แหล่งกําเนิดนํ้าบูดู
- วิธีทาํ นํ้าบูดู
- การนํานํ้าบูดูมาใช้ประกอบอาหาร
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มแสดงความคิ ดเห็นเพื่อประเมินความน่าเชื่ อถือของตอนที่ 1 ตามเวลาที่กาํ หนดให้
แล้วให้ผแู ้ ทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการประเมิน ครู เป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินความน่ าเชื่ อถืออีกครั้ ง
หนึ่ง
การประเมิน ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามตามเวลาที่กาํ หนดให้
จากการอ่านบทเรี ยนเรื่ อง นํ้าบูดู และการศึกษาเพิ่มเติ มจากแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิ ให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
โดยอ่านรายการแต่ละข้อให้เข้าใจ
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คําสั่ ง เขียนเครื่องหมายกากบาท () ในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริง (ตอบถูกให้ ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดให้ ข้อ
ละ 0 คะแนน)
ข้อ
รายการ
ใช่
ไม่ใช่
1 นํ้าบูดู คือนํ้าที่ได้จากการหมักปลาจนเปื่ อยแล้วนําไปต้ม
2 นํ้าบูดู ปรุ งได้รสเค็ม เปรี้ ยว หวาน
3 ข้าวยําปักษ์ใต้จะราดด้วยนํ้าบูดูรสเค็ม
4 ผักสดจิ้มนํ้าบูดูอย่างเค็ม
5 คนภาคใต้เท่านั้นที่กินนํ้าบูดู
6 นํ้าบูดูมีขายตามศูนย์การค้าทัว่ ไป
หลักสี่ ประการของ ฝาน-ซเลดไรท์ ได้แก่ การค้นหาหลักฐาน การให้เหตุผล การตัดสิ นข้อมูลที่ ปรากฏ
และการประเมินความน่าเชื่อถือ จะช่วยพัฒนาการคิดวิจารณญาณควบคู่กบั การอ่าน ดังนั้นแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิจึงมี
บทบาทสํา คัญ ต่ อ การเรี ย นการสอนมิ ใ ช่ เ ฉพาะวิ ช าภาษาไทย จะเชื่ อ มโยงไปถึ ง วิ ช าสัง คมศึ ก ษาโดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ อนั เป็ นเรื่ องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนของนักเรี ยนจําเป็ นต้องใช้วิธีการดังกล่าว เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน ควบคู่กบั การคิดวิจารณญาณ
สรุ ป

แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิแบ่งเป็ นสองประเภท คือประเภทที่เป็ นตัวอักษรกับประเภทที่ไม่เป็ นตัวอักษร แหล่ง
เรี ยนรู ้ปฐมภูมิจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถกู ต้องและสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนโดยใช้วิธีการอ่านเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่ องราวในอดีต ทั้งยังใช้การสังเกตและการพิจารณาควบคู่กบั การคิดวิจารณญาณในแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิที่
เป็ นประเภทตัวอักษรและไม่เป็ นตัวอักษร ในส่ วนที่เป็ นกระบวนการคิดวิจารณญาณนั้น ใช้วิธีการค้นหาหลักฐาน
การให้เหตุผล การตัดสิ นข้อมูลที่ ปรากฏ และการประเมินความน่าเชื่ อถือของข้อมูล สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการบูรณาการ
การอ่านและการคิดวิจารณญาณเข้าด้วยกันโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
แหล่งเรี ยนรู ้ ปฐมภูมิที่เกิ ดขึ้ นตั้งแต่ ในอดี ตและได้ปรากฏจนถึ งยุคปั จจุ บนั ครู สามารถนํามาใช้พฒ
ั นา
ทักษะการอ่านและการคิดวิจารณญาณควบคู่กนั ไป โดยการอ่านบันทึก เอกสาร และงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ช่ วงเวลาในอดี ต ต้องอ่านโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นค่ าในการใช้ถอ้ ยคํา ประโยค ตลอดจน
เนื้อความต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่ งเป็ นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมิใช่การอ่านเพื่อการเข้าใจแต่เพียงอย่างเดียว
ส่ วนแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิที่ไม่ปรากฏตัวอักษร นักเรี ยนต้องใช้การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินค่าในรายละเอียด
ปลี กย่อยต่ างๆ จึ งกล่าวได้ว่าแหล่งเรี ยนรู ้ ปฐมภูมิสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี วิจารณญาณซึ่ งเป็ นการ
สนับสนุนแนวคิดของบาร์ทอน (Barton, 2005)
ในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมินอ้ ยกว่าระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายและมัธยมศึกษา โดยทัว่ ไปครู จะใช้สื่อที่อยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยนโดยสามารถหาได้ไม่ยาก เช่น ภาพ เอกสาร บันทึก
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และอื่นๆ ส่ วนแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานที่ซ่ ึ งต้องใช้การเดินทางมักจะเว้นไว้ก่อน เพราะเห็นว่านักเรี ยนยังเล็ก โดย
ต้องคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักเรี ยนเป็ นประการสําคัญ สําหรับแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิในชุมชนที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
สามารถนํามาใช้พฒั นาการอ่าน และการคิดวิจารณญาณได้โดยใช้หลักของ ฝาน-ซเลดไรท์ (Van-Sledright, 2004)
พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การค้นหาหลักฐาน การให้เหตุผล การตัดสิ นข้อมูลที่ปรากฏ และ
การประเมินความน่ าเชื่ อถื อ จึ งนับได้ว่าแหล่งเรี ยนรู ้ ปฐมภูมิมีความสําคัญต่ อการอ่านอย่างมี วิจารณญาณตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ตามที่เรซิ นซคิ (Resinski, 2006) ได้อธิ บายไว้
ข้อเสนอแนะสําหรับครู ประถมศึกษาที่จะใช้แหล่งเรี ยนรู ้ปฐมภูมิพฒั นาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
คือประการแรกต้องสอนวิธีอ่านควบคู่กบั วิธีคิดวิจารณญาณให้นกั เรี ยนเข้าใจ และฝึ กฝนจนเกิดความคล่องแคล่ว
ประการที่ สองครู ตอ้ งวางแผนร่ วมกับบุคคลที่ ทาํ งานเกี่ ยวข้องกับแหล่งเรี ยนรู ้ ปฐมภูมิ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
การศึกษาของนักเรี ยนมากที่สุด ทั้งสองประการนี้จะช่วยให้ครู ประสบความสําเร็ จในการใช้ประโยชน์แหล่งเรี ยนรู ้
ปฐมภูมิ พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2552). หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ พืน้ ฐานชุดภาษาเพื่ อชี วิต ภาษาพาที . กรุ งเทพมหานคร :
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา.
Barton, K.C. (2005). Primary Sources in History Breaking Through the Myths. Phi Delta Kappan. 86 (10),
745-753.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives handbook I: Cognitive domain. New York: David
McKay.
Britt, M. A., and Aglinskas, C. (2002). Improving Students’ Ability to Identify and Use Sources Information.
Cognition and Instruction. 20 (4), 485-522.
James, J. H., and McVay, M. (2009). Critical Literacy for Young Citizens: First Graders Investigate the First
Thanksgiving. Early Childhood Education Journal. 36 (4), 347-354.
Lapp, D., and Flood, J. (1986). Teaching students to read. New York: Macmillan.
Morgan, D. N., and Rasinski, T. V. (2012). The Power and Potential of Primary Sources. The Reading Teacher.
65 (8), 584-594.
Otten, B. H. (1998). Using primary sources in the primary grades. (ERIC Digest ED 419773).
Rasinski, T. V. (2006). Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, Automaticity, and Prosody.
The Reading Teacher. 59 (7), 704-706.
Swan, K., and Locascio, D. (2008). Evaluating alignment of technology and primary sources use within a history
classroom. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. 8 (2), 175-186.
Van-Sledright, B. A. (2004). What does it mean to think historically … and how do you do teach it ? Social
Education. 68 (3) 231-234.
38 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558

การใช้แหล่งเรี ยนรู้ปฐมภูมิพฒั นาทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Wooden, J. A. (2008). I had always heard Lincoln was a good person, but… : A study of sixth graders’ reading of
Lincoln’s views on black-white relations. Social Studies. 99 (1), 23-32.

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558 | 39

