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ค าน า 

 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาทักษะทางภาษาได้จัดท าแผนกิจรรมการศึกษาขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและท ากิจกรรมตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 แผนกิจกรรมดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะประกอบด้วยโครงสร้าง เนื้อหาชุดวิชา วิธี
การศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน การเข้ารับการสัมมนาเสริม ตลอดจนการ  -
ประเมินผลการเรียน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะช่วยให้นักศึกษาก าหนดเวลาในการศึกษาและการท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นนักศึกษาจึงควรศึกษาแผนกิจกรรมก่อนศึกษาเนื้อหาชุดวิชา 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะศึกษาแผนกิจกรรมอย่างละเอียด 
และปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน เพ่ือที่จะได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชา 
 

                 คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา 

 

  
                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  1      วันท่ี  26 –27  พฤษภาคม 2561 
                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  2      วันท่ี  16 – 17  มิถุนายน   2561 
                สอบไล่      ตามตารางของมหาวิทยาลัย 
  

 
 
 

 หมายเหต ุ วันสัมมนาเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    โปรดตรวจสอบก าหนดการ
สัมมนาเสริม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข  
02 504 8505 - 6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา 

DEVELOPMENT  OF  LANGUAGE  SKILLS 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1  วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับครูอย่างต่อเนื่อง 
  2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3. เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขและพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน 
  4. เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือส าหรับทดสอบสมรรถภาพและแก้ไขทักษะทางภาษาของผู้เรียน 
 

1.2  ค าอธิบายรายวิชา 
  ธรรมชาติของภาษา และการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียน
และการสอนภาษา การพัฒนาทักษาการฟังและดู การพูด การอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและดู การ
พูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาและการประเมินสมรรถภาพทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
  หน่วยที่  1 ความคิดกับภาษา 
  หน่วยที่  2 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  หน่วยที่  3 ภาษากับความหมาย 
  หน่วยที่  4 การใช้ภาษาให้เหมาะกับระดับภาษา 
  หน่วยที่  5 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
  หน่วยที่  6 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา 
  หน่วยที่  7 การพัฒนาทักษะการฟัง 
  หน่วยที่  8 การพัฒนาทักษะการพูด 
  หน่วยที่  9 การพัฒนาทักษาการอ่าน 
  หน่วยที่  10 การพัฒนาทักษะการเขียน 
  หน่วยที่  11 วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
  หน่วยที  12 วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
  หน่วยที่  13 วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
  หน่วยที่  14 วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
  หน่วยที่  15 วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาสาระของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี  1  ภาษา 
 

หน่วยที่  1     ความคิดกับภาษา 
หน่วยที่  2     การใช้ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
หน่วยที่  3     ภาษากับความหมาย 
หน่วยที่  4     การใช้ภาษาให้เหมาะกับระดับภาษา 
 

กลุ่มท่ี  2  ทฤษฎี และปัจจัยของการพัฒนาทักษะทางภาษา 
 

หน่วยที่  5     ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
หน่วยที่  6    ปัจจัยที่มีผลตอ่การพัฒนาทกัษะทางภาษา 
หน่วยที่  7     การพัฒนาทักษะการฟัง 
หน่วยที่  8     การพัฒนาทักษะการพดู 
หน่วยที่  9     การพัฒนาทักษะการอ่าน 
หน่วยที่  10    การพัฒนาทกัษะการเขียน 
       *    เอกสารเพิ่มเติม 

ชุดวิชาการพัฒนา 
ทักษะทางภาษา 

กลุ่มท่ี  3  วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
 

หน่วยที่  11   วิธีสอนเพื่อพัฒนาทกัษะการฟัง 
หน่วยที่  12  วิธีสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการพูด 
หน่วยที่  13  วิธีสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการอ่าน 
หน่วยที่  14  วิธีสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการเขียน 
หน่วยที่  15  วิธีสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการสื่อสาร 
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2.  วิธีการศึกษา 
 2.1  การเตรียมตัว 
  นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาชุดวิชา การพัฒนาทักษะทางภาษา โดยวางแผน 
ให้ครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้ 
  2.1.1  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาจ านวน  4  เล่ม 
  2.1.2  ศึกษาแนวการศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแนวการศึกษา 
จ านวน 3  เล่ม 
  2.1.3  ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด” 

2.1.4  ศึกษาสาระจากสื่อโสตทัศน์และวีดิทัศน์ที่จัดเตรียมไว้ให้บริการ ณ ศูนย์วิทยบริการ 
และแถบบันทึกเสียงที่จัดส่งให้นักศึกษา 

  2.1.5  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออ่านประกอบ จากศูนย์วิทยบริการ และแหล่ง
ค้นคว้าอ่ืน ๆ 
  2.1.6  ท างานที่ก าหนดให้ดังรายละเอียดข้อ  3  หน้า  8 
 

ข้อมูลประกอบการวางแผน 
   1)  นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560  ตั้งแต่ วันที่ 
15  มีนาคม  2561  – 15  กรกฎาคม 2561 
   2)  นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา ประมาณ 
12   ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
   นักศึกษาควรเตรียมตัวและวางแผนการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาทักษะทางภาษา 
โดยการก าหนดเป็นตารางการศึกษาตลอดทั้งภาค  เพ่ือจะได้แบ่งเวลาในการเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ ช่วย
ให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
 2.2  การด าเนินการศึกษา 
  นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้ในข้อ  2.1   โดยครอบคลุมกิจกรรม 
ต่อไปนี้ 
  2.2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
  2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาทั้ง 15 หน่วย และเอกสารเพิ่มเติมเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการคิด” และด าเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา ทั้งนี้ควรท ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ เพื่อ
ประโยชน์ของนักศึกษา 
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  2.2.3  ศึกษาสาระจากสื่อโสตทัศน์และวีดิทัศน์ และแถบบันทึกเสียง ซึ่งมุ่งเสริมเนื้อหาสาระจาก
ที่ได้เสนอไว้ในหน่วยการสอนทั้ง  15  หน่วย ในประมวลสาระชุดวิชา 
  2.2.4  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จากหนังสืออ่านประกอบที่เสนอแนะไว้ในแนวการศึกษา และ
หนังสืออ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาให้มากยิ่งขึ้น 
  2.2.5  ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  
ดังรายละเอียดข้อ  3  หน้า  8 
  2.2.6  เข้าร่วมสัมมนาเสริมรวม  2  ครั้ง  ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ดังนี้ 
   

                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  1       วันท่ี  26 –27  พฤษภาคม 2561 
                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  2       วันท่ี  16 – 17  มิถุนายน   2561 

 
  2.2.7. ศึกษาประเด็นอภิปรายจากแผนกิจกรรม (ภาคผนวก 3) เพ่ือเตรียมน าเสนอและร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นกับนักศึกษาในกลุ่ม 
  2.2.8  เข้าสอบประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  25560  ณ  สนามสอบตามวัน เวลา และ
สถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 
 

3.  งานที่ก าหนดให้ท า 
 รายงานที่ก าหนดให้ท ามีรายงาน  2  เรื่อง 
 ขอให้นักศึกษาท ารายงานและเขียนปกรายงานตามรูปแบบที่ให้เป็นตัวอย่างในหน้า  13 พร้อมทั้ง
จัดท าส าเนา เพื่อให้อาจารย์สัมมนาเสริม  1  ชุด  
 3.1  รายงานเรื่องท่ี  1 
  เรื่อง “การวิเคราะห์ภาษา” 
  ลักษณะงาน งานรายบุคคล 
  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ภาษาด้านลักษณะของภาษา 
   2.  เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ภาษาด้านระดับภาษา 
  วิธีการ 
   1.  ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่  1- 4  เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการท ารายงาน 



9 
 

   2.  ให้นักศึกษาอ่านข้อความ เรื่อง มหาวิทยานิพนธ์ว่าด้วยเรื่อง “แห”  
ของจ าปี  จ าปาพันธุ์ (เอกสารภาคผนวก 1) แล้ววิเคราะห์ว่า เรื่องที่อ่านใช้ภาษาพูดในลักษณะใดบ้าง โดย
ยกตัวอย่างข้อความจากเรื่องประกอบให้ชัดเจน และวิเคราะห์ลักษณะของภาษาพูดดังกล่าว 
   3.  ให้นักศึกษาแก้ไขภาษาพูดดังกล่าวให้เป็นภาษาเขียนที่เหมาะสม พร้อมอธิบาย
ลักษณะของภาษาเขียนที่แก้ไขแล้ว 
   4.  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเภทงานเขียนของจ าปี จ าปาพันธ์ พร้อมทั้งอธิบาย
ลักษณะของงานเขียนดังกล่าว  
 3.2  รายงานเรื่องท่ี  2 
  เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา” 
  ลักษณะงาน งานรายบุคคล 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนา  -
ทักษะทางภาษา และประสบการณ์การสอนภาษาไทยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา 
  วิธีการ 
   1.  ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่  5 – 15  และเอกสารเพ่ิมเติม 
ภาคผนวก 1 เพื่อเป็นแนวทางในการท ารายงาน   
   2.  ให้นักศึกษาเลือกทักษะทางภาษาในสาระ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูด ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือ มากกว่า 1 ทักษะ แล้วน ามาจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะดังกล่าว ในเวลา 4 คาบ โดยเน้นการบูรณาการกับทักษะการคิด   รายละเอียดของงานมีดังนี้ 
          ส่วนที่  1   ระบุรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้ พร้อมทั้งอธิบาย หลักการ 
ทฤษฎี หรือ แนวคิด ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการเลือกหลักการ ทฤษฎีหรือ
แนวคิดดังกล่าว 
          ส่วนที่  2   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายคาบ          (1 หรือ 2 ชั่วโมง
ต่อ 1 แผน)   โดยแสดงกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียดพร้อมเสนอสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ
วัดและประเมินผล (แบบวัด แบบประเมิน แบบสังเกต ฯลฯ) 
          ส่วนที่  3  วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมจากกิจกรรมแรกจนถึง
กิจกรรมสุดท้ายจากแผนการจัดการเรียนรู้ว่า พัฒนาทักษะการคิดประเภทใดโดยระบุท้ายกิจกรรม 
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   3.3  การส่งงาน 
  3.3.1  รายงานเรื่องที่  1   รายงานเรื่อง “การวิเคราะห์ภาษา”  ก าหนดส่งวันที่สัมมนาเสริม
ครั้งที่ 1  
  3.3.2  รายงานเรื่องที่  2   รายงานเรื่อง  “การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษา”  ก าหนดส่งวันที่สัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 

3.4  การเตรียมเสนอผลงาน 
  รายงานทั้ง  2  เรื่องจะต้องน าเสนอในการสัมมนาเสริม ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเตรียมตัวดังนี้ 
  3.4.1  เตรียมอุปกรณ์เพ่ือประกอบการเสนอผลงาน โดยท าเป็น Program Word ประมาณ 10 – 
15 หน้า 
  3.4.2  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอ และให้น าเสนอรายงานแต่ละเรื่องใช้เวลาไม่เกิน  10  
นาท ี
  3.4.3  เตรียมอภิปรายในประเด็นที่น าเสนอร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา 
 

 3.5  การสัมมนาเสริม 
  ในการเรียนชุดวิชา  22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการ
สัมมนาเสริม  2  ครั้ง  ๆ  ละ  12  ชั่วโมง  ณ สถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
  มหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  3.5.1  การเตรียมตัวเข้าสัมมนาเสริม 

-  ศึกษาประมวลสาระ และแนวการศึกษา 
-  เตรียมการน าเสนอผลงาน 
-  เตรียมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  3.5.2  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
-   

                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  1       วันท่ี  26 –27  พฤษภาคม 2561 
                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  2      วันท่ี  16 – 17  มิถุนายน   2561 

 
ณ  ศูนย์สัมมนาเสริมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  3.5.3    ตารางการสัมมนาเสริม 
 

ตารางการสัมมนาเสริม ชุดวิชา  22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา 
  

                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  1       วันท่ี  26 –27  พฤษภาคม 2561 
                สัมมนาเสริม คร้ังท่ี  2      วันท่ี  16 – 17  มิถุนายน   2561 

 

 
คร้ังท่ี วัน  เดือน  ปี เวลา กิจกรรม 

1 เสาร ์
26 พ.ค. 61 

9.00 – 9.30 นักศึกษา-อาจารย์สมัพันธ์ 
9.30 – 12.00 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหาหน่วยที่ 1 - 4 
12.00 – 13.00  พัก 
13.00 – 16.00 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหาหน่วยที่ 5 - 8 

อาทิตย์ 
27 พ.ค 61 

9.00 – 12.00  นักศึกษาเสนอผลงาน รายงานเรื่อง “การวิเคราะหภ์าษา” 
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย 

12.00 – 13.00 พัก 
13.00 – 16.00 นักศึกษาเสนอผลงาน รายงานเรื่อง “การวิเคราะหภ์าษา” 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
2 เสาร ์

16  มิย.. 61 
9.00 – 9.15 นักศึกษา-อาจารย์สมัพันธ์ 
9.15 – 12.00 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหาหน่วยที่ 9 – 10 
12.00 – 13.00 พัก 
13.00 – 16.00 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหาหน่วยที่ 11 – 15 

อาทิตย์ 
17 มิย. 61 

9.00 – 12.00 นักศึกษาเสนอรายงาน เรื่อง “การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษา” แล้วอาจารย์สมัมนาเสรมิกับนักศึกษาร่วมกันอภิปราย 

12.00 – 13.00 พัก 
13.00 – 16.00 นักศึกษาเสนอรายงาน เรื่อง “การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง

ภาษา” แล้วอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรายงาน 
(ต่อ) 
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3.6  การประเมินการเรียน 
การประเมินการเรียนชุดวิชา  22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา จะประเมินจาก  (1)  งาน

ที่ก าหนดให้ท า และกิจกรรมระหว่างเข้าร่วมสัมมนาเสริม  และ(2)  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.6.1  งานที่ก าหนดให้ท าและการเข้าร่วมสัมมนาเสริม ก าหนดคะแนนร้อยละ  50 โดยจะ
ประเมินจาก 

(1)  งานที่ก าหนดให้ท า    ประเมินจาก 
-  เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
-  การน าเสนอรายงานในด้านคุณภาพการน าเสนอ  ความน่าสนใจ การใช้เวลา 

ให้เหมาะสม 
-  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบ

ปัญหาข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
(2)  การเข้าร่วมสัมมนาเสริม ประเมินจาก 

-  การมีส่วนร่วมของนักศึกษา   (Participation) 
-  การมีส่วนให้ข้อคิดเห็น และข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม   (Contribution) 
-  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริม   (Result) 

3.6.2  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ก าหนดคะแนนร้อยละ  50  ประเมิน โดยใช้ - 
ข้อสอบแบบอัตนัย  
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4.  แบบฟอร์มใบปะหน้างานที่ก าหนดให้ท า 
 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา 
ชุดวิชา 22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่ 
ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ชื่องาน  เรื่อง 
 
ชื่อ-นามสกุล  นักศึกษา 
เลขประจ าตัวนักศึกษา 
 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 
วันที่สัมมนาเสริม 
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ภาคผนวก  1 
มหาวิทยานิพนธ์ว่าด้วยเรื่อง “แห” 
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มหาวิทยานิพนธ์ว่าด้วยเรื่อง  “แห” 
จ าปี  จ าปาพันธุ์ 

 
 ไม่มีหลักฐานจากเอกสาร ศิลาจารึก สมุดข่อยหรือคัมภีร์ใด ๆ พอที่จะให้ผมศึกษาค้นหยิบฉวยและ
คว้ามานั่งยันยืนยันนอนยันได้เลยว่า บุรุษหรือสุภาพสตรีท่านใดในโลกนี้รู้จักประดิษฐ์คิดสร้างผลงานบันลือโลก
นี้ก่อนใครอ่ืน น ามาเป็นเครื่องมือใช้ท ามาหากินกันตั้งแต่เมื่อไรแน่ 
 ตามสมมุติฐานส่วนตัวของผมเองคนเดียว ไม่ต้องแอบอ้างเอาบุคคลอ่ืนมาเป็นที่ปรึกษาแนะน า อันเป็น
การเปลืองเหล้าเปลืองกับโดยใช่เหตุ เพ่ือเอาไปอ้างอิงเป็นหลักฐานในบทสุดท้ายตามที่นักวิชาการท่านปฏิบัติ
กัน ผมจึงขอแสดงความยินดีกับตัวเองและภาคภูมิที่ได้บากบั่น ท ามหาวิทยานิพนธ์มโหฬาร เรื่อง “แห” นี้จะ
ส าเร็จลุล่วงไปอย่างไม่กลัวภัยพิบัติจากฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ในทางพฤตินัยและนิ ตินัยของ
ลิขสิทธิ์จึงเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวโดยชอบทั้งทางโลกและทางธรรม 
 ราชบัณฑิตยสถานท่านให้ค าจ ากัดค าว่า “แห” นั้นเป็นค านามคือ ชื่อเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็น
ตาข่ายทอดแผ่ลงไปในน้ าแล้วค่อย ๆ ดึงขึ้นมา ส่วนฉบับของคุณมานิต  มานิตเจริญ  (ขออภัยที่จ าเป็นต้อง
ออกนามเพ่ือเป็นหลักฐาน)   ท่านว่า แหนั้นคือเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งถักเป็นตาข่าย ชายล่างผูกตะกั่วรอบ 
ใช้เหวี่ยงคลุมลงในน้ าแล้วค่อย ๆ ดึงขึ้นมาปลาที่อยู่ในนั้นขึ้นมาด้วย 
 ส าหรับของนายจ าปี  จ าปาพันธ์  ราษฎรบัณฑิตไร้สถาน ที่ไม่บังอาจหาญจะคิดพิมพ์จ าหน่ายหรื อไล่
แจก ขอเพ่ิมเติมเป็นใบแทรกขยายความพอเป็นกระสายยาบ้างว่า “แห” สระแอหอหีบใส่ผ้าคือ ลักษณะนาม
เ รี ย ก กั น ว่ า  “ป า ก ” ค น อี ส า น เ ช่ น ผ ม เ รี ย ก เ ป็ น   “ผื น ”  (เ ห มื อ น เ รี ย ก ผ้ า ถุ ง 
จังเลยแฮะ)  เวลาปฏิบัติการ “ทอด”  ไม่ได้ใช้ “เหวี่ยง”  เหมือนที่คุณมานิตว่า  หรือ “ทอดแผ่”  ของ
ราชบัณฑิตยสถานอธิบายไว้ คนอีสานเขาใช้กริยาเช่นนี้ว่า “ตึก”  (คือก าลังจะไปหรือเพ่ิงจะกลับมาจากการ
ปฏิบัติการแล้ว)  และเมื่อถึงแหล่งที่จะทอดเขาถึงจะ “หว่าน” ถ้าทอดให้แผ่คลุมออกเต็มที่เขาเรียกว่า “มน”  
ไม่ยุ่งตุงนังคล้ายกับโยน  ม้วนด้ายทิง้น้ าเหมือนลิงทอดแห 
 แหมีหลายชนิดหลายขนาด ไม่ได้ใช้แต่จ าเพาะวิธีค่อย ๆ ดึงขึ้นมาเท่านั้น ยังมีแหถี่ แหห่าง แหก้อย 
แหชี้ แห้โป้ และมีลักษณะของมันเองว่า “แหงม”  (อ่านว่า  แห-งม  แปลว่า แหงม) “แหห้าว” ไม่ใช่ห้าวหาญ 
หรือลักษณะของมะพร้าวแก่จัด เป็นกริยาที่แปลว่าค่อย ๆ ดึงขึ้นมา ทั้ งนี้ก่อนจะ “ห้าว”  แหจะต้องมี “สาย
กระได” ชายข้างล่างต้องผูกตะกั่วรอบ ตะกั่วที่ท่านว่านี้ก็คือ  “ลูกแห”  นั่นเอง มีลักษณะเป็นสายโซ่วงกลม
เล็ก ๆ ที่ร้อยตามขอบแหส าหรับถ่วง ใช่ว่าเขาจะใช้แต่ลูกตะกั่วเท่านั้น ยัง “ลูกเหล็ก” ด้วยนะครับ ที่นิยมคือ 
ใช้ลูกแหที่ท าด้วยเหล็ก ราคาถูกกว่าลูกตะกั่วหลายเท่า และเขาไม่ใช้วิธีผูกลูกแหตามชายล่างกันเลย ไม่เอา
เชือกผูกธรรมดาเหมือนผูกเชือก ต้องสอยควักขึ้นกระตุกให้แน่นตามวิธีการ การประดิดประดอยจนเส้นด้าย
กลายเป็นแหนั้น คนอีสานไม่ได้ “ถัก” กันหรอก เขาพูดกันว่ากิริยาอาการนี้คือ “สาน” เหมือนกับการ “สานห
วิง” (สวิง) สานสุ่ม สานกระบุงนั้นแล 
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 ที่ว่าเมื่อทอดลงไปแล้วค่อย ๆ ดึงขึ้นมา ปลาที่อยู่ในนั้นจะติดขึ้นมาด้วยนั้น ไม่แน่เหมือนกันนะครับ 
ไม่ใช่เฉพาะปลาเท่านั้น ยังมีกบ เขียด กุ้ง ปู หอย เศษไม้ ตะไคร่ สาหร่าย สารพัดอย่าง แม้กระท่ังงู 
 ดังทีไ่ด้เกริ่นแล้วว่า ผมไม่มีหลักฐานอะไรพอที่จะยกมาเป็นข้ออ้างอิงได้เลยว่า แหเกิดมาตั้งแต่ยุคใดสมัย
ใด หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ กลางประวัติศาสตร์ หลังประวัติศาสตร์ และอนาคตศาสตร์ก็ตาม ไม่มีปราชญ์ท่าน
ใดท าหลักฐานไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียว ผมจึงตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อน เพ่ือความง่าย ๆ ไม่
ยุ่งยากภายหลัง ผมมีสิทธ์ที่จะว่าของผมเองด้วยการนั่งเมฆอมเทียนบ้าง นิมิตเอาบ้าง แหนั้นต้องเกิดมาพร้อมกับ
มนุษย์ที่เริ่มจะพัฒนาการท าเครื่องทุ่นแรง และอาวุธต่าง ๆ ขึ้น คือท ากันมาตั้งแต่หลายสิบร้อยหลายพันหลาย
หมื่นหลายแสนหลายล้านหลายโกฏิปี จนถึงขั้นอสงไขยคือโกฏิก าลังยี่สิบมาแล้วจริง ๆ เกิดมีมนุษย์คนหนึ่งที่ยัง
ไม่ถือสัญชาติใด ๆ ทั้งสิ้น วันหนึ่งหมอไม่มีอะไรจะท า เพราะล่อเจ้าช้างแมมม็อธเสียอ่ิมตื้อ (ที่ไมม่ีอะไรจะท านี้ 
คนละความหมายกับการตกงานและไม่มีงานท าในปัจจุบัน) อยู่ว่าง ๆ เอนหลังมองเห็นแมงมุมชักใยขึงกางดัก
แมลงต่าง ๆ อยู่  หมอคงมีไอ.คิว.สูงอยู่บ้าง เลยหาเส้นด้ายใยต่าง ๆ จากพืชและสัตว์มาถักสานเล่น กลายเป็น
อะไรก็ไม่รู้ เป็นตารางเป็นตาข่ายพิลึกกึกกือ แผ่ขยายออกแล้วกว้างกลมใหญ่ดีจริง แต่ก่อนนั้นยังไม่คงเรียกเจ้า
สิ่งนี้ว่า แห อาจจะเรียกว่า ห า ก็เป็นได้  หมอถักไว้จนขี้เกียจจะท าต่อ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปท าอะไรให้เป็น
ประโยชน์ ไอ้บ้านี้เลยเอาไปพาดขวางไว้ ปากถ้ าที่เคยอยู่เคยนอน แล้วมานอนดูเล่น ๆ แก้เซ็งไปยังงั้นเอ ง นี่
กระมัง ต่อมาจึงได้วิวัฒนาการมาเป็นม่านเป็นมู่ลี่ นับได้ว่าเป็นแหผืนแรกของโลก ใครไม่เชื่อให้ไปถามคน
ประทับทรงที่ส านักใกล้บ้านเองเถิด 
 ที่ไหนได้ เกิดมีค้างคาวที่อยู่ในถ้ าจะออกมากินตอนหัวค่ า บินกรูกันออกไปเป็นแสนเป็นล้ายตัว ติดตา
ข่ายเฮงซวยนั้นอีนุงตุงนัง เจ้าหมอบ้าคนนั้นหัวเราะชอบใจที่ท าเหมือนแมงมุมได้ ลองไปจับค้างคาวที่หน้า
แหลม ๆ ดูเลยถูกมันกัดเข้าให้ หมอเจ็บใจนักเลยจับมาเคาะหัวยัดมาเข้าปากเสียนี่ ถึงกับร าพึงว่า ไอ้นกมีหูหนู
มีปีกก็อร่อยดีเหมือนกันแฮะ 
 กินค้างคาวบ่อย ๆ จนหน้าตามหมอออกจะแหลมเหมือนค้างคาวทุกวัน หมอเลยเอาไปพาดไว้ตาม
ต้นไม้ มีนกบ้างอีแร้งเซ่อซ่าไปติดเข้า คราวนี้ไอ้หมอที่คิดว่าไปเต็มเต็งนั้น ฉลาดขึ้นมาบ้างแล้ว พลอยไม่ต้อง
ออกไปล่าไดโนเสาร์ไดโนศุกร์ให้เมื่อยแรง กางตาข่ายนั้นไว้ แล้วนอกกระดิกตีนครวญเพลง “ฐญฑฎฆฬฒ” 
(เพลงฮิตสมัยนั้น) คอยเก็บนกเก็บแร้งกนัเปรมไปเลย 
 ขณะนั้น คือครั้งนั้นแหละ ปลายังไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้หรอก และไม่ได้มีรูปทรงเหมือนปลาเช่นที่เห็น
อยู่ทุกวันนี้ เป็นเซลตัวอะไรไม่รู้ในชื่อทางชีววิทยา อยู่บนบกบ้างในน้ าบ้าง เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของโลก ภูเขา
ไฟระเบิดบ้าง แผ่นดินไหวบ้าง น้ าท่วมบ้าง เจ้าเซลพวกนี้จึงปรับตัวเองตามธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอด ยักย้าย
ตัวเองลงไปอาศัยอยู่ในน้ า  ทั้งน้ าเค็ม น้ าจืด ไม่รู้อีกนั่นแหละว่า คนกับปลาไปท าอีท่าไหนกัน เลยกลายเป็น
เงือก วิวัฒนาการเสริมสวยแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ กลายมาเป็นปลาตราบเท่าทุกวันนี้ 
 ปัญญาของมนุษย์เจริญขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของผิวโลก เส้นใยที่ไอ้เต็มเต็งคนนั้นสาน
ขึ้นมาก็มีขาดบ้างเปื่อยบ้าง หมอเลยโยนทิ้งน้ าหน้าถ้ านั่นเอง เพราะเบื่อจะกินหน้าค้างคาวกินแร้งเต็มที เผอิญ
อีกนั่นแหละที่ตอนลงไปอาบน้ าและตักน้ า เห็นอะไรไม่รู้ดิ้นโครมครามติดตาข่ายอยู่ เลยจับขึ้นมาได้แล้ว
กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวเบ้อเริ่ม (คงจะเพ่ิงเปลี่ยนสภาพจากเงือกมาเป็นปลาจริง ๆ แล้ว และตัวต้องใหญ่
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ขนาดนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวท หรือไม่ก็พ่ี ๆ ซูโม่)  จะเอาขึ้นมาท าย่าง ต้ม แกง หรือท าก้อยดิบ ๆ อย่างผมชอบ
หรือไม่นั้นก็ไม่สามารถจะส่งโทรจิตไปถามข้อมูลได้ 
 นี้เอง…คือการใช้ตาข่ายนั้นมาจับปลาของมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก และได้รู้ว่าเจ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ านั่น
อร่อยดีไม่แพ้สัตว์บก สัตว์ปีกเลย 
 เพ่ือความสมดุลของธรรมชาติ เมื่อสัตว์น้ าทั้งหลายรู้ว่า ตัวเองถูกละเมิดอธิปไตย ถูกมนุษย์จับพวก
พ้องไปกินบ่อย ๆ จึงลงมติคิดจับมนุษย์มากินชดเชยบ้าง แต่ก็ถูกมนุษย์ตามล่าตามล้างมากินโดยวิธีแปลก ๆ 
แทบเอาตัวไม่รอด จนทุกวันนี้ยังเหลือปลาที่ชอบกินคนอยู่บ้างประปราย เช่น ฉลามในน้ าเค็ม และปิรันย่าใน
น้ าจืด มนุษย์ที่คิดว่าตัวเองเก่งและฉลาดแล้วก็ตามเหอะ หากรู้ว่าแหล่งใดมีฉลาม มีปิ รันย่า ก็ขี้หดตดหายได้
เหมือนกัน 
 อ้อ  ลืมอีกชนิดหนึ่ง ถ้าลงอาบน้ าหรือจับปลาตามห้วยหนองคลองบึงที่พึงระวังคือ “ปักเป้า” ที่ชอบ
กัดตรงจุดที่ส าคัญของคนเราเสียด้วยซี ทั้งนี้ ไม่ต้องไปนับถึงคนที่เป็นศพขึ้นอืดลอยน้ า ถ้าเก็บศพไม่ทัน มีหวัง
ถูกพวกปลาที่ยังมีความแค้นในสายเลือดพากันมารุมปาร์ตี้ตอดเล็กตอดน้อย กินเนื้อคนให้เปรมปรีดิ์เหลือแต่
กระดูก นับเป็นการล้างแค้นให้บรรพบุรุษและพวกพ้องของมันได้อย่างโอชาที่สุด 
 นับว่าเส้นใยที่ไอ้มนุษย์เต็มเต็งคนแรกของโลกนี้กลายเป็นที่นิยมทั่วไป ต่างค้นคิดถักสานเป็นชนิดต่าง 
ๆ ได้ตามต้องการทุกขนาด  แม้กระทั่งใช้ไล่ราวีไดโนเสาร์ก็ยังมีดัดแปลงปรุงแต่งตัดต่อกลายเป็นสวิง  ยอ  
โพงพาง  กะวะ  อวน  กั้นซู่  คัดซ้อน  และอะไรต่ออะไรจิปาถะ ตลอดจนชาวเมืองพระร่วงหันมาเลียนแบบไอ้
มนุษย์ดึกด าบรรพ์นั้น น าตาข่ายมาขึงบนปลายเสาไม้ไผ่ ติดหลอดแบล็กไลต์ล่อแมงดามาติดกลายเป็นอาชีพ
หนึ่งที่ท ารายได้มหาศาล ส่งแมงดาอัดปี๊ปมาขายถึงกรุงเทพฯ และท่ัวอาณาจักรไทยตราบเท่าทุกวันนี้  
 เอ๊ะ..ไม่ทันไรไหงข้ามข้ันไปถึงเมืองสุโขทัยแล้วหรือนี้…? 
 ผมจึงอนุมัติตัวเองสรุปด้วยความเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวว่า มนุษย์ได้รู้จักใช้แหมาก่อนที่ปลาจะอุบัติขึ้นในโลก
นี้ และขอชมเชยตัวเองที่สามารถนั่งเทียนอมเมฆเล่าเบื้องหลังของแหมาได้ตลอดรอดฝั่ง 
 ก่อนที่ไนล่อนจะมีบทบาทมาแทนด้ายขนาดต่าง ๆ นั้น แต่ก่อนชาวบ้านยังนิยมใช้ด้ายสานแหกันอยู่ 
ด้ายมหีลายชนิด คือ ด้ายกลุ่ม ด้ายเขล็ด เป็นอาทิ ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า แหมีหลายชนิดหลายขนาด คือ 
แหถี่ แหห่าง แหห้าว และแหงม ขนาดช่องตาข่ายเรียกเป็นชนิดของแห คือ เอานิ้วแหย่เข้าไป ถ้าพอดีนิ้วก้อย
เรียกว่า  แหก้อย   นิ้วชี้เรียก แหชี้  นิ้วโป้ง (หัวแม่มือ)  เรียกแหโป้ง  ยังขยายความได้อีกจากความยาวของแห
จากจอมจดชายตีน ความยาววัดด้วยมาตราศอกของคนสาน  มีตั้งแต่วาเดียวไล่ขึ้นไป 4 -  5  -  6  -  7  -  8  
-  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14   -  15  -  16  ศอก  แหที่ตาขนาดนิ้วก้อยลงมาจนแหย่ไม่เข้าเรียก  
“แหถี่”  ใช้ทอดเอาปลาเล็กปลาน้อยและกุ้ง บางคนก็เรียก “แหปลาซิว”  ที่ตาห่างหรือแหห่าง  โดยมากเป็น
แหงมไม่ต้องมีสายกระไดคอยโรยตามแห ที่ตาห่างขนาดใหญ่กว่านิ้วโป้งถึงขนาดเอาแขนสอดเข้าได้ ใช้ทอดเอา
ปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาสวาย หรือใช้ทอดตอนน้ าหลาก จ าเป็นต้องมีสายกระไดคล้องข้อมือไว้ด้วย ค่อย ๆ ดึง
ห้าวขึ้นมาและเดินตามสายน้ าไหลตามแหไปอย่างทะนุถนอม ถ้าเป็นแหงมต้องคอย “จอบบ้อน”  (ปลาผุด)  
เซียนทอดแหจะนั่งนิ่งดูดยาอีโป้คอยอย่างใจเย็น รู้ว่าตัวที่บ้อนขึ้นมานั้นเป็นปลาอะไร เล็กหรือใหญ่  ปลากระดี่ 
ปลาหมอนั้นไม่สนใจ เขาคอยจอบปลาใหญ่อยู่เท่านั้น พอปลาบ้อนขึ้นเท่านั้นและเขาก็บรรจงหว่านครอบทันที 
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เหน็บยาดูดไว้กกหู ลงในน้ างมชูหัวโผล่ขึ้นมาเหมือนหมาลอยน้ า ขั้นแรกต้องกดลุกให้จมดินรอบปากแห 
เรียกว่า “เหน็บตีน”  กันปลาจะโผออกนั่นเอง แล้วค่อยคล าตามแหไปเรื่อยจะพบตัวปลาอยู่ในนั้น พวกนี้มักได้
ปลาใหญ่สมน้ าสมเนื้อที่เสียเวลาคอย พวกมีแหตาถี่ก็แค่ทอดเหยาะแหยะตามริมน้ าเก็บกุ้งปลาซิวใส่กระป๋อง
ไป ตรงไหนเป็นวังน้ าลึก น้ านิ่งหน่อย ไม่ต้องใช้คาถาเรียกปลามาชุมนุมเหมือนพระสังข์ทอง แต่ใช้วิธี “โยน
ตูม” คือ หาดินหรือหินก้อนย่อม ๆ เท่าก าปั้นโยนตูมลงน้ าเฉย ๆ คอยสักพักพวกปลาหน้าโง่ เช่น ตะเพียน 
ปลาซิว คงนึกว่าเทวดาโยนอาหารมาโปรดกระมัง ต่างกรูเกรียวมาออกแถวนั้นจึงถูกแหถี่กวาดเอาไปกินเสีย
มากต่อมาก 
 ส่วนอีกพวกหนึ่งนิยมเหยียบหัวเรือออกหาทอดตามบึงใหญ่ตามล าน้ า ไม่อยู่นิ่งเหมือนคนบนฝั่ง การ
ทอดแหโดยวิธีใช้เรือนั้นต้องมีนายท้ายเรือหรือนางท้ายเรือคอยพายงัด ชะลอหยุดตามที่ต้องการได้เสมอทุก
รูปแบบ คนทอดต้องมีจังหวะจะโกลน ขย่มตัวเองและโยกตัวหว่านแหลงไป ค่อยห้าวขึ้นมาปลดปลาไว้ท้องเรือ
หรือใส่ตะข้องก็แล้วแต่วิธีทอดแหใช้เรือนั้น โดยมากจะเป็นฤดูน้ าข้ึนหรือน้ าหลากมา คนทอดแหบนเรือ ถ้าเป็น
เรือใหม่มักหล่นโครมลงน้ าตามแหไปด้วย นับเป็นการเสียหน้ามากทีเดียว 
 ใช่ว่ามีเรือแล้วจะสามารถไปทอดที่ไหนก็ได้สบายดี ได้เปลี่ยนที่บ่อย ๆ ไม่ซ้ าซากและได้ปลามากกว่า
คนอ่ืนเสมอไป คนที่ซวยที่สุดอาจจะได้แค่สายกระไดแหกลับบ้านก็เป็นได้ และก็เป็นมาหลายรายแล้ว เวลา
หน้าน้ าหลาก เมื่อหว่านลงไปครอบกอไผ่ทั้งกอที่ถูกกระแสน้ าพัดมา มันเคลื่อนตัวไปอยู่ใต้น้ าใครจะมองเห็น 
หว่านตูมลงไปไม่ต้องไปคิดว่าจะลงไปงมปลดได้ ซ้ายก็ติด ขวา หน้า หลังติดยุ่งไปหมด ผลสุดท้ายต้องยอมสละ
เรือ เอ๊ย..แหทั้งผืนรวมทั้งลูกแหด้วย ตัดมาได้แต่สายกระไดกลับบ้านเท่านั้นเอง 
 การสานแหไม่ยากและไม่ง่าย ถ้าไม่ปวดเมื่อยเอวก่อน เพราะต้องนั่งเป็นวัน ๆ คนสานแหเก่ง ๆ แค่
อาทิตย์เดียวก็ได้ผืนหนึ่งแล้ว และมักเป็นโรคกษัยปวดเอวปวดขา คนแก่ ๆ  ที่แขวนแหแล้ว (ยังกะนักมวย
แขวนนวม) ใช้เวลาว่าง ๆ นั่งสานแหสานสวิงไว้ให้ลูกหลานบ้าง ขายบ้าง เพราะจะไปหาปลาอย่างเก่าก็สังขาร
ไม่ให้  จะสานแหนั้นขั้นแรกต้องหาซื้อด้ายกลุ่มมา เขาเรียกกันว่าเป็น “รัง” เอาขนาดที่ส าหรับจะสานแหใช้ 
แหถี่ใช้ด้ายเส้นเล็ก แหงมแหโป้ใช้เส้นใหญ่และเหนียวทนมือทนตีนตอนงมจมโคลน จะสานแหต้องมี “กีม” 
(ภาษาอีสาน) คือ  “ชุน”  เครื่องมือสานแหนั่นแหละ ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น พะยูง ประดู่หรือเอาไม้ไผ่ท าก็ได้ 
ยาวขนาดครึ่งศอกก็มี คืบเดียวก็มี เอาด้ายที่จะสานกวัดเข้าในกีมจนเต็มเป็นใช้ได้ 
 เหลาไม้แบนเหมือนไม้บรรทัด แต่สั้นครึ่งเท่านั้น จะเอาแหขนาดไหนละ ..ก้อย  - ชี้  -  โป้ง  ก็เหลาไม้
นั้นตามต้องการ เพ่ือใช้สานสอดด้ายให้ขวดกันตามขนาดไม้นี้ พอสานได้เต็มไม้แล้วจึงรูดออกสานต่อไปเรื่อย ๆ 
 ก่อนจะสานแหต้องก่อ “จอม” เป็นห่วงก่อน การก่อจอมนี้ต้องใช้เส้นโตหน่อยเพ่ือกันขาด เพราะจอม
เป็นศูนย์กลางรับน้ าหนักแหทั้งผืน และจอมนี้เองเป็นห่วงใช้เป็นที่ผูกสายกระได้ไว้ส าหรับท้าว 
 สายกระไดสมัยก่อนเขาจะถักเป็นเส้นงดงามกลมเกลี้ยง ฝีมือประณีต ตรงปลายที่จับท าเป็นห่วงคล้อง
ข้ อ มื อ กั น แ ห ห ลุ ด  แ ต่ เ ดี๋ ย ว นี้ ต้ อ ง ก้ า ว ห น้ า ใ ห้ ทั น ส มั ย  ใ ช้ ส า ย ไ น ล่ อ น ส ะ ด ว ก ดี  ข น า ด   
2  -  3  หุนก็พอแล้ว ความยาวแล้วแต่ชอบ คือไม่ยาวและสั้นจนเกินไป ยาวไปก็เกะกะ หนักเปล่า ๆ  
 สั้นไปก็จะฉุดเอาคนหว่านลงน้ าตามแหไปด้วย 
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 เมื่อก่อจอมได้แล้วก็ เริ่มสานซีครับ ถ้าสานไปเรื่อย ๆ แหก็ไม่บานปลายออก เขาจึงต้อง  
มี “แข”  ค าว่า แข ภาษาแห เขาไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์ดวงเดือนอะไรเลย เรียกตรงที่สานถักเงื่อนไป
ประมาณ  5  -  6  ตา  แล้วสานผูกเงื่อนซ้ าที่เก่าอีกครั้ง ท าให้ตรงนั้นเป็น “ตาตีบ” เมื่อสานต่อไปแล้วรอบ
ต่อไปจะค่อยบานออก สานอย่างนี้จนได้รอบที่  5  -  6  วัดตามความยาวลงไปหรือประมาณครึ่งศอกก็ต้องตั้ง
แขใหม่อีกเรียกว่า  “ เก็บแข”  ตาแขนี้แล้วแต่ขนาดของตาแหว่งเป็นแหถี่แหห่าง แหก็จะค่อย ๆ  บานออก
เรื่อย ๆ  จนความยาวลงไปที่ต้องการว่าจะเอาแหกี่ศอก 
 ก่อนจะถึงชายสุดท้ายของผืนแห  จะต้องท า “เพลา”  ด้วยการสานผูกเงื่อนที่ตานั้นซ้ า  2  -  3  ครั้ง  เป็น
ที่จะใช้เชือกมาร้อยผูกเพลาให้เป็นประเปราะ เพราะเมื่อ “ใส่ลูก” แล้วต้องมีเชือกผูกลูกแหไว้ทุกระยะ ตามจ านวน
เพลา ก่อนจะเอาแหไปทอดต้องผูกเพลานี้ก่อน ถ้าไม่ผูกก็ไม่ได้กินปลาเท่านั้นเอง เอาด้ายที่ผูกลูกแหนั่นแหละ
ขึ้นมาผูกตรงตั้งเพลาไว้ เวลาจะผูกเพลานี้นั่งชันเข่าหน่อยเอาตีนแหคลุม ถ่างหัวเข่าออก ตาแหจะกางเอาด้าน 
ที่ผูกลูกแหอยู่ยกขึ้นสอดเข้าด้านในปากแหแหย่เข้าตาเพลา ผูกด้วยเงื่อนกระตุก  ตีนแหก็จะกลายเป็น
กระเปาะกันไม่ให้ปลามุดออกได้  ถ้ากระเปาะเพลาใหญ่นัก เพราะตั้งเพลาไว้สูงเกินพอดี เขาเรียกแหนี้ว่า 
“เพลาต่ง” หรือ  “เพลาลึก”  คือ  มันโป่งเป็นกระโปรงผู้หญิง  ที่ดีคือปลาเข้าไปแล้วหลุดออกมาได้ยาก ที่ไม่ดี
คือเมื่อทอดเจอตะไคร่น้ าหรือเศษไม้เศษขยะ ต้องเสียเวลาสลัดออกให้หมด สู้เพื่อน ๆ ไม่ได้ ถ้ากระเปาะหย่อน
ตื้น ๆ แทบเหมือนไม่ได้ผูกเพลา เขาเรียก  “เพลาตื้น”  มักใช้กับแหงม  ถ้าใช้วิธีห้าวปลาจะออกง่าย 
 การ “ใส่ลูก”  ที่ตีนแหนั้น จะใช้หนักหรือเบาท าได้ทั้งนั้น คือ สานคล้องยักกับลูกแหด้วยวิธีลูกต่อลูก 
หรือลูกเว้นลูก หรือเว้น  2  -  3  ลูก  ค่อยสานใส่ชายตีนแหครั้งหนึ่งเรียกว่า  “นอน  2  หรือนอน  3” บ้าง
แล้วแต่จะเว้น  (ที่เรียกว่าลูกนอน)  เว้นมากแหจะหนักลงน้ าได้ไว แต่ท าให้คนหว่านปวดแขนปวดไหล่จับไข้เอา
ง่าย ๆ และก็หมดแรง หว่านไม่ในด้วย ถ้าใส่ลูกเล็กและเบาไปจะช้าไม่ทันปลาอีกนั่นแหละ ต้องเอาค าพระเข้า
มาประยุกต์ด้วยคือ  “มัชฌิมาปฏิปทา”  กะนอนลูกแหให้พอเหมาะกับคนหว่านและชนิดของแห 
 เมื่อจะสานต้องเลือกเส้นด้ายด้วยว่า เส้นใหญ่เทอะทะไปหรือไม่ ถ้าด้านเส้นใหญ่โตมโหฬารเกินพอดี
เขาเรียกว่า “แหหึก”  หว่านไปแล้วกว่าจะจมน้ าปลาหนีหมด 
 ถ้าแหไปเก่ียวตอเกี่ยวไม้ใต้น้ าต้องลง  “งม”  ปลดออก  หรือแหขาดก็ต้องปะชุนให้เหมือนเก่า การชุน
แหนั้นเรียกว่า “ผูงแห”  ไม่เช่นนั้น ปลามุดออกรูขาดรูโหว่หมด แหที่สานด้วยด้ายกลุ่มสมัยเก่านั้นใช้งานบ่อย
ถูกน้ าแล้วเปื่อย ขาดง่าย เพ่ือให้คงทนถาวร เขาจึงต้องย้อมแหก่อนน าไปใช้ หาลูกมะเกลือลูกตะโกมาต าหรือ
โขลกคั้นเอาแต่น้ ากรองไว้ หาซื้อเลือดตามโรงฆ่าสัตว์มาหมักผสมกับน้ าสมุนไพรที่กรองไว้แล้ว เอาแหที่สาน
เสร็จลงย้อมแช่หมักไว้จนเน่าซักสองสามวัน จึงเอาขึ้นมาใส่หวดนึ่งเหมือนนึ่งข้าวเหนียว พระเดชพระคุณเอ๋ย…
โคตรมหาเหม็นยิ่งกว่าอีแร้งตายเน่าสิบฝูงก็ไม่ปาน  จะรู้จากกลิ่นได้ทันทีที่นึ่งอยู่ มันโหยหวนทวนลมอบอวลไป
ทั่วอาณาบริเวณ 
 นึ่งสุกแล้ว (ไม่รู้ว่าชิมดูหรือไม่)  เอาไปขึงตากให้แห้ง จะแข็งกระด้างยังกะลงแป้งเสื้อผ้าฝ้าย ตอนผม
เป็นนักเรียน ตากแห้งก็น าไปหว่านได้ทันที ใช้ทอดนาน ๆ เข้าชักจืดจางน้ าย้อมก็ต้องย้อมใหม่ ใช้ไปย้อมไปจน
หมดสภาพ ก็เราะเอาลูกไว้มาสานผืนใหม่ต่อไป 
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 สมัยนี้ นิยมใช้ไนล่อนที่แสนจะทนทาน เบา เหนียว ไม่ต้องเสียเวลาย้อม จะสานเองก็ได้ ซื้อที่เขาสาน
ขายตามร้านค้า เรือนจ า หรือตามตลาด มีขายถมเถไป จะเอาขนาดไหน ชนิดไหนมีให้เลือก ทั้งส าเร็จรูปและ
ไม่ส าเร็จรูป  (คือใส่ลูกและยังไม่ได้ใส่) 
 ไม่ใช่ว่าแหจะใช้ทอดเอาเฉพาะสัตว์ในน้ าเท่านั่น แม้แต่สัตว์บกมีปีก เช่น นักจับนกไปขาย เขาจะเอา
แหนี้แหละออกหาหว่านเอาตามพุ่มไม้  ต้นปรือ  เกาะกันเป็นกลุ่ม   มีชุกเป็นฝูงตามพุ่มไม้กลางบึง  เวลาจะจับ
ไก่เป็นมาเชือดต้มแกล้มเหล้าซักตัวสองตัว เอาข้าวโปรยล่อเสียหน่อย ใช้แหนี้หว่านครอบเอารับรองไม่มีหลุด
ไปได้ ง่ายดีสะดวกดีจะตายไป 
 หากไก่หรือเป็นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของเพ่ือนบ้านที่ท่านชังน้ าหน้าและท่านจ้องเป็ดไก่นี้มานานแล้ว 
ท่านก็สามารถจับโดยวิธีง่าย ๆ  อย่างผมว่านี้  และท่านก็สามารถเข้าคุกได้ง่าย ๆ อีกด้วย 
 ก็ดีเหมือนกัน…  หากท่านยังไม่รู้จักวิธีสานแหเลย อยู่ในคุกว่าง ๆ นักโทษเขาชอบสานแหสานสวิงไว้
ขาย ท่านพลอยจะได้เรียนรู้วิธีการสานแหสานสวิงได้อย่างสมใจนึก โดยไม่ต้องมาทรมานอ่านมหาวิทยานิพนธ์
มหากาฬของผม  ให้เสียเวลาไปซื้อปลาตามตลาดมาท ากินเปล่า ๆ พับเผื่อย  … 
 
(จ าปี  จ าปาพันธุ์.2538  “มหาวิทยานิพนธ์ว่าด้วยเรื่อง “แห”  ต่วย  ตูน  ปีที่  24  เล่มที่  11)  
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ภาคผนวก 2 
ประเด็นอภิปราย 

 
1. ภาษามีความเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างไร  

การพิจารณาภาษาอาศัยทฤษฎีใดบ้าง 
2. การใช้ภาษาตามบริบทของการสื่อสารควรค านึงถึงสิ่งใดบ้าง 
3. ทฤษฎีวัจนกรรมมีกี่รูปแบบ ทฤษฎีวัจนกรรมเกี่ยวข้องกับความหมายอย่างไร  
4. ระดับภาษามีความส าคัญอย่างไรและมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างไร 
5. จงอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค ากล่าวที่ว่า “ไม่มีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ

ทางภาษา” 
6. จงอภิปรายในประเด็นที่ว่า”ปัจจัยบางอย่างเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา แต่ปัจจัย

บางอย่างกลับเป็นผลเสียต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา” 
7. สิ่งใดบ้างที่เป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะในการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
8. วาทศิลป์และการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการพูด มีความส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาทักษะการพูด 
9. การพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อครูภาษาไทยอย่างไร 
10. ในฐานะครูภาษาไทย ท่านได้พัฒนาทักษะการเขียนของท่านโดยวิธีใดบ้าง จงอภิปรายและยกตัวอย่าง

ประกอบ 
11. ท่านมีวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการฟังของนักเรียนของท่านอย่างไรบ้าง และในวิธีที่ท่านใช้

นั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิดหรือหลักการใด จงอภิปรายและยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน 
12. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดให้แก่นักเรียนนั้น ท่านพบว่าปัญหาใดบ้างและ

ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร จงอภิปราย 
13. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนนั้น ท่านพบว่าปัญหาใดบ้างและ

ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร จงอภิปราย 
14. ปัจจุบันมีค ากล่าวว่า นักเรียนมีปัญหาในเรื่องทักษะการเขียนมากกว่าทักษะอ่ืนๆ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

และนักเรียนที่ท่านสอนมีปัญหาเรื่องนี้ในด้านใดบ้าง และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร 
15. การฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองมีวิธีการใดบ้าง จงยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะใช้ฝึกทักษะ

ดังกล่าว 

 


