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แผนการสอนหน่วยที่ 1

ภาษากับความคิด

ตอนที่
1.1		ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด

1.2		กระบวนการคิดของมนุษย์

1.3		การพัฒนาสมรรถภาพการคิดกับการใช้ภาษา

แนวคิด
1.		 	ความคิดของมนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อสารด้วยภาษา	 กระบวนการคิดเกิดจากการท�างานของ 

ส่วนต่างๆ	ในสมองเช่ือมโยงข้อมลูทีร่บัรูผ่้านประสาทสมัผสั	บรูณาการกบัข้อมลูและประสบการณ์

เดิม	เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นภาษาในลักษณะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

2.		 	กระบวนการคิดของมนุษย์มีล�าดับข้ันตอน	ตั้งแต่การคิดทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการคิด-

ระดับสูง	มีลักษณะการคิดหลายแบบ	กระบวนการคิดที่ท�าให้มนุษย์มีโอกาสเรียนรู้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี	คือการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.		 	สมองมรีะบบการท�างานทีท่�าให้มีการถ่ายทอดเป็นภาษาและเป็นพัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวยั	

การสร้างเงื่อนไขและปัจจัยจะส่งเสริมความสามารถในการคิดค้นหาความหมาย	 (รับสาร)	 และ 

การใช้เหตุผล	(ส่งสาร)	โดยฝึกอย่างสม�่าเสมอและใช้กระบวนการคิดที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	1	จบแล้ว	นิสิตสามารถ

1.		อธิบายความหมาย	ลักษณะ	และความสัมพันธ์ของภาษาและความคิดได้

2.	 อธิบายกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับการสื่อสารได้

3.		อธิบายหลักและแนวการพัฒนาสมรรถภาพการคิดได้

กิจกรรมการเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	1	ในแบบฝึกปฏิบัติ

2.		อ่านแผนการสอนประจ�าหน่วยและประจ�าตอนในแบบฝึกปฏิบัติ

3.		อ่านสาระส�าคัญของหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องในแบบฝึกปฏิบัติ

4.	 อ่านแผนการสอนและศึกษาเนื้อหาสาระของหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องในเอกสารการเรียน
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5.		 	ท�ากิจกรรมระหว่างเรียนท่ีก�าหนดไว้ท้ายหัวเรื่อง	 และตรวจค�าตอบจากแนวตอบกิจกรรมใน 

แบบฝึกปฏิบัติ

6.	 ฟัง-ดูสื่อซีดีรอมประจ�าหน่วย

7.	 ท�ากิจกรรมการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

8.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	1	ในแบบฝึกปฏิบัติ

สื่อการสอน
1.		 เอกสารการเรียนหน่วยที่	1	

2.		แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่	1

3.	 สื่อซีดีรอมประจ�าหน่วย	

การประเมินผล
1.		ประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน

2.		ประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน

3.		การสอบไล่

หลังจากอ่านแผนการสอนนี้แล้ว ให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

ในแบบฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1
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ความน�า

  

ความคิดกับภาษามีความสัมพันธ์กันมานานนับแสนปี	ดังที่กฤษณมูรติ	(2529)	กล่าวว่า	ความคิดเป็น

ปัจจัยร่วมของมนุษยชาติทุกชาติ ทุกฐานะ ทุกอาชีพ และสถานะ ความคิดปรากฏตัวเป็นค�าพูด ท่าทาง สีหน้า 

และการเคลื่อนไหวของร่างกาย	 โดยที่ความคิดเกิดจากกิจกรรมความรู้ที่สะสมไว้ในสมองเป็นความทรงจ�า	 

ความคิดจึงเป็นการท�างานของสมอง	เกิดปฏิกิริยาของความจ�าที่สะสมเป็นความรู้และประสบการณ์	ความคิดมี

อิทธิพลเหนือชีวิต	ไม่ว่าจะท�าอะไรก็จะมีความคิดอยู่เบื้องหลัง	และความคิดก่อให้เกิดอ�านาจทางด้านจิตใจและ

การกระท�าของมนุษย์

ดังนั้น	 การศึกษาเรื่องของทักษะภาษาที่น�าไปใช้ในการสื่อสาร	ควรจะมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกลไก 

การท�างานของสมอง	เพื่อจะได้เข้าใจภูมิหลังและเงื่อนไขที่ท�าให้บุคคลใช้ภาษาในลักษณะต่างๆ	และมีเป้าหมาย

หรอืเจตนาอย่างไรในการสือ่สารระหว่างกนั	นอกจากนีย้งัมคีวามรู	้ความเข้าใจทีจ่ะพฒันาการคดิเพือ่เสรมิสร้าง

ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลตามต้องการ

ในหน่วยที	่1	ภาษากบัความคดิ	น�าเสนอเน้ือหาโดยสงัเขปเก่ียวกับภาษาและกลไกการท�างานของสมอง

ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร	ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระบบการท�างานของสมอง	

ลักษณะของภาษา	และความสัมพันธ์ของความคิดกับภาษา	 เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และแนวการพัฒนาทักษะ 

การฟัง	 (ดู)	 พูด	 อ่าน	 และเขียนในหน่วยต่อๆ	 ไป	 หากนักศึกษาสนใจกลไกของสมองกับความคิดให้ลึกซึ้ง	 

ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ	ตามรายชื่อในบรรณานุกรมท้ายหน่วยนี้	
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แผนการสอนตอนที่ 1.1 

ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	1.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

 หัวเรื่อง
1.1.1		ความรู้เกี่ยวกับภาษา

1.1.2		ความรู้เกี่ยวกับความคิด

1.1.3		ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด

แนวคิด
1.		 	ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารเพื่อรับรู้ความหมายและเกิดความเข้าใจกัน	 โดยใช้

ถ้อยค�าภาษาที่เป็นเสียงพูด	และตัวอักษรเป็นภาษาลายลักษณ์	นอกจากนี้ยังสื่อความหมาย

ด้วยกิริยาท่าทาง	วัตถุสิ่งของ	และสิ่งอื่นๆ	ภาษาจึงมีความส�าคัญในการด�าเนินชีวิตและยังมี

บทบาทในการสร้างวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับวัฒนธรรม 

ประเภทอื่นๆ	

2.		 	ความคิดเกิดจากระบบการท�างานของสมองส่วนต่างๆ	 โดยการรับสาร	 จัดระบบสารและ 

ส่งสาร	 แล้วใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดออกมา	สมองของมนุษย์แบ่งเป็นส่วนๆ	แต่ละส่วน

ท�างานเกี่ยวกับความคิด	อารมณ์	 และความรู้สึก	 โดยการเชื่อมโยงของใยประสาทในเซลล์

สมองแต่ละส่วน	 เป็นวงจรการท�างานที่ซับซ้อนที่มีการเช่ือมต่อกันและมีการเปลี่ยนแปลง	

เกิดการคิดในแบบต่างๆ	

3.		 	ภาษามีความสมัพันธ์กบัความคิด	เกดิเป็นกระบวนการสบืเนือ่งในลกัษณะของปฏกิริยิาลกูโซ่	

มีการเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ท่ีรับผ่านประสาทสัมผัสและการรับรู้ด้วยจิตใจ

กบัประสบการณ์ทีส่ะสมในส่วนของสมอง	ความสมัพนัธ์ของภาษากบัความคดิท�าให้เกดิภาวะ

การจดจ�า	การลมื	การจดัประเภท	การจดัล�าดบัของสิง่ทีร่บัรู	้การคดินามธรรม	และการนยิาม	

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่	1.1	จบแล้ว	นิสิตสามารถ

1.	 อธิบายลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวันได้

2.	 อธิบายและยกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้

3.	 อธิบายลักษณะและความส�าคัญของกลไกการท�างานสมองในการคิดได้

4.	 อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดได้
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เรื่องที่ 1.1.1

ความรู้เกี่ยวกับภาษา 

มนษุย์ตดิต่อส่ือสารเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวให้รบัรูแ้ละเข้าใจกนั	โดยใช้เสยีง	สญัลกัษณ์	รหสัหรือสญัญาณ

ต่างๆ	ตามที่ก�าหนดความหมายที่รับรู้ร่วมกัน	มนุษย์ได้พัฒนาภาษาข้ึนมาใช้ในสังคมของตน	จากภาษาตาม

ธรรมชาติและปรุงแต่งให้มีความละเอียดประณีตงดงาม	 สืบทอดกันมาตามล�าดับเวลาของประวัติศาสตร	์ 

นอกจากนี้	 มีการเรียนรู้ถ้อยค�าภาษาและก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์การใช้ภาษาในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน	 

ภาษาจึงเป็นสมบัติของมนุษย์ท่ีใช้อยู่เกือบตลอดเวลาเมื่อมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอ่ืน	มนุษย์ใช้ภาษา 

ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน	แม้ในเวลานอน	มนุษย์ก็ยังฝันว่าใช้ภาษาในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ	อีกด้วย	

1. ความหมายของภาษา
ภาษาเป็นค�าที่หมายถึงถ้อยค�าที่ใช้ในการสื่อสาร	ภาษาแรกที่มนุษย์ใช้คือ	เสียงพูดที่มีความหมายที่ได้

ตกลงกัน	 ต่อมาเมื่อมีการคิดเครื่องหมายแทนเสียงพูดและเขียนบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ก็เรียกว่า	 

ภาษาเขียนหรือภาษาลายลักษณ์	

มนุษย์ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนโดยใช้ถ้อยค�าที่คิดขึ้นมาเป็นภาษา	 และตกลงกันว่าจะให้ถ้อยค�าน้ัน

แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เจตนาหรือต้องการให้รับรู้และมีความเข้าใจตรงกัน	ทั้งในเวลาที่ฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	

2. ลักษณะของภาษา
ในชวีติประจ�าวันบคุคลใช้ภาษาทีมุ่ง่ความส�าเรจ็ในการสือ่ความหมายเป็นส�าคญัคือ	ก่อให้เกดิความเข้าใจ 

ตรงกันและรู้ความหมายในเวลารวดเร็ว	 การใช้ภาษาจึงต้องแจ่มแจ้ง	 กะทัดรัด	 ชัดเจน	บางคนอาจใช้ภาษาที่ 

สละสลวย	มีศิลปะและมีความไพเราะที่ประทับใจ

ไม่ว่าภาษาใดๆ	ภาษามีองค์ประกอบ	 3	 ประการ	 คือ	 เสียง	 (sound)	 แบบสร้าง	 (structure)	 และ 

ความหมาย	(meaning)	ภาษาพดูและภาษาเขยีนกเ็หมอืนกับสิง่อืน่ๆ	คอืมทีัง้ดแีละไม่ด	ีเป็นภาษาทีม่มีาตรฐาน

และภาษาที่ต�่ากว่ามาตรฐาน	การใช้ภาษาจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน	และ

สื่อสารกันตามกฎเกณฑ์ของภาษาที่สังคมของคนท่ีใช้ภาษานั้นๆ	 ยึดถือร่วมกัน	 ดังเช่น	 ลักษณะและการใช ้

ภาษาไทยย่อมแตกต่างจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ	หรือภาษาอื่นๆ	เพราะมีระบบกฎเกณฑ์ของการใช้ถ้อยค�า

ภาษาที่แตกต่างกัน	แต่ลักษณะส�าคัญของการใช้ภาษาคล้ายคลึงกันคือ	ใช้ภาษาคล่องแคล่ว	มีศิลปะภาษา	และ

ใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะและสังคมวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ	
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ภาพที่ 1.1 ลายสือไทยสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1826) และอักษรภาพของจีนสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะของภาษาอาจแบ่งตามการใช้ถ้อยค�าและไม่ใช้ถ้อยค�า	 เรียกว่า	วัจนภาษา	 และ	อวัจนภาษา 

วัจนภาษาเป็นภาษาถ้อยค�าทีส่ือ่สารด้วยเสยีงทีเ่ป็นระบบเสยีงทีใ่ช้ในภาษาหนึง่ๆ	ซึง่ไม่มคีวามหมายในอกีภาษา

หนึ่ง	 รวมถึงภาษาเขียนที่สื่อความหมายเป็นตัวอักษร	 เครื่องหมาย	 รหัส	และสัญลักษณ์ต่างๆ	ด้วย	 วัจนภาษา

ของภาษาไทยประกอบด้วยเสียงแท้	(สระ)	เสียงแปร	(พยัญชนะ)	และเสียงดนตรี	(วรรณยุกต์)	และผสมผสาน

เสียงเหล่านี้เป็นพยางค์	ค�า	กลุ่มค�า	ประโยค	และข้อความหรือเรื่องราว	

อวัจนภาษาคือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค�าและ	สื่อความหมายให้ปรากฏออกทางร่างกาย	 เรียกว่า	ภาษากาย

หรอืภาษาท่าทาง	และสือ่ความหมายด้วยตวัอกัษรทีเ่ป็นถ้อยค�า	สญัลกัษณ์	การกระท�า	วตัถแุละสภาพแวดล้อม	

อวัจนภาษาแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

1.  ภาษาสัญลักษณ์ หมายถึงอวัจนภาษาที่สื่อความหมายแทนลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งม ี

ความหมายแน่นอนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป	เช่น	การชูนิ้วสองนิ้ว	(นิ้วชี้และนิ้วกลาง)	เป็นสัญลักษ์ตัวอักษร	V	มา

จากค�าว่า	Victory	แปลวา่	ชัยชนะ	ใช้สื่อความหมายของ	“สู้” นอกจากนี้มีภาษาสัญญาณอื่นๆ	เช่น	สญัญาณธง	

สญัญาณจราจร	สญัญาณมอืทีใ่ช้ในการกฬีา	อาท	ิสญัญาณมือของกรรมการตดัสนิการแข่งขนัฟตุบอล	ภาษามือ

ของผู้พิการทางหู	 ภาษาภาพที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะเจาะจง	 เช่น	 ตราสัญลักษณ์ของบุคคลและหน่วยงาน	

เครื่องหมายสินค้าและบริการต่างๆ	รวมทั้งธงประจ�าชาติ

2.  ภาษาการกระท�า	 หมายถึงอวัจนภาษาที่เป็นการกระท�าของบุคคล	แสดงออกด้วยบุคลิกภาพและ

กิริยาอาการท่วงท่าของบุคคลที่เป็นธรรมชาติหรือตั้งใจกระท�าก็ได้	อวัจนภาษาประเภทนี้มีความหมายที่บ่งบอก

อารมณ์	ความรู้สึก	และวัฒนธรรมของบุคคล	ได้แก่	การแสดงออกทางสีหน้า	การประสานสายตา	การใช้ท่าทาง	

การเคลื่อนไหวมือ	ศีรษะ	 ไหล่	การยืน	 เดิน	นั่ง	การสัมผัสและการใช้น�้าเสียงพูด	มีชื่อเรียกหลายชื่อต่างๆ	กัน	

ได้แก่	เนตรภาษา	อาการภาษา	สัมผัสภาษา	และปริภาษา

3.  ภาษาวัตถุและสภาพแวดล้อม	หมายถึงอวัจนภาษาที่สื่อความหมายในตัวเอง	ช่วยให้รู้และเข้าใจ

สถานภาพ	ความรู้สึกนึกคิดและสังคมของบุคคล	 ได้แก่	 เวลา	 (กาล	ภาษา)	 สถานที่ต่างๆ	 รวมทั้งลักษณะเป็น
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ทางการ	 เคร่งขรึม	 สนุกสนานรื่นเริง	 เศร้าสลด	ฯลฯ	และช่วงระยะห่างระหว่างผู้พูด-ผู้ฟัง	 (เทศะ)	 ภาษาของ 

สีเสื้อผ้า	เครื่องประดับ	(วัตถุ)	มีชื่อเรียกอย่างอื่น	ได้แก่	เทศภาษา	และวัตถุภาษาตามล�าดับ

4.  อวัจนภาษาเขียน	หมายถึงลักษณะต่างๆ	ของตัวอักษรที่เขียน	เช่น	ลายมือเขียนหรือลายเซ็นเป็น

ระเบียบเรียบร้อย	ลายมือหวัด	ขาดระเบียบ	สะอาดหรือสกปรก	มีการขีดฆ่าลบ	เป็นต้น

การใช้อวจันภาษาควบคูก่บัวจันภาษามลีกัษณะของการใช้แทนกนั ซ�า้กนั แย้งกนั เสรมิกนั	และเน้นกนั 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมให้เข้าใจถ้อยค�าที่พูดหรือเขียน	สื่อความหมายและเรื่องราวได้ชัดเจนและรวดเร็ว 

ยิ่งขึ้น	 แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่แสดงออกอวัจนภาษาและวัจนภาษาที่ขัดแย้งกัน	 เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจได้ชัดเจน

ตรงกันและตรงตามเจตนาของผู้พูดหรือผู้เขียน

3.  ความส�าคัญของภาษา
มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส่ือสารอย่างมีระบบตามวัฒนธรรมการใช้ภาษา	 ในระดับพยางค์	 ค�า	 

กลุ่มค�า	ประโยค	วัจนภาษาและอวัจนภาษา	ภาษาจึงเป็นตัวกลางน�าความคิดหรือสิ่งที่ต้องการสื่อบอกไปสู่ผู้อื่น	

จึงกล่าวว่า	 “ภาษาพาสาร” มนุษย์ได้ใช้ภาษาพร้อมๆ	กับการติดต่อสื่อสารและการอยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย	์

ภาษาจึงมีความส�าคัญต่อสังคมมนุษย์ตลอดมา	

แม้ว่าสังคมหนึ่งๆ	มีภาษาสื่อสารกัน	มนุษย์ได้ใช้ภาษาในการสั่งสมความคิด	การถ่ายทอดความคิด	 

ในสถานการณ์ของการบอกกล่าว	การโต้แย้ง	การแสดงความคดิเหน็ถกเถยีง	รวมทัง้การโน้มน้าวใจ	ท�าให้บคุคล

มีความรู้	 ความคิด	 เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาที่ย่อมยังผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าตามล�าดับนับตั้งแต่ยุค

ดกึด�าบรรพ์	ตวัอย่างเช่น	เมือ่มนษุย์ค้นพบประโยชน์ของไฟหรอืความร้อน	น�ามาสูก่ารรูจ้กัใช้ไฟในการด�ารงชวีติ	

มีการถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติตาม	จากค�าพูดมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	ความรู้ได้พัฒนาเพิ่มพูน

และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 จากการบอกเล่าได้กลายเป็นวิทยาการที่ขยายความรู้และการศึกษาวิจัยจนถึง

ปัจจุบัน	 และคนในยุคนี้ได้รับประโยชน์จากความรู้เรื่องของไฟที่มีจุดเริ่มต้นมานับหลายพันปีได้อย่างมากมาย	

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า	ความสุขสบายในชีวิตและสังคม	ได้เจริญก้าวหน้าจากปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญ

ก็คือ	การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร

ภาษาจึงมีความส�าคัญต่อชีวิตและสังคม	 ได้สร้างสรรค์ความเจริญ	 โดยใช้ภาษาสื่อสารในสังคม	มี 

การถ่ายทอดเรื่องราว	ความรู้ต่างๆ	ตามล�าดับจากอดีตสู่ยุคสมัยปัจจุบัน	ภาษาได้สร้างอารยธรรม	วัฒนธรรม	

วิทยาการ	 รวมทั้งความงามหรือสุนทรียภาพให้แก่มนุษย์	 และเป็นมรดกที่สืบทอดมาโดยตลอดจนถึงสมัยใหม่

ในปัจจุบัน

4.  วัฒนธรรมภาษา
มนษุย์ใช้ภาษาสือ่สารระหว่างกนัเป็นจนเป็นแบบแผนในวถิชีวีติ	และป็นวฒันธรรมการใช้ภาษาทีม่รีะบบ

ระเบียบของการใช้ภาษาที่ชัดเจน	ดังเช่น	การใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ	 โอกาส	และบุคคล	 

มีการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	ศึกษากฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง	 ท�าให้เกิด 

ความเข้าใจได้ตรงกัน	
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วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของสังคม	มีการเรียนรู้	 การส่ังสม	 และการสืบทอด	 รวมทั้งม ี

การเปลี่ยนแปลง	ภาษาก็มีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ	คือ	มีระบบภาษา	มีการสืบทอดหรือ

เรียนรู้	และการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมวัฒนธรรม	

ภาษาไทยเป็นระบบภาษาที่ประกอบด้วยระบบเสียง	 ระบบค�า	 และวากยสัมพันธ์	 ก�าหนดเป็นระบบ

ไวยากรณ์ท่ีท�าให้ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่แยกจากภาษาอื่น	กล่าวคือ	ภาษาไทยมีลักษณะเป็นภาษาค�าโดด	มี

ระบบภาษาที่ใช้ค�าเรียงกันเป็นประโยคโดยตรง	 เป็นระบบความสัมพันธ์ของค�าเพื่อสื่อความ	แตกต่างจากภาษา

วิภัติปัจจัย	 อาทิ	 ภาษาบาลี	 สันสกฤต	ลาติน	ฝรั่งเศส	ซึ่งเรียงค�าในโยคโดยการเติมค�าหน้าหรือเปลี่ยนแปลง 

ท้ายค�าเพ่ือแสดงความหมายเฉพาะเจาะจง	เช่น	cat	–	the	cat	บอกปัจจบุนั	อดีต	และอนาคต	เช่น	eat,	eating,	

ate,	eatent,	will	eat

ภาษาไทยมรีะบบภาษาไทยคอื	มรีะบบค�าทีป่ระกอบด้วย	พยางค์	ค�ามลู	และค�าทีส่ร้างใหม่	ได้แก่	ค�าซ�า้	

ค�าซ้อน	ค�าประสม	(ไม่รวมการสร้างค�าใหม่ที่รับมาจากภาษาอื่น	เช่น	ค�าสมาส	ค�าแผลง)	จ�าแนกเป็นชนิดของค�า

ซึ่งท�าหน้าที่ต่างๆ	ในประโยค	ได้แก่	ค�านาม	ค�าสรรพนาม	ค�ากริยา	ค�าบุพบท	ค�าสันธาน	และค�าอุทาน	แล้วน�า

ค�ามาเรียงร้อยตามหลักหรือระบบวากยสัมพันธ์เป็นประโยคแบบต่างๆ	(อ่านรายละเอียดในหน่วยที่	2)	

ลักษณะทางไวยากรณ์เป็นกฎเกณฑ์ของการใช้ภาษา	ภาษาไทยมีเอกลักษณ์ของไวยากรณ์ที่แตกต่าง

จากภาษาอื่นๆ	 เป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยที่จ�าเป็นต้องศึกษาเพื่อจะใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ	นอกจากน้ีภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัภาษาอืน่ๆ	คอื	มลีกัษณะเป็นธรรมชาติ

ของภาษาหรอืเป็นภาษาสงัคม เป็นภาษาท่ีใช้เฉพาะกลุม่	เฉพาะกลุม่	เฉพาะวงการ	และมกีารเปล่ียนแปลงไปตาม

ผู้ใช้ภาษาในช่วงเวลาหนึ่งๆ	

การใช้ภาษาสังคมสืบเน่ืองมาจากมนุษย์ใช้ภาษาสื่อสารกัน	 เป็นเหตุให้มีสังคมเกิดขึ้น	 คนในสังคมได้

เชือ่มโยงสมัพนัธ์ด้วยกนัโดยใช้ภาษาส่ือสาร	สบืทอดความคดิ	ความรู	้วฒันธรรม	และแบบแผนการด�าเนนิชวีติ

ต่างๆ	ภาษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้สังคมเจริญรุ่งเรือง	มีการเรียนรู้วิทยาการต่างๆ	และใช้ภาษาถ่ายทอดทั้ง

ความรู้	ความรู้สึกสุนทรียะ	 เช่น	การใช้ภาษาวรรณคดี	 (ภาษากวี)	สื่ออารมณ์	ความคิดลึกซึ้ง	และความงามใน

จิตใจของมนุษย์	

เนื่องจากสังคมมีความซับซ้อน	มีกลุ่มคนที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลายลักษณะ	 และใช้ภาษาที่มี

ลักษณะเป็นของตัวเอง	บางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันก็จะใช้ภาษาที่เหมือนกัน	และบางกลุ่มใช้ภาษาต่างจาก 

กลุม่อืน่มาก	แต่สงัคมใหญ่หรอืประเทศก�าหนดให้ใช้ภาษาทีท่กุคนในประเทศใช้สือ่สารกันได้	เรยีกว่า ภาษากลาง 

ภาษาราชการ และภาษามาตรฐาน	ส่วนการใช้ภาษาของกลุ่มคนกลุ่มย่อยๆ	ก็เป็นภาษาถิ่นในภูมิภาคต่างๆ	และ

ภาษาเฉพาะกลุม่	เช่น	ภาษาเฉพาะกลุม่วัยรุน่	(ภาษาสแลง)	ภาษาเฉพาะวงการหรอือาชพี	(ภาษาเทคนคิ)	เป็นต้น	

ภาษายังมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน	

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว	 แต่จะเปลี่ยนไปตามกาลสมัย	 ลักษณะของสังคม	 

ความนิยมและความเจรญิของวทิยาการต่างๆ	ซึง่มีอทิธพิลต่อชวิีตและการใช้ภาษาสือ่สารระหว่างกนั	ทัง้ในสงัคม

วัฒนธรรมเดียวกันและที่แตกต่างออกไป	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดจากการใช้ภาษาสื่อสารกัน 

ไม่ได้	เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนหรือสิ้นสภาพไป	จึงเลิกใช้ถ้อยค�าภาษาเขียนนั้นๆ	แต่ยังบันทึกไว้ในหนังสือ

หรือปรากฏอยู่ในส�านวนค�าพังเพยซึ่งคนรุ่นหลังไม่เข้าใจหรือไม่รู้ที่มาของถ้อยค�าน้ันๆ	 นอกจากน้ันภาษามี 
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การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการกลายความหมายหรือถ้อยค�า	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบมีถ้อยค�าใหม่

โดยรับภาษามาจากชาติอื่นๆ	มีทั้งการคิดค�าใหม่ขึ้นมาใช้แทนภาษาต่างประเทศที่เรียกว่า การบัญญัติศัพท์ และ

การรับมาใช้โดยตรง	เรียกว่า การทับศัพท์

การเปลีย่นแปลงของภาษาไทยมกีารเปลีย่นแปลงท้ังเสยีง	ความหมายของค�า	และรปูแบบของประโยค	

ตามหลักภาษาศาสตร์ถือว่าเป็นเร่ือง	ธรรมชาติของภาษา	 แต่ถ้าคนไทยใช้ภาษาโดยไม่ค�านึงถึงข้อก�าหนดทาง

ไวยากรณ์ไทยว่า	 ควรจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง	 เพื่อรักษาระเบียบของภาษาไทย	 หากเปลี่ยนแปลงภาษาเร็ว 

เกินไป	 อาจท�าให้ภาษาไทยเกิดวิบัติ	 เพราะการสื่อสารผิดพลาดและภาษาไทยเสียลักษณะพิเศษของภาษาไป	 

ซึ่งท�าให้	ภาษายากจนลง	

ตัวอย่างเช่น	การใช้ถ้อยค�าที่มีเสียงเปลี่ยนไป	อาทิ	ไม่ออกเสียงควบกล�้า ร ล ว	มีเสียง	ปร ฟร เพิ่มขึ้น	

เสียงพยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์เปลี่ยนไปตามเสียงภาษาต่างประเทศ	เช่น เสียง ช, ส การใช้ค�าบุพบท	ที่	ซึ่ง	อัน	

บ่อยมากในต�าแหน่งไม่เหมาะสม	ท�าให้ก�ากวม	สบัสนง่าย	การสบัค�าขยาย	เช่น ง่ายทีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็ ทีถู่กต้องคือ	

“ส�าเร็จง่าย” การใช้ค�าผิด	เช่น	การจราจรคับคั่ง ควรใช้ว่า	การจราจรแน่นหนา	เป็นต้น

กิจกรรม 1.1.1

1.  ภาษาคืออะไร มีความส�าคัญต่อมนุษย์อย่างไร ให้สรุปโดยสังเขป

2.  อวัจนภาษาคืออะไร ใช้สื่อความหมายอย่างไร 

3.  อ่านศลิาจารกึสมยัสโุขทยั บนัทกึค�าศพัท์ภาษาโบราณทีค่นปัจจบุนัไม่ได้ใช้ พร้อมกบัค้นหา

ความหมายหรือค�าแปลค�าศัพท์โบราณที่คัดเลือกมา (ไม่น้อยกว่า 10 ค�า)

4.  รวบรวมค�าศัพท์สมัยใหม่ อาจเป็นค�าศัพท์วิชาการ ศัพท์สแลงของวัยรุ่น ศัพท์เฉพาะกลุ่ม

อาชีพ เช่น นักการตลาด นักการเมือง นักโฆษณา ฯลฯ อย่างน้อย 10 ค�า แล้วน�ามาอภิปรายว่าม ี

การเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือไม่ อย่างไร แสดงความคิดเห็นเชิงเสนอแนะว่า ควรจะท�าอย่างไรไม่ให้

ภาษาไทยวิบัติ

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)
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เรื่องที่ 1.1.2

ความรู้เกี่ยวกับความคิด 

มนษุย์มคีวามแตกต่างจากสตัว์คือ	มนุษย์มคีวามคดิ	ความคดินีเ้กดิจากกระบวนการท�างานของสมอง	

โดยการรบัรูผ่้านประสาทสมัผัส	ได้แก่	ตา	ห	ูจมูก	ลิน้	กาย	และจติใจ	เป็นข้อมลูทางชวีภาพ	กายภาพ	และจติใจ

ที่ป้อนเข้าสู่สมอง	 มนุษย์มีความสามารถในการคิดได้อย่างซับซ้อนและคิดอยู่ตลอดเวลา	 มนุษย์มีอิสระใน 

การคิด	 เป็นการคิดที่สะสมจากอดีตและการคาดคะเนคิดถึงอนาคต	 ในขณะที่ใช้ความคิด	มนุษย์จะเปลี่ยน 

ความคิดเป็นภาษาและสื่อสารต่อกัน 

1. ธรรมชาติของสมอง
สมองเป็นอวัยวะส�าคัญที่บ่งบอกการมีชีวิต	สมองท�างานตลอดชีวิตของมนุษย์และความคิดจะเกิดขึ้น

ในขณะที่สมองท�างาน	ทั้งในภาวะที่รู้ตัวและภาวะที่ไม่รู้ตัว	หรือภาวะที่พ้นจากการส�านึกรู้	 อาทิ	 ขณะนอนหลับ	

สมองจะประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้ที่แล้วบันทึกเป็นความทรงจ�า	 เซลล์สมองจะเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ

เชื่อมโยงกับความทรงจ�า	มนุษย์จึงคิดตลอดเวลา	ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ	จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม	จึงกล่าวได้ว่า	

การคิดคอืการรับรูส้ิง่ต่างๆ	 เข้ามาแล้วสร้างความสมัพนัธ์กับความรูแ้ละประสบการณ์ตามแบบแผนของการเรยีนรู ้

ของสังคมนั้นๆ	 และแสดงความคิดออกมาด้วยการกระท�าในรูปแบบต่างๆ	 การคิดของมนุษย์จึงเกิดจาก 

การท�างานของสมองที่รวดเร็วและเที่ยงตรงตามการรับรู้จากสิ่งที่ผ่านประสาทสัมผัส	

เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ	แล้ว	สมองจะเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง	มีการจ�าแนก	จัดกลุ่ม	

จดจ�า	และสร้างความสมัพนัธ์ของสิง่ทีรั่บรู้	เกิดการรับรูแ้ละจดจ�าลกัษณะหรอืคณุสมบตัขิองสิง่ทีร่บัเข้ามา	สมอง

จะรับรู้บางสิ่งบางอย่างโดยพัฒนาความคิดจากรูปธรรมเป็นนามธรรม	คิดเป็นเหตุผล	และมีการล�าดับความคิด

อย่างต่อเนื่อง	 แบบแผนการเรียนรู้ที่เกิดจากความคิดโดยการท�างานของกลไกสมองดังกล่าว	ท�าให้มีการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูในลกัษณะเป็นกระบวนการและระบบการสร้างเครอืข่าย	มจีดุเชือ่มต่อกนักบัความรู ้

และประสบการณ์เดิม	เป็นกระบวนการคิดใหม่ที่มีขั้นตอนและเกิดขึ้นในลักษณะเป็นวงจรที่มั่นคงและรวดเร็ว

2. การท�างานของสมอง
	ในเวลาที่มนุษย์รับรู้สิ่งต่างๆ	สมองจะท�างานโดยจัดเป็นระบบสารและการส่งสารด้วยภาษา	เป็นกลไก

การท�างานของสมองที่ประกอบด้วยสมองชั้นนอก	 (Cortex)	 สมองส่วนอยาก	 (Limbic	 system)	 และเซลล์

ประสาท	(neuons)	

2.1 สมองชั้นนอก 

สมองชั้นนอกเป็นศูนย์รวมการท�างานของสมอง	 และเป็นส่วนเกี่ยวกับความจ�า	 ภาษา	 และความคิด 

เชิงนามธรรม	มีค�าศัพท์เรียกว่า	“สมองส่วนคิด” หรือ	คอเท็กซ์	(Cortex)
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Somatosensory	Cortex	
ศูนย์รับการสัมผัส

Moter	Cortex	
ศูนย์ควบคุมและประสานกล้ามเนื้อ

Premotor	Cortex	
ศูนย์ประสานกล้ามเนื้อ

Visual	Association	Areas	
ส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภาพ

Visual	Cortex	
ศูนย์รับภาพ

Auditory	Cortex	
ศูนย์การได้ยิน

Prefrontal	Cortex	
ศูนย์การเรียนรู้พฤติกรรม
ทางสังคม	ความเป็นเหตุ
เป็นผล	และการเข้าใจ
สิ่งต่างๆ

 ภาพที่ 1.2 สมองชั้นนอก (Cortex) 
ที่มา:		 	Katz,	 Lawren	C.	&	Rubin,	Manning.	 (2550).	สมองฟิต ความคิดปิ๊ง (Keep Your Brain Allive).	อารี	 ชัยเสถียร,	ผู้แปล.	 

พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	บี	พลัส	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด.	หน้า	13.

สมองส่วนนอกยังแบ่งเป็น	2	 ซีก	คือ	ซีกซ้าย	 เป็นสมองส่วนที่มีความสามารถในการเข้าใจภาษาและ

การพูด	 รวมทั้งการท�างานของร่างกายซีกขวา	 (เป็นคนที่ถนัดมือขวา)	 และ	ซีกขวา	 เป็นสมองส่วนที่เก่ียวกับ 

ความสามารถในการคิดตามล�าดับ	คิดละเอียด	คิดวิเคราะห์	และการจ�าแนกเป็นส่วนๆ	ความสามารถในการคิด

ของสมองซีกซ้ายและซีกขวามีความแตกต่างกัน	ดังตารางต่อไปนี้

สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา

	การรับรู้ทีละสิ่ง

	การเห็นเป็นส่วนย่อย

	การวิเคราะห์

	การใช้เหตุผล

	การใช้ภาษา	(พูด	อ่าน	เขียน)

	ทักษะคณิตศาสตร์

	การรับรู้ได้หลายสิ่งพร้อมกัน

	การเห็นภาพรวมหรือองค์รวม

	การสังเคราะห์

	การจินตนาการ

	การใช้ภาษาท่าทาง

	ทักษะ	ศิลปะ	ดนตรี

จากตารางข้างต้น	บุคคลทีม่สีมรรถภาพการคดิในสมองซกีซ้าย	มกัจะจดจ�าเก่ง	ท่องหนังสอืเก่ง	สามารถ

ฟังหรือจดจ�าค�าบรรยาย	เป็นต้น	ส่วนสมองซกีขวาเก่ียวข้องกับจนิตนาการ	ความสามารถทางดนตร	ีความเข้าใจ

เสียงอืน่ทีไ่ม่ใช่เสยีงพดู	และความสามารถเชงิมิตสัิมพนัธ์	สมองซกีซ้ายจะควบคมุการท�างานซกีขวา	 เป็นภาพรวม 

หรือองค์รวม	หรือการคิดออกมาเป็นภาพหรือแผนภาพ
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แม้ว่าสมองแต่ละซีกจะท�างานตามความถนัดของตนเอง	แต่สมองจะท�างานเชื่อมต่อกันทั้งหมด	และ

ท�างานทับซ้อนกัน	 (overlap)	 ซ่ึงท�าให้การเช่ือมโยงความคิดของสมองดีขึ้น	 ดังที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรยีนรูข้องเดก็ให้รูจ้กัใช้เหตผุล	ภาษาและคณติศาสตร์	สามารถใช้จนิตนาการ	ดนตร	ีศลิปะ	และมติสิมัพนัธ์	

ผู้สอนจึงผสมผสานกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา	ความคิดตาม	กล่าวคือผู้เรียนได้ทั้ง

ความรู้กับความเพลิดเพลิน

สมองส่วนคิดแต่ละซีกยังแบ่งเป็น	4	ส่วน	คือ	ส่วนหน้า	ส่วนบน	ส่วนข้าง	และส่วนหลัง

ส่วนหน้า (Frontal Lobe) คือ	 เปลือกสมองที่อยู่ด้านหน้าของศีรษะ	ท�าหน้าที่ในส่วนของการคิด

วิเคราะห์	การวางแผน	การตัดสินใจ	การแก้ปัญหา	และการส่งผ่านข้อมูลด้านการเคลื่อนไหว	

ส่วนบน หรือส่วนกระหม่อม (Parietal Lobe) คือ	 เปลือกสมองส่วนที่อยู่ถัดจากส่วนหน้าไปทาง 

ด้านหลัง	 ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการสัมผัส	ความรู้สึก	 การจัดระเบียบ	การประมวลผลข้อมูลด้านทิศทางและมิต	ิ 

การท�างานประสานกันของตากับมือ

ส่วนข้าง (Temporal Lobe)	 คือ	 เปลือกสมองส่วนที่อยู่ถัดจากส่วนหน้าและส่วนบนลงมาใกล้กับ

บริเวณขมับ	ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินและความจ�า	

ส่วนหลัง (Occipital Lobe) คือ	 เปลือกสมองที่อยู่ค่อนไปทางด้านหลัง	 อยู่ที่ส่วนฐานของกะโหลก

ศีรษะหรือท้ายทอย	ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น	การจ�า	และการแปลความหมายของสิ่งที่เห็น

สมองส่วนคิดแต่ละส่วนจะท�างานสอดประสานกันในการรับรู้	 การประมวลผล	 (หรือแปลความหมาย)	

แล้วส่งข้อมูลพร้อมๆ	กันผ่านไปยังสมองส่วนอื่นๆ	อีกระบบหนึ่งซึ่งห่างออกไป

สรุปได้ว่า	 การท�างานของสมองส่วนนอกหรือสมองส่วนคิด	มีกลไกและระบบการท�างานของสมอง 

ส่วนต่างๆ	ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกัน	 เรียกว่า	ปัญญาภายนอก	หรือ	ความฉลาด

ทางสติปัญญา เรียกค�าย่อว่า ไอคิว (IQ	-	Intelligence	Quotient)

2.2 สมองส่วนอยาก 

	สมองส่วนอยากอยูใ่ต้สมองส่วนนอก	ท�างานเป็นระบบทีเ่ก่ียวข้องกับอารมณ์	ความรูส้กึ	โดยเชือ่มโยง

กับการรับรู้และการเรียนรู้ของสมองส่วนอ่ืนๆ	ประกอบด้วย	 ฮิปโปแคมปัส	 (Hippocampus)	และอมิกดาลา	

(Amygdala)	
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Cerebral	Cortex	
เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ประสาทสัมผัส	การคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผล 
ตลอดจนการจัดเก็บและ
ฟื้นความจ�า

Hippocampus	
ท�าหน้าที่หลักในการจัดเก็บและ
ฟื้นความจ�า	รวมทั้งสร้างคลังภาพ
ในสมอง

Cerebellum	
ท�าหน้าที่ประสาน
กล้ามเนื้อกายภาพ

Amygdala	
ศูนย์ควบคุม
อารมณ์

Corpus	Callosum	
สะพานเชื่อมเนื้อเยื่อประสาท
ของสมองซีกซ้ายและขวา

Thalamus	
ข้อมูลที่สมองได้รับผ่านประสาทสัมผัส	
จะได้รับการจัดประเภทในห้องเล็กๆ	 
ที่เรียกว่า	ธาลามัส	และข้อมูลที่ได้รับการ
แยกประเภทจะเดินทางไปยังศูนย์รับ
ข้อมูลประเภทนั้นๆ	ที่อยู่บริเวณเปลือก
สมองชั้นนอก

Olfactory	Bulbs	
กระเปาะรับรู ้เรื่องกล่ิน	 ข้อมูลจากกระเปาะนี ้
จะถูกส่งตรงไปยังศูนย์รวมการท�างานคอเท็กซ	์
ศูนย์ควบคุมอารมณ์	และศูนย์ความจ�า

 ภาพที่ 1.3 สมองส่วนอยาก (Limbic System) 
ที่มา:		Katz,	 Lawren	C.	&	Rubin,	Manning.	 (2550). สมองฟิต ความคิดปิ๊ง. (Keep Your Brain Alive). อารี	 ชัยเสถียร,	ผู้แปล.	 

พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	บี	พลัส	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด.	หน้า	14.

ฮิปโปแคมปัส ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและการสั่งสมความจ�า	รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่ซ�้าซ้อน	

อมิกดาลา	 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางอารมณ์ที่ซับซ้อน	 เช่น	ความกลัว	ความก้าวร้าว	

เป็นต้น	

สมองส่วนอยากแต่ละส่วนจะได้รบัการกระตุน้จากสิง่เร้าทีเ่หมาะสม	และสภาพแวดล้อมทีดี่จะส่งเสรมิ

การคิดและการเรียนรู้ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น	เป็นกระบวนการท�างานของสมองส่วนอยากที่เรียกว่า	ปัญญาภายใน	

หรือความฉลาดทางอารมณ์เรียกค�าย่อว่า	อีคิว	(EQ-Emotiona	Quotient)

2.3 เซลล์ประสาท	 ในสมองของมนุษย์มีเซลล์ประสาทจ�านวนถึงแสนล้านเซลล์	 เซลล์ประสาทมี 

องค์ประกอบคือ	มีตัวเซลล์	 และนิวเคลียส	แต่ละเซลล์ประสาทจะมีแขนงใยประสาทยื่นออกมาจากตัวเซลล	์ 

เรียกว่า	 แอกซอน	 (axon)	 ซ่ึงยื่นยาวออกจากเซลล์เพียงเส้นเดียว	 ส่วนเดนไดรต์	 (dendnite)	 เป็นแขนงสั้นๆ	

แตกแขนงยื่นออกจากตัวเซลล์เช่นเดียวกับเซลล์ทั่วไป

แอกซอนเป็นใยประสาทที่ท�าหน้าที่น�าสัญญาณประสาทจากตัวเซลล์เดินทางไปยังเซลล์เป้าหมาย	ส่วน	

เดนไดรต์	จะเพิม่พืน้ทีผ่วิเซลล์	ท�าหน้าทีร่บัสญัญาจากเซลล์อืน่ผ่านทางจดุเชือ่มต่อ	(synapse)	และน�าสญัญาณ

เข้าสู่ตัวเซลล์ผ่านไปแอกซอน	
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เดนไดรต์

แอกซอน

ภาพที่ 1.4 ใยประสาทแอกซอนและเดนไดรต์ 
ที่มา:	http://pao-mv.exteen.com

ใยประสาทจะท�างานเชื่อมโยงกันระหว่างเซลล์	เป็นวงจรที่สลับซับซ้อนในสมอง	ดังนั้น	การที่มนุษย์จะ

คดิหรอืท�าสิง่ใดๆ	นัน่คอื	การเชือ่มโยงกนัของใยประสาทระหว่างเซลล์ซึง่เป็นการคดิหรอืการเรยีนรูที้เ่กดิขึน้เป็น

ปกติ	 เมื่อมี	 “การเชื่อมต่อ” (connection)	 ระหว่างเซลล์ประสาท	 การเชื่อมโยงน้ีเกิดจากการกระตุ้นจาก 

สิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่ท�าให้ใยประสาทงอกและเชื่อมโยงกัน	อย่างไรก็ตามวงจรการเชื่อมโยงยังเก่ียวข้อง

กับภาวะเคมีภายในร่างกายมนุษย์	 เช่น	 สารเคมีที่หลั่งออกมาในภาวะที่มีความเครียด	ท�าให้การเชื่อมโยงของ 

ใยประสาทเดนไดรต์ไม่สมบูรณ์	ทางตรงกันข้ามเมื่อมีความร่าเริงสนุกสนาน	 ใยประสาทจะเชื่อมโยงได้ดี	ท�าให้

การคิดปลอดโปร่งและมีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การใช้ภาษาที่กระจ่างชัดเจน

สรุปได้ว่า	ความคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในสมอง	สมอง

ส่วนต่างๆ	ท�าหน้าทีร่บัข้อมลู	และกลไกภายในท�างานในลกัษณะของการเชือ่มโยงของใยประสาทต่างๆ	เป็นวงจร

ที่ซับซ้อนและเป็นระบบ	หรือเป็นแบบแผนท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน	 ช่วยให้เข้าใจได้ว่า	 การท�างานของสมองส่วน

ต่างๆ	มรีะบบแบบแผน	ความคิดเกดิข้ึนตลอดเวลา	จากสิง่ทีง่่ายไปสูท่ีย่าก	สิง่ท่ีไม่เข้าใจกเ็ข้าใจ	สิง่ทีย่ากกก็ลาย

เป็นง่าย	และสิ่งที่ไม่ช�านาญก็เป็นความช�านาญ

 

กิจกรรม 1.1.2

1.  หากมนุษย์ไม่มีสมอง จะเกิดอะไรขึ้น ให้คาดคะเนและเขียนตอบสั้นๆ 

2 ระบบการท�างานของสมองประกอบด้วยอะไรบ้าง และสมองแต่ละส่วนมบีทบาทส�าคัญใน

การคิดอย่างไร 

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)
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เรื่องที่ 1.1.3

ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด 
  

การคดิของมนษุย์มกีระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในสมอง	เริม่ต้นจากการรบัรูส้ิง่ต่างๆ	ผ่านประสาทสมัผสั

คอื	ห	ูจมกู	และสมัผสั	รวมทัง้การรบัรูภ้ายในหรอืจติใจ	แล้วระบบการท�างานของสมองจะเชือ่มโยงสิง่ทีร่บัรู้ใหม่

นีก้บัความรู้และประสบการณ์เดิมทีจ่ดจ�าสะสมในสมอง	 เกดิเป็นความรูใ้หม่ทีเ่ป็นมโนภาพในสมอง	 เป็นกระบวนการ 

ที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง	 อาทิ	 เมื่อเกิดความสงสัย	 ประหลาดใจ	 สนใจ	 และอยากรู้อยากเห็น	 สมองจะพัฒนาเป็น 

กระบวนการคิดเพื่อแสวงหาค�าตอบ	โดยเลือกใช้ถ้อยค�าภาษาและเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเพื่อให้

ผูอ้ืน่เข้าใจความคดิทีต่รงกนั	จงึกล่าวว่ามนุษย์ใช้ภาษาและความคดิควบคูก่นัโดยตลอด	เป็นความสมัพนัธ์ของ

ภาษากับการคิด	มีผู้รู้บางคนได้กล่าวว่า	การคิดนั้นแท้จริงคือการสื่อสารกับตนเอง นั่นเอง

1. การจดจ�าและการลืม
เส้นใยประสาทเดนไดรต์เป็นเสมือนแขนขาของสมองที่เชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทในสมองส่วนต่าง 	ๆ

นอกจากเป็นระบบการท�างานของการคิดแล้วยังเกี่ยวข้องกับการจดจ�า	ซึ่งสัมพันธ์กับสมองชั้นนอกกับส่วนของ

ฮิปโปแคมปัสหรือที่เรียกว่า ศูนย์ความจ�า

เมือ่มนษุย์รบัรูส้ิง่ต่างๆ	ผ่านประสาทสมัผสั	ฮปิโปแคมปัสจะท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงหรอืสร้างปฏสิมัพนัธ์กบั

ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้าสู่สมองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลล้นสมอง	 ฮิปโปแคมปัสจะ 

กลั่นกรองข้อมูลที่รับมาจากสมองชั้นนอก	 กล่าวคือมนุษย์จะเลือกรับเฉพาะบางสิ่งที่ส�าคัญและทิ้งข้อมูลที่ 

ไม่ส�าคัญ	 เป็นภาวะของการจดจ�า	การละทิ้ง	หรือการลืม	และเงื่อนไขหรือสาเหตุส�าคัญก็คืออารมณ์	ความรู้สึก	

และการเทียบกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในสมอง

การบันทึกความจ�าของสมอง	แบ่งเป็น	1)	ความจ�าระยะสั้น	(Short–term	memory)	เป็นความทรงจ�า 

ระยะหนึ่ง	 ช่วงสั้นๆ	 อาจเป็นนาทีหรือชั่วโมง	 ถ้าสมองไม่ได้สนใจข้อมูลเรื่องนั้นแล้วก็จะค่อยๆ	 ถูกลืมไป	 

2)	ความทรงจ�าระยะยาว	 (Long–term	memory)	 เป็นความทรงจ�าที่ถูกเก็บไว้ในสมองยาวนาน	หรือเป็น 

ความทรงจ�าถาวร	โดยสังเคราะห์หรอืย่อยความทรงจ�าสัน้	รวมกบัการเกบ็ข้อมลูชนดิเดยีวกนัเพิม่เตมิเข้ามา	ใน

ชั่วชีวิตของมนุษย์จึงมีความทรงจ�าที่สะสมไว้เรื่อยๆ	 ซึ่งระบุไม่ได้ว่า	 สมองมนุษย์สามารถจดจ�าเรื่องราวต่างๆ	

มากมายได้อย่างไร

การจดจ�าและการลืมของมนุษย์ยังมีภาวะตามทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า	 อวัยวะส่วนใดไม่ได้ใช ้

อวัยวะส่วนนั้นจะค่อยๆ ตายไป ดังนั้น	หากข้อมูลที่รับรู้แล้วเชื่อมโยงและเก็บสะสมในศูนย์ความจ�าหรือสมอง

ส่วนของฮิปโปแคมปัส	 ความรู้เหล่านี้กลายเป็นสิ่งไม่จ�าเป็น	 ไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์ต่อไป	 เช่น	 ความรู้วิชา

คณิตศาสตร์	 เรขาคณิต	ภาษาต่างประเทศ	ฯลฯ	 เป็นข้อมูลที่ไม่มีความหมายกับชีวิตปัจจุบัน	 ก็จะถูกตัดทิ้งไป

และเกิดภาวการณ์การลืม	จดจ�าไม่ได้	แต่ถ้าหากสมองได้รับการกระตุ้นในส่วนที่เคยมีความรู้และประสบการณ์

มาแล้ว	 ก็สามารถระลึกได้และย้อนความทรงจ�ากลับมาได้	 เช่น	 ได้รู้จักบุคคลที่มีลักษณะเสียงเป็นเอกลักษณ	์ 
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มโีอกาสได้พดูคยุและมทีรรศนะตรงกนั	การได้พบกนัเช่นนีม้กีารเชือ่มโยงความคดิ	จากการรบัข้อมลูผ่านประสาท

สมัผสัและส่งข้อมลูไปสู่สมอง	สมองส่วนต่างๆ	เชือ่มโยงใยประสาทและเกบ็ข้อมลูไว้ในฮปิโปแคมปัส	ต่อมาเมือ่

ได้กลบัมาพบบคุคลน้ีอกี	กจ็ะย้อนร�าลกึถงึความทรงจ�าเรือ่งราวและเหตกุารณ์ทีไ่ด้เคยพบปะกนั	ในทางตรงกนั

ข้าม	ถ้าบุคคลนั้นไม่มีจุดเด่นอย่างไร	ก็จะละทิ้งข้อมูลและลืมเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ได้การพบปะกับบุคคลนี้	

ดังนั้น	กระบวนการคิดของสมองส่วนส�าคัญๆ	จึงมีภาวะของการเลือกรับข้อมูลเพื่อจดจ�าและการขจัด

ข้อมูล	 (เป็นการลืม)	 และท�าให้เข้าใจได้ว่า	 กระบวนการท�างานของสมองสัมพันธ์กับภาษา	 ในขณะท่ีรับรู้ข้อมูล	

กระบวนการท�างานของสมองจะเปลี่ยนการคิดเป็นภาษาเกือบทุกครั้ง	 และใช้ถ้อยค�าภาษาสื่อสารความคิดใน

ขณะนั้นหรือในเวลาต่อมา	 จึงกล่าวได้ว่า	 ความคิดมีความสัมพันธ์กับภาษาในลักษณะเป็น	ปฏิกิริยาลูกโซ่  

ดังแผนภูมิดังนี้

ความคิด	

ภาษา

แสดงความคิดกับภาษาที่กระจ่างชัด

แสดงความคิดกับภาษาที่ไม่กระจ่างชัด

ความคิด	

ภาษา

ภาพที่ 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการใช้ภาษาในลักษณะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่

2. การจัดประเภทและการจัดล�าดับของสิ่งที่รับรู้
ในชวีติมนษุย์ย่อมมีประสบการณ์ได้พบเหน็และรบัรูส้ิง่ต่างๆ	มากมาย	กลไกการท�างานของสมองส่วน

ต่างๆ	 ก็จะจัดสิ่งที่มีลักษณะร่วมกันเป็นพวกเดียวกัน	 เป็นการล�าดับความคิดในลักษณะของการคิดสังเคราะห์	

โดยรวมกลุ่มสิ่งที่รับรู้ให้เป็นประเภทเดียวกัน	อาจจะจัดกลุ่มตามความคิดของตัวเอง	หรือจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดรับรู้ร่วมกันในสังคมก็ได้
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ตัวอย่าง	เมื่อมีประสบการณ์ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง	ดังเช่น	วัยรุ่นคนหนึ่งช่วยเหลือสุนัขจรจัด

ที่ถูกรถชน	ผู้พบเห็นเหตุการณ์นี้จะมีกระบวนการคิดเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสอน

อบรมในเร่ืองของคุณธรรมความเมตตา	จึงล�าดับเรื่องราวที่พบเห็นพร้อมๆ	 กับมีความคิดและความรู้สึกชื่นชม

วัยรุ่นคนนี้	 โดยจัดประเภทวัยรุ่นไว้ในกลุ่มคนดีมีเมตตา	 จากน้ันก็จะเล่าเหตุการณ์ที่พบเห็นให้ครอบครัว	 ให้

เพือ่นฟัง	ส�าหรบับางคนอาจมแีรงบนัดาลใจน�าเร่ืองราวดงักล่าวมาเขยีนเป็นเรือ่งสัน้หรอืแต่งเป็นค�าประพันธ์กไ็ด้

การจัดประเภทของสิ่งต่างๆ	ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม	มีตัวอย่างของการคิดอย่างเป็นระบบดังกล่าวโดย

พิจารณาและอ้างถึงสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์	ก�าหนดเป็นเกณฑ์และจัดเป็นประเภทตามการคิด	 เพื่อสะดวก

ในการใช้ภาษาสื่อสาร	ดังที่ภาษาไทยมีถ้อยค�าบอกประเภทของสิ่งต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 เป็นกระบวนการคิด	

การล�าดับความคิด	 และการจัดประเภท	 เช่น	กลุ่ม	 ก้อน	 ขนาด	จ�านวน	 ฐานะ	พวก	แผนก	 เหล่า	ฝ่าย	 ระดับ	

ตระกูล	 ฯลฯ	 จะเห็นได้ว่า	 เป็นการใช้ภาษาจ�าแนกประเภทโดยอาศัยเกณฑ์เดียวกัน	 อาทิ	 การจ�าแนกนิสิต 

มีเกณฑ์แบ่งประเภทได้หลายเกณฑ์	 เช่น	 เพศ	อายุ	 ภูมิล�าเนา	ความสามารถส่วนตัว	 ฯลฯ	 เมื่อกล่าวถึงผู้เรียน

ของสถาบันแห่งนี้	 ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าแบ่งตามเกณฑ์ใด	แบ่งเป็นประเภทใหญ่หรือประเภทย่อย	 เพื่อไม่ให้

เกิดความสับสนหรือเป็นปัญหาการสื่อสาร

เมือ่จดักลุม่ประเภทของส่ิงทีรั่บรู้แล้ว	กระบวนการคดิก็จะล�าดบัความคดิ	โดยเรยีงล�าดบัความสมัพนัธ์

เป็นเร่ืองราวหรือสังเคราะห์เป็นแผนผัง	 ซึ่งแสดงถึงการแบ่งประเภทที่มีลักษณะร่วมกัน	 โดยใช้ล�าดับตัวเลข	 

(ตัวอักษร)	หรือแผนภูมิดังตัวอย่าง

1.	.....................................................................................................................................

1.1	..........................................................................................................................

1.2	..........................................................................................................................

1.2.1	..............................................................................................................

1.2.2	..............................................................................................................

1.3	..........................................................................................................................

1.4	..........................................................................................................................

1.4.1	..............................................................................................................

1.4.2	..............................................................................................................

2.	.....................................................................................................................................

ภาพที่ 1.6 แผนภูมิแสดงการแบ่งประเภทโดยใช้ตัวเลข
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ภาพที่ 1.7 แผนภูมิแสดงการแบ่งประเภทโดยใช้แผนภูมิจากบนลงล่าง

ภาพที่ 1.8 แผนภูมิแสดงการแบ่งประเภทโดยใช้แผนภูมิจากซ้ายไปขวา

3. ภาษากับการคิดนามธรรม 
สรรพสิ่งในโลกปรากฏลกัษณะทีเ่ป็นจริงที่มีมติิ	ขนาด	รปูร่าง	ฯลฯ	ที่สัมผัสได้	สมองจะรบัรู้ขอ้มูลเปน็

รูปธรรมตามที่ตามองเห็น	 แล้วบันทึกคุณสมบัติหรือลักษณะภายนอก	 เป็นถ้อยค�าภาษาที่มีความหมายเข้าใจ 

ตรงกัน	 ในขณะเดียวกับกระบวนการท�างานของสมองได้เช่ือมโยงกับลักษณะเฉพาะที่มองไม่เห็น	แต่สามารถ

ก�าหนดรับรู้ด้วยจิตใจหรือความคิดนึกและถ่ายทอดเป็นภาษาที่มีความหมายแสดงระดับนามธรรม

ภาษาที่ถ่ายทอดความคิดระดับนามธรรม	มีนามธรรมระดับสูงและนามธรรมระดับต�่า	 ขึ้นอยู่กับ 

ความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันไป	ตัวอย่าง	ค�าว่า	ผลมะม่วง	 เป็นภาษาระดับรูปธรรมที่สมองรับข้อมูลว่า

เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง	มีลักษณะและรูปทรงตามชนิดของมะม่วง	เช่น	มะม่วงเขียวเสวยมีลักษณะขนาด	รูปร่าง	สี	

กลิ่นที่แตกต่างจากมะม่วงแรด	เป็นต้น	นอกจากการรับรู้ข้อมูล	“มะม่วง” เชิงรูปธรรมแล้ว	บางคนรับรู้ข้อมูลที่

แฝงหรือซ่อนอยู่	 ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่เคยรับรู้ข้อมูลว่ามะม่วงเป็นสินค้าส่งออกที่น�ารายได้
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ให้เกษตรกร	 เป็นกระบวนการคิดที่มีความซับซ้อน	 และคิดละเอียดมากกว่ารูปธรรม	 เป็นนามธรรมระดับต�่า	 

คือ	ผลิตผล	ถ้าคิดเป็นนามธรรมในระดับสูงโดยใช้วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านเศรษฐกิจ	

ก็ใช้ภาษาแสดงการคิดนามธรรมระดับสูงขึ้นเป็นค�าว่า ความมั่งคั่ง	เป็นต้น

 

ตัวอย่าง การใช้ภาษาแสดงระดับรูปธรรมและนามธรรมของค�าว่าสุนัข

การใช้ภาษา ค�าอธิบาย

ระดบันามธรรม

		 สูง 	ความดี เป็นค�าระดับนามธรรมสูง	ไม่เหลือลักษณะรูปร่างของสุนัขเลย

ความกตัญญู เป็นค�าระดับนามธรรมที่ห่างไกลจากลักษณะของสุนัข

ผู้มีความกตัญญู เป็นค�าระดับนามธรรม	 ที่ละทิ้งลักษณะบางอย่างของ	 “เพื่อนยาก”  

และเพิ่มลักษณะที่พึงประสงค์บางอย่าง

เพื่อนยาก เป็นค�าระดบันามธรรม	โดยน�าลกัษณะบางอย่างของมนษุย์เข้ามาปะปน	

และละเว้นลักษณะบางอย่างของสุนัขออกไปหลายประการ

หมาที่น่ารัก เป็นค�าระดับรูปธรรม	 แต่เพ่งรูปร่างลักษณะของสุนัขตามความ 

พึงพอใจหรือความประทับใจ

		 ต�่า 		ไอ้ตูบ เป็นค�าระดับรูปธรรม	 ตามลักษณะของสุนัข	 ใช้ภาษาเรียกชื่อตาม 

รูปธรรมและอาการที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส

ที่มา:  สวนิต	ยมาภัย	 และธิดา	 โมสิกรัตน์.	 (2550).	 หน่วยที่	 2	 ความคิดกับภาษา.	ประมวลชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. นนทบุรี:	 

ส�านักพิมพ์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	หน้า	157.

กิจกรรม 1.1.3

อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ เขียนบันทึกการอ่านดังนี้

1.  เป็นเร่ืองราวหรือประสบการณ์แบบใด เช่น เป็นเรื่องราวที่เคยรู้หรือเคยมีประสบการณ ์

ด้วยตัวเองมาก่อนแล้ว หรือเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

2.  เรื่องราวนั้นได้กระตุ้นให้คิดถึงสิ่งใดในแวบแรกที่อ่าน

3.  พูดหรือเขียนถ่ายทอดเรื่องราวที่บันทึกจากการอ่านด้วยภาษาของตนเอง

4.  น�าบันทึกการอ่านมาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันว่า การรับรู้ข่าว กระบวน 

การคิด และการใช้ภาษา มีความสัมพันธ์ในลักษณะของปฏิกิริยาลูกโซ่หรือไม่ อย่างไร

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)
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แผนการสอนตอนที่ 1.2 

กระบวนการคิดของมนุษย์

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	1.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.2.1	ลักษณะและประเภทของการคิด

1.2.2	การคิดวิเคราะห์

1.2.3	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

แนวคิด

1.	 	อุปสรรคการคิดของมนุษย์มีหลายประการที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	 จึงต้องขจัดสาเหตุและฝึกฝนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งการคิดพื้นฐาน

ทัว่ไปและการคิดระดับสูง	 ได้แก่	การคดิฝัน	การคดิใคร่ครวญ	การคดิแก้ปัญหา	และการคดิ 

สร้างสรรค์	

2.		 	การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่เกิดจากการรับสาร	 แล้วแยกแยะข้อเท็จจริงและ 

ข้อคิดเห็นโดยจัดข้อมูลเป็นภาษาหรือแผนภาพ	การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิด 

ระดบัสงู	ได้แก่	การแก้ปัญหา	การตัดสนิใจ	การคิดอย่างมีวจิารณญาณ	และการคดิสร้างสรรค์

3.		 	การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน	 เป็นกระบวนการคิดข้ันสูงที่ใช้

การคิดวิเคราะห์	 การคิดไตร่ตรอง	 และการประเมินสารในด้านความน่าเชื่อถือ	ความ- 

สมเหตุสมผล	และการตัดสินคุณค่าในแง่มุมต่างๆ	อย่างมีเหตุผล	และพิจารณาคุณค่าและ

ประโยชน์เป็นส�าคัญ	

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่	1.2	จบแล้ว	นิสิตสามารถ

1.		อธิบายอุปสรรคของการคิด	การแก้ไข	และยกตัวอย่างตามที่ก�าหนดให้ได้

2.		อธิบายการคิดแบบต่างๆ	และยกตัวอย่างที่ก�าหนดให้ได้

3.		บอกความหมายของการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

4.		 ระบุกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

5.		 เขียนแผนภาพความคิดตามที่ก�าหนดให้ได้



1-22 ทักษะภาษาไทย

เรื่องที่ 1.2.1

ลักษณะและประเภทของการคิด 

ความคิดเป็นกิจกรรมปัญญาหรือเป็นไอคิว	 (IQ:	 Intelligence	Quotient)	 ของมนุษย์ที่เกิดจาก 

การรับรู้	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกระท�าและปฏิกิริยาของมนุษย์	เป็นกระบวนการคิดที่ท�าให้มนุษย์เข้าใจสรรพสิ่งใน

โลก	 รู้จักด�าเนินชีวิต	มีความรู้สึก	 จิตส�านึก	และจินตนาการ	ซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันไป	มนุษย์จะใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิดและรับรู้โดยการแปลความหมายของสิ่งต่างๆ	ตามประสบการณ์	 เชื่อมโยงกับเข้าใจ	ความ-

ต้องการ	รวมทั้งการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในชีวิต	ความคิดของมนุษย์จึงเป็นกิจกรรมทางกายภาพ

ที่เกี่ยวข้องกับจิตส�านึกเฉพาะตน	แต่มนุษย์ไม่สามารถคิดได้ตามล�าพัง	คิดได้อย่างปลอดโปร่งและคิดได้ส�าเร็จ

ตลอดเวลา	เพราะมนษุย์อยูใ่นสงัคมและได้รบัอทิธพิลจากสงัคมทีมี่เงือ่นไขและมีการคาดหวงัต่างๆ	กัน	การคิด

ของมนุษย์จึงมีอุปสรรคจากสาเหตุหลายประการ	ซึ่งต้องแก้ไขและเรียนรู้ลักษณะของการคิดแบบต่างๆ	เพื่อให้

มีความฉลาดทางปัญญาที่น�ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป	

1.  อุปสรรคของการคิด 
กระบวนการคิดอาจมีอุปสรรคท�าให้คิดไม่ออก	งุนงง	สับสน	ฯลฯ	จากสาเหตุ	7	ประการ	ดังนี้

1.1 สภาพแวดล้อม

มนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกายภาพ	และที่มีบุคคลที่แวดล้อม	สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	เช่น	สถานที่	แสง	เสียง	อุณหภูมิ	ฯลฯ	หากสถานที่เป็นที่พลุกพล่าน	มีเสียงดังอื้ออึงรบกวน	แสงสลัว

ขมุกขมัว	 อากาศร้อนหรือหนาวจัด	ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวยแก่การคิด	ถ้าหากบุคคลแวดล้อม	ทั้ง 

คนในครอบครัวทีไ่ม่ส่งเสรมิการคดิ	รวมทัง้การรบกวน	หรอืบคุคลอ่ืนมีอิทธิพลในการชกัจงูใจให้หนัเหไปสนใจ 

เรื่องอื่นๆ	ก็ท�าให้เสียสมาธิและเป็นอุปสรรคแก่การคิด	ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี	 สงบเงียบ	ก็ช่วยส่งเสริม 

การคิดได้ด	ีในบางคร้ังบางเวลาเมือ่อยูต่ามล�าพัง	อาจคดิไม่ออก	แต่เมือ่ได้พดูคยุได้ปรกึษากับบคุคลทีแ่วดล้อม	 

ก็ท�าให้มีความคิดขึ้นมาได้และคิดได้โดยตลอดเช่นกัน

1.2 สุขภาพทางกายและจิตใจ 

โดยทัว่ไปจะเข้าใจว่าสมองท�าหน้าทีค่ดิ	จงึเน้นการดแูลร่างกายเพยีงอย่างเดยีว	แต่การคดิยงัอาศยัจิตใจ

ซึง่เป็นส่วนประกอบของการคดิ	ภาวะทางจติใจจงึสมัพนัธ์กับร่างกาย	อุปสรรคของการคิดจงึไม่ได้เกิดจากร่างกาย

ทีไ่ม่แขง็แรงทีท่�าให้สมองท�าหน้าทีห่ย่อนสมรรถภาพเพยีงอย่างเดยีว	ถ้าหากสขุภาพจติบกพร่อง	กไ็ม่เอือ้อ�านวย

ให้คิดได้เช่นกัน	 เช่น	 เม่ือเจ็บป่วยก็อาจจะไม่สามารถคิดได้เลย	หรือเมื่อมีความวิตกกังวล	หวาดระแวง	หรือ 

มีความเครียด	 ก็เป็นช่วงเวลาที่สมองไม่สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นสมรรถภาพของการคิดจะ 

เกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีควบคู่กัน
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1.3 ประสบการณ์ 

กระบวนการท�างานของสมองจะเชื่อมโยงข้อมูลหรือสิ่งที่รับรู้ใหม่มาผสมผสานกับข้อมูลเดิมหรือสิ่งที่

เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว	 ดังเช่น	 ผู้ที่จบการศึกษาและเพิ่งท�างานก็ย่อมขาดประสบการณ์	 ไม่สามารถ 

คิดวางแผนหรือท�าโครงการเพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงานได้	 คิดไม่รอบคอบท�าให้การท�างานผิดพลาดได้	 ดังน้ัน

การมีประสบการณ์ตรงและเพียงพอจะช่วยให้เข้าใจปัญหาและใช้การคิดแก้ปัญหาได้ตรงสภาพความเป็นจริง	

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นอย่างมาก

1.4 อคติ

อคติคอืความล�าเอียง	ท�าให้คดิไปตามอารมณ์ของความพงึพอใจ	(ฉนัทาคต)ิ	ตามความโกรธ	(โทสาคต)ิ	

ความเขลา	หรือความหลงผิด	 (โมหาคติ)	และความหวาดกลัว	 (ภยาคติ)	บุคคลที่มีความคิดอคติ	มักจะยึดมั่น

ในตัวเอง	 เป็นความหลงตนเอง	 ไม่มีเหตุผล	และไม่ค�านึงถึงผลดีผลเสีย	ท�าให้คิดไม่รอบคอบและใช้ความคิด

ของตนเองเป็นใหญ่	ดังนั้น	จึงควรขจัดความคิดอคติส่วนตัว	และมีความคิดเห็นที่เป็นกลาง	 โดยยึดประโยชน์

ซึ่งจะไม่กระทบหรือท�าความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นส�าคัญ

1.5 ประสบการณ์การคิด 

มนุษย์มีกระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งในเวลาที่รู ้สึกตัวและในยามหลับ	 จึงกล่าวได้ว่ามนุษย ์

มปีระสบการณ์การคดิตลอดชวิีต	แต่ถ้ามปีระสบการณ์การคิดทีล้่มเหลวในเรือ่งใดก็ตาม	บคุคลน้ันอาจจะท้อใจ	

ไม่กล้าคิดอีกต่อไป	 เพราะเป็นประสบการณ์การคิดที่ฝังใจว่าถ้าคิดแล้วก็อาจจะล้มเหลวอีก	ทั้งๆ	 ที่การคิด 

แต่ละคร้ังมีเหตปัุจจยัและเงือ่นไขต่างๆ	ทีไ่ม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการคิดในครัง้ก่อนๆ	หรอืเกิดขึน้ทกุครัง้เสมอไป	

จึงควรคิดอย่างรอบคอบและมองการณ์ไกล	 รู้จักคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลท่ีมีน�้าหนักน่าเชื่อถือมาสนับสนุน 

การคิดของตน	ก็จะท�าให้การคิดมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายและได้รับการยอมรับตามที่ต้องการ

1.6 การเสริมก�าลังใจ 

โดยธรรมชาติ	มนุษย์ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ	โดยเฉพาะคนในครอบครัว	เมื่อมีเหตุการณ์

ทีต้่องตดัสนิใจ	มกีารวิพากษ์วิจารณ์หรือโต้แย้ง	:ซ่ึงอาจจะกระทบต่อบคุคลอืน่	และยงัเป็นการแสดงความคิดที่

ตนเองไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงหรือไม่มีคุณค่าต่อตน	 ก็จะเกิดภาวะไม่ยอมคิด	 น่ิงเฉย	 ไม่สนใจ	บางครั้ง 

เม่ือแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้รับการยอมรับ	 ถูกต�าหนิ	 ดูถูกเหยียดหยาม	 ก็ท�าให้หมดก�าลังใจ	 รู้จักท้อแท้ไม่

ยอมคิดอีกต่อไป	ดังนั้น	 จึงต้องเสริมก�าลังใจและกระตุ้นให้คิด	 โดยเฉพาะความคิดของเด็กและเยาวชน	 โดย

สนับสนุน	ยอมรับ	 และแสดงความชื่นชมความคิด	 ก็จะส่งเสริมให้เขารู้คุณค่าของการคิดและจะพยายามใช้ 

ความคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

1.7 ความซ�้าซากจ�าเจและความเร่งรัดในการคิด 

ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน	 มีภาวะที่บุคคลถูกก�าหนดให้คิดในวงแคบและคิดแต่เร่ืองที่ซ�้าซาก

จ�าเจอยู่เสมอ	 ท�าให้เกิดความเบื่อหน่าย	 ไม่ขวนขวายที่จะคิดต่อไป	 นอกจากนี้อาจจะถูกบีบบังคับด้วยเวลา 

กระชัน้ชดิทีต้่องคดิให้ได้ภายในเวลาทีจ่�ากดั	อยูในภาวะทีบ่บีคัน้ให้ต้องคดิ	เกดิความเครยีด	ความอ่อนล้า	และ

รู้สึกเบื่อหน่าย	ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการคิด	 ในทางตรงกันข้าม	หากให้โอกาสคิดอย่างอิสระและมีเวลาคิดอย่าง

เพียงพอ	โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ท้าทายให้คิด	จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือมีความคิดแปลกใหม่

ที่แตกต่างออกไปก็ได้
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จะเห็นได้ว่าภาวะแวดล้อมและระบบการคิดของบุคคล	 ต่างก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด	 หากเป็น

อุปสรรคก็ควรแก้ไขเพื่อให้สามารถคิดได้ต่างๆ	นานา	 เป็นความคิดที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าเป็นอย่างย่ิงต่อ

มนุษย์	

2. ลักษณะของการคิด 
การคิดที่ถ่ายทอดด้วยภาษา	 ประกอบด้วยข้อมูล	 เรื่องราวที่เก่ียวกับตัวเองจากการรับรู้จากสังคม	 

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นความรู้หรือวิทยาการต่างๆ	สะท้อนให้เห็นอิทธิพลที่มีต่อการคิดของมนุษย์	ได้แก่	ความเชื่อ	

ค่านิยม	 และอุดมคติ	 และท�าให้การแสดงความคิดแบ่งประเภทตามลักษณะของการคิดได้หลายแบบหลาย

ลักษณะ	ดังนี้	

2.1 อิทธิพลของความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์

เมือ่ได้รับข้อมลูจากภายนอกแล้ว	มนษุย์กจ็ะน�ามาก�าหนดเป็นแบบแผนการด�าเนินชวีติและสิง่ต่างๆ	ที่

มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	โดยใช้ภาษาสื่อสารจากความคิด	ซึ่งมีอิทธิพลจากความเชื่อ	ค่านิยม	และอุดมการณ์

อทิธิพลของความเช่ือ	สบืเนือ่งมาจากการสัง่สอนอบรมหรอืการเหน็แบบอย่าง	เป็นประสบการณ์

ที่มีอิทธิพลต่อการคิด	 2	ทาง	คือ	 1)	การใช้ความคิดไปตามแนวของความเชื่อ	 หรือ	 2)	การใช้ความคิดปฏิเสธ

ความเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่างไปจากความเชื่อของตน	ในบางโอกาสเมื่อได้รับอิทธิพลจากความเชื่อใหม่	ก็อาจจะ

มีความคิดที่ขัดแย้งและปฏิเสธความเชื่อนั้น	 บางโอกาสก็ล้มล้างความเช่ือเดิมหรือย�้าความเชื่อเดิมให้เชื่อถือ 

มากขึ้น	รวมทั้งมีการครอบง�าความคิดจนหลงเชื่อได้ง่ายโดยไม่มีเหตุผลก็ได้

อทิธิพลของค่านิยม	ท�าให้มนษุย์มคีวามรูส้กึว่า	สิง่ใดสิง่หนึง่มคีณุค่าหรอืเป็นประโยชน์แก่ตนยิง่

กว่าสิง่อืน่	เป็นทัง้ค่านิยมส่วนตวั	ค่านิยมเฉพาะกลุม่หรอืค่านยิมสงัคม	ค่านยิมเหล่านีม้อีทิธพิลท�าให้คดิไปตาม

ค่านิยมนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีกว่า	 หรือเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งเสมอ	 จะเห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจ�าวัน	 เมื่อบุคคล 

ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามค่านิยม	อาทิ	การแต่งตัว	การหลงใหลคลั่งไคล้ดารา	การบูชาเงินว่าคือพระเจ้า

อิทธิพลของอุดมการณ์ เป็นอิทธิพลซึ่งชักน�าไปสู่การกระท�า	 อุดมคติคือ	ความเชื่ออันสูงสุดที่

มนษุย์ยึดถือและใช้ความพยายามทีจ่ะบรรลถุงึให้จงได้	ได้แก่	อุดมการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และคุณธรรม	

ตัวอย่างเช่น	ผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	ก็ย่อมจะสื่อสารและกระท�าการต่างๆ	ที่แสดงถึง

ความเชือ่มัน่ในการมีสทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาค	ผูท้ีม่อีดุมการณ์ในหลกัของเศรษฐกจิแบบพอเพยีงกจ็ะ

ด�ารงชีวิตแบบพออยู่พอกิน	อีกทั้งพยายามเผยแพร่ความรู้และคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง	ส่วน 

ผู้ที่มีอุดมการณ์ในคุณธรรมทางศาสนา	ก็จะมุ่งมั่นเผยแพร่ค�าสอนและปกป้องคุณธรรมท่ีเป็นอุดมการณ์ของ

ศาสนาให้มั่นคงและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวางต่อไป

2.2 ระดับการคิด 

การคิดของมนุษย์มีลักษณะการคิดแบ่งได้	3	ระดับ	ดังนี้

1) การคดิระดบัพืน้ฐาน	 เป็นพืน้ฐานการคิดโดยท่ัวไป	 ไม่ว่าจะได้รบัข้อมูลหรอืเน้ือหาประเภทใด 

ก็ตาม	มนุษย์ก็จะมีลักษณะการคิดที่มีคุณสมบัติดังนี้

การคิดคล่อง		 		 คือ	การคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	และกล้าที่จะคิด

การคิดหลากหลาย		 คือ	การคิดได้หลายลักษณะ	หลายรูปแบบ	หลายประเภท	
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การคิดละเอียดลออ		 คือ	 การคิดหลายแง่มุม	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ท�าให้คิดได้อย่าง

รอบคอบมากขึ้น

การคิดอย่างชัดเจน		 คือ	 การคิดอย่างเข้าใจ	 สามารถอธิบายด้วยค�าพูดของตนขยาย

ความหมายของสิ่งที่รับรู้ได้

2)  การคิดระดับกลาง มีลักษณะการคิดดังนี้

การคิดกว้าง		 	 คือ	การคิดได้หลายด้าน	หลายแง่หลายมุม

การคิดลึกซึ้ง	 	 คือ	 การคิดให้เข้าใจถึงท่ีมาหรือสาเหตุ	 และความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลที่มีความซับซ้อน	หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	รวมถึงการคิดถึงคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของ

สิ่งนั้น

การคิดอย่างมีเหตุผล		 คือ	 การคิดโดยใช้หลักเหตุผล	ทั้งที่เป็นเหตุผลนิรนัย	 (คิดจาก

ภาพรวมไปหารายละเอยีดและตวัอย่าง)	และอปุนยั	(คดิรายละเอยีด	จากตวัอย่างแล้วสรปุเป็นแนวคดิใหญ่หรอื

ภาพรวม)	

3) การคิดระดับสูง	 เป็นการคิดที่มีขั้นตอนและคิดซับซ้อน	ผ่านการคิดกลั่นกรองมาอย่างดี	 มี

ความส�าคัญและจ�าเป็นในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหรือเลือกที่จะท�าหรือไม่ท�าอะไรต่อไป	ได้แก่	การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การคิดของมนุษย์ทั้ง	3	ระดับนี้จะมีทิศทางในการคิดซึ่งน�าไปสู่เป้าหมาย	2	ทิศทาง	คือ	การคิดที่มุ่งสู่

ความวัฒนะหรือท่ีเรียกว่า	ความคิดเชิงบวก	 และการคิดที่มุ่งไปสู่ความหายนะหรือความคิดเชิงลบ	 ทิศทางใน

การคิดของมนุษย์ในทางวัฒนะ	 เช่น	 การคิดที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน	 การคิดหาทางประนีประนอมกัน	การคิดวิธีที่

ท�าให้คนในสังคมร่วมมือกัน	 การคิดป้องกันอุบัติเหตุหรือภยันตรายต่างๆ	 การคิดยกย่องสรรเสริญคนดีของ

สงัคม	เป็นต้น	ส่วนการคิดในทางหายนะ	เช่น	การคิดอิจฉารษิยาเมือ่คนอืน่เจรญิก้าวหน้า	คดิหาอบุายท�าให้เกดิ

ความแตกแยก	คิดหาวิธีท�าลายชื่อเสียงเกียรติคุณของคนอ่ืน	 เป็นต้น	 ทิศทางการคิดในทางที่ดีเป็นการคิดที่

ประกอบด้วยคุณธรรมควบคู่กับการคิดเสมอ	จะท�าให้มีความสุขทั้งในเวลาหลับและเวลาตื่น	แม้ว่าความคิดนั้น

จะไม่บรรลผุลกต็าม	ผูท้ีค่ดิดย่ีอมบงัเกดิความสขุแล้วคนอ่ืนๆ	 ย่อมสรรเสรญิ	หากว่าการคิดน้ันมีความผิดพลาด 

ก็มักจะได้รับอภัยและเห็นอกเห็นใจจากบุคคลอื่นๆ	เสมอ

 

3.  ประเภทของการคิด 
การคิดของมนุษย์คิดได้หลายลักษณะ	 สามารถแบ่งประเภทของการคิดอันมีประโยชน์ต่อการพัฒนา 

การคิดและทักษะการใช้ภาษาได้	4	ประเภท	ดังนี้	

3.1 การคิดฝัน

การคิดฝันเป็นการคิดในภาวะที่รู้สึกตัว	 แตกต่างจากการคิดฟุ้งซ่านซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถควบคุม

จิตใจของตัวเองได้	 การคิดฝันช่วยให้ผู้คิดมีความสุขหรือความเพลิดเพลิน	หากมีกระบวนการคิดท่ีต่อเนื่อง 

และมวีธิกีารค้นหาความจริงทีย่งัสงสยั	โดยการศึกษาค้นหาวิธกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ตอบสนองความคดิฝันของตน	

กจ็ะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์สิง่ใหม่เกดิขึน้ก็ได้	เช่น	การคดิฝันจะบนิได้อย่างนก	มกีระบวนการคดิต่อเนือ่งประกอบ

กับการศึกษาค้นคว้าและการทดลอง	เกิดการประดิษฐ์สร้างเครื่องบิน	เป็นต้น	
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3.2 การคิดใคร่ครวญ 

การคิดใคร่ครวญเป็นการคิดที่มีจุดมุ่งหมายในการคิดแน่ชัด	 และมีข้อมูลหรือเนื้อหาการคิดอยู่ใน

ขอบเขตจ�ากัดพอสมควร	 มักใช้ในชีวิตประจ�าวันและในการประกอบกิจการงานอยู่เสมอ	 แม้ในเวลาพักผ่อน 

หย่อนใจหรือท�างานอดเิรกต่างๆ	ล้วนต้องใช้ความคดิใคร่ครวญ	ดงัเช่น	เมือ่จะรบัประทานอาหาร	กคิ็ดใคร่ครวญ

ว่าจะเลือกรับประทานอาหารอะไรที่มีรสชาติอร่อย	น่ารับประทาน	และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	คุ้มค่ากับเงินที่

ใช้จ่ายไป	เป็นต้น

การคดิใคร่ครวญทีม่ปีระสทิธภิาพจะต้องอาศัยความรูห้รอืต้องมีข้อมูลทีจ่�าเป็นส�าหรบัการคิดด้วย	จาก

ตวัอย่างข้างต้น	ผูใ้ช้การคิดใคร่ครวญมีความรู้เร่ืองลกัษณะอาหารทีอ่ร่อย	มข้ีอมลูด้านโภชนาการและราคาอาหาร

มาแล้วบ้าง	จากประสบการณ์หรือได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร	บางครั้งได้รับค�าแนะน�าจากผู้อื่นเพิ่มเติม	ก็เป็น

ข้อมูลที่ช่วยการคิดใคร่ครวญได้รอบคอบและบรรลุผลตามความต้องการได้เป็นอย่างดี	

3.3 การคิดแก้ปัญหา 

มนุษย์ย่อมจะประสบกับปัญหาต่างๆ	ทั้งที่เป็นปัญหาส่วนตัว	ปัญหาของคนอ่ืน	และปัญหาของสังคม	

ถ้ารู้จักคดิแก้ปัญหา	กจ็ะกล้าทีจ่ะเผชญิกบัปัญหาและสามารถคิดหาวธีิแก้ไขปัญหาให้ลลุ่วงหรอืบรรเทาลงไปได้

บ้าง	และปัญหาก็จะไม่ลุกลามใหญ่โตหรือรุนแรงจนน�าความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมได้

ตวัอย่างเช่น	เยาวชนมปัีญหาการเรยีนภาษาต่างประเทศ	ถ้าเป็นปัญหาส่วนตวั	เยาวชนก็จะคิดแก้ปัญหา

โดยฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศทีเ่หมาะสมกบัตนเอง	เช่น	ดภูาพยนตร์ต่างประเทศ	ฝึกหดัฟังและเลยีนแบบ

การพูดหรือฝึกอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศที่ตีพิมพ์เรื่องที่น�ามาสร้างภาพยนตร์	หากเป็นปัญหาของกลุ่ม	 เช่น	

นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ	ครูก็จะคิดแก้ปัญหาโดยร่วมกันวางแผนการสอนและการใช้สื่อการสอนที่

กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	ส�าหรับปัญหาของสังคมซึ่งเป็นปัญหาระดับนโยบาย	รัฐบาล

จะประชุมระดมสมองจากผู้เก่ียวข้องทุกระดับเพื่อก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา	 และหาวิธี

พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ	หรือมอบหมายเป็นนโยบายให้หน่วยงานทีร่บัผิดชอบจดัท�าโครงการ

และแผนการพัฒนาต่อไป

3.4 การคิดสร้างสรรค์ 

การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดแปลกใหม่แตกต่างจากการคิดธรรมดา	 เป็นการคิดหลากหลาย

ไม่ซ�้ากับความคิดที่มีอยู่ทั่วไปและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้	 ดังที่มนุษย์มีความสามารถคิดค้นและ

สร้างสรรค์สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ	มากมายซึ่งอ�านวยความสะดวกสบายในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดมา	

ล้วนแสดงถึงผลของการคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างชัดเจน

กระบวนการคิดสร้างสรรค์อาจต้องใช้เวลาสั้นหรือยาวนาน	 ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความซับซ้อน	

การคิดสร้างสรรค์มีขั้นตอนการคิด	4	 ระยะ	ประกอบด้วย	1)	ระยะเตรียมตัว	 เป็นขั้นตอนแรกที่คิดใคร่ครวญ

เพื่อสร้างเงื่อนไขหรือเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา	แต่ยังหาค�าตอบไม่ได้	2)	ระยะพักตัว	เป็นช่วงเวลาที่ทอดระยะให้ความ-

ต้องการที่จะสร้างสรรค์สงบนิ่งในสมอง	3) ระยะตื่นตัว เป็นระยะที่เกิดความคิดวาบขึ้นในสมอง	เป็นผลมาจาก

การพักตัว	โดยจะคิดได้อย่างปลอดโปร่ง	เห็นลู่ทางที่จะสร้างสรรค์งาน	และ	4)	ระยะลงตัว เป็นระยะที่ปรุงแต่ง

ความคิดหรือท�างานสร้างสรรค์ให้เสร็จสมบูรณ์
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ตัวอย่างเช่น	 การสร้างสรรค์วรรณกรรม	 นักเขียนนวนิยายจะมีข้ันตอนการคิดเนื้อหาและการผลิต 

ผลงาน	โดยก�าหนดแก่นเรื่อง	(plot)	แล้วหาข้อมูลเรื่องราว	และพักความคิดไว้	อาจใช้เวลาสั้นหรือยาวนานก็ได้	

จนเกิดความคิดวาบขึ้นมาเป็นโครงเรื่อง	 และการด�าเนินเรื่องตามแก่นเรื่องที่คิดไว้	 แล้วลงมือเขียนเรียบเรียง 

เป็นนวนยิาย	มกีารตรวจทาน	ปรงุแต่งให้สมบรูณ์	และตพีมิพ์เผยแพร่	เป็นผลงานทีเ่กดิจากความคดิสร้างสรรค์

ของนักเขียนที่มีคุณค่าต่อผู้อ่านและสังคม

กิจกรรม 1.2.1

1.  ส�ารวจอปุสรรคการคดิทีเ่กดิขึน้ในการศกึษาวชิานี ้หรอืในการท�ากจิกรรมต่างๆ ระบปัุญหา

ตามล�าดับความส�าคัญและแสดงความคิดเห็นว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

2.  พิจารณาก�าหนดเป้าหมายในการเรียนหรือเป้าหมายของชีวิตในอนาคต หรือเป้าหมายอื่นๆ 

ระบุเป้าหมายให้ชัดเจน และพิจารณาเลือกใช้กระบวนการคิดในระดับที่แตกต่างกัน บันทึกรายละเอียด

และสังเกตการคิดในแต่ละระดับว่าแตกต่างกันอย่างไร ดังนี้

- เป็นการคิดระดับใด จัดเป็นประเภทใด ระบุชื่อและลักษณะของการคิดให้ชัดเจน

- การมีเป้าหมายในการคิด เป็นความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งใด

- ถ้าจะให้บรรลุผลส�าเร็จ ควรจะใช้การคิดประเภทใด ให้อธิบายโดยสังเขป

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)

เรื่องที่ 1.2.2

การคิดวิเคราะห์ 

การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดโดยการจ�าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ	 ของข้อมูล	 เร่ืองราว	

เหตุการณ์	หรือวัตถุสิ่งของ	และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่รับสาร	เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือลักษณะ

ส�าคัญๆ	ของสิ่งที่คิดวิเคราะห์	

1.  ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
ในกระบวนการสื่อสารที่รับ-ส่งสาร	และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยวิธีการต่างๆ	นอกจากผู้รับสารจะ

เข้าใจเรื่องราวแล้วยังมีกลไกของการคิดวิเคราะห์	 เพ่ือเข้าใจรายละเอียดของสารและผู้ส่งสารเพิ่มเติมอีกด้วย	

ผู้รับสารจะจัดระบบข้อมูลโดยการจ�าแนกส่วนประกอบที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
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ข้อเทจ็จรงิ	คอื	ความจรงิทีอ่ยู่ในโลกทางกายภาพ	สามารถพิสจูน์ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องหรอืไม่ถูกต้อง	

ถ้าถูกต้องก็เป็นจริง	 หากไม่ถูกต้องก็เป็นเท็จ	 เช่น	 ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก	ประเทศไทยแบ่งเป็น	 4	

ภูมิภาค	เป็นต้น

ข้อคิดเห็น คือ	ความรู้สึก	ความเชื่อ	หรือแนวคิดของบุคคล	เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากหรือไม่อยู่ในวิสัยที่

จะตรวจสอบความถูกต้อง	ท�าได้เพียงพิจารณาว่า	น่ายอมรับได้หรือสมเหตุสมผลเท่านั้น	ข้อคิดเห็นของสารมี

หลายลักษณะ	 ได้แก่	 ข้อคิดเห็นเชิงประเมินค่า	 ข้อคิดเห็นเชิงแนะน�า	 ข้อคิดเห็นเชิงตั้งข้อสังเกต	ข้อคิดเห็นเชิง

ตัดสินใจ	และข้อคิดเห็นแสดงอารมณ์

เมือ่รับสารต่างๆ	แล้วนอกจากจะเข้าใจเรือ่งราวทีร่บัมา	ผู้ทีมี่ปัญญาหรอืมีโอกาสฝึกฝนการคิดขัน้สงู	ก็

มักจะใช้การคิดวิเคราะห์ว่าเรื่องใดเป็นข้อเท็จจริง	 และเรื่องใดเป็นความคิดเห็น	 การคิดวิเคราะห์มีความส�าคัญ

ในการรับรู้ข้อมลูต่างๆ	ในปัจจบุนั	โดยเฉพาะสารประเภทโฆษณาประชาสมัพนัธ์	ต้องใช้กระบวนการคิดวเิคราะห์

เสมอๆ	จงึจะรู้เท่าทนัสาร	และเข้าใจเจตนาในการส่งสาร	ท�าให้ไม่หลงเชือ่คล้อยตามสารและวธีิการชกัจงูใจไปได้

ง่ายๆ

2.  ภาษากับการคิดวิเคราะห์ 
เมือ่รู้จกัรบัสารและส่งสารด้วยการด/ูสงัเกต	ฟัง	อ่านสารประเภทต่างๆ	บคุคลจะคดิจ�าแนก	เปรยีบเทยีบ

ข้อมลูต่างๆ	ทัง้ในด้านข้อเทจ็จรงิและข้อคิดเหน็ทีเ่ป็นเหต-ุผล	จดุเด่น-จดุด้อย	หลกัการ	ความส�าคญัของข้อมลู	

แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ได้วิเคราะห์แล้วด้วยการเขียน	วาด	แสดง	หรือปฏิบัติ	ดังตารางต่อไปนี้	

การรับสาร การคิดวิเคราะห์ การส่งสาร

ดู/สังเกต

-----------------

ฟัง

อ่าน

-		สถานการณ์

-		เหตุการณ์

-		เรื่องราว

-		บทกลอน

-		บทสนทนา

-		ภาพ

-		แผนภาพ

	 						ฯลฯ

บอก/อธิบาย

-----------------

เขียนบรรยาย

----------------

วาดภาพ/แผนภาพ

----------------

แสดง/ปฏิบัติ

จะเห็นได้ว่า	การคิดวิเคราะห์เกิดขึ้นเมื่อรับสารแล้ว	กระบวนการคิดจะท�าให้มีปฏิกิริยาตอบสนองโดย

แสดงออกหรือส่งสารด้วยการใช้ภาษาแสดงข้อมูลท่ีเป็นเหตุผล	การอธิบายขยายความหรือการกระท�าอ่ืนๆ	ที่

แสดงถึงการคิดวิเคราะห์	 เป็นความสัมพันธ์ของการคิดวิเคราะห์กับการใช้ภาษาที่เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่าง

ชัดเจน
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ตัวอย่างของการฝึกการใช้ความคิดวิเคราะห์	

1)		วิเคราะห์วัตถุประสงค์หรือเจตนาของผู้พูด/ผู้เขียนว่า	 มุ่งเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น	 ส�าหรับ 

ข้อเท็จจริงนั้น	ผู้พูด/ผู้เขียนประสบมาด้วยตนเองหรือรับถ่ายทอดมาจากผู้ใด	มีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง

อย่างไร	 ส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นเป็นการให้ค�าแนะน�า	 หรือเพื่อประเมินค่า	 ให้ตัดสินใจ	 ให้ข้อสังเกต	หรือแสดง

อารมณ์	อาจจะวิเคราะห์ในแง่ว่าผู้พูด/ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายในการส่งสารเฉพาะเจาะจงอย่างไร

2)		วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเรื่องราว/เหตุการณ์ว่า	 มีความสัมพันธ์กัน	หรือเชื่อมโยงกัน	 เป็นเหต ุ

เป็นผลกันอย่างไร

3)		วิเคราะห์สาระส�าคัญของเรื่องว่าคืออะไร	 มีสารอื่นๆ	 เพิ่มเติมโดยซ่อนในสารนั้นมีอะไรบ้าง	 

สรุปออกมาได้กี่ประเด็น

ตัวอย่างการใช้การคิดวิเคราะห์ข้างต้น	 อาจจะแสดงผลของการคิดวิเคราะห์ออกเป็นแผนภาพ	 (map-

ping)	 ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกัน	 เช่น	 แผนผัง	 แผนภูมิ	 ผังมโนมติ	 (concept	mapping)	 แผนภาพความคิด	

(mind	mapping)	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนเป็นผลของความเข้าใจแล้วคิดวิเคราะห์ออกมาเป็นส่วนประกอบย่อยหรือ

แนวคิดย่อยที่จ�าแนกได้จากแนวคิดหลัก	แนวคิดรอง	โดยสังเคราะห์สร้างเป็นภาพใหม่	หรือเป็นโครงสร้างตาม

แต่จะคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ	 อย่างมีเหตุผล	 และใช้ทักษะศิลปะ	 สร้างสรรค์เป็นแผนภาพท่ีสวยงาม	 

อาจมีสสีนัทีด่งึดดูความสนใจ	เช่น	วิเคราะห์และแสดงออกเป็นแผนผังแสดงความสมัพนัธ์เชือ่มโยงของแนวคิด

เป็นภาพต้นไม้	ภาพก้างปลา	ภาพวงจร	ฯลฯ	

ตัวอย่างการคิดวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพแบบต่างๆ	

1)	แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของความคิดหลัก	ความคิดรอง	และความคิดย่อย

ความคิดหลัก

	สัตว์

ความคิดรอง ความคิดรอง ความคิดรอง

ความคิดย่อย ความคิดย่อย ความคิดย่อย

		 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า		 สัตว์บก		 สัตว์น�้า

		สัตว์กินพืช		 สัตว์กินเนื้อ		 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

	 สุนัข		 แมว

	 สัตว์ปีก		 สัตว์เลี้ยง		 สัตว์ใช้งาน
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2)	แผนภาพแสดงความสัมพันธ์แบบล�าดับเหตุการณ์

กิจกรรมการพัฒนาการคิดโดยใช้ค�าถาม

การวางแผนการใช้ค�าถาม

การเตรียมค�าถาม

การใช้ค�าถาม

การประเมินผล

3)	แผนภาพวงจรแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์

ตายเกิด

เติบโต สืบพันธุ์

วงจรชีวิตมนุษย์



1-31ภาษากับความคิด

3. การคิดวิเคราะห์กับการคิดระดับสูง 
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่เชื่อมโยงกับการคิดระดับสูง	 ได้แก่	 การคิดแก้ปัญหา	 การตัดสินใจ	 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการคิดสร้างสรรค์	 เป็นกระบวนการคิดที่อาจกล่าวได้ว่า	 การคิดวิเคราะห์เป็น 

พื้นฐานของการคิดระดับสูง	ดังแผนภูมิต่อไปนี้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดสร้างสรรค์

การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 	การตัดสินใจ

ที่มา:		ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	 (2549).	 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่	 2.	

กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ.	หน้า	6.

	 จะเห็นได้ว่า	 การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานของการคิดระดับสูง	 มี

กระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษา	ทั้งที่เป็นพฤติกรรมของการรับสารและการส่งสาร	ดังตารางดังนี้

การคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห์

1.	การแก้ปัญหา ท�าความเข้าใจปัญหา	หาความสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา	 เปรียบเทียบ

ทางเลือก	ลงมือแก้ปัญหา	ตรวจสอบผลการด�าเนินงาน

2.	การตัดสินใจ หาเหตุผล	จ�าแนกข้อมูล	 เปรียบเทียบทางเลือกเพื่อการตัดสินใจอย่างมี

เหตุผล

3.	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ�าแนกแยกแยะ	 จัดระบบข้อมูลอย่างมีเหตุผล	 เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อ 

การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

4.	การคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูล	 จัดระบบข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับ

ข้อมูลเดิม	 ผสมผสานน�าไปสู่การสร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์โดยพัฒนา 

จากของเดิม	หรือสร้างขึ้นใหม่

ที่มา:  ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	 (2549). แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่	 2.	

กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ.	หน้า	5.
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จากตารางจะเหน็ได้ว่าการคิดวิเคราะห์มคีวามสมัพนัธ์กบัการคดิระดบัสงูหลายประเภท	เป็นกระบวนการ 

คิดที่มีข้ันตอนจากความเข้าใจข้อมูลหรือสารที่เป็นปัญหา	มีการคิดแยกแยะสาเหตุของปัญหา	และหาความ-

สัมพันธ์กับการคิดคาดคะเนถึงผลกระทบของปัญหาและคิดไตร่ตรองหรือใคร่ครวญว่ามีทางเลือกหรือวิธี 

แก้ปัญหาอย่างไร	แล้วจึงตัดสินใจตามเหตุผลที่ได้แยกแยะและเปรียบเทียบทั้งข้อดี-ข้อเสียอย่างรอบคอบแล้ว	 

จากนั้นจึงคิดประเมินและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ส่วนการคิดวิเคราะห์ที่สัมพันธ์กับการคิดสร้างสรรค ์

ในล�าดบัทีส่ี	่เป็นการคดิทีช่่วยในการคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ทีไ่ม่ซ�า้กบัความคดิเดมิ	ดงันัน้กระบวนการคดิวเิคราะห์

จึงเป็นขั้นตอนส�าคัญของการคิดที่น�าไปสู่กระบวนคิดขั้นสูงแบบอื่นๆ	ที่ควรฝึกฝนตามล�าดับขั้นตอนต่อไป

กิจกรรม 1.2.2

1.  การคิดวิเคราะห์มีกระบวนการการคิดอย่างไร ให้สรุปโดยสังเขป 

2.  ฟังหรอือ่านบทความทีน่่าสนใจ แล้วคดิวเิคราะห์และสรปุประเดน็ว่า บทความนีใ้ห้ข้อเทจ็จรงิ 

อะไร และให้ข้อคิดเห็นอะไร

3.  ท�าแผนภาพความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยของบทความตามข้อ 2 ออกแบบ

และระบายสีแผนภาพให้สวยงาม และมีศิลปะ 

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)

เรื่องที่ 1.2.3

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มนุษย์รับรู้เรื่องราวต่างๆ	มากมาย	 เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ความสามารถในการคิดระดับต่างๆ	 โดยเฉพาะ

การคิดอย่างมวีจิารณญาณ	ซึง่เป็นการคดิขัน้สงูทีม่บีทบาทส�าคญัและมีประโยชน์ต่อการสือ่สารในชวีติประจ�าวนั

และการท�ากิจกรรมกับบุคคลอื่นๆ	

1. ลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	เป็นการคดิพจิารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตผุล	เพือ่มุ่งเน้นการตดัสนิว่าสิง่ใด

ควรเชื่อหรือสิ่งใดควรท�า	ลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีขั้นตอน	ดังนี้

1)	พิจารณาสารที่ได้รับอย่างละเอียด	ทั้งเนื้อหาและการใช้ภาษาเพื่อสรุปประเด็นให้ชัดเจนว่า	มี

สาระเกี่ยวกับอะไร	มีการระบุความหมายและเรื่องราวอย่างไร
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2)		พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลว่าน่าเชื่อถือหรือไม่	 อย่างไร	 เป็น 

ข้อเท็จจริง	หรือเป็นข้อคิดเห็นที่สมเหตุสมผลหรือไม่

3)		ตั้งค�าถามต่างๆ	 เพื่อหาค�าตอบในขั้นสุดท้าย	 เป็นการคิดไตร่ตรองโดยตั้งค�าถาม	 ถาม-ตอบ

ให้ได้หลายแง่มุม	เช่น	ค�าถามเปรียบเทียบ	ค�าถามวิธีการตรวจสอบและการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	ฯลฯ	จะท�าให้

ได้ค�าตอบที่เป็นทางเลือกในแง่มุมที่ถูกต้อง

4)		ตัดสินคุณค่า	 เป็นขั้นตอนการพิจารณาทางเลือกหลังจากการตั้งค�าถามแล้ว	ซึ่งจะได้ข้อมูล

เพียงพอที่จะเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย	ก่อนตัดสินใจเลือก

5)		สันนิษฐานหรือคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น	 เมื่อตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบโดย

ตั้งค�าถามเพ่ือหาค�าตอบและตัดสินใจแล้ว	 ก็จะคาดการณ์	 คาดคะเน	หรือสันนิษฐาน	 (ตั้งสมมติฐาน)	 ได้ว่าจะ

เกิดสิ่งใด	มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร

6)		ตดัสนิใจ	เป็นขัน้การคิดทีจ่ะเลือกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ	หลงัจากคดิไตร่ตรองอย่างรอบคอบและ

ตามที่คาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้ว

การคดิอย่างมวิีจารณญาณแต่ละขัน้ตอนมคีวามสมัพันธ์เกีย่วข้องกบัสารและผูส่้งสารเป็นอย่างมาก	จงึ

ไม่ได้จ�ากัดขอบเขตของการคดิเฉพาะบคุคล	แต่จะเกีย่วข้องกับผู้อ่ืน	ดังน้ันเม่ือจะใช้การคิดอย่างมีวจิารณญาณ

จงึต้องรู้จักมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่แีละแสดงออกในลกัษณะทีดี่	เช่น	การแลกเปลีย่นความคิดและข้อมูลทีเ่ป็นทางเลอืก	

การยอมรับความคิดและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้อื่น	เป็นต้น

2.  ขั้นตอนการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ 
ในชีวิตประจ�าวัน	มีสารที่ฟัง	ดู	 และอ่านที่ต้องใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นจ�านวนมาก	จึงควร

มีแนวการรับสารอย่างมีวิจารณญาณตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

1)		ท�าความเข้าใจสารอย่างถี่ถ้วน	มีสมาธิ	ตั้งใจรับสาร	จับใจความ	หรือสาระส�าคัญของสารได้ถูกต้อง

และครบถ้วน

2)		ละอคตใินการรบัสาร	เช่น	ชอบ-ไม่ชอบ	ไม่สนใจ	ไม่เชือ่	ไม่ชอบสารทีฟั่ง	ด	ูอ่าน	เป็นต้น	การมอีคติ

จะท�าให้ไม่ตัง้ใจรบัสาร	หากมคีวามชืน่ชอบเป็นพเิศษกจ็ะท�าให้ละเลยไม่ได้สงัเกตข้อบกพร่องอืน่ๆ	ท�าให้การคดิ

ผิดพลาดได้

3)		 จับประเด็นส�าคัญที่เป็นประเด็นหลักของสารที่ผู้พูด	 ผู้แสดง	 หรือผู้เขียนต้องการสื่อสาร	 ควร 

จดบันทึกไว้	ไม่ควรบันทึกละเอียดทุกค�าพูดหรือทุกถ้อยค�า	แต่บันทึกเฉพาะสาระส�าคัญเท่านั้น

4)		คิดวิเคราะห์	 จ�าแนกประเด็นส�าคัญว่า	 ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้	 ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น	

หากไม่เข้าใจสารที่ฟัง	ดู	หรืออ่าน	เพราะมีความรู้ไม่เพียงพอหรือขาดความรู้	ก็ควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก

แหล่งความรู้ต่างๆ	หรือจากการสอบถามจากผู้รู้คนอื่นๆ	

5)		พิจารณาไตร่ตรองประเด็นส�าคัญแต่ละส่วนอย่างละเอียดรอบคอบทุกแง่มุม	แล้วสรุปให้ได้ว่าสาร

ที่ฟัง	ดู	หรืออ่านมีคุณค่า-ประโยชน์อย่างใด	มีข้อดี-ข้อเสียอย่างใด	ควรเชื่อหรือควรปฏิบัติตามหรือไม่	อย่างไร

6)	 น�าความรู้ความคิดที่ฟัง	ดู	 อ่าน	หลังจากได้คิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณแล้วไปใช้

ประโยชน์และให้เกิดผลดีต่อชีวิตและการท�ากิจกรรมต่างๆ	ต่อไป
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ขัน้ตอนของการใช้การคดิอย่างมวีจิารณญาณในสถานการณ์ของการสือ่สารด้วยการใช้ภาษาฟัง	ดู	และอ่าน

ดังกล่าว	มีขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อน	 แต่ในสถานการณ์จริง	 ระบบการท�างานของสมองที่เป็นกระบวนการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ	 แต่ละขั้นตอนจะเกิดขี้นพร้อมๆ	 กัน	 หากได้ฝึกฝนตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้นแต่ละ 

ขั้นๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 ก็จะเกิดทักษะความช�านาญ	 เมื่อฟัง	 ดู	 และอ่านสารในโอกาสต่างๆ	 ก็จะสามารถใช้

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ตามธรรมชาติ	และไม่รู้สึกได้ว่ามีความซับซ้อนยุ่งยากแต่ประการใด	

 

3.  การใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณรับสารโน้มน้าวใจ 
ในปัจจบุนัมสีารประเภทโน้มน้าวใจ	การประชาสมัพนัธ์	และการโฆษณาสนิค้าต่างๆ	มากมาย	อาจกล่าว

ได้ว่า	 เป็นยุคบริโภคนิยมที่มีการตลาดท่ีต้องการโน้มน้าวใจผู้บริโภคด้วยกลวิธีที่ดึงดูดใจต่างๆ	การคิดอย่างมี

วิจารณญาณจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 ท�าให้รู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและไม่ตกเป็น	 “เหย่ือ” ของ 

การโฆษณาชวนเช่ือ	 จึงควรฝึกฝนการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในสถานการณ์ที่ถูกโน้มน้าวใจ	 มีล�าดับ 

ขั้นตอนดังนี้

1)		ก�าหนดหรือวางเป้าหมายในการคิดอย่างชดัเจน	เช่น	ต้องการรบัสารโน้มน้าวใจเป็นความรู	้หรอืเพ่ือ

ใช้ประโยชน์อย่างไร

2)		ประมวลหรือรวบรวมข้อมูล	 และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านข้อเท็จจริง	 ข้อคิดเห็นต่างๆ	ที่เก่ียวกับ

ประเด็นที่คิด	โดยคิดอย่างรอบคอบในลักษณะของการคิดกว้าง	คิดลึก	หรือคิดไกล

3)		จ�าแนกแยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่	และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้มาใช้

4)		ประเมินข้อมูลที่น�ามาใช้ตามเป้าหมายในด้านความถูกต้อง	ความพอดี	และความน่าเชื่อถือ	

5)		พิจารณาข้อมูลที่จะใช้ตามหลักเหตุ-ผล	 เพื่อแสวงหาทางเลือก	 อาจจะใช้กลวิธีการตั้งค�าถามและ

ค้นหาค�าตอบในแง่มุมต่างๆ	

6)	 เลือกทางเลือกหรือข้อมูลที่เหมาะสม	โดยพิจารณา/คาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดตามมา

7)		ชัง่น�า้หนกัของทางเลือกหรือข้อมลูทีเ่ลือก	โดยค�านงึถึงผลได้-ผลเสยี	คณุ-โทษ	ทีจ่ะเกดิข้ึนในระยะ

สั้นและระยะยาว

8)		ไตร่ตรอง	คิดทบทวนกลับไปกลับมาอย่างรอบคอบ

9)		ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด

วิธีการคิดดังกล่าวมีหลายขั้นตอน	แต่จะท�าให้รับสารประเภทโน้มน้าวใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

ได้รบัประโยชน์เตม็ที	่ไม่ด่วนคดิหรอืท�าสิง่ต่างๆ	อย่างผลผีลามจนขาดความรอบคอบ	ซ่ึงอาจจะสร้างความเสยีหาย 

แก่ตนและสังคมได้	 ดังน้ันจ�าเป็นที่จะต้องฝึกฝนตนเองและเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ให้เกิดขึ้นแล้วน�ามาใช้ในชีวิตที่ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชวนเชื่อและมีอย่างมากมายในยุคโลกไร้พรมแดน	
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กิจกรรม 1.2.3

ให้อ่านข้อความทีก่�าหนดให้ในแบบฝึกปฏบิตั	ิ2	ข้อความ	แล้วระบวุ่าเป็นสารประเภทใด	(อาจจะ

เขียนแผนภาพเพื่อช่วยวิเคราะห์เนื้อหา)	และอธิบายว่าควรใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)
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แผนการสอนตอนที่ 1.3 

การพัฒนาสมรรถภาพการคิดกับการใช้ภาษา

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	1.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
1.3.1	ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสมองกับการพัฒนาการคิด	

1.3.2	การพัฒนาการคิดระดับสูง	

1.3.3	การพัฒนาการคิดกับการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม	

แนวคิด
1.		 	สมองเป็นอวัยวะส่วนส�าคัญในการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์	 ควบคู่กับความสามารถใน

การใช้ภาษา	 การเข้าใจธรรมชาติของระบบการท�างานของสมองจะท�าให้มนุษย์สามารถ

พัฒนาการคิดและการเรียนรู้ได้โดยไม่มีขีดจ�ากัด	 และมีทักษะภาษาควบคู่กันไปด้วยตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล	

2.		 	การพัฒนาการคิดระดับสูงส่งเสริมให้รับสารได้ถูกต้อง	 โดยการเสริมสร้างคุณสมบัติและ

ลักษณะนิสัยที่ดีในการส่ือสาร	 และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	และการคิดสร้างสรรค์	

3.		 	การพัฒนาการคิดระดับสูงในกระบวนการสื่อสาร	 มักใช้ในสถานการณ์ที่เกิดปัญหาหรือ 

มีความขัดแย้งกัน	 โดยใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม	 ซึ่งท�าให้เข้าใจร่วมกันและมี 

การยอมรับซึ่งกันและกัน	

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่	1.3	จบแล้ว	นิสิตสามารถ

1.		อธิบายลักษณะธรรมชาติของสมองในการคิดและการเรียนรู้ได้	

2.		อธิบายการพัฒนาการคิดและยกตัวอย่างตามที่ระบุประเภทของการคิดให้ได้	

3.		อธิบายลักษณะของการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผลและการนิยามได้

4.		ยกตัวอย่างการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยามได้
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เรื่องที่ 1.3.1 

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสมองกับการพัฒนาการคิด 

การคิดของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของกระบวนการท�างานร่วมกันของสมองส่วนคิด 

ที่แบ่งเป็นสองซีกกับเซลล์ประสาท	การพัฒนาการคิดจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของระบบสมองและสร้างโอกาสใน

การคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อพัฒนาให้เกิดสติปัญญา	 ในปัจจุบันวงการศึกษาได้ศึกษาระบบการท�างาน

ของสมอง	สงัเคราะห์	และบรูณาการกบัความรู้ด้านจติวทิยาการเรยีนรู	้จติวทิยาพฒันาการตามวยัของมนษุย์ใน

แต่ละช่วงวัย*	เพื่อจัดการศึกษาที่เหมาะสม	ซึ่งน�ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ

การสื่อสารได้อีกทางหนึ่งด้วย	

นายแพทย์ยงยุทธ์	 วงศ์ภิรมย์ศานติ์	 (2550)	 ได้อธิบายความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของสมองในการคิด

และการเรียนรู้	 ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างโอกาสของการเรียนรู้	 โดยเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ที่มีอยู่มากมายกับ 

การท�างานของสมอง	 และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความสามารถของการคิด	 เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 

การท�างานตามธรรมชาติของสมองที่เรียกว่า	Brain	–	based	Learning	

การพัฒนาความสามารถในการคิดและการเรียนรู้	 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสารควรมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของสมอง	ดังค�าอธิบายต่อไปนี้

ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง 

1)  สมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

สิง่ทีเ่รยีนรูน้ั้นจะต้องปรากฏต่อสมอง	ท่ามกลางสิง่แวดล้อมมนัอยู	่และคณุสมบตัต่ิางๆ	ทีม่นัจะปรากฏ

ออกมาก็คือการรับรู้หรือการรับสัมผัสจากสิ่งนั้นๆ	ผ่านสัมผัสทั้ง	5	เข้ามาสู่ระบบการท�างานของสมอง

ความส�าเร็จเบื้องต้น	อาจประกันได้จากการได้เรียนรู้	การสัมผัสหรือมีชีวิตอยู่จริงกับสิ่งที่เรียนรู้นั้น

2)  สมองหาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ (The Brain searches for meaning) 

สมองเรียนรู้สิ่งต่างๆ	โดยการหาความหมายหรือความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งอื่นๆ	สมองปฏิเสธ

ที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่มีความหมาย	ตอบไม่ได้ว่า	ท�าไม	(สมอง)	ฉันต้องเรียนรู้สิ่งนั้น

สิ่งที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	คือ	ท�าให้สิ่งที่จะเรียนรู้	มีความหมายต่อผู้เรียน

3) สมองเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ (patterning) 

สมองค้นหาความหมายโดยการค้นหาแบบแผนในสิ่งที่รับรู้เข้ามา	 ความหมายของสิ่งต่างๆ	 ได้จาก 

การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการสมัผสัต่างๆ	ของสิง่ต่างๆ	ทีผ่่านเข้ามาสูร่ะบบการท�างานของสมอง	ความเหมอืน

และความต่างของสมัผัสจะถกูเปรยีบเทยีบ	จ�าแนก	จดักลุม่	จดจ�าการสร้างความสมัพันธ์ของแบบต่างๆ	ท่ีปรากฏ

เข้ามา	ท�าให้แยกแยะสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งอื่นๆ	 ได้	 เกิดเป็นความรู้จักถึงคุณสมบัติของสิ่งนั้น	 โดยวิธีนี้	 นามธรรม

	 *	ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัพฒันาการของสมองในชว่งวยัตา่ง	ๆ	และปจัจยัทีส่ง่เสรมิพฒันาการการคดิและการเรยีนของสมอง	ใน

ภาคผนวก	หน่วยที่	1	หน้า	1-58-1-61
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จะถูกพัฒนาขึ้นจากรูปธรรม	ระบบตรรกะหรือการใช้เหตุผลเป็นพัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้นของแบบแผนการเรียนรู้

โดยเฉพาะแบบแผนการเรียนรู้ที่มีล�าดับและความต่อเนื่อง	(pattern	of	sequences)	

การสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้	 คือการสร้างเครือข่ายจุดเชื่อมต่อของใยประสาท	 การ-

เข้าใจจังหวะ	เวลา	ที่จะน�าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้แก่สมองเป็นขั้นตอน	จะช่วยให้การพัฒนาวงจรการเรียนรู้นี้เป็นไป

อย่างรวดเร็วและมั่นคง	การจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้คือการถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่องนี้ออกมาเป็น 

กระบวนการเรียนการสอน

4) สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ การเรียนรู้เป็นแบบองค์รวม 

ก้อนสมองอาจแบ่งออกเป็นซีกซ้ายขวา	 และแบ่งออกเป็นหลายส่วน	 ตามความเฉพาะเจาะจงใน 

การประมวลผลบางเรื่องที่แตกต่างกัน	 แต่การรับรู้และการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการประสานเชื่อมโยงข้อมูลท่ีรับรู้ 

เข้ามาพร้อมกันทุกส่วน	และโดยลักษณะนี้	 สิ่งที่ถูกรับรู้หรือเรียนรู้จะก่อรูปขึ้นมาในลักษณะที่สัมพันธ์กับสิ่งอื่น	

ส่วนย่อยจะถูกรับรู้อยู่ในโครงสร้างขององคาพยพใหญ่	 และการด�ารงอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือคุณสมบัติย่อย 

ของสิ่งนั้นรวมกัน

การเรียนรู้ภาษาเป็นตัวอย่างของการเรียนแบบองค์รวม	การเลียนเสียงได้	 หรือรู้ความหมายของเสียง

หรือสัญลักษณ์แต่ละตัวและจับมาเรียงกัน	 ไม่ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจในภาษา	การรู้เร่ืองราวหรือบริบทท้ังหมด

ในภาษา	คือ	พื้นฐานส�าคัญที่ท�าให้สามารถใช้ภาษาได้

5) อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

การสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้	หรือการท�าความรู้จักกับสิ่งต่างๆ	อาจเบ่ียงเบนไป	และ

ท�าให้สิ่งหนึ่งดูแตกต่างจากที่มันเป็น	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างขณะอารมณ์ที่แตกต่างกัน	สิ่งต่างๆ	เป็นอยู่อย่างที่

สมองคดิว่ามนัเป็น	ถ้าสิง่ทีม่นัเป็นจรงิๆ	ต่างจากทีส่มองคดิว่ามันเป็นมาก	เรียกว่ามอีคติในการมองมาก	นอกจากนี้	

อารมณ์ยังชี้น�าว่า	 บางสิ่งน่าสนใจกว่าบางสิ่ง	 ความน่าสนใจหรือชอบก็คือมีความส�าคัญหรือความหมาย 

ต่อผู้เรียนมากกว่า	การเรียนรู้ถูกกระตุ้นโดยความหมายที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกหรืออารมณ์

	อารมณ์จะถกูใช้เป็นทางผ่านไปสูก่ารเรยีนรู	้การเรยีนรูท้ีย่กระดบัขึน้สงูมากแล้ว	จะต้องรูจ้กัและจดัการ

กับอารมณ์ได้ตามสมควร

6) ความส�าเร็จของเด็กเป็นเงื่อนไขทางบวกของการเรียนรู้ ส่วนความล้มเหลวเป็นทางลบ 

กระบวนการเรียนรู้ต้องหล่อเลี้ยงความรู้สึก/อารมณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ไว้ในทางบวก	ความส�าเร็จที่

เกดิข้ึนเป็นขัน้ตอนจากง่ายไปสู่ซบัซ้อน	ท�าให้เกดิความท้าทายท่ีจะเรียนรู้มากข้ึนในขัน้ต่อไป	ความท้าทายจะเกดิขึน้

ถ้ารู้ว่าความส�าเร็จยังมีทางเป็นไปได้	 และจะช่วยพาการเรียนรู้ก้าวข้ามความล้มเหลวที่เกิดขึ้น	 ซึ่งไม่อาจ 

หลีกเลี่ยงได้ในบางครั้งบางคราว

7) การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อทุกสิ่ง ทั้งกับสิ่งที่สนใจและสิ่งที่ผ่านการรับรู้ไปโดยไม่ตั้งใจ 

แม้สิ่งที่ถูกให้ความสนใจจะกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า	 แต่ทุกสิ่งที่ผ่าน 

เข้ามาในประสาทสัมผัสรับรู้จะถูกเรียนรู้	ความถี่ของการรับรู้ของสิ่งต่างๆ	จะน�าพานัยส�าคัญของสิ่งนั้น

การโฆษณา	 การจงใจสร้างภาพ	ก่อให้เกิดนัยส�าคัญเทียมข้ึนมา	 สิ่งที่มีนัยส�าคัญท�าให้การเรียนรู้มี 

ความซับซ้อนมากขึ้น	 และท�าให้การสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ท�าได้ยาก	และอาจสร้างความรู้ที ่

เท่าเทียมขึ้นตามการจงใจที่โฆษณานั้น
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8) สมองท�างาน และการเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งในภาวะรู้ตัวและภาวะที่พ้นไปจากความส�านึกรู้ 

ภาวะท่ีไม่รู้ตัว	 เช่น	การหลับ	 เป็นเพียงการพักกิจกรรมบางอย่างของร่างกาย	 แต่การท�างานของสมอง 

ยังด�าเนินอยู่ตลอดเวลา	สมองมีการประมวลผลบางอย่างเกี่ยวกับความทรงจ�าในขณะหลับ	การเปล่ียนแปลง 

ทางชีววิทยาของเซลล์สมองเกิดขึ้นตลอดเวลา	ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

9) สมองเรียนรู้โดยใช้ระบบจดจ�าเพื่อช่วยในการคิด 

การท�างานของสมองคือการติดต่อกับภายนอก	คือการรับรู้และการตอบสนอง	 และการประมวลผล

ภายใน	คือการคิดและการจ�า	 การคิดคือสมองค้นหาความหมายโดยการค้นหาแบบแผนในสิ่งท่ีรับรู้เข้ามา	 คือ 

การเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้	 (patterning)	ส่วนการจ�ามีไว้เพื่อรองรับการคิดซึ่ง

เป็นกระบวนการระหว่างการรับรู้และการตอบสนอง	

ระหว่างการเรียนรู้	 สมองจะคิดประเมินความส�าคัญของการรับรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทุกขณะเวลาที่ผ่านไป	

สมองมีระบบความจ�าที่ใช้งานระหว่างการคิดจ�ากัด	 เป็นระบบความจ�าชั่วคราวเช่นเดียวกับหน่วยความจ�าใน

คอมพิวเตอร์	 สมองจะเรียกใช้ข้อมูลที่จ�าไว้ในระบบความจ�าระยะยาวซึ่งเก็บไว้ในส่วนต่างๆ	ของสมอง	ความจ�า

จึงจ�าเป็นต่อการเรียนรูแ้ละการคดิได้เร็วเกีย่วพันกบัความรูค้วามจ�าทีม่อียูเ่ดมิ	การเรียนรูส้ิง่ใหม่อาศยัความรู้เดมิ	

สร้างความสัมพันธ์ใหม่และจดจ�าการเรียนรู้ใหม่นั้นไว้ในระบบความจ�าระยะยาว

10) การเรียนรู้ของสมองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและเป็นการพัฒนาต่อเนื่องต่อยอด 

ความรู้ความเข้าใจ	ความจ�า	ความช�านาญ	 เป็นปรากฏการณ์เชิงพฤติกรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง

ภายใน	คือวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายเซลล์ที่เกิดขึ้นภายในสมอง	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนี้ต้องใช้เวลา	 

การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนเกิดขึ้นบนการเปลี่ยนแปลงชั้นต้นที่เริ่มมาก่อน	การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยานี้ยังมี

จังหวะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง	 การเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่มีผลสะท้อนออกมาให้เห็นในทันที	 และ 

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้	 เพราะเงื่อนไขหรือความเจริญเติบโตทางชีววิทยาของระบบเซลล์

สมองยังไม่เอื้ออ�านวย

11) สมองเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจ�ากัด 

เซลล์ในสมองมหีนึง่แสนล้านเซลล์	แต่ละเซลล์ตดิต่อเชือ่มโยงกบัเซลล์อืน่ได้หนึง่หมืน่เซลล์	การตดิต่อ

เช่ือมโยงกันของเซลล์คือวงจรตัวแทนของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น	 รูปแบบของการติดต่อเชื่อมโยงกันท่ีเป็นได้จาก 

การค�านวณมีมากเกินประมาณ	หมายความว่ามีการเรียนรู้ท่ีเป็นไปได้อีกมหาศาลในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น	ม ี

เซลล์สมองที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานอีกจ�านวนมาก

12) สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะหนึ่งเดียว

....

ข้อความข้างต้นอธบิายความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตขิองสมองทีซั่บซ้อนและมีความส�าคัญต่อกระบวนการคิด

ที่ท�าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้	 กล่าวโดยสรุปคือ	สมองของมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน	สมอง

ท�างานตลอดเวลาที่มีชีวิต	และการท�างานของสมองท�าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	โดยไม่มีขีดจ�ากัด	ตามเงื่อนไข

การท�างานของสมองทางกายภาพ	อารมณ์	 และจิตใจ	การท�างานของสมองเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ด้วยการมี

ทัศนคติที่ดี	 ขจัดอคติออกไป	 นอกจากน้ีการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี	 โดย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายและการเรียนรู้แบบองค์รวม	 ใช้แบบแผนการเรียนรู้ที่จะท�าให ้

ผูเ้รียนมปีระสบการณ์ตรงหรอืได้สมัผสัด้วยตนเอง	โดยใช้การคิดวเิคราะห์	เปรยีบเทยีบ	และพฒันาการคิดจาก
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รูปธรรมเป็นนามธรรม	 มีล�าดับการคิดที่ท�าให้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน	 และควรให้ผล

ย้อนกลับในทางบวก	กล่าวคือ	 ให้ประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้	 และท้าทายให้คิดและเห็นความส�าคัญของ 

สิ่งที่เรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้โดยไม่มีขีดจ�ากัดและพัฒนาการคิดและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	ตลอดชีวิต 

ไม่จ�ากัดเวลาและโอกาส	

กิจกรรม 1.3.1 

ให้เขียนแผนภาพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสมองกับการพัฒนาการคิด แสดงแนวคิด

หลัก แนวคิดรอง แนวคิดย่อย และความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่แสดงถึงความส�าคัญที่บุคคลจะต้องเข้าใจ

ธรรมชาติชองสมอง เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาไทยต่อไป 

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)

เรื่องที่ 1.3.2 

การพัฒนาการคิดระดับสูง 

แม้ว่ามนุษย์จะมีทักษะการคิดและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ตามพัฒนาการของสมองในแต่ละช่วงวัยแล้ว	

มนษุย์ยังต้องฝึกฝนการคิดอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่พฒันาการการท�างานของสมองอย่างต่อเนือ่ง	ไม่เกดิภาวะ	“สมอง

ฝ่อ” และยังใช้ทั้งการคิดทั่วไปและการคิดระดับสูงในชีวิตประจ�าวัน

เมื่อบุคคลได้รับข้อมูลใหม่จากการสังเกต	การส�ารวจ	การตั้งค�าถาม	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ฯลฯ	ซึ่ง

เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารแล้ว	สมองจะท�างานโดยใช้กระบวนการคิดในระดับความจ�า	ความเข้าใจ	การน�า

ไปใช้	 และการวิเคราะห์	 แต่ส�าหรับผู้เรียนในระดับสูงจ�าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดทั่วไปเหล่านี้เป็นพื้นฐาน 

การพฒันาทกัษะการคดิระดบัสงู	ได้แก่	การคดิวเิคราะห์เพือ่การวจิารณ์	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และการคิด

สร้างสรรค์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบต่อไป

1.  แนวคิดในการพัฒนาความสามารถของการคิดระดับสูง 
โดยท่ีการคดิเป็นเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มโยงให้เกดิการเรยีนรู	้ เป็นความสามารถทางปัญญาทีม่คีวามส�าคญัต่อ

การศกึษา	หากบคุคลมคีวามสามารถในการคดิกจ็ะช่วยเพิม่พูนให้มคีวามรอบรูแ้ละมวีสิยัทศัน์	ซึง่ช่วยให้ประสบ

ความส�าเร็จในชวีติได้	และยังช่วยให้มคีวามคดิทีน่�ามาใช้เป็นเครือ่งมือคลีค่ลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ได้	ดงันัน้	 ในระบบการศกึษาแต่ละระดบัจงึมีการจดัการศกึษาซึง่มเีป้าหมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้ความสามารถ 

ทีจ่ะด�ารงชีวติในสงัคมได้อย่างมีความสุข	การจดัการศกึษาจงึก�าหนดให้มกีจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ฝึกฝนและพัฒนา
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ให้มีทักษะการคิดที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์	 โดยใช้การคิดวิเคราะห์และการตีความ	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	

ผูเ้รยีนจะได้มปีระสบการณ์และมีความรู้ทีน่�าไปใช้พัฒนาคณุภาพชวีติและการศกึษาตลอดชวีติ	กล่าวอกีนัยหนึง่

คือ	การให้ความส�าคัญกับ	“การคิดเป็น” ควบคู่กับการเรียนรู้วิชาการนั่นเอง	

การคดิเป็น	มีนัยของการให้ความส�าคญักบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู	้เพือ่ให้ผูเ้รยีนมโีอกาสฝึกฝน

และพฒันาการคดิระดบัสงู	ซึง่เป็นวธิกีารคิดทีก่ระท�าควบคูก่บัการใช้ทกัษะภาษา	เริม่จากการเสรมิสร้างคณุสมบตัิ

และลักษณะนิสัยที่เป็นปัจจัยภายในของบุคคลและเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกในการท�างานของสมอง	โดย

ฝึกฝนการคิดระดับสูงในสถานการณ์ที่จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ฝึกฝนและพัฒนาการคิดด้วยตนเอง 

ต่อไป	

2.  การเสริมสร้างคุณสมบัติและลักษณะนิสัยกับการพัฒนาการคิด 
การเสริมสร้างคณุสมบตัแิละลกัษณะนสิยัทีด่	ีมบุีคลกิลกัษณะของการเป็นผูค้ดิเป็น	ช่วยให้มคีวามสามารถ

ในการคิดระดับสูง	 เมื่อรับสารต่างๆ	 นอกจากจะรับรู้ความหมาย	 มีความเข้าใจตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร 

(ผูพู้ด	ผู้เขียน)	แล้ว	ยงัน�าไปใชพ้ัฒนาคณุภาพชีวติ	และเปน็ผูม้ีความคดิบวกทีเ่ป็นพลงัในการด�าเนนิชีวติต่อไป

อีกด้วย

คุณสมบัติและลักษณะนิสัยที่เอื้ออ�านวยให้สามารถคิดในระดับสูง	 มี	 8	 ประการ	 แสดงออกเป็น

พฤติกรรมหรือลักษณะของบุคคลดังตารางต่อไปนี้

ลักษณะนิสัย พฤติกรรมหรือลักษณะที่บ่งชี้

1.	ใจกว้างและเป็นธรรม -		 	มใีจเป็นกลาง	มคีวามยติุธรรม	รับรู้	รับฟังความรู้สกึและความคดิเห็น 

ของผูอ้ืน่	มโีลกทศัน์กว้างไกล	รบัและไตร่ตรองข้อมลูอย่างรอบคอบ

มีเหตุผล	 รับรู้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง	 ไม่ล�าเอียงหรือมีอคติ	มี

การตัดสินที่ถูกทางไม่ผิดพลาด

2.	มีสมาธิดี	 -		 	มสีภาพความมัน่คงของจิตท่ีแน่วแน่	ไม่ฟุง้ซ่าน	แยกแยะข้อมลูต่างๆ	

ที่ปรากฏได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นสิ่งปรุงแต่ง	 เข้าใจเหตุการณ์อย่าง 

ถูกต้องตามความจริง

3.		ช่างวิเคราะห์และผสมผสาน -		 	รู้จักมองสิ่งต่างๆ	 ได้หลายแง่หลายมุม	 วิเคราะห์รายละเอียดของ 

สิ่งต่างๆ	ได้	และรู้จักผสมผสานข้อมูลใหม่ขึ้นได้หลายรูปแบบ

4.			มีความพร้อมในการท�างานของ

		 สมองดี	

-		 	มีความสามารถเชื่อมโยง	 รับ	ปรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้เชื่อมต่อกับ

ประสบการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่ที่รับได้อย่างรวดเร็ว

5.	มีความกระตือรือร้น	ใฝ่รู้	 -		 	ตื่นตัว	 อยากรู้อยากเห็น	 อยากคิดอยากท�าในสิ่งที่แปลกๆ	 ใหม่ๆ	 

ช่างสงสัย	 และพร้อมที่จะคิดค้นหาค�าตอบของสิ่งนั้นๆ	 กล้าเสี่ยง	 

กล้าทดลองบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและถูกทาง
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ลักษณะนิสัย พฤติกรรมหรือลักษณะที่บ่งชี้

6.	ขยัน	ต่อสู้	และอดทน	 -		 	ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา	มใีจสู	้มคีวามพยายามและตัง้ใจทีจ่ะแก้ปัญหา	

สามารถทนต่อสภาวะที่คลุมเครือและซับซ้อนได้	ไม่หาทางออกแบบ

ผิดๆ	

7.	มั่นใจในตนเอง	 -		 	มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความเป็นตวัของตวัเอง	สามารถตดัสนิใจ

อย่างถูกต้องและเฉียบขาด	 มีความมั่นคงทางอารมณ์	 มีมโนทัศน์ 

เกี่ยวกับตัวเองตรงตามความเป็นจริง

8.	มีความน่ารัก	น่าคบ	 -		 	มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ไม่ก้าวร้าว	 เข้าใจจิตใจของคนอื่น	 มี 

อารมณ์ขนั	มคีวามจรงิใจ	เป็นทีป่รกึษาทีด่	ีเคารพกฎระเบยีบ	มวีนิยั	

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ที่มา:		อ้างถึงใน	กรมวิชาการ		กองวิจัยทางการศึกษา.	การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการคิด.	หน้า	209-

210.	

คณุสมบัตแิละลกัษณะนสิยัดงักล่าว	เป็นปัจจยัทีช่่วยให้มีความสามารถในการคิดระดับสงูทีมี่คุณภาพ	

ส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาและใช้ประโยชน์ในการท�ากจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	ได้มากขึน้	ช่วยให้บรรลุผลส�าเรจ็ได้

ตามต้องการ	เป็นแนวคิดที่สนับสนุนความเชื่อว่า	บุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะนิสัยดีเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่

พร้อมจะพัฒนาความคิดและทักษะการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

3. ตัวอย่างสถานการณ์การพัฒนาการคิดระดับสูงกับทักษะการใช้ภาษา 
การคดิระดบัสงูเป็นทกัษะการคิดทีมี่ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในใช้ภาษา	ในลกัษณะเป็นปฏกิริยิา

ลูกโซ่	มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและการท�างาน	ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการพัฒนาการคิดที่

สมัพนัธ์กับการใช้ภาษา	ดงัทีท่ศินา	แขมมณ	ีและคณะ	(2540).	ได้อธบิายในหนงัสอืสงัเคราะห์รปูแบบการพฒันา

ศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการคิด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการคิดด้วยตัวเองในโอกาสต่อๆ	ไป	ดังนี้	

ตาราง (ต่อ)
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3.1 สถานการณ์การพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิจารณ์

(การรับสาร)

เกิดภาวะความสงสัย

รับรู้ปัญหา	เป็นปัญหา	เกิดความสงสัย

ลังเล	ขัดแย้ง	ยุ่งยากใจ

เกิดความอยากรู้ค�าตอบ

ตระหนักในปัญหา	เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญ

น่าสนใจ

แสวงหาค�าตอบ

โดยการค้นหา	ค้นคว้า	ไต่ถาม	

ค้นหาแหล่งข้อมูล	ใช้ข้อมูลวิเคราะห์โดย

•		 การก�าหนดปัญหา

•		 การคาดคะเนค�าตอบ

•		 การรวบรวมข้อมูล

•		 การวิเคราะห์ข้อมูล

•		 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ทดสอบค�าตอบ

สรุปค�าตอบ

สรุปว่า	สถานการณ์ทีม่กีารสือ่สาร	เมือ่รบัสารแล้วก็ใช้ความสามารถในการคิดโดยค�านึงถึงสาระเน้ือหา

ที่รับสารแล้วน�ามาใช้พัฒนาสมอง	 เป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่น่าสนใจ	 กระตุ้นให้เกิดความสนใจใคร่รู้	 

อาจจะคิดเป็นค�าถามหรือเป็นปัญหาที่ขัดแย้ง	ซึ่งยังคิดหาค�าตอบไม่ได้	จึงแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม	(จากการฟัง/

การอ่าน)	ท่ีเป็นค�าตอบ	เป็นวธิแีก้ไขปัญหาทีศึ่กษาค้นคว้าเพิม่เตมิและสร้างเป็นความคดิใหม่ทีม่ทีางเลอืกหลายทาง	 

แล้วเลอืกทางเลือกทีเ่หมาะสม	มเีหตผุล	น่าเชือ่ถอืได้มาเป็นค�าตอบเพือ่ใช้ภาษาส่งสารด้วยการพดูหรอืการเขยีน	
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3.2 สถานการณ์การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(การรับสาร)

ระบุหรือท�าความเข้าใจ

ประเด็นปัญหา	หรือข้อโต้แย้ง

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งต่างๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

	ข้อมูลมีความพอเพียงหรือไม่

ใช่

ใช่

หยุด

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ระบุลักษณะข้อมูล

ตั้งสมมติฐาน

ลงข้อสรุป

ข้อสรุปมีความสมเหตุสมผลหรือ

สรุปได้ว่า	 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกิดขึ้นเมื่อมีการรับสาร	 และมีพื้นฐานการคิดที่ 

ต่อยอดจากการคิดวิเคราะห์	 โดยใช้ทักษะภาษาแสดงผลของการคิดที่เพิ่มจากการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า	

ได้แก่	การคิดคาดคะเน	(การตั้งสมมติฐาน)	และการตัดสินใจ	(การลงข้อสรุป)	
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3.3 สถานการณ์การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 

	เมื่อรับสาร	ก็ขยายขอบเขตความคิดนอก-		

ระบบ	ออกจากความคิดหรือความเชื่อเดิม	

เป็นความคิดแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

	ก�าหนดเป้าหมายในการคิด

•		แก้ปัญหา

•		สร้างสรรค์สิ่งใหม่	(ประดิษฐ์สิ่งใหม่)

•			ต้องการรู้ให้ชัดเจน	ถูกต้อง	สมเหตุ	

	 สมผล	

	(ต่อยอดความรู้เดิมเป็นความรู้ใหม่)

รวบรวมข้อมูลความรู้	ทักษะการสังเกต	

ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากพอ

	สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้

	ประเมินและสร้างสรรค์	

	ตามทางเลือกที่เลือกไว้

ใช้กระบวนการกลุ่ม	

ระดมสมอง	

รับฟังความคิด

ความรู้สึกของคนอื่น

(ใช้ทักษะฟัง-พูด-อ่าน-	

เขียน	ร่วมกัน) เลือกทางเลือกที่เหมาะสม

ชั่งน�้าหนักข้อมูล	พิจารณาข้อดี	ข้อด้อย

ผลกระท�า	โดยคิดอย่างละเอียดรอบคอบ

ถูกต้อง	ตรงเป้าหมาย

•	 ใช้จินตนาการ

•	 คิดใหม่ในแง่บวก

•	 คิดแนวใหม่	ที่ใช้ได้จริง

•	 มีความเหมาะสม

•	 มีอิสระในการคิด

	 (คิดนอกกรอบ)

สรุปได้ว่า	 กระบวนการคิดสร้างสรรค์	 ใช้ความสามารถของการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณเมื่อรับสาร	โดยมีเป้าหมายหรือผลของการคิดคือ	การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	การประดิษฐ์สิ่งใหม่	และ

ถ่ายทอดหรือแสดงผลจากความคิดด้วยการใช้ทักษะภาษาแบบต่างๆ	
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กิจกรรม 1.3.2 

ทบทวนประสบการณ์ทีท่�าให้ใช้กระบวนการคดิดงันี ้1) การคดิวเิคราะห์วจิารณ์ 2) การคดิอย่าง

มีวิจารณญาณ 3) การคิดสร้างสรรค์ เลือกมา 1 สถานการณ์ แล้วบันทึกว่ามีความสัมพันธ์กับทักษะการ

ใช้ภาษาอย่างไร ผลของการคิดและการใช้ภาษาเป็นอย่างไร

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)

เรื่องที่ 1.3.3 

การพัฒนาการคิดกับการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม 

กฤษณมูรติ	 (2529)	 กล่าวว่า	 “ความคิดสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์มากมาย	 แต่ความคิดท�าให้เกิดการ-

ท�าลายล้างมโหฬาร” และ	 “ความคิดไม่เคยอิสระ	 เพราะมันมีรากฐานอยู่ที่ความรู้” เป็นค�ากล่าวที่ให้ข้อคิดว่า	

มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้สิ่งต่างๆ	เป็นความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่สะสมไว้ในความคิด	และน�า

มาใช้ได้ทัง้ทีเ่ป็นคณุและเป็นโทษ	จึงต้องระวังความคดิของตนเอง	ดงัน้ันจงึต้องเข้าใจกระบวนการคดิของมนษุย์

ที่สื่อสารเป็นภาษาและการกระท�า	โดยการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม	ดังจะอธิบายต่อไปนี้	

1.  ภาษากับการแสดงเหตุผล*
การสื่อสารความคิด	 (ส่งสาร)	 ด้วยภาษาและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ดังเช่น	 เครื่อง

คอมพิวเตอร์	 ระบบโทรคมนาคม	หุ่นยนต์	 เครื่องจักรกล	ฯลฯ	ล้วนเป็นผลจากการคิด	 โดยเฉพาะเทคโนโลยี 

ทีม่บีทบาทในยคุข้อมูลข่าวสารคือ	เคร่ืองคอมพวิเตอร์	มกีลไกการรบั-ส่งสารและระบบการท�างานทีซ่บัซ้อน	และ

มีความสามารถเรียนรู้และสื่อสารได้เช่นเดียวกับมนุษย์	มีความสามารถท�าสิ่งซ�้าๆ	 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

เที่ยงตรงตามเงื่อนไขของค�าสั่ง	(โปรแกรม)	ที่ป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์	จึงยอมรับว่าคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องจักรกลทางปัญญาที่มีความสามารถในการรับ-ส่งสารในสถานการณ์ที่ก�าหนดและกระท�าได้อย่าง

รวดเร็วยิ่งกว่ามนุษย์

	 *	 สวนิต	ยมาภัย	 และธิดา	 โมสิกรัตน์.	 (2550).	 หน่วยที่	 2	ความคิดกับภาษา.	ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร.  

หน่วยที่	1-7.	นนทบุรี:	ส�านักพิมพ์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	หน้า	75-85.
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เมื่อเปรียบเทียบระบบการท�างานของคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารของมนุษย์	 จะพบว่ามนุษย์มี

ประสบการณ์เฉพาะแต่ละบุคคล	 เป็นปัญญาของมนุษย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีมีขอบเขตจ�ากัด	ไม่ครบ

ถ้วนสมบูรณ์	 แตกต่างจากปัญญาของคอมพิวเตอร์	 และยังมีความรู้ที่อาจเกิดความขัดแย้งและเป็นปัญหาของ

ความสมัพันธ์ทีม่ต่ีอกนัได้	ความแตกต่างเช่นนี	้พบว่าเป็นข้อดีทีม่นุษย์รูจ้กัใช้เหตผุล	เป็นสมรรถนะด้านการคิด

และการใช้ภาษาที่เป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์ที่คอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถเทียบเท่าได้

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า	 มนุษย์สามารถใช้ภาษาแสดงเหตุผล	 เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการ

ยอมรับความคิดเห็นของตัวเอง	ดังที่	ปรีชา	ช้างขวัญยืน	(2545)	ให้ความหมายว่า	“การใช้เหตุผลแปลว่าการใช้

ความคิดที่ออกมาจากสมอง	บางทีเรียกว่า	การใช้ความคิด”

		 การใช้ภาษาแสดงเหตผุลเป็นการใช้ประโยคแบบต่างๆ	สือ่ความคิดทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิ	มีรายละเอียด

ท่ีขยายได้อย่างสมเหตุสมผล	แต่ถ้าขาดทักษะการใช้ภาษาก็จะไม่สามารถสื่อสารความคิดได้	หากใช้เหตุผล 

ผิดพลาด	ก�ากวม	ก็จะไม่ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อื่น

การแสดงเหตุผลโดยใช้ภาษาสื่อสาร	 มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเหตุผล	 กับส่วนที่เป็น 

ข้อสรุป	เป็นประโยคที่มีค�าสันธานเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล	ดังตารางต่อไปนี้	

เหตุผล ข้อสรุป

1.			จากประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถไฟหลาย

ครั้งไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุ	มีแต่ความสะดวกสบาย	

แม้จะเคยได้ยินข่าวอุบัติเหตุทางรถไฟบ้าง	แต่

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นก็น้อย

ดังนั้น	 การเดินทางโดยรถไฟปลอดภัยและสะดวก	

สบายที่สุด

2.	 	พินัยกรรมระบุไว้ชัดเจน	ให้พรรณพินิจเป็นผู้รับ

มรดกแต่ผู้เดียว	พินัยกรรมไม่ได้ระบุไว้ว่าให้บุตร

คนอื่นๆ	มีสิทธิในกองมรดก

สรุปว่า พรรณพินิจต้องเป็นผู้ได้รับมรดกแต่ผู้เดียว	

บุตรท่ีถกูต้องตามกฎหมายคนอ่ืนไม่มสีทิธิใ์นกองมรดก

เลย

3. เพราะว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่พอ เราจึงไม่อาจสนันษิฐานได้ว่าฝ่ายใดถกู	ฝ่ายใดผดิ	ถ้าเรา

สนันษิฐานลงไป	เราอาจถกูต�าหนว่ิาท�าไปโดยอยตุธิรรม

หรือท�าไปด้วยอคติ

4.			ผมได้ชี้แจงแก่กรรมการทุกแง่ทุกมุมแล้วด้วย 

ความสัตย์

ก.		แล้วแต่ ท่านจะตัดสินอย่างไรก็สุดแต่ดุลยพินิจของ

ท่าน

ข.		ดังนั้นผมเชื่อว่าผมหมดหน้าที่แล้ว

5.			เมื่อผมได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว	เห็นว่า	เขา

เป็นคนมีประโยชน์ต่อทางราชการ	...(มีรายละเอียด 

ต่างๆ	หลายประการสนับสนุน)

เพราะฉะน้ัน ผมได้ยับยั้งใบลาออกของข้าราชการผู้นี้

ไว้
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ตัวอย่างในตารางข้างต้นเป็นการใช้ภาษาแสดงเหตุผลที่ยอมรับและเชื่อถือได้	 เพราะเป็นเหตุผลจาก

ประสบการณ์และข้อเทจ็จรงิทีส่นบัสนนุให้ข้อสรปุสือ่ความหมายได้สมเหตสุมผล	เชือ่ถือและยอมรบัได้	สามารถ

สื่อความหมายที่เข้าใจตรงกัน

วิธีการใช้ภาษาแสดงเหตุผลมีลักษณะโครงสร้างของประโยคดังนี้

1) การใช้คำาสันธาน	เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับข้อสรุป	ดังตัวอย่าง

เหตุผล จึง ข้อสรุป

 

ตัวอย่าง	 ข้าพเจ้าได้พยายามท�าหน้าท่ีอย่างดีที่สุดแล้ว	 ข้าพเจ้าจึงไม่วิตกว่าข้าพเจ้าจะถูกต�าหนิ	

ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม

เหตุผล ดังนั้น ข้อสรุป

 

ตัวอย่าง ทุกคนช่วยท�าคนละไม้คนละมือด้วยความเต็มใจ	ดังนั้นการที่ใครๆ	 เคยสบประมาท

พวกไว้ว่า	ไม่สามัคคีกัน	จึงไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดเลย

เหตุผล เพราะฉะนั้น ข้อสรุป

 

ตัวอย่าง ฝนตกหนักมากจนเกินไป เพราะฉะนั้น เราจึงงดการเดินทางไปพักแรมไว้ก่อน

เพราะว่า เหตุผล เพราะฉะนั้น ข้อสรุป

 

ตัวอย่าง	 เพราะว่าทุกคนต่างพากันเฉยเมย	 เพราะฉะนั้น ฉันจึงจ�าใจต้องท�าทั้งๆ	ที่ยังป่วยอยู ่

เช่นนี้

ข้อสรุป เพราะ เหตุผล

 

ตัวอย่าง งานเสร็จทันเวลา เพราะ ทุกคนช่วยกันท�าทั้งในเวลาและนอกเวลา	
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2) การใช้กลุ่มคำา 

นอกจากค�าสันธานแล้ว	 ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับข้อสรุป	 อาจใช้กลุ่มค�าท่ี 

บ่งชี้ถึงเหตุผลหรือข้อสรุปโดยตรงด้วยก็ได้	ดังตัวอย่าง

เหตุผล ข้อสรุป

1.			โดยเหตุที่ทุกคนก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้จริง	อย่างดีก็ได้

แต่เพียงคาดคะเนเอาเท่านั้น

2.			แต่ก่อนมาคนไทยไม่นิยมวางแผนครอบครัว	ทั้งนี้

คงเป็นด้วยเหตุส�าคัญคือ

3.			มีผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันจ�านวนมาก	ด้วยเหต ุ

ดังกล่าว

เราจงึยังไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้

คืออะไร

ความฝืดเคืองในการด�ารงชพีเป็นสิง่ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน

โอกาสที่เราจะเข้าท�างานได้คงมีน้อยมาก

3) การใช้บริบท

การเรียบเรียงข้อความแสดงเหตุผลน้ัน	บางครั้งผู้ส่งสารไม่ใช้ค�าสันธานหรือกลุ่มค�าที่แสดง 

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลและข้อสรุป	แต่ผู้รับสารก็สามารถรับรู้ได้จากบริบท	ดังตัวอย่าง

 

เหตุผล ข้อสรุป

ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์กันมากๆ	 

แล้วทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอแนะน�าว่าท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านให้

เต็มที่เถิด

4) การแสดงเหตุผลหรือข้อสรุปเป็นข้อๆ 

การแสดงเหตผุลหรอืข้อสรปุ	สามารถใช้วธิกีารแยกเหตผุลหรอืข้อสรปุทีมี่หลายประการด้วยกนั	

โดยอาจแสดงให้เห็นชัดเจนเป็นข้อๆ	ก็สื่อความหมายได้แจ่มแจ้งเช่นกัน	

ตัวอย่างที่ 1 แสดงเหตุผลหลายข้อ มีข้อสรุปเดียวกัน 

	 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกเรียนวิชาต่างๆ	หลายสาขาด้วยกัน	ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ส�าคัญ	 

3	ประการ	คือ

	1.		มหาวทิยาลยัมีอาจารย์ทีมี่ความสามารถพอจะสอนวชิาต่างๆ	ให้ครบถ้วนทุกสาขาท่ีเปิดลงทะเบียนได้

	2.		ประเทศชาติก�าลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ	จ�านวนมาก

	3.		จากการส�ารวจปรากฏว่านิสิตมีความต้องการเรียนวิชาในสาขาวิชาต่างๆ	อย่างหลากหลาย	
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ตัวอย่างที่ 2 แสดงข้อสรุปหลายข้อจากเหตุผลเดียวกัน 

การสูร้บกนัทีใ่นอาณาบรเิวณใกล้เขตแดนของประเทศไทยอย่างยดืเยือ้เป็นเวลานาน	เป็นเหตผุลส�าคญั

ที่ท�าให้ทางราชการต้องด�าเนินมาตรการหลายด้าน	คือ

	1.		เตรยีมก�าลงัทหารและอาวธุยทุธปัจจยัไว้ให้พร้อมเพือ่ป้องกนัมใิห้กองก�าลงัต่างชาตล่ิวงล�า้เข้ามาใน

พระราชอาณาเขต

	2.		เตรยีมการอพยพราษฎรทีม่ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นเขตชายแดน	เพราะอาจเกดิอนัตรายได้เมือ่มกีารปะทะกนั

	3.		ท�าการชี้แจงให้นานาประเทศทราบข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนตามท่ีเป็น

จริง

การใช้ภาษาแสดงเหตุผลดังกล่าวต้องระมดัระวงัในเรือ่งความแจ่มแจ้งชัดเจน	ไม่ก่อให้เกิดความ

ก�ากวมอันท�าให้ผู้รับสารตีความไปได้หลายทาง	ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการล�าดับความเพื่อให้

ผูร้บัสารเข้าใจได้โดยง่าย	โดยใช้ภาษาทีก่�าหนดรูไ้ด้ว่าตอนใดเป็นเหตผุล	ตอนใดเป็นข้อสรปุ	สิง่ส�าคญัทีสุ่ดกค็อื	

ไม่ใช้ภาษาสื่อสารแบบไม่จบกระแสความคิดอย่างสมบูรณ์	 ปล่อยให้ห้วงของความคิดค้างอยู่	 ท�าให้ผู้รับสาร 

คดิไปต่างๆ	นานาเอาเอง	ข้อผิดพลาดในประเด็นน้ีมกัจะเกดิขึน้เมือ่ผูส่้งสารประมวลเหตผุลไว้ยดืยาวจนเกนิไป	

จนกระทั่งละเลยไม่เสนอส่วนที่เป็นข้อสรุป	ท�าให้สารขาดความสมบูรณ์	 ไม่สามารถสื่อความหมายแก่ผู้อื่นได้

ชัดเจนตามที่ต้องการ

2.  ภาษากับการนิยาม* 
การนิยามเป็นการใช้ภาษาแสดงเหตุผลอีกลักษณะหน่ึงท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกความหมายให้เข้าใจ 

ตรงกัน	 โดยใช้ค�าอธิบายสั้นๆ	 ในลักษณะของการสรุปความคิดที่มีเหตุผล	 เป็นข้อความที่เป็นจริง	 หรือมี 

ความหมายตามสถานการณ์และเหมาะกับความรู้ของผู้รับสาร

การใช้ภาษาในการนิยามมีการใช้ค�าและข้อความที่บอกแนวความคิดว่า	 สิ่งที่นิยามมีลักษณะส�าคัญ

อย่างไร	 อาจจะนิยามโดยการบอกลักษณะร่วมหรือลักษณะต่างกัน	นิยามโดยให้ความหมายที่เหมือนกันหรือ

ร่วมกันก็ได้	หลักการใช้ภาษาในการนิยามมีดังนี้

2.1 ก�าหนดประเภทกว้างๆ ของค�าที่นิยาม 

การนยิามวิธนีี	้ใช้ภาษาบอกลักษณะโดยรวม	ต่อจากนัน้กบ็อกลกัษณะย่อยทีค่�านัน้แตกต่างจากสิง่อืน่

ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน	เช่น	

 

	 *	สวนิต	ยมาภยั	และธดิา	โมสกิรตัน.์	(2550).	หนว่ยที	่2	ความคดิกบัภาษา.	ประมวลสาระชดุวชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร. หนว่ยที	่ 

1-7.	นนทบุรี:	ส�านักพิมพ์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	หน้า	97-99.
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	ค�าว่า	ชายโสด	หมายถึงผู้ชายที่มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว	และยังไม่ได้แต่งงาน	

จะเห็นได้ว่าในการนิยามค�าว่า ชายโสด	 ดังกล่าวมานี้ผู้นิยามได้ก�าหนดประเภทกว้างๆ	 ไว้ว่า	 ผู้ชายที่

อายุบรรลุนิติภาวะแล้วและได้บอกลักษณะย่อยว่ายังไม่แต่งงาน	ทั้งนี้เพื่อจะได้แสดงความแตกต่างจากผู้ชาย 

อื่นๆ	ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว	

	 ค�าว่า	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 หมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้า	พระราชทานแก่ผู้กระท�าความดีความชอบ	โดยค�าแนะน�าขอพระราชทานของรัฐบาล	

ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า	ประเภทกว้างๆ	ที่ก�าหนดไว้คือ	 เครื่องประดับเกียรติยศ	และลักษณะย่อยที่ชี้

ความแตกต่างๆ	 จากเครื่องประดับเกียรติยศก็คือ	 ต้องเป็นสิ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานโดยค�าแนะน�าของรัฐบาล	

2.2  ระบุรายชื่อของสิ่งที่ได้นิยามลงไป 

	 วิธีน้ีเป็นวิธีนิยามที่เข้าใจได้ชัดเจนและใช้ได้ส�าหรับสิ่งที่มีจ�านวนจ�ากัดซึ่งจะต้องสามารถบ่งชี้ได ้

ครบถ้วน	เช่น	

 

	ค�าว่า	วิทยาศาสตร์	หมายถึง	วิศวกรรม	เภสัชกรรม	การแพทย์	เกษตรกรรม	

	ค�าว่า	เอเชียอาคเนย์	หมายถึง	พม่า	ฟิลิปปินส์	ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	เขมร	และลาว	

นอกจากนี้ยังมีวิธีการนิยามด้วยวิธีการต่างๆ	ดังนี้

1)  นิยามโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิธีที่ใช้การนิยามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้นิยามไว้ในหนังสือ	

บทความ	เอกสารทางวิชาการ	พจนานุกรมหรือสารานุกรมก็ได้	ตัวอย่าง

พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 ได้เคยทรงนิยามค�าว่า	 “หลักมูลฐานแห่ง

ประชาธิปไตย” ไว้ว่า	 “อ�านาจอธิปไตยมาจากปวงชนซึ่งเลือกผู้แทนมาท�าหน้าที่นิติบัญญัติคือออกกฎหมายและ

ควบคุมการบริหารของรัฐบาล	รวมทั้งเสนอเอารัฐบาลออกก็ได้” 

เจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธบิดี	ได้นยิามค�าว่า	“ผูด้”ี ว่า	หมายถงึ	บุคคลผูท่ี้ประพฤติด	ีประพฤติชอบ	

ทั้งทางกายกรรม	วจีกรรม	และมโนกรรม” 
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2)  นิยามโดยอาศัยที่มาของศัพท์	 วิธีนี้ใช้ในการนิยามได้	 ถ้าที่มาของศัพท์เอ้ือให้นิยามได้ตรงตามท่ี

ต้องการ	เช่น	

 

ค�าว่า	“อนุมัติ” ที่มาของศัพท์คือ	อนุ	แปลว่า	ตาม	มัติ	คือเห็นพ้องหรือเห็นชอบ	ค�า	อนุมัติ	จึงนิยามได้

ว่า	หมายถึงเห็นชอบตามที่เสนอมา	

ค�าว่า	 “ประชุมเข้ม” ค�า	ประชุม	 เป็นที่เข้าใจอยู่แล้วว่าหมายถึงมาอยู่ร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง	เข้ม	หมายถึง	ไม่อ่อน	ไม่จางแต่หนักแน่น	เช่น	สีเข้ม	หมายถึง	สีที่ไม่อ่อน	เข้มแข็ง	หมายถึง	ไม่อ่อนแอหรือ

หนกัแน่น	ค�าว่าประชมุเข้มจึงอาจนยิามได้ว่า	การมาอยูร่่วมกนัเพือ่พจิารณาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างหนกัแน่นจรงิจงั	

3) นิยามโดยการสาธกหรือยกตัวอย่าง ในบางกรณีวิธีง่ายๆ	 ในการนิยามค�าบางค�าให้แจ่มชัด	 ใช้วิธ ี

ยกตัวอย่างประกอบ	เช่น	

 

“ความมีไหวพริบ	หมายถึง	คุณสมบัติประจ�าตัวมนุษย์ในท�านองเดียวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่อง

ต่อไปนี้	...(และก็เล่าเรื่องนั้น	และชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่แสดงไหวพริบของคนคนนั้น)	

การนิยามค�าว่า	 ปาฏิหาริย์	 ผู้นิยามอาจนิยามโดยยกตัวอย่างประกอบหน่ึงหรือสองตัวอย่างหรือ 

มากกว่านัน้	เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่าตัวอย่างน้ันมีพฤตกิรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึสิง่ท่ีเรยีกว่าปาฏหิารย์ิตามทีผู่น้ยิามต้องการ	

ตัวอย่างเช่น	ในการนิยามค�าว่า	อานุสาสนียปาฏิหาริย์	ผู้นิยามอาจนิยามว่าดังนี้	

ค�า	 “อานุสาสนียปาฏิหาริย์” ในที่นี้	 ข้าพเจ้าหมายถึงความมหัศจรรย์ของบุคคล	 ดังเช่นในกรณีที่

พระพุทธเจ้าสามารถเทศนาสั่งสอนองคุลีมาลซึ่งเป็นผู้โหดร้าย	 ให้กลับกลายเป็นผู้ที่เลื่อมใสในธรรมของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยค�าพูดสั้นๆ	ว่า	“เราหยุดแล้ว	แต่ท่านสิยังไม่หยุด” เป็นต้น

 4) นิยามโดยอาศัยการเปรียบเทียบ ในบางครั้งอาจน�าเอาค�าใหม่ที่จะนิยามน้ันเปรียบเทียบกับค�า 

อื่นๆ	ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว	 เช่น	ค�าว่า	สังคม ผู้นิยามได้พยายามเทียบค�าค�าน้ีกับ ระบบ โดยเทียบให้เห็น 

ข้อแตกต่างกัน	เมือ่คุน้เคยกบัค�าว่าทนุนิยมมาเป็นอย่างดก่ีอนแล้ว	กจ็ะสามารถนยิามความหมายของค�าว่า	ระบบ

สังคมนิยมได้ตามความประสงค์ของผู้นิยามค�านี้	ตัวอย่าง	
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	 ข้าพเจ้าใคร่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระบบนายทุนกับระบบสังคมนิยม	ระบบนายทุน

นั้น	ดังที่ท่านทราบอยู่ดีแล้วว่ามีลักษณะส�าคัญ	3	ประการ	คือ	ประการที่หนึ่ง	ระบบนายทุนมุ่งหวังที่จะแสวงหา

ก�าไร	ประการทีส่อง	ระบบนายทนุส่งเสรมิการแข่งขนัระหว่างหน่วยกจิการประเภทเดียวกนั	ประการทีส่าม	กจิการ

ของระบบนายทนุอยูใ่นความควบคมุของบคุคลทีเ่ป็นนายทนุ	ส่วนสงัคมนยิมนัน้	ประการแรก	แทนทีจ่ะประกอบ

กจิการเพือ่หวงัผลก�าไร	แต่มุง่หวงัจะจดับรกิารทดแทนให้ดข้ึีน	ประการทีส่อง	แทนทีจ่ะส่งเสรมิการแข่งขนัระหว่าง

หน่วยกิจการ	 ก็จะส่งเสริมการร่วมมือกัน	 และประการที่สาม	 แทนที่จะอยู่ในควบคุมของนายทุน	 แต่อยู่ใน 

ความควบคุมของรัฐ	ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน	

5) นิยามโดยใช้วิธีปฏิเสธเสียก่อนแล้วจึงบ่งชี้ค�านิยามด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น  

การนิยามด้วยวิธีนี้จะพบเห็นอยู่เสมอ	เช่น	

	 ค�า	 เสรีภาพ	มิได้หมายถึงการที่บุคคลจะท�าอะไรต่างๆ	 ได้ตามอ�าเภอใจของตน	มิได้หมายถึงการท่ี

บุคคลทุกคนไม่ต้องเคารพย�าเกรงซึ่งกันและกัน	มิได้หมายถึงการที่ใครใคร่พูด	พูด	ใครใคร่ท�า	ท�า	หรือใครใคร่

เรียน	เรียน	แต่หมายถึงการมีโอกาสที่จะคิด	กระท�าและแสดงออกได้ตามความประสงค์ของตน	ภายในขอบเขต

อันสมควร	คือไม่ขัดต่อความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของบุคคลในสังคม	หรือไม่ล่วงเกินสิทธิของบุคคลอื่น	

 

	ผู้ดี	มิได้หมายถึงแต่เฉพาะผู้ที่ร�่ารวยเงินทอง	มีชาติตระกูลสูง	มีเกียรติหรือมีชื่อเสียงในสังคมเท่านั้น	

เงินทองทรัพย์สิน	 ชาติตระกูล	 รวมทั้งเกียรติยศชื่อเสียง	มิได้เป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นผู้ดี	 แต่ผู้ดีหมายถึงผู้ที่

ประพฤติดีต่างหาก	

การใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม	 เป็นเครื่องแสดงถึงพัฒนาการคิดที่ได้ฝึกฝนการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 และใช้เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันและยอมรับแนวคิดที่เป็นข้อเท็จจริง	 รวมทั้งข้อคิดเห็นหรือ 

ความรู้สึกที่เป็นเหตุเป็นผล	และให้เข้าใจด้วยวิธีบอกลักษณะสิ่งต่างๆ	ด้วยการใช้ภาษานิยาม	 เป็นผลสรุปจาก

การคิดที่ได้ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองและวิเคระห์สาระส�าคัญ	 สังเคราะห์เป็นความเข้าใจแล้วจึงสื่อสารให้รับรู้

และเข้าใจตรงกัน
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กิจกรรม 1.3.3 

1. การใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยาม คืออะไร ให้สรุปความหมาย และการน�ามาใช้ใน 

การสื่อสารอย่างไร สรุปโดยสังเขป

2. ให้หาตัวอย่างการใช้ภาษาแสดงเหตุผลและการนิยามเพิ่มเติม อย่างละ 1 ตัวอย่าง โดยศึกษา

จากหนังสอืต่างๆ บทความ สารคด ีฯลฯ แล้วใช้ภาษาพดูหรอืเขยีนของตนเอง 1) แสดงเหตุผลสนบัสนนุ

หรือโต้แย้ง และ 2) นิยามใหม่

(ให้เขียนตอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ และตรวจคำาตอบจากแนวตอบกิจกรรม)
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1-58 ทักษะภาษาไทย

ภาคผนวก

นอกจากการพัฒนาการคิดควบคู่กับทักษะการใช้ภาษาแล้ว	 ผู้เรียนควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

พัฒนาการคิดในแต่ละช่วงวัย*	 เพื่อจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลท่ีม ี

ความแตกต่างกัน	และใช้เป็นปัจจัยส่งเสริมพัฒนาการการท�างานของสมอง	ดังมีสาระโดยสังเขปดังนี้

1. พัฒนาการของสมองในช่วงวัยต่างๆ 
มนษุย์มพีฒันาการของสมองในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละช่วงวยั	ตัง้แต่อยูใ่นครรภ์มารดา	เมือ่เตบิโตขึน้กมี็

การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสมอง	นั่นคือมีการสร้างเซลล์สมองและการจัดระเบียบของใยประสาท	 เป็น

พัฒนาการของระบบการท�างานภายในสมองที่มีอย่างต่อเนื่อง	 จนมีอายุประมาณ	 25	 ปี	 ต่อจากนี้สมองก็จะชะลอ 

การเปลี่ยนแปลงและจะเสื่อมถอยไปในวัยสูงอายุ	

พัฒนาการของสมองมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย	แบ่งได้ดังนี้

1.1 ช่วงเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดา

เมื่อปฏิสนธิในครรภ์มีอายุ	 3-6	 เดือน	พัฒนาการทางร่างกายของทารกจะมีการสร้างเซลล์สมองสูงสุดและมี

จ�านวนมากมายมากกว่าในช่วงวัยเด็ก	 แต่ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์	 (ก่อนคลอด)	 เซลล์สมองที่ไม่จ�าเป็นจะถูกลด

จ�านวนลงและมีจ�านวนเท่าที่จะเป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตเมื่อคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้ว

1.2 ช่วงทารก-12 ปี 

เมื่อคลอดเป็นทารกจนถึงอายุได้	12	ปี	ช่วงวัยนี้สมองของเด็กทารกจะมีการเติบโตทางกายภาพ	มีเซลล์สมอง

เพิม่ปรมิาณมากขึน้อย่างมากมาย	สมองของเดก็ในวยันีจึ้งมขีนาดใหญ่เมือ่เทยีบกบัขนาดของร่างกาย	สมองมขีนาดใหญ่

ถงึ	90-95%	ของวยัผูใ้หญ่	การเพ่ิมขนาดของสมองเช่นนีแ้สดงให้เหน็ว่ามกีารสร้างใยประสาทมากมาย	และเชือ่มโยงกนั

ระหว่างเซลล์สมองส่วนต่างๆ	สลับกันไป	ใยประสาทมีการจัดระเบียบ	ส่วนที่ไม่ใช้จะหายไป	ส่วนที่ใช้บ่อยๆ	ใยประสาท

จะหนาตัวขึ้น	ช่วยให้การส่งกระแสการเชื่อมโยงของประสาทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ในช่วงวัยนี้ยังมีการจัดระเบียบสมอง

ส่วนคิดทีละส่วน	จากสมองส่วนหลัง	(สมองส่วนความอยาก)	มาสมองส่วนหน้า	(สมองส่วนคิด)	

1.3 ช่วงวัยเด็ก 6-12 ปี 

เซลล์สมองและใยประสาททีเ่ชือ่มโยงจะเจรญิเตบิโตถงึจดุสงูสดุ	เดก็หญงิมเีซลล์สมองและใยประสาทเตบิโต

เต็มที่เมื่ออายุ	11	ปี	ส่วนเด็กชายเมื่ออายุ	12	ปี

	 ลักษณะของการเจริญเติบโตของสมองที่มีจ�านวนมากมายมหาศาลจะเกิดขึ้นในบริเวณสมองส่วนหน้าสุด	 มี

การพัฒนาทั้งขนาดของสมอง	และสติปัญญาต่อเนื่องต่อไปจนถึงอายุ	20-25	ปี	

1.4 ช่วงวัยหนุ่มสาว 

	พัฒนาการการคิดและการเรียนรู้ในช่วงวัยนี้มีความต่อเนื่องและสะสมมาจากวัยเด็กจนเป็นวัยรุ่น	และจนถึง

อายุ	 20-25	ปี	 เป็นช่วงของการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม	 อิทธิพลของพันธุกรรม	และ

ฮอร์โมนเพศ	ซึ่งล้วนมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของมนุษย์มาตลอดชีวิต

	 *เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการบรรยายหวัขอ้	ความลบัของสมองในการพฒันาความรูคู้ค่ณุธรรม	ในการสมัมนา	เรือ่ง	ชว่ย

ปลูกรัก	ปลูกพรสวรรค์	จัดโดยบริษัทนานมีบุ๊คส์	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2550	ณ	หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	
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	ในช่วงทีเ่ป็นวยัรุน่	สมองของวยัรุน่มกีารจดัระเบยีบของใยประสาททีเ่กดิขึน้ในสมองให้เช่ือมโยงระหว่างเซลล์

สมอง	เมือ่ผนวกกบัเงือ่นไขจากปัจจยัภายนอกทีส่่งเสรมิพฒันาการทัง้ทางร่างกายและจิตใจ	อาท	ิการเลีย้งด	ูอาหาร	และ

สภาพแวดล้อม	 จึงท�าให้วัยรุ่นมีพัฒนาการของสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนคิดท่ีได้สะสมต่อเนื่องในวัยต่อๆ	มา	 เมื่อ

เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีพัฒนาการของสมองที่มีความสามารถในการคิดและมีวุฒิภาวะเหมาะสมกับวัย

อย่างไรก็ตามในช่วงของการเป็นวัยรุ่น	มีการเปลี่ยนแปลงของสมองด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ	ดังนั้นจาก

การสร้างใยประสาทจ�านวนมากมายในวัยเดก็ช่วงต้น	มผีลท�าให้ประสาทสัง่การเกดิการสบัสน	จงึพบว่าวยัรุ่นส่วนหนึง่มี

พฤติกรรมที่คนทั่วไปมองว่ามีปัญหา	เช่น	ความต้องการทางเพศ	การแสวงหาความตื่นเต้น	การแสดงออกอย่างก้าวร้าว

รนุแรง	เป็นต้น	ภาวะทีเ่ป็นปัญหาของวยัรุน่ดงักล่าวจะลดลงเมือ่สมองส่วนคดิหรอืส่วนหน้าได้จดัระเบยีบของเซลล์สมอง

และการเชื่อมโยงของใยประสาทมีความสมบูรณ์

		 สรปุได้ว่า	สมองของมนษุย์มกีารเปลีย่นแปลงในระดบัโครงสร้างในสมอง	มพีฒันาต่อเนือ่งและสะสมเป็น

พัฒนาการด้านการคิดและการเรียนรู้ไปจนถึงอายุ	 20-25	ปี	 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้น

เฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้าและเป็นกลไกของการท�างานของสมองในช่วงอายุ	25	ปีแรก	พัฒนาการส�าคัญท่ีสุด	คือ	 

การจัดระเบียบของใยประสาทที่เกิดขึ้นในสมองส่วนคิดทีละส่วน	หรือจากสมองส่วนหลังมาสมองส่วนหน้าในแต่ละวัย

และจะลดน้อยลง	สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการคิดที่ลดลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้นจนถึงในช่วงวัยชรา	

2. ปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการของสมอง 
การเจรญิเตบิโตของสมองเป็นพัฒนาการในแต่ละช่วงวยั	เป็นธรรมชาตทิางชวีภาพทีม่ผีลต่อการคดิและโอกาส

ในการเรียนรูข้องแต่ละบคุคล	พฒันาการของสมองจะสมบรูณ์และมกีารเจริญงอกงามได้มากน้อยอย่างไรขึน้อยูก่บัปัจจยั

ภายนอกที่มีผลต่อสมอง	ประกอบด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

2.1 พันธุกรรม

พันธุกรรมเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ	 เป็นการถ่ายทอดยีนส์	 (gens)	 จากพ่อแม่	 มีผล

ต่อการสร้างเซลล์สมอง	การท�างานเชื่อมโยงของเซลล์สมองระหว่างสมองแต่ละส่วน	 และการพัฒนาสมองตามล�าดับ 

ขั้นตอน	ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติในการท�างานของสมอง

2.2 อาหาร 

สารอาหารที่บริโภคมีความส�าคัญต่อการบ�ารุงเลี้ยงสมองและซ่อมแซมเซลล์สมอง	จึงควรรับประทานอาหาร

ประเภทโปรตนีทีด่	ีเช่น	ปลา	ไข่แดง	ตบั	ถัว่เหลอืง	โยเกร์ิต	ผกัใบเขยีว	พชืตระกลูถัว่	เช่น	ถ่ัวแดง	ถัว่ด�า	เมลด็ทานตะวนั	

แครอท	มะเขือเทศ	ผกัโขม	อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต	มข้ีาวกล้อง	ถัว่	ลกูเดอืย	และผลไม้	เช่น	กล้วย	ส้ม	สตรอเบอร่ี	

บลูเบอรี่	มะเขือเทศ	เป็นต้น

การดื่มน�้าอย่างเพียงพอก็ช่วยให้สมองท�างานได้เหมาะสม	สมองต้องการน�้าวันละ	 8-12	 แก้ว	 โดยเฉพาะ 

การดื่มน�้าเปล่าที่มีอุณหภูมิปกติของอุณหภูมิห้อง	 จะช่วยให้เกิดความสมดุลของพลังงานในสมอง	หากขาดน�้าจะท�าให้

สมองเฉื่อยชา	และไม่สามารถเรียนรู้และคิดได้อย่างสมบูรณ์	

2.3 ความรักเอาใจใส่ 

การเลี้ยงดูและการปฏิบัติต่อกันด้วยความรักใคร่และการดูแลเอาใจใส่อย่างดี	 ท�าให้เกิดความอบอุ่น	 ความ

สบายใจ	และความรู้สึกปลอดภัย	เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
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ความรักและการเอาใจใส่ต่อกันมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล	 ส่งเสริมภาวะอารมณ์ที่มีความสุข	

เบิกบาน	และแจ่มใส	ส่งเสริมการคิดเชิงบวก	หากบุคคลมีเสรีภาพทางความคิด	มีเหตุผล	และทัศนคติที่ดี	 นอกจาก 

ส่งเสริมการคิดแล้ว	 ยังท�าให้มีความกระตือรือร้นและมีความใฝ่รู้	 ส่งเสริมให้เป็นตัวของตัวเอง	มีความสามารถใน 

การคิดตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	มีความรับผิดชอบและสามารถคิดวางแผน	มีจิตนาการ	และประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ	

2.4 ดนตรีและศิลปะ 

ดนตรีและศิลปะเป็นสื่อที่ช่วยให้สมองส่วนจดจ�ามีประสิทธิภาพ	 ท�าให้จ�าข้อมูลได้ง่ายและยังส่งเสริม 

การคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า	 ตัวอย่างของดนตรีและศิลปะท่ีส่งเสริมการคิด	 เช่น	 การเล่นละคร	 การฟังเพลง	 การ- 

แต่งเพลง	 และการเคลื่อนไหวโดยใช้จังหวะและท่วงท�านองของดนตรี	 เป็นต้น	 กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้สมองซีกซ้าย 

และซีกขวาท�างานเชื่อมโยงกัน	เกิดความสมดุล	

2.5 ความท้าทายและผลกระทบ 

การเผชิญหน้ากับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย	 แต่ท้าทายและมีผลต่อกระบวนการคิด	ดังที่ศาสตราจารย์ 

ลอเรนซ์	ซี	แคทซ์	(Lawrence	C.	Katz)	และ	แมนนิง	รูบิน	(Manning	Rubin)	(2550)	ได้อธิบายหลักการและวิธีการ

พัฒนาการคิดหรือการท�างานของสมองให้กระฉับกระเฉงมีความจ�าดีขึ้น	 โดยแนะน�าให้เปลี่ยนรูปแบบกิจวัตรประจ�าวัน

แบบเดิม	มาเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่จ�าเจ	 เน้นการท�ากิจกรรมท่ีท้าทายและส่งเสริมหรือกระตุ้นการท�างานของ

สมอง	เป็นกลวิธี	“การออกก�าลังสมอง” หรือ	นิวโรบิค	(Neorobic)	โดยการเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งแปลกใหม่ที่เป็น

สิ่งเร้าหรือท้าทายและกระตุ้นการท�างานของเซลล์ประสาท	 เพ่ือให้ใยประสาทเจริญเติบโตและเชื่อมโยงกันอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ดงัค�ากล่าวทีว่่า	“พฤติกรรมซ�า้ๆ	ท�าให้สมองฝ่อ	สมองโหวหิวสิง่แปลกใหม่	การเติมความแปลกใหม่ให้กบั

สมองเป็นคนละเรื่องกับการเพิ่มปริมาณกิจกรรม”

มนุษย์มีสัญชาตญาณของการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่	มนุษย์จึงตอบสนองกิจกรรมใหม่ๆ	หรือข้อมูลใหม่ๆ	ที่

แตกต่างจากสิ่งท่ีสมองได้คาดการณ์ไว้	ดังนั้นเมื่อเผชิญกับความท้าทายด้วยสิ่งเร้าใหม่	สมองจะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัว	

สมองส่วนต่างๆ	จะท�างานโดยการเชื่อมโยงของใยประสาท	 เซลล์สมองก็จะแข็งแรงมีการคิดเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ใน

ทางตรงข้ามการมีประสบการณ์เดิมๆ	ท�าพฤติกรรมซ�้าๆ	จนเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	สมองไม่ได้รับการกระตุ้นหรือมีสิ่งเร้า

ให้คิด	ก็ท�าให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มหรือมีโอกาส	เป็นโรค	“สมองฝ่อ” ได้
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พฒันาการของการคดิจงึเกดิขึน้เมือ่เผชญิกบัสิง่ใหม่	ข้อมลูใหม่	ความรูใ้หม่	และประสบการณ์ใหม่ทีท้่าทายมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสมอง	ได้พัฒนาการคิดดังภาพตัวอย่างแนวตั้งของสมองดังต่อไปนี้	

สมองส่วนหน้า/ส่วนคิด

	(Anterior	Cortex)

สมองส่วนหลัง/ส่วนอยาก	

(Cerebellum)

สมองส่วนหน้า/ส่วนคิด	

(Temporal	and	Frontal)

เมื่อเผชิญสิ่งต่างๆ	ครั้งแรก กิจวัตรประจ�าวัน เมื่อเผชิญสิ่งใหม่

ภาพที่ 1.9 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสมองของมนุษย์
ที่มา:  Lawrance	C.	Katz	&	Manning	Rubin.	 (2550).	 สมองพิต	ความคิดปิ๊ง.	 (Keep	Your	Brain	Alive).	 อารี	 ชัยเสถียร	ผู้แปล.	 

พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	บริษัทบี	พลัส	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด.	หน้า	27.

จากภาพที	่1.9	แสดงให้เหน็ว่า	ในช่วงที	่3	เมือ่สมองรบัรูส้ิง่ใหม่	ข้อมลูใหม่	หรอืประสบการณ์ใหม่	สมองแต่ละ

ส่วนจะท�างานเชื่อมโยงโดยใยประสาท	 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่	 2	 สมองแต่ละส่วนไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 และ

เปลีย่นแปลงน้อยมาก	ดงันัน้	ในวงการศกึษาปัจจบุนัจงึเน้นความส�าคญัของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้โดยพฒันาการ

ของสมอง	ในด้านการคิด	(IQ)	และอารมณ์	(EQ)	ควบคู่กับการเรียนรู้วิชาการต่างๆ	อย่างสมดุล




