แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เล่ม

๑

ราชิดา หมื่นระยาภักดี
ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

ก
คานา

แบบฝึ กทั ก ษะการอ่ านเชิ งวิ เคราะห์ ชุ ด นี้ จั ด ทาขึ้ น โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ ใ ห้ผู้ เรี ย น
ได้ ฝึก ฝนทั ก ษะการอ่านคิด วิ เคราะห์ ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ในการพั ฒ นาผู้เรี ยนให้รู้ จั ก
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรอง และรู้จัก
นาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ในชี วิต ประจาวัน ได้ อย่ างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้อ งกั บหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ชุดนี้ประกอบด้วยแบบฝึก ๘ เล่มได้แก่
เล่ม ๑ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน
เล่ม ๒ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากบทความ
เล่ม ๓ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากข่าว
เล่ม ๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากการ์ตูน
เล่ม ๕ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากโฆษณา
เล่ม ๖ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากบทเพลง
เล่ม ๗ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากบทร้อยกรอง
เล่ม ๘ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากพระบรมราโชวาท
ในเล่มนี้คือ เล่มที่ ๑ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน ประกอบด้วยความรู้
เกี่ ย วกั บ นิ ท านพื้ น บ้ า น แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ และแบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน
ขอขอบคุณนายนิทัศน์ รักไทย ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาแขก
นางวรรณี เปลี่ ย นเดชา รองผู้ อ านวยการสถานศึก ษาโรงเรี ย นสุ เหร่ าล าแขก และผู้ มี
ส่วนร่วมทุกท่านที่ให้คาปรึกษา แนะนา เอื้ออานวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนผลงาน
สาเร็จลุ ล่วงด้วยดี ผู้จั ดทาหวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่า แบบฝึกทั กษะการอ่า นเชิ งวิเคราะห์ เล่ม นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านคิ ดวิเคราะห์สูงขึ้น
และเอื้ออานวยให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
สามารถนาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้เป็นอย่างดียิ่ง
ราชิดา หมื่นระยาภักดี
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แบบทดสอบก่อนเรียน
การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ในกระดาษคาตอบในช่องคาตอบ
ที่ถูกต้องทีส่ ุด

1. นิทานพื้นบ้านหมายถึงข้อใด
ก. ประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนในช่วงสงคราม
ข. วรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยกวีต่างประเทศ
ค. นิทานที่แต่งขึ้นโดยได้รับคาสั่งจากพระมหากษัตริย์
ง. นิทานที่แต่งขึ้นจากชาวบ้านมีเนื้อหาสะท้อนชีวิตชาวบ้าน
2. ข้อใดจัดเป็นคุณค่าของนิทานพื้นบ้านที่เด่นชัดที่สุด
ก. พัฒนาทางด้านภาษา
ข. สร้างความสามัคคีในสังคม
ค. ให้ข้อคิดคติในการดาเนินชีวิต
ง. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. นิทานเรื่องนางสิบสองเป็นนิทานพื้นบ้านประเภทใด
ก. นิทานตลกขบขัน
ข. นิทานคติสอนใจ
ค. นิทานปรัมปรา
ง. นิทานท้องถิ่น
4. ตอนจบของนิทานชาดกส่วนมากจะมีตอนจบลักษณะใด
ก. ตัวละครเอกมีความสุข
ข. ให้ข้อคิดในการดาเนินชีวิต
ค. ทิ้งปมปัญหาให้ขบคิดต่อไป
ง. ตัวละครสาคัญไปเกิดเป็นใครในชาติต่อไป

๒
5. เรื่องปลาบู่ทอง และโสนน้อยเรือนงาม นางเอกเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ แต่
สุดท้ายก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ ตอนจบนางเอกได้พบความสุข นิทานทั้งสองเรื่อง
ให้ข้อคิดตรงกับข้อใด
ก. คนดีตกน้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ข. คนดีมีน้อย คนถ่อยมีมาก
ค. คนชังมีมาก คนรักมีน้อย
ง. กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี
6. “นางเห็นรูปสุวรรณอยู่ชั้นใน รูปเงาะสวมไว้ให้คนหลง” มีความหมายตรงกับสานวน
ไทยในข้อใด
ก. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง
ข. ข้างนอกขรุขระ ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง
ค. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง
ง. ปิดทองหลังพระ
คาสั่ง อ่านนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องลูกเนรคุณแล้วตอบคาถามข้อ 7-10
ลูกเนรคุณ
ยายแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ ด้วยความที่ แก่มากแล้วทาอะไร
ก็ไม่ค่อยได้ ลูกสะใภ้จึงไม่ชอบ เที่ยวด่าว่าแม่สามีอย่างนั้นอย่างนี้ เวลาทาอาหารจะเอาน้า
ที่อยู่ในบ่อใส่น้าแกงทาให้แกงจืดรับประทานไม่ได้ บางครั้งแกงเผ็ดจนเกินไป แต่ตอนที่ทา
ให้สามีรับประทานก็จะทาอาหารอร่อย
เมื่อลูกชายกลับมาบ้าน แม่ก็บอกลูกชายว่าสะใภ้ทาแกงรับประทานไม่ได้ บางครั้งเผ็ด
บางครั้งเค็ม บางครั้งจืด ข้างฝ่ายลูกชายเห็นว่าแม่พูด ไม่จริง เพราะแกงที่เมียทาไว้ให้ตนนั้น
อร่อยดี จึงโกรธแม่และชวนภรรยา เอาแม่ห่อเสื่ อไว้เพื่อนาไปเผาในป่าช้า พอถึงป่าช้า
ก็ใกล้ค่าแล้ว แต่ลืมไม้ขีดไฟจึงใช้ให้ภรรยาไปเอาไม้ขีดที่บ้ านภรรยาไม่กล้าไป เมื่อสามีจะ
กลับไปเอาเอง ภรรยาก็ไม่กล้าอยู่คนเดียว จึงกลับบ้านไปเอาไม้ขีด ทั้งสองคน ปล่อยให้แม่
อยู่ในป่าช้า เมื่อลูกกลับไปบ้านแล้วแม่ก็คลานออกจากเสื่อเข้าไปในป่า
พอดีในป่านั้นก็มีโจรไปปล้นบ้านเขามาและนั่งแบ่งเงินกันอยู่ แต่ยายแก่ไม่รู้เรื่อง
พอคลานไปถึงก็พูดขึ้นว่า “ไอ้เนรคุณ” โจรได้ยินก็ตกใจหนีหมด ทิ้งเงินไว้มากมาย ยายแก่
ก็เก็บเงินนั้นแล้วนากลับบ้าน สองสามีภรรยาเห็นแม่นาเงินกลับมาก็พูดว่า เราทิ้งแม่ไว้ใน
ป่าช้าแม่ได้เงินมามากมายก็คงไม่ให้ใช้
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ฝ่ายแม่ได้ยินก็บอกว่าเงินนั้นแม่ให้ทั้งหมด แต่ให้เอาเงินนั้นไปซื้อแม่มาให้คนหนึ่ง
ซื้อแม่ใครก็ได้ที่เขาขาย ลูกชายก็นาเงินไปหาซื้อแม่ทั่วทุกเมืองก็ซื้อไม่ได้ จึงกลับมาบ้าน
เมื่อมาถึงบ้านแม่ก็บอกให้ลองไปหาซื้อภรรยาดูบ้าง พอให้ไปหาซื้อเมียมาก็ปรากฏว่าซื้ อได้
ส่ ว นภรรยาเมื่ อ เห็ น ว่ า ตอนพาแม่ ไ ปเผาที่ ป่ า ช้ า แล้ ว ได้ เ งิ น กลั บ มามากมาย จึ ง ให้ ส ามี
พาตนเองไปเผาบ้าง สามีก็เอาเสื่อม้วนนาภรรยาไปเผาในป่าช้า ภรรยาจึงถูกไฟคลอกตาย
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/80884
7. เหตุการณ์ในตอนใดแสดงถึง ความเนรคุณของลูก ที่ร้ายแรงที่สุด
ก. นาเงินที่แม่ให้ไปหาซื้อแม่ใหม่
ข. ลูกปล่อยภรรยาด่าว่าแม่
ค. นาแม่ไปเผาในป่าช้า
ง. ลูกหาว่าแม่พูดโกหก
8. อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้ลูกชายและลูกสะใภ้นาแม่ไปป่าช้าเพื่อที่จะเผา
ก. เพราะความยากจน
ข. เพราะไม่ได้เงินจากแม่
ค. เพราะต้องการซื้อแม่ใหม่
ง. เพราะลูกสะใภ้กลั่นแกล้งแม่สามี
9. เรื่องลูกเนรคุณให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียน
ก. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ข. ลูกที่ดีต้องตอบแทนคุณพ่อแม่
ค. เงินสามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้
ง. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น
10. พฤติกรรมของลูกชายควรนามาเป็นเยี่ยงอย่างหรือไม่เพราะเหตุใด
ก. ควร เพราะมีแม่ขี้บ่น
ข. ควร เพราะรักและเชื่อภรรยามาก
ค. ไม่ควร เพราะควรเชื่อแม่มากกว่าภรรยา
ง. ไม่ควร เพราะอกตัญญูไม่สานึกบุญคุณของแม่
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ความรูเ้ กี่ยวกับนิทานพืน้ บ้าน

ความหมายของนิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องที่เล่าสืบกัน มาเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวาจา (มุขปาฐะ) แต่ก็มีจานวนมาก
ที่ได้รับการบันทึ กไว้ นิ ทานพื้นบ้า นปรากฏในทุกๆวัฒนธรรม มีทั้ง
ความแตกต่าง หลากหลาย และความเหมือน มีความสาคัญในการเข้าถึง
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน

ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน มีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นเรื่องเล่า
ที่มีการดาเนินเรื่องอย่างง่าย ๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการที่เล่าก็เป็นไป
อย่างง่าย ๆตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกล่าวถึงตัวละครสาคัญ
ของเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพ่อ-แม่ของพระเอกหรือนางเอก แล้วดาเนิน
เรื่องไปตามเวลาปฏิทิน ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แล้วก็ฟันฝ่า
อุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่อง ซึ่งมักจะจบแบบมีความสุข
หรือสุขนาฏกรรม ถ้าเป็นนิทานคติ ก็มักจะจบลงว่า “นิทานเรื่องนี้
สอนให้รู้ว่า…..” ถ้าเป็นนิทานชาดกก็จะบอกว่าตัวละครสาคัญของเรื่อง
ในชาติต่อไป ไปเกิดเป็นใครบ้าง ถ้าเป็นนิทานปริศนาก็จะจบลงด้วย
ประโยคคาถาม

เมื่อรู้ความหมายและลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
ไปดูประโยชน์ของนิทานพื้นบ้านหน้าต่อไปเลยครับ

คุณค่าของนิทานพื้นบ้าน
คุ ณ ค่ า ของนิ ท านพื้ น บ้ า นมี ดั ง นี้
ครับ
๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของนิทาน เช่นความรู้เกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจภูมิประเทศ
และถิ่นฐานบ้านเรือน ทั้งรูปแบบการเล่านิทานที่ใช้คาประพันธ์เข้ามาช่วย
เช่น แหล่ เทศน์ เสภา ยังสร้างความงามด้านรูปแบบอีกอย่างหนึ่งดังนั้นหาก
เยาวชนได้เรียนรู้นิทานพื้นบ้านของตนจึงเป็นช่องทางในการรู้ตนเองสามารถ
อธิบายตนเองได้ รวมทั้งอาจจะบอกได้ถึงข้อดีและข้อจากัดในวัฒนธรรมนั้นๆ
ของตนได้
๒. ให้ความสนุกสนานเพลิ ดเพลินปกติแ ล้วผู้ เล่า นิทานมัก เป็น ผู้ใหญ่
หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละผู้ ฟั ง มั ก จะเป็ น เด็ ก หรื อ มี ป ระสบการณ์ น้ อ ยกว่ า
การเล่ านิ ทานพื้น บ้ านเป็ น กิจ กรรมที่ ยั งความชื่น ชอบในผู้ ฟัง ทุ กหมู่ทุก เหล่ า
ปัจจุบันการเล่านิทานก็ยังมีอยู่ทั่วไปเพียงเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือผู้ฟัง
เท่านั้น
๓. สอนหรือสอดแทรกศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมหรือให้คติเตือนใจ
เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป นิทานสุภาษิต นิทานในศาสนาต่างๆนิทานเหล่านี้
ล้วนสอนให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงคุณธรรมที่พึงประสงค์ทั้งทางโลกและทางธรรม
เช่น สอนให้ไม่เห็นแก่ตัว สอนให้ยึดมั่นใน พระผู้เป็นเจ้า สอนให้ระวังการใช้
คาพูด ฯลฯ กระตุ้นความเป็นวีรบุรุษ พัฒนาศรัทธาที่มีต่อศาสนาและเพื่อหลบ
หลีกความจาเจในชีวิตประจาวัน มีบทบาทสาคัญทั้งในด้านการให้การศึกษาให้
ความบันเทิง และเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคม วัฒนธรรมแต่ละแห่ง
ประสงค์
ที่มา: http://www.dek-d.com/board/view/934893/
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แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน

คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง “กาเนิดมะพร้าว” แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ลงในกระดาษ เอ 4 และตอบคาถามลงในกระดาษคาตอบ
นิทานเรื่อง กาเนิดมะพร้าว

นานมาแล้วมีคนสามคน ชายหนึ่งหญิงสองถูกลอยแพมาติดที่ชายฝั่งทะเลของพม่า
เมื่อลอยมาถึงฝั่ง คนทั้งสามก็ถูกทหารพม่าจับได้ และนาไปเฝ้ากษัตริย์พม่า กษัตริย์พม่า
ทรงถามสาเหตุที่ทาความผิด ชายคนนั้นจึงตอบว่า ตัวเขานั้นเป็นขโมย ส่วนหญิงคนหนึ่ง
เป็นแม่มด และหญิงอีกคนหนึ่งชอบก่อกวนความไม่สงบในหมู่ประชาชน นางได้ทาการ
ยุแหย่จนเกิดความแตกแยกเสมอๆ
ฝ่ายกษัตริย์พม่า เมื่อทรงทราบเรื่องราวของทั้งสามก็อนุญาตให้ชายที่เป็นขโมย
พักอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้ พร้อมทั้งพระราชทานบ้านให้หลังหนึ่งกับเงินอีก ๑๐ ชั่ง
เพื่ อ ประกอบอาชี พ ต่ อ ไป พระองค์ ท รงเห็ น ว่ า การที่ ช ายคนนั้ น เป็ น ขโมยก็ เ พราะ
ความยากจนของเขา ถ้าเขามีเงินและมีที่อยู่แล้วเขาคงกลับตัวเป็นคนดี ส่วนหญิงแม่มด
พระองค์ก็ได้พระราชทานบ้านและเงินเช่นกันกับชายที่เป็นขโมย พระองค์ทรงเห็ นว่ า
การที่นางเป็นเช่นนั้น ก็เพราะอิจฉาความสุขของผู้อื่นและนางเป็นคนจนหากนางมีบ้านและ
มีเงินใช้เหมือนผู้อื่นแล้ว ก็คงจะเลิกอิจฉาไปเอง
หญิงคนสุดท้ายชอบก่อกวนความสงบของเพื่อนบ้านโดยยุแหย่ให้เกิดการเข้าใจผิด
กัน พระองค์จึงมีรับสั่งให้นาไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ เพราะทรงเห็นว่าคนที่มีนิสัย
เช่นนี้คงจะเปลี่ยนยาก ขืนเลี้ยงไว้ก็จะทาให้เดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด

นิทานยังไม่จบ
ติดตามอ่านหน้าต่อไปครับ

๘

ทหารได้ น าหญิ ง ยุ แ หย่ ไ ปตั ด ศี ร ษะ เขามิ ไ ด้ เ ก็ บ ศี ร ษะของนางไปฝั ง ขณะนั้ น
มีข้าราชการคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นศีรษะของหญิงยุแหย่หมุนอยู่กับพื้นและปากของนาง
ก็พูดว่า “ไปบอกพระราชาให้มาขอโทษข้า มิฉะนั้นข้าจะแขกหัวพระราชา” ข้าราชการผู้นั้น
ตกใจ จึงรีบไปทูลกษัตริย์พม่า พระองค์ทรงพิโรธข้าราชการผู้นั้นที่บังอาจมาหลอกลวง
มี รั บ สั่ ง ให้ น าไปประหารชี วิ ต แต่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ได้ ข อร้ อ งให้ พ ระองค์ สั่ ง ทหารไปดู
เพื่อจะได้ทราบความจริง
ทหารเดิน ทางไปที่ ตะแลงแกงอัน เป็ นที่ ประหารชี วิต ของหญิง ยุแ หย่ เมื่ อไปถึ ง
เขาไม่พบสิ่งใดผิดปกติ ศีรษะของนางยังวางสงบนิ่งอยู่กลางดิน ทหารจึงนาไปประหาร
ชีวิต ณ ตะแลงแกงที่เดียวกับที่หญิงยุแหย่ถูกประหาร
เมื่อการประหารชีวิตเสร็จสิ้นลง ทุกคนในที่นั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะมาจากศีรษะ
ของหญิ ง ยุ แ หย่ พ ร้ อ มทั้ ง มี เ สี ย งพู ด ว่ า “ข้ า ยั ง เป็ น ยอดแห่ ง การยุ แ หย่ แม้ ตั ว ของข้ า
จะตายไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถใช้ลิ้นตลบตะแลงจนเพื่อนของเจ้าต้องตาย” ทหารที่ยืนอยู่
ณ ที่นั้นได้พากันไปเฝ้ากราบทูลเรื่องราวให้กษัตริย์พม่าทรงทราบ พระองค์ทรงคิดว่าหาก
ขืนปล่อยให้เป็ นเช่นนี้ศีรษะของหญิงยุแหย่ ก็คงจะก่อกวนอีกต่อไป ดังนั้ นจึงมีรับสั่งให้
นาศีรษะของนางไปฝังให้ลึกที่สุดเพื่อมิให้ได้ยินเสียงของนางอีก
วั น รุ่ ง ขึ้ น มี ต้ น ไม้ ป ระหลาดต้ น หนึ่ ง งอกออกมาจากหลุ ม ฝั ง ศพ มั น เจริ ญ เติ บ โต
อย่างรวดเร็ว ผลของมันมีลักษณะประหลาด คือเหมือนกับศีรษะของหญิงยุแหย่ ต้นไม้นี้
มีชื่อว่า กอนบิน ซึ่งแปลว่าต้นยุแหย่ ต่อมาเสียงได้เพี้ยนไปเป็น ออนบิน ซึ่งเป็นภาษาพม่า
ในปัจจุบัน ออนบิน แปลว่า มะพร้าว ถ้าเราเขย่าผลมะพร้าวทั้งแนบหูลงฟังก็จะได้ยิน
เสียงคนพูดเหมือนเสียงหญิงยุแหย่ แม้ว่าจะเป็นผลไม้ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีทีท่าว่าศีรษะ
ของนางยังหัวเราะเย้ยหยันเหมือนเช่นเคย
ที่มา: นิทานพื้นบ้านพม่าของ ส.พลายน้อย

อ่านจบแล้วไปทาแบบฝึกกันต่อเลย
คิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนทานะครับ

๙
ตอนที่ 1

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามหัวข้อที่กาหนดให้
แผนภาพโครงเรื่อง
เรื่องกาเนิดมะพร้าว
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ประวัติผู้จัดทา

ชื่อ – นามสกุล :
การศึกษา
:

นางราชิดา หมื่นระยาภักดี
ระดับปริญญาตรี
คบ. วิชาเอกจิตวิทยาการให้คาปรึกษาและ
การแนะแนวและภาษาฝรั่งเศส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
กศ.ม. วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่ทางาน : โรงเรียนสุเหร่าลาแขก
สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่ง
: ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

