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วัตถุประสงค์หลักท่ีได้เรียบเรยีงต ารา “พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย” นี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 1411 
337 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีสถานะเป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและการสื่อสาร ผู้เรียบเรียงเข้ามา
รับผิดชอบสอนในรายวิชานี้เป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  2563 ในขณะนั้นยังไม่มีหนังสือในลักษณะที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ ผู้
เรียบเรียงจึงได้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้ึนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการศีกษาค้นคว้า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และปรับปรุง
เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ โดยมีค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่า “ประวัติและพัฒนาการของ
แบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาของแบบเรียนภาษาไทยด้านทักษะภาษา 
ไวยากรณ์และวรรณกรรม” 

ผู้เรียงเรียงขอขอบพระคุณคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านและ
ประเมิน ตลอดจนให้ค าแนะน าและข้อคิดที่เป็นประโยชน์อันส่งผลให้ผลงานนีม้ีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ต ารา “พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย” นี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทใหญ่ตามค าอธิบายรายวิชา คือ (1) บทน ำ (2) 
ประวัติและพัฒนำกำรของแบบเรียนภำษำไทย (3) กำรน ำเสนอรูปแบบและเนื้อหำของแบบเรียนภำษำไทยด้ำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ ด้านทักษะภาษา ด้านไวยากรณ์หรือหลักการใช้ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรม (4)พัฒนำกำรกำรน ำเสนอรูปแบบ
กำรสอนในแบบเรียนภำษำไทย โดยผู้เรียบเรียงมุ่งน าเสนอพัฒนาการของรูปแบบการสอนที่ปรากฎในแบบเรียนสมัยต่าง ๆ 
เพื่อให้เห็นพัฒนาการของการน าเสนอรูปแบบทั้งสามด้านของการจัดการเรียนการสอน นั่นคือ สื่อการเรียนการสอน  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอนและ (5) 
บทสรุป ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงพยายามยึดตามค าอธิบายรายวิชาประกอบกับหลักสตูรการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส าคัญ  จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใด ผู้เรียบเรียงจึงแบ่งเนื้อหาและบทเรียนเช่นนี้ 

อนึ่ง ค าว่า แบบเรียน และหนังสือเรียนนั้น พบว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี
พุทธศักราช 2521 หนังสือที่จัดท าขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีช่ือเรียกต่าง ๆ กัน เช่น  แบบเรียน หนังสือ
แบบเรียน เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ค าว่า หนังสือเรียน ทั้งสิ้นโดยมีการก าหนด
ว่าหนังสือเรียนเป็นเพียงหนังสือที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนจัดหาไว้ประกอบการเรียนตามรายวิชาเท่านั้น หาได้เป็น “แบบ” 
เพื่อใช้ “เรียน” ดังเช่นในอดีตเมื่อยังไม่มีหลักสูตรการศึกษา อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มนี้ จะใช้ค าว่า “แบบเรียน” ใน
ความหมายของ แบบเรียน หนังสือเรียนท่ีใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาไทยในช้ันเรียน และเพื่อให้ตรงกับช่ือรายวิชา 
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย และค าอธิบายรายวิชา  

ผู้เรียบเรียงขอขอบใจ นางสาวศศิวิมล หิรัญสิงห์ นางสาวปรีชญาภา สุดสังข์ นางสาวธันยาการต์ บุ้งทอง นางสาวชนันท์
ธร สมสนิท และนางสาวณิชกานต์ กาญจนาภา ลูกศิษย์ ที่ได้จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียบเรียงและจัดพิมพ์ อีกทั้ง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่ายในคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ช่วยติดต่อประสานงานต่าง ๆ จนหนังสือเล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 
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บทท่ี 1
บทน ำ

 
การศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการมุ่งพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของประชากรในประเทศ ด้วยการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้น าเอาความรู้ ความสามารถที่ได้
จากการศึกษาไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติของตนให้เจริญก้าวหน้า ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 ความส าคัญของการศึกษา 
1.2 ความหมายของค าว่า “การศึกษา” 
1.3 การศึกษาวิชาภาษาไทย 
1.4 ความหมายของแบบเรียน ต าราเรียน หนังสือเรียน ดังนี้ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : ก) กล่าวในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579      
ถึงความส าคัญของการศึกษาว่า 

 
“การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือ

พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทาง
ปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข อัน
จะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้อง
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21” 

 
การศึกษาจึงถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าในแก่ประเทศชาติ      

จะเห็นว่าหลายประเทศทั่วโลกพยายามพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดี
สามารถ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือที่จะได้น าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงมากเพียงใด ก็จะส่งผลให้ประเทศสามารถ
พัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น รวมถึงประเทศไทย ก็มีการพัฒนาระบบการศึกษาและให้ความส าคัญ
กับการศึกษาภายในประเทศมาโดยตลอด 
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1.2 ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรศึกษำ”
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 4  กล่าวถึงค าว่า “การศึกษา” ไว้ว่า 

“การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต...” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

ข้อความข้างต้นเน้นให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายส าคัญในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในประเทศ เพ่ือช่วย
ขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้เจริญงอกงาม ทั้งความประพฤติที่ดีมีคุณค่า มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของ
สังคม จุดมุ่งหมายดังกล่าวจะรวมถึงการศึกษาภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติไทยด้วย 

 
1.3 กำรศึกษำวิชำภำษำไทย

ภาษาไทยจะเป็นภาษาประจ าชาติ และเป็นภาษาทางราชการของคนไทย ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน ทั้งใน
ส่วนที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษาไทยจึงมีความส าคัญต่อคนไทยแต่อาจ
กล่าวได้ว่าภาษาไทยก าลังเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และวิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการเน้นให้คนในชาติเห็นถึง
ความส าคัญของภาษาไทย ที่ เป็นเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาและทางวัฒนธรรมของคนไทย ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 37) ได้อธิบายถึงความส าคัญของภาษาไทยไว้ว่า 

 

“ภาษาไทย ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม 
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกของคนในชาติให้มีความเป็น
ไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการ
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้ม่ันคง 
และนอกจากนี้ยังสื่อถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติอันล้ าค่า ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป ดังนั้นความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนดให้ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจน
เกิดความช านาญ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริงได้” 

 
 นอกจากความส าคัญของภาษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการได้อธิบายไว้ ยังมีนักวิชาการกล่าวถึง
ความส าคัญของภาษาไทยไว้ด้วยว่า  

1.2 ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรศึกษำ”
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 4  กล่าวถึงค าว่า “การศึกษา” ไว้ว่า
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“ภาษา ไทย เ ป็นภาษาประจ า ชาติ  นั บแต่ มี ก า รสถาปนา

ราชอาณาจักรขึ้น การเรียนการสอนภาษาไทยก็เช่นเดียวกับภาษาอ่ืน ๆ ได้มี
การด าเนินการและถ่ายทอดในกลุ่มสังคมเล็ก ๆ ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นสถานที่
เรียนจึงเกิดเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาขึ้น โบราณศึกษา จะเน้นความรู้ใน
เรื่องคณิตศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งมิใช่เพียงแค่อ่าน
ออกเขียนได้เท่านั้น แต่ยังต้องสามารถแต่งกวีนิพนธ์ได้ เพราะการเข้ารับ
ราชการในสมัยนั้นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ก็คือความสามารถด้านภาษา เมื่อ
มีการเรียนการสอนเกิดข้ึน อุปกรณ์ในด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
ภาษาไทยคือแบบเรียนภาษาไทย จึงต้องเกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนการสอน 
แบบเรียนภาษาไทยมิได้เป็นเพียงแค่สื่อการเรียนการสอนเท่านั้น หากเป็น
ดัชนีที่ชี้ถึงความเจริญทางด้านอักษรศาสตร์ อันส่งผลไปถึงความเจริญของ
ชาติ เพราะการถ่ายทอดสรรพวิชาในอดีตก็ต้องอาศัยการเรียน คัดลอก การ
บันทึก โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ” (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2552 : 16) 

นอกจากนี้เรายังสามารถเห็นความส าคัญของภาษาไทยได้จากการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มี
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันกับการเรียนการ
สอนวิชาอ่ืน ๆ ที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

การเรียนการสอนภาษาไทยน่าจะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหง พระองค์ทรงประดิษฐ์ตัว
อักษรไทยข้ึนประมาณ พ.ศ. 1826 จึงท าให้การอ่าน และการเขียนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยนับตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา การเริ่มมีตัวอักษรไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพราะตัวอักษรไทยท าให้เริ่ม
มีการใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูด และท าให้เกิดการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรม เมื่อเริ่มมีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของไทย ท าให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้
จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน และยังสามารถใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ ในประวิติศาสตร์ของไทยได้เป็นอย่างดี 
การศึกษาจึงถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาสังคมไทยเรื่อยมา  

สุริยา รัตนกุล (2555 : 9) กล่าวว่า การจัดการศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์ในระยะแรกนั้นไม่ได้แตกต่าง
ไปจากในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี องค์ประกอบหลักของการศึกษาคือ 1) สถานที่ศึกษา  2) ครูและ
นักเรียน  3) เครื่องอุปกรณ์การเล่าเรียน และ 4) หลักสูตรการเรียน   การสอน  ก็ไม่ได้มีความแตกต่างที่เห็น
ได้ชัดแต่ประการใดทั้งสิ้น 

ในอดีต นับตั้งแต่การศึกษาได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทย หลักฐานที่สามารถระบุพัฒนาการด้าน
การศึกษาของไทยได้ชัดเจนที่สุด คือ แบบเรียน หรือ หนังสือเรียน ที่ใช้ในการสอน เนื่องจากเป็นลายลักษณ์

“ภาษา ไทย เ ป็นภาษาประจ า ชาติ  นั บแต่ มี ก า รสถาปนา
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อักษรที่สามารถตีความจากเนื้อหาได้ว่าผู้แต่งให้ความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยและ
เนื้อหามีความยากง่ายมากน้อยเพียงใดส าหรับเด็กแต่ละระดับชั้นที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอน  

หนงัสือเรียน มีลักษณะและหน้าที่ที่ส าคัญ คือ การบันทึกความคิด ประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ เขียน
หรือพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วรวมกันเป็นรูปเล่ม เนื้อหาภายในคือเรื่องราวที่ร้อยเรียงด้วยถ้อยค าภาษาอย่างเป็น
ระบบระเบียบ ส่วนแบบเรียน เป็นค าบัญญัติขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากที่มีการจัดการศึกษาขึ้นมา
อย่างเป็นระบบ แบบเรียน จึงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตามหลักสูตร ใช้เป็น “แบบ” ส าหรับการเรียนการสอน
ระหว่างครูกับนักเรียน มีเนื้อหาความรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  

การศึกษาของไทยน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรง
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรก ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ความว่า  

 

“เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 1205 (พ.ศ. 1826) ศกปีมะแม พ่อขุน
รามค าแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพ่ือพ่อขุนผู้
นั้นใส่ไว้”  

 

ข้อความในศิลาจารึกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมีอักษรไทยในปี พ.ศ. 1826 คนไทยน่าจะใช้
อักษรภาษาอ่ืนเขียนแทนอักษรภาษาไทย อาจเป็นอักษรมอญโบราณ หรืออักษรขอมโบราณ 

ภำพที่ 1 ศิลำจำรึกหลักที่ 1 
ที่มำ: โรม บุนนาค, 2562 : เว็บไซต์ 

 
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่สามารถกล่าวได้ว่าอักษรไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คือเนื้อหาในหนังสือ

จินดามณี ฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปรากฏในตอนต้น ความว่า  
 

“อันหนึ่งในจดหมายแต่ก่อนว่า ศักราช 645 (พ.ศ. 1826) มแมศก 
พรญารองเจ้าได้เมือง สรีสัชนาไลยแล้วแต่งหนังสือไทย แลจ่ได้แต่งรูปก็ดีแม่
อักษรก็ดี หมีได้ว่าไว้แจ้ง อนึ่งแม่หนังสือแต่ ก.กา กน ฯลฯ ถึงเกย เมืองขอม
ก็แต่งมีอยู่แล้วเหนว่าพรญารองเจ้าจ่แต่งแต่รูปอักษรไทย”  

 

อักษรที่สามารถตีความจากเนื้อหาได้ว่าผู้แต่งให้ความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยและ
เนื้อหามีความยากง่ายมากน้อยเพียงใดส าหรับเด็กแต่ละระดับชั้นที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอน 
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จากหลักฐานข้างต้น สรุปได้ว่า ช่วงสมัยสุโขทัยยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีการใช้แบบเรียนประเภท
ใดในการสอน เพราะยุคสมัยนี้ค้นพบหลักฐานว่าเพ่ิงจะมีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา และตามหลักฐานที่มีใน
ศิลาจารึกต่าง ๆ มีข้อความเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีมากกว่าจะเป็นแบบเรียนภาษาไทย  

 

ภำพที่ 2 หนังสือจินดำมณี ฉบับพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ 
ที่มำ: kapok, 2562 : เว็บไซต ์

หนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2435 – 2507 (กฤษณา สินไชย และรัตนา ฦๅชาฤทธิ์, 
2520 : 1) ได้กล่าวถึงประวัติการศึกษาสมัยสุโขทัยไว้ว่า 

 
 “การศึกษาได้จัดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (พ.ศ. 1781 – 

1921) แต่เป็นการศึกษาแผนโบราณซึ่งเจริญรอยสืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ต้นราชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยกรุงสุโขทัยรัฐและวัด
รวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคม กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐและวัดย่อมเป็นการสอน
ประชาคมไปในตัว วิชาที่เรียน คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญขั้นต้น ส านัก
เรียนมี 2 แห่ง แห่ง หนึ่งคือวัดเป็นส านักเรียนของบรรดาบุตรหลานขุนนางและ
ราษฎรทั่วไป มีพระที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นครูผู้สอน เพราะสมัยนั้นเรียนภาษา
บาลีกันเป็นพ้ืน ใครรู้พระธรรมวินัยแตกฉานก็นับว่าเป็นปราชญ์ อีกแห่งหนึ่งคือ
ส านักราชบัณฑิต ซึ่งสอนแต่เฉพาะเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการเท่านั้น ปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารว่า พระเจ้า ลิไทแห่งกรุงสุโขทัย เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษา
เล่าเรียนในส านักราชบัณฑิตเหล่านี้ จนมีความรู้วิชาหนังสือแตกฉาน ถึงแก่ได้รับยก
ย่องว่าทรงเป็นนักปราชญ์” 

 
เบ็ญจวรรณ   สุนทรากูล (2559 : 4) ได้สรุปแบบเรียนในสมัยสุโขทัยจากหลักฐานที่พบว่า “ในสมัยนี้มี

ตัวอักษรไทยเกิดข้ึน แต่ยังไม่มีแบบเรียนไทยเป็นหลักฐาน สันนิษฐานได้ว่า แบบเรียนไทยสมัยสุโขทัยคงจะเป็น
แบบเรียนที่เป็นภาษาอ่ืน และอาจสูญหายไปหรือยังค้นไม่พบทางหนึ่ง หรืออาจเป็นไปได้ว่าครูผู้สอนสมัยนั้น
น าเอาศิลาจารึกและพระราชนิพนธ์มาศึกษาและเรียนต่อกันมาด้วยวิธีท่องจ า” การที่พ่อขุนรามค าแหง

จากหลักฐานข้างต้น สรุปได้ว่า ช่วงสมัยสุโขทัยยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีการใช้แบบเรียนประเภท
ใดในการสอน เพราะยุคสมัยนี้ค้นพบหลักฐานว่าเพ่ิงจะมีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา และตามหลักฐานที่มีใน
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มหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา คนไทยในสมัยนั้นจึงให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตัวอักษรใหม่ของไทย
มากขึ้น อีกท้ังยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องมีการเรียนการสอนอักษรไทยขึ้นมา และคนไทยในสมัยนี้คงจะมีการ
จัดการศึกษาเล่าเรียนจากส านักราชบัณฑิต และส านักเรียนที่วัด  

แบบเรียนที่ใช้ในสมัยสุโขทัยคงไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด เนื่องจากไม่ได้มีข้อบัญญัติในการ
บังคับใช้แบบเรียน เพราะการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา 
แบบเรียน หรือวรรณกรรมที่ยังเหลือปรากฏจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ศิลาจารึกหลักของพ่อขุนรามค าแหง ไตรภูมิ
พระร่วง (เตภูมิกถา)  สุภาษิตพระร่วง (บัญญัติพระร่วง)  และต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (นางนพมาศ) 
 การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยากับการศึกษาสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงแรกมีความคล้ายกัน กล่าวคือ ทั้ง
สมัยกรุงศรีอยุธยากับการศึกษาสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงแรก มีวัดเป็นสถานที่ที่ ใช้ศึกษาเล่าเรียน 
พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชสมัยส่วนใหญ่แล้วทรงเป็นองค์อุปถัมภก ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญคือการ
ท านุบ ารุงวัดและศาสนา จึงมีวัดประจ ารัชกาลของแต่ละพระองค์ ฉะนั้นวัดเหล่านี้จึงเป็นศูน ย์กลางของ
การศึกษา มีหน้าที่ให้ความรู้ สอนศิลปวิทยาการต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น วัดที่สร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) คือ วัดพุทไธสวรรย์ และป่าแก้ว  วัดที่ร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  วัดประจ ารัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ และมีการ
ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  นอกจากนี้วัดพระเชตุพน-
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  ยังเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ 
 พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอนหนังสือ ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นสามเณร ลูกศิษย์วัด ส่วนครอบครัวใด
ที่ต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนจะต้องน าบุตรหลานไปฝากเป็นลูกศิษย์กับวัดที่ตนเองศรัทธา แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นบุตรหลานผู้ชาย  บุตรหลานที่เป็นผู้หญิงจึงถูกจ ากัดสิทธิ์ในการศึกษา แต่หลังจากที่มีการตั้งกรม
ธรรมการแล้ว การจัดตั้งโรงเรียนภายนอกก็มีขึ้น ท าให้ผู้หญิงมีสิทธิในการศึกษาเท่ากับผู้ชาย 

รูปแบบการจัดการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะดังนี้ คือ การศึกษาวิชาชีพยังเป็นการเรียนที่
ต้องเรียนรู้กันจากคนในครอบครัว แต่ส าหรับเด็กผู้ชายจะได้เรียนวิชาแกะสลัก วาดเขียน และฝึกฝนช่างฝีมือ
ต่าง ๆ จากพระสงฆ์ผู้สอนวิชาความรู้ การศึกษาวิชาสามัญ ที่ได้เข้ามาพร้อมกับการจัดตั้งโ รงเรียน เป็นการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ แบบเรียนที่ใช้เป็นสื่อประกอบการสอน คือแบบเรียน
จินดามณ ีแต่งโดยพระโหราธิบดี จัดท าขึ้นถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกของ
ไทย อีกท้ังยังมีการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และสอนวิชาเลข อันเป็นพื้นฐานส าหรับการประกอบการ
เลี้ยงชีพอีกด้วย ส่วนโอกาสในการเข้ารับราชการในสมัยนี้จะต้องบวชเรียนและสามารถอ่านเขียนได้มาก่อน ใน
การจัดตั้งโรงเรียนมิชชันนารี มีนักสอนศาสนาหรือมิชชันนารีเป็นผู้สอนเพ่ือชักจูงให้ประชาชนคนไทยหันมานับ
ถือศาสนาคริสต์แทนการนับถือศาสนาพุทธ  

 นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์การเรียน คือ กระดานด า กระดานชนวน 
ดินสอพองในการเขียน  จัดการเรียนการสอนโดยวิชาที่เรียนมักจะเป็นวิชาตามความถนัดของพระอาจารย์
ผู้สอน เช่น โหราศาสตร์ วิชาเลข วิชาหมอยา วิชาช่าง ๆ ส่วนผู้ที่สนใจในทางธรรม เม่ือเรียนภาษาไทยจน

มหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา คนไทยในสมัยนั้นจึงให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตัวอักษรใหม่ของไทย
มากขึ้น อีกท้ังยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องมีการเรียนการสอนอักษรไทยขึ้นมา และคนไทยในสมัยนี้คงจะมีการ
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สามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว ก็สามารเรียนบาลีได้ทั้งหัดอ่าน หัดเขียนภาษาบาลี หัดแปลคัมภีร์ และหัดจารใบ
ลานลงบนเหล็กจาร ฯลฯ   
 

ภำพที่ 3 กระดำนชนวน 
ที่มำ: Uamulet, 2556 : เว็บไซต ์

 

ภำพที่ 4 ดินสอพองเขียนกระดำนชนวน 
ที่มำ: Nithi Kanisthanon, 2555 : เว็บไซต ์

 
 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงใช้ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงแรกคือ 
ใช้แบบเรียน “จินดามณี” ซึ่งถือว่าเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย และเป็นต้นแบบของแบบเรียนภาษาไทย 
หนังสือเรียนในสมัยต่อมา เช่น ประถม ก. กา  ประถมมาลา  สุบินทกุมาร เป็นต้น นอกจากฝึกหัดอ่านจาก
แบบเรียนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีการฝึกหัดอ่านจากวรรณคดีอ่ืน ๆ อีก เพ่ือเสริมทักษะการอ่านให้
คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เช่น อนิรุทธ์ค าฉันท์ สมุทรโฆษค าฉันท์ จันทโครพ  สังข์ทอง ฯลฯ 
 

ภำพที่ 5 แบบเรียนอนิรุทธ์ค ำฉันท์ 
ที่มำ: หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมดุดจิิทัล : เว็บไซต ์

สามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว ก็สามารเรียนบาลีได้ทั้งหัดอ่าน หัดเขียนภาษาบาลี หัดแปลคัมภีร์ และหัดจารใบ
ลานลงบนเหล็กจาร ฯลฯ  
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ภำพที่ 6 แบบเรียนสมุทรโฆษค ำฉันท์ 
ที่มำ: Yuwadee, 2061 : เว็บไซต ์

 
สมัยธนบุรี สืบเนื่องจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ท าให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย วัดวา

อารามถูกเผาท าลาย สรรพต าราต่าง ๆ เกิดความเสียหาย บ้างก็สูญหายไป หลังจากท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
หรือพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชได้ส าเร็จ ได้มีการฟ้ืนฟูบ้านเมืองจากความเสียหาย รวมถึงการเก็บ
รวบรวมสรรพต ารา และสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่ยังเหลือรอดจากการถูกท าลาย ในด้านระบบการศึกษานั้น
ไม่ได้ถูกฟ้ืนฟูเท่าที่ควร และศูนย์กลางของการศึกษายังคงเป็นวัดเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยและอยุธยา 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงฟ้ืนฟู
กิจการต่าง ๆ รวมถึงด้านการศึกษาและด้านวรรณคดี ได้มีการประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตให้รวบรวม
วรรณคดีต่าง ๆ ที่มีในสมัยอยุธยา และได้มีการแต่งบทกลอนกันมาก  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ชาวไทยเพ่ิงเริ่ม
มีการติดต่อกับชาวตะวันตก การสนทนาจึงต้องมีล่ามแปลภาษา หนังสือสัญญาพระราชไมตรีต่าง ๆ ก็ต้องท า
กันถึง 4 ภาษา เพราะการศึกษาในสมัยนั้นไม่ได้ให้ความรู้ภาษาต่างประเทศแก่เด็กพอที่จะติดต่อกับ
ชาวตะวันตกได้ 

นอกจากชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติเอเชียแล้ว ประเทศไทยในสมัยนี้เริ่มมีชาวยุโรปเข้ามา
ติดต่อค้าขายกับไทยมากขึ้น เช่น ชาวโปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เนื่องจากการปฏิวัติทางด้าน
อุสาหกรรมของชาวยุโรปที่ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องจักรกลขึ้นมาใช้แทนระบบการผลิตด้วยแรงงานคน 
ประเทศไทยจึงได้รับอิทธิพลจากการเข้ามาของชาวต่างชาติ ท าให้มีการส่งเสริมการศึกษาหลายด้าน เช่น ด้าน
วิชาสามัญ จริยศาสตร์ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเน้นด้านศาสนาเป็นพิเศษ มีการตั้งโรงทางหลวงขึ้นมา
เพ่ือเป็นสถานที่ให้การศึกษา ในพระบรมมหาราชวัง มีผู้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย คือวัด
พระเชตุพน ด้วยเหตุที่มีการจารึกวิชาความรู้สามัญและวิชาชีพต่าง ๆ ลงในแผ่นศิลาจารึก เรียงรายประดับไว้
ตามระเบียงของวัด อีกทั้งยังมีการเขียนหนังสือไทยเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน หนังสือไทยที่
กล่าวมานี้ชื่อ ประถม ก กา และปฐมมาลา ถือเป็นแบบเรียนเล่มที่ 2 และเล่มที่ 3 ต่อจากหนังสือจินดามณีของ
พระโหราธิบดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ไม่มีการท าสงคราม บ้านเมืองสงบร่มเย็น 
การจัดการเรียนการสอนยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาเช่นเดิม และพระองค์มีพระราชประสงค์ให้วัด
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พระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งมีจารึกบทกวีนิพนธ์ เช่น พวกตัวอย่างโคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน และต าราแพทย์ของไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ท าให้
ประชาชนเริ่มเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้รักเรียนได้เล่า เรียนด้วย
ตนเอง 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มมีการศึกษาภาษาอังกฤษ ส่วน
สถานที่เรียนนั้นยังคงใช้วัดเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ยังไม่มีการตั้งโรงเรียนขึ้นและยังไม่มีการแบ่งชั้นเรียน
แน่นอน แบบเรียนที่ใช้เรียนนั้นปรากฏในหนังสือโบราณศึกษาว่ามี 5 เล่ม คือ ประถม ก กา สุบินทกุมาร 
ประถมมาลา ประถมจินดามณี เล่ม 1 และประถมจินดามณีเล่ม 2 นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่านประกอบเพ่ือให้
นักเรียนอ่านหนังสือคล่องอีกหลายเล่ม เช่น  เสือโค จันทโครพ อนิรุท สมุทรโฆษ เพชรมงกุฎ สังข์ทอง กากี 
พระยาฉัททันต์ สวัสดิรักษา และอ่ืน ๆ การสอนหนังสือข้างต้น จะเรียนเป็นขั้น ๆ ไป แต่ก่อนจะเรียนหนังสือ
ต่าง ๆ เหล่านี้ ครูจะสอนให้อ่านหนังสือบนกระดานด าและหัดเขียนตามตัวอย่างก่อนเรียน (เบ็ญจวรรณ สุนท
รากูล, 2559 : 10 – 11) 

สมัยรัตนโกสินทร์นี้วัดยังคงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเช่นเดิม และได้มีแบบเรียนใหม่ ๆ เกิดขึ้น
มากมาย เช่น ประถม ก. กา  ประถมมาลา  สุบินทกุมาร เป็นต้น ครั้นเมื่อรัชสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2414 ซึ่งมี
ระบบการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเหมือนชาวตะวันตก และค าว่า “แบบเรียน” คงจะบัญญัติขึ้นใช้ในรัชสมัย
นี้เช่นกัน  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  ได้แต่งแบบเรียนเพ่ือใช้เป็นแบบเรียนในระบบ
การศึกษาแบบใหม่จ านวน 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ 
และพิศาลการันต์ เรียกแบบเรียนทั้ง 6 เล่มนี้ว่า “แบบเรียนหลวง” 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เรียกได้ว่าเป็นยุ คของการปฏิรูป
การศึกษา เนื่องจากพระองค์ทรงให้ความส าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะทรงเห็นว่าการให้
การศึกษา เป็นการสร้างก าลังคนที่ดีที่มีคุณภาพ พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการ
สอนแบบชาวตะวันตกข้ึน ในปี พ.ศ. 2414  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมธรรมการขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกรมฝ่ายพลเรือน 
เพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษา โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด ารงราชานุภาพ (ต่อมาคือ สมเด็จพระ
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ) เป็นผู้บัญชาการกรมธรรมการ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกระทรวงธรรม
การ และโอนโรงเรียนต่าง ๆ ให้ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการ 

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการศึกษามาโดยตลอด เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ทัดเทียมกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และมี
การปรับแก้ไขการศึกษาภาษาไทยเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ตอบสนองกับระบบการศึกษาในโรงเรียนที่มีการเรียนรู้
วิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น วิชาค านวณ วิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาการอ่ืน ๆ แผนการพัฒนาระบบการศึกษา
และหลักสูตรได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลง  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้มีผู้กล่าวไว้ว่า  

พระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งมีจารึกบทกวีนิพนธ์ เช่น พวกตัวอย่างโคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน และต าราแพทย์ของไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ท าให้
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 “เมื่อสังคมเกิดการขยายตัว มีการเปลี่ยนแปลงรับวิทยาการเข้ามา 
หนังสือเรียนภาษาไทยจึงช่วยครูให้มีโอกาสขยายขอบเขตความรู้ให้กว้าง
ยิ่งขึ้น คือ จากเดิมครูสอนการอ่านสะกดค า ผันอักษร ให้นักเรียนท่องจ า มา
เป็นการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ถ้อยค าต่าง ๆ การหาความหมาย การตีความ
ความหมายของค า วลี ประโยค และส านวนโวหาร ไปใช้ในการแต่งความให้
มีสัมพันธภาพ มีการขยายความได้  ซึ่ ง เป็นประโยชน์ต่ อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน” 

ชมพูนุท ธารีเธียร (2559 : 8) และกมลมาลย์ ค าแสน (2557 : 7) 
 

ต่อมาเม่ือมีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราช
ด ารัสให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า สมควรจะจัดประถมศึกษาให้แพร่หลายและเจริญมากยิ่งขึ้น จึงออก
กฎหมายข้อบังคับส าหรับประถมศึกษาไว้ให้เป็นระเบียบ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น คือ 
พระราชบัญญัติประถมศึกษาได้ถูกบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464  มีการก าหนดให้เด็กที่มีอายุ 7 ปี
บริบูรณ์ทุกเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนไปจนถึงอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้
วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ  

หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตร ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้แบบเรียน โดยในช่วงแรกยังคงใช้หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรหลวง พ.ศ . 2456 อยู่
และหนังสือเรียนที่ใช้คือแบบเรียนใหม่และแบบสอนอ่านใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งต้องใช้ควบคู่
กัน ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2455 – 2475 กรมราชบัณฑิต ได้ก าหนดกฎเกณฑ์การอนุญาตใช้หนังสือแบบเรียน
ส าหรับสอนหนังสือในโรงเรียน ดังนี้  

1.) ต้องเป็นหนังสือแบบเรียนที่กรมราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการจัดพิมพ์ขึ้น โดยมีตราแผ่นดินพิมพ์
ติดไว้ที่หน้าปก 

2.) ต้องเป็นหนังสือแบบเรียนที่ผ่านการตรวจเห็นชอบ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการแล้ว 
3.) ต้องเป็นหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการ หลังจากที่โรงเรียนพิจารณาเห็น

ว่าหนังสือเล่มนั้นแต่งดีและถูกต้อง จึงส่งให้กระทรวงธรรมการพิจารณาอนุญาตใช้กฎเกณฑ์นี้ใช้มาจนถึง พ.ศ. 
2475 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎเกณฑ์การควบคุม
ของกรมต ารา (ภายหลังนี้ กรมราชบัณฑิตได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมต ารา) ดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้มีการแต่ง
ตาราอย่างแพร่หลาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จึงมีการแต่งหนังสือแบบเรียนกันอย่างกว้างขวาง และ
โรงเรียนก็มีโอกาสเลือกใช้หนังสือเรียนได้มากขึ้นด้วย ต่อมาหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 การพิมพ์ได้ซบเซาลง
เนื่องจากภาวะขาดแคลนกระดาษและขัดสนทางเศรษฐกิจอย่างหนัก (กมลมาลย์ ค าแสน, 2558 : 72) 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีการพัฒนาหนังสือแบบเรียนหลังจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการ
ก าหนดหนังสือเรียนในแต่ละระดับชั้นแตกต่างกันออกไป โดยมีการเน้นการเรียนการสอนอ่านเป็นค ามากกว่า
การประสมอักอักษร เช่น หนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐานของนายยง อิงคเวทย์ เป็นต้น 

“เมื่อสังคมเกิดการขยายตัว มีการเปลี่ยนแปลงรับวิทยาการเข้ามา 
หนังสือเรียนภาษาไทยจึงช่วยครูให้มีโอกาสขยายขอบเขตความรู้ให้กว้าง
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จนกระทั่งมาถึง ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิ ถุนายน 2475 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้ได้ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะราษฎร์ ได้มีการ
ประกาศให้การศึกษาเป็นหนึ่งในหลัก 6 ประการ ที่ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์ของคณะราษฎร์ มีปรากฏอยู่ใน
หลัก 6 ประการ ข้อที่ 6 จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร เพราะคณะราษฎร์มีความเห็นว่าการที่จะให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง” (รังสิมา จ าริ, เว็บไซต์)  

จากนั้นจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา ซึ่งเป็นการประมวลการศึกษาพิเศษที่ว่าด้วยหลักสูตร 
และประมวลการศึกษาใหม่ ในปี พ.ศ. 2475 โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ. 2464  

 
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา กล่าวไว้ว่า  

“การจัดการศึกษาเ พ่ือจะให้พลเมืองได้มีการศึกษา โดย
แพร่หลาย จ าเป็นจะต้องอนุโลมตามระเบียบการปกครองที่ให้สามารถ
เข้าถึงลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ หลักสูตรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยจะต้องขยายให้สูงขึ้นเท่าเทียมอารยประเทศ ในการนี้
จะต้องเทียบหลักสูตรของนานาประเทศ หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตร
นั้น” (baanjomyut : เว็บไซต์) 

 

ภำพที่ 7 คณะรำษฎร ปี พ.ศ. 2475 
ที่มำ: baanjomyut : เว็บไซต ์

 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาเร่ิมเข้ามามีบทบาททางการศึกษาของไทย ท าให้ประเทศไทยมี

ประกาศใช้แผนการจัดการศึกษา หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรมการศึกษาและทรงโปรด
เกล้าฯ ให้มีการตั้งสภาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2475 และมีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ ในปี พ.ศ. 2479 
ทั้งมีการปรับปรุงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการศึกษา รวมถึงดูแลรับผิดชอบ
เหตุการณ์ทางการศึกษาท้ังสิ้น  

ด้วยเหตุนี้การศึกษาของไทยได้เริ่มมีการพัฒนาและถูกยกระดับ เพราะอยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศให้
มีความเจริญรุ่งเรือง จึงต้องส่งเสริมให้พลเมืองของไทยได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่

จนกระทั่งมาถึง ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิ ถุนายน 2475 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้ได้ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะราษฎร์ ได้มีการ
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มีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจได้รับ
แรงขับเคลื่อนตามมา เมื่อภายหลังปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาปรากฏบุคคลได้แต่งหนังสือแบบเรียนขึ้นมาจ านวน
มาก และโรงเรียนต่าง ๆ ก็มีโอกาสเลือกใช้หนังสือแบบเรียนได้ในวงกว้างมากกว่าเดิม 

ในขณะนั้นมีหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น
แบบเรียนในโรงเรียนได้ หลายเล่ม เช่น หนังสือแบบเรียนเร็ว รวม 3 เล่ม ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจ
วิทูร แบบหัดอ่าน ก ข ก กา ของพระยาผดุงวิทยาเสริม (ก าจัด พลางกูร) แบบหัดอ่านข้ันต้น และแบบเรียนอีก
หลายเล่ม 

ในปัจจุบันกระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล 
รับผิดชอบเรื่องการจัดระบบการศึกษา และก าหนดหลักสูตรของการศึกษาภายในประเทศไทย ได้นิยาม
ความหมายของหลักสูตร ไว้ว่า หลักสูตรเป็นข้อก าหนดว่าด้วยจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามท่ีก าหนด
ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา (ปิยธิดา นามโคตร, 2562 : 20) 

 
1.4 ควำมหมำยของแบบเรียน ต ำรำเรียน หนังสือเรียน

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ฉะนั้นการ
ฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การพูด การเขียน จะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เรียกว่า 
“แบบเรียน หรือ ต าราเรียน หรือ หนังสือเรียน” ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา 

ส าหรับความหมายของแบบเรียน ต าราเรียน และหนังสือเรียน ได้มีผู้กล่าวไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
ธวัช ปุณโณทก (2542 : 3) กล่าวถึงความหมายของต าราเรียน และแบบเรียนไว้ว่า “ต ารา หมายถึง 

หนังสือวิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสาขานั้น ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไป ไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
ชั้นเรียน และมีครูคอยเป็นพี่เลี้ยงอธิบายความ”  

“แบบเรียน คือ หนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ หลักการและวิธีการเรียนการสอน ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง ฉะนั้นหนังสือแบบเรียน จึงหมายถึงหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนใน
โรงเรียนทุกสาขาวิชาการ และส่วนใหญ่จะจ ากัดอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” 

กระทรวงศึกษาธิการ (ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์, 2558 : 2 ; อ้างอิงมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ , 2557) 
กล่าวว่า “หนังสือเรียน คือ หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ส าหรับการเรียนแต่ละระดับ 
หรือหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากกระทรวงศึกษาธิการ”  

นอกจากนี้ ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2560 : 1) กล่าวถึงแบบเรียนกับหนังสือเรียนว่า “ค าว่า แบบเรียน 
และหนังสือเรียนนั้น พบว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีพุทธศักราช 2521 หนังสือ
ที่จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น แบบเรียน หนังสือแบบเรียน เป็นต้น 
ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ค าว่า หนังสือเรียน ทั้งสิ้น โดยมีการก าหนดว่า
หนังสือเรียนเป็นเพียงหนังสือที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนจัดหาไว้ประกอบการเรียนตามรายวิชาเท่านั้น” 

มีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจได้รับ
แรงขับเคลื่อนตามมา เมื่อภายหลังปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาปรากฏบุคคลได้แต่งหนังสือแบบเรียนขึ้นมาจ านวนขึ้นมาจ านวนขึ้
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 แบบเรียนมีบทบาทที่ส าคัญต่อการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ครูผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
ยิ่งขึ้น อีกท้ังผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้จากหนังสือได้เพ่ิมเติมจากบทเรียนที่ครูสอนได้ด้วยตนเอง  แบบเรียน
จะรวบรวมเนื้อหาในแต่ละรายวิชาการสอนไว้ตามแนวหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ เนื้อหาใน
แบบเรียนจะจัดไปตามล าดับขั้นตอน นอกจากนี้แบบเรียนยังสามารถเป็นคู่มือเพ่ือแนะน าในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ช่วยให้ครูผู้สอนวางแผนและจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งความรู้และสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เพ่ือช่วยเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนอีกด้วย 
แบบเรียนจึงมีความส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยจัดระเบียบในการเรียนการสอนและเป็นสิ่งที่เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสอนของครูให้เพ่ิมมากข้ึน  และสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนองได้ 
 ปัจจุบันมีแบบเรียนภาษาไทยเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพราะถึงแม้ภาษาไทยจะเป็นภาษาแม่ เป็นภาษา
ประจ าชาติของคนไทย แต่ก็ยังคงจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยให้มีความช านาญ และสามารถใช้
ภาษาไทยอันเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์, 2558 : เว็บไซต์) ได้ก าหนดทักษะที่ต้องฝึกฝน
และเรียนรู้ในด้านภาษาไทยไว้ 5 ประการ ดังนี้  

ประการที่หนึ่ง ทักษะการอ่าน คือ การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้วบทร้อยกรอง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ประการที่สอง ทักษะการเขียน คือ การเขียนตัวสะกดตามอักขรวิธี เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนรายงาน การเขียนตามจิตนาการ การเขียนวิเคราะห์  
วิจารณ์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 ประการท่ีสาม ทักษะการฟัง การดู และการพูด คือ การฟังและดูอย่างมีวิจารญาณ  การพูดแสดง
ความคิดเห็น อย่างมีล าดับตามเรื่องราว และเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
 ประการที่สี่ ทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทย กล่าวคือมีการศึกษากฎเกณฑ์และ
ธรรมชาติของภาษาไทย เพ่ือใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามบุคคลและกาลเทศะ  การแต่งบทประพันธ์
ต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 ประการที่ห้า วรรณคดีและวรรณกรรม การศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นการศึกษา
เพ่ือข้อมูลด้านแนวคิด คุณค่า และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้บทเห่ เพลงพื้นบ้านต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาที่มี
ค่า ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทยที่สอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและวรรณกรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความซายซึ้งและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสม และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ในอดีตเครื่องมือพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนการสอนคือ แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนภาษาไทยจึง 
นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างให้คนไทยให้มีการศึกษามากขึ้น ท าให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ และเมื่ออ่านออกเขียนได้ก็
จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ต่อไปได้ ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหล่าบรรพบุรุษไทยได้น ามาปกป้อง
และรักษาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนทัดเทียมกับอารยประเทศมาจนถึงปัจจุบัน 

แบบเรียนมีบทบาทที่ส าคัญต่อการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ครูผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
ยิ่งขึ้น อีกท้ังผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้จากหนังสือได้เพ่ิมเติมจากบทเรียนที่ครูสอนได้ด้วยตนเอง  แบบเรียน
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หนังสือหรือแบบเรียนจึงมีบทบาทและความส าคัญในการช่วยให้การจัดระเบียบการเรียนการสอน   
ในหนังสือเล่มนี้จะขอใช้ค าว่า “แบบเรียน” เป็นหลัก การใช้แบบเรียนนั้นจะใช้ในทุกขั้นตอนของการจัดการ
เรียนการสอน กล่าวคือ ตั้งแต่การวางแผนการสอน การเตรียมสอน การจัดท าเนื้อหารายละเอียดของเนื้อหา
สาระ และยังสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน และผู้เรียนเองก็สามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือแบบเรียนได้ด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ แบบเรียน ต่าง ๆ นั้น ไม่เพียงแต่บรรจุเนื้อหา ความรู้สาระลงไปไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพียง
อย่างเดียว แต่จะต้องมีการวางแผน การจัดเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ซึ่งจะต้องเริ่มจาก
เนื้อหาที่ง่ายต่อไปจนถึงเนื้อหาที่มีความยาก และยังต้องสอดแทรกการสอนเรื่องการปฏิบัติตัว คุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนด้วย 

ในบทต่อไป ผู้เขียนกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนในแต่ละสมัยต่อไป 

หนังสือหรือแบบเรียนจึงมีบทบาทและความส าคัญในการช่วยให้การจัดระเบียบการเรียนการสอน   
ในหนังสือเล่มนี้จะขอใช้ค าว่า “แบบเรียน” เป็นหลัก การใช้แบบเรียนนั้นจะใช้ในทุกขั้นตอนของการจัดการ
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บทท่ี 2 
ประวัติและพัฒนำกำรของแบบเรียนภำษำไทย 

 
 ในบทที่ 2 นี้จะกล่าวถึงประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
ประเภทของแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่าง ๆ ความเป็นมาและพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 
2.1 ประเภทของแบบเรียนภำษำไทย 
 ธวัช ปุณโณทก (2542 : 217) ได้แบ่งแบบเรียนที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแต่สมยั
เริ่มมีแบบเรียนภาษาไทยจนถึงปัจจุบันนั้น ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

2.1.1 แบบเรียนเริ่มอ่ำนภำษำไทย หมายถึง แบบเรียนที่เป็นแบบฝึกหัดอ่านส าหรับผู้เริ่มต้นเรียน 
อาจจะกล่าวถึงหลักการประสมอักษร คือ การเอาสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์มาประสมกันเป็นพยางค์ เป็นค า 
ซึ่งผู้เรียบเรียงพยายามได้ใช้ค าง่าย ๆ คือ เขียนง่ายไม่ซับซ้อน เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านได้ในเวลา อันสั้น 
และสามารถจดจ าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้อ่านหนังสือที่มีความยากและเขียนซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ
อธิบายกฎเกณฑ์ทางด้านอักขรวิธี เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนและการอ่านภาษาไทย  

แบบเรียนเริ่มอ่านภาษาไทยนี้ยังรวมถึงการฝึกหัดการใช้ภาษาอีกด้วย โดยเฉพาะการสะกดค า ซ่ึง
ลักษณะนี้ได้ปรากฏแล้วตั้งแต่หนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี ได้มีการรวบรวมค า ที่เรียกว่า “อักษรศัพท์” 
นอกจากน้ีแบบเรียนภาษาไทยสมัยก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เน้นถึง
การแต่งค าประพันธ์ ซึ่งเป็นคตินิยมในสมัยอดีตว่าผู้ที่มีความช านาญทางด้านอักษรศาสตร์แล้ว ต้องอ่านได้ 
เขียนได้ คือ อ่านบทประพันธ์ได้และเขียนบทประพันธ์ได้ ฉะนั้นจึงพบว่าแบบเรียนภาษาไทยในแต่ละสมัยจะ
กล่าวถึงฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆตามที่นิยมในสมัยนั้น ๆ เช่น ในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดีกล่าวถีงฉันท
ลักษณ์ประเภทโคลง 

 
2.1.2 แบบเรียนอ่ำนเสริมประสบกำรณ์ เป็นแบบเรียนที่ใช้คู่กับแบบเรียนเริ่มอ่านภาษาไทยเพ่ือเป็น

การน ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้และเป็นการฝึกฝนการอ่านให้แม่นย าแตกฉาน หนังสือประเภทนี้มีมาทุกยุคสมัย 
แต่ไม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ว่าจะใช้เล่มใด เรื่องใด หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นน่าจะ
ได้แก่ หนังสือกวีนิพนธ์ที่มีอยู่ในสมัยนั้น ๆ เช่นเสือโคค าฉันท์ ลิลิตพระลอ หรือหนังสื อประเภทชาดกต่าง ๆ  
ครั้นต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมาหนังสือกลอนสวดเรื่องสุบินทกุมาร หรือสุบินกลอนสวด เป็น
หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ที่นิยมใช้อยู่ทั่วไปเพราะเป็นค าประพันธ์อ่านง่าย ตัวเอกเป็นเด็ก เป็นเรื่องของ
บุคคลภายในครอบครัวและเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
 ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้เรียบเรียงแบบเรียนประถม ก กา และ ประถม ก กา หัดอ่านเป็น
หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์คู่กัน 
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นอกจากนี้หนังสือกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาจัดได้ว่าเป็นหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ที่ส าคัญอีกเล่ม
หนึ่งของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้เรียบเรียงแบบเรียนหลวง
เรื่องมูลบทบรรพกิจได้ใช้กาพย์พระไชยสุริยาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแบบเรียนด้วย แบบเรียนเร็วก็มีหนังสือ
เสริมประสบการณ์ใช้คู่กันเรียกว่า “ หนังสือแบบสอนอ่าน” ต่อมาก็มีหนังสือแบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรีเป็นต้น 

 
2.1.3 แบบเรียนทำงวรรณคดี หมายถึง หนังสือวรรณคดีที่น ามาใช้ในชั้นเรียนเพ่ือฝึกอ่านหนังสือให้

เกิดสุนทรีย์ และเข้าถึงความงามแห่งรสวรรณคดีที่เรียกว่า “วรรณศิลป์” วรรณคดีที่น ามาเป็นแบบเรียน
ภาษาไทยนับว่าเป็นผลผลิตส าคัญที่เกิดจากการท่ีกวีแต่ละสมัยได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยฉบับต่าง ๆ เช่น 
จินดามณี ประถม ก กา ปฐมมาลาจนอ่านออก เขียนได้สามารถประพันธ์ผลงานที่มีคุณค่าระดับวรรณคดีไทย 
ผลงานวรรณคดีของกวีแต่ละสมัยเช่น ไตรภูมิพระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย ลิลิตพระลอ สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ หนังสือวรรณคดีที่น ามาอ่านกันนั้นคงเป็นลักษณะ
เดียวกับสมัยกรุศรีอยุธยา เช่น หนังสือกลอนบทละครต่าง ๆ ที่นิยมกันทั่วไปในสมัยนั้นและนิทานค ากลอน
เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ก็เป็นหนังสือวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่นิยมอ่านกันมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตอนต้น  
 
2.3 ประวัติและพัฒนำกำรแบบเรียนภำษำไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 ประวัติและพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในบทนี้จะแบ่งเป็น 3 สมัย คือ    
1) สมัยกรุงสุโขทัย  2) สมัยกรุงศรีอยุธยา  3) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 

2.3.1 ประวัติและพัฒนำกำรแบบเรียนภำษำไทยสมัยกรุงสุโขทัย
 สมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นและพระองค์ได้ทรงสอน
ศิลปวิทยาแก่ชาวเมือง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีแบบเรียนภาษาไทย หากพิจารณาตามหลักฐาน
ที่มีอยู่อย่างศิลาจารึกต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางวรรณคดีมากกว่าจะเป็นแบบเรียน
ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลงานทางวรรณคดี เช่น ไตรภูมิพระร่วง ศิลาจารึกหลักต่าง ๆ อาจ
กล่าวได้ว่ามีส านักการเรียนการสอนให้อ่านออก เขียนได้ตามแบบแผนการศึกษาในสมัยสุโขทัยคือเป็นแบบ
โบราณ  มีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางในการสั่งสอนและอบรมประชาชน วิชาที่เรียนหลัก ๆ  คือ ภาษาบาลี 
ภาษาไทย วิชาสามัญชั้นต้น และศิลปะการต่อสู้ 
 เบ็ญจวรรณ  สุนทรากูล, 2559 : 3) ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาในสมัยสุโขทัยว่า การจัดการเรียนการ
สอนในสมัยสุโขทัยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน แต่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสอนเฉพาะเหล่าขุนนางเป็น
ส าคัญ โดยแบ่งสถานที่สอนเป็น 2 แห่ง ดังนี้  
 1) ส ำนักรำชบัณฑิต ในสมัยสุโขทัยนั้นถึงแม้ว่าไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่กล่าวถึงการเรียนการสอน แต่
พอจะสันนิษฐานได้ว่าการเรียนในสมัยนั้นคงจะเป็นแบบต่างส านักต่างจัดสอนกันเอง คือสร้างแบบเรียน เอง
แบบฝึกหัดอ่านเอง การที่พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้เป็นแรงผลักดันให้ชนชั้นสูงต้องเรียนรู้

นอกจากนี้หนังสือกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาจัดได้ว่าเป็นหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ที่ส าคัญอีกเล่ม
หนึ่งของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้เรียบเรียงแบบเรียนหลวง
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ตัวอักษรใหม่ของไทยซึ่งแต่เดิมคงอ่านอักษรขอมหรืออักษรมอญที่น ามาใช้เขียนภาษาไทยได้ ฉะนั้น จึงเชื่อว่า
พ่อขุนรามค าแหงคงโปรดเกล้าฯ ให้ส านักราชบัณฑิตจัดการเรียนการสอนอักษรไทยแก่ชนชั้นสูงในราชส านัก
รวมถึงบุตรธิดาขุนนางด้วย แต่การจัดการเรียนในสมัยนั้นคงไม่เป็นระบบโรงเรียนเหมือนสมัยปัจจุบัน  
 2) ส ำนักเรียนที่วัด ประชาชนทั่วไปที่เรียกว่าไพร่บ้านไทยเมืองนั้นผู้ที่สนใจเล่าเรียนหนังสือคงจะต้อง
ฝากตัวเป็นศิษย์วัดตามส านักปู่ครูเพ่ือศึกษาอักษรไทย นอกจากนั้นยังศึกษาศิลปวิทยาการตลอดจนปรัชญา
พุทธศาสนาอีกด้วย ถึงแม้ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนในสมัยนั้นก็ตาม แต่น่าเชื่อถือได้ว่าลูกหลาน
ประชาชนทั่วไปประสงค์จะเรียนหนังสือต้องน ามาฝากตัวไว้กับวัดที่เจ้าตัวศรัทธาในเรื่องส านักเรียนสมัยสุโขทัย
นี้หนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การศึกษาในสมัยสุโขทัยวิชาที่เรียน ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาไทย
และวิชาสามัญชั้นต้น  
 หลักฐานที่พบข้อมูลการจารึกเกี่ยวกับการเรียนการสอนของพ่อขุนรามค าแหงในสมัยสุโขทัยซึ่งพบ
ข้อมูลในหลักจารึกคือค าว่า “ครู” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสมัยพ่อขุนรามค าแหงเริ่มมีการเรียนการสอนและครู
เหล่านั้นมักอยู่ที่วัดคือ พระภิกษุ และเป็นชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่มาให้ความรู้ชาวเมืองสุโขทัย นอกจากนี้
บางครั้งพ่อขุนรามค าแหงก็เป็นครูสอนเอง วิชาที่สอนคือ วิชาธรรมะเพ่ือสอนให้ประชาชนรู้จักบุญบาป แต่ไม่มี
ข้อความตอนใดพูดถึงแบบเรียนในสมัยนั้นเลย ดังตัวอย่าง 
 

 “...พ่อขุนรามค าแหงนั้นหาเปนท้าว เปนพรญาแก่ไททั้งหลาย หาเปนครอูาจารย์สั่งสอนไททั้ง
ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้...”  
 “...พ่อขุนรามค าแหงกระท าโอยทานแก่พระเณร สังฆราชปราชญ์เรียนจบ ปิฎกไตรยหลวก
กว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนสุกแต่เมืองนครศรีธรรมราชมา...” 

(เบ็ญจวรรณ  สุนทรากูล, 2559 : 3 – 4) 
 

2.3.2 ประวัติและพัฒนำกำรแบบเรียนภำษำไทยสมัยกรุงศรีอยุธยำ
 แบบเรียนสมัยกรุงศรือยุธยายังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย ต่อมาเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับ
ชาวตะวันตกมากขึ้น จึงเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตกโดยมิชชันนารีชาวตะวันตกท่ีเข้ามาเผยแผ่
คริสต์ศาสนา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา จึงทรง
โปรดให้พระโหราธิบดี แต่งหนังสือเรียนเล่มแรกชื่อ “จินดามณ”ี ต่อมาได้เป็นแบบเรียนต้นแบบของแบบเรียน
ภาษาไทยในสมัยต่อ ๆ มา  

ประวัติและพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยเล่มส าคัญ ๆ ในสมัยกรุงศรือยุธยา ได้แก่ 
2.3.2.1 แบบเรียนจินดำมณี ฉบับพระโหรำธิบดี  แบบเรียนจินดามณีฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นแบบเรียน

ภาษาไทยเล่มแรก ชื่อ “จินดามณี” นั้น มีความหมายว่า แก้วสารพัดนึก ซึ่งหมายถึงผู้ที่เรียนหนังสือนี้แล้ว ก็จะมี
ความรู้แตกฉานทางภาษาไทย เปรียบเสมือนกับมีแก้วสารพัดนึกที่มีค่าอยู่กับตัว พระโหราธิบดีแต่งแบบเรียนเล่ม
นี้ตามพระราชด าริของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพ่ือใช้เป็นต าราเรียนส าหรับเด็กชาวสยาม  
 

ตัวอักษรใหม่ของไทยซึ่งแต่เดิมคงอ่านอักษรขอมหรืออักษรมอญที่น ามาใช้เขียนภาษาไทยได้ ฉะนั้น จึงเชื่อว่า
พ่อขุนรามค าแหงคงโปรดเกล้าฯ ให้ส านักราชบัณฑิตจัดการเรียนการสอนอักษรไทยแก่ชนชั้นสูงในราชส านัก
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ภำพที่ 8 หนังสือจินดำมณี ฉบับพระโหรำธิบดี 
ที่มำ: Khaosod Online, 2561 : เว็บไซต ์

 
แบบเรียนจินดามณฉีบับพระโหราธิบดีแบ่งเนื้อหาเป็นตอน ๆ  ดังนี้  
ตอนที่ 1 ภำคอักขรวิธี ประกอบด้วย 
1. การจ าแนกอักษรไทยตามเสียงเป็นอักษรเสียงสูง อักษรเสียงกลาง อธิบายสระพยัญชนะการประสม

อักษร การผันเสียงวรรณยุกต์เอกและโท  
2. ศัพท์อักษรหรืออักษรศัพท์เป็นการรวบรวมค ายากเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ค าพ้องเสียง ค าศัพท์พร้อม

ค าแปลและค าพ้องความหมาย ค าราชาศัพท์ รวบรวมค าราชาศัพท์ที่ใช้ในสมัยนั้น 
3. ค าทีใ่ช้ ส ศ ษ ไม้ม้วน ไม้มลาย ค าท่ีใช้ ฤ ฤา ภ ภา 
ตอนที่ 2 ภำคฉันทลักษณ์มี 2 ตอน ดังนี้ 
1. การอธิบายโคลงกาพย์กลอนและฉันท์พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากวรรณคดี เรื่องต่าง ๆ เช่น ลิลิต

พระลอ มหาชาติค าหลวงบทพากย์รามเกียรติ์ 
2 รหัสอักษร ไม่มีค าอธิบายมีเพียงตัวอย่างผู้อ่านจะต้องถอดรหัสหรือถอดกลให้ได้เรียงล าดับให้

ถูกต้องจึงจะอ่านได้ใจความเช่น ไทยนับสาม  ไทยนับห้า ไทยหลง  ฤษีแปลงสาร   อักษรเลข       เป็นต้น 
 
2.3.2.2 แบบเรียนจินดำมณี ฉบับสมัยพระเจ้ำบรมโกศ  จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ เป็น

แบบเรียนที่ค้นพบภายหลังแบบเรียนจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีระบุปีที่แต่งเมื่อปี พ.ศ 2275 ซึ่งเป็นปีแรกใน
รัชสมัยพระเจ้าบรมโกศ แต่ไม่ได้บอกชื่อผู้แต่งไว้ จึงเรียกชื่อจินดามณีฉบับนี้ตามสมัยที่แต่งว่า “จินดามณีฉบับ
พระเจ้าบรมโกศ” ในสมัยพระเจ้าบรมโกศสมัยนี้นับเป็นยุคที่วรรณคดีเจริญรุ่งเรืองมากจึงท าให้มีผู้คน
ขวนขวายศึกษาหาความรู้เป็นจ านวนมาก สันนิษฐานว่าผู้แต่งคงจะแต่งข้ึนเพื่อสอนลูกศิษย์ในส านักเหมือนเป็น
คู่มือครูมากกว่าที่จะใช้เป็นแบบเรียนจึงอาจท าให้จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศไม่เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายเท่ากับจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี 
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ภำพที่ 9 จินดำมณี ฉบับสมัยพระเจ้ำบรมโกศ  
ที่มำ: Chula Library, 2561 : เว็บไซต ์

 
ในแบบเรียนจินดามณี ฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ มีสาระส าคัญหลักเช่นเดียวกับแบบเรียนจินดามณี

ฉบับพระโหราธิบดีคือกล่าวถึงอักขรวิธี  ได้แก่ การแจกลูกไตรยางศ์ มาตราตัวสะกด แต่มีความต่างที่
รายละเอียดบางประการ คือ ในแบบเรียนจินดามณี ฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศได้พัฒนาเนื้อหาโดยเพ่ิมเร่ือง
ต่าง ๆ ได้แก่ 

1.  เพ่ิมเรื่องรูปวรรณยุกต์ตรี หรือ ไม้ตรี ซึ่งในแบบเรียนจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศเรียกชื่อ
ว่า รูปเลขเจ็ด พร้อมยกตัวอย่างค า เช่น อ๊ะหา จ๊ะ เป็นต้น 

2. เพ่ิมเรื่องรูปวรรณยุกต์จัตวา หรือ ไม้จัตวา ซึ่งในแบบเรียนจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ
เรียกชื่อว่า รูปตีนกา พร้อมยกตัวอย่างค า เช่น เรียกนกว่า กรู๋นกรู๋น ฟานร้อง ปีบป๋อ ตีกลองดังโจ๋ง  

3. มาตราตัวสะกดที่เพ่ิมข้ึนคือ กว ปัจจุบันเรียก แม่ เกอว 
4. พัฒนาค าอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอักษรสูงกับอักษรต่ าในการผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง 

เช่น  ค ข่ ข้ ค้ ข 
ง หง่ หง้ ง้ หง  
5. ผู้แต่งจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศระบุว่าได้พิจารณาภาษาไทยจากภาษาพูดและเรียกใน

แบบเรียนว่า “ภาษาโลกย์” หรือภาษาพูด พร้อมยกตัวอย่าง เช่น อ๊ะหา ตีกลองดัง โจ๋ง ผู้ใหญ่ว่า คะ เด็กว่า 
จ๊ะ ในแบบเรียนจินดามณีฉบับอื่น ๆ ไม่ปรากฏ 

 
2.3.3 แบบเรียนภำษำไทยสมัยกรุงธนบุรี 
การจัดการศึกษาในสมัยกรุงธนบุรีอยู่ในยุคท่ีบ้านเมืองยังไม่สงบสุขนัก ทหารแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า

ราษฎรยังหวาดกลัวจากภัยสงครามจากคราวที่กรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2310 – 2325 
ดังนั้นในสมัยธนบุรีจึงไม่ปรากฏแบบเรียนใหม่ ๆ เกิดข้ึน และสันนิษฐานว่าเจ้าส านักการศึกษาเล่าเรียนซึ่งมีวัด
เป็นศูนย์กลางการเรียนในสมัยกรุงธนบุรีนี้น่าจะยังคงเลือกใช้แบบเรียนจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี หรือ 
แบบเรียนจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ 

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 19



20 

2.3.4 แบบเรียนภำษำไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกำลที่ 1 - 4)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ในขณะนั้นบ้านเมืองยังไม่สงบเนื่องจากยังมี
สงครามกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้มี
การฟ้ืนฟูกิจการงานต่าง ๆ ทั้งในด้าน ศาสนา การปกครอง การศึกษา และวรรณคดีต่าง ๆ ที่มีในสมัยอยุธยา
และในสมัยนี้มีงานประพันธ์วรรณคดีจ านวนมาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้
มีการสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และได้โปรดให้จารึกกวีนิพนธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อันเป็นการ
เปิดโอกาสให้แก่ผู้รักเรียนได้เล่าเรียนด้วยตนเอง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว     
รัชกาล 4 ได้เริ่มมีการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาในยุคนี้ยังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด  การเรียนการสอนขึ้นอยู่
กับอาจารย์พระภิกษุซึ่งเป็นผู้สอนที่จะพิจารณาว่าจะใช้แบบเรียนเล่มใด 

แบบเรียนภาษาไทยที่ใช้เรียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ปรากฏในหนังสือโบราณศึกษาว่า
ประกอบด้วย 6 เล่ม คือ ประถม ก กา  สุบิน ก กา  ประถมมาลา ประถมจินดามณีเล่ม 1 ประถมจินดามณี
เล่ม 2 และอักษรนิติ ดังนี้ 

2.3.4.1 แบบเรียนประถม ก กำ  
แบบเรียนประถม ก กา นี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดแต่ง และแต่งขึ้นในสมัยใด ตามท่ีปรากฏในหนังสือ

ประวัติศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการระบุว่า “แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกก็คือ จินดามณี แบบเรียนถัดมาคือ 
ประถม ก กา”  

เนื้อหาหลักของแบบเรียนประถม ก กา คือ ความรู้ด้านอักขรวิธีภาษาไทย ได้แก่ การแจกลูกสระ การ
ผันวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดเช่นเดียวกับในหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี  แต่เป็นแบบเรียนที่เริ่มมีบท
ฝึกอ่านแต่งเป็นกลอนสวดที่ประกอบด้วยกาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 มีเนื้อความ
เป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน  

 

ภำพที่ 10 หนังสือประถม ก.กำ 
ที่มำ: anyflip : เว็บไซต ์

2.3.4 แบบเรียนภำษำไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกำลที่ 1 - 4)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงสถาปนากรุง
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แบบเรียนประถม ก กา ไม่มีการไหว้ครู หรือประณามพจน์ ตามธรรมเนียมการประพันธ์ของไทย 

เริ่มต้นกล่าวถึงการแจกลูก พยัญชนะ 44 ตัว สระ 15 ตัว มาตราตัวสะกด ดังนี้ 

ภำพที่ 11 เนื้อหำที่ปรำกฏในแบบเรียนประถม ก กำ 
ที่มำ: ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 74 

 
 2.3.4.2 แบบเรียนสุบิน ก กำ  เป็นแบบเรียนที่อยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ว่าด้วยการสอนอ่าน 
การประสมอักษรที่ไม่มีตัวสะกด หรือแม่ ก กา โดยนายมี ได้แก้ไขปรับปรุงต่อจากอาจารย์ของตน เมื่อ พ.ศ. 
2360 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

วชิรญาณ (เว็บไซต์) กล่าวไว้ว่า สมัยโบราณ การศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรไทยนิยมศึกษา
จากวัด โดยเรียนจากพระคือคฤหัสถ์ที่บวชและมีความรู้จนสามารถท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนได้ แรกเริ่มนั้นให้หัด
อ่าน หัดเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลข ต่อมาจึงหัดประสมค า ครูอาจารย์จะเริ่มหัดอ่านจากหนังสือประถม ก 
กา เป็นเบื้องต้น เมื่ออ่านเขียนประถม ก กา จนคล่องแคล่วแล้วครูจึงให้เริ่มฝึกอ่านเรื่องสุบินกลอนสวด เป็น
ล าดับต่อไป    

 

ภำพที่ 12 หนังสือสุบิน ก กำ 
ที่มำ: ส านักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, 2563  

 

แบบเรียนประถม ก กา ไม่มีการไหว้ครู หรือประณามพจน์ ตามธรรมเนียมการประพันธ์ของไทย 
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แบบเรียนเรื่อง สุบิน ก กา พบต้นฉบับสมุดไทยเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ มีทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ เอกสารสมุดไทย เลขที่ 209 สมุดไทยด า เส้นหรดาล เอกสาร
สมุดไทย เขที่ 222 สมุดไทยด า เส้นหรดาล เอกสารสมุดไทย เลขที่ 223 สมุดไทยด า เส้นหรดาล เอกสารสมุด
ไทย เลขที่ 225 และเอกสารสมุดไทย เลขที่ 226 (วชิรญาณ : เว็บไซต์) 

นอกจากนี้ได้พบเอกสารสมุดไทยและฝร่ัง เรื่องศรีสวัสดิ์วัด พบต้นฉบับทั้งเอกสารสมุดไทยและฝรั่ง
เก็บรักษาไว้ที่ส านักหอสมุดแห่งชาติทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ เอกสารสมุดไทย เลขที่ 379 เอกสารสมุดไทยเลขที่ 
381 เอกสารสมุดฝรั่ง เลขที่ 701 และเอกสารสมุดฝรั่ง เลขที่ 712 (วชิรญาณ : เว็บไซต์) 

 หนังสือสุบิน ก กา และ ศรีสวัสดิ์วัด มีทั้งหมด 185 หน้า เนื้อหาเริ่มตั้งแต่หน้า 23 – 185 การกล่าว
บังคมทูลพระมหากษัตริย์ กล่าวถึงการปฏิบัติตนของลูกศิษย์วัดที่ดีเนื่องจาก หนังสือสุบิน ก กา และ ศรีสวัสดิ์
วัดแต่งข้ึนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรไทย นิยมศึกษาจากวัด จึงจ าเป็นต้องสอนวิธีการปฏิบัติตนเป็น
ศิษย์ที่ดี นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาในแบบเรียนมีภาษาบาลีปะปนอยู่ในบทเรียน 

 
ตัวอย่ำง เรื่อง ศรีสวัสดิ์วัด 

  ขอน้อมประนมหัตถ์ รัตนตรัยชุดาญาณ 
 นบนิ้วพระอาจารย์  พระชนกแลชนนี 
  ขอคุณประมูลมวล พรพิพัฒนสวัสดี 
 สิริสุขกระเษมศรี   บริวารนานา 

(วชิรญาณ : เว็บไซต์) 

ภำพที่ 13 หนังสือประถมมำลำ 
ที่มำ: กรมศิลปากร, 2485 

 
2.3.4.3 แบบเรียนปฐมมำลำ   
แบบเรียนปฐมมาลา ผู้แต่งคือ พระเทพโมฬี(ผึ้งหรือพ่ึง) วัดราชบูรณะ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นแบบเรียนที่ผู้แต่งประพันธ์เป็นบทร้อยกรองตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ส่วนใหญ่จะ
ด าเนินด้วยกาพย์ยานี11 กาพย์ฉบัง 16  และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ที่เรียกว่ากลอนสวด และมีหลายตอนที่
เขียนอธิบายหลักเกณฑ์ของภาษาโดยใช้ค าประพันธ์เป็นโคลง 4 และวสันตดิลกฉันท์  

แบบเรียนเรื่อง สุบิน ก กา พบต้นฉบับสมุดไทยเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ มีทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ เอกสารสมุดไทย เลขที่ 209 สมุดไทยด า เส้นหรดาล เอกสาร
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เนื้อหาหลักในแบบเรียนประถมมาลาจะเน้นกฎเกณฑ์ของอักขรวิธีไทย และเพ่ิมเนื้อหาหลักไวยากรณ์
บาลี ตลอดจนสอนหลักการแต่งโคลง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในระดับสามารถแปลพุทธคัมภีร์ได้ 

แบบเรียนปฐมมาลานี้ กวีผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญทางด้านอักขรวิธีมาก และเป็นเนื้อหาเชิงสรุป
ประเด็นส าคัญ ต้องการให้หนังสือช่วยสรุปเนื้อหา ความจ า นักเรียนจะต้องเรียนมาจากหนังสืออ่ืน ๆ ก่อนแล้ว 
เช่น หนังสือประถม ก กา จินดามณี เป็นต้น เพ่ือเป็นการทบทวนและท าความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ทางด้าน
อักขรวิธี ดังจะเห็นได้จาก “เรื่องไม้ม้วน” ในปัจจุบันครูยังนิยมน าค าประพันธ์จากแบบเรียนปฐมมาลามาให้
เด็กท่องจ า เพราะเป็นการยกตัวอย่างที่กะทัดรัด จ าง่าย ดังนี้ 

ใฝ่ใจให้ทานนี้   นอกในมีแลใหม่ใส 
  ใครใคร่แลยองใย   อันใดใช้หย่าใหลหลง 
   ใส่กลสะใพ้ใบ้  ทังต่ าใต้แลใหญ่ยง 
  ใกล้ใบแลใช่จง   ใช้ให้คงค าบังคับ 
   หมู่นี้ไม้ม้วนหมด  มีปรากฏบทฉะบับ 
  ข้ค าคะเนนับ   ยี่สิบศับท์ดูสอบสวน 
 
ตัวอย่ำง เนื้อหำที่ปรำกฏในแบบเรียนปฐมมำลำ  

1. แม่ ก กา ไหว้ครู และแจกรูปสระ ตอนท้ายจะเน้นสอนให้ตั้งใจเล่าเรียน ดังนี้ 

ภำพที่ 14 ตัวอย่ำงจำกแบบเรียนปฐมมำลำ 
ที่มำ: ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 102 

 
2. แม่กน จะเริ่มจากการอธิบายตัวสะกดแม่ กน (ณ ร ล ฬ และ ญ) และอธิบายเครื่องหมาย ต่าง ๆ

ดังนี้ 

ภำพที่ 15 ตัวอย่ำงจำกแบบเรียนปฐมมำลำ 
ที่มำ: ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 104 

 

เนื้อหาหลักในแบบเรียนประถมมาลาจะเน้นกฎเกณฑ์ของอักขรวิธีไทย และเพ่ิมเนื้อหาหลักไวยากรณ์
บาลี ตลอดจนสอนหลักการแต่งโคลง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในระดับสามารถแปลพุทธคัมภีร์ได้
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2.3.4.4 แบบเรียนประถมจินดำมณีเล่ม 1  
แบบเรียนประถมจินดามณีเล่ม 1 เป็นหนังสือแบบเรียนที่ส าคัญของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

สันนิษฐานว่าเป็นฉบับที่ปรับปรุงส านวนภาษาจากจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีที่แต่งขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ให้นักเรียนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอ่านเข้าใจง่ายขึ้นและใช้ชื่อ
ว่า แบบเรียนประถมจินดามณีเล่ม 1 

ภำพที่ 16 จินดำมณี เล่ม1 และจินดำมณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ 
ที่มำ: กรมศิลปากร, 2561 

แบบเรียนประถมจินดามณีเล่ม 1 มีวิธีการเรียบเรียงเช่นเดียวกับจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี คือ 
กล่าวถึง บทไหว้ครูหรือเรียกว่าประณามพจน์ตามปกติแล้วจะมีอยู่ในตอนแรกของหนังสือเท่านั้น แต่ใน
แบบเรียนประถมจินดามณีเล่ม 1 มีถึง 4 แห่ง ได้แก่ ตอนเริ่มต้นก่อนอธิบายศัพท์ ตอนก่อนอธิบายการใช้      
ส ศ ษ  ตอนก่อนอธิบายการแจกแม่สะกด และตอนก่อนอธิบายฉันทลักษณ์  

 
2.3.4.5 แบบเรียนประถมจินดำมณีเล่ม 2  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงนิพนธ์แบบเรียนประถมจินดามณีเล่ม 2 ตามพระ

ราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ให้แต่งหนังสือเพ่ือใช้สอนพระราชโอรสและหมู่
ข้าราชบริพาร กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงอธิบายว่าเป็นการแต่งซ้อนจินดามณีของเก่าจึงเติมชื่อให้เป็น 
“จินดามณีเล่ม 2” 

ภำพที่ 17 จินดำมณี เล่ม 2 ประถม ก กำ มณีจินดำ และประถมมำลำ 
ที่มำ: กรมศิลปากร, 2562 

2.3.4.4 แบบเรียนประถมจินดำมณีเล่ม 1
แบบเรียนประถมจินดามณีเล่ม 1 เป็นหนังสือแบบเรียนที่ส าคัญของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
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แบบเรียนจินดามณีเล่ม 2 แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 2 ตอน เช่นเดียวกับแบบเรียนจินดามณีฉบับพระ
โหราธิบดีคือ  

1. กฎเกณฑ์ทางอักขรวิธี สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ การแจกลูกทุกมาตราตัวสะกด และแจกลูกอักษร
กล้ า แล้วผันวรรณยุกต์ตามอักษรทั้ง 3 หมู่ รวมทั้งการแผลงอักษร  

2. กฏเกณฑท์างฉันทลักษณ์ 
อย่างไรก็ตามแบบเรียนจินดามณีเล่ม 2 ได้พัฒนาเนื้อหาด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. พัฒนาด้านการแบ่งกลุ่มมาตราตัวสะกด 
 แบบเรียนจินดามณีเล่ม 2 แบ่งมาตราตัวสะกดเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1.1 มาตราตัวสะกดที่มีอักษรตัวสะกดมากกว่า 1ตัว ได้แก่   

   แม่กก มีอักษรตัวสะกดได้ 4 ตัว คือ ก ข ค ฆ 
   แม่กด มีอักษรตัวสะกดได้ 15 ตัว คือ จ ช ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส 
   แม่กบ มีอักษรตัวสะกดได้ 4 ตัว คือ บ ป พ ภ 
   แม่กน มีอักษรตัวสะกดได้ 6 ตัว คือ น ณ ญ ร ล ฬ 
   แม่เกย มีอักษรตัวสะกดได้ 3 ตัว คือ อ ย ว 
  1.2 มาตราตัวสะกดที่มีอักษรตัวสะกดเพียง 1ตัว ได้แก่ 
   แม่กง มี ง สะกด 
   แม่ กม  มี ม สะกด 
 2. พัฒนาด้านค าอธิบายเกี่ยวกับค าตายและเพ่ิม ค าเป็น ขึ้นอีกหนึ่งชนิด ในแบบเรียนจินดามณีฉบับ
พระโหราธิบดีกล่าวถึงเฉพาะค าตาย เท่านั้น แบบเรียนจินดามณีเล่ม 2 อธิบายว่า ค าตาย ว่ามีลักษณะดังนี้ 
  1. ค าท่ีสะกดด้วย สระ อิ อึ อุ อะ เอียะ เอือะ เอะ แอะ เออะ อัวะ โอะ เอาะ 
  2. ค าท่ีสะกดด้วยมาตรา กก มาตรา กด มาตรา กบ 
 3. พัฒนาด้านฉันทลักษณ์ แบบเรียนจินดามณีเล่ม 2 กล่าวถึงฉันทลักษณ์ 10 ชนิด ได้แก่ ร่ายสุภาพ 
ร่ายดั้น ร่ายกาพย์ โคลงสอง โคลงสาม โคลงสุภาพ โคลงจัตวาทัณฑี โคลงตรีพิธพรรณ โคลงวิวิธมาลี โคลงบาท
กุญชร 
 

2.3.4.6 แบบเรียนอักษรนิติ 
 แบบเรียนอักษรนิติเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
เป็นผู้แต่งขึ้นสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในราวรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เนื้อหา
หลักในแบบเรียนอักษรนิติคือ เนื้อหาด้านอักขรวืธีและด้านฉันทลักษณ์ และมีเนื้อหาที่เพ่ิมข้ึนคือ การสอนหลัก
ภาษาไทยด้านวจีวิภาคแนวไวยากรณ์บาลี เช่น การจ าแนกค าเป็นหมวดค านาม หมวดค าคุณศัพท์ หมวด
ค ากริยาศัพท์ หมวดค าสังขยาศัพท์ หมวดค าสรรพนามศัพท์ หมวดค านิบาตศัพท์ นับได้ว่าเป็นพัฒนาการด้าน
เนื้อหาการเรียนภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

แบบเรียนจินดามณีเล่ม 2 แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 2 ตอน เช่นเดียวกับแบบเรียนจินดามณีฉบับพระ
โหราธิบดีคือ 
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 ดังนั้นพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยในอดีตถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอาจสรุปได้ว่า แบบเรียน
ภาษาไทยยุคสมัยสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี จนถึงยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 2  
ดังกล่าวข้างต้นจะใช้แบบเรียนจินดามณี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีผู้เขียนแบบเรียนเพ่ิมขึ้น คือ ประถม ก กา 
ประถม ก กา หัดอ่าน ปฐมมาลา และสมัยรัชกาลที่ 4 มีแบบเรียนเรื่อง อักษรนิติ เพ่ิมอีก 1 เล่ม 
 

2.3.5 แบบเรียนภำษำไทยสมัยปฏิรูปกำรศึกษำในสมัยรัชกำลที่ 5
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้ง
โรงเรียนหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวังเม่ือ พ.ศ. 2414 นับว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย และได้
โปรดให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่ 

การเรียนการสอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือมีสถานที่เล่าเรียนจากวัดเป็นโรงเรียน การพัฒนาการศึกษา
ของไทยเข้าสู่ระบบโรงเรียนนี้เรียกว่าเป็นยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบของ
การศึกษา เช่น มีการสอบไล่ มีค่าจ้างครู มีการก าหนดแบบเรียน และมีหลักสูตร เมื่อโรงเรียนหลวงตั้งขึ้น
เรียบร้อยแล้วจึงได้มีประกาศยกเลิกแบบเรียนเก่าและให้ใช้ “แบบเรียนหลวง” ซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารเป็นผู้
แต่ง แบบเรียนหลวงแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ  6 หัวข้อ ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษร
ประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ 
 การปรับปรุงประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องการ
ก าลังคนทีม่ีความรู้เข้ามาช่วยงานราชการและมีส่วนกระตุ้นให้พัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตคนเข้ามาใช้ในราชการ
แผ่นดิน นอกจากตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรแล้วยังได้ตั้งหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
โดยตรงคือ“ กรมศึกษาธิการ” เมื่อ พ.ศ. 2430 และโปรดเกล้าฯให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็น
เสนาบดีกรมคนแรก  

แบบเรียนภาษาไทยที่ใช้ในยุคปฏิรูปการศึกษาระยะนี้ใช้แบบเรียนหลวงแทนแบบเรียนจินดามณีเป็น
หลัก ตั้งแต่ปี 2414 ถึงปี 2431 รวมประมาณ 17 ปี หลังจากนั้นใช้แบบเรียนเร็วเป็นแบบเรียนหลวงอีก
ประมาณ 42 ปี ดังนี้  
 

2.3.5.1 แบบเรียนหลวง  
หนังสือแบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นแบบเรียนของทางราชการ

เล่มแรก พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2414 คือ ปี่ที่จัดตั้งโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง หนังสือแบบเรียนหลวงมี
ทั้งหมด 6 เล่ม 6 หัวข้อ ดังนี้ 

ดังนั้นพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยในอดีตถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอาจสรุปได้ว่า แบบเรียน
ภาษาไทยยุคสมัยสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี จนถึงยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 2  
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ภำพที่ 18 หนังสือแบบเรียนหลวง 
ที่มำ: พระยาศรสีุนทรโวหาร, 2522 

 

1) มูลบทบรรพกิจ  
มูลบทบรรพกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีส าหรับนักเรียนที่เร่ิมเรียนภาษาไทย คือการแจกลูกสระ

ตั้งแต่แม่ ก กา จนจบแม่เกย การผันวรรณยุกต์อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ า การใช้ไม้มลาย ไม้ม้วน ค า
เป็นค าตาย การใช้ ศ ษ ส ตอนท้ายเป็นการนับเลข มาตราชั่ง ตวง วัด การนับ วันเดือน ปี ฤดู ทิศ จบด้วยการ
สอนนักเรียนให้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา 

ในแต่ละตอนผูจะแทรกต้วอย่างจากเรื่องกาพยพระไชยสุริยา ที่มีความสนุกสนานสร้างความ
เพลิดเพลินแก่ผู้เรียน ดังนั้นจึงเป็นแรงเร้าให้เด็กนักเรียนเพียรที่จะอ่านต่อ เพ่ือจะให้รู้เนื้อหาพระไชยสุริยา
เพ่ิมข้ึน 

ภำพที่ 19 หนังสือมูลบทบรรพกิจ 
ที่มำ: พระยาศรสีุนทรโวหาร, 2510 

 
ตัวอย่ำง เนื้อหาที่ปรากฏในแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ 
 

ภำพที่ 20 เนื้อหำที่ปรำกฏในแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ 
ที่มำ: ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 154 
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 2) วำหนิติ์นิกร 
หัวข้อวาหนิติ์นิกรให้ความรู้เกี่ยวกับอักษรน าในภาษาไทย อักษรน า คือพยางค์หรือค าที่มีอักษรสูงน า

อักษรต่ า อักษรต่ าที่น าได้นั้นจ ากัดเฉพาะอักษรเดี่ยว เพียง 7 ตัว คือ ง น ม ย ร ล ว (อักษรเดี่ยวมี 10 ตัว คือ 
ง น ม ญ ณ ย ร ล ว ฬ แต่ ญ ณ ฬ เป็นพยัญชนะที่ใช้กบัภาษาบาลีและสันสกฤต และมีเสียงซ้ ากับตัวอ่ืนด้วย) 

 
ตัวอย่ำง เนื้อหาที่ปรากฏในแบบเรียนวาหนิติ์นิกร 

๏ ขง ขงา ขงิ ขงี ขงึ ขงื ขงุ ขงู เขง แขง ไขง ใขง โขง เขงา ขง า ขงะ ๚ะ 
๏ ฉงก ฉงัก ฉงาก ฉงิก ฉงีก ฉงึก ฉงืก ฉงุก ฉงูก เฉงก แฉงก โฉงก ฉงอก เฉงิก เฉงอก ๚ะ 
๏ ถง ถงา ถงิ ถงี ถงึ ถงื ถงุ ถงู เถง แถง ไถง ใถง โถง เถงา ถง า ถงะ ๚ะ 
๏ สนง สนัง สนาง สนิง สนีง สนึง สนูง เสนง โสนง สนอง สนวง เสนียง เสนือง เสนิง เสนอง ๚ะ 

(วัชรญาณ : เว็บไซต์) 
 

3) อักษรประโยค  
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(วัชรญาณ : เว็บไซต์) 
 
4) สังโยคพิธำน 
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2) วำหนิติ์นิกร
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ภำพที่ 21  ตัวสะกดแต่ละตัวมำรวมไว้ โดยรวมทั้งภำษำไทย บำลี และสนัสกฤต 

ที่มำ: ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 167 
 

5) ไวพจน์พิจำรณ์ 
หัวข้อไวพจน์พิจารณ์ เป็นหัวข้อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ค าพ้องเสียง ที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่รูป

เขียนต่างกัน อาจเขียนต่างกันโดยตัวสะกด  เช่น แข่งขัน กวดขัน ขัณฑเสมา ไชยขรรค์ เบญจขันธ์ พระขรรค์ 
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6) พิศำลกำรันต์  
 หัวข้อพิศาลการันต์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการันต์ คือตัวที่อยู่ท้ายค าและไม่ออกเสียง 

ที่ใส่ไม้ทัณฑฆาตเพ่ือฆ่าเสียง ดังนั้นตัวการันต์ไม่เป็นตัวสะกด และอยู่หลังตัวสะกดซึ่งโดยปกติแล้ว มักจะเป็น
ค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต หรือภาษาอ่ืน ๆ ก็มี ในการเขียนจะใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต     (   ์ )  ไว้
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ภาษาอ่ืน ๆ ที่ใช้ร่วมกับภาษาไทย ได้แก่ ภาษาเขมร มคธ สันสกฤต มอญ ลังกา พม่า ลาว เป็นต้น ผู้แต่งได้
แผลงค าเขมร หรือการเทียบค าภาษาบาลีและสันสกฤต ประโยชน์จากการเรียนรู้ค าภาษาต่างประเทศที่
น ามาใช้ในภาษาไทยน้ี ช่วยให้แตกฉานภาษาไทยมากขึ้น และยังสามารถแยกค าต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาไทยได้ว่า
เป็นค าที่มาจากภาษาอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแต่งค าประพันธ์อีกด้วย 

2.3.5.3 นิติสำรสำธก เป็นหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่ต่อเนื่องกับชุดมูลบทบรรพกิจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
สามารถฝึกอ่านและเขียนได้คล่องข้ึน ในเนื้อหาของแบบเรียนนิติสารสาธกสอนการจ าแนกอักษรไตรยางค์ สอน
การผันเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกตามหลักและในเนื้อหามีการใช้สอนแบบร้อยแก้วผสม โคลง กลอน สลับกันไป
เพ่ือให้เนื้อหาในบทเรียนดูไม่น่าเบื่อ 

2.3.5.4 ปกีรณ ำพจนำดถ์ เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด พระยาศรีสุนทรโวหารแต่งหนังสือเรื่องนี้ เพ่ือเป็น
หนังสือประกอบการสอนแบบเรียนหลวง แต่งเป็นค าประพันธ์เพ่ือให้นักเรียนท่องจ ากฎเกณฑ์ต่าง ๆของ
อักขรวิธี และน าไปใช้ได้ ดังปรากฏในข้อความ 
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 ข้าพระพุทธเจ้าหลวงสารประเสริฐ ซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาศรี
สุนทรโวหารญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตย์ ภักดีพิริยพาห คิดค ากลอน
เรื่องนี้ เรียกชื่อว่า นิติสารสาธก คือ เทียบแบบสอนตั้งแต่มูลบทบรรพกิจไป 
เพ่ือไว้ส าหรับนักเรียนในโรงหลวง จะได้อ่านเล่าจ าต้นข้อต่อล าดับในแบบ
สอน ให้แม่นย าช านาญ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ด ารัสสั่งให้พระเจ้าราชวรวงษ์เธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ ลงพิมพ์ที่โรง
พิมพ์หลวง ในพระบรมมหาราชวัง ๑๐๐๐ ฉบับ ตีเสร็จ ณวันพฤหัสบดี 
เดือนหกแรมสี่ค่ า ปีระกา เบ็ญจศก ศักราช ๑๒๓๕ หนังสือนี้ได้จ่ายใช้
ราชการสิ้นไป เจ้าพนักงานกรมศึกษาธิการ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใช้ราชการต่อ ๆ 
ไป จนถึงศก ๑๑๘ เป็นครั้งที่สาม ๚ะ 

 
๏ ข้าพระพุทธเจ้า หลวงสาร ประเสริฐแฮ 

โดยราชภิธานขนาน โปรดตั้ง 
ปลัดทูลฉลองขาน ต าแหน่ง 
คิดอักษรกลอนทั้ง เทียบเบื้องแบบสอน ๚ะ 

๏ ยุบลระบอบนี้ นามยก 
นิติสารสาธก เทียบไว้ 
ส าหรับส่ าโบดก เดกร่ า เรียนเฮย 
บอกนับล าดับได้ เรื่องรู้ครูเดิม ๚ะ 

(วชิรญาณ : เว็บไซต์) 
 

2.3.5.5 แบบเรียนพรรณพฤกษำกับสัตวำภิธำน   

ภำพที่ 22 หนังสือเรียนพรรณพฤกษำกับสัตดำภิธำน 
ที่มำ: Nitimada, 2559 : เว็บไซต ์

 
แบบเรียนพรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน  ผู้แต่งคือ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งไว้

เมื่อ พ.ศ. 2427  แบบเรียนพรรณพฤกษากับสัตวาภิธานเป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับพรรณไม้พืช และเรื่อง
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๏ ข้าพระพุทธเจ้า หลวงสาร ประเสริฐแฮ 

โดยราชภิธานขนาน โปรดตั้ง 
ปลัดทูลฉลองขาน ต าแหน่ง 
คิดอักษรกลอนทั้ง เทียบเบื้องแบบสอน ๚ะ 

๏ ยุบลระบอบนี้ นามยก 
นิติสารสาธก เทียบไว้ 
ส าหรับส่ าโบดก เดกร่ า เรียนเฮย 
บอกนับล าดับได้ เรื่องรู้ครูเดิม ๚ะ 

(วชิรญาณ : เว็บไซต์) 
 

2.3.5.5 แบบเรียนพรรณพฤกษำกับสัตวำภิธำน   

ภำพที่ 22 หนังสือเรียนพรรณพฤกษำกับสัตดำภิธำน 
ที่มำ: Nitimada, 2559 : เว็บไซต ์

 
แบบเรียนพรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน  ผู้แต่งคือ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งไว้

เมื่อ พ.ศ. 2427  แบบเรียนพรรณพฤกษากับสัตวาภิธานเป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับพรรณไม้พืช และเรื่อง

นามยก

ข้าพระพุทธเจ้าหลวงสารประเสริฐ ซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาศรี
สุนทรโวหารญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตย์ ภักดีพิริยพาห คิดค ากลอน
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สัตว์ ต้นฉบับของพรรณนาพฤกษากับสัตวาภิธาน มาจากบรรดาหนังสือเก่า ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ประภัสสร ทรงสั่งสมไว้แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์  

เนื้อหาในแบบเรียนพรรณพฤกษาให้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ชื่อของพืชพรรณไม้ต่าง ๆ โดยแต่งเป็นค า
ประพันธ์ประเภทกลอนสวด คือ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 แบ่งตามหมวดหมู่
มาตรา เริ่มจากแม่ ก กา จนถึงแม่เกย และเนื้อหาในเรื่องสัตวาภิธาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์ ชื่อสัตว์ นานา
ชนิด แต่งด้วยค าประพันธ์ คือ กาพย์ฉบัง, กาพย์ยานี, กาพย์สุรางคนางค์, โคลงสี่สุภาพ หนังสือเล่มนี้มี
วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้อ่านคล่องเป็นส าคัญ 

 
2.3.5.6 แบบเรียนเร็ว 

ภำพที่ 23 แบบเรียนเร็ว ของกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
ที่มำ: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอด ารงราชานุภาพ, 2542 

แบบเรียนเร็วเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพขณะทรงด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
ศึกษาธิการระหว่าง พศ.2430 – พศ.2434 ก่อนทรงไปด ารงต าแหน่งเสนาบดีมหาดไทย แบบเรียนเร็วเป็น
แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของยุคปฏิรูปการศึกษาสมัยที่มีการก่อตั้งกรมศึกษาธิการและเริ่มใช้ตั้งแต่ พศ.
2432 แบบเรียนเร็วนี้ได้ใช้เรื่อยมาจนถึงสมัยที่มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกใน พศ. 2475 
รวมประมาณ 42 ปี แบบเรียนเร็วแบ่งเป็น 3 เล่ม คิอ  

หนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 1  ตอนต้น สอนให้อ่านหนังสือ 
หนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 2  ตอนกลาง สอนให้เขียนหนังสือ 
หนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 3  ตอนท้าย สอนให้แต่งหนังสือ 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเรียบเรียงแบบเรียนเร็วขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 เพ่ือพัฒนา

แบบเรียนภาษาไทยให้มีความทันสมัยมากข้ึนกว่าแบบเรียนในอดีต การเรียบเรียงเป็นไปตามล าดับขั้นตอน คือ 
อักขรวิธี วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ ใช้วิธีการเรียบเรียงแบบร้อยแก้ว มีภาพประกอบเพ่ือให้หนังสือมีความ
น่าสนใจมากขึ้น และมีเนื้อหาที่พัฒนาปรับปรุงการสอนให้กระชับมากข้ึน แต่ละเล่มใช้เวลาเรียน 6 เดือน ทั้ง 3 
เล่มใช้เวลาเรียนปีครึ่ง แบบเรียนแต่ละเล่มมีเนื้อหา ดังนี้ 

สัตว์ ต้นฉบับของพรรณนาพฤกษากับสัตวาภิธาน มาจากบรรดาหนังสือเก่า ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ประภัสสร ทรงสั่งสมไว้แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ 
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1) แบบเรียนเร็วเล่ม 1 เป็นหนังสือสอนอ่าน แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทมีแบบสอนอ่านเริ่มจาก
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว แบ่งเป็นวรรคตามฐานที่เกิด มีการสอนการประสมสระในมาตราแม่ ก กา มีบทสอน
อ่านค าพยางค์เดียวก่อนจะมีการเพ่ิมพยางค์ด้วยการเอาค ามาประสมกันให้ได้ความหมายเป็นค า ๆ ไป จากนั้น
จะสอนให้รู้จักการผันวรรณยุกต์ตามด้วยมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ทั้ง 9 มาตรา แล้วน า เอาค าที่เรียนแล้วมาผูก
เป็นประโยคง่าย ๆ เพื่อน ามาแต่งเป็นเรื่องสั้น ๆ 

2) แบบเรียนเร็วเล่ม 2 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาต่อจากแบบเรียนเร็วเล่ม 1  ใช้ส าหรับการสอนอ่าน
เขียน โดยเนื้อหาในเล่มที่ 2 จะเน้นแบบฝึกหัดที่ฝึกการเขียนมากกว่าการอ่าน เนื้อหามีการสอนเรื่องการใช้ไม้
ม้วนและไม้มลายและค าที่ใช้ไม้มลายที่มีตัว ย ต่อท้ายซึ่งค าบางค าเขียนต่างไปจากการเขียนในปัจจุบัน อีกทั้ง
เนื้อหายังเน้นให้ครูสอนนักเรียนด้วยการเขียนตามค าบอก ฝึกสังเกตค าที่แตกต่างกัน มีแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียน
ได้เลือกสรรค าที่เหมาะสมมาตอบในแบบฝึกหัด นับได้ว่าเป็นแบบเรียนที่มีการพัฒนาจากการสอนให้ท่องจ ามา
เป็นการสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น  

3) แบบเรียนเร็วเล่ม 3 เป็นหนังสือที่แบ่งเนื้อหาหลัก ๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องชนิดของค าทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ ค าชื่อ ค ากิริยา ค าคุณ ค าวิเศษ ค าต่อ ค าออกเสียง

และค าแทนชื่อ และสอนเรื่องประโยค ทั้งการเรียงค าในประโยคและชนิดค าออกเสียง ของประโยค เช่น 
ประโยค 2 ส่วน หรือประโยค 3 ส่วน เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการแต่งประโยคที่ยากมากกว่าส่วนที่ 1 สอนการแต่งประโยคว่าต้องประกอบไป
ด้วยส่วนที่เป็นประธาน ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นกริยา และส่วนที่ท าหน้าที่เป็นกรรม  

ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการสอนให้รู้จักจับใจความส าคัญ  
กล่าวโดยสรุปคือแบบเรียนเร็วทั้ง 3 เล่มเน้นการพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจหลักภาษาไทยทั้งเรื่อง

อักขรวิธี วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
2.3.5.7 แบบเรียนดรุณศึกษำ เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่แต่งโดยชาวต่างประเทศ คือ เจษฎา

จารย์ ฟ. ฮีแลร์ หรือ บาทหลวงฮีแลร์ ใช้เวลาแต่งนานถึง 11 ปี เพ่ือใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยโรงเรียนเอกชน 
คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ แบบเรียนดรุณศึกษา จัดรวมเป็น 3 เล่ม คือ 1) ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ 2) ดรุณศึกษา
ตอนกลาง และ 3) ดรุณศึกษาตอนปลาย 

 
ภำพที่ 24 แบบเรียนดรุณศึกษำ 

ที่มำ: หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, 2479 

1) แบบเรียนเร็วเล่ม 1 เป็นหนังสือสอนอ่าน แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทมีแบบสอนอ่านเริ่มจาก
พยัญชนะไทยท้ัง 44 ตัว แบ่งเป็นวรรคตามฐานที่เกิด มีการสอนการประสมสระในมาตราแม่ ก กา มีบทสอน
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แบบเรียนดรุณศึกษำเริ่มต้นด้วยการแนะน าพยัญชนะไทยทั้งหมด 44 ตัว และสระ 20 รูป จากนั้น
เริ่มวิธีการสอนแบบแบ่งเป็นตอนสั้นๆเริ่มจาก การสอนอักษรกลาง 9 ตัว โดยเรียงพยัญชนะดังนี้ ก ไก่, จ จาน, 
ฎ ชะฎา, ฏ ปะฏัก, ด เด็ก ฯลฯ จากนั้นสอนการประสมสระ –ะ –า อี อื อู ตามด้วยการประสมค า 1 ค า และ 
2 ค า เป็นต้น 

เนื้อหำ ในแบบเรียนดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ วิธีการสอนมีการแบ่งเป็นตอนสั้นๆ สอนจากเรื่องที่ง่าย
ไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น เริ่มจากสอนเรื่องอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ า และการผันวรรณยุกต์ ไม้เอก (   ่ ) ไม้โท 
(   ้ ) ไม้ตรี (     ) และไม้จัตวำ (     ) พยัญชนะทั้งหมด 44 และสระ จากนั้นสอนการประสมพยัญชนะกับสระ 
เมื่อเรียนไปทีละ 2-3 บท ก็มีบททบทวนเรื่องที่ผ่านมาด้วยการฝึกอ่านเรื่องสั้น จากนั้นมีเนื้อหาที่ยากขึ้น เพ่ิม
การเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด มาตราแม่ ก กา ค าท่ีมี รร ทร หรือ ฑ ฤ ฤา ฯลฯ การสอนอ่านตัวการันต์ การ
อ่านกึ่งมาตรา การสอนค าที่ไม่มี ห น า  

ต่อมาในเล่มดรุณศึกษา ตอนกลาง เริ่มสอนเรื่องค าเสียงต่างๆ เช่น ค าเสียง เอา อาว ค าเสียง ร ล ค า
ที่ใช้ไม้ม้วน ค าพ้อง และค าที่ใช้พยัญชนะ ข ค ฆ จ ญ ฏ ฐ สะกด ตามด้วยตัวการันต์สะกดและไม่มีการันต์ 
เป็นต้น และในการสอนเล่มนี้ สอนไป 1-2 บท บทต่อมาก็มีแบบหัดอ่านเพ่ือทบทวนก่อนที่เรียนเรื่องใหม่ในบท
ต่อไป ปัจจุบันแบบเรียนดรุณศึกษายังคงใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มโรงเรียนเอกชน เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ 

 
2.3.5.8 แบบเรียนสยำมไวยำกรณ์ภำคอักขรวิธี ของกรมศึกษำธิกำร  
แบบเรียนสยามไวยากรณ์ภาคอักขรวิธี ของกรมศึกษาธิการ แต่งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นหนังสือเรียน

วิชาหลักภาษาไทยระดับสูงขึ้นกว่าชั้นแบบเรียนเร็ว มีพระยาอุปกิตศิลปสารเป็นผู้ร่วมแต่ง แบบเรียนสยาม
ไวยากรณ์มีเนื้อหาอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ตัวอักษร การประสมอักษรตัวสะกด และวิธืแผลงตัวอักษร 

ในแบบเรียนเล่มนี้กรมศึกษาธิการกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย เช่น  
1.สาเหตุที่ไทยมีจ านวนพยัญชนะมากกว่าภาษาบาลีสันสกฤต 10 ตัว คือ ข (ขวด) ค(คน) ซ ฎ ด บ ฝ 

ฟ อ ฮ  
2. พยัญชนะไทยจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.1 กลุ่มพยัญชนะ กข เล็ก 36 ตัว ได้แก่ 
ก ข ข ค ต ฆ ง  จ ฉ ช ซ ฌ ญ 
ด ต ถ ท ธ น  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  
ย ร ล ว ส ห ฬ อ ฮ  
2.2 กลุ่มพยัญชนะ กอ ข้อ ใหญ่ 44 ตัว โดยเพ่ิม ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ฌ ที่ใช้เขียนค าที่มาจากบาลี

สันสกฤต ดังนี้ 
ก ข ข ค ค ฆ ง  จ ฉ ช ซ ฌ ญ 
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ   ด ต ถ ท ธ น 
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ  
 

แบบเรียนดรุณศึกษำเริ่มต้นด้วยการแนะน าพยัญชนะไทยทั้งหมด 44 ตัว และสระ 20 รูป จากนั้น
เริ่มวิธีการสอนแบบแบ่งเป็นตอนสั้นๆเริ่มจาก การสอนอักษรกลาง 9 ตัว โดยเรียงพยัญชนะดังนี้ ก ไก่, จ จาน, 
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2.3.5.9 แบบเรียนมูลปกรณ์ แต่งโดยหมื่นศรีสรลักษณ์ หนังสือชุดนี้มี 3 เล่ม คือ เล่ม 1 เล่ม 2 
และเล่ม 3 ทั้งสามเล่มนี้มีเนื้อหาบทเรียนยากง่ายตามล าดับคือ เล่ม 1 มาตรา แม่ ก กา เล่ม 2 เป็นมาตรา แม่ 
กง กน กม เกย เล่ม 3 เป็นมาตรา กก กด กบ วิธีเรียบเรียงนอกจากเสนอบทเรียนแล้วยังให้ตั วอย่างค า
มากมาย คือรวบรวมค าเดี่ยว ค าประสม รวมทั้งแต่งเป็นประโยคให้เป็นแบบฝึกหัด แต่เป็นเรื่องนิทานสุภาษิต 
และอธิบายค าพังเพย หนังสือมูลปกรณ์นี้ ได้พิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2432 พร้อมแบบเรียนทางการกับหนังสือ
แบบเรียนเร็วกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และเข้าใจว่าคงได้ใช้เป็นแบบเรียนอยู่บ้างบางโรงเรียน แต่คงไม่ได้
ใช้บังคับให้เป็นแบบเรียนทางราชการ 

 
2.3.6 แบบเรียนภำษำไทยในสมัยประกำศใช้ พระรำชบัญญัติ ประถมศึกษำ – ปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาใน พ.ศ.2464 ขึ้นเพ่ือ

บังคับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพ่ือให้เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ทุกคนต้องเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุ
ครบ14 ปีบริบูรณ์โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน นับเป็นการเริ่มต้นการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา โดย
พระราชบัญญัติประถมศึกษานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้จัดเตรียม
โรงเรียนไว้เพียงพอส าหรับการออกพระราชบัญญัติบังคับให้คนไทยที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ศึกษาระดับชั้นประถม
จะต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนทุกคน ซึ่งเป็นผลงานของกระทรวงธรรมการที่สามารถพัฒนาการศึกษาระบบ
โรงเรียนของชาติในระยะเวลาอันรวดเร็วคือนับตั้งแต่ตั้งกรมศึกษาธิการ พ.ศ. 2430 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  จนถึง พ.ศ. 2464 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 34 ปี ก็สามารถขยายโรงเรียนทั่วประเทศและมีปริมาณมากพอที่จะให้บริการแก่
เด็กที่เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาซึ่งอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับคือระดับประถมศึกษาและ
ก่อนที่ จะออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาดั งกล่ าว ได้นั้ นกระทรวงธรรมกา ร ( เปลี่ ยนชื่ อ เป็น
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2482) ได้ปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนในระดับประถมศึกษาให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานยิ่งขึ้น (ธวัช ปุณโณทก, 2542) แบบเรียนที่ใช้เรียนในระยะนี้ ได้แก่ 

2.3.6.1 แบบเรียนใหม่ 
แบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) แต่งก่อนพ.ศ.2475 

แบบเรียนใหม่เป็นแบบเรียนหลวงที่ใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยต่อจากแบบเรียนเร็วของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เหตุผลในการเปลี่ยนจากแบบเรียนเร็วมาเป็นแบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรีปรากฏในค าน าหนังสือแบบเรียนใหม่ ดังนี้ 

“...สมัยนี้มีครูเชี่ยวชาญการสอนมากข้ึน จึงเกิดแบบเรียนชุดใหม่ 
เช่น แบบเรียนไว เป็นต้น  ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าถีงเวลาที่จะแก้ไขแบบเรียนเร็ว
ให้นักเรียนเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น จึงได้คิดแบบใหม่ขึ้นใช้ใน โรงเรียนจุลนาคซึ่ง
เป็นโรงเรียนในบ้านของข้าพเจ้า

หนังสือแบบเรียนใหม่ของข้าพเจ้านี้เป็นวิธีลัดยิ่งกว่าแบบเรียนเร็ว 
เพราะแทนที่จะแยก มาตราแม่ ก กา ตลอดจนเกย ได้แยกออกเพียงสาม

2.3.5.9 แบบเรียนมูลปกรณ์ แต่งโดยหมื่นศรีสรลักษณ์ หนังสือชุดนี้มี 3 เล่ม คือ เล่ม 1 เล่ม 2 
และเล่ม 3 ทั้งสามเล่มนี้มีเนื้อหาบทเรียนยากง่ายตามล าดับคือ เล่ม 1 มาตรา แม่ ก กา เล่ม 2 เป็นมาตรา แม่ 
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มาตราเท่านั้น คือ มาตรา ก กา มาตราตัวสะกดค า ตาย การผสมอักษรเริ่ม
จาก บ... อนึ่งแบบเรียนนี้จะต้องใช้ทั่วไปแทนแบบเรียนเร็ว ควรให้ราคาถูก
 ที่สุด ข้าพเจ้าจึงยอมสละลิขสิทธิ์มอบให้แก่รัฐบาลเสียทีเดียว...” (สุนันท์ 
อัญชลีนุกูล, 2546 : 126 – 7 ; อ้างอิงจาก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี , 
2476 : หน้าค าน า) 

 
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้พัฒนาเนื้อหาแบบเรียนให้เป็นวิธีลัดยิ่งกว่าแบบเรียนเร็ว กล่าวคือแทนที่

จะแยกมาตราตัวสะกดเป็น 9 มาตราตั้งแต่แม่ ก กา ตลอดถึงแม่ เกย ในแบบเรียนใหม่จะแยกออกเพียงสาม
มาตราเท่านั้น คือ มาตรแม่ ก กา มาตราตัวสะกดค าเป็น กับมาตราตัวสะกดค าตาย  

ส่วนการเรียนรู้การอ่านสะกดค าจะเริ่มเรียนจากพยัญชนะ บ และ ป ไม่ได้เริ่มจาก พยัญชนะ ก และ
ใช้วิธีการออกเสียงมาตราตัวสะกดโดยไม่จ าแนกมาตรา เช่น ค าว่า หมาก ให้นักเรียนสะกดว่า /หมา/-/ก/ ออก
เสียงว่า “หมาก” แทนการออกเสียงแบบเก่า คือ /หม/-/า/-/ก/ ออกเสียงว่า “หมาก”  

หรือ ค าว่า หมาย ให้นักเรียนสะกดว่า /หมา/ -/ย/ ออกเสียงว่า “หมาย” แทน /หม/-/า/-/ย/ ออก
เสียงว่า “หมาย” เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังห้ามสะกดเรียงพยัญชนะหรือเรียงสระ เช่น ห้ามสะกดทีละตัวอักษรว่า /เ/-/หย//เอีย/-/
ด/ ออกเสียงว่า “เหยียด” ต้องสะกดว่า /เหยีย/-/ด/ ออกเสียงว่า /เหยียด/  

อนึ่งเวลาเรียกสระก็ห้ามใช้ค าว่า “สระ” คือห้ามสะกดค าว่า เบา เป็น บ-สระเอา-เบา ให้สะกดว่า บ-
เอา-เบา เป็นต้น และในแต่ละบทเรียนให้นักเรียนฝึกท าเป็น 3 ลักษณะ คือ1.เมื่ออ่านจบแล้ว 2.ให้คัดลายมือ 
3.เขียนตามค าบอก เพ่ือเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนถนัดทั้งการจดจ าทั้งทางหูทางตาและทั้งการอ่านการเขียน
พร้อมกัน การคัดและเขียนตามค าบอกนั้นถ้าท้ังบทยาวเกินไปก็ให้เลือกตัดทอนเอาตามที่เห็นสมควร  

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าแบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นแบบเรียนที่ ได้เสนอแนะให้
พัฒนาวิธีการสอนเพ่ือให้นักเรียนอ่านหนังสือคล่องขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าว 

หนังสือแบบเรียนใหม่แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ แบบเรียนใหม่ภาค 1และแบบเรียนใหม่ภาค 2 
แบบเรียนใหม่ภาค 1 แทนแบบเรียนเร็วเล่ม 1 แบบเรียนใหม่ภาค 2 ใช้แทนแบบเรียนเร็วเล่ม 2 และเล่ม 3 แต่
ละภาคมีเนื้อหา ดังนี้  

1.1 แบบเรียนใหม่ภำค 1 มีเนื้อหา 12 บท สามารถแบ่งเป็นการสอนตามกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ       
กลุ่มที่ 1 การใช้พยัญชนะที่มีรูปเขียนคล้ายกัน ในแบบเรียนใหม่เล่มต้นใช้การสอนที่ต่างกับแบบเรียน

ภาษาไทยแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่มีการเรียงล าดับตามพยัญชนะทั้ง 44 ตัว แต่เริ่มจากการใช้พยัญชนะที่มีรูป
เขียนคล้ายกัน ได้แก่   บทที่ 1 พยัญชนะ บ และ ป บทที่ 2 พยัญชนะ ม น และ ฉ  บทที่ 3 พยัญชนะ ง ท 
และ พ บทท่ี 4 พยัญชนะ ฟ ผ ฝ และ ห บทที่ 5 พยัญชนะ ก ถ ภ ร และ ว บทที่ 6 พยัญชนะ ด ต และ ค 
บทที่ 7 พยัญชนะ ย ล ส จ และ อ บทที่ 8 พยัญชนะ ข ช ซ ธ และ ฮ  

กลุ่มที่ 2 การใช้สระที่มีรูปเขียนคล้ายกัน คือ บทที่ 1 สระ อา -อ า- และ เอา บทที่ 2 สระ อา  อ า 
และ เอา บทที่ 3 สระ เอ และ แอ บทที่ 4 สระ ไอ ใอ และ โอ บทที่  5 สระ อุ และ อู  บทท่ี 6 สระ อิ อี อึ 

มาตราเท่านั้น คือ มาตรา ก กา มาตราตัวสะกดค า ตาย การผสมอักษรเริ่ม
จาก บ... อนึ่งแบบเรียนนี้จะต้องใช้ทั่วไปแทนแบบเรียนเร็ว ควรให้ราคาถูก
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และ อือ บทที่ 7 สระ อัว เอีย เอือ เออ บทที่ 8 สระ อะ เอะ แอะ และ โอะ บทที่ 9 อัวะ เอียะ และ เออะ บท
ที่ 10 สระ ออ เอาะ อือ  

กลุ่มที่ 3 การสอนอักษรควบกล้ า ในแบบเรียนใหม่เล่มต้นนอกจากการสอนให้นักเรียนรู้จักการน า
พยัญชนะเดี่ยวมาประสมกับสระในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา แล้วนั้นยังน าอักษรควบกล้ ามาใช้ในการสอนเด็ก
นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้อีกด้วย อักษรควบกล้ าที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บทที่ 11 มีอยู่ 3 ตัว คือ ร ล 
และ ว ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กนักเรียนอ่านออกเสียงอักษรควบกล้ าได้อย่างถูกต้อง  

กลุ่มที่ 4 การสอนอักษรสูงและการใช้ ห-น า เป็นการสอนอักษรสูงเพ่ือเน้นย้ าให้นักเรียนสามารถจ า
อักษรสูงได้ที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนใหม่จัดอยู่ในบทที่ 12 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือแบบเรียนใหม่เล่ม
ต้น นอกจากสอนเรื่องอักษรสูงแล้ว ยังสอนเรื่อง ห-น า ในบทเดียวกันอีกด้วย อักษรสูงที่ใช้ในการสอนประกอบ
ไปด้วย ข ฉ ถ ผ ฝ ส และ ห 

ภำพที่ 25 แบบเรียนใหม่ เล่มต้น 
(จัดพิมพ์ใหม่โดยใช้ชื่อนี)้ 

ที่มำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2524 
  

1.2 แบบเรียนใหม่เล่มกลำง มีเนื้อหาทั้งสิ้น 15 บท เน้นการสอนเรื่องไตรยางค์หรืออักษร 3 หมู่ 
เนื่องด้วยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเห็นว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดเพียงนั้นยังไม่เพียงพอต่อการรู้
หนังสือ เด็กนักเรียนเมื่อรู้มาตราแล้วจ าเป็นต้องรู้อักษร 3 หมู่ด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอักษร 3 หมู่ได้
อย่างถูกต้อง หากนักเรียนไม่เข้าใจว่าอักษรใดอยู่ในอักษรสูง กลาง และต่ า ย่อมผันวรรณยุกต์ผิดได้ แบบเรียน
ใหม่เล่มกลางแบ่งเนื้อหาออกเป็น 15 บท เริ่มบทด้วยบทที่ 13 เพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสือแบบเรียนใหม่เล่ม
ต้นที่สิ้นสุดที่บทที่ 12 นอกจากนี้การสอนในหนังสือแบบเรียนใหม่เล่มปลาย แบ่งเนื้อหาในแต่ละบทออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ การสอนหลักการทางไวยากรณ์และบทอ่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

กลุ่มที่1 การสอนใช้อักษรสูงที่เหมือนการใช้ ห- น า หลังจากในแบบเรียนเร็วใหม่เล่มต้น มีการสอน
เรื่องอักษรสูงและการใช้ ห – น า ไปบ้างเล็กน้อยแต่ในเล่มนี้จะเน้นหนักที่อักษร 3 หมู่ โดยตรง ซึ่งเนื้อหาในบท
ที่ 13 ปรากฏอักษรสูงที่มีลักษณะเหมือน ห-น า  เพ่ือสอนให้เด็กนักเรียนเข้าใจว่าอักษรสูงน าต่างจาก ห -น า 

และ อือ บทที่ 7 สระ อัว เอีย เอือ เออ บทที่ 8 สระ อะ เอะ แอะ และ โอะ บทที่ 9 อัวะ เอียะ และ เออะ บท
ที่ 10 สระ ออ เอาะ อือ
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อย่างไร โดยอักษรสูงที่ใช้เป็นตัวน าเมื่ออ่านออกเสียงเหมือนมีสระ อะ อยู่เสมอ เมื่อสอนอ่านเรียบร้อยก็จะ
ทบทวนเช่นเดิม คือ อ่าน คัดลายมือ และเขียนตามค าบอก  

กลุ่มที่ 2 การสอนผันอักษร 3 หมู่ แบบเรียนใหม่เล่มกลางแบ่งการสอนเรื่องอักษร 3 หมู่ โดย
เรียงล าดับจากอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ า ได้แก่ บทที่  14 อักษรสูง ประกอบด้วยพยัญชนะ ข ฉ ถ ผ 
ฝ ส และ ห ใช้การผันอักษรสูงเป็นรูปหางโคเป็นการผันด้วยการไล่ระดับขั้นจากวรรณยุกต์รูปสามัญ เอก และ 
โท บทที่ 15 อักษรกลาง ประกอบด้วยพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป และ อ ใช้การผันอักษรกลางเป็นรูปหน้าจั่ว
นอกจากนี้ยังสอนการน าของอักษรกลางเมื่ออักษรกลางน าอักษรต่ าให้ออกเสียงเหมือนอักษรกลาง เช่น อ น า 
ย เวลาอ่านไม่ต้องออกเสียง อ บทที่ 16 และบทที่ 17 ว่าด้วยเรื่องอักษรต่ า การที่นักเรียนรู้จักอักษรสูงและ
กลางได้ย่อมแยกพยัญชนะที่ไม่ได้อยู่ในอักษรทั้งสองนั้นออกได้และรู้ว่าพยัญชนะที่เหลือจากนั้นนับว่าเป็น
อักษรต่ าทั้งสิ้น  

3) การสอนเรื่องสระ ในแบบเรียนเร็วใหม่เล่มกลางสอนให้นักเรียนเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้สระ ทั้งการใช้สระเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้น และการเปลี่ยนรูปสระ ได้แก่  บทที่ 18 สอนเรื่องการเปลี่ยน
สระเสียงยาวให้เป็นสระเสียงสั้น เพราะนอกจากเสียงสระ เอะ ไม้ไต่คู้ ก็ใช้เปลี่ยนเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นได้  
ด้วยการใช้ ก ประสมกับ ไม้ไต่คู้ อ่านว่า เก้าะ บทที่ 19 20 และ 21 สอนเรื่องการประสมพยัญชนะกับสระแต่
เวลาอ่านไม่ให้ออกเสียงสระ ซึ่งในสามบทนี้เน้นสอนการประสมพยัญชนะกับสระ คือ สระ อา อิ อี อึ อือ และ 
อุ บทที่  22 23 และ 24 สอนเรื่องการเปลี่ยนรูปสระ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปอ่ืน คือ สระ เอะ แอะ 
และ อัว  เพ่ือให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ อ่านออกเสียงถูกต้องเมื่อรูปสระเปลี่ยนไป บทที่ 25 สอนเรื่องการใช้
สระ เอีย และ เอือ ในการประสมพยัญชนะกับสระว่าต้องอ่านแบบใดจึงจะถูกต้องและจ าได้เร็ว บทที่ 26 สอน
เรื่องสระ เออ เพราะสระ เออ มี 2 รูป คือ เออ เอิ คือเมื่อมีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่โดยมากจะใช้
รูป เอิ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและไม่สับสน เช่น เกิด เกริก เดิม เติม เทิด เทริด เทอญ เจริญ และบทที่ 27 
สอนเรื่อง การเปลี่ยนรูปของสระ อะ เป็น ไม้หันอากาศ และการลดรูปของสระ โอะ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและไม่สับสนหรืออ่านผิดไปจากเดิม  

เช่น กะ+ด =กัด  ขะ+ ด = ขัด จะ+ก =    จัก       
       โกะ+ ด= กด โละ+ด = ลด โระ + ด = รด 

ภำพที่ 26 แบบเรียนใหม่ เล่มกลำง 
(จัดพิมพ์ใหม่โดยใช้ชื่อนี)้ 

ที่มำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2524 

อย่างไร โดยอักษรสูงที่ใช้เป็นตัวน าเมื่ออ่านออกเสียงเหมือนมีสระ อะ อยู่เสมอ เมื่อสอนอ่านเรียบร้อยก็จะ
ทบทวนเช่นเดิม คือ อ่าน คัดลายมือ และเขียนตามค าบอก 
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หากพิจารณาเนื้อหาของแบบเรียนใหม่ 2 เล่ม ทั้งเล่มต้น และเล่มกลางยังสามารถแบ่งเนื้อหาของทั้ง 

2 เล่มได้หลัก ๆ 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 
1) การสอนพยัญชนะและสระโดยไม่ยึดตามการสอนแบบเดิมท่ีเรียงล าดับตามพยัญชนะ ก – ฮ แต่

เริ่มสอนจากพยัญชนะที่ออกเสียงง่ายส าหรับเด็กอย่างพยัญชนะ บ และ ป ส่วนสระจะเริ่มที่สระ อา และสระ 
อ า เป็นสระแรกแทนสระ อะ จากนั้นจะน าพยัญชนะมาประสมกันเป็นค า ๆ ไป อาจเป็นค าที่มีความหมาย
หรือไม่มีความหมายปะปนกันไป เช่น บ–อา–บา (อ่านว่า บอ-อา-บา) บ-อ า-บ า (อ่านว่า บอ-อ า-บ า) เป็นต้น 

2) มาตราตัวสะกดจากเดิมที่เคยเรียนมีทั้ง 8 มาตรา คือ แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด 
แม่กบ และแม่เกย แต่ในแบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแบ่งมาตราตัวสะกดออกเป็น 3 ประเภท
คือ มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดค าเป็น และมาตราตัวสะกดค าตาย โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเสนอว่า
การแบ่งมาตราแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับแบบเรียนมูลปกรณ์ คือ เล่ม 1 สอนเกี่ยวกับมาตราแม่ ก กา เล่ม 2 
สอนมาตราแม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย ส่วนเล่ม 3 สอนมาตราแม่กก แม่กด แม่กบ ซึ่งหากสังเกตจะพบว่าการ
แบ่งมาตราแม่ ก กา ในเล่มที่หนึ่งของแบบเรียนมูลปกรณ์ตรงกับแบบเรียนใหม่ ส่วนแบบเรียน     เล่ม 2 – 3 
หากพิจารณาก็คือค าเป็นและค าตายนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ท าให้แบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีต่าง
กับแบบเรียนมูลปกรณ์คือการผันอักษรเนื่องจากในแบบเรียนมูลปกรณ์จะสอนให้ผันทุกค าเหมือนแบบเรียนมูล
บทบรรพกิจ ส่วนแบบเรียนใหม่จะเน้นเฉพาะการผันอักษรค าท่ีมีความหมายเหมือนแบบเรียนเร็ว 

3) เนื้อหามีการน าเสนอแบบเปรียบเทียบ เช่น อักษรควบกล้ าจะสอนเปรียบเทียบกับอักษรเดี่ยว เช่น 
ก-กรี,กร-กรี หรือ ป-ปา, ปล-ปลา เป็นต้น แล้วยกค าที่มีความหมาย เช่น หัวปลี ตัวปลา แต่เรื่องอักษรประโยค
ในแบบเรียนหลวงจะให้ฝึกแจกลูกทุกเสียงสระและทุกตัวอักษรไม่ค านึงว่ามีความหมายหรือไม่ ท าให้เนื้อหา
เยิ่นเย้อ แต่ก็มีข้อดีคือท าให้ผู้เรียนเขียนได้ถูกต้องและสะกดค าแม่นย าเพราะได้ฝึกหัสะกดค าอย่างละเอียด 

นอกจากเนื้อหาหลักของแบบเรียนใหม่เล่มต้นและเล่มกลางจะมีเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมือนกัน
แล้ว แบบเรียนทั้ง 2 เล่มนี้ยังมีการใช้ภาพเข้ามาประกอบในเนื้อหาเพ่ือให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมที่เด็กควรยึดถือปฏิบัติและปลูกฝังให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์เพ่ิมเข้าไปอีกด้วย นับได้ว่าแบบเรียนใหม่นี้พัฒนาเนื้อหาให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับ
อักขรวิธีไทยมากขึ้น 

 
 2.3.6.2 แบบสอนอ่ำนใหม่

นอกจากแบบเรียนใหม่ข้างต้น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรียังแต่งแบบสอนอ่านใหม่ประมาณ พ.ศ. 
2479 ให้มีบทอ่านที่มีเนื้อความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับผู้เรียนและเพ่ือให้นักเรียนได้ความรู้รอบตัว
ที่ควรต้องรู้ แบบเรียนใหม่และแบบสอนอ่านใหม่ยังมีราคาย่อมเยาเป็นแรงจูงใจเพ่ืออบรมเยาวชนให้มีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ มีน้ าใจนักกีฬา และเป็นพลเมืองที่ดี

หากพิจารณาเนื้อหาของแบบเรียนใหม่ 2 เล่ม ทั้งเล่มต้น และเล่มกลางยังสามารถแบ่งเนื้อหาของทั้ง 
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ภำพที่ 27 แบบสอนอ่ำนใหม่ เล่ม 1 
 ที่มำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2514 
  

ภำพที่ 28 แบบสอนอ่ำนใหม่ เล่ม 2  
ที่มำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2514 

 
แบบสอนอ่านใหม่เรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว ใช้ค าง่ายๆ มีภาพประกอบ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้

อย่างชัดเจนเห็นภาพตาม เนื้อเรื่องแต่ละเรื่องจะจบสมบูรณ์ในตัวเองไม่เกี่ยวโยงกัน และในส่วนท้ายเรื่องของ
แต่ละบทอ่านจะมี เพลงร้องท าท่า ในเล่ม 2, กาพย์ยานี 11 ในเล่ม 3, เพลงกราวกีฬา โคลงสี่สุภาพ ในเล่ม 4, 
กลอนแปด ในเล่ม 5, ล าน าฉุยฉาย ในเล่ม 6, กาพย์ฉบัง ในเล่ม 7 ส่วนในเล่ม 1 จะเป็นแบบร้อยแก้วเพียง
อย่างเดียว มีการใช้ตัวสะกดเพ่ือให้เด็กรู้จักสังเกตและอ่านออกได้ง่าย เช่น ค าว่า ชะนิด =ชนิด, กะรอก = 
กระรอก, พะยุง = พยุง, ผะสม = ผสม มีการใช้ค าในสมัยก่อน เช่น ซาลา = ศาลา, นิสสัย = นิสัย, ผลัดผ้า = 
เปลี่ยนเสื้อผ้า, แลเห็น = มองเห็น     เป็นต้น และมีการใช้ไม้ยมกแทนประโยคหนึ่งที่จะเขียนค าซ้ า เช่น มะลิ 
“หนูนวดให้แม่ๆ ยังไม่ได้นวดให้หนูเลย” เป็นต้น 

ในการสอนนั้นครูจึงให้นักเรียนอ่านและอธิบายไปด้วยแล้วนักเรียนท่องจ าแล้วเขียนไปด้วยเพ่ือให้
ผู้เรียนจ าได้ดีขึ้น เวลาสอบ  ครูจะให้นักเรียนอ่านหนังสือก่อน 5 นาที ก่อนเขียนตามค าบอก 

 หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 7 เล่ม ใช้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นละ 1 
เล่ม แต่ละเล่มเป็นการอบรมพลเมืองให้อยู่ในอ านาจแห่งเหตุ คือ เป็นนักวิทยาศาสตร์ มีน้ าใจนักกีฬา และเป็น
พลเมืองดี หนังสือทุก ๆ เล่ม แบบเรียนสอนอ่านใหม่จะเรียนต่อจากแบบเรียนใหม่ แบบเรียนทั้ง 2 ชุดนี้จะมี
ภาพประกอบในบางบทตรงเนื้อหาต้นเรื่อง  
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แบบสอนอ่านใหม่นี้ไม่ใช่สอนเพียงให้อ่านถูกต้องเพียงอย่างเดียว ต้องสามารถน าไปให้นักเรียนคัด
ลายมือและเขียนตามค าบอกได้อีกด้วย เนื้อหาแต่ละเล่มมักจะประกอบด้วย ค าทายหรือเครื่องเล่น เครื่องจ า
เครื่องสังเกตที่มีอยู่ท้ายบทให้ผู้เรียนได้อ่านและปฏิบัติครูจะถามและอธิบายช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น  สรุป
ได้ว่าเนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ภาค คือ 

ภาค 1 ความลับของธรรมชาติ 
ภาค 2 การอบรมให้มีน้ าใจนักกีฬา 
ภาค 3 พลเมืองด ี
 

2.3.6.3 หนังสือแบบหัดอ่ำนหนังสือไทย ของอ ำมำตย์โทพระวิภำชน์วิทยำสิทธิ์  
แบบหัดอ่านหนังสือไทยของอ ามาตย์โทพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ แต่งเม่ือประมาณ พ.ศ. 2465 เป็น

หนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนเริ่มอ่านภาษาไทยตั้งแต่สมัยออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาหนังสือชุดนี้มี 2 เล่ม
คือ เล่มต้นและเล่มปลาย ซึ่งทั้ง 2 เล่ม ใช้เป็นแบบเรียนบังคับระดับชั้นประถม 1 มาจนถึงปี พ.ศ. 2480 และ
ได้มีการเปลี่ยนแบบเรียนเริ่มอ่านเป็นแบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ข าวิไล ครั้นเมื่อมี
การวิพากษ์วิจารณ์ แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้าเมื่อ พ.ศ. 2498 (ชุดเรณู – ปัญญา) กระทรวงศึกษาธิการก็
กลับมาประกาศให้ใช้หนังสือแบบหัดอ่านหนังสือไทยอีกครั้งหนึ่งและใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2520 จึงเลิกใช้แสดง
ให้เห็นว่าหนังสือแบบหัดอ่านหนังสือไทยชุดนี้เรียบเรียงได้ดีสามารถตอบสนองความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้
ของนักเรียนเริ่มอ่านหนังสือได้ดีจึงได้ใช้เป็นแบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่นานและใช้อยู่ถึง 2 สมัย          

แม้ว่าแบบหัดอ่านหนังสือไทยของอ ามาตย์โทพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์  ได้มีการเรียบเรียงมาก่อนปีใน 
พ.ศ. 2464 มาแล้ว แต่ผู้เขียนคืออ ามาตย์โทพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ได้พัฒนาวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ 
กล่าวคือ ไม่ได้เน้นเรื่องการแจกลูก การผันอักษร การผันวรรณยุกต์ทุกตัวอักษร แต่สอนให้เด็กรู้จักการผันเสียง
ให้เป็นค าและใช้ค าที่ก าหนดให้แต่งประโยคง่าย ๆ ส่วนการเรียงล าดับเนื้อหาก็เช่นเดียวกันพยายามเลือกค าที่
เขียนง่าย จ าง่ายขึ้นก่อน ไม่เป็นไปตามล าดับพยัญชนะหรือล าดับสระ และวิธีการที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งก็คือจะ
เพ่ิมค าทีละค าและน าค าเหล่านั้นมาแต่งประโยค ก่อนจะเพ่ิมค าจะแสดงวิธีผันเสียงให้ดูด้วยและได้บอกวิธีอ่าน
ไว้ตอนต้นด้วยว่า   “วิธีอ่าน ห้ามไม่ให้อ่านออกชื่อสระคือให้อ่านออกเสียงเท่านั้น เช่น  /ก/ กับ /า/ ให้อ่านว่า 
/ก อา กา/ อ่านแล้วให้คัด” (ธวัช ปุณโณทก, 2542) 

หนังสือแบบหัดอ่านหนังสือไทยของอ ามาตย์โทพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์มีอยู่ 2 เล่มคือเล่มต้นและเล่ม
ปลายรวมกัน 64 บทเล่มต้นมี 28 บท เล่มปลายมี 36 บท เนื้อหาในเล่มต้นนั้นเป็นค าที่สะกดใน แม่ก. กา 
ทั้งสิ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักตัวพยัญชนะทั้ง 44 ตัววรรณยุกต์และสระทุกเสียง (เว้นสระประสมเสียง
สั้น อัวะ เอียะ เอือะ เพราะไม่มีใช้ในค าภาษาไทย นอกจากค าที่แสดงถึงเสียงดัง เช่น เผียะ ผัวะ) และรู้วิธี
น ามาประสมกันเป็นค า คือเริ่มจากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตามล าดับ การเรียงพยัญชนะหรือสระก็
เช่นเดียวกันจะเรียงจากค าที่ใช้บ่อย ๆ หรือพยัญชนะที่ใช้บ่อย ๆ ก่อน ส่วนตอนท้าย ๆ ในเล่มต้นจะปรากฏ
พยัญชนะท่ีไม่ค่อยนิยมใช้  เช่น ฆ ณ  เป็นต้น และสรุปถึงอักษรสูงกลางต่ าตอนท้ายด้วย 

 

แบบสอนอ่านใหม่นี้ไม่ใช่สอนเพียงให้อ่านถูกต้องเพียงอย่างเดียว ต้องสามารถน าไปให้นักเรียนคัด
ลายมือและเขียนตามค าบอกได้อีกด้วย เนื้อหาแต่ละเล่มมักจะประกอบด้วย ค าทายหรือเครื่องเล่น เครื่องจ า
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2.3.6.4 แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณ กิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล 
แบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณ กิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไล เป็นแบบเรียนที่กระทรวงธรรมการ

อนุญาตให้พิมพ์เป็นแบบเรียนหลวงเมื่อ พ.ศ. 2477  แบบเรียนเร็วใหม่นี้ เป็นแบบเรียนหลวงระดับ
ประถมศึกษาเล่มแรกที่ใช้ในสมัยเริ่มมีหลักสูตรการเรียนการสอนปี 2480 ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการ
สอนฉบับแรกภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

แบบเรียนเร็วใหม่แบ่งเป็น 3 ตอน คือแบบเรียนเร็วใหม่ตอนต้นส าหรับชั้นประถมปีที่ 1 แบบเรียนเร็ว
ใหม่ตอนกลางส าหรับชั้นประถมปีที่  2 และแบบเรียนเร็วใหม่ตอนปลายไม่ระบุชั้นปีที่สอน น่าจะใช้
ระดับประถมปีที่ 3 ระดับประถมปีที่ 4  

หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่นี้ใช้วิธีการเดียวกับหนังสือแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์
ต่างแต่ว่าแบบเรียนเร็วใหม่เน้นเรื่องการผันตัวอักษรคือผันสระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์มากกว่าแบบหัดอ่าน
หนังสือไทย แต่การเรียบเรียงดูเหมือนว่าจะเป็นระบบแบบแผนมากขึ้นกล่าวคือเริ่มต้นจะบอกวิธีสอนแก่ครูใน
แต่ละบทเรียนว่าจะสอนอ่านอย่างไรต่อไปก็เสนอบทเรียนซึ่งเริ่มจากการประสมพยัญชนะกับสระหรือ
วรรณยุกต์แล้วให้อ่านเป็นค าเป็นเรื่องราวสั้น ๆ ซึ่งเป็นค าที่นักเรียนอ่านแล้วในตอนฝึกประสมอักษรนั่นเอง 
ตัวอย่างเช่น ในบทที่ 1 สอนประสมสระ (กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู ฯลฯ ) แล้วก็ให้อ่านค า เช่น อีกา ตาดี จะดู ปูดุ 
กะปิ ดีอา ดูปู ดูดีดี ฯลฯ ในบทที่ 2 จะสอนผันเสียงวรรณยุกต์ (อักษรกลาง) และแต่งเป็นประโยคเป็นเรื่องราว
เพ่ือให้นักเรียนได้อ่านทบทวน เช่น“ ป้ากะปู่  ดูตาอู่ตีกะบี่ กะตาอ๋ี ป้าจ า ตาอ๋ีกะบี่ดี ตาอ๋ีจะตีบ่าตาอู๋ ตาอู่ดูตาตา
อ๋ี ป้ากะปู่กู้อีจู้ ป้าดูปู่กู้อีจู้” จะเห็นได้ว่าการเรียบเรียงเนื้อหาตามล าดับความยากง่ายมีการทบทวน ในตอนท้าย ๆ 
จะเป็นเรื่องราวที่มีความยาวมากขึ้นเมื่อนักเรียนได้รู้จักวิธีอ่านหนังสือได้ดีและมีความช านาญมากขึ้น  

แบบเรียนเร็วใหม่ตอนกลาง และแบบเรียนเร็วใหม่ตอนปลาย มีวิธีเรียบเรียงเหมือนกัน คือ มีการบอก
วิธีสอนไว้ในบท คือ เป็นการสอนผันตัวพยัญชนะ และแบบฝึกหัดอ่าน มีการแต่งบทอ่านสั้น ๆ เป็นเรื่องราว 
เช่น เรื่องเด็กชายใหม่ รักหมู่  เรื่องนายเสนอ เสียงเสนาะ เรื่องนายเฉลิม สุดเฉลียว แต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่
สอนใจบ้าง ให้ความรู้รอบตัวบ้าง และตอนท้ายของบทเรียนจะมีค าประพันธ์เป็นกลอนง่าย ๆ เช่น 

    “ เมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นนาสวน  
  เพ่ือนรักเราชักชวน ร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นท า ฯลฯ”   
 แบบเรียนเร็วใหม่ตอนกลางและตอนปลายเป็นเนื้อหาต่อเนื่องกับตอนต้นนั่นเอง ต่างแต่ว่า

สอนบทเรียนที่ยากขึ้นและให้แบบฝึกหัดมากขึ้นรวมทั้งได้อ่านเรื่องราวที่เป็นเรื่องยาวและจบท้ายด้วยค า
ประพันธ์สั้น ๆ  

 แบบเรียนเร็วใหม่ทั้ง 3 ตอนมีทั้งหมด 36 บท คือ 
 แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น มีเนื้อหา 16 บทว่าด้วยการประสมพยัญชนะกับสระและ

วรรณยุกต์ด าเนินเรื่องจากการประสมอักษรกลางกับสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู ก่อนแล้ว จึงผันเสียงวรรณยุกต์
แบบไม่มีตัวสะกด ในตอนท้ายเล่มก็แจกตัวสะกดและผันเสียงวรรณยุกต์อีกด้วย 

รวมชวยกันมุงหมั่นทํา ฯลฯ ”

2.3.6.4 แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณ กิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล
แบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณ กิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไล เป็นแบบเรียนที่กระทรวงธรรมการ
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ภำพที่ 29 หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น 
ที่มำ: หลวงดรุณ กิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 

 
แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนกลำง มี 8 บทคือเริ่มจากบทท่ี 17 – 24 เนื้อหากล่าวถึงค าท่ีมีอักษรน า 

อักษรควบกล้ า เป็นพยัญชนะต้น ซึ่งไม่ปรากฏในตอนต้นและตอนท้าย ๆ จะเป็นตัวพยัญชนะที่ยังไม่ได้เรียน
แสดงให้เห็นว่าการเรียบเรียงแบบเรียนเร็วใหม่นี้ผู้แต่งได้พัฒนาแบบเรียนโดยพยายามเลือกเฟ้นค าที่เหมาะกับ
ระดับความรู้ของนักเรียนในปริบทสังคมและสภาพแวดล้อมในยุคนั้น ๆ ดังจะสังเกตได้จากเรื่องราวที่แต่งเป็น
บทอ่านท้ายบทนั้นนักเรียนสามารถเข้าใจความหมายได้ดี เพราะภาษาส านวนที่ใช้ในเรื่องเป็นค าพูดที่นิยมใช้
กันอยู่ในเวลานั้น เช่น เรื่องหน้าที่ช่วยเหลือพ่อแม่ ดังนี้ 

 
“ เด็กชายใหม่รักหมู่เป็นเด็กดี ตื่นนอน แต่เช้า ๆ ทุกวัน พอลุกข้ึน

เขาก็จัดและปัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วจึงไปล้างหน้าล้างตา รีบมาท าหน้าที่
ช่วยเหลือพ่อแม่เช่นเช็ดถูเรือนเป็นต้นแล้วก็อาบน้ าหวีผมจนสะอาด
เรียบร้อยจึงมากินข้าว  อ่ิมแล้วรีบแต่งตัว  เมื่อไหว้ พ่อแม่แล้ วก็รี บ
กระวีกระวาดไปโรงเรียนให้ทันเวลาโรงเรียนเข้า”  

 
จะเห็นได้ว่าภาษาท่ีใช้ประกอบเป็นประโยคนั้นเป็นค าที่สื่อความหมายเข้าใจง่ายและไม่เพียงเท่านั้นยัง

เป็นค าที่เขียนง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนอีกด้วย 
แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนปลายมี 12 บทคือเร่ิมจากบทที่ 25 – 36 เนื้อหายากกว่าตอนต้นและ

ตอนกลางมากซึ่งเป็นการสอนค าที่เขียนซับซ้อนกว่า เช่น การใช้ ร. หัน การใช้ สระออ ลดรูป เช่น กินนร อรชร 
ทรมาน สัญจร กรรมกร ฯลฯ ค าเหล่านี้ยังไม่ได้สอนในตอนต้นและตอนกลาง การสอนอ่านเสียง ร. ล. และ
อักษรที่ใช้แทนสระในหนังสือสมัยโบราณรวมทั้งค ากลอนว่าด้วยระเบียบการเขียนหนังสือไทย ส่วนวิธีการเสนอ
เนื้อหายังใช้วิธีการเดิม คือประกอบด้วย 

1. เนื้อหาที่จะสอนใหม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นการผันวรรณยุกต์ การแจกลูกสระ) 
2. แบบฝึกหัด (การเขียน/อ่านเป็นค า ที่ได้จากการผันวรรณยุกต์, หรือประโยคสั้น ๆ) 
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3. เรื่องราวท้ายบท (แต่งเป็นเรื่องราวให้ความรู้รอบตัวบ้าง  ให้คติสอนใจบ้าง โดยเลือกค าที่อยู่ใน
บทเรียนนั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่หรือค าท่ีพบแล้วในตอนต้น) 

4.ค าประพันธ์ประจ าบทเป็นค าประพันธ์สั้น ๆ หรือเพลง เช่น เพลงรักสยาม เพลงรักชาติ เป็นต้น 

ภำพที่ 30 แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนกลำง 
ที่มำ: หลวงดรุณ กิจวิทูร, 2557 

 

ภาพท่ี 31  แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนปลาย 
ที่มำ: หลวงดรุณกจิวิทูร, 2557 

 
2.3.6.5 แบบสอนอ่ำนของกรมศึกษำธิกำร 
แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ เป็นแบบสอนอ่านเบื้องต้น และเป็นแบบเรียนที่ใช้คู่กับกฎเกณฑ์

ของภาษา แต่งเป็นบทอ่านสั้น ๆ ให้นักเรียนอ่านเป็นเรื่องที่เหมาะแก่ปัญญานักเรียน เช่น เป็นเรื่องของสัตว์ 
ต้นไม้ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนหรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อม ในแบบเรียนแต่ละเล่มมีเรื่องที่แตกต่าง ๆ 
กันออกไป ล้วนให้แง่คิดและความสนุกสนานในการอ่านสอนให้เด็กรู้ขนบธรรมเนียมและสภาพสังคม ให้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รักขนบธรรมเนียมประเพณี รู้จักรักษาประเพณีอันดีงาม หนังสือสอนอ่านนี้ เป็น
หนังสือให้ความรู้พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและความรู้ในวิชาสังคม ความรู้รอบตัว ส่งเสริมให้เด็กรู้จักความ
รับผิดชอบต่อสังคม นับว่าเป็นหนังสือท่ีมีประโยชน์มากนอกเหนือจากการฝึกทักษะการใช้ภาษา 

2.3.6.6 แบบสอนอ่ำนภำษำไทยชุดสุดำกับคำวี ได้พิมพ์ใช้ในโครงการปรับปรุงการศึกษาฉะเชิงเทรา
เมื่อปี พ.ศ. 2494 เป็นครั้งแรก ผู้เรียบเรียงคือ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาในระยะนั้น และได้

3. เรื่องราวท้ายบท (แต่งเป็นเรื่องราวให้ความรู้รอบตัวบ้าง ให้คติสอนใจบ้าง โดยเลือกค าที่อยู่ใน
บทเรียนนั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่หรือค าท่ีพบแล้วในตอนต้น)
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ปรารภในค าน าว่า “หนังสือชุดนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพ่ือให้มีหนังสือสอนอ่านเป็นค าส าหรับเด็กเริ่มเรียน และได้
พิมพ์ใช้ในราชการตามโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา หนังสือชุดนี้ได้ประสบความส าเร็จใน
การสอนเด็กเริ่มเรียนอ่านภาษาไทยได้ดี จึงได้น ามาพิมพ์ใช้เป็นแบบเรียนทั่วไปในปี พ.ศ. 2500 อีกครั้งหนึ่ง ใน
สมัยนี้นักการศึกษาไทยโดยทั่วไปก าลังตื่นตัวในการศึกษาแผนใหม่ ฉะนั้นจึงมีความเห็นว่าการสอนอ่าน
ภาษาไทยส าหรับเด็กเริ่มเรียนนั้นควรสอนเป็นค า จึงได้ใช้หนังสือชุดสุดากับคาวี เป็นแบบเรียนอีกเล่มหนึ่ง
ส าหรับให้โรงเรียนต่าง ๆ เลือกใช้คู่กับหนังสือแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์                แม้
ในหลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. 2521 นี้แบบหัดอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวียังใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบอยู่ (ธวัช 
ปุณโณทก, 2542) หนังสือชุดนี้มี 4 เล่ม คือ 

1. เล่ม 1 เรื่องมาดูอะไร 
2. เล่ม 2 เรื่องไปเล่นด้วยกัน 
3. เล่ม 3 เรื่องออกไปข้างนอก 
4. เล่ม 4 เรื่องฉันออกจากบ้าน 

 

ภำพที่ 32 แบบสอนอ่ำนภำษำไทยชุดสุดำกับคำวี  
ที่มำ: TARAD.com : เว็บไซต ์

 
แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวี ชุดนี้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบแผนใหม่ คือให้เด็กนักเรียนอ่าน

เป็นค า ไม่แยกสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ มีแนวคิดแบบเดียวกับการเรียบเรียง “แบบสอนอ่านมาตรฐาน” 
วิธีการเรียบเรียงจะใช้ค าที่ก าหนดให้ สร้างประโยคขึ้นใหม่ ดังนั้นแบบสอนอ่านภาษาไทย เล่ม 1 เรื่องมาดู
อะไร มีค าที่ใช้ทั้งสิ้นเพียง 38 ค า ผู้เรียบเรียงจะใช้ค าท้ัง 38 ค านี้ผูกประโยคเป็นเรื่องราว หรือบทสนทนาได้ท้ัง
เรื่อง ฉะนั้นนักเรียนจะพบค าเดิม ๆ อยู่ในประโยคอ่ืน ๆ เรื่อยไปเพ่ือเป็นการให้เด็กได้ฝึกทักษะและสังเกตจน
จ าตัวอักษรได้ กล่าวคือเมื่อเห็นตัวหนังสือเด็กจะอ่านได้ทันที โดยไม่ต้องแยกแยะตัวอักษรว่ามีตัวอะไรบ้าง การ
อ่านค าซ้ า ๆ เชื่อว่าเด็กจะเข้าใจและคุ้นเคยกับตัวอักษรเอง และคาดว่านักเรียนก็จะสามารถแยกแยะตัวอักษร
ได้ว่า ค า ๆ นั้นประกอบด้วยอักษรอะไรบ้าง แต่อาจต้องใช้เวลา ความเด่นของหนังสือชุดนี้อีกประการหนึ่งก็คือ
รูปภาพ จะมีภาพประกอบทุกหน้าเพ่ือเป็นการช่วยความจ าแก่เด็ก และช่วยเร้าความสนใจอีกด้วยให้ดูตัวอย่าง
ในภาพประกอบ  

ส่วนในเล่ม 2 เรื่องไปเล่นด้วยกันนั้นใช้ค าเพ่ิมจากเล่ม 1 อีก 52 ค า เล่มที่ 3 เรื่องออกไปข้างนอกใช้
ค าเพ่ิมจากเดิมอีก 82 ค า และเล่มที่ 4 เรื่องฉันออกนอกบ้านก็ใช้ค าเพ่ิมอีก 71 ค า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหนังสือ

ปรารภในค าน าว่า “หนังสือชุดนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพ่ือให้มีหนังสือสอนอ่านเป็นค าส าหรับเด็กเริ่มเรียน และได้
พิมพ์ใช้ในราชการตามโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา หนังสือชุดนี้ได้ประสบความส าเร็จใน
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ชุดนี้ทั้ง 4 เล่มใช้ค าเพียง 223 ค า จึงสรุปว่าเด็กนักเรียนรู้จักค าเพียง 223 ค าในการอ่านหนังสือแบบสอนอ่าน
ภาษาไทยชุดสุดากับคาวี และค าเหล่านี้เป็นค าที่เด็ก ๆ จะต้องใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น จะเห็นว่าวิธีเรียบเรียง
นั้น ใช้ศิลปะการเรียบเรียงอย่างดีเยี่ยมจึงจะได้เนื้อหาเป็นเรื่องราวตามท่ีต้องการได้  

หนังสือชุดสุดากับคาวีมี 4 เล่ม ในเล่มที่ 1 เร่ืองมาดูอะไรได้กล่าวถึง สุดาและคาวีวิ่งเล่นในบริเวณ
สนามหน้าบ้าน พบลูกหมาลูกแมวเครื่องบิน เรือใบ และวิ่งเล่นภายนอกบริเวณบ้าน ขี่ม้า ซึ่งเป็นการสร้าง
เรื่องราวเพ่ือจะได้บทสนทนาระหว่างสุดากับคาวี เพ่ือเป็นการย้ าค า ส่วนในเล่มที่ 2 เรื่องไปเล่นด้วยกัน 
กล่าวถึงการเล่นของเด็กท้ังสอง เช่น เล่นกับลูกแมว เล่นเรือ (น้ า) เล่นที่สนามเด็กเล่น รวมถึงการขี่ม้า (ท าด้วย
ไม้) ส่วนเล่มที่ 3 เรื่องออกไปข้างนอก เป็นการสอนค าที่ใช้เรียกเครื่องแต่งตัว เครื่องเรือนและพาหนะต่างๆ 
รวมทั้งของเล่นในร้านค้า และในส่วนเล่มที่ 4 เรื่องเนื้อหาคล้ายกับเล่มที่สาม  

 
2.3.6.7 แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) 
แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) เป็นแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้นายกี่ กีรติ

วิทโยลาร เป็นผู้แต่งหนังสือชุดนี้ขึ้นและนับเป็นหนังสือแบบเรียนที่มีความส าคัญ เนื่องจากใช้เป็นแบบเรียน
บังคับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2 ตั้งแต่สมัยประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเป็นต้นมา เริ่ม
ใช้งานในปี พ.ศ. 2498 – 2499 แต่ใช้ได้เพียงปีเดียว เนื่องจากมีผู้ให้ความเห็นว่าเป็นแบบเรียนที่ไม่มีคุณภาพ
เพราะไม่มีการสอนสะกดค าท าให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกเมื่อเรียนจบเล่มแล้ว หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้ใช้เป็นแบบเรียนเลือกและใช้เป็นหนังสืออ่านคู่กับแบบสอนอ่านหนังสือไทยของ พระวิภาชน์วิทยา
สิทธิ์ ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ  

หนังสือชุดอ่านภาษาไทยบันไดก้าวหน้าประกอบไปด้วยหนังสือ 4 เล่ม คือ 
1. แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) เล่ม 1 ตอนเริ่มอ่าน เรื่อง ไปโรงเรียน  

2. แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) เล่ม 2 ตอนกลาง เรื่อง เที่ยวรถไฟ (ต้นทาง) 

3. แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) เล่ม 3 เรื่อง  เที่ยวรถไฟ (ปลายทาง)  

4. แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) เล่ม 4 เรื่อง  ที่ไร่ลุง 
วิธีกำรเรียบเรียง หนังสือชุดอ่านภาษาไทยบันไดทางก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) เป็นแบบเรียน

ภาษาไทยที่ปรับปรุงวิธีการสอนใหม่โดยมีวิธีการเรียบเรียงตามแนวแบบสอนอ่านมาตรฐานเพ่ือให้มีความเป็น
สากลมากยิ่งข้ึนคือ ไม่สอนให้นักเรียนสะกดทีละค า แต่สอนให้นักเรียนอ่านเป็นค า ๆ ไป และน าเอาค ามาเรียบ
เรียงให้เป็นประโยค เพ่ือให้นักเรียนสามารถจ าค าศัพท์ อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ในเวลาอันรวดเร็วจึง
ไม่เน้นการผันอักษรหรือผันวรรณยุกต์เหมือนแบบเรียนในอดีต ทั้งนี้การเรียบเรียงเนื้อหาเริ่มจากการให้
นักเรียนรู้จักอ่านออกเสียงเป็นค าโดยใช้วิธีการซ้ าค า เรียงค าจากง่ายไปหายากจากนั้นน าค ามาผูกความให้เป็น
เรื่องโดยใช้ตัวละครหลักคือ เรณู และ ปัญญา 2 พี่น้อง ในการเล่าเรื่องและใช้ภาพประกอบเพ่ือท าให้นักเรียน
สนใจที่จะอ่านมากขึ้น ในแต่ละเล่มจะหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวมาใช้ในการเรียบเรียง เช่น ธรรมชาติรอบ ๆ 
ตัว โรงเรียน วิถีชีวิต และหน้าที่ที่นักเรียนควรท ามาสอดแทรกในหนังสือแบบเรียนชุดนี้ด้วย  

ชุดนี้ทั้ง 4 เล่มใช้ค าเพียง 223 ค า จึงสรุปว่าเด็กนักเรียนรู้จักค าเพียง 223 ค าในการอ่านหนังสือแบบสอนอ่าน
ภาษาไทยชุดสุดากับคาวี และค าเหล่านี้เป็นค าที่เด็ก ๆ จะต้องใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น จะเห็นว่าวิธีเรียบเรียง
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 หนังสือชุดอ่านภาษาไทยบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 4 เล่ม ที่ใช้ตัว
ละครชุดเดียวกันคือ เรณูและปัญญา สองพ่ีน้อง แต่ละเล่มจะเล่าเร่ืองราวชีวิตประจ าวันของเรณูและปัญญา
และการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้ค าศัพท์เริ่มจากง่ายไปหายากพร้อมทั้งภาพประกอบบทอ่านและผูก
เป็นเรื่องราวทีต่่อเนื่องกันทั้ง 4 เล่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ภำพที่ 33 ชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เล่ม 1 เร่ือง ไปโรงเรียน 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2497 

 
แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เล่ม 1 ตอนเริ่มอ่ำนเรื่อง ไปโรงเรียน หนังสือเล่มนี้มี

จ านวน 72 หน้า เริ่มต้นเนื้อหาด้วยการแนะน าตัวละครคือเรณูและปัญญา และใช้ค าซ้ า ๆ เพ่ือให้นักเรียนจ า
ค าศัพทน์ั้น ๆได้และน าค ามาประกอบเป็นประโยคง่าย ๆ ประกอบด้วยภาคประธาน ภาคแสดงหรือกริยา และ
ภาคกรรม เมื่อพิจารณารวมค าที่ใช้ในเล่มนี้ทั้งหมดมีประมาณ 200 ค า และมีภาพประกอบทุกหน้า เนื้อหาเล่า
ถึงชีวิตการเป็นนักเรียนของเรณูและปัญญาซึ่งสะท้อนให้เห็นบรรยากาศในโรงเรียนว่าเมื่อถึงวัยที่ต้องเข้า
โรงเรียนแล้วจะต้องท าอะไรบ้างอาทิ การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การเรียนหนังสือ การเล่นกับเพ่ือนที่โรงเรียน 
นอกจากนี้ในเรื่องยังน าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงเรียนมาใช้ในการเล่าเรื่องเช่น โต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษด า เสาธง 
ชอล์ก เป็นต้น  โดยในหนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องโดยใช้เวลาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ เวลาเช้า เวลากลางวัน 
เวลาบ่าย และเวลาเย็น  

นอกจากหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นบรรยากาศในโรงเรียนแล้วยังสอดแทรกคุณธรรมและหน้าที่ของ
เด็กดีว่าควรปฏิบัติตนเช่นไร เช่น ก่อนไปโรงเรียนต้องยกมือไหว้พ่อแม่ เมื่อไปถึงโรงเรียนต้องไหว้ท าความ
เคารพคุณครูด้วยการพูดว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื่อเลิกเรียนกลับบ้านต้องรู้จักช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน อีกท้ังยังมี
การแนะน าอาชีพหลักของคนไทยให้เด็กได้รู้คือ อาชีพชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน และแนะน าให้เด็กได้รู้จักธงชาติ
ไทย การท าบุญบุญ และอ่ืน ๆ ที่เด็กควรรู้ ก่อนจะทิ้งท้ายเนื้อหาเพ่ือปูเรื่องไปยังหนังสือเล่มที่ 2 เรื่องเที่ยว
รถไฟ  

แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เล่ม 2 ตอนกลำง เรื่อง เที่ยวรถไฟ (ต้นทำง) ในเรื่อง
เที่ยวรถไฟถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ เที่ยวรถไฟตอนต้นทาง และเท่ียวรถไฟตอนปลายทาง ซึ่งในหนังสือเล่ม
นี้มีเนื้อหาทั้งสิ้น 56 หน้า เล่าเฉพาะเนื้อหาการเดินทางจากต้นทางของเรณูและปัญญาใช้วิธีการสอนอ่าน

หนังสือชุดอ่านภาษาไทยบันไดก้าวหน้า (เรณู – ปัญญา) ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 4 เล่ม ที่ใช้ตัว
ละครชุดเดียวกันคือ เรณูและปัญญา สองพ่ีน้อง แต่ละเล่มจะเล่าเร่ืองราวชีวิตประจ าวันของเรณูและปัญญา
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แบบเดิมจากเล่มที่ 1 คือ สอนให้นักเรียนอ่านเป็นค า ๆ ไป โดยใช้ค าซ้ า ๆ ก่อนจะน าค าเหล่านั้นมาเรียบเรียง
ให้เป็นประโยคและเชื่อมโยงเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องไปโรงเรียน  

 

ภำพที่ 34 แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เล่ม 1 ตอนกลำง เร่ือง เท่ียวรถไฟ (ต้นทำง) 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2497 

 
หนังสือเล่มนี้มีค าศัพท์รวมทั้งหมดประมาณ 300 ค า โดยค าที่ใช้จะยากขึ้นและประโยคจะยาวขึ้นกว่า

เล่มที่ 1 เนื้อหาภายในเล่มนี้เล่าถึงเวลาในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กหญิงเรณูและเด็กชายปัญญาที่ต้องเดินทาง
ไปค้างที่บ้านของลุงซึ่งเดินทางโดยรถไฟ หนังสื่อเริ่มต้นเล่าการเดินทางจากการเตรียมตัวเพ่ือจะไปบ้านลุง
เนื่องจากเด็กทั้งสองยังไม่เคยเดินทางไปไหนไกลด้วยตนเองพ่อแม่จึงต้องสอนให้รู้จักเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ
แนะน าให้เด็กทั้งสองรู้ว่าควรท าอะไรบ้างในขณะอยู่บนรถไฟ   

นอกจากนี้ยังเล่าให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางที่สองพ่ีน้องเรณูและปัญญาได้พบเจอพร้อมแทรก
ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ผ่านการตั้งค าถามของเด็กทั้งสองที่ถามการ์ดรถไฟ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นจุดเด่นใน
หนังสือเล่มนี้คือ มีการใช้สัทพจน์หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ และการจ าลองเสียงต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องซึ่งใน
หนังสือเรื่องไปโรงเรียนไม่ปรากฏแต่สิ่งที่ทั้งสองเล่มมีเหมือนกันคือการจบเรื่องเพ่ือส่งต่อไปยังเรื่องต่อไป  

 

ภำพที ่35  แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เร่ือง เที่ยวรถไฟ (ปลำยทำง) 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2497 

แบบเดิมจากเล่มที่ 1 คือ สอนให้นักเรียนอ่านเป็นค า ๆ ไป โดยใช้ค าซ้ า ๆ ก่อนจะน าค าเหล่านั้นมาเรียบเรียง
ให้เป็นประโยคและเชื่อมโยงเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องไปโรงเรียน
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แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เร่ือง เที่ยวรถไฟ (ปลำยทำง) มีเนื้อหาทั้งหมด 63 
หน้า เล่าเรื่องราวต่อจากเรื่องเที่ยวรถไฟต้นทางโดยในเล่มนี้จะเล่าถึงปลายทางที่เด็กหญิงเรณูและเด็กชาย
ปัญญามาถึงที่บ้านลุงซึ่งใช้วิธีการสอนแบบเดิมคือ การสอนอ่านเป็นค าและน าค ามาเรียบเรียงเป็นประโยคเพ่ือ
สร้างเรื่องราวขึ้นในลักษณะของนิทาน มีค าซ้ าจากหนังสือเที่ยวรถไฟตอนต้นทางและค าที่ยากขึ้นเพ่ิมเติมและ
เรื่องราวในแต่ละหน้าจะมีความยาวมากขึ้นกว่าอีก 2 เล่มที่กล่าวมาแล้วอีกทั้งภาพประกอบจะน้อยลงแต่เพ่ิม
เนื้อหามากขึ้น เนื้อหาของเล่มนี้จะเล่าให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางที่รถไฟวิ่งผ่านโดยเริ่มเรื่องด้วยการเล่าถึง
การหยุดพักรถเพ่ือเติมน้ ามันและเติมฟืนของขบวนรถไฟ การเดินทางครั้งนี้เรณูและปัญญารู้สึกเพลิดเพลินมาก
เพราะเป็นการเดินทางไกลครั้งแรก สถานีรถไฟมีผู้คนมากมายบางคนรอขึ้นรถไฟ บางคนรอรับญาติ บางคนมา
เพ่ือขายของ ท าให้ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในสังคมในยุคก่อนว่าใช้ชีวิตกันอย่างไร มีการหยิบเอาเรื่องผลไม้เข้ามา
สอนในบทอ่านเพ่ือให้นักเรียนรู้จักชื่อและลักษณะของผลไม้จากภาพประกอบ การเดินทางในครั้งนี้เรณูและ
ปัญญาได้พบกับพรานแก่คนหนึ่งที่น าสัตว์ป่ามาใส่กรงวางขายที่สถานีรถไฟก่อนที่พรานแก่จะมอบนกแก้วและ
นกขุนทองให้เรณูและปัญญาด้วยความเอ็นดู พร้อมให้ความรู้เรื่องการท างานของรถไฟและเปรียบกับการ
ท างานของมนุษย์ว่าในบางครั้งเด็กก็สามารถช่วยงานผู้ใหญ่ได้งานส าคัญ ๆ จึงจะส าเร็จ ก็เหมือนรถไฟที่
บางครั้งต้องใช้ก าลังจากรถไฟอีกคันเพ่ือช่วยดันให้สามารถวิ่งต่อไปได ้

ในที่สุดเรณูและปัญญาก็มาถึงสถานีปลายทางสองพ่ีน้องรอให้ลุงมารับที่สถานีเมื่อลุงมาถึงปัญญาก็น า
จดหมายที่พ่อฝากมาให้กับลุงจากนั้นทั้งหมดก็นั่งเกวียนไปยังไร่ของลุงเป็นอันจบเรื่องเที่ยวรถไฟ  

 

ภำพที่ 36 แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เล่ม 4 เร่ือง ที่ไร่ลุง 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2511 

 

แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เร่ือง เที่ยวรถไฟ (ปลำยทำง) มีเนื้อหาทั้งหมด 63 
หน้า เล่าเรื่องราวต่อจากเรื่องเที่ยวรถไฟต้นทางโดยในเล่มนี้จะเล่าถึงปลายทางที่เด็กหญิงเรณูและเด็กชาย
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แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เรื่อง ที่ไร่ลุง เป็นแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เล่าเรื่องราวของปัญญาและเรณูที่ได้มาอาศัยอยู่ที่ไร่ของลุงที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดภาค
เรียนเป็นการเล่าเรื่องต่อจากหนังสือในเล่มที่ 3 เรื่องเที่ยวรถไฟตอนปลายทาง ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่
ค่อนข้างยากขึ้นกว่าทั้ง 3 เล่ม เนื่องจากเป็นหนังสือแบบเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ความยาว
ของเนื้อหาในแต่ละหน้ามีความยาวมากขึ้นแต่ยังคงมีภาพประกอบทุกหน้าเช่นเดิม  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา
จ านวนทั้งสิ้น 104 หน้า มีวิธีการสอนอ่านเหมือนท้ัง 3 เล่มที่กล่าวมาแล้ว 

นอกจากนี้ยังแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่อง ๆ จ านวน 19 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 เรณู ขับ เกวียน หน่วยที่ 
2 พบธรรมนูญตามทาง หน่วยที่ 3 ป้ารับหลานที่หัวบันได หน่วยที่ 4 ปัญญาเห็นของประหลาด หน่วยที่ 5 ป้า
จับตัว “ฮัดเช้ย” ได้  หน่วยที่ 6 ธรรมนูญ หน่วยที่ 7 ปัญญาและเรณูอาสาสอนหนังสือ  หน่วยที่ 8 ลุงประชุม
หารือเด็ก  หน่วยที่ 9 ท่านสมภารที่วัดสงสารธรรมนูญ หน่วยที่ 10 ธรรมนูญท าแผนภูมิ  หน่วยที่  11 ข้าว
เกรียบว่าวประสานมิตร  หน่วยที่ 12 โอกาสรู้จักอ้ายแหง่และอ้ายเบิ่ง  หน่วยที่ 13 ปัญญาเอาฝาหีบท ากระเป๋า
ผนัง  หน่วยที่ 14 ลุงลืมแว่นตา ป้าดูแห่  หน่วยที่ 15 จ าลองขนสมบัติ  หน่วยที่ 16 จ าลองมีประสบการณ์   
หน่วยที่ 17 การ์ดรถมาสนทนาตอนเย็น  หน่วยที่ 18 นักกีฬาโอลิมปิค  หน่วยที่ 19 สามครู  

ในแบบเรียนเล่มนี้นอกจากจะเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงเรณูและเด็กชายปัญญาแล้วยังเพ่ิมตัวละครให้
มากข้ึนกว่าเดิมท าให้เห็นถึงความสนุกสนานของเด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคย
พบมาก่อน ได้รู้จักมิตรภาพ ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้จากการเป็นจิตอาสา อีกทั้งยังมีการแทรกเนื้อหาที่แสดงให้
เห็นว่าเป็นเด็กต้องได้เรียนหนังสือเพ่ืออ่านให้ออกเขียนให้ได้ แบบเรียนที่ใช้แนวคิดแบบใหม่จะท าให้เด็กมี
ความสุขสนุกสนานมากกว่าในอดีตและสอนคุณธรรมเกี่ยวกับความเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ พึงมีและ
ยึดปฏิบัติ  

นอกจากนี้แบบเรียนเล่มนี้ยังมีการน าค าศัพท์พ้ืนฐานที่อยู่ในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการเล่าเรื่องผ่าน
การเขียนค าต่าง ๆ ของปัญญา เรณู และธรรมนูญ เช่น โรงเรียน บ้าน วัด ตลาด ผลไม้ มังคุด มะม่วง เป็นต้น 
และอธิบายถึงวิธีการเรียนเพื่อให้จ าได้ดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าแผนภูมิ การเขียนบัตรค า เป็นต้น 
 
 2.3.6.8 แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน ของนำยยง อิงคเวทย์
 แบบสอนอ่านมาตรฐาน ของนายยง อิงคเวทย์ ชุดนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้จัดพิมพ์ขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับ
การสอนหนังสือไทยแก่เด็กเริ่มเรียนตามแนวใหม่ คือสอนค าท้ังค าเลยทีเดียว แทนที่จะสอนสะกดทีละตัว ค าที่
น ามาใช้นั้น เป็นค าที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าวันและค าง่าย ๆ เรียกว่า ค ามาตรฐาน  ส่วนเนื้อเรื่องในบทสอนอ่าน 
ก็ใช้ค าเหล่านี้ซ้ า ๆ กัน ผูกขึ้นเป็นรูปนิทานค ากลอน บทเพลงและอ่ืน ๆ เพ่ือให้เด็กสนใจและชินตา อ่าน
ออกไปพร้อมกัน ดังนั้น การเลือกค ามาใช้และการเพ่ิมจ านวนค าขึ้นทีละน้อยตลอดจนการผูกเรื่องขึ้นเพ่ือให้
เด็กได้พบค าท่ีใช้แล้วบ่อย ๆ จึงมีความส าคัญมาก 
 

แบบเรียนชุดบันไดก้ำวหน้ำ (เรณู – ปัญญำ) เรื่อง ที่ไร่ลุง เป็นแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เล่าเรื่องราวของปัญญาและเรณูที่ได้มาอาศัยอยู่ที่ไร่ของลุงที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดภาค
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ภำพที่ 37  แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน 
ที่มำ: ยง อิงคเวทย์,  2516 

แบบสอนอ่านมาตรฐาน มีทั้งหมด 2 เล่ม คือ แบบสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยากจ านวน 9 บท 60 หน้าและแบบสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม 2 เป็นแบบเรียน
ภาษาไทยส าหรับเด็กเริ่มเรียน เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยากจ านวน 8 บท 71 หน้า แต่ละเล่มมีเนื้อหา ดังนี้ 

1) แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน เล่ม 1 มีเนื้อหาทั้งสิ้น 9 บท ในแต่ละบทน าค าซ้ าๆ กัน ผูกขึ้นเป็นรูป
นิทานค ากลอน บทเพลง เช่น  

 ลูกแมว ลูกแมว ลูกแมว กระโดด,  
 ลูกแมว กระโดด  ลูกหมาร้อง,  ลูกแมวร้อง ลูกหมาวิ่ง เป็นต้น  
2) แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน เล่ม 2 มีเนื้อหาทั้งสิ้น 8 บท ในแต่ละบทน าค าซ้ าๆ กัน มาผูกขึ้นเป็นรูป

นิทานค ากลอน บทเพลง เช่น แมลงวัน ขอ เป็น เพื่อน กับ แมลงปอ  
  แมลงปอ ว่า เจ้า ท า ให้ คน เขา เกลียด ใคร จะ เป็น เพ่ือน กับ เจ้า เป็นต้น 
แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน สอดแทรกแนวคิดว่าด้วยเรื่องการท างานของคนแต่ละรุ่น วางพ้ืนฐานให้

เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เน้นการท างานและรักษาหน้าที่ ใช้ของที่ผลิตในประเทศ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และอีกหลายอย่างตามนโยบายรัฐนิยม 
 

2.3.6.9 หนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
หนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ปิติ ชูใจ จัดท าขึ้นโดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตาม

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ซึ่งจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียนและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  ในหนังสือเรียน
ภาษาไทยชุดนี้ขยายเวลาภาคบังคับระดับประถมศึกษาเป็น 6 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น เล่มต้น (เล่ม1) และ เล่มปลาย (เล่ม2) รวม 12 เล่ม เพ่ือให้เข้าใจในวิธีการ
เรียบเรียง เนื้อหา และตัวอย่างของหนังสือเรียนภาษาไทยชุดนี้ สามารถกล่าวสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
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หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เล่ม 1) มีการเรียบเรียงรูปแบบบทเรียนการสอน
อ่านหรือฝึกอ่านจากระดับง่ายไปถึงระดับยาก มีทั้งหมด 22 บท 70 หน้า โดยมีการแนะน าตัวละครในเนื้อเรื่อง 
เนื่องจากชุดเรียนนี้ใช้ตัวละครเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เล่ม1) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(เล่ม2) ได้แก่ มานี มานะ ปิติ ชูใจ และวีระ ส่วนต่อมาคือการเรียนรู้และฝึกอ่านพยัญชนะ  สระ รวมถึง
วรรณยุกต์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกการอ่านทุกบทของหนังสือเรียนภาษาไทยตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เล่ม1) จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เล่ม2) มีแบบฝึกคล้ายกัน แต่เมื่อถึง
ระดับชั้นที่สูงขึ้นการพัฒนาแบบฝึกก็จะยากขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การฝึกอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การเริ่มต้นฝึกอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะเริ่มฝึกอ่าน จากพยัญชนะ ก และสระอา โดย
วิธีการฝึกสะกดอ่านพยัญชนะ + สระ, การฝึกอ่านพยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์, การฝึกอ่านผันวรรณยุกต์, 
การอ่านจ าเป็นค า, อักษรน า ได้แก่ ห. น า ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ภาพประกอบค า ไม่มีการบอกความหมายของค าในแบบฝึกอ่าน เนื่องจากเป็นเพียงการฝึกอ่านและเรียนรู้
สะกดค าให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

 

ภำพที่ 38 แบบเรียนภำษำไทย “มำนะ มำน”ี 
ที่มำ: ASOOK : เว็บไซต ์

 
หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เล่ม 2) มีการเรียบเรียงรูปแบบบทเรียนการสอน

อ่านหรือฝึกอ่านต่อจากเล่ม 1 คือ เริ่มตั้งแต่บทที่ 23 ถึง บทที่ 40 จ านวน 88 หน้า ในเล่ม 2 นี้มีการเรียง
จ านวนหน้าของเนื้อหาเพ่ือให้เด็กฝึกหัดอ่านเฉลี่ย 2 ถึง 3 หน้าต่อ 1 บทเรียน เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนในเล่ม 
1 ใช้การเรียงหน้าจ านวน 1 ถึง 2 หน้าเพ่ือให้เหมาะสมกับพัฒนาการอ่านของเด็กวัยนี้ การเรียงเรียงเป็น
ประโยคมากขึ้นกว่าเล่ม 1 และที่ส าคัญในเล่ม 1 และเล่ม 2 ไม่มีการสอนความหมายของค านั้น ๆ ในบทเรียน 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เล่ม 1,2) มีการเรียบเรียงรูปแบบบทเรียนการ
สอนอ่านที่มีภาพประกอบน้อยลง มีการเพ่ิมประโยคมีลักษณะยาวมากขึ้น ในเล่ม 1 มี 15 บทจ านวน 105 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เล่ม 1) มีการเรียบเรียงรูปแบบบทเรียนการสอน
อ่านหรือฝึกอ่านจากระดับง่ายไปถึงระดับยาก มีทั้งหมด 22 บท 70 หน้า โดยมีการแนะน าตัวละครในเนื้อเรื่อง 
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หน้าและเล่ม 2 มี 15 บทเริ่มตั้งแต่บทที่ 16 ถึงบทที่ 30 (ต่อจากเล่ม 1) จ านวน 109 หน้า โดยเฉลี่ยบทเรียน
ในการฝึกอ่านมีเนื้อหาเฉลี่ย 3 ถึง 4 หน้า เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้กับค า ประโยคมากกว่าภาพ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จะเพ่ิมบทกลอนเป็นเนื้อเรื่องเพ่ือให้เด็กที่อ่านได้เรียนรู้กับบทกลอนและพัฒนาทักษะการ
อ่านมากขึ้น 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เล่ม 1,2) มีการเรียบเรียงรูปแบบบทเรียนการ
สอนอ่านโดยลดขนาด จ านวนภาพประกอบ และสีของภาพที่เริ่มไม่มีความเข้มหรือคมชัด ในส่วนของสารบัญมี
การใส่ชื่อเรื่องของแต่ละบท ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2 ไม่มีการระบุชื่อเรื่องในแต่ละบท แสดงถึง
การเริ่มแบบฝึกอ่านเพื่อให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น จ านวนหน้าในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ทั้งเล่ม 1 และ2 นี้มีเนื้อหาในแต่ละบทเฉลี่ย 4 ถึง 5 หน้า ในเล่ม 1 นั้นจะเริ่มตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 10 
จ านวน 84 หน้า ส่วนเล่ม 2 เริ่มตั้งแต่บทที่ 11 ถึงบทที่ 20 จ านวน 74 หน้า และส่วนที่เพ่ิมมา คือ การเพ่ิม
เนื้อหาความรู้เรื่องของบทค าประพันธ์และประมวลค าใหม่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทั่วไปให้เด็กได้รับ
ทราบและจดจ าเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เล่ม 1, 2) มีการเรียบเรียงรูปแบบบทเรียนการ
สอนอ่านยังคงมีความคล้ายคลึงกับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นี้จะมี
การใช้ค าท่ีเริ่มยากข้ึน การเรียบเรียงค า ประโยค เนื้อหาที่เริ่มซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งในเล่ม 1 มี 15 บท (บทท่ี 1 – 
15) จ านวน 178 หน้า และเล่ม 2 เริ่มตั้งแต่บทท่ี 16 (ต่อจากบทท่ี15 ในเล่ม 1) ถึงบทท่ี 30 จ านวน 185 หน้า 
มีบทอ่านเป็นค าประพันธ์รวมทั้งประมวลค าใหม่ ด้วยจ านวนหน้าที่มากกว่า เนื่องจากในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การพัฒนาด้านการฝึกอ่านรวมถึงการเรียนรู้เนื้อหาก็จะมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานมากขึ้น 

หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง 6 (เล่ม 1, 2) มีการพัฒนาระดับความยากมา
จากในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยสามารถแบ่งจ านวนบทและจ านวนหน้าของทั้ง 2 ชั้นปี ได้ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บทเริ่มตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทท่ี 10 จ านวน 178 หน้า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บทเริ่มตั้งแต่บทที่ 11 ถึงบทที่ 20 จ านวน 209 

หน้า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บทเริ่มตั้งแตบ่ทที่ 1 ถึงบทท่ี 10 จ านวน 197 หน้า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บทเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่บทที่ 11 ถึงบทที่ 20 จ านวน 

271 หน้า  
หนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ปิติ ชูใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 ถึง ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 มีการเรียบเรียงเนื้อหาในลักษณะของการเรียนรู้และปลูกฝัง เรื่องราวส าคัญต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับวัย หนังสือเรียนชุดนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กที่อ่านได้มีภูมิความรู้ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ในเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียน การด ารงชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 
 

หน้าและเล่ม 2 มี 15 บทเริ่มตั้งแต่บทที่ 16 ถึงบทที่ 30 (ต่อจากเล่ม 1) จ านวน 109 หน้า โดยเฉลี่ยบทเรียน
ในการฝึกอ่านมีเนื้อหาเฉลี่ย 3 ถึง 4 หน้า เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้กับค า ประโยคมากกว่าภาพ ในระดับชั้น
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1) บทเรียน 
   1.1 บทเรียนภาพประกอบเนื้อหา  
   1.2 การฝึกอ่านสะกดค า 
   1.3 การผันวรรณยุกต์ 
   1.4 การฝึกอ่านบทกลอน 
   1.5 การเรียนรู้ค าศัพท์ 
   1.6 การส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน 
 
2) สังคม 
   2.1 การปลูกฝังให้รักชาติ 
   2.2 การปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตว์ สุจริต   
   2.3 การปลูกฝังให้รู้หน้าที่ของตนเอง 
   2.4 การฝึกการแก้ปัญหาและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
2.3.6.10 หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ  

ภำพที่ 39  ตัวอย่ำงหนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ 
ที่มำ: ครูอาชีพดอทคอม, 2563 : เว็บไซต ์

 
1) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีทั้งหมด 97 หน้า ประกอบไปด้วย 

13 บท ได้แก่ บทที่ 1 รถไฟ  บทที่ 2 ดู รถไฟ บทที่ 3 ลูกหมา บทที่ 4 ลูกหมา ตาโต บทที่ 5 ลูกแมว บทที่ 6 
บ้าน สีแดง บทที่ 7 เล่น รถ ใน นา บทที่ 8 แม่วัว ตัว โต บทที่ 9 แม่ไก่ ไปไหน บทที่ 10 ไข่ไก่ในกอหญ้า บทที่ 
11 เพ่ือน ของ กล้า บทที่ 12 กาฟักไข่ บทที่ 13 แม่แพะกับลูกแพะ  

2) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ป.1 เล่ม 2 ต่อจากเล่ม 1 ซึ่งมีท้ังหมด 10 บท เริ่มตั้งแต่บทที่ 
14-23 ได้แก่ บทที่ 1 นั่ง ชิงช้า ร้อง เพลงช้าง บทที่ 2 กล้า ไม่สบาย บทที่ 3 ไป โรงเรียน  บทที่ 4 ก่อน ถึง 
เวลา เรียน บทที่ 5 เข้าแถว ซื้อ อาหาร บทที่ 6 อ่าน มาก เก่ง มาก  

1) บทเรียน
  1.1 บทเรียนภาพประกอบเนื้อหา 
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3) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เล่ม 1 มีทั้งหมด  9 บท 123 หน้า 
ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องตื่นเต้น บทที่ 2 น้องของประกาย บทที่ 3 หมีใหญ่กับหมาป่า บทที่ 4 สองพ่ีน้อง บทที่ 5 
ก้องจอมกิน บทที่ 6 สงกรานต์บ้านย่า บทที่ 7 ตัวตลกของครูตลับ บทที่ 8 เล่นแล้วเก็บ บทที่ 9 สะพานร่วมใจ 

4) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 เล่ม 2 มีทั้งหมด 9 บท 123 หน้า 
ได้แก่ บทที่ 10 เรื่องต่ืนเต้น บทที่ 11 น้องของประกาย บทที่ 12 หมีใหญ่กับหมาป่า บทที่ 13 สองพ่ีน้อง บทที่ 
14 ก้องจอมกิน บทที่ 15 สงกรานต์บ้านย่า บทที่ 16 ตัวตลกของครูตลับ บทที่ 17 เล่นแล้วเก็บ บทที่ 18 
สะพานร่วมใจ 

5) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เล่ม 1 มีทั้งหมด 9 บท 97 หน้า 
ได้แก่ บทที่ 1 ท าคุณบูชาโทษ บทที่ 2 บ้านแสนสุข บทที่ 3 กินดี มีสุข  บทที่ 4 ผึ้งน้อย ชมดง บทที่ 5 
จดหมายและข่าวสาร บทที่ 6 สวนส้มของลุงบุญ บทที่ 7 เด็กกรุงเก่า บทที่ 8 รวมพลังร่วมพัฒนา บทที่ 9    
ไชยเชษฐ์ 

6) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 เล่ม 2 มีทั้งหมด  9 บท 118 หน้า 
ต่อจาก เล่ม 1 ได้แก่ บทที่ 10 ป่าดีน้ าอุดม บทที่ 11 เชี่ยนหมากคุณยาย บทที่ 12 สัญญาของเอก  บทที่ 13 
สองเกลอเจอหมี บทที่ 14 ไปดูรอยเต่า  บทที่ 15 น้ าใจนักกีฬา บทที่ 16 คนเก่งเมืองลับแล บทที่ 17 พระยา
ฉัททันต์ บทที่ 18 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

7) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 เล่ม 1 มีทั้งหมด  9 บท 188 หน้า 
ได้แก่ บทที่ 1 นายพรานเลี่ยงหมี บทที่ 2 เคล็ดลับของแม่ บทที่ 3 คนดีศรีรัตนโกสินทร์  บทที่ 4 บ้านหลังใหม่
ของปูเสฉวน บทที่ 5 พระร่วงพ่อเมืองละโว้เป็นพระเจ้ากรุงสุโขทัย บทที่ 6 เยื่อใยไมตรี บทที่ 7  พ้ืนบ้าน
พ้ืนเมือง บทที่ 8 คอมพิวเตอร์เพ่ือนรัก บทที่ 9 พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ  

8) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เล่ม 2 มีทั้งหมด  9 บท 266 หน้า 
ต่อจากเล่มที่ 1 ได้แก่ บทที่ 10  หุบเขาทานตะวัน บทที่ 11 บ้านไร่ไผ่งาม บทที่ 12 ชีวิตยุคใหม่ บทที่ 13 รั้ว
น้ าใจ บทที่ 14 พญานกออก บทที่ 15 มะกะโท บทที่ 16  เราก็คน เขาก็คน บทที่  17 สังข์ทอง ตอนพระสังข์
หนีนางพันธุรัต บทที่ 18 หน้าที่เริ่มจากคน 

9) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 5 เล่ม 1 มีทั้งหมด 164 หน้า บทที่ 1 
ให้ทุกกาท่านทุกนั้นถึงตัว จดหมายจากเพ่ือน บึงนกน้ า อยู่กันอย่างไรให้สุข บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
สุครีพหักฉัตร และบทอ่านบอกเวลาด้วย  

10) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 5 เล่ม 2 มีทั้งหมด 192 หน้า บทที่ 1 
ครั้งหนึ่งยังจ าได้ ร้านค้าริมทาง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา ระเบียบวินัยดียินยอมมีความสุข ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน พลายงามทูลขอโทษขุนแผน และบทอ่านนอกเวลา 

11) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 6 เล่ม 1 มีทั้งหมด 180 หน้า บทที่ 1 
หมู่บ้านแห่งความรัก อุตสาหกรรมเกษตรกับสังคมไทย ทางแห่งความส าเร็จ โอสถศาลา บทละครร้องเร่ือง 
พระร่วง และบทอ่านนอกเวลาด้วย 

3) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เล่ม 1 มีทั้งหมด  9 บท 123 หน้า 
ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องตื่นเต้น บทที่ 2 น้องของประกาย บทที่ 3 หมีใหญ่กับหมาป่า บทที่ 4 สองพ่ีน้อง บทที่ 5 
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12) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 6 เล่ม 2 มีทั้งหมด 180 หน้า บทที่ 1 
อยู่อย่างไทยไม่ไร้ค่า เมื่อดอกงิ้วบาน รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ า สะพานดวงดาว ร่มเกล้า ร่มเกศ และ
บทอ่านนอกเวลาด้วย 

 
2.3.6.11 หนังสือเรียนรำยวิชำภำษำไทย ชุด ภำษำเพื่อชีวิต “ใบโบก ใบบัว” หนังสือเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นหนังสือที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าขึ้นส าหรับนักเรียนใช้ในการเรียนรู้และครูใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด ที่น่าสนใจ ผสานความเข้าใจ
ลักษณะของภาษาไทย เข้าภาษา ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องทางภาษา การคิด และการบูรณาการ จนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือให้เข้าใจในวิธีการเรียบเรียง เนื้อหา 
และตัวอย่างของหนังสือเรียนภาษาไทยชุดนี้ สามารถกล่าวสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 

ภำพที่ 40  หนังสือเรียนรำยวิชำภำษำไทย ชุด ภำษำเพ่ือชีวิต “ใบโบก ใบบัว” 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 

วิธีกำรเรียบเรียงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีการเรียบเรียงเนื้อหาจากระดับง่ายโดยเร่ิมจากตัว
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว คือ ก – ฮ ที่เป็นพื้นฐานของการฝึกอ่านภาษาไทย ส่วนต่อมาคือ การแนะน าตัวละคร
หลัก ได้แก่ ใบโบก ช้างตัวผู้ ใบบัว ช้างตัวเมีย การสอนอ่านเป็นการแจกลูกที่ท าให้เด็กเห็นวิธีการอ่าน 
พยัญชนะ + สระอา ซึ่งเป็นสระพ้ืนฐานในขั้นฝึกอ่านเบื้องต้น นอกจากนี้ คือ การฝึกอ่านเรียนรู้อักษร 3 หมู่
ของไทยได้แก่ อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า โดยมีการอ่านสะกดกับสระและวรรณยุกต์ เป็นขั้นตอนการ
ฝึกที่สูงขึ้น ส่วนสุดท้าย คือ การเรียนรู้เลขไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เพ่ิมในบทเรียนให้เด็กได้เริ่มเห็นรูปร่าง
และจ ากับเลขนั้น ๆ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่อจากหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คือ 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ แต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นี้จะมีการเพ่ิมเนื้อหาเข้ามาเพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ข้อมูลเรียนรู้ตามกระบวนการฝึกอ่านให้เหมาะสมกับช่วงวัยนี้ ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนความรู้ใน

12) หนังสือเรียนภำษำไทย ชุดแก้วกล้ำ ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 6 เล่ม 2 มีทั้งหมด 180 หน้า บทที่ 1 
อยู่อย่างไทยไม่ไร้ค่า เมื่อดอกงิ้วบาน รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ า สะพานดวงดาว ร่มเกล้า ร่มเกศ และ
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาค าที่มีพยัญชนะต้นซับซ้อนขึ้น ได้แก่ ค าควบกล้ า (ร, ล, ว) อักษรน า (ห น า 
อ น า) สระมีตัวสะกดและท่ีไม่มีตัวสะกด    ค าท่ีใช้ ร หัน (รร) และเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องหมายฑัณฑ
ฆาต เครื่องหมายไม้ยมก เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายอัญประกาศเปิด - ปิด เป็นการเพ่ิมข้อมูลเนื้อหาให้
เด็กได้เรียนรู้หน้าที่ของพยัญชนะ สระ รวมถึง เครื่องหมายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่ยากขึ้นจาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากการเรียนรู้นักเรียนมีการพัฒนาอยู่เสมอ โดยมีการทบทวนเนื้อหาการฝึก
อ่านจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ในบทเรียนช่วงชั้นนี้จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ในหัวข้อหลัก คือ 
หลักและการใช้ภาษาจะประกอบไปด้วยวิธีการฝึกอ่านค าหรือภาษาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ทบทวนพยัญชนะต้น 
สระ วรรณยุกต์ และส่วนต่อมา คือ มาตราตัวสะกด ความหมายของค า การผันวรรณยุกต์ นอกจากนี้ยังฝึกให้
นักเรียนรู้จักสังเกตการสะกดค าที่ประวิสรรชนีย์และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ รู้จักลักษณะเด่นของภาษาไทย คือ
ค าคล้องจอง กลอนสี่ ค าที่มี ฤ ฤา บัน บรร ค าพ้อง ตลอดจนการเรียนรู้หน้าที่ของค าชนิดต่าง ๆ เช่น ค านาม 
ค าสรรพนาม ค ากริยา การใช้ภาษาในการอวยพร การอ่านข้อมูลจากแผนที่ ส านวน การใช้พจนานุกรม และ
การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ  

นอกจากนี้ยังมีการให้เกร็ดความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ โดยเพิ่ม บทอ่านเสริม เพ่ือให้นักเรียนได้
มีความรู้รอบตัวนอกจากเนื้อหาการอ่าน จะเห็นได้ว่าในระดับช่วงนั้นนี้มีการเพ่ิมเนื้อหาเพ่ือให้ นักเรียนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมากขึ้น  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีความยาก ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านสมองก็มี
ความรวดเร็วรวมถึงการอ่านเนื้อหาในระดับยาก ซึ่งมีการเพิ่มเนื้อหาต่อจากบทเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ได้แก่ การอ่านในใจ การอ่านจับใจความ ค าเป็นค าตาย ค าวิเศษณ์ ประโยคการสื่อสาร (บอกเล่า - ปฏิเสธ 
- ค าถาม) การวิจารณ์ การสรุป เว้นวรรค เคร่ืองหมายวรรคตอน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การ
เขียนจดหมาย การโฆษณา การฟัง - ดู การเขียนรายงาน จะเห็นได้ว่าในชั้นปีนี้จะเริ่มให้เด็กได้ฝึกเขียนเพ่ือ
เป็นการพัฒนาด้านที่สองต่อจากการอ่าน ที่สามารถส่งผลต่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีระดับความยาก ซับซ้อนขึ้นต่อจากระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเนื้อหาในระดับช่วงชั้นนี้เริ่มมีการฝึกอ่านวิเคราะห์และเขียนมากขึ้นเพ่ือให้ผู้อ่านเกิด
ทักษะการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านบทร้อยกรอง การอ่านร้อยแก้ว ค าบุพบท 
ส านวนที่เป็นสุภาษิต ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค าเชื่อม การย่อความ แผนภาพโครงเร่ือง ค าอุทาน 
การเขียนเชิงจินตนาการ การเขียนเรียงความ ค าราชาศัพท์ กาพย์ยานี 11 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เนื้อหามีระดับความยากมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงชั้นสุดท้ายในระดับ
ประถมศึกษา เนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงเป็นการต่อยอดความรู้ ทางภาษาไทยระดับพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเพ่ิมความสามารถการอ่านวิเคราะห์
และเขียนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอักขรวิธีของเด็กนักเรียนให้มี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาค าที่มีพยัญชนะต้นซับซ้อนขึ้น ได้แก่ ค าควบกล้ า (ร, ล, ว) อักษรน า (ห น า 
อ น า) สระมีตัวสะกดและท่ีไม่มีตัวสะกด    ค าท่ีใช้ ร หัน (รร) และเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องหมายฑัณฑ
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ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านพยางค์ ค า วลี ประโยค ค าเชื่อม ประโยครวม ประโยคซ้อน เพลงพื้นบ้าน การ
พัฒนาการเขียน ส านวน การสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ในบทเรียนนี้ได้พยายามปลูกฝังการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยการใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ใน
ครอบครัว รวมถึงในสังคมท่ีเป็นสิ่งใกล้ตัวหรือสิ่งที่สังคมรับทราบ รวมถึงการน าประวัติศาสตร์ส าคัญในอดีตเข้า
มาสอนในบทเรียน นอกจากจะสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ การปลูกฝังเรื่องราววิถีการปฏิบัติก็เป็นปัจจัย
ส าคัญในการศึกษาเช่นกัน สามารถพบเนื้อหาที่สอนในททเรียน ได้แก่  การพ่ึงตนเอง ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ประเด็นความมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จะปรากฏกระจายในหนังสือเรียน
ภาษาไทยแต่ละระดับชั้น ส่วนบางประเด็น เช่น ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ การท าหน้าที่พลเมืองดี และ
การท างานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้น จะปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยพาท ีหลายระดับชั้น 

 
2.3.7 แบบเรียนภำษำไทยในสมัยประกำศใช้ พระรำชบัญญัติ มัธยมศึกษำ – ปัจจุบัน แบ่งตาม

หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.3.7.1 แบบเรียนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนต้นตำมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2503 ใช้

ระหว่ำง พ.ศ. 2504 – 2520 มีหนังสือที่ก าหนดให้ใช้ในโรงเรียน แบ่งเป็นแบบเรียนวรรณคดี และแบบเรียน
ทางภาษาดังนี ้  

 
1) แบบเรียนวรรณคดีไทย  
 แบบเรียนวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการคัดเลือกนิทาน วรรณคดี ค าประพันธ์บาง
ตอน จากผลงานที่ได้รับการยกย่อง แต่ละบทจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติผู้แต่ง เนื้อเรื่อง อธิบายศัพท์ กิจกรรม 
เป็นต้น วรรณคดีไทยที่คัดมาเป็นแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 

หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย 
หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 1 

(ส ำหรับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1) 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ราชาธิราชตอนพลายประกายมาศ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
2. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทร 

สุนทรโวหาร (ภู่) 
3. กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ (3 ตอน) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
4. พระราชนิพนธ์ละครเรื่องพระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. พระราชนิพนธ์ ไกลบ้ าน  ฉบับคืนที่  61 และคืนที่  225 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 
 
 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านพยางค์ ค า วลี ประโยค ค าเชื่อม ประโยครวม ประโยคซ้อน เพลงพื้นบ้าน การ
พัฒนาการเขียน ส านวน การสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย 
หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 2 

(ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2)  
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  สมเด็จเจ้าแตงโม พระยาปริยัติธรรมธาดา 
2.  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยเรื่องงานนักขัตฤกษ์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
3.  พระราชนิพนธ์ละครเรื่องอิเหนา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย 
4.  ทูตไทยไปประเทศอังกฤษ หม่อมราโชทัย  
5. โคลงสุภาษิตรัชกาลที่ 5 และโลกนิติค าโคลง พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 
หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 3 
( ส ำ ห รั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่  3) 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1.  พระมหานคร (ตัดจากนิราศนรินทร์) นายนรินทรธิเบศร์ 
2.  ชมป่า (คัดจากบทเสภาขุนช้างขุนแผน) 
3.  ปาฐกถา เรื่องหัวใจนักปราชญ์ พระยาอุปกิตศิลปสาร 
4.  ร าพึงในป่าช้า พระยาอุปกิตศิลปสาร 
6.  นิทานเวตาล พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ฯลฯ 

3) หนังสืออ่านชุดกวีนิพนธ์ กรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสืออ่านประกอบ  ลักษณะของ
หนังสือเรียนเป็นการคัดเลือกเอาหนังสือที่กวีเก่าๆ ร้อยกรองไว้ โดยเลือกที่โวหารและวิธีประพันธ์ที่แปลก ๆ 
แล้วคัดตัดตอนจัดพิมพ์  

 

หนังสืออ่ำนชุดกวีนิพนธ์ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ราชาธิราช ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 เวนิสวาณิช 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 วาสิฏฐี 

 
 2.3.7.2 แบบเรียนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 3 ชั้นปี (ระดับมัธยมศึกษำปีที่        

1 -3) ตำมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2521 ใช้ระหว่ำง พ.ศ. 2504 – 2520 มีหนังสือที่ก าหนดให้ใช้ในโรงเรียน 
แบ่งเป็นแบบเรียนวรรณคดี และแบบเรียนทางภาษาดังนี้   

2.3.7.2.1) แบบเรียนภำษำไทยชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   
  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยม
ตอนต้น เพ่ือปรับปรุงสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ลักษณะของหนังสือเรียนเป็นการคัดตัด
ตอนมาจากหนังสือหลายประเภทและมีแบบฝึกหัดการใช้ทักษะภาษาไทย หนังสือชุดนี้มีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างไปจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดก่อนๆ คือ ประกอบด้วย ค าแนะน า บทน าเร่ือง เนื้อเร่ือง กิจกรรม

หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย
หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 2 1. สมเด็จเจ้าแตงโม พระยาปริยัติธรรมธาดา
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ของแต่ละเนื้อเรื่อง สังเขปประวัติผู้แต่ง และศัพทานุกรม รวมกันอยู่ในท้ายเล่ม หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษ
สัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 3 เล่ม ดังต่อไปนี้ 

หนังสือเรียนภำษำไทยชุดทักษะสัมพันธ์ 
หนังสือเรียนภำษำไทยชุดทักษสัมพันธ์ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น เล่ม 1 ประกอบด้วยเรื่อง
ต่างๆ ต่อไปนี้ 

1. ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
2. สัตวาภิธาน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
3. พระร่วงสวรรคโลก พระยาโกมารกุลมนตรี 
4. รามเกียรติ์ (ตอนศึกไมยราพ) พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก 
5. ผู้ชนะสิบทิศ ยาขอบ ฯลฯ 

 

หนังสือเรียนภำษำไทยชุดทักษะสัมพันธ์ 
หนังสือเรียนภำษำไทยชุดทักษสัมพันธ์

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เล่ม 2 
ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. พ่อแม่รังแกฉัน พระยาอุปกิตศิลปสาร 
2. นิทานเทียบสุภาษิต พระยาศรีหราชฤทธิไกร 
3. ฝนทั่งเป็นเข็ม พายเรือทวนน้ า 
4. ฝนทั่งเป็นเข็ม พายเรือทวนน้ า 
5. พระยาพิชัยดาบหัก คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ 
6. ราชาธิราช (ตอนพลายประกายมาศ) เจ้าพระยาพระคลัง ฯลฯ 

หนังสือเรียนภำษำไทยชุดทักษสัมพันธ์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เล่ม 3 
ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

2. โลกานุศาสนี พากย์เบื้องต้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ 
ธมมธโร) 

3. ขุ นช้ า ง -ขุ นแผน  ตอนพลายแก้ ว แต่ ง ง าน กับนาง พิม 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

หนังสือเรียนภำษำไทยชุดทักษสัมพันธ์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เล่ม 3 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 

4. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

5. โลกานุศาสนี พากย์เบื้องต้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ 
ธมมธโร) 

6. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

7. โลกานุศาสนี พากย์เบื้องต้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ 
ธมมธโร) 

8. ขุ นช้ า ง -ขุ นแผน  ตอนพลายแก้ ว แต่ ง ง าน กับนาง พิม 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

9. ธรรมจริยาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต พระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
10. ความเพียร ความมัธยัสถ์ ฯลฯ 

ของแต่ละเนื้อเรื่อง สังเขปประวัติผู้แต่ง และศัพทานุกรม รวมกันอยู่ในท้ายเล่ม หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษ
สัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 3 เล่ม ดังต่อไปนี้
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2.3.7.2.2) หนังสือก ำหนดให้เลือกอ่ำนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ลักษณะของหนังสือ
ประกอบด้วย วรรณกรรมหลายๆ รูปแบบ ทั้งร้อยกรองร้อยแก้ว โดยแบ่งเป็น บันเทิงคดี สารคดี และ
ค าประพันธ์  

หนังสือก ำหนดให้เลือกอ่ำนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ได้แก่ 

1. ราชาธิราช ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง กรมวิชาการ 
2. บทละครค ากลอนเรื่องพระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
3. ลิลิตนิทราชาคริต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4. ธรรมจริยา เล่ม 4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
5. เทศนาเสือป่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

 
2.3.7.2.3) หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
คณะกรรมการจัดท าสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 3 เล่ม 

ลักษณะของหนังสือเป็นการรวบรวมเอาเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมตอนต้น ปี พ.ศ. 2521 
โดยจัดเรียงเนื้อหาใหม่ท าให้ง่ายขึ้น เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น เรื่องของเสียงในภาษาไทย 
ประโยคและการสื่อสาร ฯลฯ ในแต่ละบทประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัดหรือกิจกรรม ทั้งนี้ก าหนดให้ใช้สอน
ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดฝึกทักษสัมพันธ์ไปพร้อมกัน 

 

หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
หนังสือเรียนวิชำหลักภำษำไทย เล่ม 1  บทที่ 1 เสียงในภาษาไทย 

บทที ่2 อักษรไทยและหลักการเขียน 
บทที ่3 ไตรยางศ ์
บทที่ 4 ประโยคและการสื่อสาร 
บทที่ 5 การจ าแนกค าในภาษาไทย 
บทที่ 6 การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย 
บทที่ 7 การใช้พจนานุกรม 

หนังสือเรียนวิชำหลักภำษำไทย เล่ม 2 บทที ่1 ค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทย 
บทที่ 2 ค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทย (ต่อ) 
บทที่ 3 การแยกส่วนของประโยคที่ใช้สันธานหลายชนิด 
บทที่ 4 การขยายส่วนต่างๆ ของประโยค 
บทที่ 5 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือ 
บทที่ 6 ราชาศัพท์พ้ืนฐาน 
 

หนังสือเรียนวิชำหลักภำษำไทย เล่ม 3 บทที ่1 ค า 

2.3.7.2.2) หนังสือก ำหนดให้เลือกอ่ำนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ลักษณะของหนังสือ
ประกอบด้วย วรรณกรรมหลายๆ รูปแบบ ทั้งร้อยกรองร้อยแก้ว โดยแบ่งเป็น บันเทิงคดี สารคดี และ
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หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
บทที่ 2 กลุ่มค าและหน้าที่ของกลุ่มค า 
บทที่ 3 การสังเกตลักษณะของค าที่เป็นค าไทยแท้ ถ้อยค าที่มา
จากภาษาอ่ืน 
บทที่ 4 การสะกดตัวให้ถูกต้อง 
บทที่ 5 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
บทที่ 6 ราชาศัพท์ที่จ าเป็นต้องทราบ 

 
2.3.8 แบบเรียนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2503 ใช้ระหว่ำง 

พ.ศ. 2503 – 2517
หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ปี พ.ศ. 2503 ก าหนดให้มีชั้นเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ชั้นปี คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4)และมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) มีหนังสือที่
ก าหนดให้ใช้ในโรงเรียน แบ่งเป็นแบบเรียนวรรณคดี และแบบเรียนทางภาษา ดังนี้    

2.3.8.1) หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย  
ลักษณะของหนังสือเรียน เป็นหนังสือรูปชุมนุมวรรณคดี คือคัดเลือกวรรณคดีบางตอนบาง

เรื่องมารวมไว้ที่ เดียวกัน มีลักษณะเช่นเดียวกับวรรณคดีไทย เล่ม 1-3 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประกอบด้วย บทน าเรื่อง ประวัติผู้แต่งเนื้อเรื่อง การอธิบายค าศัพท์ และกิจกรรม หนังสือแบบเรียนวรรณคดี
ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 2 เล่ม ได้แก่ 

หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 4 

(ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4) 
1. กาพย์เห่เรือ ประพาสธารทอง เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ์ 
2. บทพากย์รามเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
3. นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ 
4. ลิลิตตะเลงพ่าย กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
5. สมุทโฆษชาดก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมณอมรพันธุ์ 

ฯลฯ 
 

หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5 
(ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5) 

1. จดหมายราชทูตไทย พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
2. เวสสันดรชาดก (กัณฑ์ซูซกและกัณฑ์กุมาร) ส านักวัดสังข์

กระจาย เจ้าพระยาคลัง (หน) 
3. ขุนช้าง-ขุนแผน (ตอนก าเนิดพลายงาม) พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
4. อิเหนา (ตอนอิเหนาออกจากเมืองดาหาเตรียมภิเษกนางบุษบา

และอิเหนาเผาเมือง) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
บทที่ กลุ่มค าและหน้าที่ของกลุ่มค า
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หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
5. มัทนะพาธา (บทรักของท้าวไชยเสน) พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ  
  

2.3.9 หนังสือเรียนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตามหลักสูตร 2521ประกาศใช้ระหว่าง ปี 
พ.ศ. 2518 – 2523   

กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรังปรุงและจัดท าสื่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดท าเป็น 2 เล่ม ดังนี้ 

1. หนังสืออ่านภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. หนังสืออ่านภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

หนังสืออ่านภาษาไทยทั้ง 2 เล่มนี้ ลักษณะของหนังสือประกอบด้วยร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทความและ
สารคดีต่างๆ ที่แต่งขึ้นในยุคสมัยต่างกัน หลายเรื่อง หลายรส หลายแบบ และคัดตัดตอนมารวมกันไว้            
มีลักษณะเช่นเดียวกับวรรณคดีไทย เล่ม 4 – 5 แต่มีการปรับปรุงโดยคัดบางเรื่องออก ดังต่อไปนี้ 

หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
หนังสืออ่ำนภำษำไทย  
ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

1. กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ์ 
2. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทอง เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ์ 
3. บทพากย์รามเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
4. นิราศภูเขาทอง พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
5. สวัสดิรักษา พระสุนทรโวหาร (ภู่) ฯลฯ 

หนังสืออ่ำนภำษำไทย  
ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

1. จดหมายราชทูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) 

2. เวสสันดรชาดก (กัณฑ์ซูซกและกัณฑ์กุมาร) ส านักวัดสังข์กระจาย 
เจ้าพระยาคลัง (หน) 

3. ขุนช้าง-ขุนแผน (ตอนก าเนิดพลายงาม) พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
4. มัทนะพาธา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. บทละครเบิกโรงเรื่องพระคเณศเสียงา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 
 

2.3.10 หนังสือเรียนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตามหลักสูตร 2524 
หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร พ.ศ. 2524 ก าหนดใช้หนังสือเรียน

วิชาภาษาไทยชุดวรรณคดีวิจักษ์และหนังสือเรียนชุดทักษพัฒนาส าหรับวิชาบังคับ 
2.3.10.1) หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ ลักษณะของหนังสือชุดนี้ เป็นหนังสือเรียน

ภาษาไทยที่ต่อจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์มีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือเป็นการคัดตัดตอนมาจาก

หนังสือเรียนหลักภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
มัทนะพาธา (บทรักของท้าวไชยเสน) พระบาทสมเด็จพระ

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย62



63 

หนังสือไทยหลายประเภททั้งร้อยแก้วร้อยกรอง แต่บทที่คัดมาจะมีข้อคิดที่ซับซ้อนลึกซ้ึงกว่าชุดทักษะสัมพันธ์ 
หนังสือเรียนชุดนี้มีทั้งหมด 2 เล่ม คือ หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม 1 และ 2 มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

 
หนังสือเรียนภำษำไทยชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม 1 1. เด็กบ้านสวน พ.เนตรรังสี 

2. เมื่อหัวถึงหมอน นายต ารา ณ เมืองใต้ 
3. พระครูวัดฉลอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระยา

ด ารงราชานุภาพ 
4. อิเหนา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
5. มอม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ฯลฯ 

หนังสือเรียนภำษำไทยชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม 2 1. โคลงสุภาษิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

2. ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
3. มหาเวสสันดอนชาดก (กัณฑ์หนปกุมาร) เจ้าพระยา

พระคลัง 
4. นิทานเวตาล น.ม.ส. 
5. เรื่องสั้น เราคือลูกของพระแม่ธรณี อิศรา อมันตกุล 

ฯลฯ 
 

2.3.10.2) หนังสือก าหนดให้เลือกอ่าน มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 

หนังสือก ำหนดให้เลือกอ่ำน 
กลุ่มที่ 1 

1. กองทัพธรรม สุชีพ ปุญญานุภาพ 
2. วาสิฏฐีภาคพ้ืนดิน เสถียรโกเศศและนาคะประทีป 
3. เกิดเป็นหมอ นายแพทย์วรวิทย์ วิสิษฐ์กิจการ 
4. ข้างหลังภาพ ศรีบูรพา 
5. จดหมายจากเมืองไทย โบตั๋น ฯลฯ 

หนังสือก ำหนดให้เลือกอ่ำน 
กลุ่มที ่2 

1. จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม สันต์ ท.โกมลบุตร แปล
ของ บาทหลวงตาชาร์ด เล่ม 3-5 

2. ชีวประวัติของข้าพเจ้า (มหาตมะ คานธี) กรุณา กุศลาสัย แปล 
3. ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 
4. ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาจากทาสหลวง สมาน วนกิจ แปลและเรียบเรียง 
5. ตามเสด็จปากีสถาน ม.จ. วิภาวดี รังสิต ฯลฯ 

หนังสือก ำหนดให้เลือกอ่ำน 
กลุ่มที่ 3 

1. นิราศเกาหลี พล ร.ท. จวบ หงสกุล 
2. ประชุมโวหารของสุนทรภู่ กรมศิลปากร 
3. สาวิตรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หนังสือไทยหลายประเภททั้งร้อยแก้วร้อยกรอง แต่บทที่คัดมาจะมีข้อคิดที่ซับซ้อนลึกซ้ึงกว่าชุดทักษะสัมพันธ์
หนังสือเรียนชุดนี้มีทั้งหมด 2 เล่ม คือ หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม 1 และ 2 มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
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2.3.10.3) หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพัฒนา ลักษณะของหนังสือ เป็นหนังสือที่มุ่งฝึกการ
ใช้ภาษาเพ่ือส่ือสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในแต่ละเล่มประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ มี
หลักเกณฑ์และแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น หนังสือเรียน
ชุดนี้มี 2 เล่ม ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

 
หนังสือเรียนวิชกำภำษำไทยชุดพัฒนำ เล่ม 1 
ประกอบด้วย 

1. พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร 
2. การสื่อสารด้วยภาษาไทย 
3. ทักษะภาษาในการส่งและรับสาร 
4. การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง 
5. การพูดขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 

หนังสือเรียนวิชกำภำษำไทยชุดพัฒนำ เล่ม 2 
ประกอบด้วย 

1. วัฒนธรรมกับภาษา 
2. คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
3. ความคิดกับภาษา 
4. การใช้ถ้อยค าส านวนให้มีประสิทธิผล 
5. การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ ฯลฯ 

 
แบบเรียนภาษาไทยแต่ละหลักสูตรแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า 

เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมือนกันตรงที่ เนื้อหาทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการสอดแทรกคุณธรรมเพราะ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจและเจตคติ อันน าไปสู่การกระท าที่ดีและถูกต้องด้วยเหตุนี้คุณธรรมจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้นักเรียนพร้อมที่จะเผชิญโลกได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาในบทเรียนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการพัฒนาความยากขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งจากการศึกษาแบบเรียนการจัดการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ยังคงมีความคล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย ที่เน้น การอ่านออกและเขียนได้ มีวรรณกรรมใช้เป็นแบบเรียน แต่ใน
ด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนมีเพ่ิมเติมจากส านักราชบัณฑิต และวัด นั่นคือ การมีส านักหมอสอนศาสนา ที่
เริ่มมีบทบาทในการเรียนกาสอนหนังสือมากขึ้น เนื่องจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยนั้นมีความรุ่งเรือง
มาก จึงท าให้สมเด็จพรนารายณ์มหาราชก าหนดให้การปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่พยายามให้มี
การจัดท าแบบเรียนให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสอนหนังสือแก่เยาวชนไทย โดยพระโหราธิบดีได้แต่ง
แบบเรียนชื่อ "จินดามณี"  ขึ้นเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ร่วมกับการมีวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง  

ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ ได้ทรงฟ้ืนฟูการเล่าเรียนโดยทั่วไปแต่ก็ทรงเห็นความส าคัญ และสนับสนุนการเล่า
เรียนพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ดังนั้นสมัยนี้จึงยังไม่มีแบบเรียนภาษาไทยเล่มใหม่การเรียนยังใช้หนังสือที่เหลือ
ตกทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย คือหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีและจินดามณีฉบับสมัย          
พระเจ้าบรมโกศ เป็นหลักในการสอนให้อ่านออกเขียนได้  ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 5) แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และด้าน
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลมาจากแรงผลักดันจากประเทศตะวันตก และความต้องการให้ประเทศไทยมี

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพัฒนาเลม 1

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพัฒนาเลม 2

การสอนหนังสือมากขึ้น

มาก จึงทําใหสมเด็จพระนารายณ
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2.3.10.3) หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพัฒนา ลักษณะของหนังสือ เป็นหนังสือที่มุ่งฝึกการ
ใช้ภาษาเพ่ือส่ือสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในแต่ละเล่มประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ มี
หลักเกณฑ์และแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น หนังสือเรียน
ชุดนี้มี 2 เล่ม ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

 
หนังสือเรียนวิชกำภำษำไทยชุดพัฒนำ เล่ม 1 
ประกอบด้วย 

1. พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร 
2. การสื่อสารด้วยภาษาไทย 
3. ทักษะภาษาในการส่งและรับสาร 
4. การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง 
5. การพูดขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 

หนังสือเรียนวิชกำภำษำไทยชุดพัฒนำ เล่ม 2 
ประกอบด้วย 

1. วัฒนธรรมกับภาษา 
2. คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
3. ความคิดกับภาษา 
4. การใช้ถ้อยค าส านวนให้มีประสิทธิผล 
5. การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ ฯลฯ 

 
แบบเรียนภาษาไทยแต่ละหลักสูตรแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า 

เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมือนกันตรงที่ เนื้อหาทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการสอดแทรกคุณธรรมเพราะ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจและเจตคติ อันน าไปสู่การกระท าที่ดีและถูกต้องด้วยเหตุนี้คุณธรรมจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้นักเรียนพร้อมที่จะเผชิญโลกได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาในบทเรียนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการพัฒนาความยากขึ้นมาเรื่อย ๆ ซึ่งจากการศึกษาแบบเรียนการจัดการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ยังคงมีความคล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย ที่เน้น การอ่านออกและเขียนได้ มีวรรณกรรมใช้เป็นแบบเรียน แต่ใน
ด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนมีเพ่ิมเติมจากส านักราชบัณฑิต และวัด นั่นคือ การมีส านักหมอสอนศาสนา ที่
เริ่มมีบทบาทในการเรียนกาสอนหนังสือมากขึ้น เนื่องจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยนั้นมีความรุ่งเรือง
มาก จึงท าให้สมเด็จพรนารายณ์มหาราชก าหนดให้การปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่พยายามให้มี
การจัดท าแบบเรียนให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสอนหนังสือแก่เยาวชนไทย โดยพระโหราธิบดีได้แต่ง
แบบเรียนชื่อ "จินดามณี"  ขึ้นเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ร่วมกับการมีวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง  

ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ ได้ทรงฟ้ืนฟูการเล่าเรียนโดยทั่วไปแต่ก็ทรงเห็นความส าคัญ และสนับสนุนการเล่า
เรียนพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ดังนั้นสมัยนี้จึงยังไม่มีแบบเรียนภาษาไทยเล่มใหม่การเรียนยังใช้หนังสือที่เหลือ
ตกทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย คือหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีและจินดามณีฉบับสมัย          
พระเจ้าบรมโกศ เป็นหลักในการสอนให้อ่านออกเขียนได้  ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 5) แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และด้าน
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลมาจากแรงผลักดันจากประเทศตะวันตก และความต้องการให้ประเทศไทยมี

2.3.10.3) หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพัฒนา ลักษณะของหนังสือ เป็นหนังสือที่มุ่งฝึกการ
ใช้ภาษาเพ่ือส่ือสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในแต่ละเล่มประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ มี
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ความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศต่าง ๆ การต้องการคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยราชการนี้มีส่วนส าคัญในการ
กระตุ้นให้รัฐบาลได้มีพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความเจริญรุดหน้า เพ่ือผลิตคนเข้ามาใช้ในราชการแผ่นดิน 

การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากตั้งโรงเรียน
หลวงส าหรับราษฎรแล้วยังได้ตั้งหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยตรงคือ “กรมศึกษาธิการ” เมื่อ 
พ.ศ. 2430 และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกรมคนแรก แบบเรียน
ภาษาไทยสมัยปฏิรูปการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 พ.ศ.  2414 – 2430 ใช้แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2431 – 2453 มีแบบเรียน 5 เล่มคือ แบบเรียนเร็วของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ, แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ,  

จึงนับได้ว่า ในสมัยปฏิรูปการศึกษานี้เป็นยุคท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีหนังสือเรียนเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ 
 อนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นั้น ประเทศไทยได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2464 เป็นการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่อายุ 7 – 14 ปี  

ในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎเกณฑ์การ
ควบคุมของกรมต ารา (ภายหลังนี้ กรมราชบัณฑิตได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมต ารา)  เพ่ือส่งเสริมให้มีการแต่ง
ต าราอย่างแพร่หลาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จึงมีการแต่งหนังสือแบบเรียนกันอย่างกว้างขวาง และ
โรงเรียนก็มีโอกาสเลือกใช้หนังสือเรียนได้มากข้ึนด้วย เช่น แบบเรียนใหม่และแบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี นอกเหนือจากนี้ยังมีหนังสือเรียนเล่มอ่ืน ๆ ขึ้นเพ่ือใช้ในโรงเรียน เนื้อหาในหนังสือเรียนมี
ความหลากหลายในสรรพวิทยามากขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จึงมีการแต่งหนังสือแบบเรียนกัน
อย่างกว้างขวาง และโรงเรียนก็มีโอกาสเลือกใช้หนังสือเรียนได้มากขึ้นด้วย ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การ
พิมพ์ได้ซบเซาลงเนื่องจากภาวะขาดแคลนกระดาษและขัดสนทางเศรษฐกิจอย่างหนัก 

หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น สยามไวยากรณ์ (หลักภาษาไทย) ของพระยาอุป
กิตศิลปสาร แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ แบบสอนอ่านมาตรฐานของ นายยง อิงคเวทย์ 
แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้าของนาย กี่ กีรติวิทโยฬาร แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวีของนายอภัย จัน
ทวิมล หนังสือดรุณศึกษาของภราดา ฟ.ฮีแลร์ หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพ้ืนฐานภาษาของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

ต่อมาหลักสูตรการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงคือ หลักสูตรฉบับปี 2521 ได้ปรับปรุงระยะเวลา
ในการเรียนตลอดมา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2521 เป็นหลักสูตรที่ใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่เรียกว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีใช้จนถึงปัจจุบัน  

ในการศึกษาพัฒนาการของการสร้างหนังสือแบบเรียนภาษาไทย แสดงให้เห็นแนวความคิดในด้านการ
จัดการศึกษาของประเทศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ดังจะเห็นได้จากการบรรจุเนื้อหาความรู้

ความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศต่าง ๆ การต้องการคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยราชการนี้มีส่วนส าคัญในการ
กระตุ้นให้รัฐบาลได้มีพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความเจริญรุดหน้า เพ่ือผลิตคนเข้ามาใช้ในราชการแผ่นดิน
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ความคิด แบบสมัยใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการเขียนภาษาไทย ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนแผนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในสรรพวิทยาต่าง ๆ มากกว่าการอ่านการเขียนสะกดค า
ให้ถูกต้องดังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบจารีตในอดีต ในเนื้อหาด้านวรรณกรรมก็เช่นกัน จากเดิม 
ไม่มีการก าหนดว่าต้องใช้เรื่องใดเป็นหนังสือแบบเรียน เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2499 
คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงให้เป็นการตัด
ตอนจากวรรณคดีหลายๆ เรื่อง มาพิมพ์รวมเล่มเข้าด้วยกัน พร้อมจัดท าค าอธิบายโดยละเอียด พร้อมจัด
กิจกรรมเป็นแนวทางท้ายเรื่องทุกเรื่อง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วรรณคดีหลายเรื่อง หลายรูปแบบ และมี
วิวัฒนาการจนถึงยุคปัจจุบัน ที่มีการน าความรู้ที่มีความทันสมัย ความก้าวหน้าทางสังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาบรรจุในเนื้อหาแบบเรียน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน  ความต้องการของสังคม  
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สมัยใหม่จาการอ่านเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการมีเนื้อหาวรรณคดีไทยเรื่อง
ต่างๆ ที่ยังคงเป็นตัดตอนมาจากหลายเรื่อง เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เยาวชนไทยพึงมีใน
ยุคปัจจุบัน 
 

ความคิด แบบสมัยใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการเขียนภาษาไทย ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนแผนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในสรรพวิทยาต่าง ๆ มากกว่าการอ่านการเขียนสะกดค า
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บทท่ี 3
กำรน ำเสนอเนื้อหำของแบบเรียนไทยในด้ำนต่ำง ๆ

 
ในบทที ่2 ได้กล่าวถึงแบบเรียนภาษาไทย 2 ลักษณะคือ 
1. แบบเรียนภาษาไทยสมัยที่มีพระภิกษุเป็นผู้สอน กุลบุตรที่บวชเรียนเป็นผู้เรียน สถานที่เรียนคือ วัด

หรือที่เรียกว่า ส านักสงฆ์ แบบเรียนที่ใช้คือ จินดามณีฉบับพระโหราธิบดี จินดามณีฉบับต่าง ๆ แบบเรียน
ประถม ก กา แบบสอนอ่านประถม ก กา แบบเรียนปฐมมาลาแบบเรียนอักษรนิติ เป็นต้น 

2. แบบเรียนภาษาไทยสมัยที่มีฆราวาสเป็นผู้สอน นักเรียนเป็นผู้เรียน สถานที่เรียนคือโรงเรียน 
แบบเรียนสมัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

2.1 แบบเรียนภาษาไทยก่อนมีพระราชบัญญัติหลักสูตรการเรียน 
การสอน ได้แก่ แบบเรียนหลวง แบบเรียนหลวง เป็นแบบเรียนภาษาไทยที่ใช้เวลาสอนตามที่ผู้เขียน

ก าหนด เนื่องจากยังไม่มีพระราชบัญัติหลักสูตรการเรียนการสอน แบบเรียนหลวงที่เป็นแบบเรียนหลัก เช่น 
2.1.1 แบบเรียนหลวง ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประกอบด้วย 5 เล่ม 

คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิตินิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
นักเรียนที่เรียนจบแบบเรียนหลวง เข้ารับราชการได้ 

2.1.2 แบบเรียนเร็ว ของ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ประกอบด้วย 3 เล่ม คือ 
แบบเรียนเร็ว เล่มต้น แบบเรียนเร็วเล่มกลาง และแบบเรียนเร็วเล่มปลาย ใช้เวลาเรียน หนึ่งปีครึ่ง 

2.2 แบบเรียนที่ใช้ในสมัยที่มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย แบ่งเป็น 
  2.2.1 แบบเรียนที่ใช้ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พ.ศ.
2503 – พ.ศ. 2543) ได้แก่ 

1) หลักสูตรพุทธศักราช 2503 มีโครงสร้าง ดังนี้   
หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 4 ปี 
หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี (ม.ศ.1-2-3) 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 2 ปี (ม.ศ.4-5) 

หลักสูตรพุทธศักราช 2503 ใช้ประมาณ15 ปี และปรับระบบการศึกษาประถมศึกษาเป็น 6 ปี 
2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2521และ2524 มีโครงสร้างการเรียน ดังนี้ 

หลักสูตรประโยคประถมศึกษา 6 ปี 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  3 ปี (ม.ศ.1-2-3) 
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  3 ปี (ม.ศ.4-5-6) 
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) มีโครงสร้าง

การเรียนเหมือน พุทธศักราช 2521 แต่ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี   หลักสูตรนี้ได้น าไปปฏิบัติใช้เป็น
เวลา 10 ปีจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน) 

บทท่ี 3
กำรน ำเสนอเนื้อหำของแบบเรียนไทยในด้ำนต่ำง ๆกำรน ำเสนอเนื้อหำของแบบเรียนไทยในด้ำนต่ำง ๆกำรน ำเสนอเนื้อหำของแบบเรียน
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2.2.2 แบบเรียนที่ใช้ระยะหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(พ.ศ.2544-ปัจจุบัน) ได้แก่ 
  1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ระดับชาติ และเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 12 ปี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 4 
ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ปี คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-2-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (4-5-6) ช่วงชั้นที่ 3 (1-3) ช่วงชั้นที่ 4 (4-5-6) 
  2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  แบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่มีการประกาศใช้หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจึงมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนระดับชั้นเรียน พร้อม ๆ กับมีการใช้แบบเรียนภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยแต่ละหลักสูตร หนังสือเล่มนี้จะแบ่งลักษณะการใช้
แบบเรียนภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ออกเป็น 3 ลักษณะหลัก ได้แก่ 

3.1 การใช้แบบเรียนภาษาไทยศึกษาพัฒนาการทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน 

3.2 การใช้แบบเรียนภาษาไทยศึกษาพัฒนาการความรู้ด้านหลักภาษาไทย  
3.3 การใช้แบบเรียนภาษาไทยศึกษาพัฒนาการความรู้ด้านวรรณคดีไทย ดังนี้ 

 
3.1 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรทักษะด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทย ดังนี้ 

1) การอ่าน สามารถอ่านออกเสียงค า ประโยค ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
2) การเขียน สามารถเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ ย่อความ

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ 
3) การฟัง การดู และการพูด สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพูดแสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึก ได้อย่างมีเหตุผล ฯลฯ 
4) หลักการใช้ภาษา สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามโอกาส 
5) วรรณคดีและวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือศึกษาข้อมูล แนวคิด คุณค่า

ของงานประพันธ์ หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ 
การน าเสนอรูปแบบการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง 

ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน หรือทักษะการเขียน จะพบได้จากแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

1. แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
          2. แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 – 3 ของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ โดยมีพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ช่วยเรียบเรียง 

2.2.2 แบบเรียนที่ใช้ระยะหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(พ.ศ.2544-ปัจจุบัน) ได้แก่
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3. แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
4. แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ของหลวงดรุณกิจวิทูร โดยมี นายฉันท์ ข าวิไล ช่วยเรียบเรียงตอนต 
5. แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 
6. หนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
7. หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
8. หนังสือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2544  
9. หนังสือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 

(ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาทีและชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า) 
10 หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เล่ม 1-3) หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตามหลักสูตร ปี พุทธศักราช 2503 
11. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ และชุดทักษพัฒนา หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตาม

หลักสูตร ปี พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
12. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณสารวิจักษณ์ หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร  ปี

พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
13. การสอนอ่าน–เขียนหนังสือเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
14. แบบเรียนหลักภาษาไทย หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนภาษาไทยฉบับต่าง ๆข้างต้น ครูผู้สอนจะยึดหลักส าคัญใน
การสอน คือการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ โดยที่ผู้เรียนต้องฟังครูอธิบายให้เข้าใจ มีการฝึกทักษะการพูด
ตอบค าถามครู ฝึกทักษะการเขียนหนังสือระดับสะกดค าระดับประโยคได้ถูกต้อง เป็นต้น มึผู้ให้ความหมายของ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนี้  

3.1.1 ควำมหมำยของกำรฟัง
 Rubin (1995 : 336 – 337 ; อ้างถึงใน ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย, 2561 : 16) กล่าวไว้ว่า การฟังเป็น
กระบวนการที่ผู้ฟังนั้นให้ความสนใจข้อมูลที่ได้ฟัง โดยเลือกและแปลความหมายของข้อมูลนั้นและใช้
จินตนาการจากสิ่งที่ฟัง ที่มองเห็นได้ชัดในการก าหนดสิ่งที่ก าลังฟังและสิ่งที่ผู้พูดก าลังพยายามสื่อจะแสดงออก
ทางการพูด 
 กระทรวงวัฒนธรรม (2556 ; อ้างถึงใน ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย, 2561 : 17) ได้ให้ความหมายของการ
ฟังว่า การฟัง หมายถึงการรับสาร หรือเสียงที่ได้ยินทางหู การฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีมารยาทและรู้จักพินิจ
พิเคราะห์เนื้อหาของสาร ที่รับว่ามีข้อเท็จจริง อย่างไร รู้จักจับใจความส าคัญ ใจความย่อย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ประโยชน์ จากการฟังอย่างเต็มที่  

3. แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี3. แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี3. แบบเรียน
4. แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ของหลวงดรุณกิจวิทูร โดยมี นายฉันท์ ข าวิไล ช่วยเรียบเรียงตอนต
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 ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2543 : 32 ; อ้างถึงใน ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย, 2561 : 17) ได้ให้ความหมายของ
การฟังว่า การฟังนั้นต่างกับการได้ยิน ซ่ึงเป็นการรับรู้อย่างหนึ่งของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่อง
รับรู้ แต่การฟังเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการท างานอย่างตั้งใจของระบบประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
การได้ยิน การรับรู้หรือสัญชาตญาณ การจ าได้ และความเข้าใจ หมายความว่าในการฟังนั้นต้องมีการรับสาร
และ ตีความหมายของสารที่ได้ยินนั้นด้วยการฟังจึงนับว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังต้องใช้ทักษะ ไหวพริบ 
และความคิดเป็นส าคัญ  
 สรุปได้ว่า การฟัง คือกระบวนการคิด ตีความ วิเคราะห์ แยกแยะความหมายจากการได้ยินเรื่องราว
ต่าง ๆ หรือจากการรับสารผ่านทางหู จากผู้พูดหรือสื่ออุปกรณ์การสื่อสารทางเสียงต่าง ๆ เพ่ือจับใจความ
ส าคัญของสิ่งที่ได้รับจากสารนั้นและสามารถน าสารที่ได้ฟังไปปรับใช้เพ่ือปฏิบัติตามความมุ่งหมายของการฟัง
ได้อย่างถูกต้อง 
 

3.1.2 ควำมหมำยของกำรพูด
 Rubin (1995 : 336-337) กล่าวไว้ว่า การฟังเป็นกระบวนการที่ผู้ฟังนั้นให้ความสนใจข้อมูลที่ได้ฟัง 
โดยเลือกและแปลความหมายของข้อมูลนั้นและใช้จินตนาการจากสิ่งที่ฟัง ที่มองเห็นได้ชัดในการก าหนดสิ่งที่
ก าลังฟังและสิ่งที่ผู้พูดก าลังพยายามสื่อจะแสดงออกทางการพูด 
 กระทรวงวัฒนธรรม (2556) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟัง หมายถึงการรับสาร หรือเสียงที่ได้
ยินทางหู การฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีมารยาทและรู้จักพินิจพิเคราะห์เนื้อหาของสาร ที่รับว่ามีข้อเท็จจริง
อย่างไร รู้จักจับใจความส าคัญ ใจความย่อย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ จากการฟังอย่างเต็มที่ 
 ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2543 : 32) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟังนั้นต่างกับการได้ยิน ซึ่งเป็นการ
รับรู้อย่างหน่ึงของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเคร่ืองรับรู้ แต่การฟังเป็นพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นจากการ
ท างานอย่างตั้งใจของระบบประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วย การได้ยิน การรับรู้หรือสัญชาตญาณ การจ าได้ 
และความเข้าใจ หมายความว่าในการฟังนั้นต้องมีการรับสารและ ตีความหมายของสารที่ได้ยินน้ันด้วยการฟัง
จึงนับว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังต้องใช้ทักษะ ไหวพริบ และความคิดเป็นส าคัญ 
 สรุปได้ว่า การฟัง คือกระบวนการคิด ตีความ วิเคราะห์ แยกแยะความหมายจากการได้ยินเรื่องราว
ต่าง ๆ หรือจากการรับสารผ่านทางหู จากครูผู้พูดหรือสื่ออุปกรณ์การสื่อสารทางเสียงต่าง ๆ เพ่ือจับใจความ
ส าคัญของสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากสารนั้นจากครูและสามารถน าสารที่ได้ฟังครูอธิบาย หรือจากการอ่านหนังสือ 
ไปปรับใช้เพื่อปฏิบัติตามความมุ่งหมายของการฟังได้อย่างถูกต้อง 
 

3.1.3 ควำมหมำยของกำรอ่ำน 
 คลิฟฟอร์ด เอล บูช และ มิลเดรด เอช เฮอร์บเนอร์ (Clifford L. Bush and Mildred H. Huebner 
1970 : 90-91) ได้แสดงความคิดว่า การอ่าน เป็นกระบวนการซึ่งเกิดจากการที่ผู้อ่านน าเนื้อความที่อ่านไป
สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของตน ท าให้เกิดความคิดรวบยอดขึ้นแล้วจึงมีพฤติกรรมเกิดขึ้น คือ จะต้องมีการ

ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2543 : 32 ; อ้างถึงใน ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย, 2561 : 17) ได้ให้ความหมายของได้ให้ความหมายของได้
การฟังว่า การฟังนั้นต่างกับการได้ยิน ซ่ึงเป็นการรับรู้อย่างหนึ่งของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่อง
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แปลความหมาย มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน มีจุดมุ่งหมายในการอ่านและมีการจัดระเบียบความคิดจากความหมาย
ที่ได้รับจากการอ่าน 
 อารี สุทธิธน (2536 : 15) สรุปความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นการสื่อสาร เป็นกระบวน
การซึ่งเกิดจากการที่ผู้อ่านน าเนื้อหาที่อ่านไปสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมท าให้เกิดความคิดขึ้นในใจแล้วจึงมี
พฤติกรรมเกิดขึ้น การอ่านเป็นความคิด ความรู้สึก เป็นภาพจากสมองที่เกิดขึ้นในจิตใจหลังจากเห็นข้อความท่ี
อ่าน การอ่านเป็นการสื่อสารซึ่งแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การอ่านเป็น
กระบวนการให้ความหมายและค้นหาความหมาย และการอ่านคือ การสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน
โดยการที่ผู้อ่านถอดรหัสความคิดหรือความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อ 
 สรุปได้ว่า การอ่าน เป็นทักษะการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องถอดรหัส
ความหมายตัวอักษรหรือตัวหนังสือของผู้เขียน ว่าต้องการจะสื่อความหมายไปในแนวทางใด และผู้เขียน
จะต้องไตร่ตรองส านวนค าเพ่ือให้ความหมายที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่านบรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
ผู้เขียนจึงต้องค านึงถึงความหมายที่สื่อสารออกไปผ่านตัวอักษรหรือตัวหนังสือ ฉะนั้น การอ่านและการเขียนจึง
ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 

3.1.4 ควำมหมำยของกำรเขียน
 สมบัติ ศิริจันดา (2554 : 87 ; อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ แก้วกระจ่าง, 2557 : 4) กล่าวว่า การเขียน คือ 
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้เขียน ถ่ายทอด
ผ่านตัวอักษร(ภาษา) ไปยังผู้รับสาร เพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากกลุ่ม
หนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง และจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
 วิไลลักษณ์ แก้วกระจ่าง (2557 : 1) กล่าวสรุปการเขียนไว้ว่า การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก  ความต้องการตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนผ่านตั วอักษรไปยังผู้รับสารเพ่ือ
จุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนต้องเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบ เพ่ือสื่อสารออกมา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นการจัดล าดับความคิดด้วยการวางโครงเรื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะโครงเรื่องคือการเรียบเรียงความคิด ว่าจะเขียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับสิ่งใด มีใจความส าคัญว่าอะไร ได้
เนื้อหาครบถ้วนหรือไม่ มีข้อมูลใดที่ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติม การวางโครงเรื่องก่อนลงมือเขียนจะช่วยให้งานเขียน
สมบูรณ์ ไม่วกวนสับสน เพราะการวางโครงเร่ืองจะช่วยรวบรวมแนวคิด การจัดแนวความคิด การจัดล าดับ
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน ดังนั้น ทักษะการเขียนต้องใช้ความนึกคิดว่าจะเขียนอย่างไร จึงจะถ่ายทอด
ความหมายได้ตรงกับความคิดของผู้เขียน 
 สรุปได้ว่า การเขียนเป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้ตัวหนังสือเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้  ความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เขียน โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ หรือวางโครงเรื่อง
จากการรวบรวมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับสารเข้าใจในเจตนารมณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ การเขียนจึงเป็นทักษะส าคัญในการ
ใช้ภาษาอีกทักษะหนึ่ง 

แปลความหมาย มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน มีจุดมุ่งหมายในการอ่านและมีการจัดระเบียบความคิดจากความหมาย
ที่ได้รับจากการอ่าน
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3.1.5 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนระดับชั้นประถมศึกษำ
อิงอร สุพันธุ์วณิช และภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2560) ได้กล่าวไว้ใน “พัฒนาการรูปแบบวิธีการสอนอ่าน – 

เขียนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน” เกี่ยวกับแบบเรียนชั้น
ประถมศึกษา ดังนี้ 

3.1.5.1 หนังสือชุดมูลบทบรรพกิจ จะสอนการแจกลูกประสมค าอย่างละเอียดตั้งแต่การแนะน าให้
รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และมีการประสมค าที่มีพยัญชนะและสระต่าง ๆ กัน ส่วนการศึกษาเรื่อง
ตัวสะกดก็จะมีการน าตัวอย่างค าที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ จากหนังสือกาพย์พระไชยสุริยาของสุนทรภู่มาให้
นักเรียนมูลบทบรรพกิจอ่านด้วย การสอนแบบนี้เน้นการท่องจ าเป็นส าคัญ จะใช้เวลาเรียนนาน เมื่อถึงหน้าท า
นา เด็กจะกลับไปช่วยพ่อแม่ท านา เมื่อกลับมาเรียนหนังสือ ความรู้ก็จะไม่ต่อเนื่อง ส่วนอีก 5 เล่ม คือวาหนิติ์
นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ ไม่ค่อยมีการอธิบาย แต่จะยกตัวอย่างเป็น
จ านวนมากเพ่ือใหน้ักเรียนอ่านท่องจ าได ้

3.1.5.2 แบบเรียนเร็ว (3 เล่ม) เป็นแบบเรียนหลวงที่ใช้สอนในโรงเรียนหลวง และโรงเรียนราษฎร์
ทั่วไป เด็กจะเรียนจบได้เร็วกว่าชุดมูลบทบรรพกิจ แม้หนังสือชุดนี้จะสอนแจกลูกประสมค าเหมือนมูลบทบรรพ
กิจแต่วิธีสอนต่างกับที่เคยสอนมาแต่เดิม คือ สอนให้อ่านประสมค าจากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และให้รู้จัก
เครื่องหมายต่าง ๆ ด้วย แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนต้น  วิธีสอนอ่านจะเรียงล าดับดังนี้ 
- แบ่งสระ 28 ตัว ออกเป็น 3 ชุด แบ่งพยัญชนะ 44 ตัว ออกเป็น 6 วรรคให้นักเรียนอ่านประสม

พยัญชนะกับสระโดยไม่เรียงตามล าดับ ฝึกให้ผู้เรียนทายตัวพยัญชนะ   
- เริ่มสอนมาตรา ก กา ให้อ่านประสมพยัญชนะกับสระ 8 ตัวแรก เริ่มประสมค าพยางค์เดียว  ค าสอง

พยางค์ ค าสามพยางค์ไปตามล าดับ และค่อยๆ เพ่ิมสระไปจนครบ 3 ชุด 
- เมื่อนักเรียนอ่านประสมค าได้มากพอ ก็น าค ามาผูกเป็นเรื่องง่าย ๆ  ใช้ภาษาร้อยแก้วธรรมดา ไม่ได้ใช้

ภาษาร้อยกรองตามท่ีนิยมมาแต่ก่อน   
- สอนเรื่องไตรยางศ์ วรรณยุกต์ ให้แบบฝึกหัดอ่าน ผันอักษร เริ่มผันอักษรสูง กลาง ต่ า ตามล าดับ  
- สอนการอ่านประสมค าและการใช้อักษร 2 ตัวเรียงกัน คือ อักษรน า อักษรควบกล้ า 
ตอนปลำย วิธีสอนจะเรียงล าดับดังนี้ 
- อธิบายเรื่องตัวสะกดต่าง ๆ ให้นักเรียนเห็นรูปแบบการประสมสระและตัวสะกดอย่างชัดเจนสิ่งที่

น่าสนใจคือมาตราตัวสะกดแม่เกย จะใช้ ย, ว สะกด (ไม่มีแม่เกอว)  ส่วนตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราจะสอนให้ฝึก
อ่านประสมค าในตอนท้าย ๆ  

- ผูกเรื่องให้อ่านเป็นแบบฝึกในแต่ละตอน แบบหัดอ่านจะมีเนื้อหาสอนใจ สอนให้ช่างสังเกต มีมารยาท 
เป็นต้น  

- มีการสอนเรื่องเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น รร (ร หัน) สระอือที่ไม่มีตัวสะกด ต้องมี อ ต่อท้าย เสียง ทร ออก
เสียง ซ  ค าท่ีมีตัว ร แทรกกลางแต่ไม่ออกเสียง เช่น มารค  ฯลฯ  

- แบบเรียนเร็วเล่ม 1 สอนให้นักเรียนอ่านประสมค าจาก พยัญชนะ  42  ตัว  (ไม่มี  ฃ   ฅ)  สระ  24  ตัว   

3.1.5 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนระดับชั้นประถมศึกษำ
อิงอร สุพันธุ์วณิช และภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2560) ได้กล่าวไว้ใน “พัฒนาการรูปแบบวิธีการสอนอ่าน –
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 แบบเรียนเร็ว เล่ม 2  เป็นการสอนอ่าน สอนเขียน การใช้ไม้ม้วน ไม้มลาย ค าที่ใช้ตัว  ฆ  ญ  ณ  ธ  
ค าพ้อง  และค าท่ีมีการันต์ 
 แบบเรียนเร็ว เล่ม 3  เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ตอน ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาไวยากรณ์ไทยเก่ียวกับชนิดของ ค า 
ประโยค วิธีแต่งประโยค 

ภำพที่ 41  แบบเรียนเร็วของสมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ (2542) 
ที่มำ: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 

 
 หนังสือแบบเรียนเร็ว แบ่งออกเป็นบท แต่ละบทไม่ยาวนัก เนื้อหาไม่มาก ใช้การท่องจ าเฉพาะที่จ าเป็น 
เน้นการสอนให้นักเรียนอ่านประสมค า อ่านเรื่องสั้น ๆ ที่ผูกเป็นเรื่องจากค าที่เรียน เน้นให้รู้จักสังเกต ค าที่
น ามาใช้ในเร่ือง เช่น อักษรควบกล้ า อักษรน า ก็จะมีตัวอย่างเป็นค า วลี และเรื่องสั้น ๆ ที่เป็นร้อยแก้วอ่าน
เข้าใจง่าย เด็กจ าได้เร็ว ส่วนใหญ่สอนให้ใช้วิธีสังเกตการประสมค า  เม่ือนักเรียนได้เรียนบางบทแล้วต้อง
กลับไปช่วยพ่อแม่ท านา  เมื่อกลับมาเรียนต่อก็จะข้ึนเนื้อหาใหม่ได้ จึงสามารถสอนให้จบได้ในเวลาปีครึ่ง 
 

3.1.5.3 แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย เล่มต้น – เล่มปลำย ป.1 ของอ ำมำตย์โท พระวิภำชน์วิทยำสิทธิ์ 
(สังข์ พุกกะเวส) เล่มต้นมี 28 บท เล่มปลายมี 36 บท  

แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย เล่มต้น 28 บท เน้นให้นักเรียนฝึกอ่านประสมพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ คือเริ่มสอนให้อ่านสระเดี่ยวออกเสียงง่ายๆ เพียงหนึ่งหรือสองตัวก่อน แล้ว
ค่อยเป็นสระผสม พยัญชนะก็ไม่มากตัวนัก เล่มต้นยังไม่สอนให้อ่านตัวสะกด  

แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย เล่มปลำยมี 36 บท บทที่ 1 – 21 เน้นให้นักเรียนอ่านประสมค าโดยใช้
พยัญชนะประสมกับสระไปทีละบทจนครบสระ  28 รูป มีตัวอย่างเป็นค า และประโยคสั้น ๆ เพ่ือให้อ่านได้
คล่อง มีการใช้ค าซ้ า ๆ เพื่อให้เด็กจดจ าได้   

แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย บทที่ 22 – 28 เริ่มสอนให้อ่านออกเสียงค าที่ผันวรรณยุกต์กับอักษรสามหมู่ 
เริ่มด้วยอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า  และมีตัวอย่างค าที่ผันวรรณยุกต์นั้น ๆ ให้เห็นชัดเจน เช่น  

บอ  บ่อ บ้อ บ๊อ บ๋อ  ตาบ๊อปะตาบ๋อในบ่อเต่า  
สู  สู่ สู้    ตาสูไปสู่ป่า แกก็สู้กะเสือ 
พอ  พ่อ พ้อ    บิดาคือพ่อ ใบกะพ้อเขาห่อไต้ 

แบบเรียนเร็ว เล่ม 2  เป็นการสอนอ่าน สอนเขียน การใช้ไม้ม้วน ไม้มลาย ค าที่ใช้ตัว  ฆ  ญ  ณ  ธ  
ค าพ้อง  และค าท่ีมีการันต์
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 ในเล่ม มีภาพประกอบตามสมควร ท้ายเล่มจะมีสรุป อักษร 3 หมู่  รวมทั้ งการผัน อักษร                     
เพ่ือทบทวนว่าได้เรียนอะไรไปแล้ว  

แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย บทที่ 29 – 36 เมื่อนักเรียนเรียนจบเล่มนี้แล้ว จะมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
อักษรน า อักษรควบกล้ า  หลักไตรยางศ์  วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด  การสอนจะเรียงล าดับดังนี้ 

- ห  น า  อักษรต่ าเดี่ยว 8  ตัว  คือ ง ญ ย น ม ร ล ว และมีตัวอย่างค า  
- อ   น า  ย  มีตัวอย่างค า เช่น อย่า  อยู่ 
- น าค าที่เรียนแล้วมาผูกเป็นข้อความสั้น ๆ ให้นักเรียนฝึกอ่าน และจ าได้   
- อักษรสูงน าอักษรต่ า  ออกเสียงเป็น 2  พยางค์  พยางค์หน้าออกเสียง อะ กึ่งเสียง  เช่น 

สนาม อ่านว่า สะ - หนาม 
- อักษรควบกล้ ากับ ร  ล  ว  เช่น กราบ ครู 
- ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น เมฆ  
- น าค าที่เรียนมาผูกเป็นนิทานสั้น ๆ  ท าให้นักเรียนได้เห็นค าเหล่านั้นซ้ า ๆ กันหลายครั้งจะได้

จ าได้  และนิทานที่เป็นคติสอนใจท าให้เด็กอ่านสนุก จ าเนื้อหาได้ และน าคติสอนใจไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น ความเมตตา ความมีน้ าใจ เป็นต้น 

ภำพที่ 42 แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย เล่มปลำย 
ที่มำ: TARAD.com : เว็บไซต ์

3.1.5.4 แบบเรียนใหม่ ของเจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้แต่งขึ้น และ
ทดลองสอนในโรงเรียนจุลนาคก่อน  ต่อมาจึงได้ใช้ในโรงเรียนทั่วไป จุดประสงค์ของเล่ม 1 คืออ่านออกเขียนได้
เร็ว ส่วนเล่ม 2 สอนไวยากรณ์ ขณะนั้นมีโรงเรียนฝึกหัดครูแล้ว ครูที่ได้รับการฝึกให้สอนแบบใหม่ก็จะสอน
แบบเรียนใหม่ได้ผลดี แต่ผู้ที่ไม่รู้วิธีสอน เมื่อน าแบบเรียนใหม่ไปใช้ปรากฏว่าเด็กหลายคนเมื่อเรียนจบแล้วกลับ
อ่านหนังสือไม่ออก   

ในเ ล่มมีภาพประกอบตามสมควร ท้ายเล่มจะมีสรุป อักษร 3 หมู่  รวมทั้ งการผัน อักษร                     
เพ่ือทบทวนว่าได้เรียนอะไรไปแล้ว 
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 ในเล่มมีภาพประกอบตามสมควร ท้ายเล่มจะมีสรุป อักษร 3 หมู่  รวมทั้ งการผัน อักษร                     
เพ่ือทบทวนว่าได้เรียนอะไรไปแล้ว  

แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย บทที่ 29 – 36 เมื่อนักเรียนเรียนจบเล่มนี้แล้ว จะมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
อักษรน า อักษรควบกล้ า  หลักไตรยางศ์  วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด  การสอนจะเรียงล าดับดังนี้ 

- ห  น า  อักษรต่ าเดี่ยว 8  ตัว  คือ ง ญ ย น ม ร ล ว และมีตัวอย่างค า  
- อ   น า  ย  มีตัวอย่างค า เช่น อย่า  อยู่ 
- น าค าที่เรียนแล้วมาผูกเป็นข้อความสั้น ๆ ให้นักเรียนฝึกอ่าน และจ าได้   
- อักษรสูงน าอักษรต่ า  ออกเสียงเป็น 2  พยางค์  พยางค์หน้าออกเสียง อะ กึ่งเสียง  เช่น 

สนาม อ่านว่า สะ - หนาม 
- อักษรควบกล้ ากับ ร  ล  ว  เช่น กราบ ครู 
- ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น เมฆ  
- น าค าที่เรียนมาผูกเป็นนิทานสั้น ๆ  ท าให้นักเรียนได้เห็นค าเหล่านั้นซ้ า ๆ กันหลายครั้งจะได้

จ าได้  และนิทานที่เป็นคติสอนใจท าให้เด็กอ่านสนุก จ าเนื้อหาได้ และน าคติสอนใจไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น ความเมตตา ความมีน้ าใจ เป็นต้น 

ภำพที่ 42 แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย เล่มปลำย 
ที่มำ: TARAD.com : เว็บไซต ์

3.1.5.4 แบบเรียนใหม่ ของเจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้แต่งขึ้น และ
ทดลองสอนในโรงเรียนจุลนาคก่อน  ต่อมาจึงได้ใช้ในโรงเรียนทั่วไป จุดประสงค์ของเล่ม 1 คืออ่านออกเขียนได้
เร็ว ส่วนเล่ม 2 สอนไวยากรณ์ ขณะนั้นมีโรงเรียนฝึกหัดครูแล้ว ครูที่ได้รับการฝึกให้สอนแบบใหม่ก็จะสอน
แบบเรียนใหม่ได้ผลดี แต่ผู้ที่ไม่รู้วิธีสอน เมื่อน าแบบเรียนใหม่ไปใช้ปรากฏว่าเด็กหลายคนเมื่อเรียนจบแล้วกลับ
อ่านหนังสือไม่ออก   
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ภำพที่ 43 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่มต้น 
(จัดพิมพ์ภำยหลังโดยใช้ชื่อนี้) 

ที่มำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี, 2524 
 

แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 (เล่มต้น) มีคู่มือค าอธิบายการสอนให้ด้วย สิ่งที่เน้นคือให้เรียนด้วยหู    (การ
ฟัง) คือสอนเน้นการฟังให้เข้าใจและให้อ่านออกโดยไม่ใช่การท่องจ า วิธีสอนจะเรียงล าดับดังนี้ 

1) เลือกพยัญชนะและสระที่มีรูปใกล้เคียงกันมาเรียนคราวละ 2 – 5 ตัว  
2) เมื่อรู้พยัญชนะและสระพอสมควรแล้ว ก็จะสอนอักษรควบ อักษรน า สอนผันวรรณยุกต์  สอนแม่ 

ก กา มาตราที่เป็นค าเป็น (กง  กน  กม เกย  เกอว) และมาตราที่เป็นค าตาย  (กก  กด  กบ)  
3) การให้ตัวอย่างมีทั้งท่ีเป็นค า ประโยค และเรื่องสั้น ๆ   
 

ภำพที่ 44  แบบเรียนเร็วใหม่ เล่มกลำง 
(จัดพิมพ์ภำยหลังโดยใช้ชื่อนี้) 

ที่มำ: เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี, 2524 
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แบบเรียนใหม่  เล่ม 2 (เล่มกลำง)  จะสอนเรื่องประโยคต่าง ๆ  ชนิดของค า  เพศ  พจน์ การก  อุ
ประมาณ  มาลา  ฯลฯ โดยมีตัวอย่างประกอบ มีการกระจายค า ประโยค และมีแบบฝึกหัด  และน่าสังเกตว่า
ไวยากรณท์ี่น ามาให้เรียนนี้ มีลักษณะของไวยากรณ์ต่างประเทศและเนื้อหาอยู่ในขั้นที่สูงกว่าชั้นประถมศึกษา  
 นอกจากหนังสือ 2 เล่มนี้แล้ว จะมีหนังสือแบบสอนให้อ่านควบคู่ไปด้วย มี 7 เล่ม ใช้ตั้งแต่ชั้นประถม
ปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 4      

สรุปได้ว่าแบบเรียนใหม่เน้นการสอนให้นักเรียนฝึกอ่านคืออ่านสะกดค าและอ่านเอาเรื่อง อ่านจับ
ใจความ จากเรื่องที่ก าหนดให้ในหนังสือแบบสอนอ่าน 

 
3.1.5.5 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น มีวิธีสอนประสมค าที่น่าสนใจดังนี้ 

1) แบ่งสระออกเป็น  4  ชุด 
  2) เลือกพยัญชนะบางตัวที่ใช้บ่อย ๆ  ทั้งอักษรสูง  กลาง  ต่ า 
  3) ผันแจกลูกตามสระทีละชุด  แล้วจึงผันวรรณยุกต์ 
  4) ผันสระครบ  4  ชุดแล้ว  จึงเริ่มสอนตัวสะกด  8  มาตรา 

5) สรุปเกี่ยวกับสระและพยัญชนะที่เป็นอักษรกลาง  สูง ต่ า  
 

ภำพที่ 45  แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 (เล่มต้น) 
ที่มำ: หลวงดรณุกิจวิทูร และฉันท ์ข าวิไล, 2557 

 
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนกลำง จะสอนเรื่องอักษรน า  แล้วผันวรรณยุกต์  อักษรควบกล้ า แล้ว

วรรณยุกต์ ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ พยัญชนะที่ยังไม่ได้เรียน การยกตัวอย่างจะเป็นค า  ประโยค  และเรื่องสั้น ๆ 

แบบเรียนใหม่  เล่ม 2 (เล่มกลำง)  จะสอนเรื่องประโยคต่าง ๆ  ชนิดของค า  เพศ  พจน์ การก  อุ
ประมาณ  มาลา  ฯลฯ โดยมีตัวอย่างประกอบ มีการกระจายค า ประโยค และมีแบบฝึกหัด  และน่าสังเกตว่า
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ภำพที่ 46 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนกลำง 
ที่มำ: หลวงดรุณกจิวิทูร, 2557 

 
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนปลำย ต้นฉบับพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่บทที่       

25 - 36 แต่ได้ตัดบทที่ 35 และ 36 ออก เนื่องจากบทท่ี 35 น าเสนอสระที่ใช้ในสมัยโบราณ และบทที่ 36 เรื่อง
ค ากลอน ว่าด้วยระเบียบการเขียนหนังสือไทย ด้วยพิจารณาเห็นว่ายากเกินไปส าหรับใช้ฝึกทักษะการอ่านการ
เขียนส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเล่มตอนปลายนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับค าที่มีตัวสะกดตรงมาตรา ไม่
ตรงมาตรา เครื่องหมาย ไม้ทัณฑฆาต สระลดรูป ตัว ฤ ฤา และทบทวนอักษรควบกล้ า 

 

ภำพที่ 47  แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนปลำย 
ที่มำ: หลวงดรณุกิจวิทูร, 2557 

 
3.1.5.6 แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 

9 การสอนอ่าน – เขียน มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ มิได้เน้นการอ่านประสมค า การเขียนสะกดค า
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เพ่ือให้อ่านออก – เขียนได้เท่านั้น แต่จะมีแนวคิดที่ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จึงท าให้มีแบบเรียน 2 
ลักษณะ  คือ  

 (1) แบบเรียนที่เน้นการอ่านออก – เขียนได้ มี  2  แบบ คือ แบบแจกลูกประสมค า ใช้หนังสือ
แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไล ต่อเนื่องมาตั้งแต่  พ.ศ. 2480 

( 2 )  แบบสอน อ่าน  –  เ ขี ยน  เป็ นค า  เป็ นประโยค  ใช้ หนั งสื อแบบสอนอ่านมาตรฐาน                        
ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2501 มี 5 เล่ม ได้แก่ 

(2.1) หนังสืออ่านมาตรฐาน ของนายยง อิงคเวทย์ 

  (2.2) แบบสอนอ่านภาษาไทย   ชุดสุดา – คาวี ของนายอภัย จันทวิมล 

   (2.3) ชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู–ปัญญา)  ของนายกี่  กีรติวิทโยลาร 

  (2.4) แบบเรียนภาษาไทย ประถมปีที่ 1 ของนายสมาน แสงมะลิ 

  (2.5) แบบสอนอ่านภาษาไทย ชุดเราช่วยกัน เราขยันเรียน ของนายก่อ สวัสดิพาณิชย์ 
หนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐานนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ

จากต่างประเทศ มีสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น แบบสอนอ่าน – เขียนเป็นค า เป็นประโยคทั้ง 5 เล่มนี้จะมีค า
มาตรฐานที่ก าหนดให้เรียน วิธีสอนจะฝึกอ่านเป็นค า โดยมีค าน้อย แต่จะซ้ า ๆ กัน เพ่ือให้นักเรียนจ าได้เร็ว ครู
จะเริ่มสอนด้วยการแนะน าค าใหม่ในบทเรียนก่อน เมื่อนักเรียนเข้าใจ และอ่านเป็น ค า ๆ ได้แล้ว จึงฝึกอ่านเป็น
ประโยคต่อไป ประโยคจะไม่ซับซ้อน ส่วนประกอบของประโยคจะซ้ า ๆ กัน บางเล่มจะมีการทบทวนค าใหม่ที่
เรียนไปแล้วทุก ๆ  5 บท  เมื่อให้เด็กอ่านได้เป็นค า ๆ แล้ว  ก็จะต้องมีวิธีสอนให้รู้จักพยัญชนะและสระในค า
เหล่านั้นด้วย  การสอนแบบนี้อาจมีปัญหา คือเมื่อนักเรียนพบค าใหม่ ๆ ก็อาจจะอ่านไม่ได้ 

วิธีการสอนอ่าน – เขียนบางเล่ม เช่น แบบเรียนภาษาไทย ประถมปีที่ 1 ของนายสมาน  แสงมะลิ จะ
มีคู่มือส าหรับครูด้วย แบบเรียนชุดนี้ไม่มีแบบฝึกหัด การทบทวนจึงขึ้นอยู่กับการสอนของครู การสอนหนังสือ
ชุดนี้ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ และต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น บัตรค า  การสอนจึงจะได้ผลดี ถ้า
ครูผู้สอนใช้หนังสือชุดนี้ แต่ใช้วิธีสอนแบบแจกลูกประสมค า การสอนก็จะ ไม่ได้ผล 

 
3.1.5.7 แบบเรียนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำ  ตำมหลักสูตรประถมศึกษำ พ.ศ. 2503 แบบเรียนนี้

จะแบ่งบทเรียนออกเป็นบทส้ัน ๆ โดยตัดตอนมาจากบทกล่อมเด็ก วรรณคดี   ประเพณีต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ 
ฯลฯ  เนื้อหาโดยรวมจะเน้นให้ผู้เรียนรักชาติ  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดี
และประเพณีท่ีดีงามของไทย   

วิธีสอนอ่าน – เขียนมีความผสมผสานกับแบบเรียนยุคก่อนหน้านี้ โดยเริ่มต้นสอนให้อ่านเป็นค า เป็น
ประโยค และเป็นเรื่องราวต่าง ๆ  เริ่มจากเรื่องสั้น ๆ ง่าย ๆ ไปสู่เรื่องที่ยาวขึ้น  เมื่ออ่านเรื่ องแล้ว จะมี
แบบฝึกหัดท ากิจกรรมท้ายบทซึ่งเป็นการแจกลูกประสมค า  นอกจากจะสอนให้อ่านออกแล้ว แบบเรียน
ภาษาไทยหลักสูตรนี้ยังสอนให้นักเรียนคิดเป็น พูด ตอบค าถามได้ และเขียนเล่าเรื่องที่อ่านได้ 

เพ่ือให้อ่านออก – เขียนได้เท่านั้น แต่จะมีแนวคิดที่ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จึงท าให้มีแบบเรียน 2 
ลักษณะ  คือ  
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ในการสอนจะมีคู่มือส าหรับครูด้วย ในคู่มือจะมีรายละเอียดของแต่ละบท มีจุดประสงค์  วิธีสอน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยสอน ฯลฯ  ถ้าครูผู้สอนท าตามคู่มือ การสอนก็จะมีความกลมกลืนระหว่าง                     
การอ่านออกเขียนได้กับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านต่าง ๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ฟัง และคิด รวมท้ัง
หลักภาษาด้วย 

 
3.1.5.8 หนังสือเรียนภำษำไทยของกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมหลักสูตรประถมศึกษำ พ.ศ. 2521 

และหลักสูตรประถมศึกษำ พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  หนังสือเรียนทั้ง 2 ชุดนี้มีลักษณะที่
คล้ายกันมาก เป็นหนังสือเรียนที่เน้นการฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งห้า คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน คิด รวมทั้งหลัก
ภาษาด้วย ส่วนที่แตกต่างจากแบบเรียนในปี พ.ศ. 2503 คือเนื้อหาจะเรียบเรียงขึ้นใหม่เพ่ือใช้สอนโดยเฉพาะ 

แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2521 นางรัชนี ศรีไพรวรรณ เป็นผู้แต่ง ในการแต่งเรื่องจะใช้
พยัญชนะ สระเดี่ยว สระผสม อักษรควบ อักษรน า ฯลฯ ให้ผู้เรียนอ่านเป็นค า เป็นประโยค และเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องกันจาก ป.1 – ป.6 มีตัวละครเป็นชุด มีเนื้อเรื่องสนุกสนานและเหมาะสมกับวัย เพ่ือให้จ าได้ดี และยัง
แทรกคติสอนใจด้วย เช่น ให้รักการเรียน มีความสุจริต พากเพียร เมตตาสัตว์ เมื่อจะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ
วรรณคดี หรือนิทานพ้ืนบ้าน ก็จะให้คุณยายเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟัง เมื่ออ่านแล้วท าให้รู้สึกได้ถึงความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว มีความสามัคคี  เมื่อเพ่ือนมีปัญหาก็ร่วมมือกันช่วยเหลือ  เมื่อชุมชนประสบปัญหาก็ร่วมมือ
แก้ไข  

วิธีการสอนอ่าน – เขียนจะเริ่มด้วยการอ่านบทเรียนที่แบ่งเป็นบท ๆ บทแรก ๆ เนื้อหาจะไม่ยาวมาก
นัก แต่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น เนื้อหาก็จะเพ่ิมมากขึ้น และมีแบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกหัดจะเป็นแบบแจก
ลูกประสมค า โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ มีแบบฝึกอ่าน  แบบฝึกผันวรรณยุกต์  ตัวสะกดมาตราต่าง ๆ อักษรน า 
อักษร ควบกล้ า ฯลฯ  แบบเรียนนี้จะมีคู่มือครูชั้นปีละ 1 เล่ม ในคู่มือจะบอกวัตถุประสงค์ และวิธีสอนอย่าง
ละเอียด  ถ้าครูใช้คู่มือในการสอนบทเรียนแต่ละบทก็จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่าย คือผู้เรียนสามารถฝึก
อ่านเน้ือเร่ือง ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นด้วยการพูดหรือเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้ และเข้าใจหลักภาษา
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   

หนังสือเรียน พ.ศ. 2521 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หนังสือชุดมานะ – มานี” เป็นหนังสือเรียนที่ดีชุดหนึ่ง 
ในปัจจุบันยังมีการพิมพ์เป็นหนังสืออ่านประกอบในชุดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาด้วย 

หลังจากปี พ.ศ.2521 เริ่มมีการเพ่ิมเนื้อหาการสอนทักษะเป็น การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่างชัดเจน 
เนื่องจากเริ่มมีการใช้โทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ช่วยสอน นักเรียนจึงสามารถใชทักษะเรียนรู้ดู ฟัง เรื่องราวต่าง ๆ 
ผ่านโทรทัศน์ได้ 
 

3.1.5.9 แบบเรียนภำษำไทย พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตร
นี้จะมีลักษณะคล้ายหนังสือเรียน พ.ศ. 2521 กล่าวคือมีการก าหนดตัวละครเด่นด าเนินเรื่อง สาเหตุที่ต้อง
เปลี่ยนหนังสือเรียน เป็นชุดใหม่ใน พ.ศ. 2533 เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ต้องพัฒนาหนังสือเรียน
ให้เข้ากับยุคสมัย เช่น มีเรื่องการเข้าแถวซ้ืออาหาร โรงเรียนสีเขียว ประชาธิปไตย คอมพิวเตอร์เพ่ือนรัก ชีวิต

ในการสอนจะมีคู่มือส าหรับครูด้วย ในคู่มือจะมีรายละเอียดของแต่ละบท มีจุดประสงค์  วิธีสอน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยสอน ฯลฯ  ถ้าครูผู้สอนท าตามคู่มือ การสอนก็จะมีความกลมกลืนระหว่าง                     
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ยุคใหม่ ฯลฯ และยังมีบทอ่านเสริมความรู้อีกด้วย เช่น รักษาป่า กินอย่างไรให้แข็งแรง มารยาทในรถโดยสาร สี
ธรรมชาติผสมอาหาร คอมพิวเตอร์ท างานอย่างไร ฯลฯ

วิธีสอนให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน – เขียน หนังสือแบบเรียนหลักสูตรนี้ก็เหมือนกับหนังสือ
แบบเรียน พ.ศ. 2521 คือผู้เรียนจะได้อ่านบทเรียนหลัก บทอ่านเสริม แล้วจะมีแบบฝึกหัดให้ท า  สิ่งที่ต่างกัน
คือในบทเรียนนี้จะระบุค าใหม่ไว้ในบทเรียน (ไม่อยู่ในคู่มือ)  ผู้สอนจะต้องอธิบายค าใหม่ และวิธีใช้ค าเหล่านั้น
ด้วยการแต่งประโยค หรืออ่ืน ๆ  แต่ละบทจะสอนการแจกลูกประสมค าไปทีละน้อย ๆ เมื่อจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก็จะเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และ
การคิด และได้เรียนหลักภาษาไปพร้อม ๆ กันในลักษณะบูรณาการ 

แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรนี้จะมีคู่มือครูเพ่ือช่วยในการสอนชั้นปีละ 1 เล่ม รายละเอียดของคู่มือ
ใกล้เคียงกับแบบเรียนภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2521 ส่วนที่ต่างกันคือแบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรนี้ได้เพ่ิม
เนื้อหาที่เข้ากับยุคสมัยและให้ความรู้ที่จะน าไปใช้มากขึ้น    

 
3.1.5.10 หนังสือแบบเรียนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 

2544 และหนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 
หนังสือเรียนทั้ง 2 ชุดนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือแบ่งแบบเรียนออกเป็น 3 เล่ม คือ ภาษาพาที วรรณคดีล าน า  

และทักษะภาษา 
แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรก่อนหน้านี้จะรวมเนื้อหาวรรณคดีไว้ในแบบเรียน แต่หนังสือแบบเรียน

ภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2544 และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2551 นี้ ภาษาพาทีจะเน้นการ
ใช้ภาษาและหลักภาษา มีค าประพันธ์ร้อยกรอง เพลงพ้ืนบ้านแทรกอยู่ด้วย วรรณคดีล าน าจะมีทั้งความรู้ทาง
ภาษาและวรรณคดี และทักษะภาษาจะเป็นแบบฝึกหัดส าหรับภาษาพาทีและวรรณคดีล าน า 

การสอนอ่าน – เขียนในหนังสือแบบเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 หนังสือทั้ง 3 เล่มจะแบ่งเนื้อหาเป็นบท ๆ เนื้อหาจะเหมาะกับวัย ส าหรับเด็กเล็กเนื้อหาไม่มากและไม่
ซับซ้อน แต่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น เนื้อหาก็จะมากและยากข้ึนตามล าดับ 

แบบเรียนภาษาไทยชุด ภาษาพาที แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็น 3 ส่วน คือ บทอ่านหลัก บทอ่าน
เสริม และส่วนกิจกรรม   เนื้อเรื่องจะไม่เรียงร้อยต่อเนื่องกัน ไม่มีตัวละครเป็นชุด บทอ่านแต่ละบทจะเป็นเรื่อง
ใหม่ ๆ มีการเล่าเรื่องใหม่ ๆ เน้นให้ผู้เรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน และซาบซึ้งไปกับความเป็นไทย การใช้ภาษา
ที่สละสลวย ขณะเดียวกันก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้วย  ในส่วนกิจกรรมจะผสมผสานการแจกลูกประสม
ค ากับทักษะทั้งห้าและหลักภาษา เน้นการท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันอ่าน ช่วยกันตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
ช่วยกันค้นหาค าต่าง ๆ ช่วยกันท า ฯลฯ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก และฝึกฝนการท างานร่วมกัน  

เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น มีค าศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น ก็จะมีกิจกรรม “อ่านเพ่ิมเติมความหมาย”                        
“ อ่านประโยค” และ “อธิบายเ พ่ิมเติมความรู้ ” มีการน าเสนอย่างเป็นระบบในบทเรียนทุกบท                       
เมื่อเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ผู้เรียนไม่เพียงแต่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ต้องมีความคิด รู้จัก

ยุคใหม่ ฯลฯ และยังมีบทอ่านเสริมความรู้อีกด้วย เช่น รักษาป่า กินอย่างไรให้แข็งแรง มารยาทในรถโดยสาร สี
ธรรมชาติผสมอาหาร คอมพิวเตอร์ท างานอย่างไร ฯลฯ
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ยุคใหม่ ฯลฯ และยังมีบทอ่านเสริมความรู้อีกด้วย เช่น รักษาป่า กินอย่างไรให้แข็งแรง มารยาทในรถโดยสาร สี
ธรรมชาติผสมอาหาร คอมพิวเตอร์ท างานอย่างไร ฯลฯ

วิธีสอนให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน – เขียน หนังสือแบบเรียนหลักสูตรนี้ก็เหมือนกับหนังสือ
แบบเรียน พ.ศ. 2521 คือผู้เรียนจะได้อ่านบทเรียนหลัก บทอ่านเสริม แล้วจะมีแบบฝึกหัดให้ท า  สิ่งที่ต่างกัน
คือในบทเรียนนี้จะระบุค าใหม่ไว้ในบทเรียน (ไม่อยู่ในคู่มือ)  ผู้สอนจะต้องอธิบายค าใหม่ และวิธีใช้ค าเหล่านั้น
ด้วยการแต่งประโยค หรืออ่ืน ๆ  แต่ละบทจะสอนการแจกลูกประสมค าไปทีละน้อย ๆ เมื่อจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก็จะเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และ
การคิด และได้เรียนหลักภาษาไปพร้อม ๆ กันในลักษณะบูรณาการ 

แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรนี้จะมีคู่มือครูเพ่ือช่วยในการสอนชั้นปีละ 1 เล่ม รายละเอียดของคู่มือ
ใกล้เคียงกับแบบเรียนภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2521 ส่วนที่ต่างกันคือแบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรนี้ได้เพ่ิม
เนื้อหาที่เข้ากับยุคสมัยและให้ความรู้ที่จะน าไปใช้มากขึ้น    

 
3.1.5.10 หนังสือแบบเรียนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 

2544 และหนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 
หนังสือเรียนทั้ง 2 ชุดนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือแบ่งแบบเรียนออกเป็น 3 เล่ม คือ ภาษาพาที วรรณคดีล าน า  

และทักษะภาษา 
แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรก่อนหน้านี้จะรวมเนื้อหาวรรณคดีไว้ในแบบเรียน แต่หนังสือแบบเรียน

ภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2544 และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยหลักสูตร พ.ศ. 2551 นี้ ภาษาพาทีจะเน้นการ
ใช้ภาษาและหลักภาษา มีค าประพันธ์ร้อยกรอง เพลงพ้ืนบ้านแทรกอยู่ด้วย วรรณคดีล าน าจะมีทั้งความรู้ทาง
ภาษาและวรรณคดี และทักษะภาษาจะเป็นแบบฝึกหัดส าหรับภาษาพาทีและวรรณคดีล าน า 

การสอนอ่าน – เขียนในหนังสือแบบเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 หนังสือทั้ง 3 เล่มจะแบ่งเนื้อหาเป็นบท ๆ เนื้อหาจะเหมาะกับวัย ส าหรับเด็กเล็กเนื้อหาไม่มากและไม่
ซับซ้อน แต่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น เนื้อหาก็จะมากและยากข้ึนตามล าดับ 

แบบเรียนภาษาไทยชุด ภาษาพาที แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็น 3 ส่วน คือ บทอ่านหลัก บทอ่าน
เสริม และส่วนกิจกรรม   เนื้อเรื่องจะไม่เรียงร้อยต่อเนื่องกัน ไม่มีตัวละครเป็นชุด บทอ่านแต่ละบทจะเป็นเรื่อง
ใหม่ ๆ มีการเล่าเรื่องใหม่ ๆ เน้นให้ผู้เรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน และซาบซึ้งไปกับความเป็นไทย การใช้ภาษา
ที่สละสลวย ขณะเดียวกันก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้วย  ในส่วนกิจกรรมจะผสมผสานการแจกลูกประสม
ค ากับทักษะทั้งห้าและหลักภาษา เน้นการท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันอ่าน ช่วยกันตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
ช่วยกันค้นหาค าต่าง ๆ ช่วยกันท า ฯลฯ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก และฝึกฝนการท างานร่วมกัน  

เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น มีค าศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น ก็จะมีกิจกรรม “อ่านเพ่ิมเติมความหมาย”                        
“ อ่านประโยค” และ “อธิบายเ พ่ิมเติมความรู้ ” มีการน าเสนอย่างเป็นระบบในบทเรียนทุกบท                       
เมื่อเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ผู้เรียนไม่เพียงแต่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ต้องมีความคิด รู้จัก
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คิดวิเคราะห์ มีการสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านการเขียนก็จะหลากหลายมากข้ึน 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  

แบบเรียนภาษาไทยชุด วรรณคดีล าน า เป็นการผสมผสานความรู้ทางภาษาและวรรณคดีเข้าด้วยกัน มี
วิธีสอนที่เป็นระบบ  การตั้งชื่อเรื่องก็ชวนให้ผู้เรียนสนใจ ผู้เรียนได้ฝึกหาแนวคิดที่ได้จากการอ่านเรื่อง เมื่อ
เรียนชั้นสูงขึ้นก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น มีทั้งการแต่งนิทาน การจัดกิจกรรมประกอบการแสดง  การ
รวบรวมส านวนโวหารที่ได้จากการอ่านวรรณคดี การรวบรวมเพลงท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับความรักชาติ การใช้
โวหารเปรียบเทียบที่แสดงความรู้สึก ฯลฯ ผู้เรียนจะได้ทั้งแนวคิดที่น าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างเรื่องราวใหม่ ๆ  ได้ด้วย  

แบบเรียนภาษาไทยชุด ทักษะภาษา เป็นแบบฝึกหัดส าหรับภาษาพาที และวรรณคดีล าน า ด้านการ
เรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนจะต้องสอนทั้งภาษาพาที และวรรณคดีล าน าสลับกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องให้
ท าแบบฝึกหัดในทักษะภาษาด้วย เพ่ือพัฒนาทักษะทุกด้านของผู้เรียน 

การสอนอ่าน – เขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หนังสือเรียนชุดนี้มี
ความใกล้เคียงกับหนังสือเรียนตามหลักสูตร พ.ศ. 2544 แต่ได้ปรับเนื้อหาบางชั้นปีให้ทันสมัยขึ้นโดยแทรก
เนื้อหาที่ส่งเสริมความเข้าใจวิถีความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
รู้เท่าทันโลกตามวัยและประสบการณ์  หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ใช้ในหลักสูตรนี้จะมีคู่มือครู 2 เล่ม เป็น
การแนะน าอย่างกว้าง ๆ มิได้เป็นคู่มือส าหรับใช้สอนแต่ละบทเรียน 

 
3.1.6 แบบเรียนภำษำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำ

 การน าเสนอทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนในหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งตามหลักสูตรการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
 3.1.6.1 หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษำตำมหลักสูตร ปีพุทธศักรำช 2503 ได้แก่ หนังสือแบบเรียน
วรรณคดีไทย มีทั้งหมด 3 เล่ม คือ หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 หนังสือ
แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และหนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  

หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ให้ความส าคัญกับการสอนทักษะพ้ืนฐานคือทักษะการอ่านและทักษะ
การฟัง ด้วยการคัดเลือกความเรียงจากนิทานวรรณคดี ค าประพันธ์บางตอน ในแต่ละเรื่องประกอบด้วย บทน า
เรื่อง ประวัติผู้แต่ง เนื้อเรื่อง อธิบายศัพท์ และกิจกรรม นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการอ่านเรื่องและ
ทักษะการฟังครูอธิบายแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการเขียนจากการท ากิจกรรมท้ายบท และการพูดควบคู่ไปกับการ
อ่านออกเสียงอีกด้วย 

3.1.6.2 หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษำตำมหลักสูตร ปีพุทธศักรำช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) ได้แก่ หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 เล่ม 2 และ
หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 เล่ม 2 หนังสือทั้ง 2 เล่ม เป็นหนังสือ
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) เป็น

คิดวิเคราะห์ มีการสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านการเขียนก็จะหลากหลายมากข้ึน 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ต่อจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์ซึ่งมีหลักการที่คล้ายกัน คือคัดตัด
ตอนมาจากหนังสือไทยหลายประเภททั้งร้อยแก้วร้อยกรอง แต่บทที่คัดมาจะมีข้อคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่าชุด
ทักษะสัมพันธ์ กำรน ำเสนอทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในแบบเรียนภาษาไทยทั้ง 2 เล่มสามารถอธิบาย ได้
ดังนี้ 
  (1) หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 เล่ม 2 
ประกอบด้วยวรรณคดีไทยส าคัญ เช่น อิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โคลง
สุภาษิต พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเวสสันดอนชาดก (กัณฑ์กุมาร) ของ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นต้น และมีวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยมีความรู้หลักภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  
  (2) หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดทักษพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 และเล่ม 2 
มีลักษณะเป็นหนังสือที่มุ่งฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในทักษะพ้ืนฐานต่าง ๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ในแต่ละเล่มมีเนื้อหาการน าเสนอที่แตกต่างกัน เช่น ในหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยชุดทักษ
พัฒนา เล่ม 1 สอนพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ทักษะภาษาในการส่งและรับสาร การพัฒนาสมรรถภาพ
การฟัง การพูดขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น  

ส่วนหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยชุดทักษพัฒนา เล่ม 2 สอนวัฒนธรรมภาษา คุณธรรม
และมารยาทในการส่ือสาร การใช้ถ้อยค าส านวนให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละเล่มยังมี
หลักเกณฑ์และแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอีกด้วย 
 3.1.6.3 หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษำตำมหลักสูตร ปีพุทธศักรำช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) ได้แก่ หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เป็นหนังสือที่ได้มีการพัฒนามาจากหนังสือ
เรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์และชุดทักษพัฒนา โดยรวบรวมหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้เข้าด้วยกัน คือ มีการ
แก้ไข ตัดทอน และปรับปรุงทั้งเนื้อหา ความรู้และกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอให้ใช้ง่าย หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณสารวิจักษณ์ มีลักษณะเป็นวรรณคดีและ
งานประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งเป็นหนังสือมุ่งสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผู้เรียนจะมีพัฒนาการ
ทั้งทางภาษาและทางสติปัญญา มีความเข้าใจในภาษาของตน มีทักษะการใช้ภาษา ซึ่งจะสอดคล้องกับทักษะ
ทั้ง 4 ด้านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทั้งผู้เรียนจะเห็นคุณค่าของวรรณคดีและงานประพันธ์ มีเจตคติที่ดี มี
ความคิดที่แจ่มชัดและสามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียน
วิชาภาษาไทย 
 3.1.6.4 หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษำตำมหลักสูตร ปีพุทธศักรำช 2551 ได้แก่ หนังสือเรียนหลัก
ภาษาไทย หรือ หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ครอบคุลมตัวชี้วัดที่ 1 – 4 คือทักษะการอ่าน การ
เขียน การฟัง การดู การพูด และหลักภาษา เนื้อหาการน าเสนอ เช่น การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง การอ่านสื่อส่ิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ การเขียน
บันทึกความรู้ การเขียนอธิบาย หลักการฟังและการดูสื่อ การสรุปความจากการฟังและการดู ส่วนหลักภาษา

หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ต่อจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์ซึ่งมีหลักการที่คล้ายกัน คือคัดตัด
ตอนมาจากหนังสือไทยหลายประเภททั้งร้อยแก้วร้อยกรอง แต่บทที่คัดมาจะมีข้อคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่าชุด
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และการใช้ภาษา น าเสนอในเรื่องธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ค าราชาศัพท์ และการ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง เป็นต้น การน าเสนอเนื้อหาเหล่าน้ีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความจ าในประเด็นที่ส าคัญได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตร ปีพุทธศักราช 2551 จะเห็นได้ว่า มีการใช้ทักษะการดูจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้หนังสือเรียนมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญทางการศึกษาในการพัฒนาคนและสังคม
เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า หนังสือหรือแบบเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้อง
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าทักษะการสอนภาษาไทยในอดีตจะเน้นทักษะการอ่านเป็นส าคัญเป็นการสอนให้
เด็กฝึกท่องจ า สอนการแจกลูกประสมค า พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และฝึกประสมค าอย่างละเอียด           
ซึ่งวิธีการท่องจ าใช้เวลาเรียนนาน เพราะเม่ือถึงหน้าท านาเด็กนักเรียนก็จะกลับไปช่วยพ่อแม่ท านา เสร็จแล้วจึง
กลับมาเรียนต่อจึงท าให้ความรู้ไม่ต่อเนื่อง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเปลี่ยนวิธีการสอนตามแนวใหม่ คือ 
การสอนให้เด็กอ่านเป็นค า ใช้ค าน้อย แต่ใช้ค าเดิมซ้ า ๆ เพ่ือให้เด็กจ าได้เร็ว จากนั้นจึงอ่านเป็นค า ๆ และเป็น
ประโยคต่อไปซึ่งก็จะเป็นประโยคไม่ยากจากนั้นจึงน าทักษะการสอนเขียนมาผสมผสานเข้ากับแบบเรียนในยุค
ก่อนหน้า มีวิธีการสอนคล้ายกับการสอนอ่านโดยสอนให้อ่านเป็นค า เป็นประโยค และเป็นเรื่องราวต่าง ๆ จาก
เรื่องท่ีสั้นและง่ายไปสู่เรื่องท่ียาวและยากขึ้น และสอนให้เด็กสามารถเขียนสรุปและเล่าเรื่องที่อ่านได้  

ภายหลังจากการเรียนการสอนแบบเดิมจึงมีการเพ่ิมกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดย
การช่วยกันอ่านและช่วยกันตอบค าถามในชั้นเรียนเป็นการฝึกให้เด็กพูดและแสดงความคิดเห็น ในการค้นหา
ค าตอบต่าง ๆ  

นอกจากทักษะการอ่านและการเขียนปัจจุบันได้มีการน าทักษะการพูดและการฟังสอดแทรกเข้ามาใน
เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือรวบรวมทักษะที่ผู้เรียนควรได้รับทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน   เพราะทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสอนหลักภาษาต่อไป   

 
3.2 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรควำมรู้ด้ำนหลักภำษำไทย  

นอกจากการใช้แบบเรียนภาษาไทยศึกษาพัฒนาการการอ่าน การเขยีน การพูดและการฟังดังกล่าวในข้อ 
3.1 แล้ว แบบเรียนภาษาไทยในแต่ละยุคยังมีบทบาทในการใช้ศึกษาพัฒนาการความรู้ด้านหลักภาษาไทยด้วย 

ภาษาไทยมีหลักภาษาหรือกฎระเบียบตั้งแต่เร่ืองของค าตลอดจนโครงสร้างของประโยค ซึ่งถือเป็น
ฐานความรู้ส าคัญในการสื่อสารทั้งการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูด  แบบเรียนภาษาไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยจึงส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้ทั้งผู้ที่เริ่มเรียนภาษาไทยและผู้ที่มี
ความรู้ภาษาไทยอยู่แล้ว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม  

แบบเรียนภาษาไทยนั้นมีพัฒนาการด้านเนื้อหาความรู้หลักภาษาไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

และการใช้ภาษา น าเสนอในเรื่องธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ค าราชาศัพท์ และการ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง เป็นต้น การน าเสนอเนื้อหาเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่
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หลักภาษา คือ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้ภาษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร สื่อสารได้ตรงประเด็น และเกิดความเข้าใจทั้ง
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) ได้ก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องหลักภาษาไว้ คือ สามารถเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา เข้าใจภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยในแต่ละสมัยสามารถสรุปได้ว่า การเรียนหลักภาษาไทยมีพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ อักขรวิธี วจีวิภาควากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ ดังนี้ 

1.การศึกษาหลักภาษาไทยก่อนมีการปฏิรูปการศึกษา หรือเรียกว่า การศึกษาแบบดั้งเดิมมีวัดเ ป็น
ศูนย์กลางของการศึกษา จะเริ่มศึกษาหลักภาษาไทยเฉพาะด้านอักขรวิธี วจีวิภาค และฉันทลักษณ์ โดยมี
แบบเรียนจินดามณีเป็นแบบเรียนต้นแบบ ก่อนเริ่มมีการศึกษาพัฒนาการด้านอักขรวิธี วจีวิภาค และฉันท
ลักษณ์ ขยายเพ่ิมขึ้นมาตามล าดับ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเร่ือง เคร่ืองหมาย ในแบบเรียนจินดามณี ปรากฏ
เพียง 8 เครื่องหมาย ดังปรากฏในโคลงสี่ว่า 

 

  เปนเสมียรรอบรู้   วิสัญช์ 
พินเอกพินโทฑัณฑ    ฆาฏคู ้
ฝนทองอีกฟองมัน    นฤคหิต  นั้นนา 

แปดสิ่งนี้ใครรู้     จึ่งให้เปนเสมียร     
(ศิลปวัฒนธรรม : เว็บไซต์) 

 

2) สมัยปฏิรูปการศึกษาก่อนการก่อตั้งกระทรวงธรรมการก็ยังนิยมศึกษาอักขรวิธี เมื่อได้รับการปฏิรูป
อีกครั้งเป็นระยะก่อตั้งกระทวงศึกษาธิการ และเริ่มมีการขยายตัวของการศึกษาไทย จึงเริ่มมีการสอนอักขรวิธี 
วจีวิภาค และฉันทลักษณ์เพ่ิมขึ้น โดยมีแบบเรียนหลวงที่พัฒนาจากแบบเรียนจินดามณีเป็นแบบเรียนหลัก 
ตัวอย่างการพัฒนาเนื้อหาด้านเครื่องหมาย ในแบบเรียนหลวง กล่าวถึงเครื่องหมายต่าง ๆ ถึง 13 รูป ดังนี้  

 ไม้เอก (  – ่ ) ไม้โท ( – ้ ) ไม้ตรี ( – ๊ ) ไม้จัตวาหรือกากบาทหรือตีนกา ( – ๋ ) ที่เหลืออีก 9 รูป 
ได้แก่ 
 ฝนทองหรือฟันหนู (”)            ฟองมันหรือตาไก่ (o)     
 วิสัญชนีหรือนมนางทั้งคู่ (ะ) ทัณฑฆาฏหรือหางกระแต (  – ์ )    ไม้ไต่คู่หรือเลข 8 ( – ็ )       นิคหิต 
(นฤคหิต) หรือหยาดน้ าค้าง (  )   โคมูตร (๛)                     มุสิกทันต์หรือฟันหนู (“)    
 หางกังหันหรือหันอากาศหรือไม้ผัด ( – ั )  

3) การศึกษาหลักภาษาไทยในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นระยะที่มีการใช้หลักสูตร
การศึกษาระดับต่าง ๆ ระดับการศึกษาไทยจึงได้แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ อยู่ 3 ระดับ ได้แก่ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาหลักภาษาไทยจึงมีการพัฒนาตามระดับ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

หลักภาษา คือ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้ภาษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร สื่อสารได้ตรงประเด็น และเกิดความเข้าใจทั้ง
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3.2.1 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรด้ำนหลักภำษำไทยในระดับประถมศึกษำ
แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาเน้นการสอนด้านอักขรวิธีและวจีวิภาคเบื้องต้นเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานการเรียนรู้  
3.2.2 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรด้ำนหลักภำษำไทยในระดับมัธยมศึกษำ
แบบเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเน้นการศึกษาวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ที่มีความละเอียดมาก

ขึ้น ความรู้หลักภาษาไทยด้านอักขรวิธี หรือองค์ความรู้ด้านอักขรวิธีช่วยสร้างพ้ืนฐานส าคัญของ     การศึกษา
หลักภาษาไทยด้านอักขรวิธีเบื้องต้น ให้เด็กได้อ่านออก และเขียนได้จากการเรียนแบบเรียนภาษาไทยยุคต่าง ๆ 

ตัวอย่ำงพัฒนำกำรเนื้อหำด้ำนอักขรวิธีในแบบเรียนภำษำไทยยุคต่ำง ๆ 
1) เรื่องมำตรำตัวสะกด 

1.1 แบบเรียนจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี ยุคดั้งเดิม 
มาตราตัวสะกดในแบบเรียนจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี แบ่งพยัญชนะตัวสะกดเป็น 7 แม่ คือ  
แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย  
องค์ความรู้ดังกล่าวปรากฏใช้ในแบบเรียนประถม ก กา แบบเรียนปฐมมาลา และจะใช้ต่อมาในสมัย

การศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ดังปรากฏในหนังสือ
แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร หนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 1 และแบบเรียนใหม่ 

 1.2 หนังสือจินดามณีครั้งพระเจ้าบรมโกศ ยุคดั้งเดิม 
         องค์ความรู้ด้านมาตราตัวสะกดได้พัฒนาจาก 7 แม่ เป็น 8 แม่ โดยเพ่ิมตัวสะกด แม่เกอว ซึ่ง

แยกออกมาจากแม่เกย 
 องค์ความรู้ดั งกล่าวปรากฏใช้ต่อมาในการศึกษาหลักภาษาไทยในความดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ  แบบเรียนยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีการตั้งกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ แบบเรียนเร็วใหม่
ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
 
ตัวอย่ำงกำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรด้ำนหลักภำษำไทยเรื่องต่ำง ๆ
1. ตัวอย่ำงกำรสอนเรื่องมำตรำตัวสะกดจำกแบบเรียนต่ำง ๆ 

แบบเรียนมูลบทบรรพกิจ จ าแนกมาตรตัวสะกดเป็น 8 มาตรา ได้แก่ แม่ ก กา   แม่กง   แม่กน   แม่
กม แม่กก   แม่กด   แม่กบ    และแม่เกย และบอกรายละเอียดว่าแต่ละมาตราใช้อักษรใดสะกดได้บ้าง 

• อักษรใช้สะกด  ในแม่กน 6  อักษร คือ ญ ณ น ร ล ฬ 
• อักษรใช้สะกด  ในแม่กก 6  อักษร คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ 
• อักษรใช้สะกด ในแม่กด 18 อักษร คือ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส 
• อักษรใช้สะกดในแม่กบ 7 อักษร คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 
 
 
 

ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท ขําวิไล

3.2.1 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรด้ำนหลักภำษำไทยในระดับประถมศึกษำ
แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาเน้นการสอนด้านอักขรวิธีและวจีวิภาคเบื้องต้นเพ่ือเป็น
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แบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ แบ่งมาตราตัวสะกดเป็น 7 
มาตรา และรายละเอียดว่าแต่ละมาตราสะกดด้วยอักษรอะไรได้บ้าง ดังนี้ 

• มาตรากัง คือ ค าท่ีสะกดด้วย ง 
• มาตรากัน คือ ค าท่ีสะกดด้วย น    ญ   ณ   ร   ล   ฬ 
• มาตรากัม คือ ค าท่ีสะกดด้วย ม 
• มาตรากัย คือ ค าท่ีสะกดด้วย ย      
• มาตรากัก คือค าท่ีสะกดด้วย  ก  ข   ค   ฆ    
• มาตรากัด คือค าท่ีสะกดด้วย  ด  จ   ช   ซ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส   
• มาตรากับ คือค าท่ีสะกดด้วย บ ป  ภ   พ   ฝ 

 
แบบเรียนเร็วใหม่ ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล 

แบบเรียนเร็วใหม่ ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไลพัฒนาเนื้อหาเรื่องมาตราตัวสะกด โดย
แบ่งเป็น 8 มาตราและจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ มาตรา     ค าเป็น 5 มาตรา และมาตราค าตาย 3 มาตรา ดังนี้ 
 

  มำตรำค ำเป็น 
   แม่ กง   ได้แก่  ง 
   แม่ กน  ได้แก่  ญ   ณ   น   ร   ล   ฬ 
 

   แม่ กม  ได้แก่  ม 
   แม่ เกย  ได้แก่  ย 
   แม่ เกอว ได้แก่  ว 
 
  มำตรำค ำตำย 
   แม่ กก ได้แก่ ก   ข   ค   ฆ 
   แม่ กด ได้แก่  จ   ช   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ    

ด   ต   ถ   ท   ธ   ศ   ษ   ส  
   แม่ กบ ได้แก่ บ   ป   พ   ฟ   ภ 
 
2 ตัวอย่ำงกำรสอนเรื่องวจีวิภำคจำกแบบเรียนต่ำง ๆ  

 2.1 ชนิดของค ำ 
 การแบ่งชนิดของค าในไวยากรณ์ดั้งเดิมแนวไวยากรณ์อังกฤษ และไวยากรณ์ดั้งเดิมแนว

ไวยากรณ์บาลีมีความคล้ายกันเพราะเป็นภาษามีการเปลี่ยนแปลงรูปค าซึ่งถือเป็นลักษณะของภาษาที่เป็น
วิภัตติปัจจัย โดยใช้แนวไวยากรณ์ท้ัง 2 ในการเปรียบเทียบ สรุปได้ดังนี้ 

 
 

มาตราคําตาย

แบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ แบ่งมาตราตัวสะกดเป็น 7
มาตรา และรายละเอียดว่าแต่ละมาตราสะกดด้วยอักษรอะไรได้บ้าง ดังนี้
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ตำรำงเปรียบเทียบไวยำกรณ์ในภำษำอังกฤษและไวยำกรณ์ภำษำบำลี 

ไวยากรณ์ดั้งเดิมแนวไวยากรณ์อังกฤษ ไวยากรณ์ดั้งเดิมแนวไวยากรณ์บาลี 
ค าชื่อ 
ค าคุณ 
ค ากริยา 
ค าวิเศษ 
ค าแทนชื่อ 
ค าออกเสียง 

นามศัพท ์
คุณศัพท ์
กิริยาศัพท ์
สังขยาศัพท ์
สรัพนามศัพท ์
นิบาตศัพท ์

 
จากตารางการเปรียบเทียบชนิดของค าทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกันแต่เพียงชนิดของค า 2 ชนิด ใน

หนังสืออักษรนิติ จะมีค าสังขยาศัพท์ ค านิบาตศัพท์ ในหนังสือแบบเรียนเร็วไม่มีทั้งสองค านี้ แต่แบ่งออกเป็น
ค าวิเศษและการออกเสียง 

การจ าแนกชนิดของค าในหนังสือเรียนภาษาไทย ได้พัฒนาการแบ่งชนิดของค าจาก 7 ชนิด จน
มากกว่า 7 ชนิด เช่น หนังสือโครงสร้างภาษาไทยแบ่งชนิดของค าออกเป็น 26 ชนิด โดยจ านวนชนิดของค าที่มี
ความแตกต่างกันนั้นเกิดจากการใช้แนวคิดท่ีแตกต่างกันในการแบ่งชนิดของค า 

 
3. ตัวอย่ำงกำรสอนด้ำน วำกยสัมพันธ์  

หนังสือแบบเรียนเล่มแรกที่มีการกล่าวถึงวากยสัมพันธ์ คือแบบเรียนเร็ว ซึ่งเป็นงานประพันธ์ในสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงเดชานุภาพ โดยความรู้ด้านวากยสัมพันธ์มีการพัฒนาเป็นหนังสือที่มี
ระดับท่ีสูงขึ้นในหนังสือสยามไวยากรณ์ หนังสือหลักภาษาไทย และหนังสือของกรมวิชาการ 

องค์ความรู้ด้านวากยสัมพันธ์ในหนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 3 เริ่มด้วยการแต่งประโยค ชนิดของประโยค 
โครงสร้างชนิดของประโยค โครงสร้างการกของประโยค จนมีการพัฒนาวากยสัมพันธ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ตัวอย่ำงบทวำกยสัมพันธ์ในแบบเรียนเร็วเล่ม 3 

โครงสร้ำงท่ีปรำกฏในแบบเรียนเร็วเล่ม 3 
ชนิดของประโยค โครงสร้างประโยค โครงสร้างการก 

ประโยคสามัญ 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงประโยคสำมัญ 
ประโยคสองส่วน 
ค าชื่อ(ค าคุณ)+ค ากริยา(วิเศษ) 
ประโยคสามส่วน 
ค าชื่อ(ค าคุณ)+ค ากริยา(วิเศษณ์)+ค าชื่อ 

โครงสร้ำงประโยคสำมัญ 
ประโยคสองส่วน 
ชื่อผู้ท า กริยา 
ประโยคสามส่วน 
ชื่อผู้ท า กริยา ชื่อผู้ท า 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบไวยำกรณ์ในภำษำอังกฤษและไวยำกรณ์ภำษำบำลี

ไวยากรณ์ดั้งเดิมแนวไวยากรณ์อังกฤษ ไวยากรณ์ดั้งเดิมแนวไวยากรณ์บาลี
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โครงสร้ำงท่ีปรำกฏในแบบเรียนเร็วเล่ม 3 
ชนิดของประโยค โครงสร้างประโยค โครงสร้างการก 
ประโยคความรวม โครงสร้ำงประโยคควำมรวม 

1.ไม่มีค าต่อ 
ค าชื่อ+ค าชื่อ ค ากริยา 
ค าชื่อ ค ากริยา+ค ากริยา 
ค าชื่อ+ค ากริยา ค าชื่อ+ค ากริยา 
2.มีค าต่อ 
ค าชื่อ+ค าต่อ+ค าชื่อ ค ากริยา 
ค าชื่อ ค ากริยา+ค าต่อ+ค ากริยา 
ค าชื่อ ค ากริยา+ค ากริยา+ค าต่อ+ค าชื่อ 
ค าชื่อ+ค ากริยา+ค าต่อ+ค ากริยา+ค ากริยา 

 

ประโยคแต่ง ประโยคหัวหน้า+ประโยคแฝง ส่วนชื่อผู้ท า+ส่วนกริยา 
ส่วนชื่อผู้ท า+ส่วนกริยา+ส่วนชื่อ
ผู้ถูกกระท า 

 
4. ตัวอย่ำงกำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำน ฉันทลักษณ์จำกแบบเรียนต่ำง ๆ  

การศึกษาฉันทลักษณ์ในภาษาไทยเริ่มปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือจินดามณีฉบับ
พระโหราธิบดี ฉันทลักษณ์ท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ การแต่งโคลงสี่สุภาพ กลบท  

เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา แล้วจึงมีฉันทลักษณ์ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ กลอนสวด กาพย์
ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนาง 28 เหล่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนประถม ก กา ประถม ก กา หัด
อ่าน และหนังสือที่พบหลังจากปฏิรูปการศึกษา เริ่มมีการแต่งเป็นแบบร้อยแก้ว ดังนั้น การศึกษาที่เกิดหลังจาก
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้แก่ หลักการแต่งโคลง กาพย์ 
ฉันท์ กลอน ร่าย ดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในแบบเรียนภาษาไทย หรือหลักต าราภาษาไทย รวมถึงปัจจุบันยังมีการ
บรรจุอยู่ในหลักสูตรการสอนในระดับต่าง ๆ ตามที่ก าหนด ผลการศึกษาเรื่องฉันทลักษณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิดกวี
ไทยที่ส าคัญของประเทศมากมาย ซ่ึงได้ประพันธ์วรรณคดีไทยเรื่องส าคัญอยู่หลายเรื่องและใช้ในการเรียนการ
สอนอยู่เรื่อยมา

1. ตัวอย่ำงกำรศึกษำด้ำนฉันทลักษณ์จำกแบบเรียนหลวง 
แบบเรียนวาหนิติ์นิกรข้ึนต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ 3 บทเป็นส่วนน าเรื่อง  ตามด้วยค าอธิบายเรื่องอักษรน า 

และอธิบายต่อว่าอักษรสูงนั้นน าได้เฉพาะอักษรต่ าเดี่ยวเท่านั้น การแจกลูกอักษรน าไปโดยละเอียด  ทุกมาตรา  
2. ตัวอย่ำงกำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำนฉันทลักษณ์จำกแบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
แบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้คัดบทประพันธ์ที่เป็นลิลิต 

กลอนดั้น จากพระราชพิธีโสกันต์  มาเป็นบทอ่านให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านในส่วนที่เป็นบทร้อยกรอง 

โครงสร้ำงท่ีปรำกฏในแบบเรียนเร็วเล่ม 3
ชนิดของประโยค โครงสร้างประโยค โครงสร้างการก
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ภำพที่ 48 ตัวอย่ำง บทสอนอ่ำน 
ที่มำ: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 200 

3) ตัวอย่ำงกำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำนฉันทลักษณ์จำกแบบเรียนเร็วใหม่ ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนำย
ฉันท์ ข ำวิไล 

ภำพที่ 49 ตัวอย่ำงบทประพันธ์จำกแบบฝึกหัดอ่ำน 
ที่มำ: หลวงดรุณกจิวิทูร, 2557 : 3 

 

ภำพที่ 50  ตัวอย่ำงบทประพันธ์จำกแบบฝึกหัดอ่ำน 
ที่มำ: หลวงดรุณกจิวิทูร, 2557 : 5 
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3.2 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรควำมรู้ด้ำนหลักภำษำไทย 

3.2.3 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรด้ำนหลักภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ
 แบบเรียนหลักภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่น ามาใช้  ได้แก่  หนังสือ เรียนภาษาไทยของ
กระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2534) หลักการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เน้นหลักการใช้ภาษาไทย ท . 101 ท. 102 หลักภาษาไทย เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี   
ที่ 1 นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีกหลายเล่ม คือ ท. 015 
หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร 1 หน่วยการเรียน และหนังสือเรียนหลักภาษาไทย (หนังสือเรียนรายวิชาเลือก) การ
สอนหลักภาษาเพ่ือน าไปใช้กับทักษะการใช้ภาษาและวรรณคดีไทย 
 การเรียนหลักภาษาไทยระดับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเน้นทางด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 
กฎเกณฑ์ โครงสร้างของภาษาไทยเกี่ยวกับ ตัวอักษรไทย และหลักการเขียนตัวอักษร ซึ่งมีการจ าแนกค าใน
ภาษาไทยออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธานและค าอุทาน  
ความหมายกับการสื่อสาร การใช้ประโยคสื่อสาร ส่วนประกอบของประโยค หลักการอ่านออกเสียงและการใช้
พจนานุกรม 
 ท. 203 ท. 204 จะเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักภาษา และการประพันธ์ หลักภาษาที่ส าคัญที่จะต้อง
เรียน คือ ค าไทย 7 ชนิด หน้าที่ของค าในประโยค การแยกและการขยายส่วนต่าง ๆ ของประโยค ค าราชาศัพท์ 
และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ท. 305 และ ท. 306 จะเรียนเกี่ยวกับด้านหลักภาษา ประกอบไปด้วยค า และกลุ่มค า วลี  ประโยคที่
ซับซ้อน รวมไปถึงการสังเกตลักษณะของค าที่มาจากภาษาอ่ืน ค าราชาศัพท์ ตลอดจนการเขียนสะกดค าและ
แบบสร้างของค า ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเรียนแต่วิชาบังคับเท่านั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 จะมี
วิชาเลือก คือ ท. 041  หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียน รู้จักสังเกตรูปลักษณะของค าและกลุ่มค า
ที่ใช้ในภาษาไทย รู้จักการใช้ค าให้ตรงความหมาย รู้จักสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างค ากับค า และระหว่าง
กลุ่มค ากับกลุ่มค าในประโยค และผู้เรียนสามารถน าความรู้และหลักเกณฑ์ที่ได้จากหลักภาษาไปใช้ในการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาในการเรียนจะประกอบไปด้วยการสังเกตรูปลักษณะ
ของค าไทยชนิดต่าง ๆ การสังเกตกลุ่มค าและหน้าที่ของกลุ่มค า การใช้ค าให้ตรงตามความหมาย และการแต่ง
ประโยคเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) 
หลักสูตรนี้บังคับการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยเหตุผลที่ว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและก าหนดให้เรียน 2 
คาบ ต่อสัปดาห์ หนังสือเรียนที่บังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 คือ วรรณวิจักษณ์และทักษพัฒนา 
ภาษาพิจารณ์ เล่ม 1 เล่ม 2 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาในหลักสูตรภาษาไทยจะประกอบไปด้วยความรู้
พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร เช่น การเขียนสะกดค า การใช้ประโยคที่สมบูรณ์ การเรียงล าดับค าและกลุ่มค า
ตามระบบของภาษาไทย ด้านหลักการใช้ภาษาจะให้สังเกตรูปลักษณ์และความหมายนัยต่าง ๆ ของค าใน
ภาษาไทย การใช้ค าให้ตรงกับความคิด การใช้ภาษาไทยตามระดับภาษา ค าราชาศัพท์ และส านวนภาษา 

3.2 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรควำมรู้ด้ำนหลักภำษำไทย
3.2.3 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยศึกษำพัฒนำกำรด้ำนหลักภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ
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 วิชาเลือกที่เกี่ยวกับภาษาไทย คือ ท. 071 หลักภาษาไทย ประกอบไปด้วยความรู้เรื่องเสียงและ
อักษรไทย ความหมายของค า ลักษณะของค าและกลุ่มค า ชนิดของค า แบบสร้างของค า การใช้ค า ชนิดของ
กลุ่มค า ความหมายของประโยค ข้อแตกต่างระหว่างประโยคกับกลุ่มค า ชนิดของประโยค การแต่งประโยค 
การเรียงล าดับค าในประโยค รูปประโยค ใจความของประโยค การฝึกวิเคราะห์ ประโยคที่บกพร่องจาก
สื่อมวลชนต่าง ๆ  
 จะเห็นได้ว่าการศึกษาหลักภาษาไทยหลักสูตรพุทธศักราช 2521 พัฒนามาจากหลักสูตรพุทธศักราช 
2503 ซึ่งจะเน้นในด้านหลักการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้ และการท างาน คิดเป็น ลงมือท า รู้จักแก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะและความสามารถ
ทางภาษา   
  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะทาง
ภาษาไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และทักษะการ
พูด กล่าวคือ สามารถใช้ทักษะการอ่านในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
และมีนิสัยรักการอ่าน ใช้ทักษะการเขียนเพ่ือสื่อความเข้าเข้าใจกันและกัน อีกทั้งยังสามารถเขียนเรียงความ 
ย่อความ และรายงานการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการฟังและการพูดอย่างมีวิจารณญาณและ
ใช้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้แล้วยังต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา 
  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นการสอนที่ครอบคลุมทักษะการใช้
ภาษาไทยทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกับหลักสูตรที่ผ่านมา เพียงแต่มีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย เช่น การฝึกอ่านออก
เสียงในหลักสูตรก่อน ๆ อาจฝึกอ่านจากหนังสือ แต่ในหลักสูตร พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรปัจจุบัน   
มีการฝึกอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงแค่การอ่านเท่านั้น แต่ทักษะด้านอ่ืน  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การ
ฟัง และการพูด ก็มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อการสอนอีกทางหนึ่ ง ในส่วนที่เป็นหลัก
ภาษาและการใช้ภาษา มีการน าเสนอเนื้อหาระดับภาษา ค าราชาศัพท์ ค าภาษาต่างประเทศ โครงสร้างประโยค 
ฉันทลักษณ์ เป็นต้น 
 พัฒนาการของแบบเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และบริบทของสังคม
ในขณะนั้น การน าเสนอหลักภาษาจึงมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน จะเห็นได้ชัดเจนจาก
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรปัจจุบัน มีการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเป็นสื่อการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน และเกิดความเข้าใจได้
ง่ายยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่แบบเรียนทุกหลักสูตรมุ่งเน้นคือ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทย ทั้ง
ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมจามบริบทของ
การใช้งาน สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการหลักภาษาไทยโดยใช้แบบเรียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นตัวชี้บ่งชี้ จึงกล่าว
ได้ว่า องค์ความรู้หลักภาษาไทยแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมเป็นรากฐานส าคัญของการศึกษาหลั กภาษาไทยด้าน

วิชาเลือกที่เกี่ยวกับภาษาไทย คือ ท. 071 หลักภาษาไทย ประกอบไปด้วยความรู้เรื่องเสียงและ
อักษรไทย ความหมายของค า ลักษณะของค าและกลุ่มค า ชนิดของค า แบบสร้างของค า การใช้ค า ชนิดของ
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อักขรวิธี ด้านวจีวิภาค และด้านวากยสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษาระยะแรก แต่การศึกษาหลักภาษาไทย
ทุกระดับพบว่า ปัจจุบันผู้ใช้ภาษาไทยมักใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารเท่านั้น ไม่ได้เคร่งครัดเรื่อง
ของระเบียบหลักภาษาไทยมากนัก เพราะนิยมเขียนประโยคยาวขึ้นตามลักษณะข้อความภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่องจากกระแสแห่งการรับวัฒนธรรมตะวันตก และเป็นยุคข้อมูลข่าวสารด้วยแล้ว 
การใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยก็ยิ่ง เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้ส าเนียงการออกเสียงบางค า
เปลี่ยนไปตามความนิยมการพูดแบบภาษาต่างประเทศมากย่ิงขึ้น หากกระแสความนิยมนี้ด าเนินไปเร่ือย ๆ 
ย่อมมีผลต่อการศึกษาหลักภาษาไทยโดยตรง  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความซับซ้อน เนื่องจากมีกฎระเบียบในเรื่องโครงสร้างของ
ประโยค หรือ ไวยากรณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนจึง
จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักภาษาที่ถูกต้อง แบบเรียนภาษาไทยในสมัยก่อนจึงมีเนื้อหาที่เน้นสอนในเรื่อง
ของหลักภาษาไทยเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ผู้เรียนจะเรียนหลักภาษาเพ่ือที่จะน า
ความรู้ความเข้าใจนั้นมาใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ดังนั้นในปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่าหลักการใช้ภาษาไทยแทน 
 
3.3 กำรใช้แบบเรียนภำษำไทยพัฒนำควำมรู้ด้ำนวรรณคดีไทย

3.3.1 ควำมส ำคัญของกำรเรียนวรรณคดีไทย
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 62) ได้กล่าวว่า วรรณคดี คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีคุณค่า 

เพ่ือสื่อสารเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และอารมณ์ ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้อง หรือสะท้อนความเป็นมนุษย์ด้วยกล
วิธีการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา ซึ่งมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย 

พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวรรณคดีไว้ใน หนังสือประชุม
เรื่องพระรามแง่คิดจากวรรณคดี (2516) ดังนี้ 

“โลกจะเจริญก้าวหน้ามาได้ไกลก็เพราะวิทยาศาสตร์ แต่ล าพัง
วิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงความเป็นไปในชีวิตที่มีอารยธรรม
และวัฒนธรรมสูง เราต้องมีศาสนา เราต้องมีปรัชญา เราต้องมีศิลปะ และ
เราต้องมีวรรณคดีด้วย สิ่งเหล่านี้ย่อมน ามาแต่ความดีงาม น าความบันเทิงมา
ให้แก่จิตใจให้เราคิดงาม เห็นงาม ประพฤติงาม มีความงามเป็นเจ้าเรือน 
แนบสนิทอยู่ในสันดาน ศิลปะและวรรณคดีนี้แหละคือแดนแห่งความ
เพลิดเพลินใจ ท าให้มีใจสูงเหนือใจแข็งกระด้าง เป็นแดนที่ท าให้ความแข็ง
กระด้างต้องละลายสูญหาย กลายเป็นมีใจงาม ละมุนละม่อม เพียบพร้อมไป
ด้วยคุณงามความดี” 

 

อักขรวิธี ด้านวจีวิภาค และด้านวากยสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษาระยะแรก แต่การศึกษาหลักภาษาไทย
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วรรณคดีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้แต่งที่มีต่อสภาพและเหตุการณ์แวดล้อมในยุคสมัยนั้น ๆ จะ
เห็นได้ว่าวรรณคดีเป็นดังกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีความส าคัญหลากหลายด้าน เช่น ด้าน
การใช้ภาษาจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนสมัยนั้น ๆ ดังนั้นวรรณคดีจึงมีคุณค่าในด้านอรรถรส
ของถ้อยค าให้ผู้อ่านเห็นความงดงามของภาษา และมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์  สังคม  อารมณ์ คติสอนใจ  
คุณค่าในด้านวรรณศิลป์ รวมทั้งยังมีคุณค่าทางสติปัญญาและศีลธรรมอีกด้วย  

 
3.3.2 ควำมส ำคัญของกำรเรียนวรรณกรรม

 วรรณกรรม คืองานเขียนทุกประเภทที่จัดท าขึ้นโดยผู้ เขียนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ประสบการณ์ จินตนาการ แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นเร่ืองราว เขียนหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น
วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่งของการใช้ภาษาที่สามารถสะท้อนสิ่งต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม 
ค่านิยมในสมัยนั้น ๆ ที่ผู้เขียนมีประสบการณ์และต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นงานวรรณกรรมด้วยการเขียน
หรือบันทึกเพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร  
วรรณกรรมเป็นงานประพันธ์ที่สามารถแบ่งได้หลายชนิด ดังที่ จิตรลดา สุวัตถิกุล และมณฑนา วัฒนถนอม 
(2533 : 11 - 12) แบ่งประเภทของวรรณกรรมออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 1) การแบ่งวรรณกรรมตามลักษณะการประพันธ์ แยกได้ 2 ประเภท คือ วรรณกรรมร้อยกรอง และ
วรรณกรรมร้อยแก้ว 
 2) การแบ่งวรรณกรรมตามลักษณะเนื้อหาสาระ แยกได้หลายประเภท เช่น ประเภทจิตวิทยา ประเภท
ปรัชญา ประเภทศาสนา ประเภทวรรณคดี ประเภทการเมือง 
 3) การแบ่งวรรณกรรมตามจุดมุ่งหมายของการเขียน แยกได้ 2 ประเภท คือ วรรณกรรมประเภทสาร
คดี วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี 
 จากการแบ่งประเภทของวรรณกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการเขียน
วรรณกรรมก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานเขียนวรรณคดี งานเขียนวรรณคดีและวรรณกรรม มีความแตกต่างกัน 
คือ วรรณคดีเป็นงานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่ดี มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และ
เรียบเรียงด้วยถ้อยค าภาษาที่สละสลวย ส่วน วรรณกรรม เป็นงานเขียนทุกประเภทและเป็นงานเขียนทั่วไปที่
ผู้เขียนต้องการจะบอกเล่าบางสิ่งบางอย่าง หรืออาจเรียกได้ว่าสิ่งที่เขียนก็ได้ 
 อิงอร สุพันธุ์วณิช (2547 : 2) กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักอ่านนักวิจารณ์บางกลุ่มเรียกงานเขียนที่คนส่วน
ใหญ่ถือเป็นวรรณคดีว่า “วรรณกรรม” ที่เป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หากเป็นเพราะยุคนี้เป็นยุค
ของความสงสัยใคร่ครวญในคุณค่าเดิม ๆ ที่ยึดถือกันมาในสังคมไทย วรรณคดีบางเรื่องจึงถูกลดค่าให้เป็นเพียง
วรรณกรรม ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียกเห็นว่างานชิ้นนั้นมีคุณค่าไม่ถึงขั้นท่ีควรเรียกเป็นวรรณคดี 
 สรุปได้ว่า ภาษาและวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กัน เนื่องด้วย ความส าคัญของการเรียนภาษา เพ่ือให้
มนุษย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ให้เกิดความเข้าใจในสารที่ต่างฝ่ายต่างต้องการจะสื่อ 
และความส าคัญของการเรียนวรรณกรรม เพ่ือให้มนุษย์สามารถพัฒนาการเรียนภาษา และต่อยอดความรู้ทาง

วรรณคดีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้แต่งที่มีต่อสภาพและเหตุการณ์แวดล้อมในยุคสมัยนั้น ๆ จะ
เห็นได้ว่าวรรณคดีเป็นดังกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีความส าคัญหลากหลายด้าน เช่น ด้าน
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ภาษาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะภาษาและวรรณกรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างลื่นไหลตามสภาพสังคมหรือ
สภาพแวดล้อมรอบตัว 
 

3.3.3 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวรรณคดีและวรรณกรรม
 นักการศึกษาทางวรรณคดีและวรรณกรรมได้ให้ค าจ ากัดความ และความแตกต่างระหว่างค าว่า  
วรรณคดี และวรรณกรรมอย่างน่าสนใจ 
 หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (อ้างอิงใน กระทรวงศึกษาธิการ , 2560 : 6) กล่าวถึงความ
แตกต่างไว้ดังนี้ 

1) วรรณคดีจะจ ากัดใช้ส าหรับวรรณกรรมที่ได้การยกย่องแล้วจากกลุ่มคนที่ได้รับความนับถือ
จากคนหมู่มากอีกต่อหนึ่ง เช่น ลิลิตพระลอ พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ เป็นต้น  ค าว่า วรรณกรรม จะใช้ส าหรับ
หนังสือหรือเอกสารที่ได้ประกอบขึ้น มีลักษณะที่เป็นศิลปกรรมในฐานะที่มีรูปแบบ มีวัสดุเนื้อหาที่ประกอบขึ้น
ด้วยความพยายามท่ีจะสื่อสารด้วยประการหนึ่ง 

2) การที่จะพิจารณาว่า หนังสือใดจะเป็นวรรณคดีหรือไม่นั้น ไม่ใช่ว่าจะง่ายเลย โดยมากจะ
หาคนที่เห็นพ้องต้องกันไม่ค่อยได้ นอกจากเวลาจะล่วงไปมากและหนังสืออยู่คงทนพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนังสือ
ที่คนอ่านไม่อยากให้สูญไปจากความทรงจ า ประสงค์ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปรักษาไว้ วรรณกรรมใดที่เราใคร่เก็บ
รักษาไว้เป็นมรดกตกทอดถึงคนรุ่นหลัง เพ่ือหวังประโยชน์ทางวรรณศิลป์วรรณกรรมนั้น จึงเข้าข่ายของ
วรรณคดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 6) 

 
3.3.4 หลักสูตรกำรศึกษำปัจจุบันกับกำรสอนวรรณคดี และวรรณกรรม

 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการสอนวรรณคดี และวรรณกรรมกับหลักสูตรการศึกษา
ของไทย ในด้านการสอนวรรณคดีมีจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีชาติต่าง ๆ มีความเจริญไม่ว่าในทางใด
ย่อมจะมีความภูมิใจในความเจริญนั้น และจุดประสงค์ที่จะท าให้ผู้สืบเชื้อสายได้รู้เห็น รับมรดกความเจริญนั้น 
ๆ จากบรรพชน ศิลปะเป็นเครื่องวัดความเจริญอย่างหนึ่ง ชาติใดมีศิลปะชนิดใดก็ย่อมใคร่จะสืบส่งมรดกทาง
ศิลปะให้ลูกหลานโดยหวังให้ศิลปะงอกงามก้าวหน้าต่อไปชนชาติไทยก็ไม่พ้นจากความปรารถนาดังกล่าว  

การสืบส่งมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ แต่ก่อนนี้มักเป็นการสืบส่งกันในครอบครัวตามตระกูลของตน 
ครั้นเกิดโรงเรียนขึ้นคนไทยก็อยากใช้โรงเรียนเป็นที่สืบส่งมรดกทางวัฒนธรรมให้แพร่หลายจึงมีการสอนศิลปะ
ต่าง ๆ   มีวาดเขียน ปั้น แกะสลัก ดนตรี ขับร้อง และวรรณคดี เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้จัดการศึกษาไม่ค่อยสนใจ
กับระเบียบวิธีสอนนัก ใช้วิธีสอนเดียวกันส าหรับวิชาทุกวิชาก็ว่าได้ บอกให้รู้ หรือท าให้เห็น วิชาศิลปะต่าง ๆ 
นั้นขึ้นอยู่กับสมรรถภาพเฉพาะบุคคล จึงต้องใช้ระเบียบและกลวิธีที่เหมาะแก่ลักษณะวิชาและธรรมชาติการ
เรียนรู้วิชานั้น ซึ่งเราได้สนใจกันน้อยมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 46)   
 ส่วนด้านวรรณคดีกับหลักสูตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 92 - 93)  ได้กล่าวว่า        
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งหลักสูตรก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม

ภาษาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะภาษาและวรรณกรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างลื่นไหลตามสภาพสังคมหรือ
สภาพแวดล้อมรอบตัว
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การเรียนรู้วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  ได้แก่  สาระที่ 1 เรื่องการอ่าน  และสาระที่ 5 เรื่องวรรณคดีและ
วรรณกรรม ซึ่งครูผู้สอนควรศึกษาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่หลักสูตร
ก าหนด เริ่มตั้งแต่คุณภาพผู้เรียนตามระดับชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  เมื่อผู้เรียนเรียนจบแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้หรือไม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนด เนื่องด้วยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น ธรรมชาติของวิชาเป็นวิชาที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องฝึก
ทักษะอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้นักเรียนเข้าเกิดทักษะ ความช านาญ และใช้เป็นทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาใน
ระดับชั้นที่สูงขั้นต่อไป 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดสาระการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ
วรรณคดี ได้แก่ สาระการเรียนรู้ สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ระบุว่าการใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน และสาระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 

3.3.5 กำรน ำเสนอเนื้อหำของวรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณคดีที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย มีลักษณะเป็นศิลปกรรมในฐานะที่มีรูปแบบ มีเนื้อหาที่

ประกอบขึ้นด้วยความพยายามที่จะสื่อสารด้วยประการหนึ่ง ถือเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ต้องสืบทอดมรดกนี้ให้แก่
ลูกหลาน โดยหวังให้ศิลปะงอกงามก้าวหน้าต่อไป เพราะศิลปะเป็นเครื่องวัดความเจริญอย่างหนึ่ง ฉะนั้น 
วรรณคดีในแบบเรียนไทยถือเป็นมรดกท่ีประกอบไปด้วยคุณค่าต่าง ๆ เพราะวรรณคดีเป็นหนังสือที่ได้รับความ
ยกย่องจากผู้ที่ศึกษา และจากผู้สนใจในศิลปะทางวรรณกรรมว่าเป็นหนังสือชั้นดี ซึ่งหนังสือจะอยู่คงทนพิสูจน์
ตัวเองว่าเป็นหนังสือที่มีคนอ่านไม่สูญหายไปจากความทรงจ า ประสงค์ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปรักษาไว้ วรรณกรรม
ใดที่เราใคร่เก็บรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดถึงคนรุ่นหลัง เพ่ือหวังประโยชน์ทางวรรณศิลป์ วรรณกรรมนั้นจึงเข้า
ข่ายของวรรณคด ี

การน าเสนอเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมจะใช้รูปแบบการน าเสนอผ่านรูปภาพ ใช้การเล่าเรื่อง
ผ่านตัวละครที่อยู่ในวัยเดียวกัน เพ่ือเล่าเรื่องย่อย ๆ ให้มีความง่ายมากขึ้น เพ่ือให้เด็กได้ เรียนรู้ผ่านตัวละครที่
ได้อ่าน หรือได้ฟัง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ และปรากฏหน้าที่ทางสังคม
ต่อไป จึงปรากฏกลวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาในวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน ดังที่ อิงอร สุพันธุ์วณิช และ
คณะ (2554 : 131)กล่าวว่า วรรณคดีไทยส าหรับชั้นประถมศึกษามีวิธีการน าเสนอเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ
แก่ผู้อ่าน เช่น 

1) กำรใช้สื่อให้เข้ำกับยุคสมัย คือ จะมีการใช้เกมผ่านคอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์ตัวละคร โดยมีการ
เชื่อมโยงกับตัวละคร ทั้งรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ผสมผสานระหว่างวรรณคดีกับโลกในปัจจุบัน และยังน ามาท า
หน้าที่ในการเล่าเรื่องอีกด้วย  

การเรียนรู้วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  ได้แก่  สาระที่ 1 เรื่องการอ่าน  และสาระที่ 5 เรื่องวรรณคดีและ
วรรณกรรม ซึ่งครูผู้สอนควรศึกษาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่หลักสูตร
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2) กำรใช้ตัวละครเด็กในกำรเล่ำเรื่อง คือ การเล่าเรื่องผ่านการใช้ตัวละครที่เป็นเด็ก โดยต้องเป็นเด็ก
ที่อยู่ในวัยเดียวกับผู้เรียน หรือใกล้เคียงกับผู้เรียน ท าให้เรื่องเล่านั้นสื่อสารกับคนอ่านผ่านตัวละครในวัย
เดียวกัน มีความสนใจในเรื่องที่คล้ายกัน 

3) กำรเช่ือมโยงเรื่องครอบครัว คือ การเล่าเรื่องผ่านคนในครอบครัว ใช้ตัวละครในครอบครัว เช่น 
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ในการเล่านิทาน หรือเรื่องต่าง ๆ ให้ตัวละครในเรื่องฟัง ซึ่งก็คือการปลูกฝังค่านิยมการ
รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโส 

4) กำรใช้เหตุกำรณ์ในปัจจุบันเข้ำกับอดีตหรือกับวรรณคดี คือ การจุดความสนใจโดยการโยง
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น เหตุการณ์ฟ้าร้องแล้วน ามาใช้ในเรื่องเล่า โดยมีการโยงเข้ากับวรรณคดี ในตอน 
“ระบ าสายฟ้า” ในหนังสือวรรณคดีล าน า ป.4 ที่มีหลวงตาเป็นผู้เล่าเรื่องให้เด็ก ๆ ฟัง เป็นต้น 

ดังนั้น แบบเรียนภาษาไทยจึงไม่เพียงแต่บรรจุเนื้อหา ความรู้สาระไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพียงอย่างเดียว 
แต่จะต้องมีการวางแผนการจัดเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ซึ่งจะต้องเริ่ มจากเนื้อหาที่มีความ
ง่ายในระดับพ้ืนฐานและค่อย ๆ เลื่อนไปในระดับที่มีความยากเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้แบบเรียนไทยยังต้อง
สอดแทรกการสอนเรื่องการปฏิบัติตัว คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนด้วย ไม่ใช่สอนเพียงแต่เนื้อหาวิชาการ 
เพ่ือทีจ่ะปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับการเรียนในหาในเชิงวิชาการ 

การน าเสนอด้านคุณค่าที่สอดแทรกอยู่ในแบบเรียน เริ่มจากสอนคุณค่าพ้ืนฐาน คือ ในระดับตันเอง
และครอบครัว เช่น รู้จักหน้าที่ เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนหนังสือ ช่วยเหลือครอบครัว ไปจนถึงระดับของสังคม และ
ประเทศชาติ เช่น การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สามารถยกตัวอย่างคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในแบบเรียนภาษาไทยที่สอดแทรกคุณค่าท่ีปรากฏในแบบเรียนได้ 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่  
 3.3.5.1 กำรน ำเสนอคุณค่ำด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้ถึงลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามภายในสังคม ที่มองว่าเป็นการกระท าที่ดี คือ สอนให้เด็กเป็นคนดี
ของสังคม และสอนว่าการจะเป็นคนดีต้องเป็นอย่างไร เช่น ในสังคมการเป็นเด็กที่ดีจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่พูด
โกหก ไม่ลักขโมยของเป็นต้น และสอนเรื่องการวางตัวในสังคม คือ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเด็กต้องวางตัว 
หรือปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความเหมาะสม เช่น ต้องเป็นคนมีเมตตา มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือต้องมี
มารยาทที่ด ีอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องเครารพผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นการสั่งสอนเรื่องความดีงาม ค่านิยม 
ความถูกต้อง และความเชื่อที่ถูกต้องบนบรรทัดฐานทางสังคมในยุคสมัยนั้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการสอนเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าที่เหมาะสมกับเด็ก  
 
ตัวอย่ำงท่ีปรำกฏเนื้อหำด้ำนคุณธรรม และจริยธรรมในแบบเรียน 

1) มูลบทบรรพกิจ 
ที่แพ้แก้ชนะ  ไม่ถืพระประเวณี 

    ขี้ฉ้ก็ได้ดี   ไล่ด่าตีมีอาญา 
(พระยาศรีสุนทรโวหาร, 2510 : 22) 

 

2) กำรใช้ตัวละครเด็กในกำรเล่ำเรื่อง คือ การเล่าเรื่องผ่านการใช้ตัวละครที่เป็นเด็ก โดยต้องเป็นเด็ก
ที่อยู่ในวัยเดียวกับผู้เรียน หรือใกล้เคียงกับผู้เรียน ท าให้เรื่องเล่านั้นสื่อสารกับคนอ่านผ่านตัวละครในวัย
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 วรรณกรรมข้างต้น ยกมาจากเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา ว่าด้วยการสอนเรื่องการไม่ฉ้อโกง ติดสินบน     
ดังตัวอย่างข้างบนที่ว่า การตัดสินคดีไม่มีความเป็นธรรม มีการฉ้อโกง ติดสินบนแก่ผู้พิพากษา เพ่ือแก้ความผิด
ให้เป็นถูก จากที่ต้องเป็นผู้ที่ผิด กลับกลายเป็นคนที่ถูกและชนะคดี 
 

2) แบบเรียนภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 - 4 (ปิติ ชูใจ) 
 

บทที่ 8 สุดสาครกับม้านิลมังกร 
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ าเหลือก าหนด 

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด      ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน  
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน  บิดามารดารักมักเป็นผล  
ที่พ่ึงหนึ่งซึ่งได้แต่กายตน   เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา  
แม้นใครรักรักมั่งบังปังตอบ   ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา  
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา    รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2534 : 63) 
 

บทประพันธ์ในตอนสุดสาครกับม้านิลมังกร ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1
เป็นการสอนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอน โดยเฉพาะความคิดของคนเรา เราไม่ควรเชื่อค าพูดใครง่ายๆ ควร
พิจารณาทุกอย่างด้วยปัญญาของตนเอง และศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองไม่ให้
หลงไปตามค าพูดของใครง่ายๆ 

 
3) แบบเรียน วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 

วรรณคดีวิจักษ์ เรื่อง “โคลงโลกนิติ” 
ก้านบัวบอกลึกตื้น  ชลธาร 

มารยาทส่อสันดาน   ชาติเชื้อ 
โฉดฉลาดเพราะค าขาน   ควรทราบ 
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ   บอกร้ายแสลงดิน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 44) 
 

จากวรรณคดีข้างต้น ปรากฏอยู่ในวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มุ่งสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตน 
และมีกิริยามารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ เพราะมารยาทบอกให้ทราบถึงความเป็นไปของชาติ
ตระกูล ค าพูดของคนสามารถแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ตามตรงกับส านวนส าเนียง
ส่อภาษา กริยาส่อสกุล 

วรรณกรรมข้างต้น ยกมาจากเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา ว่าด้วยการสอนเรื่องการไม่ฉ้อโกง ติดสินบน     
ดังตัวอย่างข้างบนที่ว่า การตัดสินคดีไม่มีความเป็นธรรม มีการฉ้อโกง ติดสินบนแก่ผู้พิพากษา เพ่ือแก้ความผิด
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   3.3.5.2 กำรน ำเสนอคุณค่ำด้ำนรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ถือเป็นหลักการสอนที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการส่ังสอนในสังคมไทย เพราะถือว่าการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ว่าเป็นเรื่องที่
ควร และมีความดีงาม เราทุกคนต้องมีความรักชาติ และรักพระมหากษัตริย์ เราทุกคนต้องมีศาสนาเพราะเป็น
ค าสอนที่ดีงาม ศาสนามุ่งเน้นในคนเป็นคนดี คนมีศาสนาจะถือว่าเป็นคนที่ดี คุณค่าเรื่องนี้จึงต้องปลูกฝังกัน
ตั้งแต่เด็ก เพ่ือให้เด็กเติบโตมาเป็นคนดีตามบรรทัดฐานที่สังคมได้วางไว้ว่า เป็นเรื่องที่ดีงาม 

 
ตัวอย่ำงท่ีปรำกฏเนื้อหำคุณค่ำด้ำนรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ในแบบเรียนต่ำง ๆ 

1) แบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
พระสงฆ์จ าพรรษาหยู่วัด.     ตามีมาแต่เมืองสุพรรณ์.     

ที่ศาลามีธรรมเทศนา.                 สิ่งของทองรูปพรรณ์มีมาก.        คนท าบุญปราถนาไป
สวรรค์.        หนุ่มก าลังฉกรรจ์.        
 ฤาษีอาไศยหยู่ในบรรณศาลา.        หย่าก่อกรรมก่อเวรแก่กัน. 

(สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 180 – 181) 
 

 วรรณกรรมข้างต้น ว่าด้วยการสอนเรื่องการท าบุญท าทาน และบาปบุญคุณโทษ กล่าวคือ คนที่เข้าวัด
ท าบุญ ฟังธรรมนั้น ล้วนแล้วแต่ปรารถนาที่จะได้ขึ้นสวรรค์ เมื่อตายไป และกล่าวถึงว่า อย่ากระท าไม่ดีให้เป็น
เวรกรรมต่อกัน 

2) แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล 
ประเทศสยามเราได้เปล่ียนแปลง การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ หรือที่ เรียกว่า การปกครอง

แบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
 

ภำพที่ 51 รัฐธรรมนูญ 
ที่มำ: หลวงดรณุกิจวิทูร, 2557 : 69 

 
รัฐธรรมนูญของเรามีรูปร่างคล้ายกับสมุดคัมภีร์พระธรรมปิดทอง มีแผ่นตราครุฑติดไว้ที่ปกหน้า ตั้งอยู่

บนพานทองอันงดงามน่าดู ในสมุดนั้นมีระเบียบข้อบังคับการปกครองของเรา อันประกอบด้วยหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาของเราเป็นพ้ืน ข้อความทุกข้อเป็นที่น่านับถืออย่างยิ่ ง เช่นเดียวกับพระธรรม ใน
พระพุทธศาสนาของเรา เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็นับเนื่องอยู่ในศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐนั้นทีเดียว  

   3.3.5.2 กำรน ำเสนอคุณค่ำด้ำนรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ถือเป็นหลักการสอนที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการส่ังสอนในสังคมไทย เพราะถือว่าการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ว่าเป็นเรื่องที่
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การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ก็คือการปกครอง ที่พวกเราปกครองตัวเราเอง แต่พวกเรา
ทั้งหมดท่ัวประเทศ จะมาประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทุกคน ไม่สะดวกด้วย ประการต่าง ๆ พวกเราจึง
ได้พร้อมใจช่วยกันเลือกคัดผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงามจริง ๆ มีความประพฤติดี กตัญญูต่อชาติ ซื่อตรงต่อชาติ มีใจ
เด็ดเดี่ยว ยอมสละได้ทุกอย่าง มีความรู้ เฉลียวฉลาดและสามารถดี จนเป็นที่นิยมนับถือของคนท่ัวไป ใน 
จังหวัดนั้น ๆ มาเป็นผู้แทน ส่วนผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนราษฎรนั้นเล่า ก็ควรตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าตนจะตั้งใจท า
ประโยชน์แก่ ประเทศชาติจริง ๆ มิสักว่าพูดแต่ปาก ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง มากกว่าเงินทอง และจะตั้งใจ
ยอมตัวท าหน้าที่เป็นหูตา เป็นปากเสียงของเรา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเมตตากรุณา เป็นหัวหน้าอย่างเป็น
พ่อบ้านปกครองครอบครัว แล้วผู้แทนนั้น ๆ ได้มาประชุมที่สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือปรึกษาหารือในการควบคุม 
ดูแลความทุกข์สุข ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ตลอดจน  ความเจริญของพวกเราทั้งหลาย 
 

ภำพที่ 52 แสดงควำมเคำรพรัฐธรรมนูญ 
ที่มำ: หลวงดรณุกิจวิทูร, 2557 : 71 

 
ระเบียบข้อบังคับแห่งการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญนั้น ใช้บังคับพวกเราทุกคนตลอดจนพระ

เจ้าอยู่หัวอย่างเดียวกันทั้งหมด และได้รับความคุ้มครองเสมอหน้ากัน ไม่เลือกว่าจะเป็น คนชั้นไหน ๆ หรือ
ศาสนาใด ๆ ก็ตาม  รัฐธรรมนูญนี้เป็นหลักธรรมความสุขความเจริญของประเทศสยาม หรือเป็นหลักบ้านหลัก
เมืองของไทยเรา ดังนั้นเราทุกคนควรเลื่อมใส เคารพนับถือการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญด้วยใจอันผ่อง
ใสจริง ๆ ไม่ใช่พูดแต่ปาก และน่าจะร่วมพร้อมเพรียง เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประพฤติและปฏิบัติตาม และยก
ย่องสนับสนุนส่งเสริมเชิดชูบูชารัฐธรรมนูญไว้ พร้อมด้วยกาย วาจา และใจ ตลอดจนชีวิตก็อาจยอมตายแทน
รัฐธรรมนูญได้ทุกเวลา และควรระลึกไว้เสมอเพ่ือให้รัฐธรรมนูญของเราด ารงเป็นศรี คือ มิ่งขวัญตั้งมั่นอยู่ตลอด
กาลนาน 

นักเรียนทั้งหลายได้อ่านเรื่องรัฐธรรมนูญของเรามาแล้ว ถ้าคิดให้ลึกซึ้งจะเห็นพ้องร่วมกันว่า
รัฐธรรมนูญของเรา ก็คือ ตัวของเรานั่นเอง แต่มีค่าสูงยิ่งกว่าตัวเรา เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักและนับถือ
รัฐธรรมนูญของเรายิ่งกว่าชีวิตจิตใจของเรา และเราจะต้องด ารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญของเรา และจงจ าไว้ว่าผู้ที่รัก
รัฐธรรมนูญอันแท้จริงนั้น  คือผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตามระบอบรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด 

(หลวงดรุณกิจวิทูร, 2557 : 69 – 72) 
 

การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ก็คือการปกครอง ที่พวกเราปกครองตัวเราเอง แต่พวกเรา
ทั้งหมดท่ัวประเทศ จะมาประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทุกคน ไม่สะดวกด้วย ประการต่าง ๆ พวกเราจึง
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วรรณกรรมข้างต้นอยู่ในบทที่ 33 ของแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนปลาย ว่าด้วยการสอนให้รักชาติ 
รักความเป็นประชาธิปไตย โดยเนื้อหาจะมีการอธิบายถึงความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การท างานของคณะผู้แทน การปฏิบัติตนให้อยู่ในความเป็นประชาธิปไตย และสอนให้เห็นถึงความส าคัญของ
ประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองที่ดี ท าให้
ประเทศชาติ และสังคมน่าอยู่มากข้ึน 

 
3) หนังสือแบบสอนอ่ำนมำตรฐำน ของ นำยยง อิงคเวทย์ เล่ม 1 และเล่ม 2 

บทที่ 29 ธง ชาติ ไทย (เล่ม 2) 

ภำพที่ 53 ภำพประกอบบทท่ี 29 ธง ชำติ ไทย (เล่ม 2) 
ที่มำ: ยงค์ อิงคเวทย,์ 2495 : 46 

 
ธง  ชาติ  ไทย  มี  สาม  สี     สี  แดง  หมาย 

ถึง  ชาติ  ไทย  สี  ขาว  หมาย  ถึง  ศาสนา  พุทธ 
สี  น้ าเงิน  หมาย  ถึง  พระเจ้าอยู่หัว  ของ  ชาวไทย 

ฉัน  เป็น  คน  ไทย     ฉัน  รกั  ชาติ  ไทย 
ของ  ฉัน     ฉัน  นับ  ถือ  พระพุทธศาสนา  ที่  คน 
ไทย  นับ  ถือ  กัน     ฉัน  เคารพ  พระเจ้าอยู่หัว 
ของ  ไทย          

เวลา  เชิญ  ธง  ชาติ  ขึ้น  สู ่ ยอด  เสา  และ 
เวลา  เชิญ  ธง  ชาติ  ลง  จาก  ยอด  เสา     ฉัน 
ยืน  ตรง     และ  หัน  หน้า  เข้า  หา  ธง  ชาติ 

(ยงค์ อิงคเวทย์, 2495 : 46) 
     
 จากตัวอย่างการสอนอ่านในบทที่ 29 – 30 เป็นการสอนให้เด็กรักชาติไทย บอกลักษณะของธงชาติ
ไทยว่าแต่ละสีหมายถึงอะไร เวลาเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาและเชิญธงลงจากยอดเสาให้ยืนตรงเพ่ือท าความเคารพ
และเป็นคนไทยจะต้องรักชาติไทย 

3.3.5.3 คุณค่ำด้ำนวิถีชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติ เป็นการสั่งสอนให้เด็กปฏิบัติตนกับวิถี
ชีวิต รู้จักใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ถือเป็นวิถีชีวิตที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ 
สอนให้เด็กรู้จักธรรมชาติ ไม่เบียดเบียน หรือท าร้ายสัตว์ เพราะสัตว์ถือเป็นสิ่งที่มีชีวิตและเป็นเพ่ือนร่วมโลกกับ

วรรณกรรมข้างต้นอยู่ในบทที่ 33 ของแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนปลาย ว่าด้วยการสอนให้รักชาติ 
รักความเป็นประชาธิปไตย โดยเนื้อหาจะมีการอธิบายถึงความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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มนุษย ์การสอนเหล่านี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างหนึ่งของสังคมไทย ที่ควรค่าแก่การยึดถือ และปฏิบัติ เพราะ
เรื่องเหล่านี้สามารถท่ีจะน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 
ตัวอย่ำงแบบเรียนภำษำไทยที่ปรำกฏเนื้อหำคุณค่ำด้ำนวิถีชีวิต และกำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติ 

1) แบบเรียนภำษำไทยแบบเรียนใหม่ เล่มกลำง ของเจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี 
 

ภำพที่ 54  กำรอ่ำนอักษรน ำตัวอ่ืน ก็เหมือน ห น ำ 
ที่มำ : เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี, 2504 : 48 

 

ภำพที่ 55 บทอ่ำนในแบบเรียนภำษำไทยแบบเรียนเร็ว 
ที่มำ : เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี, 2504 : 54 

 

ภำพที่ 56  บทอ่ำนในแบบเรียนภำษำไทยแบบเรียนเร็ว  
ที่มำ : เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี, 2504 : 55 

มนุษย์ การสอนเหล่านี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างหนึ่งของสังคมไทย ที่ควรค่าแก่การยึดถือ และปฏิบัติ เพราะ
เรื่องเหล่านี้สามารถท่ีจะน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
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จากวรรณกรรมข้างต้น ปรากฏในแบบเรียนใหม่ เล่มกลาง ของพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กล่าวถึงวิถี

ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้น เช่น การหาวัตถุดิบมาประกอบการท าอาหาร การเลี้ยงวัวเพ่ือน ามา
เป็นยานพาหนะในการเดินทาง การหาปลาในนา รวมถึงธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 

    1) แบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
ตาดีมืแป,        แกไปนาตาข า,        ไปปะตาข าเวลาไถนาตัวเลอะเทอะ;  ตาดี
หัวเราะเยาะตาข า,        พอตาข าเอาวัวตัวโตมาไถนา,ตาดีเอามืแปตีวัวตาข า,  
วัวตาข าดุเตะเอามืแปตาดี.       ตาข าหัวเราะเยาะตาดีฮาฮา !       ตาดีเสียใจ
จะไปหายาทามืแป,       ต าข าแกเอากะลามาเผาไฟกะยาทามืตาดี;       ตาดีมี
ยาทามืแป,       แกลาจาข ามานาแก.     ตาดีมืแปไปนาตาข าทีไร,     แกเจอะ
วัวดุ       แกมานาแกเสีย.  

(สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 12 – 13) 
 
 วรรณกรรมข้างต้น ว่าด้วยการสอนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชนบทที่ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ท า
ไร่ไถนาด้วยตนเอง โดยมีวัวหรือควายเป็นตัวช่วย และยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยนั้นถึงเรื่อง
การรักษาพยาบาลที่ประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวในการรักษา 
 

2) แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิทูร และนำยฉันท์ ข ำวิไล 
ตัวอย่างเรื่อง “พ่ีสะอาง กับ พ่ีสะอาด” จากบทที่ 7 

  ที่บ้านพ่ีสะอางกับพ่ีสะอาด มีกระจาด กระบุง ปุ้งกี๋ดีดี  พี่สะอาง
กับพ่ีสะอาดมีปู่ชื่ออุ่ม มีย่าชื่ออ่ิม มีน้าชื่ออ่ึง มีอาชื่ออ้ัน  มีป้าชื่อปุ่น ที่บ้าน
พ่ีสะอางกับพ่ีสะอาดติดกับป่าติดกับบึง ที่บึงมีกระจับ มีปลา มีปู  ที่ป่ามี
มะตูม มะตาด มะดัน 
  ป้าปุ่นถือกระจาดมาหากระจับที่บึง พ่ีสะอาดมากับป้าปุ่น พ่ี
สะอางตามมาหาพี่สะอาด ว่ากับพ่ีสะอาดว่า ที่นี่น่าดู 

(หลวงดรุณกิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 : 19) 
 
จากวรรณกรรมข้างต้นมาจากเรื่อง “พ่ีสะอาง กับ พ่ีสะอาด” บทที่ 7 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 

ตอนต้น กล่าวถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น (พ.ศ. 2477) ที่มีการท าการเกษตร หรือท าไร่ไถนาเป็นหลัก ผู้คนใน
ชุมชน ต่างก็อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนี้คนยังมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติที่อุดมบูรณ์ สามารถพบ
เห็นสัตว์นานาชนิดได้ และมีการพ่ึงพาธรรมชาติ เช่น มีห้วย หนอง คลอง บึงที่ใสสะอาดอุดมไปด้วยกุ้ง หอย ปู 
ปลา ที่สามารถจับมากินเป็นอาหารได้ 

 

จากวรรณกรรมข้างต้น ปรากฏในแบบเรียนใหม่ เล่มกลาง ของพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กล่าวถึงวิถี
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3) แบบสอนอ่ำนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ของนำยสมำน แสงมณี 
ตัวอย่างที่ 1 บทที่ 11 มาลี  ปลูก  ผัก 
มาลี  ปลูก  ผัก     พ่ี  ปลูก  ผัก 
มาลี  รด  น้ า       พ่ี  รด  น้ า 
มาลี  และ  พ่ี  ปลูก  ผัก 
แล้ว  ช่วย  กัน  รด  น้ า 

(สมาน แสงมณี, 2502) 
บทที่ 12 ผัก  โต  แล้ว 

ผัก  โต  แล้ว 
มาลี  และ  พี่  ชอบ  กิน  ผัก 
มาลี  ตัด  ผัก  พ่ี  ช่วย  ตัด  ผัก 
มานะ  และ  มาลี  ช่วย  กัน  ตัด  ผัก 

(สมาน แสงมณี, 2502) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นสอนเรื่องชีวิตประจ าวัน การปลูกผัก วิถีชีวิต คือ การปลูกผักท าสวน การรดน้ าผัก
เพ่ือให้ผักเจริญเติบโต เพ่ือใช้ด ารงชีวิตในครัวเรือน ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กรู้จักปลูกผักท าสวน เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนได ้

4) วรรณสำรวิจักษณ์ เล่ม 1 

ภำพที่ 57 วรรณสำรวิจักษ์ เล่ม 1 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 65 

3) แบบสอนอ่ำนภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ของนำยสมำน แสงมณี
ตัวอย่างที่ 1 บทที่ 11 มาลี  ปลูก  ผัก
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 วรรณกรรมข้างต้น ว่าด้วยเรื่องการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักกับวิถีชีวิต การปฏิบัติของผู้คนในวันออก
พรรษา เช่น การตักบาตรเทโว การฟังเทศน์ฟังธรรม การเวียนเทียน รวมไปถึงการประดับประดาด้วยโคม    
จุดพลุ ตะไลต่าง ๆ  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การน าเสนอวรรณคดีและวรรณกรรมในแบบเรียนภาษาไทย มักน าเสนอตามวัย
และระดับชั้นของผู้เรียน โดยใช้กลวิธีการน าเสนออยู่หลากหลายแบบ เช่น การเล่าเรื่องผ่านตัวละคร การ
น าเสนอผ่านโลกปัจจุบัน การเชื่อมโยงเรื่องราวผ่านครอบครัว และการเรียนรู้ผ่านสื่อ เป็นต้น เพ่ือที่จะท าให้
เด็กเกิดความสนใจ และเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ มักมีการใช้ภาพประกอบ ในบทเรียนหรือเรื่องนั้น 
ๆ ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดความสนใจในเนื้อหาแบบเรียนมากข้ึน 

รวมถึงคุณค่าหลักที่ปรากฏดังตัวอย่างในข้างต้นนั้น แบบเรียนต่าง ๆ มุ่งเน้นในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเป็นหลัก เพราะคุณค่าด้านนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อตัวผู้เรียนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม นอกจากนี้วรรณคดีและวรรณกรรมไม่เพียงแต่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราว และคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ผู้เรียนได้รู้จักกับศัพท์ รู้จักเสียง ฉันทลักษณ์ การอ่าน และการเขียนเช่นนี้ 
 
  

ดวย

วรรณกรรมข้างต้น ว่าด้วยเรื่องการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักกับวิถีชีวิต การปฏิบัติของผู้คนในวันออก
พรรษา เช่น การตักบาตรเทโว การฟังเทศน์ฟังธรรม การเวียนเทียน รวมไปถึงการประดับประดาด้วยโคม    

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย104



 

 
บทท่ี 4

พัฒนำกำรกำรน ำเสนอรูปแบบกำรสอนในแบบเรียนภำษำไทย
 

การศึกษาถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชากร ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกต่อหนึ่ง หลายประเทศทั่วโลก จึงให้ความส าคัญกับการศึกษา
แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเองก็เช่นกัน โดยระบบการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อครั้งที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นครั้งแรก ที่เรียกว่า    
“ลายสือไทย” เมื่อปี พ.ศ. 1826 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาต่าง ๆ มากมาย เช่น จากการเรียนแบบส านักราช
บัณฑิต และส านักเรียนที่วัด ก็พัฒนามาเป็นเรียนที่โรงเรียน ซึ่งแบบระบบการศึกษาแบบตะวันตก ตลอดจน
พัฒนาการของสื่อการสอนที่เป็นตัวช่วยให้ความสะดวกกับทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

ในบทนี้ ผู้เรียบเรียงจะกล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอน อันได้แก่ สื่อการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยพิจารณาจากรูปแบบในการ
น าเสนอบทเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของการน าเสนอรูปแบบในแต่ละยุคสมัย 

 
4.1 พัฒนำกำรของสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนภำษำไทย 

ในการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อการ
เรียนการสอน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมา
เรื่อย ๆ ในปัจจุบันจะพบว่า มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลากหลายชนิด เพราะถือว่า สื่อการเรียนการสอน 
คือ มือที่สามของครู ช่วยให้ครูผู้สอนได้สนุก และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทบาทของสื่อการเรียนการสอนใน
บทเรียน ก็คือ เป็นตัวกลาง ตัวช่วยในการหาข้อมูลความรู้ หรือสิ่งบอกกล่าวแก่ผู้เรียน แต่การใช้สื่อการเรียน
การสอนให้ได้ผลนั้น ต้องตรงกับจุดประสงค์ของเนื้อหา และกิจกรรมของบทเรียน อีกทั้งยังต้องใช้อย่าง
ประหยัด และคุ้มค่าอีกด้วย (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ์ : 132 ; อ้างอิงมาจาก อ าภา บุญช่วย, 2540 : 98) 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 137) ให้ความหมาย “สื่อการสอน” หมายถึง สื่องต่าง ๆ ที่ใช้เป็น
ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอน (หรือการสื่อสารในการเรียนการสอน) เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนนั้น
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 89 ; อ้างอิงใน พัชรีย์ พิชัยยุทธ์, 2546 : 10) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึง 
สื่อสื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น เทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุ
เนื้อหาเก่ียวกับการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่น ามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษาเป็น
สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของผู้ส่งไปถึงผู้เรียน   ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี 

ส านักงานพัฒนาเทคนิคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2560 : 1) 
ให้ความหมายของค าว่า “สื่อการเรียนการสอน” ดังนี้ 

บทท่ี 4
พัฒนำกำรกำรน ำเสนอรูปแบบกำรสอนในแบบเรียนภำษำไทย
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 สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ให้เกิด
ความเข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เรียกว่า “สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media)”  
 จากความหมายของ “สื่อการสอน” สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า “สื่อการสอน หมายถึง เครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซึ่งผู้ที่ใช้สื่อการสอนนี้ คือ ครูผู้สอน จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ด้วย” 

การเรียนการสอนของไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมาการสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ที่       พ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราชได้ประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรไทย ที่เรียกว่า “ลายสือไทย” เมื่อปี พ.ศ. 1826 นั่นจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บรรดาเหล่าขุนนางต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรใหม่  ซึ่งการประดิษฐ์อักษรใหม่ของไทยนี้ถูก
บันทึกลงบนศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง หรือศิลาจารึกหลักที่ 1 ความว่า “เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 1205 
(พ.ศ. 1826) ศกปีมะแม พ่อขุนรามค าแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพ่ือพ่อขุนผู้นั้น
ใส่ไว้” ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าศิลาจารึกเองก็เป็นสื่อการสอนด้วยเช่นกัน เพราะสามารถบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ และ
สามารถน ามาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีใบลาน สมุดข่อย 
สมุดไทย กระดานชนวน รวมไปถึงแบบเรียนต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสมัยต่อมาอีกมากมาย 

 
4.1.1 ยุคโบรำณ

 4.1.1.1 ศิลำจำรึก 
 จารึก ตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (2554 : 
เว็บไซต์) มีความหมายดังนี้ 

(1) ก. เขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นบนแผ่นศิลา โลหะ หรือดิน เป็นต้น , 
โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น จารึกไว้ในดวงใจ , ในบทกลอนหมายความว่า            
เขียนโดยทั่วไป ก็มี 

(2) น. เรียกศิลาที่จารึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้น ว่า ศิลาจารึก , เรียกสั้น ๆ ว่า จารึก เช่น จารึก
อโศก จารึกสุโขทัย 

Sukhothai (เว็บไซต์) ได้กล่าวถึง “ศิลาจารึก” ไว้ว่า ศิลาจารึกเป็นสิ่งที่ให้ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของเนื้อหาสาระ ถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ที่แสดง
วัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของจารึก ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คร้ังยังด ารงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ     
เจ้าฟ้ามงกุฎ ขณะทรงผนวชได้เสด็จจาริกไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ทรงค้นพบศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี 1 อันเป็นหลัก
ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ณ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2376 จากนั้นก็ได้
มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของศิลาจารึกอีกหลายหลัก ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยสุโขทัย 
 

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ให้เกิด
ความเข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่อ
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ภำพที่ 58 ศิลำจำรึกหลักที่ 1 
ที่มำ: ศิลปวัฒนธรรม : เว็บไซต ์

 
ศิลาจารึกที่สลักขึ้นในสมัยสุโขทัย ที่มีการช าระ และแปลแล้วน ามาพิมพ์รวบรวมไว้ใน ประชุมจารึก

สยามภาคที่ 1 พ.ศ. 2467 มีจ านวน 15 หลัก จากน้ันได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม และจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
หอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยหลักหลายครั้ง เฉพาะที่เป็นจารึกสมัยสุโขทัย ได้มีการรวบรวมจัดพิมพ์อีกในหนังสือ
จารึกสมัยสุโขทัย โดยกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย พ.ศ. 2526 ได้จัดกลุ่มจารึกสุโขทัย
ตามลักษณะของตัวอักษร จ าแนกไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ จารึกที่ใช้อักษรไทยสุโขทัย จารึกที่ใช้อักษรขอมสุโขทัย 
จารึกที่ใช้อักษรไทยขึ้นต้น และต่อด้วยอักษรขอมสุโขทัย จารึกที่ใช้อักษรขอมขึ้นต้น และต่อด้วยอักษรไทย
สุโขทัย และจารึกที่ใช้อักษรไทยสุโขทัยขึ้นต้น และต่อด้วยอักษรธรรมล้านนา 

วสันต์ อติศัพท์ (2523 : 37) ได้กล่าวว่า ศิลาจารึกจัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งของยุคก่อน เพราะ
ศิลาจารึกเป็นที่บันทึกเหตุการณ์ ความรู้ กฎหมาย ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ จุดมุ่งหมาย
ของการบันทึกมีเหตุผลหลายประการด้วยกัน ได้แก่ การก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือสร้างระเบียบให้คนปฏิบัติตาม 
ซึ่งต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และต้องรับรู้ให้ทั่วถึง การบันทึกกฎเกณฑ์ก็ต้องการความแน่นอนและชัดเจน ดังนั้นจึง
ต้องเขียนไว้ในที่ ๆ มั่นคงถาวร เช่น จารึกบนศิลา เพราะการบันทึกบนวัสดุอย่างอ่ืนย่อมไม่คงทนเท่า อาจท า
ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ อีกท้ังการบันทึกบนแผ่นหรือแท่งศิลา ย่อมมีผลในด้านจิตวิทยา ในแง่ของความน่า
เกรงขาม น่าเชื่อถือ ซึ่งจากเหตุผลนี้ จึงท าให้มีการบันทึกเพ่ือการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้ ได้ศึกษา 
 4.1.1.2 ใบลำน สมัย วรรณอุดร (เว็บไซต์) ได้กล่าวเกี่ยวกับประวัติใบลานไว้ดังนี้  

คัมภีร์ใบลาน เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เช่น เรื่องราว
และหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ วรรณกรรม พงศาวดาร กฎหมาย
โบราณ ต ารายา เวทมนตร์คาถา เป็นต้น 
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ภำพที่ 59 ใบลำน 
ที่มำ: MGR Online : เว็บไซต ์

 
การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลานนั้น มีมาตั้งแต่โบราณกาล และน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากลังกา 

เพราะพระสิงหลในลังกาได้จารพระไตรปิฎกลงในใบลานในการท าสังคายนาครั้งที่ 5 (นับต่อจากสังคายนาครั้ง
ที่ 3 ที่อินเดีย) โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาหลายครั้งตั้งแต่สมัย
พระนางจามเทวีเป็นต้นมา เมื่อกลับมาได้น าเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกมาเป็นจ านวนมาก และอาณาจักรล้านช้าง
(รวมถึงภาคอีสานของไทย) ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนาอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได้จากหลักฐาน
ทางด้านประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมและ
การสืบทอดพุทธศาสนา ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านสายโลหิต เช่น ในสมัยพระเจ้าวิชุลราช ได้ท า
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยสืบทอดจากเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช 
พระโอรสของพระเจ้าวิชุลราช ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ และพระองค์ได้ขอพระเทพมงคลเถระ
และบริวารพร้อมด้วยพระธรรมคัมภีร์จ านวน 60 คัมภีร์ ไปเผยแผ่ที่อาณาจักรล้านช้างอีกด้วย และในสมัยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราช ได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่งแล้วเสด็จ
กลับมาครองอาณาจักรล้านช้างพร้อมทั้งได้น าเอาพระธรรมคัมภีร์ ตลอดถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิต กลับมายัง
อาณาจักรล้านช้างด้วย 

จากหลักฐานดังกล่าวท าให้วัฒนธรรมในการจารคัมภีร์ใบลานสืบทอดมาสู่อาณาจักรล้านช้างและภาค
อีสานของไทยด้วยชาวอีสานในอดีตมีความเชื่อว่า หากจารอักษรตัวธรรม 1 ตัว จะได้อานิสงส์หรือผลบุญ
เท่ากับสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ การจารหรือการคัดลอกคัมภีร์ใบลานเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกท้ังผู้
จารหรือเจ้าของลานผู้ถวายคัมภีร์ก็จะได้อานิสงส์ ได้ผลบุญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพ่ือจะได้บรรลุและเข้าถึง
นิพพานในชาติต่อๆ ไป ดังจะเห็นได้จากค าอธิษฐานตอนท้ายสุดของลานจะบอกชื่อผู้จาร ชื่อเจ้าของลาน และ
วัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์เกือบทุกเรื่องจะมีค าว่า “นิพพานะปัจจะโย โหตุ” เสมอ ดังนั้นชาวอีสานจึงนิยม
สร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา หรือเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ดังนั้นตามวัดต่างๆ 
จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากทั้งพระไตรปิฎกและนิทานชาดก บางวัดแม้
เรื่องเดียวกันก็มีหลายฉบับ หญิงบางคนที่มีศรัทธาแรงกล้าถึงกับเอาเส้นผมของตนถักเป็นสายสนองผูกคัมภีร์
ใบลานก็มี เพราะความเชื่อดังกล่าว 
 4.1.1.3 สมุดข่อย หรือสมุดไทย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ได้บัญญัติ
ความหมายของ “สมุดข่อย” ว่าหมายถึง สมุดไทย ซึ่งสมุดไทย หมายถึง สมุดที่ท าด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ 
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หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ เป็นสมุดเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาษขาวและ
กระดาษด า (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 : เว็บไซต์) 
 สินีนาฏ สมบูรณ์อเนก (2540 : 35 – 36) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมุดข่อยในด้านการศึกษา และ
สมุดข่อยกับสภาพสังคมปัจจุบัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 การสืบทอดความรู้ คว่ามคิด และวิธีการด าเนินชีวิตจากชั่วอายุหนึ่งสู่อีกชั่วอายุหนึ่งของชาวไทย 
นอกจากการอาศัยวิธีมุขปาฐะ คือ การบอกเล่าให้จดจ า และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้ว ยังมีวิธีการสืบทอด
ในรูปของต ารับต ารา วรรณกรรมและจิตรกรรม โดยการจารึกไว้ในสมุดข่อย หรือภาษาถิ่นใต้เรียกว่า “หนังสือ
บุด” ทั้งนี้เพราะคนไทยในสมัยก่อนใช้สมุดข่อยบันทึกต ารับต ารา เช่น ต ารายา โหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
พิธีกรรม กฎหมาย วรรณกรรม ฯลฯ อันเป็นเร่ืองราวทางโลกย์แล้วยังบันทึกวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอีก
ด้วย อาทิ พระอภิธรรม และนิทานชาดกในพระพุทธศาสนา เป็นต้น โดยตัวอักษรท่ีใช้เขียน ขึ้นอยู่กับความ
นิยมของท้องถิ่น กล่าวคือ ทางภาคเหนือใช้คัวอักษรฝักขาม หรือตัวอักษรธรรม ภาคอีสานใช้ตัวอักษรธรรม 
ส่วนภาคกลางและภาคใต้นิยมใช้ตัวอักษรไทย ถ้าเป็นเรื่องราวในศาสนาแล้วจะเขียนด้วยตัวอักษรธรรม หรือ
อักษรขอม  
 สมุดข่อยกับสภาพสังคม ด้วยเหตุที่ชาวไทยรุ่นหลังถือกันว่าความรู้ต่าง ๆ ในสมุดข่อยเป็นของแท้ และ
เป็นของเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพราะมีความศรัทธา เลื่อมใสในคนโบราณว่าเก่งมีความรู้แน่น สามารถเขียน   
อ่านภาษาโบราณ ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่อาจน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในโลกสมัยใหม่ได้อีกต่อไป ความเชื่อดังกล่าว
ท าให้ผู้คนบางส่วนแปรเจตนาผิดไปจากเติมด้วยการน าไปเป็นส่วนประกอบยาแผนโบราณบ้าง หรือน าไปเป็น
ส่วนประกอบส าหรับการสร้างเครื่องรางของขลังบ้าง  
 

ภำพที่ 60 คังไคยหัตถี  สมุดภำพต ำรำคชลักษณ์ 
ที่มำ: กลางทุ่งมหาวิทยาลัย Klang Thung University : เว็บไซต ์

 
ในทางตรงกันข้ามเนื่องจากต ารับต าราหรือคัมภีร์ต่าง ๆ มักเขียนด้วย อักษรโบราณ เช่น อักษรขอม 

และอักษรฝักขาม เป็นตัน ซึ่งเป็นการยากส าหรับคนรุ่นใหม่โดยทั่วไปที่จะเข้าใจ ข้อจ ากัดในด้านภาษาดังกล่าว
จึงท าให้ขาดการเข้าถึงความรู้ที่คนโบราณต้องการถ่ายทอดขาดการเข้าถึงอรรถรสและสุนทรียทางภาษาที่ พึง

หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ เป็นสมุดเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาษขาวและ
กระดาษด า (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 : เว็บไซต์)
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ได้รับจากการอ่าน ส่งผลให้สมุดข่อยกลายเป็นสิ่งไร้ค าต้องประสบกับอันตรายจากเชื้อรา ปลวก และการถูก
ทอดทิ้งท าลายไปตามกาลเวลา หรือการเผาท าลายไปในที่สุดรวมทั้งถูกเคลื่อนย้ายจากวัดซึ่ งเป็น
สถาบันการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในสมัยโบราณไปสู่ที่ต่าง ๆ โดยผู้ที่ไม่รู้คุณค่า ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องน าเสียดายอย่าง
ยิ่งที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติจะต้องสูญสลายไปด้วยเหตุดังกล่าว ปัจจุบันจึงควรที่จะมีการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมเหส าานี้ไว้ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บรักษาสมุดข่อยให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุดข่อยที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น และ
สนับสนุนให้เกิดความส านึกที่จะเก็บรักษาและศึกษาคันคว้าสมุดข่อยในทางวิชาการต่อไป กิจกรรมดังกล่าว
นับว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา
เป็นเวลาช้านานและร่วมกันรักษาไว้เพ่ือเป็นมรดกของชนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน
ต่าง ๆ อีก เช่น กระดานชนวน ดินสอพองที่ใช้เขียนกระดานชนวน เป็นต้น 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในจินดำมณี 
หนังสือจินดามณีถือเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย แต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ถือเป็นสื่อการเรียนที่ใช้กันในสมัยโบราณสิ่งแรก อรุณี สถิตภาคีกุล (2524 : 94 ; อ้างใน วสันต์ อติศัพท์, 
2523) กล่าวว่า “หนังสือจินดามณีเป็นบทเรียนส าเร็จรูปเล่มแรกของไทย เพราะจากกลวิธีการแต่งจินดามณี
นั้น ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้สอนก็ได้” 

ลักษณะเนื้อหาในหนังสือจินดามณี เริ่มต้นบทด้วยการให้ความรู้คือ อธิบายค าศัพท์และยกตัวอย่าง
ค าศัพท์พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม ต่อมาจะเป็นการสอนอักษรศัพท์ หลังจากนั้นจะเป็นการสอนหลักภาษา 
ยกตัวอย่างการสอนหลักภาษา เช่น การใช้ ส ศ ษ การใช้ไม้ม้วน 20 ค า ไม้มลาย 80 ค า การแจกอักษรสระ 
เริ่มต้นด้วยการอธิบาย สระ พยัญชนะ และการผันเสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะ สระ และการแจกรูป เป็นต้น  

รูปแบบสื่อที่ใช้ประกอบแบบเรียนในตอนท้ายของหนังสือจินดามณี ได้อธิบายถึงวิธีการแต่งกาพย์ 
กลอน โคลง ฉันท์ ร่ายและกลบทต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้เรียนต้องมีสมาธิในสิ่งที่เรียน ในแต่ละบทจะบอกชื่อเรื่องที่มี
เนื้อหาแตกต่างกัน เช่น ชื่อทวารประดับ ชื่อสกัดแคร่ ชื่อตรีเพชรทัณฑี ลิกขิตค าฉันท์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ค าจากภาษาบาลีสันสกฤต ในส่วนของสื่อรูปภาพ หนังสือเล่มจินดามณีมีการสอดแทรกรูปภาพเพียงเล็กน้อย
เพ่ือประกอบการบรรยายของเนื้อหาซึ่งเป็นรูปภาพขาวด า เนื่องจากในสมัยนี้ยังไม่มีวิทยาการการพิมพ์ หนังสือ
เล่มนี้ถือได้ว่าเป็นต าราเล่มเดียวที่บรรจุความรู้ลงไปในเนื้อหาวิชาภาษาไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและชั้น
มัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษา การเรียนการสอนหนังสือภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
หลังจากหนังสือจินดามณีถูกน ามาใช้ในระบบการศึกษา  

 

สถิตยภาคีกุล

ได้รับจากการอ่าน ส่งผลให้สมุดข่อยกลายเป็นสิ่งไร้ค าต้องประสบกับอันตรายจากเชื้อรา ปลวก และการถูก
ทอดทิ้งท าลายไปตามกาลเวลา หรือการเผาท าลายไปในที่สุดรวมทั้งถูกเคลื่อนย้ายจากวัดซึ่ งเป็น
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ภำพที่ 61 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือจนิดำมณ ี
ที่มำ: Bright Today : เว็บไซต ์

 

ภำพที่ 62 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือจนิดำมณ ี
ที่มำ: Bright Today : เว็บไซต ์

 
 สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนประถม ก กำ 

แบบเรียนประถม ก กา เป็นงานนิพนธ์ที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แต่น่าจะถูกแต่งขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียง
กับประถมมาลาของพระเทพโมฬี วัดราชบูรณะ คือแต่งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 เพราะชื่อของแบบเรียนในช่วงเวลานี้นิยมขึ้นต้นค าว่าประถม เช่น ประถมศึกษา ประถมมาลา 
ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ เป็นต้น  

ด้านลักษณะเนื้อหาในหนังสือประถม ก กา เริ่มต้นด้วยพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว  ตามด้วยสระอีก 16 
ตัว แล้วสอนการแจกรูปตั้งแต่พยัญชนะ ก ถึงพยัญชนะ ฮ ต่อมาเป็นแบบฝึกอ่านในแม่ ก กา จากนั้นก็เป็นการ
แจกรูปในแม่ กก จนถึงแม่ เกย แล้วตามท้ายด้วยแบบฝึกอ่านเรื่อยมาจนจบ อักษรควบ ในประถม ก กา เป็น
การแจกรูปให้ดูและแสดงตัวอย่างประกอบ การจ าแนกพยัญชนะทั้ง 44 ตัว มีวิธีการจ าแนกแบบไตรยางค์
จ าแนกตามฐานกรณ์ และจ าแนกตามการออกเสียง อีกทั้งยังสอนการผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรน า ค าตาย 
อักษรที่ใช้แทนกัน รวมถึงเครื่องหมายประดับอักษรอ่ืน ๆ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แบบเรียนประถม ก กา มี
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ลักษณะเนื้อหาที่เน้นวิธีการสอนเป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้หัดอ่านหนังสือ หรือเป็นแบบเรียนแก่ผู้เริ่มต้นหัดอ่าน
เขียน 

รูปแบบสื่อที่ปรากฏในแบบเรียนประถม ก กา จากบทสอนอ่านในแต่ละมาตรามีวิธีการแต่งด้วยกาพย์
กลอน เล่าเรื่องราวด้วยการน าเอาค าที่สะกดในมาตราเดียวกันมาผูกเข้าเป็นค าประพันธ์ประเภทกาพย์เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกอ่านเป็นค า หรือมีใจความต่อเนื่องกันเป็นประโยค ซึ่งแต่ละบทจะสอดแทรกคุณค่าที่ผู้เรียนควร
ได้รับ เช่น กล่าวถึงธรรมชาติรอบ ๆ ตัวผู้เรียน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากบทสอนอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนฝึก
อ่านหนังสือคล่องแล้วยังปลูกฝังผู้เรียนในด้านคุณค่าต่าง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ แบบเรียนประถม ก กา ไม่ปรากฏ
การใช้สื่อประเภทรูปภาพประกอบในหนังสือ หากแต่พบรูปแบบสื่อที่เป็นบทสอนอ่านกาพย์และโคลง ซึ่งเป็น
ส่วนช่วยฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ก าลังศึกษามากยิ่งข้ึน  

 

ภำพที่ 63 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือประถม ก กำ 
ที่มำ: anyflip : เว็บไซต ์

 

ภำพที่ 64 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือประถม ก กำ 
ที่มำ: anyflip : เว็บไซต ์

 
 
 

ลักษณะเนื้อหาที่เน้นวิธีการสอนเป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้หัดอ่านหนังสือ หรือเป็นแบบเรียนแก่ผู้เริ่มต้นหัดอ่าน
เขียน
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  สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนประถมมำลำ 
ประถมมาลาหรือปฐมมาลา เป็นงานนิพนธ์ที่ไม่สามารถระบุนามผู้แต่ง แต่สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้น

ในสมัยรัชกาลที่ 3 ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์นี้ โดยพระภิกษุสงฆ์มีนามเดิมว่า ผึ่ง หรือ พ่ึง เป็นพระราชาคณะที่
พระเทพโมฬี ณ วัดราชบูรณะ และอาจจะเป็นพระองค์เดียวกันกับที่แต่งจารึกวัดพระเชตุพนฯ เพราะค้นพบ
หลักฐานว่าปรากฏชื่อพระเทพโมฬีในบรรดากวีฝ่ายสมณะ 11 รูป ในคราวปฏิสังขรณ์วัดเชตุพนเป็นการใหญ่  

ลักษณะเนื้อหาของหนังสือประถมมาลาเริ่มจากค าในมาตราแม่ ก กา แม่กน แม่กง แม่กก แม่กด แม่
กบ แม่กม และแม่เกย ซ่ึงแต่ละมาตรามีวิธีการสอนแตกต่างในแต่ละเรื่อง เช่น แม่กง เป็นการอธิบายเรื่องแม่
กง ไตรยางศ์ พร้อมทั้งการผันวรรณยุกต์ และการผันเสียง ห น า ยกเว้นแม่กก แม่กด และแม่กบ มีวิธีการสอน
ในเรื่องเดียวกัน คืออธิบายตัวสะกดแม่กก แม่กด และแม่กบ ว่าใช้พยัญชนะตัวใดได้บ้าง และยกค าที่ใช้
ตัวสะกดแม่ต่าง ๆ เหล่านั้นเพ่ือให้ดูเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ยังสอดแทรกการสอนวรรณยุกต์และเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ในเนื้อหาด้วย 

รูปแบบสื่อที่ปรากฏในแบบเรียนประถมมาลา มีวิธีการแต่งเป็นกาพย์ต่าง ๆ ได้แก่ กาพย์ยานี กาพย์
ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ ธวัช ปุณโณทก (2542 : 102 – 109) กล่าวว่า “แบบเรียนประถมมาลาอธิบาย
ไวยากรณ์บาลี ด้วยการด าเนินเรื่องเป็นกาพย์ฉบังและกาพย์ยานี และอธิบายโคลงในลักษณะฉันทลักษณ์ของ
โคลงสี่สุภาพเพียงอย่างเดียว” สรุปได้ว่า แบบเรียนฉบับนี้อธิบายการสอนในเรื่องนั้น ๆ ด้วยการด าเนินเรื่อง
เป็นกาพย์ประเภทต่าง ๆ และโคลงที่ประกอบด้วยค าไวยากรณ์บาลี ส่วนสื่อประเภทรูปภาพในหนังสือประถม
มาลาไม่ปรากฏการใช้รูปภาพสอดแทรกเข้ามาในเนื้อหา อาจเนื่องด้วยสมัยของการสร้างแบบเรียนนี้ยังไม่มี
วิทยาการสื่อการพิมพ์ หากแต่มีเพียงเครื่องเล่าเรียนซึ่งเป็นอุปกรณ์ไว้ขีดเขียนประกอบการเรียนการสอน เช่น 
กระดานด า ดินสอขาว และไม้บรรทัด เพราะในสมัยโบราณพบว่ามีการใช้สื่อประเภทนี้ส าหรับการเรียนการ
สอนดังที่ปรากฏในมาติกาของการศึกษาแบบโบราณ 

 

ภำพที่ 65  ตัวอย่ำงจำกแบบเรียนประถมมำลำ 1 
ที่มำ: anyflip : เว็บไซต ์

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนประถมมำลำ
ประถมมาลาหรือปฐมมาลา เป็นงานนิพนธ์ที่ไม่สามารถระบุนามผู้แต่ง แต่สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้น
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ภำพที่ 66 ตัวอย่ำงจำกแบบเรียนประถมมำลำ 
ที่มำ: anyflip : เว็บไซต ์

  
สื่อการเรียนการสอนที่ปรากฏในศิลาจารึก ใบลาน สมุดข่อย และสื่อการเรียนการสอนที่ปรากฏใน

แบบเรียนจินดามณี แบบเรียนประถม ก กา และแบบเรียนประถมมาลาในยุคโบราณ ต่างก็ต้องอาศัยเครื่อง
เล่าเรียนเป็นส่วนประกอบของการศึกษา ซึ่งในยุคโบราณปรากฏหลักฐานในมาติกาว่ามีการใช้อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ดังที่อรุณี สถิตภาคีกุล (2524 : 94 – 95) กล่าวถึงการศึกษาแบบโบราณ ดังนี้ 

จากมาติกาของการศึกษาแบบโบราณ พบว่าได้กล่าวถึงเคร่ืองเล่าเรียนอันอยู่ในมาติกาที่ 6 ว่าด้วย
เครื่องเล่าเรียนดังนี้ พวกอ่านเขียนภาษาไทยชั้นต้น หรือนักเรียนพวกเขียนมี 3 อย่าง อย่างแรก คือกระดานด า
ท าด้วยไม้ มีความกว้างประมาณคืบ หรือกว่านิดหน่อยไม่สู้ใหญ่นัก ยาวประมาณ 2 ศอก 3 ศอกเศษ หนาราว 
2 กระเบียดกว่า ข้างหน้าที่จะไสกบนั้นเกลี้ยงแล้วทาด้วยดินเขม่าหม้อกับน้ าข้าวหรือข้าวสุกก็ได้ ให้ด าติดแล้ว
ผึ่งแดดให้แห้ง ไว้ส าหรับเขียน ๆ อ่านแล้วก็ลบ อย่างที่สอง คือดินสอหินซึ่งมีสองอย่าง คือขาวกับเหลือง มา
จากเมืองกาญจนบุรี ต่อมาครูจึงให้เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นดินสอ อย่างที่สาม คือไม้บรรทัด ขนาดไม้วา กว้าง
ประมาณน้ิวครึ่ง ยาว 2 ศอก หรือ 3 ศอกเศษ ยาวขนาดกระดานที่เขียน ครูจะสลักเป็นตัวมโน ก ข ไว้ในนั้น 
บางอันสลักมโนข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งสลัก ก ข หรือมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ เป็นล าดับ เพ่ือเป็นต้นฉบับ
ส าหรับคนไหนจะเขียนมาตราอะไรก็ส่งไม้บรรทัดให้ตามมาตรานั้น  

 
4.1.2 ยุคปฏิรูปกำรศึกษำถึงก่อนประชำธิปไตย (ตั้งแต่รัชกำลที่ 5 – รัชกำลที่ 7)

 4.1.2.1 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนหลวง ฉบับพระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย 
อำจำรยำงกูร) 

แบบเรียนหลวง ฉบับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ถือเป็นแบบเรียนทางราชการเล่ม
แรก หลังจากได้มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2430 หนังสือแบบเรียนหลวงมีทั้งหมด 6 เล่ม หาก
ผู้เรียนได้เรียนแบบเรียนชุดนี้จบถือว่าเป็นผู้ที่รู้ภาษาไทยอย่างแตกฉาน แต่ต้องใช้เวลาเรียนนานถึง 3 ปี 
แบบเรียนหลวงจึงใช้เป็นแบบเรียนอยู่ระยะหนึ่ง ระหว่าง พ .ศ. 2414 – 2431 เนื่องจากมีระยะเวลาในการ
เรียนนานถึง 3 ปี เมื่อผู้เรียนเรียนไปได้สักพักก็ต้องออกไปช่วยพ่อแม่ท านา เมื่อกลับเข้ามาเรียนก็ต้องทบทวน

ดังที่ อรุณี สถิตยภาคีกุล (2524:94-95)
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เรื่องเดิมเป็นเวลานานท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง แบบเรียนหลวง ฉบับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย 
อาจารยางกูร) ทั้ง 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ สอนสระและพยัญชนะในภาษาไทย วาหนิติ์กร สอนการผัน
อักษรน า อักษรประโยค สอนอักษรควบกล้ า พร้อมการผันเสียงวรรณยุกต์ สังโยคพิธาน สอนเรื่องตัวสะกดใน
มาตราแม่ต่าง ๆ ไวพจน์พิจารณ์ สอนเรื่องค าที่เขียนต่างกัน แต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน พิศาลการันต์ สอนค า
ที่มีตัวการันต์  

เนื้อหามีการเรียงล าดับจากง่ายไปยากโดยเริ่มจากสระและพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
กับสระและพยัญชนะที่เป็นพ้ืนฐานของการฝึกอ่านภาษาไทย ต่อมาก็จะมีสอนให้ประสมค า โดยการสอนแจก
ลูกตั้งแต่ แม่ ก.กา ไปจนถึงแม่ เกย การผันเสียงวรรณยุกต์ตามไตรยางศ์ การฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงอักษรน า
เพ่ือให้ผู้เรียนผันเสียงอักษรน าได้อย่างถูกต้อง สอนเรื่องค าควบกล้ า อธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวสะกดอย่างละเอียด 
และยกตัวอย่างจ านวนมาก โดยเฉพาะค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต รวมไปถึงค าไทยโบราณเพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น สอนเรื่องค าท่ีเขียนต่างกัน แต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน สอนค าท่ีมีตัวการันต์  

 

ภำพที่ 67 ตัวอย่ำงประกอบพยัญชนะไทยท้ัง 44 ตัว 
ที่มำ: The KOMMON : เว็บไซต ์

 
 รูปแบบสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนจะเป็นรูปภาพ แทนสถานการณ์ แทนตัวละคร ประกอบการน าเสนอ
เนื้อหาในบทเรียนท าให้น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสานานและรู้สึกไม่เบื่อในการเรียนการสอน โดยรูปภาพ
ที่ใช้ยังเป็นรูปภาพขาวด าเนื่องจากเทคโนโลยียังไม่มีการพัฒนามากนัก นอกจากนี้ยังมีการใช้ กาพย์และโคลง
แทรกไว้ในบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านและจดจ าได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 

เรื่องเดิมเป็นเวลานานท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง แบบเรียนหลวง ฉบับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย 
อาจารยางกูร) ทั้ง 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ สอนสระและพยัญชนะในภาษาไทย วาหนิติ์กร สอนการผัน
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ภำพที่ 68 ตัวอย่ำงประกอบในแบบเรียนหลวง เล่มมูลบทบรรพกิจ 
ที่มำ: The KOMMON : เว็บไซต ์

 
4.1.2.2 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ       

กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
ในปี พ.ศ. 2431 กรมศึกษาธิการได้มีการแต่งแบบเรียนขึ้นมาใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงหนังสือแบบเรียน

หลวง 6 เรื่องของพระยาศรีสุนทรโวหาร คือเลิกสอนตามแบบเรียนหลวงมาใช้แบบเรียนเร็ว ทั้งนี้ เพราะผู้เรียน
ต้องศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ด้วย จากที่มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับประชาชนทั่วไปขึ้น จึงมีการจัดเวลาส าหรับ
การศึกษาโดยก าหนดให้เรียนไม่เกิน 3 ปี ซึ่งแบบเรียนหลวงที่ใช้อยู่เดิมนั้นในความรู้ทางภาษาไทยเพียงอย่าง
เดียวและต้องใช้เวลาเรียนถึง 3 ปี หากมีการใช้แบบเรียนหลวงอยู่ก็อาจท าให้ผู้เรียนไม่มีเวลาศึกษาแบบเรียน
วิชาการอย่างอ่ืนด้วย ลักษณะการสอนในแบบเรียนเร็ว ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในเรื่องของการอ่านออก
เขียนได้ภายในเวลาเพียงปีหนึ่งหรือปีครึ่งเท่านั้น และสามารถเรียนพร้อมวิชาการอื่น ๆ ควรคู่ไปด้วย การแต่ง
แบบเรียนเร็วนี้ ผู้แต่งมีวิธีการสอนให้ผู้เรียนท่องจ าเนื้อหาทั้งหมดในส่วนที่ส าคัญเท่านั้น ซึ่งในเนื้อหาบางส่วน
ยังมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรู้จักเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนเริ่มอ่านเขียนได้แล้วก็
ได้เริ่มสอนไวยากรณ์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนเป็นประโยคหรือเรื่องราวได้ โดยแบบเรียนเร็วมีทั้งหมด 3 เล่ม
ด้วยกัน ได้แก่ แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 แบบเรียนเร็ว เล่ม 2 และแบบเรียนเร็วเล่ม 3 มีการใช้ภาพประกอบเป็นสื่อ
เป็นสื่อ ในลักษณะการใช้ภาพประกอบบทสอนอ่านที่บอกถึงพยัญชนะ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

เนื้อหาจะเริ่มจากง่ายไปยาก แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 จะเน้นการสอนอ่านเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และสอนการน าพยัญชนะเหล่านั้นมาประสมกับสระ การผันวรรณยุกต์ มาตรา
ตัวสะกดแม่ต่าง ๆ รวมไปถึงสอนเรื่อง อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ า และอักษรควบกล้ า แบบเรียนเร็ว เล่ม 2 
จะเน้นการสอนเขียน มีเนื้อหาต่อมาจากแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 ในบทนี้จะมีการใช้ค าท่ียากข้ึน แบบเรียนเร็ว เล่ม 
3 เน้นสอนในเรื่องโครงสร้างประโยคเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคหรือแต่งเร่ืองเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
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ภำพที่ 69 ตัวอย่ำงบทสอนอ่ำนในแบบเรียนเร็วเล่ม 1 
ที่มำ: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 3 

 
รูปแบบสื่อที่ใช้ประกอบแบบเรียนจะเป็นรูปภาพ แทนตัวละครตามความหมายของพยัญชนะตัวต่าง ๆ 

ที่บ่งบอกถึงลักษณะเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปภาพที่ใช้ประกอบยังเป็นรูปขาวด าอยู่ นอกจากนี้ยังมี
แบบฝึกท้ายบทเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและเป็นการเน้นย้ าซ้ าทวนความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนที่ผ่านมา มีการใช้บทจากพระราชพิธีโสกันต์ ลิลิต กลอนดั้น แทรกอยู่ในบทสอนอ่านตอนท้ายเพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกอ่านอย่างถูกต้อง 

ภำพที่ 70 ตัวอย่ำงบทสอนอ่ำนในแบบเรียนเร็วเล่ม 1 
ที่มำ: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 

 4.1.2.3 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนสยำมไวยำกรณ์ ฉบับพระยำอุปกิตศิลปสำร 
สยามไวยากรณ์ คือต าราชุดมี 4 เรื่อง ได้แก่ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ หรือที่

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักภาษาไทย เป็นต าราที่ปรับปรุงขึ้นจากฉบับเดิมมีการแก้ไขและเปลี่ยนตามความ
สมควร โดยอาศัยรูปโครงสร้างภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน 

ลักษณะด้านเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนสยามไวยากรณ์  เริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของ
อักขรวิธี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคที่ 1 ลักษณะอักษร ภาคที่ 2 วิธีประสมอักษร ภาคที่ 3 ลักษณะการใช้
อักษร ต่อมาจะกล่าวถึงวจีวิภาคว่ามีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคท่ี 1 ลักษณะค า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ ค าไทยแท้ และค าบาลีและสันสกฤต ภาคที่ 2 ชนิดของค า วากยสัมพันธ์ ที่ว่าด้วยประโยค วลี ชนิดและ
หน้าที่ของวลีประโยคชนิดต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอนโบราณและปัจจุบันตลอดจนวิธีการใช้ถ้อยค าส านวน
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โวหารในการเรียงความ และฉันทลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องข้อบังคับ ค ากลอน บทประพันธ์ บทร้อยแก้ว ข้อบังคับ
โคลงค ากาพย์ประเภทต่าง ๆ ประเภทค าฉันท์แบบโบราณและค าเพลงต่าง ๆ 

รูปแบบสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนคือ มีการใช้ ค ากลอน บทประพันธ์ร้อยแก้ว โคลงกาพย์
ประเภทต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่ือการสอน เนื่องจากมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับฉันทลักษณ์และข้อบังคับต่าง ๆ ใน
การเขียนบทประพันธ์ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนที่ผ่าน 

 

ภำพที่ 71 หนังสือสยำมไวยำกรณ์ 
ที่มำ: Little BluelT : เว็บไซต ์

 
4.1.2.4 แบบเรียนใหม่ ฉบับเจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี 

 แบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ เล่มต้น และเล่มกลาง มีวิธีการ
สอนที่ง่ายกว่าแบบเรียนเร็วโดยเป็นวิธีลัด เพราะมีการแยกมาตราเพียงสามมาตราเท่านั้น คือ มาตราแม่ ก กา 
มาตราตัวสะกด และมาตราตัวสะกดค าตายมีการแบ่งพยัญชนะตามฐานกรณ์เพ่ือให้ง่ายต่อผู้เรียนในการเรียนรู้
ภาษาไทยคือเริ่มเรียนจากพยัญชนะตัว บ และ ป ใช้วิธีการออกเสียงตัวสะกดโดยไม่จ าแนกมาตราแทนการ
ออกเสียงแบบเดิม เช่น “หมาย” ให้สะกดหมา-ย ออกเสียงว่า “หมาย” แทน หม-า-ย เป็นต้น ห้ามสะกดแบบ
แบบเรียงพยัญชนะหรือเรียงสระ เช่น  สะกด “เหยียด” ห้ามสะกด เ-ห-ยี-ย-ด ให้สะกดว่า เหยีย-ด เหยียด 
แทน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดการสังเกตด้วยหูจนเกินไป และเวลาเรียกสระก็ห้ามใช้ค าว่า “สระ” คือห้ามให้
สะกดว่า บ-สระเอา-เบา ให้สะกดว่า บ-เอา-เบา เป็นต้น 

รูปแบบส่ือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการใช้ภาพประกอบเป็นสื่อ ในลักษณะการใช้
ภาพประกอบ แทนตัวละคร แทนสถานการณ์ ในบทสอนอ่าน และประกอบแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  

 
4.1.3 ยุคปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน) 

 4.1.3.1 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบสอนอ่ำนมำตรฐำน 
หนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐาน เป็นหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับ

เป็นสื่อการสอนให้แก่เด็กเริ่มเรียนตามแนวใหม่ คือ สอนค าทั้งค า ซึ่งแทนที่จะสอนให้สะกดทีละตัว ค าที่

โวหารในการเรียงความ และฉันทลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องข้อบังคับ ค ากลอน บทประพันธ์ บทร้อยแก้ว ข้อบังคับ
โคลงค ากาพย์ประเภทต่าง ๆ ประเภทค าฉันท์แบบโบราณและค าเพลงต่าง ๆ
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น ามาใช้ในสอนก็มักจะเป็นค าง่าย ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเรียกค าเหล่านี้ว่า ค ามาตรฐาน และในแบบ
สอนอ่านก็จะเป็นค าซ้ า ๆ กัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจ าได้ง่าย มักเป็นนิทาน ค ากลอน บทเพลง เป็นต้น  

การน าเสนอแบบเรียนเล่มนี้มีการใช้สื่อประเภท รูปภาพ มาประกอบการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียน 
มักเป็นรูปภาพที่สอดคล้องกับบทเรียนที่สอน นอกจากนี้ยังมีการน าเอานิทาน กลอน หรือเพลงมาใช้ประกอบ
แบบเรียนอีกด้วย เพ่ือสร้างจินตนาการและความเพลิดเพลินให้กับผู้เรียนให้เข้าใจมากข้ึน  

 

ภำพที่ 72 ประกอบแบบเรียน 
ที่มำ: ยง อิงคเวทย์,  2516 

 
 

4.1.3.2 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนเร็วใหม่ ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนำย
ฉันท์ ข ำวิไล 
 ในแบบเรียนเร็วใหม่เล่มนี้มีการใช้สื่อรูปภาพ ประกอบการสอนในแบบเรียน เช่น หากเป็นชื่อสัตว์ก็จะ
มีรูปภาพลักษณะของสัตว์ตัวนั้นมาให้ผู้เรียนได้รู้และจดจ าภาพเหล่านั้น หรือค าเป็นลักษณะการกระท าก็จะมี
รูปภาพของการกระท านั้นมาประกอบ สื่อในแบบเรียนเล่มนี้ยังเป็นภำพขำวด ำ ไม่มีสีสันมำกนัก 
 

ภำพที่ 73 รูปภำพในแบบประกอบในแบบเรียนเร็วใหม่ 
ที่มำ: หลวงดรุณ กิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 

 

น ามาใช้ในสอนก็มักจะเป็นค าง่าย ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเรียกค าเหล่านี้ว่า ค ามาตรฐาน และในแบบ
สอนอ่านก็จะเป็นค าซ้ า ๆ กัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจ าได้ง่าย มักเป็นนิทาน ค ากลอน บทเพลง เป็นต้น 
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ภำพที่ 74 รูปภำพในแบบประกอบในแบบเรียนเร็วใหม่ 
ที่มำ: หลวงดรุณ กิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 

 

 อีกท้ังสื่อท่ีใช้ก็น ามาแทรกอยู่ในแบบเรียน เช่น การใช้รูปภาพ แทนค าศัพท์นั้น ๆ แทนที่จะเขียนค าลง
ไปเลย แต่น าภาพมาใช้แทนค านั้น ตัวอย่าง เช่น ค าว่า รถ ก็ใช้ภาพของรถแทนลงไปในประโยค เพ่ือใช้ในการ
เล่าเรื่อง ผู้เรียนก็จะจะทราบว่าค าศัพท์นั้นคือค าว่าอะไร เพียงแค่เห็นภาพ ดังตัวอย่าง 
 

ภำพที่ 75 รูปภำพในแบบประกอบในแบบเรียนเร็วใหม่ 
ที่มำ: หลวงดรุณ กิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 

 4.1.3.3 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในหนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
หนั งสื อ เรี ยนภาษาไทย  มานี  มานะ ปิติ  ชู ใจ  ได้มี การจัดท าขึ้ น โดย กรมวิชาการของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ซึ่งใช้ส าหรับเป็นสื่อการสอนในรายวิชา
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น เล่มต้น (เล่ม1) และ เล่มปลาย (เล่ม2) รวม 12 เล่ม เพ่ือให้เข้าใจในวิธีการเรียบเรียง เนื้อหา และ
ตัวอย่างของหนังสือเรียนภาษาไทยชุดนี้ สามารถกล่าวสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 

สื่อในแบบเรียนนี้จะเป็นรูปภาพ ประกอบบทเรียนหรือแบบเรียน เนื่องจากสื่อเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยที่
วิทยาการการพิมพ์สื่อมีความก้าวหน้าท าให้ภาพประกอบแบบเรียนภาษาไทย มานี มานะ ปิติ ชูใจ มีรูปภาพ
ประกอบแบบเรียนที่มีสีสันสวยงามและน่าสนใจแก่ผู้เรียนมากข้ึน 
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ภำพที่ 76 ตัวอย่ำงภำพในหนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ: กระทรงศึกษาธิการ, 2532 : 2 

 
ลักษณะสื่อก็คล้ายกันกับแบบเรียนเล่มอ่ืน คือ ใช้ภาพ ประกอบค าศัพท์ หรือประกอบสถานการณ์

เพ่ือให้เป็นการเรียนรู้โดยใช้ภาพประกอบ มีตัวละคร ประกอบกับค าศัพท์ ค าอ่าน หรือเรื่องราวในแบบเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน 

ภำพที่ 77 ตัวอย่ำงภำพในหนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ: กระทรงศึกษาธิการ, 2532 : 4, 10 

 4.1.3.4 สื่อที่กำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในหนังสือภำษำภำษำที  
หนังสือเรียนรำยวิชำภำษำไทย ชุด ภำษำเพื่อชีวิต “ใบโบก ใบบัว”  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด  

เนื้อหามีการเรียบเรียงจากระดับง่ายโดยเริ่มจากตัวพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว คือ ก – ฮ ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของการฝึกอ่านภาษาไทย ส่วนต่อมาคือ การแนะน าตัวละครหลัก ได้แก่ ใบโบก ช้างตัวผู้ ใบบัว ช้างตัวเมีย 
การสอนอ่านเป็นการแจกลูกที่ท าให้เด็กเห็นวิธีการอ่าน  
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ภำพที่ 78 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือ ชุด ภำษำเพ่ือชีวิต “ใบโบก ใบบัว” 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 

 

ภำพที่ 79 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือ ชุด ภำษำเพ่ือชีวิต “ใบโบก ใบบัว” 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 8 – 9 

 
รูปแบบส่ือที่ใช้ประกอบแบบเรียนจะเป็นรูปภาพ แทนตัวละคร แทนสถานการณ์ ประกอบการ

น าเสนอเน้ือหาของแบบเรียน มักเป็นรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม มีความน่าสนใจ ซึงการใช้ภาพประกอบการ
น าเสนอแบบเรียนก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เพราะเชื่อว่าการใช้ภาพประกอบควบคู่ไปกับการสอนให้
ผู้เรียนอ่านค าต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

 

ภำพที่ 80 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือเรียน ชุด ภำษำเพ่ือชีวิต “ใบโบก ใบบัว” 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 24 – 25  
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 นอกจากนี้ยังมีมีสื่อประเภท กิจกรรม ชวนท า ชวนคิด เช่น การวาดรูประบายสีหัวช้าง น ามาท าเป็น
หน้ากาก หรือสื่อประเภทเพลง ซึ่งน ามาให้เด็กร้องและกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกคิด สื่อ
เหล่านี้จึงถือเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ใช้ในการสอนซึ่งจะพบเห็นได้ในหนังสือแบบเรียนเล่มนี้ 

 

ภำพที่ 81 ตัวอย่ำงภำพประกอบในหนังสือเรียน ชุด ภำษำเพ่ือชีวิต “ใบโบก ใบบัว” 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 20 – 21  

 
 ดังนั้น สื่อในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าในแบบเรียนส่วนใหญ่นิยมใช้
ภาพประกอบ และใช้เป็นสื่อการสอน เนื่องจากมีวิทยาการสื่อสิ่งพิมพ์เข้ามาท าให้รูปภาพ หรือภาพที่ประกอบ
ในแบบเรียนมีความสวยงาม และมีสีสันมากขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมความน่าสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากข้ึน สื่อประเภท
รูปภาพจึงเป็นท่ีนิยมในการใช้ประกอบการเรียนรู้ และการน าเสนอต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพเหล่านั้น ก็
จะท าให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
 
4.2 พัฒนำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแบบเรียนภำษำไทย 

4.2.1 ยุคโบรำณ
4.2.1.1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนจินดำมณี 

 แบบเรียนจินดามณีถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ที่แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
โดยพระโหราธิบดี เนื้อจะสอนเกี่ยวกับการอธิบายค าศัพท์ต่าง ๆ รวมไปถึงการสอนหลักภาษา เช่น การใช้ ส ศ 
ษ การใช้ค าไม้ม้วน 20 ค า การใช้ค าไม้มลาย 80 ค า และการสอนแจกลูกสกดค า การผันวรรณยุกต์ การ
อธิบายวิธีการแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่ายและกลบทต่าง ๆ  
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่พบในแบบเรียนจินดามณี เป็นลักษณะของบทฝึกอ่านทบทวนความรู้ใน
เรื่องท่ีเรียนมาและมีการอธิบายความหมายเพ่ิมเติมของค าบางค าไว้เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ยังมีมีสื่อประเภท กิจกรรม ชวนท า ชวนคิด เช่น การวาดรูประบายสีหัวช้าง น ามาท าเป็น
ก หรือสื่อประเภทเพลง ซึ่งน ามาให้เด็กร้องและกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกคิด สื่อ
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ภำพที่ 82 แบบฝึกอ่ำนในหนังสือจินดำมณ ี
ที่มำ : กรมศิลปากร, 2561 : 16 

 

ภำพที่ 83 แบบฝึกอ่ำนในหนังสือจินดำมณ ี
ที่มำ : กรมศิลปากร, 2561 : 32 

ภำพที่ 84 แบบฝึกอ่ำนในหนังสือจินดำมณ ี
ที่มำ : กรมศิลปากร, 2561 : 32 

 
 4.2.1.2 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนประถม ก กำ 
 แบบเรียนประถม ก กา แต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็น
แบบเรียนที่แต่งขึ้นส าหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่านและเขียนภาษาไทย ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง เนื้อหาเริ่มต้นด้วย
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ตามด้วยสระอีก 16 ตัว แล้วสอนการแจกรูปตามมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ ตั้งแต่แม่ ก 
กา ไปจนถึงแม่เกย มีการน าค าในมาตราตัวสะกดในแม่ต่าง ๆ มาเรียงขึ้นเป็นบทร้อยกรอง เพ่ือให้ผู้เรียนจดจ า
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แบบของการแจกลูกสะกดค าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู้ในด้านต่าง  ๆ รวมไปถึงการ
สอดแทรกคุณค่าที่ผู้เรียนควรได้รับ เช่น กล่าวถึงธรรมชาติรอบ ๆ ตัวผู้เรียน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากบท
สอนอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกอ่านหนังสือคล่องแล้วยังปลูกฝังผู้เรียนในด้านคุณค่าต่าง ๆ อีกด้วย 
 กิจกรรมการเรียนสอนที่ปรากฏในแบบเรียนประถม ก กา เป็นลักษณะของบทฝึกอ่านในตอนท้ายของ
แต่ละเร่ือง โดยการน าค าต่าง ๆ ในมาตราตัวสะกดในแม่นั้นมาแต่งเป็นกาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง หรือกาพย์
สุรางคนาง 28 เป็นให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านและทบทวนความรู้ในบทเรียนที่ผ่านมา 

ภำพที่ 85 แบบฝึกอ่ำนในหนังสือประถม ก กำ 
ที่มำ : anyflip : เว็บไซต ์

 

 4.2.1.3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนประถมมำลำ 
 แบบเรียนประถมมาลา เป็นแบบเรียนที่ไม่ปรากฏนามของผู้แต่ง แต่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้น
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระเทพโมฬี (ผึ่งหรือพ่ึง) แห่งวัดราชบูรณะ เนื้อการสอนจะเริ่มจากค าในมาตราแม่ 
ก กา จนถึงแม่เกย รวมไปถึงการผันเสียงวรรณยุกต์ และการผันเสียง ห น า โดยการแต่งเป็นกาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ และค ากลอน ที่อธิบายกฎเกณฑ์ทางอักขรวิธีต่าง ๆ สอดแทรก   การใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ และหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี  
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ปรากฏในแบบเรียนประถมมาลา เป็นลักษณะของบทสอนอ่านในมาตรา
แม่ต่าง ๆ ในรูปแบบค ากลอน กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง หรือกาพย์สุรางคนางค์ เพ่ือเป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึก
อ่านทบทวนค าต่าง ๆ ในเรื่องท่ีผ่านมา 

ภำพที่ 86 แบบฝึกอ่ำนในหนังสือประถมมำลำ 
ที่มำ : anyflip : เว็บไซต ์

 
4.2.2 ยุคปฏิรูปกำรศึกษำถึงก่อนประชำธิปไตย (ตั้งแต่รัชกำลที่ 5 – รัชกำลที่ 7)
4.2.2.1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนหลวง ฉบับพระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย 

อำจำรยำงกูร) 
 แบบเรียนหลวงเป็นแบบเรียนทางราชการเล่มแรก หลังจากได้มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น เมื่อ 
พ.ศ. 2430 แต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งมีทั้งหมด 6 เล่ม ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ   

แบบของการแจกลูกสะกดค าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการ
สอดแทรกคุณค่าที่ผู้เรียนควรได้รับ เช่น กล่าวถึงธรรมชาติรอบ ๆ ตัวผู้เรียน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากบท
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วาหนิติ์กร อักษรประโยค สังคโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ เนื้อหาจะเริ่มจากการสอนสระและ
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว จากนั้นจะสอนให้รู้จักการแจกลูกสะกดค า ตั้งแต่แม่ ก กา ไปจนถึงแม่เกย สอนผัน
เสียงวรรณยุกต์ตามไตรยางค์รวมไปถึงค าที่มีอักษรน า ค าควบกล้ าและค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มี
การสอดแทรกกาพย์ และโคลงไว้ในบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกอ่านและจดจ าได้มากยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ปรากฏในแบบเรียนหลวง ฉบับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยาง
กูร) เป็นบทอ่านเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่เรียนผ่านมาหรือค าในบทนั้น ๆ ในลักษณะของกาพย์และโคลง
แทรกไว้ในบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาที่เรียนผ่านมาได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ภำพที่ 87 ตัวอย่ำงโคลงในมูลบทบรรพกิจ 
ที่มำ: The KOMMON : เว็บไซต ์

4.2.2.2 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ      
กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 

แบบเรียนเร็วเป็นแบบเรียนที่เรียบเรียงขึ้นมใหม่ เพ่ือใช้แทนแบบเรียนหลวง ของพระยาศรีสุนทร
โวหาร เนื่องจากแบบเรียนหลวงนั้นใช้เวลาในการเรียนนานถึง 3 ปี และสอนความรู้ทางภาษาไทยเพียงอย่าง
เดียวท าให้ผู้เรียนอาจไม่มีเวลาเรียนวิชาการอย่างอ่ืนด้วย แต่แบบเรียนเร็วนั้นจะท าให้ผู้เรียนสามารถศึกษาวิชา
อ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากใช้เวลาในการเรียนเพียงหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งเท่านั้น โดยแบบเรียนเร็วมีทั้งหมด 
3 เล่มด้วยกัน ได้แก่ แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 แบบเรียนเร็ว เล่ม 2 และแบบเรียนเร็วเล่ม  3 เนื้อหาจะสอนจาก
เรื่องท่ีง่ายไปเรื่องที่ยากข้ึนเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันเริ่มจากการสอนให้รู้จักพยัญชนะไทย
ทั้ง 44 ตัว การผันวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ รวมไปถึงเร่ืองไตรยางค์ อักษรสามหมู่ และเน้นการ
เขียน ส่วนเล่มที่ 3 จะเน้นสอนเรื่องโครงสร้างประโยคเป็นหลัก  

กิจกรรมการเรียนการสอนที่พบในแบบเรียนเร็วฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง    
ราชานุภาพ จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบท เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่ผ่านมา ซึ่งแบบฝึกหัดจะ
เป็นการให้ผู้เรียนเขียนตามค าบอก ไม่ใช่การเขียนเป็นค า ๆ แต่เป็นการเขียนให้เป็นประโยคหรือเรื่องราว และ
การเติมค าในช่องว่าง จากเรื่องที่อ่านในส่วนนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ว่าควรเติมค าใดในช่องว่าง
ประโยคจึงจะมีความสมบูรณ์ 

ภำพที่ 88 ตัวอย่ำงแบบฝึกหัดให้นักเรียนหำค ำ ในแบบเรียนเร็วเล่ม  2 
ที่มำ: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 22 

ขึ้นใหม

วาหนิติ์กร อักษรประโยค สังคโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ เนื้อหาจะเริ่มจากการสอนสระและ
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว จากนั้นจะสอนให้รู้จักการแจกลูกสะกดค า ตั้งแต่แม่ ก กา ไปจนถึงแม่เกย สอนผัน
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ภำพที่ 89 ตัวอย่ำงแบบฝึกหัดบอกให้นักเรียนเขียน ในแบบเรียนเร็วเล่ม  2 
ที่มำ: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 27 

 
4.2.2.3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนสยำมไวยำกรณ์ ฉบับพระยำอุปกิตศิลปสำร 

 แบบเรียนสยามไวยากรณ์หรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักภาษาไทย ฉบับของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
ประกอบด้วยต ารา 4 เรื่อง คือ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และ ฉันทลักษณ์ เนื้อหาเริ่มแรกของหนังสือ
เล่มนี้กล่าวถึงประวัติย่อของผู้แต่ง ประวัติที่แต่งและที่พิมพ์ ค าน า สารบาญ และค าอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเล่ม
นี้เพ่ือสอนพ้ืนฐานการอ่านภาษาไทย เช่น เสียงในภาษาไทย อักษรตามเสียง วรรณยุกต์ รูปพยัญชนะ รูปสระ 
เสียงสระ การประสมค า ฯลฯ เป็นต้น ต่อมาจะเป็นการกล่าวถึงหลักภาษาไทยที่ยากขึ้นตามล าดับให้ผู้เรียนท า
ความเข้าใจไปทีละขั้นตอน ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาการเรียนรู้ค่อนข้างละเอียด ผู้เรียนสามารถศึกษา
และท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และเป็นหนังสือที่ผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐานการอ่านภาษาไทยมาบ้างแล้วจึงจะ
สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยาก  
 ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบเรียนสยามไวยากรณ์ เป็นแบบฝึกที่ผู้เรียนจะต้องฝึกหัด
ด้วยตนเองเป็นหลัก กล่าวคือ ในหนังสือเล่มนี้มีวิธีการสอนที่ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ด้วย
ตนเอง ฉะนั้นการท ากิจกรรมหรือแบบฝึกที่ครอบคลุมทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนและการดู จึง
ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องท าควบคู่กับการเรียนในแต่ละหัวข้อ เช่น เมื่อเรียนหัวข้อพยัญชนะ ผู้เรียนจะต้องฝึก
เขียนฝึกอ่านและท าความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นต้น 
 นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องฝึกหัดด้วยตนเองแล้ว ผู้แต่งได้ก าหนดแบบฝึกหัดเป็นการ
ถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดตามและเป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่ได้อ่านและเรียนมาก่อนหน้านี้ อาทิ ก าหนดค าถาม
เพ่ือให้ผู้เรียนหาค าตอบด้วยตนเอง ก าหนดค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง เป็นต้น 
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ภำพที่ 90 แบบฝึกหัดในหนังสือสยำมไวยำกรณ์ 
ที่มำ : พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2499 

 

ภำพที่ 91 กิจกรรมในหนังสือสยำมไวยำกรณ์ 
ที่มำ : พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2499 

 
4.2.2.4 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนใหม่ ฉบับเจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี 

 หนังสือแบบเรียนใหม่ ฉบับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีปรับปรุงและแก้ไขมาจากแบบเรียนเร็ว เพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้รวดเร็วกว่าแบบเรียนเร็ว อาจกล่าวได้ว่าแบบเรียนใหม่นี้มีเนื้อหาการ
เรียนการสอนที่กระชับและลัดกว่าแบบเรียนเร็ว คือ จากที่แยกมาตราออกเป็น 7 มาตราก็แยกเหลือเพียง 3 
มาตรา การแบ่งพยัญชนะก็แบ่งตามรูปตัวอักษรให้นักเรียนเข้าใจง่ายเป็นเกณฑ์ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนจะปรากฏอยู่ในส่วนของค าอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนหัดสังเกต และในบาง
บทผู้แต่งได้เขียนให้นักเรียนคิด เขียน อ่านทบทวนเพ่ือความช านาญ อีกทั้งยังเขียนค าอธิบายให้ครูผู้สอน
ฝึกสอนนักเรียนตาม เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบเรียนใหม่เป็นแบบเรียน
ส าหรับผู้เริ่มอ่าน-เขียนภาษาไทยและมีวิธีการสอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจง่ายและง่ายแก่การจ าซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
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ส าคัญการอ่านออกเขียนได้ ฉะนั้น เนื้อหาจึงเป็นการสอนหลักภาษาพ้ืนฐานทั่ว ๆ ไปส าหรับการเรียนภาษาไทย 
จึงยังไม่ค่อยมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากการเขียนค าอธิบายให้นักเรียนสังเกตและเน้น
ย้ าให้นักเรียนคิด เขียน และอ่านทบทวนเพื่อความช านาญ 
 

ภำพที่ 92 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแบบเรียนใหม ่
ที่มำ : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2524 

ภำพที่ 93 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแบบเรียนใหม ่
ที่มำ : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2524 

 
4.2.3 ยุคปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน)
4.2.3.1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบสอนอ่ำนมำตรฐำน 
หนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐาน ของนายยง อิงคเวทย์ เป็นหนังสือใช้ส าหรับเป็นสื่อการสอนแก่

นักเรียนเริ่มเรียนตามแนวใหม่ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความสนใจ มีความอดทน และมีความพยายามจึงจะเห็นผล
ในการเรียน หนังสือเล่มนี้เน้นการสอนอ่านเป็นค า ๆ ไป ไม่มีการสอนสะกดค า ซึ่งค าที่ใช้สอนให้นักเรียนอ่าน 
เป็นค าง่าย ๆ ที่มาจากชีวิตประจ าวัน เป็นค าที่นักเรียนพบบ่อยและเคยใช้ เรียกว่าค ามาตรฐาน ผู้แต่งน าค ามา
ซ้ ากับและผูกเป็นเรื่องราว ค ากลอน และบทเพลงเพื่อให้นักเรียนชินหูชินตา 

 

ส าคัญการอ่านออกเขียนได้ ฉะนั้น เนื้อหาจึงเป็นการสอนหลักภาษาพ้ืนฐานทั่ว ๆ ไปส าหรับการเรียนภาษาไทย 
จึงยังไม่ค่อยมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากการเขียนค าอธิบายให้นักเรียนสังเกตและเน้น

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 129



130 

ภำพที่ 94 แบบสอนอ่ำนมำตรฐำน 
ที่มำ: ยง อิงคเวทย์,  2516 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าบททวน ผู้แต่งมีวิธี การแต่งโดยก าหนดค าที่

นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้น ามาเป็นบททวนความรู้เดิม คือ ก าหนดรูปภาพกับค าที่คล้องจองกันให้นักเรียน
ได้ลองอ่าน และก าหนดรูปภาพกกับค าที่คล้องจองกันให้นักเรียนได้ลองเติม ซึ่งนักเรียนต้องอาศัยทักษะการ
จดจ าและสังเกตเป็นหลัก กิจกรรมการเรียนการสอนหรือบททวนในหนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐานนี้ จะไล่
จากง่ายไปยาก คือ บทแรก ๆ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดเป็นค า บทต่อ ๆ ไปที่มีความยากมาก
ยิ่งขึ้นก็ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านเป็นประโยค เป็นเรื่องราว ตามล าดับ 

 
4.2.3.2 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในแบบเรียนเร็วใหม่ ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนำย

ฉันท์ ข ำวิไล 
แบบเรียนเร็วใหม่ ฉบับหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไล มีทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่ แบบเรียนเร็ว

ใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย เป็นหนังสือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มี
วิธีการสอนเริ่มจากง่ายไปยาก คือ เริ่มจากการสอนพยัญชนะ สระ การประสมค า การสะกดค า การแจกลูก
และการผันอักษร เป็นการสอนอ่านภาษาไทยในเบื้องต้นเพ่ือเน้นให้นักเรียนอ่านหนังสือออกแล้วจึงฝึกอ่านเป็น
ค าในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแบบฝึกหัดท้ายบท เป็นการเน้นย้ าให้นักเรียนซ้ าทวนความรู้เดิมที่
ได้เรียนในแต่ละบท ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ แต่ละบทจะให้นักเรียนอ่านเป็นค า ๆ ก่อน จากนั้นให้เริ่ม
อ่านเป็นเรื่อง โดยเนื้อหาในแต่ละเรื่องนอกจากผู้แต่งจะสอดแทรกความรู้แล้ว ยังปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม เช่น สอนให้นักเรียนรักวิชาความรู้ สอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีของ
พ่อแม่ สอนให้รักความสะอาด สอนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย130



131 

ภำพที่ 95 แบบฝึกหัดในแบบเรียนเร็วใหม ่
ที่มำ : หลวงดรุณ กิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 

 

ภำพที่ 96 แบบฝึกหัดในแบบเรียนเร็วใหม ่
ที่มำ : หลวงดรุณ กิจวิทูร และฉันท์ ข าวิไล, 2557 

4.2.3.3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในหนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
หนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ปิติ ชูใจ มีทั้งหมด 12 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเนื้อหาออกเป็นเล่ม 1 (เล่มต้น) และเล่ม 2 (เล่มปลาย) 
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับกาลสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ตาม
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  
 กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือภาษาไทยชุดนี้จะเป็นแบบฝึกให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นค าๆ อาจ
เป็นค าหนึ่งพยางค์ สองพยางค์ หรือสามพยางค์ ฝึกการสะกดค า ฝึกการผันอักษร ซึ่งในบางแบบฝึกจะมี
ค าอธิบายการอ่าน เช่น ให้อ่านว่า ด-ว-ง-ดวง , ให้อ่านว่า ม-อ-ง-มอง แล้วจึงก าหนดค าให้นักเรียนฝึกอ่านต่อไป 
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ภำพที่ 97 แบบฝึกในหนังสือภาษาไทย มานี มานะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ : กระทรงศึกษาธิการ, 2532 : 3 

 

ภำพที่ 98 แบบฝึกในหนังสือภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ : กระทรงศึกษาธิการ, 2532 : 22 

 
 นอกจากนี้ ในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแบบฝึกในหนังสือภาษาไทยชุดนี้จะมีแบบฝึกให้อ่าน
เป็นค า ๆ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว แบบฝึกในเล่มต่อ ๆ มา จะเป็นการก าหนดแบบฝึกที่ยากขึ้นตามล าดับ
เน้ือหา เช่น การใช้ไม้ยมก การใช้ค า การสอนสระ การอ่านเทียบเสียง การอ่านเสียงร้องของสัตว์ การฝึกค า
ควบกล้ า การฝึกอ่านค าที่คล้ายกัน การฝึกอ่านค าที่มีอักษรน า เป็นต้น เมื่อนักเรียนฝึกอ่านเป็นค าได้คล่องแล้ว 
ในหนังสือระดับชั้นที่สูงขึ้นก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแบบฝึกให้อ่านเป็นกลุ่มค า เป็นประโยค ซึ่งผู้
แต่งได้จัดแบ่งประโยค เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และข้อความที่ไม่ใช่ประโยคเพ่ือให้นักเรียนได้
สังเกต ต่อมาเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือเป็นประโยคได้คล่องแล้วก็มีแบบฝึกอ่ืน ๆ เช่น การอ่านจับใจความ อ่าน
บทร้อยกรอง ฝึกจัดประเภทข้อความ การอ่านบทละคร การอ่านออกเสียงแบบสนทนาโต้ตอบ อ่านออกเสียง
แบบบรรยาย อ่านออกเสียงภาษาทางการ อีกทั้งยังมีแบบฝึกเลือกค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนทบทวน
ความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมา 
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ภำพที่ 99 แบบฝึกในหนังสือภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ: กระทรงศึกษาธิการ, 2524 : 161 

 

ภำพที่ 100 แบบฝึกในหนังสือภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ: กระทรงศึกษาธิการ, 2524 : 81 

 
4.2.3.4 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ปรำกฏในหนังสือภำษำไทย ชุด ภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที

 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที เป็นหนังสือระดับชั้น
ประถมศึกษาที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือภาษาไทยชุดนี้ มี
วัตถุประงสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
เพ่ือเข้าใจลักษณะของภาษา ความงามของภาษา กระบวนการคิดและการบูรณาการ สามารถน าไปปรับใช้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนและน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตต่อไป
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเรียนภาษาพาทีประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ 
กิจกรรมรู้จักค า น าเรื่อง กิจกรรมบทอ่าน กิจกรรมอธิบายเพ่ิมเติม เติมความรู้  กิจกรรมอ่านคล่อง ร้องเล่น 
และกิจกรรมชวนท าชวนคิด สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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 กิจกรรมรู้จักค า น าเรื่อง เป็นการสอนค าและกลุ่มค าที่นักเรียนได้เรียนมาจากบทอ่าน ครูผู้สอนต้องฝึก
ให้ผู้เรียนอ่านทุกค าและกล่าวถึงความหมายประกอบในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่าง
เข้าใจและอ่านบทต่อ ๆ ไปได้ ในกิจกรรมก็จะมีภาพประกอบเป็นบางค าเพ่ือให้นักเรียนสังเกตและเกิด
กระบวนการจดจ าภาพ จะช่วยให้นักเรียนจดจ าง่ายมากยิ่งขึ้น

ภำพที่ 101 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในหนังสือภำษำพำที 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 2 

 กิจกรรมบทอ่าน เป็นการผูกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่นักเรียนพบเจออยู่บ่อยครั้ง ฝึกให้นักเรียน
อ่านคล่องมากยิ่งขึ้นและผู้แต่งได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหา และด าเนินเรื่องจากการสร้าง
ตัวละครที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน 
ทั้งนี้ กิจกรรมบทอ่านนักเรียนจะได้ทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน

ภำพที่ 102 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในหนังสือภำษำพำที 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ 2554 : 46

 กิจกรรมอธิบายเพ่ิม เติมความรู้ เป็นการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือฝึกทักษะการ
ฟัง การอ่าน และการเขียน เนื้อหาในกิจกรรมนี้เน้นให้นักเรียนฝึกเขียนค าและกลุ่มค าได้อย่างถูกต้อง ฝึกอ่าน

กิจกรรมรู้จักค า น าเรื่อง เป็นการสอนค าและกลุ่มค าที่นักเรียนได้เรียนมาจากบทอ่าน ครูผู้สอนต้องฝึก
ให้ผู้เรียนอ่านทุกค าและกล่าวถึงความหมายประกอบในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่าง
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แจกลูกและฝึกอ่านสะกดค า ซึ่งจะต้องเรียนรู้จากตัวอย่างที่ผู้แต่งได้ก าหนดขึ้นมาให้ เป็นการเรียนรู้จากการ
ทวนซ้ าสิ่งที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนมากยิ่งขึ้น

ภำพที่ 103 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในหนังสือภำษำพำที 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ 2554 : 37

 กิจกรรมอ่านคล่อง ร้องเล่น เป็นการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ซึ่งกิจกรรมนี้เพ่ิมเติมเนื้อหาจาก
กิจกรรมบทอ่าน นอกจากจะฝึกให้นักเรียนอ่านคล่องแล้ว ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนออกเสียงภาษาที่ถูกต้อง 
จดจ าภาษาได้ง่าย เข้าใจภาษาและสามารถเรียนรู้ไปยังเรื่องอ่ืน ๆ ได้ต่อไป

ภำพที่ 104 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในหนังสือภำษำพำที 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 9 

 กิจกรรมชวนท า ชวนคิด เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้ และ
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทั้งหมด คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยครูผู้สอนจะต้องอธิบาย
การท ากิจกรรมนี้ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนท าตาม เช่น ให้นักเรียนร้องเพลงตาม ให้นักเรียนอ่านบัตรค าที่
ครูแจกแล้วพูดคุยหรือลองท าท่าตาม เป็นต้น

แจกลูกและฝึกอ่านสะกดค า ซึ่งจะต้องเรียนรู้จากตัวอย่างที่ผู้แต่งได้ก าหนดขึ้นมาให้ เป็นการเรียนรู้จากการ
ทวนซ้ าสิ่งที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนมากยิ่งขึ้น
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ภำพที่ 105 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในหนังสือภำษำพำที 
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 50 

 

4.3 พัฒนำกำรกำรวัดผลและประเมินผลในแบบเรียนภำษำไทย
 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อย ได้แก่ การวัดผล (measurement) และการประเมินผล (assessment) ทั้งการวัดผลและประเมินผลมี
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในทางการศึกษาจึงมักใช้ค าว่า “การวัดประเมินผล” ในการ
ออกแบบ  การเรียนการสอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้นั้น การวัดประเมินผลใน
ที่นี้จึง หมายถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวม
หลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิง 

สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวน าไปใช้ในการก าหนดระดับคะแนนให้ 
ผู้เรียนรวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน (สมจิต จันทร์ฉาย , เว็บไซต์ อ้างอิงจาก;
ราชบัณฑิตยสถาน, 2555 : 37)   

ศศิธร บัวทอง (2560 : 1862 – 1863) ได้อธิบายแนวทางการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ ประการแรก 
คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่าง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือ
ปรับปรุง แก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่
สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บ
ข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความ
คิดเห็นเพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เนการปฏิบัติ การ
ประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
สิ่งส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน า ที่เชื่อมโยง
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ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้
ผู้เรียนสามารตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 

จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ จบรายวิชา เพ่ือ
ตักสินใจคะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ 
ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดี ต้อง
ให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีที่หลากหลาย และพิจารณาตัดสิน บนพื้นฐานของเกณฑ์การ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับระเภทการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 

(1) กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ จ ำแนกตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก่อนเรียน
ระหว่างเรียนและหลังเรียนมี 4 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบทบาทจุดมุ่งหมายและวิธีการวัดและ
ประเมิน ดังนี้ 

(1.1) กำรประเมินเพื่อจัดวำงต ำแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการประเมิน
ก่อนเริ่มเรียน   เพ่ือต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อมความสนใจระดับความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การเรียนเพ่ือให้ผู้สอนน าไปใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคลรายกลุ่มและรายชั้นเรียน 

(1.2) กำรประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือค้นหา
ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนสิ่งที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่จึงเป็นการใช้ในลักษณะประเมินก่อน
เรียนนอกจากนี้ยังใช้เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่มักจะเป็น
เฉพาะเรื่องเช่นปัญหาการออกเสียงไม่ชัดแล้วหาวิธีปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ขั้นต่อไป
วิธีการประเมินใช้ได้ทั้งการสังเกตการพูดคุยสอบถามหรือการใช้แบบทดสอบก็ได้ 

(1.3) กำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนโดยมิใช่ใช้
แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็น
ทางการด้วยขณะที่ให้ผู้เรียนท าภาระงานตามที่ก าหนดครูสังเกตซักถามจดบันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้หรือไม่จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไรหรือผู้สอนปรับปรุงอะไรเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน/ ตัวชี้วัดการประเมินระหว่างเรียนด าเนินการได้หลายรูปแบบเช่นการให้ข้อแนะน า
ข้อสังเกตในการน าเสนอผลงานการพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลการสัมภาษณ์
ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลการสอบเป็นต้น 

(1.4) กำรประเมินเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้ (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบ
หน่วยการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและยังใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับ
การประเมินก่อนเรียนท าให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียนการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบ

ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้
ผู้เรียนสามารตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้
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ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ ปลายภาคอีกด้วยการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประ
เมินได้อย่างหลากหลายโดยปกติมักด าเนินการอย่างเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน 

(2) กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ จ ำแนกตำมวิธีกำรแปลควำมหมำยผลกำรเรียนรู้  มี 2 
ประเภท ที่แตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้ 

(2.1) กำรวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็นการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบ
กันเองภายในกลุ่มหรือในชั้นเรียน 

(2.2) กำรวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นมักจะเป็นเฉพาะเร่ืองเช่นปัญหาการออกเสียงไม่ชัดแล้วหาวิธีปรับปรุง
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ขั้นต่อไปวิธีการประเมินใช้ได้ทั้งการสังเกตการพูดคุยสอบถามหรือการ
ใช้แบบทดสอบก็ได้ 

(2.3) กำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนโดยมิใช่ใช้
แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะๆอย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็น
ทางการด้วยขณะที่ให้ผู้เรียนท าภาระงานตามที่ก าหนดครูสังเกตซักถามจดบันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้หรือไม่จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไรหรือผู้สอนปรับปรุงอะไรเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน/ ตัวชี้วัดการประเมินระหว่างเรียนด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การให้ข้อแนะน า
ข้อสังเกตในการน าเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลการสั มภาษณ์ 
ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการสอบ เป็นต้น 

(2.4) กำรประเมินเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้ (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบ
หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและยังใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับ
การประเมินก่อนเรียน ท าให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ ปลายภาคอีกด้วยการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประ
เมินได้อย่างหลากหลายโดยปกติมักด าเนินการอย่างเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน 

(3) กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้จ ำแนกตำมวิธีกำรแปลควำมหมำยผลกำรเรียนรู้                 
มี 2 ประเภท ที่แตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้ 

(3.1) กำรวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็นการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบ
กันเองภายในกลุ่มหรือในชั้นเรียน 

(3.2) กำรวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีก่ าหนดขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ ปลายภาคอีกด้วยการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ ปลายภาคอีกด้วยการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประผลสั
เมินได้อย่างหลากหลายโดยปกติมักด าเนินการอย่างเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน
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4.3.1 กำรวัดผลและประเมินผลในแบบเรียนภำษำไทยยุคโบรำณ 
 การวัดผลประเมินผลในยุคโบราณ หรือเมื่อครั้งที่ยังมีวัดเป็นศูนย์รวมการศึกษา มีลักษณะการสอน
แบบเรียนไปสอบไป โดยให้ผู้เรียนฝึกเขียน ฝึกอ่าน และท่องจนจ าได้อย่างแม่นย า จากนั้นจะมีการวัดผลการ
เรียนโดยการทายตัวหนังสือ และให้ผู้เรียนตอบด้วยปากเปล่า จนอ่านออกเสียงได้ และเขียนได้ถูกต้อง ไม่ได้มี
รูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่เป็นลักษณะของแบบฝึกหัดที่บรรจุอยู่ท้ายเล่มแบบเรียนดังเช่นแบบเรียน
ปัจจุบัน แต่อาจจะเป็นในลักษณะดังนี้ เช่น เมื่อเรียนเรื่องการประสมอักษร แจกลูก สะกดค าเรียบร้อย จะมี
การวัดผลและประเมินผลโดยให้ผู้เรียนมาสอบปากเปล่าแจกลูก สะกดค า และผันวรรณยุกต์ตามค าที่ครูผู้สอน
ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง  
 

ภำพที่ 106 ตัวอย่ำงกำรผันวรรณยุกต์ในแบบเรียนประถม ก กำ 
 
 จากภาพตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ถึงลักษณะการผันวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบบเรียน  
ประถม ก กา  คือ การผันเป็นรูปต่าง ๆ โดยใช้ลูกศรในการชี้ทิศทางของล าดับการออกเสียง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถจ ารูปแบบการผันได้ง่ายขึ้น ซึ่งการวัดผลและประเมินผลก็อาจจะให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงของค าที่
ก าหนดให้ถูกต้อง 
 

4.3.1 กำรวัดผลและประเมินผลในแบบเรียนภำษำไทยยุคโบรำณ
การวัดผลประเมินผลในยุคโบราณ หรือเมื่อครั้งที่ยังมีวัดเป็นศูนย์รวมการศึกษา มีลักษณะการสอน
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ภำพที่ 107 ตัวอย่ำงค ำท่ีใช้ ส ในแบบเรียนจินดำมณ ี
ที่มำ: กรมศิลปากร, 2561 : 16 

 
จากภาพตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างค าที่ใช้ ส จากแบบเรียนจินดามณี ที่มีรูปแบบการน าเสนอโดยใช้

วสันตดิลก 14 ในการสอน นอกจากจะสอนเรื่องพยัญชนะต่าง ๆ แล้วยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ     ฉันท
ลักษณ์ของฉันท์เหล่านั้นด้วย การวัดผลและประเมินผลก็เป็นลักษณะของการสอบปากเปล่า โดยอาจให้ผู้เรียน
สอบอ่านบทประพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนสามารถแบ่งวรรคตอนของการอ่านบทประพันธ์ได้ถูกต้อง
หรือไม่ หรือผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฉันทลักษณ์มากน้อยเพียงใด  

แบบเรียนเล่มอ่ืน ๆ ในยุคนี้มีลักษณะการวัดผลและประเมินผลเช่นเดียวกับแบบเรียนทั้งสองเล่มที่ได้
กล่าวไปก่อนแล้วข้างต้น ยังไม่มีแบบฝึกหัดอ่ืน ๆ เป็นการวัดผลและประเมินผลโดยการสอบปากเปล่าตัวต่อตัว
กับครูผู้สอนเป็นหลัก 

 
4.3.2 กำรวัดผลและประเมินผลในแบบเรียนภำษำไทยยุคปฏิรูปกำรศึกษำถึงก่อนประชำธิปไตย 

(ตั้งแต่รัชกำลที่ 5 – รัชกำลที่ 7)
 หลังจากในช่วงปฏิรูปการศึกษา และมีการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกขึ้นในปี พ.ศ. 2414 การเรียน
การสอนก็เรียนเป็นระบบมากขึ้น การวัดผลประเมินผลก็เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2427 ได้มีการก าหนดการวัดผล
ภาษาไทยที่เรียกว่า “วิธีไล่หนังสือไทย” เป็นการสอบไล่ระดับขึ้นไปตามระดับความรู้ของผู้เรียน สามารถช่วย
ให้ผู้เรียนอยู่เรียนหนังสือจนจบ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชา พ.ศ. 2433 ท าให้มีการก าหนดการ
วัดผลประเมินผลในรายวิชาภาษาไทย หรือหลักสูตรภาษาไทยเป็น 3 ขั้น หรือ 3 ประโยค จากนั้นในปี      พ.ศ. 
2434 ได้มีการแก้ไขการสอบไล่เป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งแต่เดิมนั้นก าหนดให้มีการสอบปีละครั้ง เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเสีย
เวลานานเกินไป ในช่วงต่อมาก็ได้มีการก าหนดให้มีการวัดผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การวัดผลตามการไล่สอบ
ประโยคมูล ร.ศ. 127 การวัดผลตามประมวลศึกษาพิเศษ ว่าด้วยระเบียบสอบความรู้นักเรียน พ.ศ. 2465 – 
2480 
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ส่วนการวัดผลและประเมินผลในแบบเรียน ยังคงมีการวัดผลและประเมินผลด้วยการสอบปากเปล่าอยู่ 
เช่น ในแบบเรียนหลวง ฉบับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สยามไวยากรณ์ ฉบับพระยาอุปกิต -
ศิลปสาร แบบเรียนใหม่ ฉบับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นต้น แต่ต่อก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่ถูก
บรรจุไว้ในแบบเรียน เพ่ือวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากการเรียนการสอนของบทนั้น ๆ เสร็จสิ้น 
โดยแบบเรียนที่เห็นได้ชัดเจน คือเริ่มตั้งแต่แบบเรียนเร็ว ฉบับสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ นอกจาก
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยการสอบปากเปล่าแล้ว ยังมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน โดยการใช้
แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่อยู่ในแบบเรียน ซึ่งส่วนมากมักอยู่หลังเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทดสอบหลังเรียน ไม่ว่าจะเป็น การเรียงค าให้เป็นประโยค การเติมค าในช่องว่าง การ
เขียนตามค าบอก เป็นต้น 
 

ภำพที่ 108 แบบฝึกหัดเรียงค ำ 
ที่มำ: สมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 2  

 

ภำพที่ 109  แบบฝึกหัดเติมค ำในช่องว่ำง 
ที่มำ: สมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 11 

ภำพที่ 110 แบบฝึกหัดเติมค ำในช่องว่ำง 
ที่มำ: สมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2542 : 18 

  

ส่วนการวัดผลและประเมินผลในแบบเรียน ยังคงมีการวัดผลและประเมินผลด้วยการสอบปากเปล่าอยู่ 
เช่น ในแบบเรียนหลวง ฉบับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สยามไวยากรณ์ ฉบับพระยาอุปกิต -
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จากตัวอย่างของแบฝึกหัดต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แบบฝึกหัดเรียงค า เป็นการวัดผลและประเมินผล ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงประโยคมากน้อยเพียงใด สามารถเรียงประโยคที่มีการสลับต าแหน่ง ให้
อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องได้หรือไม่ แบบฝึกหัดเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง เป็นการวัดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน และผู้เรียนสามารถน าค าเหล่านั้นมาใช้ได้ถูกต้องของบริบทการใช้ค า และแบบฝึกหัดเขียนตามค าบอก 
เป็นการวัดผลและประเมินผลเกี่ยวกับการเขียน ว่าผู้เรียนสามรถเขียนค าที่ได้เรียนมาถูกต้องหรือไม่  
 

4.3.3 ยุคปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน)
การวัดผลประเมินผลในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน มีการวัดผลประเมินผลที่พบใน

ช่วงแรก (พ.ศ. 2480 - 2530) มักเป็นการวัดผลประเมินผลตามความรับผิดชอบของโรงเรียนในการวัดผลชั้น
ต่าง ๆ ซึ่งจะให้โรงเรียนรัฐบาลให้โรงเรียนสอนโดยความเห็นของหัวหน้ากองสามัญศึกษา หรือกรมการจังหวัด 
โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนราษฎร์ที่ไม่รับรองวิทยฐานะให้กรรมการจังหวัดเป็นผู้จัด
สอน โดยวัดผลตามประมวลการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2465 ก าหนดให้มีการสอบอ่านฟังเสียง ท่องจ า อ่าน เอา
เรื่อง คัด เขียน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นส่วน ๆ เช่น อ่านออกเสียง 60 ท่องจ า 20 อ่านเอา
เรือง 20 เป็นต้นลักษณะข้อสอบก็จะเป็นแบบอัตนัย ตั้งค าถามให้เขียนตอบ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 – 2521 เป็นการใช้การวัดผลประเมินผลตาหลักสูตรประโยคประถมศึกษา 
เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมคือเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยผู้เรียนต้องผ่านการวัดผลประเมินผล 3 
ประเภท คือ ด้านนิสัย ด้านผลงาน และการสอบ จัดสอบและรับผิดชอบโดยโรงเรียน โดยทักษะด้านภาษาไทย
จะมีจุดมุ่งหมายในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน สิ่งท่ีวัดผลประเมินผลจึงจะวัดจากด้านเหล่ านี้ วิธีการวัดผลที่ใช้
ในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นทั้งการตั้งค าถาม การใช้ข้อสอบทั้งอัตนัย และข้อสอบปรนัย รวมถึงการใช้กิจกรรม
ตามลักษณะของทักษะ 
 ในปัจจุบันการวัดผลประเมินผลก็เป็นไปตามนโยบายของกรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 
2551 โดยมีการจัดข้อมูลในการจัดระเบียบด้วยการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา มีการจัดท าเอกสารและ
เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ผลสอบทางระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนว่าจบกาศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้เกณฑ์
ดารวัดผลดังนี้ ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา โดยตัดสินจากผลการเรียนเวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัด ผลการเรียนทุกรายวิชา คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการแบ่งเกรดคะแนนเพ่ือประเมินผู้เรี ยน ซึ่งมีผลต่อ
การเลื่อนชั้นของผู้เรียน 

การวัดผลประเมินผลเหล้านี้ก็อาจจะสอดแทรกอยู่ในแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนในยุคสมัยนั้น ๆ อยู่
แล้ว อาจเป็นกิจกรรมที่ปรากฏในแบบเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ร่วมกับการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน และมีการให้ครูผู้สอนวัดผลประเมินผลจากกิจกรรมดังกล่าว อ่านมีการให้คะแนน โดยระบุ
เกณฑ์การในคะแนนในกิจกรรมแบบฝึกหัด เช่น การเติมค า แบบฝึกให้อ่าน การแต่งประโยค การตอบค าถาม 
เป็นต้น 

จากตัวอย่างของแบฝึกหัดต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แบบฝึกหัดเรียงค า เป็นการวัดผลและประเมินผล ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงประโยคมากน้อยเพียงใด สามารถเรียงประโยคที่มีการสลับต าแหน่ง ให้
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ภำพที่ 111 แบบฝึกให้อ่ำนในหนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ: สะออนเด้ : เว็บไซต ์

 

ภำพที่ 112 แบบฝึกกำรใช้ค ำในหนังสือเรียนภำษำไทย มำนี มำนะ ปิติ ชูใจ 
ที่มำ: สะออนเด้ : เว็บไซต ์
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ภำพที่ 113 กำรต้ังค ำถำมและตอบค ำถำมในหนังสือ ชุด ภำษำเพ่ือชีวิต “ใบโบก ใบบัว” 
ที่มำ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ PubHTML5 : เว็บไซต ์

 
 ดังนั้นการวัดผลประเมินผลการศึกษาใน พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน จึงมีความเป็นระบบระเบียบมาก
ขึ้น เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาก าหนด และเป็นแบบแผนอันหนึ่งอั น
เดียวกันทั่วประเทศ  
 ในบทนี้ ผู้เรียบเรียงมุ่งน าเสนอพัฒนาการของรูปแบบการสอนที่ปรากฎในแบบเรียนสมัยต่าง ๆ 
เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของการน าเสนอรูปแบบทั้งสามด้านของการจัดการเรียนการสอน นั่นคือ ส่ือการเรียน
การสอน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่ งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอน 
 ผู้เรียบเรียงเห็นว่า ในส่วนของส่ือการเรียนการสอนมีพัฒนาการที่ส าคัญคือ จากเดิมเป็นการใช้
แบบเรียนเป็นตัวหนังสืออย่างเดียว ต่อมามีการเพ่ิมเติมด้วยการใช้รูปภาพ การใช้ตารางในการเรียบเรียงให้
ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น จนมาถึงปัจจบันมีการใช้สื่อประสมและคอมพิวเตอร์มาช่วยให้หนังสือเรียนเป็นสื่อประเภท 
electronic book ที่สามารถเชื่อโยงกับสื่อเสียง และสื่อวีดีโอได้เพ่ือให้ผู้เรียนเรียบรู้ได้ โดยใช้สื่อหลายอย่าง
ประสมกัน โยมีหนังสือเรียนเป็นสื่อหลัก 
 ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากเดิมเป็นการสอนโดยครู ต่อมา มีการเน้นย้ าซ้ าทวน
ในรูปแบบกของการฝึกหัดอ่ืน ๆ โดยมีการฝึกหัดเกิดขึ้นคร้ังแรถในแบบเรียนเร็วของกรมพระยาด ารงราชานุ
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ภาพ ต่อจากนั้นก็มรการพัฒนาแบบฝึกทักษะอย่างหลากหลาย มีการฝึกโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมาก
ขึ้น เพื่อให้เกิดสมรรนะชีวิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาและสมรรถนะต่าง ๆ ประกอบกันไป 
 ในส่วนชองการวัดผลประเมินผล จากเดิมเป็นการประเมินด้วยครูเป็นหลัก โดยดูผลลัพธ์ว่าผู้เรียนท า
ได้หรือไม่ได้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาการวัดผลประเมินผลมากขึ้น โดยดูจากพัฒนาการของผู้เรียน มีการ
ประเมินเป็นกลุ่มมากขึ้น ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่มุ่งพัฒนาในเรื่องของการท างาน
ร่วมกัน สมรรถนะการสื่อสารต่าง ๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอในแบบเรียนด้วย  
 
 

 

ภาพ ต่อจากนั้นก็มรการพัฒนาแบบฝึกทักษะอย่างหลากหลาย มีการฝึกโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมาก
ขึ้น เพื่อให้เกิดสมรรนะชีวิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาและสมรรถนะต่าง ๆ ประกอบกันไป
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บทท่ี 5
บทสรุป

 
แบบเรียนหรือหนังสือเรียนถือเป็นสื่อการสอนที่ส าคัญในการจัดการเรียนรูที่ช่วยใหผู้เรียนบรรลุผล

ตามจุดมุ่งหมายการเรียนที่ก าหนดไวซึ่งมีผู้เรียกและใหความหมายคล้ายกัน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
กล่าวถึงหนังสือเรียนว่า หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดใหใชส าหรับการเรียนในแต่ละระดับ
หรือหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตใหใชจากกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนในมิติที่เป็นสื่อการเรียนการ
สอนประเภทวัสดุสิ่งพิมพที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นสื่อที่มีความเป็นนามธรรมสูง เป็นสื่อ
พ้ืนฐานที่ทุกชั้นเรียนใชเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีคุณคาทั้งครูและนักเรียน และที่ส าคัญ
หนังสือเรียนเป็นองคประกอบที่ มีความส าคัญตอการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากหนังสือเรียนถูกใชในทุก
ข้ันตอนของการจัด กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การเตรียมการสอน การ
จัดท าเนื้อหาสาระ และรายละเอียดของเนื้อหาสาระ การท าเอกสารประกอบการสอน ใชเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหรือทดลองในบางสาระวิชาใชในการประเมินผลการศึกษา ใชคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความรู้ใชเป็นสื่อ
ถ่ายทอดความรูและประสบการณของผู้เขียนสงผ่านไปยังนักเรียน 
 แบบเรียนนับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
องค์ความรู้และได้น าคุณธรรมค าสอนที่สอดแทรกในหนังสือเรียนมาปรับประยุกต์ในสามารถด าเนินชีวิตในสังคม
แต่ละยุคสมัยได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และช่วยพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงหนังสือเรียนให้เหมาะสมตามยุคสมัยโดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ อัน
เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับด้วย เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แล้ว ก็ได้เห็นถึงปัญหาและข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศไทย 
 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (อ้างถึงใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2538 : 48 – 49) เคยทรงกล่าวไว้
ว่า “รัฐบาลมีอ านาจที่จะตกแต่งนิสัยใจคอไพร่บ้านพลเมืองได้ด้วยแต่งหนังสือส าห รับสอนเด็กนักเรียน...”  
จากข้อความข้างต้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการพัฒนาหนังสือเรียนให้เหมาะสมกับสังคมแต่ละยุคสมัยเป็นเรื่อง
จ าเป็น เพราะมีส่วนช่วยพัฒนาคนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

เนื้อหาให้บทเรียน ทั้งแบบเรียนและหนังสือเรียนในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาใน
บทเรียนมีความเหมือนกันตรงที่ เนื้อหาทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการสอดแทรกคุณธรรมเพราะคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐานทางจิตใจและเจตคติ อันน าไปสู่การกระท าท่ีดีและถูกต้องด้วยเหตุนี้คุณธรรมจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลกได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาในบทเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนา
ความยากขึ้นมาเรื่อย ๆ ซ่ึงจากการศึกษาแบบเรียนการจัดการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงมีความ
คล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย ที่เน้น การอ่านออกและเขียนได้ มีวรรณกรรมใช้เป็นแบบเรียน แต่ในด้านสถานที่
จัดการเรียนการสอนมีเพ่ิมเติมจากส านักราชบัณฑิต และวัด นั่นคือ การมีส านักหมอสอนศาสนา ที่เริ่มมี
บทบาทในการเรียนกาสอนหนังสือมากขึ้น เนื่องจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยนั้นมีความรุ่งเรืองมาก จึง
ท าให้สมเด็จพรนารายณ์มหาราชก าหนดให้การปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่พยายามให้มีการ
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จัดท าแบบเรียนให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสอนหนังสือแก่เยาวชนไทย โดยพระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียน
ชื่อ "จินดามณี"  ขึ้นเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ร่วมกับการมีวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง  
 เรื่อยมาจนถึงในสมัยกรุงธนบุรี ได้ทรงฟ้ืนฟูการเล่าเรียนโดยทั่วไปแต่ก็ทรงเห็นความส าคัญ  
และสนับสนุนการเล่าเรียนพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ดังนั้นสมัยนี้จึงยังไม่มีแบบเรียนภาษาไทย เล่ม 
ใหม่การเรียนยังใช้หนังสือที่ เหลือตกทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย คือหนังสือจินดามณีฉบับ 
พระโหราธิบดีและจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ เป็นหลักในการสอนให้ อ่านออกเขียนได้ 
 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่  5) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงใน 
หลายด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล 
มาจากแรงผลักดันจากประเทศตะวันตก และความต้องการให้ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมกับ 
อารยประเทศต่าง ๆ การต้องการคนที่มีความรู้ เข้ามาช่วยราชการนี้มีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้  
รัฐบาลได้มีพัฒนาด้านการศึกษาให้ มีความเจริญรุดหน้า เ พ่ือผลิตคนเข้ามาใช้ในรา ชการแผ่นดิน 
นอกจากตั้ ง โรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรดังกล่าวแล้วยังได้ตั้ งหน่วยราชการที่มีหน้าที่ ในการจัด 
การศึกษาโดยตรงคือ “กรมศึกษาธิการ” เมื่อ พ.ศ. 2430 และโปรดเกล้าฯให้สมเด็จกรมพระยาด ารง 
ราชานุภาพเป็นเสนาบดีกรมคนแรก แบบเรียนภาษาไทยสมัยปฏิรูปการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2414 – 2430 ใช้แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ระยะที่  2 พ.ศ.  2431- 2453 มีแบบเรียน 5 เล่มคือ แบบเรียนเร็ วของสมเด็จกรม พระยาด ารง 
ราชานุภาพ, แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ , มูลปกรณ์ของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์, แบบเรียนใหม่ของ 
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีและแบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นอกเหนือจากนี้ยังมี 
หนังสือเรียนเล่มอ่ืน ๆ ข้ึนเพ่ือใช้ในโรงเรียน จึงนับได้ว่า ในสมัยปฏิรูปการศึกษานี้เป็นยุคที่มีการศึกษา  
อย่ า ง เป็ นระบบ มีหนั งสื อ เ รี ยน เป็ นมาตร ฐาน เดี ยวกันทั้ งประ เทศ เนื้ อหา ในหนั งสื อ เ รี ยนมี 
ความหลากหลายในสรรพวิทยามากข้ึน 
 กมลมาลย์ ค าแสน (2558) กล่าวว่า รัชสมัยของรัชกาลที่ 6 นั้น ประเทศไทยได้ใช้หลักสูตรการศึกษา
เมื่อปี พ.ศ.2456 อยู่แล้ว หลักสูตรนั้นเรียกว่า “หลักสูตรหลวง” ประกาศใช้ในสมัยกระทรวงธรรมการ ในปี 
พ.ศ.2497 และ 2503 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือแบบเรียนเป็นอย่างมาก เพราะนักการศึกษาได้น า
การศึกษาแผนใหม่ที่เน้นการเรียนเป็นค า ๆ มาใช้โดยเห็นว่าหนังสือแบบเรียนเดิมที่เน้นการแจกตัวอักษร ซึ่งไม่
ตรงกับทฤษฎีการเรียนรู้แผนใหม่ ต่อมาหลักสูตรการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงคือ หลักสูตรฉบับปี   
2521 ได้ปรับปรุงระยะเวลาในการเรียนตลอดมา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2521 เป็นหลักสูตรที่ ใช้มา 
จนถึงปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่เรียกว่า “หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” ให้ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีการใช้จนถึง 
ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎเกณฑ์ 
การควบคุมของกรมต ารา (ภายหลังนี้  กรมราชบัณฑิตได้มีการเปลี่ ยนชื่อเป็นกรมต ารา) ดังกล่าว  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการแต่งต าราอย่างแพร่หลาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จึงมีการแต่งหนังสือ 
แบบเรียนกันอย่างกว้างขวาง และโรงเรียนก็มีโอกาสเลือกใช้หนังสือเรียนได้มากขึ้นด้วย ต่อมาหลัง 

จัดท าแบบเรียนให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสอนหนังสือแก่เยาวชนไทย โดยพระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียน
ชื่อ "จินดามณี"  ขึ้นเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ร่วมกับการมีวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง 
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สงครามโลกครั้งที่ 2 การพิมพ์ได้ซบเซาลงเนื่องจากภาวะขาดแคลนกระดาษและขัดสนทางเศรษฐกิจ 
อย่างหนัก ในยุคการพัฒนาหลักสูตรสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้  มีการ 
พัฒนาหนังสือแบบเรียนภาษาไทยขึ้นเป็นอย่างมาก หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น  
เช่น สยามไวยากรณ์  (หลักภาษาไทย) ของพระยาอุปกิตศิลปสาร แบบหัดอ่านหนังสือไทยของ 
พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ แบบสอนอ่านมาตรฐานของ นายยง อิงคเวทย์ แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้าของ 
นาย กี่  กี รติ วิทโยฬาร แบบสอนอ่านภาษาไทยชุด สุดากับคาวีของนายอภัย  จันทวิมล หนั งสือ 
ดรุณศึกษาของภราดา ฟ.ฮีแลร์ หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
และหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพ้ืนฐานภาษาของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เป็นต้น 
 ในส่วนของเนื้อหานั้น การศึกษาวิวัฒนาการของการสร้างหนังสือแบบเรียนภาษาไทย แสดงให้เห็น
แนวความคิดในด้านการจัดการศึกษาของประเทศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ดังจะเห็นได้
จากการบรรจุเนื้อหาความรู้ ความคิด แบบสมัยใหม่ รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงด้านการเขียนภาษาไทย ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแผนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในสรรพวิทยาต่าง ๆ 
มากกว่าการอ่านการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องดังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบจารีตในอดีต เน้ือหา
ด้านวรรณกรรมก็เช่นกัน  จากเดิม ไม่มีการก าหนดว่าต้องใช้เรื่องใดเป็นหนังสือแบบเรียน เมื่อมีการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการได้
ปรับปรุงให้เป็นการตัดตอนจากวรรณคดีหลายๆ เรื่อง มาพิมพ์รวมเล่มเข้าด้วยกัน พร้อมจัดท าค าอธิบายโดย
ละเอียด พร้อมจัดกิจกรรมเป็นแนวทางท้ายเรื่องทุกเรื่อง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้วรรณคดีหลายเรื่อง หลาย
รูปแบบ และมีวิวัฒนาการจนถึงยุคปัจจุบัน ที่มีการน าความรู้ที่มีความทันสมัย ความก้าวหน้าทางสังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรจุในเนื้อหาแบบเรียน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน  ความ
ต้องการของสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สมัยใหม่  รวมถึงการมีเนื้อหาวรรณคดีไทย ที่ยังคงเป็นตัดตอน
มาจากหลายเรื่อง เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เยาวชนไทยพึงมีในยุคปัจจุบัน 

หนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2544 เนื้อหาในหนังสือเรียนได้กล่าวว่า หนังสือเรียน
เป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นอดุมการณ์ของรัฐในแต่ละยุคสมัย เป็นอุดมการณ์ที่ต้องปราก าอย่างซ้ า ๆ เช่น เด็ก
จะต้องเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและพลเมืองที่ดีของชาติ หรือเด็กดีจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่  

ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม พบว่า  หนังสือเรียนเป็นสื่อที่ใช้สอนประชาชนให้มีความรู้ผลิต
ขึ้นภายใต้การควบคุมของรัฐ โดยหน่วยงานด้านการศึกษา สื่อนี้จะถูกถ่ายทอดโดย “คร”ู ซึ่งเป็นบุคคลที่คนใน
สังคมไทยให้การยอมรับในด้านวาทกรรม ดังนั้นหนังสือเรียนจึงเป็นวาทกรรมที่มีสถาบันรับรอง จึงมีความ
ถูกต้องและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของคนทุกระดับ 
 ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ในหนังสือเรียนส่วนใหญ่จะมีการสอดแทรก
อุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดและค่านิยมของคนในสังคมสมัยนั้น ๆ ผ่านเนื้อหาในบทเรียน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของแนวคิดและนโยบายของรัฐในแต่ละยุคสมัย ความคิดทางศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
อุปถัมภ์ความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่หรือเรื่องความอาวุโส 

สงครามโลกครั้งที่ 2 การพิมพ์ได้ซบเซาลงเนื่องจากภาวะขาดแคลนกระดาษและขัดสนทางเศรษฐกิจ
อย่างหนัก ในยุคการพัฒนาหลักสูตรสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้  มีการ
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อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนส่งผลต่อความคิดทัศนคติและความเชื่อของผู้คนในสังคม
ในสมัยนั้น ๆ มีการนิยามว่าการเป็นคนดีของสังคมต้องเป็นอย่างไร มีการก าหนดภาพของบุคคลในอุดมคติใน
สังคม รวมถึงการก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยว่าควรมีลักษณะความสัมพันธ์อย่างไรจึง
จะเหมาะสม 

งานวิจัยที่กล่าวถึงอุดมการณ์ดังกล่าวได้แก่ งานวิจัยของวิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2554) เป็นงานวิจัยที่
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และรัฐกับประชาชนภายใต้ความสัมพันธ์แบบอสมมาตร ที่ผู้ด้อย
อ านาจต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้มีอ านาจ มักปรากฏค าว่า “ต้อง” และ “พึง” เพ่ือจ ากัดการแสดงบทบาท
ภายใต้ความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ใหญ่และรัฐกับประชาชน และงานวิจัยของอุมาวัลย์ ชีช้าง (2555) เป็น
งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอสมมาตรเช่นเดียวกัน โดยน าเสนอภาพการเป็นเด็กดีและคนดีใน
รูปแบบที่รัฐต้องการ สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาที่นายกรัฐมนตรีใช้เป็นค าขวัญวันเด็กประจ าปีมอบให้กับเด็กไทย
ทุกคน เพ่ือด าเนินชีวิตตามรูปแบบที่รัฐบาลก าหนด ในลักษณะที่ว่าเด็กควรจะท าอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการ
ประเมินจากผู้ใหญ่แล้วว่ามีคุณค่า ซึ่ง “คุณค่า” นี้เป็นเสมือนกรอบแนวคิดตามรูปแบบที่รัฐก าหนดไว้  
สอดคล้องกับแนวคิดของอัลธูแซร์ (กาญจนา แก้วเทพ, 2557: 42 – 43) ที่กล่าวว่า กระบวนการผลิตซ้ ามักจะ
กระท าภายนอกกระบวนการผลิต เช่น ผ่านกระบวนการศึกษาหรือผ่านสถาบันอ่ืน ๆ ได้แก่ สถาบันศาสนา 
สถาบันครอบครัว และสถาบันโรงเรียน ในขณะที่เด็กนักเรียนได้เข้ารับการศึกษาเพ่ือหาความรู้ เด็กจะได้รู้จัก 
“เคารพกฎเกณฑ์” ท าตัวเป็นคนดีตามกฎเกณฑ์ โดยจะมีตัวแทนสังคม (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ท า
หน้าที่ฝึกฝนเด็กผ่านสถาบันโรงเรียน เป็นการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดการยอมสยบต่ออุดมการณ์ที่บ่ม
เพาะภายใต้ความความสัมพันธ์เชิงอสมมาตร แบบเรียนจึงเป็นวาทกรรมที่ผลิตขึ้นเพ่ือสะท้อนความคิดและ
อุดมการณ์ของรัฐ รวมไปถึงผู้มีอ านาจในสังคมเพ่ือเป็นการบอกให้เยาวชนเตรียมตัวเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ตามท่ีรัฐเห็นถูกต้องและเหมาะสม เป็นกระบวนการผลิตสื่อเพ่ือสะท้อนอุดมการณ์ของรัฐได้อย่างแยบยล 
 ในส่วนของรูปแบบนั้น รูปแบบของแบบเรียนก็มีพัฒนาการและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม ใช้
ค าว่าแบบเรียน ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้วย เปลี่ยนเป็นหนังสือเรียน นับเป็นแค่เอกสารประกอบหลักสูตร ปัจจุบัน 
แบบเรียนถือเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีและดิจิตัลแฟลตฟอร์มต่าง ๆ เข้ามา
จัดรูปแบบให้แบบเรียน ไม่ใช่แค่หนังสือ แต่เป็นมากกว่านั้น เช่นหนังสือเรียนของบริษัทอักษรเจริญทัศน์หรือ
พัฒนาวิชาการซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ท าการผลิตหนังสือแบบเรียนและสื่อจัดการศึกษาได้พัฒนาแบบเรียนให้
ทันสมัยมากขึ้นให้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิป
วิดีโอ และสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์สารคดีสั้นเพ่ือการศึกษาสไลด์และไฟล์เสียง
ประกอบบการสอน ส่ือการเรียนรู้ Interactive 3D สื่อการเรียนรู้ Interactive Software ซึ่งทั้งหมดสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากหนังสือเรียท าให้หนังงสือเรียนเป็นสื่อที่น่าสนใจ  ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 
เรียนแล้วไม่น่าเบื่อ มีความสะดวกต่อผู้สอน สามารถจัดสรรตารางเรียนและจ าลองการสอนในชั้นเรียนได้ง่าย
ขึ้น ส่วนผู้เรียนก็สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาสื่อแบบเรียนดังกล่าวก้เพ่ือ
เอ้ือให้ครูสามารถสอนออนไลน์ได้ในภาวะวิถีปกติใหม่ที่เกิดข้ึนจากโรคระบาดโควิด – 19 ในช่วงที่ผ่านมาด้วย 

อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนส่งผลต่อความคิดทัศนคติและความเชื่อของผู้คนในสังคม
ในสมัยนั้น ๆ มีการนิยามว่าการเป็นคนดีของสังคมต้องเป็นอย่างไร มีการก าหนดภาพของบุคคลในอุดมคติใน
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 แบบเรียนภาษาไทยจึงเป็นหนังสือเรียนที่พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะรวมถึงความรู้ทางภาษาและ
วรรณกรรมของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัย ขณะเดียวกันก็เป็นกระจกส่องสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วัฒนธรรม 
อุดมการณ์ในแต่ละยุคสมัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดและทฤษฎีการศึกษา
ในแต่ละยุค คุณค่าของแบบเรียนจึงไม่ได้อยู่ที่การเป็นสื่อประกอบการสอนเท่านั้น แต่มีคุณค่าที่มากกว่านั้น 
โดยเฉพาะในการเป็นภาพบันทึกของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยเอาไว้ด้วย ทั้งในด้านของวัฒนธรรมและสังคม
ทั่วไป และในด้านวิวัฒนาการการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
นั่นเอง 

แบบเรียนภาษาไทยจึงเป็นหนังสือเรียนที่พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะรวมถึงความรู้ทางภาษาและ
วรรณกรรมของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัย ขณะเดียวกันก็เป็นกระจกส่องสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วัฒนธรรม 
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