


 
 

เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
การวเิคราะหห์นงัสอืเรยีนภาษาไทย  (TH07403) 

(Analysis of Thai Textbooks) 
 
 
 
 
 
 

กมลมาลย ์  ค าแสน 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

2558 



ค ำน ำ 
 

 

 เอกสำรประกอบกำรสอนเลม่นี้ เป็นเอกสำรประกอบกำรสอนในรำยวิชำ กำรวิเครำะห์หนังสือเรียน
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

การวเิคราะห์หนังสอืเรยีนภาษาไทย  (Analysis of Thai Textbooks) 
 

รหัสวิชา TH07403           จ านวนหน่วยกิตและเวลาเรียน 3(2-2-5) 
ผู้สอน อาจารย์กมลมาลย์   ค าแสน 

 

ค าอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาพัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทย หลักและวิธีการจัดท าหนังสือเรียน วิเคราะห์
หนังสือเรียนระดับช่วงช้ันต่างๆ  เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาษาไทย 

 

จดุประสงค์การเรยีนรู้ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทย หลักและ
วิธีการจัดท าหนังสือเรียน  
 2. สามารถวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยระดับช่วงช้ันต่างๆ  
 3. สามารถน าความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

 

ก าหนดการจดัการเรียนการสอน 

สปัดาห ์ ขอบขา่ยเนือ้หา ชั่วโมง กจิกรรมการเรยีน
การสอน 

สือ่ 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
 - ช้ีแจงข้อก าหนดในการเรียน 
  การสอน 
 - แนะน าเอกสาร หนงัสือ 
  อ่านประกอบรายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ
หนังสือเรียน 
 - ความหมายและความส าคัญ 
  ของหนังสือเรียน 
 - ลักษณะหนงัสือเรียนที่ด ี
 

4 การช้ีแจง 
การบรรยาย 
การอภิปราย 

แผนบรหิารการสอน 
เอกสาร
ประกอบการสอน 
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สปัดาห ์ ขอบขา่ยเนือ้หา ชั่วโมง กจิกรรมการเรยีน
การสอน 

สือ่ 

2 บทที่ 2 หนังสือเรียนและ
วรรณกรรมสมัยสุโขทัย 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

3 บทที่ 3 หนังสือเรียนและ
วรรณกรรมสมัยอยุธยา 
การสอบย่อยครั้งที่ 1 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

4 บทที่ 4 หนังสือเรียนและ
วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
สอบระหว่างภาค 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

5 บทที่ 5 หนังสือเรียนและ
วรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา 
(รัชกาลที่ 5) 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

6 บทที่ 6 หนังสือเรียนและ
วรรณกรรมสมัยกอ่นเปลี่ยนแปลง
การปกครองถึงปจัจบุัน 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

7 บทที่ 7 การจัดการศึกษาและ
หนังสือเรียนภาษาไทยในอดีตและ
ปัจจุบัน 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

8 บทที่ 8 หลกัและเกณฑ์การ
วิเคราะหห์นังสือเรียนภาษาไทย 

4 การบรรยาย 
การอภิปราย 
กิจกรรมกลุม่ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

9-10 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกบัการ
วิเคราะหห์นังสือเรียนภาษาไทย 
 
 

8 การบรรยาย 
การอภิปราย 
กรณีตัวอย่าง 
กิจกรรมกลุม่ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ตัวอย่างบทความ  
และงานวิจัย 

11-12 กิจกรรมฝึกการวิเคราะหห์นังสือ
เรียนภาษาไทยระดบัช่วงช้ันต่างๆ 

8 กิจกรรมกลุม่ฝกึ
วิเคราะหห์นังสือ
เรียน 
การอภิปราย 

หนังสือเรียนระดับ
ช่วงช้ันต่างๆ 

13-15 การน าเสนอผลงาน 12 การน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
การอภิปราย 

สื่อสารสนเทศ
ประกอบการ
น าเสนอผลงาน 
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การวัดและการประเมินผล 
 1. การวัดผลคะแนนเต็ม  100  คะแนน  แบ่งเป็น 

  การฝึกปฏิบัติและการน าเสนอ  30  คะแนน 

  การสอบย่อยครั้งที่ 1 10  คะแนน 

  การสอบย่อยครั้งที่ 2 10   คะแนน 

  การสอบกลางภาค  20  คะแนน 

  การสอบปลายภาค  30  คะแนน 

 2. การประเมินผล  ใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอิงเกณฑ์  มีเกณฑ์ดังนี้ 
  คะแนน 80 – 100 ระดับผลการเรียน  A 

  คะแนน 75 – 79 ระดับผลการเรียน  B+ 

  คะแนน 70 – 74 ระดับผลการเรียน  B 

  คะแนน 65 – 69 ระดับผลการเรียน  C+ 

  คะแนน 60 – 64 ระดับผลการเรียน  C 

  คะแนน 55 – 59 ระดับผลการเรียน  D+ 

  คะแนน 50 – 54 ระดับผลการเรียน  D 

  คะแนน 0 – 49 ระดับผลการเรียน  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 
ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัหนังสอืเรยีน 

 
 

แนวคิด 
 หนังสือเรียนหรือแบบเรียน คือ  การบันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ต่างๆ เรื่องราว
ลงในแผ่นกระดาษ  มีการเย็บเป็นรูปเล่ม โดยมีลักษณะและหน้าที่ส าคัญในการบันทึกเนื้อหา ความรู้
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อใช้ในการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน หนังสือเรียนสามารถ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความต้องการของสังคมที่มุ่งหวังให้พลเมืองของชาติเกิดความรู้  
ความเข้าใจและมีคุณลักษณะให้เป็นไปตามความต้องการได้ 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของหนังสือเรียน 
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี 
 3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของหนังสือเรียนกับความต้องการของ
สังคมได้ 
 

สาระการเรยีนรู้ 
 1. ความหมายของหนังสือ  หนังสือเรียน แบบเรียน  หนังสือเรียนภาษาไทย 

 2. ความส าคัญของหนังสือเรียน 
             3.   ลักษณะของหนังสือเรียน 

 4. ประเภทของหนังสือเรียน 
 5. ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี 
 6. หน้าที่ของหนังสือเรียน 
 7. หนังสือเรียนภาษาไทยและสังคม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การช้ีแจง 
 2. การบรรยาย 

 3. การอภิปราย 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม power point 
 

การประเมนิผล 
 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที ่ 1 
ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัหนังสอืเรยีน 

 
 

ความหมายของหนังสือหนงัสอืเรียน แบบเรียน  หนังสือเรียนภาษาไทย  
 หนังสือ  หมายถึง  การบันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์  เรื่องราวต่างๆ ลงบน
แผ่นกระดาษขนาดต่างๆ กัน โดยใช้ถ้อยค าภาษา ส านวนโวหารในการสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับรู้ และ
เข้าใจ ซึ่งใช้วิธีการเขียน หรือการพิมพ์ แล้วน ามาเย็บรวมเป็นเล่ม 
 หนังสือเรียนหรือหนังสือแบบเรียน (Textbook) หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาความรู้  
เพื่อบังคับเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามหลักสูตรแต่ละระดับช้ันเรียน  
 แบบเรียน หรือ ต าราเรียน น่าจะบัญญัติข้ึนใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5  เมื่อมีการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากค าว่า “ต าราเรียน” แล้ว ยังมีการใช้ค าว่า 
“สมุดต าราเรียน”  แทนค าว่า “แบบเรียน”  ในสมัยนั้นด้วย   
 แบบเรียน หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ ใช้เป็นแบบส าหรับการเรียนในโรงเรียนของ
นักเรียนตัง้แต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  หากสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาจะใช้ค าว่า “ต าราเรียน”  
 หนังสอืเรียนภาษาไทย หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน 
 มาติกาการศึกษาคือการจัดการศึกษาที่ก าหนดหลักและวิธีการศึกษาออกเป็นหัวข้อใหญ่
เพื่อแสดงลักษณะของการจัดการศึกษาต้ังแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาปริยัติธรรม
ธาดา (แพ ตาละลักษณ์)ได้เขียนไว้ในเรื่องโบราณศึกษา ดังนี ้
 “มาติกาที่ 6 วิชาหนังสือว่าด้วยหนังสือโบราณศึกษา ต าราพิเศษศึกษาต าราหนังสือขอม
เป็นต้น”  
 จะเห็นได้ว่ามาติกาที่ 6 ได้ก าหนดการศึกษาแต่โบราณไว้ว่าให้เรียนวิชาหนังสือโดยมีต ารา
ที่ศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่านมีคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น ซึ่งในรัชสมัย
รัชกาลที่5นี้เรียกว่าหนังสือที่ใช้ในการเรียนและต าราพิเศษ 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบัญญัติการสอบวิชา  
ปีพ.ศ. 2438 ก าหนดให้อ่านแบบเรียนเร็วเล่มต่าง ๆแบบเรียนที่ก าหนดวิชาที่จะสอบคือ แบบเรียน
หลวง แบบเรียนมาตรฐานที่ ใ ช้ศึกษาคือหนังสือชุด 6 เล่ม ของพระยาศรีสุนทรโวหาร  
(น้อย อาจารยางกูร) ส่วนมากเรามักใช้ค าว่าต าราและแบบเรียนปะปนกัน บางครั้งก็ใช้ว่าต ารา บางครั้งก็
ใช้ว่าแบบเรียนในปัจจุบันมีความหมายเน้นที่หนังสือซึ่งว่าด้วยกฎเกณฑ์เฉพาะตามเนื้อหาวิชาส่วน
แบบเรียนหมายถึงหนังสือที่ให้นักเรียนเรียนในช้ันเรียน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายไว้ว่า “ต ารา น.แบบแผนที่ว่า
ด้วยหลักวิชาต่าง ๆ ต ารับต าราก็ว่า ต ารับ (-หรับ) น. ต าราที่ก าหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น 
ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)” แต่ไม่มีค าว่าแบบเรียนก าหนดไว้ใน
พจนานุกรมนี้ 
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 ปีพ.ศ. 2521 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องอนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
ก าหนดให้ใช้ค าว่า “สภาพของหนังสือไทย” ณ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ว่า “หนังสือ
แบบเรียนควรจะเปลี่ยนเป็นหนังสอืเรยีนเพราะถ้าเป็นแบบเรียนจะจ าแนกเป็นชุดถ้าเป็นต าราเรียนใช้
ประกอบการอ่านให้เรียกว่าหนังสือเรียน” 
 หนังสือเรียน (Textbooks) คือหนังสือที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและกระทรวงศึกษาธิการออกใบอนุญาตรับรองว่าได้เรียบเรียงเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา  
มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน ล าดับข้ันตอนการเรียนรู้เหมาะสมตรงตามรายละเอียดของ
ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ใช้ภาษาสื่อความหมายและแนวคิดชัดเจนและเหมาะสมกับอัตรา
เวลาเรียนที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหนังสือเรียน
ภาษาไทยรายวิชาบังคับไว้ 5 ชุด คือ หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ หนังสือเรียนหลัก
ภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษพัฒนา หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ หนังสือ
เรียนภาษาไทยชุดภาษาพิจารณ์ นอกจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับแล้ว ยังมีหนังสือเรียนรายวิชา
เลือก เช่น ภาษากับวัฒนธรรม วรรณคดีมรดก การพูด ประวัติวรรณคดี ฯลฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดโอกาสให้เอกชนเขียน แล้วพิจารณารับรองแล้วจึงประกาศให้ใช้ได้เป็นรายๆไป 
 ในรายวิชาบังคับกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหนังสือเลือกอ่านหรือหนังสืออ่านประกอบ
(Selected or supplementary books) คือ หนังสือประเภทสารคดีและบันเทิงคดีที่มีประโยชน์ 
ช่วยเสริมการเรียนรู้โดยให้เลือกอ่านปีละ 4 เล่ม ตามรายช่ือที่ก าหนดไว้ 
 

ความส าคญัของหนังสอื 
 หนังสือมีความส าคัญ  ดังนี้ 
 1. เป็นสิ่งที่บันทึกความรู้และเรื่องราวต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ชัดเจน 
 2. เป็นสิ่งที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม เรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับผู้เรียน 

 
ลักษณะของหนังสอืเรยีนภาษาไทย 
 หนังสือเรียนภาษาไทยนับตั้งแต่หนังสือจินดามณี มาจนถึงหนังสือเรียนชุดโบราณศึกษา
เนื้อหาของหนังสือเรียนชุดโบราณศึกษา ซึ่งมี 5 เล่มเป็นลักษณะวิธีเขียนหนังสือและอ่านหนังสือ 
กล่าวคือ ประถม ก กา ประถมมาลา ประถมจินดาเล่ม 1 และเล่ม 2 ส่วนเล่มสุดท้าย คือ สุบินทกุมาร
เป็นหนังสือสวด สอนความประพฤติและยังมีหนังสืออ่านประกอบเป็นวรรณคดี เช่น สมุทโฆษ 
สังข์ทอง ฯลฯ ระยะต่อมา พระศรีสุนทรโวหารเขียนแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย
หลักการใช้ภาษาไทยและยังมีหนังสืออ่านประกอบอีกหลายเล่ม  ต่อมามีหนังสือชุดแบบเรียนเร็ว  
ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ข้ึนเพื่อให้เด็กประถมศึกษาเรียนและยังมีหนังสือ
ของภราดา ฟ.ฮีแลร์ ช่ือว่า ดรุณศึกษา เป็นต้น 
 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรพ.ศ. 2503 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย 3 เล่ม คือแบบเรียนวรรณคดีไทยใน
ระดับมัธยมตอนต้นและปลาย จนถึงหลักสูตรพ.ศ. 2521 จึงเปลี่ยนให้ใช้หนังสือเรียนภาษาไทยชุด
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ทักษสัมพันธ์ 3 เล่ม หนังสือชุดนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนอ่านหนังสือที่มีรูปแบบต่างๆ กัน โดยคัดตัด
ตอนเนื้อหาจากหนังสือหลายประเภทมาให้นักเรียนได้ฝึกทักษสัมพันธ์ท าให้ได้อ่านหนังสือไทยหลาย
เรื่อง หลายรส ต่างยุคสมัยและศึกษาลักษณะค าประพันธ์หลายชนิด นอกจากนี้ได้ก าหนดหนังสือเรยีน
หลักภาษาไทยอีกด้วย 
 ส าหรับหนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพ.ศ. 2524 นั้น
กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหนังสือเรียนข้ึนใช้ในวิชาบังคับรวม 3 ชุดคือหนังสือเรียนภาษาไทย
ชุดทักษพัฒนา ชุดวรรณวิจักษณ์ และชุดภาษาพิจารณ์ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียน หนังสือเรียนภาษาไทย 
1 ท101 

ท102 
2 
2 

ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 
และหลักภาษาไทยเล่ม 1 

2 ท203 
ท204 

2 
2 

ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม 2 
และหลักภาษาไทยเล่ม 2 

3 ท305 
ท306 

2 
2 

ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม 3 
และหลักภาษาไทย เล่ม 3 

4 ท401 
ท402 

1 
1 

ชุดทักษพัฒนา เล่ม 1 
และชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 

5 ท503 
ท504 

1 
1 

ชุดทักษพัฒนา เล่ม 2 
และชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 2 

6 ท605 
ท606 

1 
1 

ชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม 1 
และชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม 2 

 

หนังสอือา่นนอกเวลาหรอืหนังสือก าหนดให้เลือกอ่าน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เลือกอ่านหนังสือจากรายการที่ก าหนดอย่างน้อยปีละ  
4 รายการ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เลือกอ่านหนังสือปีละ 4 รายการจากรายการหนังสือ 

ที่ก าหนดให้ 
 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาด้านหลักภาษาและการใช้ภาษาซึ่งครูมักจะเป็นผู้ก าหนดหนังสืออ่าน
ประกอบหรือเอกสารอ่านประกอบตลอดจนแบบฝึกหัดในการเรียนการสอนด้วยโดยเหตุที่หนังสือ
เรียนมีทั้งในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกในเอกสารการสอนหน่วยนี้จะกล่าวถึงหนังสือเรียน
ภาษาไทยชุดต่างๆเฉพาะในรายวิชาบังคับเท่านั้น 
 

ประเภทของหนังสือเรยีน 
 หนังสือเรียนมีลักษณะแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายที่น าหนังสือไปใช้ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าราหลกั (Basal texts) คือหนังสือที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนใช้ เป็นหนังสือเรียน
บังคับ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ใช้และรับรองว่ามีคุณภาพเหมาะกับหลักสูตร  มีเนื้อหา
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ถูกต้องและตรงตามลักษณะวิชา หนังสือประเภทนี้ถือเป็นหลักวิทยาการหลักที่ผู้เรียนจะได้รับตาม
รายวิชาที่ก าหนดหนังสือเรียนภาษาไทยชุดต่างๆ ทั้ง 5 ชุดที่ใช้ในปัจจุบันถือว่าเป็นต าราหลักทั้งสิ้น 
 2. ต าราร่วม (co-basal texts) คือ หนังสือที่มีเนื้อหาที่ให้รายละเอียดในรายวิชาเฉพาะ
เรื่องร่วมกันหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในรายวิชาบังคับมีลักษณะต าราร่วม  เช่นนี้โดยแยกเนื้อหา
ออกเป็นส่วนของวรรณวิจักษณ์ซึ่งให้ความรู้ทางวรรณคดีและทักษพัฒนาซึ่งให้ความรู้ทางการอ่าน 
การฝึกทักษะภาษา ดังนั้นหนังสือชุดวรรณวิจักษณ์และชุดทักษพัฒนา ซึ่งเป็นต าราที่ให้ศึกษาร่วมกัน
ในรายวิชา ท 401 ท 402 จึงอาจจัดเข้าประเภทต าราร่วมรายวิชาน้ันด้วย 
 3. หนังสืออ่านประกอบ (supplementary books) คือ หนังสือที่เสริมความรู้ในต ารา
หลักให้สมบูรณ์แต่ไม่ใช่เนื้อหาหลักตรงตามหลักสูตรทั้งหมดหนังสืออ่านประกอบนี้ช่วยให้การศึกษา
ในระดับช้ันน้ันได้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดวิจารณญาณแก่ผู้เรียนต่อไป 
 

ลักษณะของหนงัสอืเรยีนที่ดี 
 หนังสือเรียนที่ดีมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 
 1. หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่รัฐหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบการศึกษาก าหนดให้ใช้
ในโรงเรียน 
 2. หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับขอบเขตและจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 3. หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 4. หนังสือเรียนจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 
 5. หนังสือเรียนจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ มีแบบฝึกหัด ภาพประกอบ
และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
 ด้วยลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีในข้างต้น หนังสือเรียนที่ดีจึงมักจะต้องเขียนข้ึนโดย
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชานั้นๆ อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการศึกษา
จะต้องมีการตรวจสอบ  วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหนังสือเรียน เพื่อรับรองคุณภาพของ
หนังสือเรียนด้วย 
 

หน้าทีข่องหนงัสือเรยีน 
 ในระบบการศึกษา  หนังสือเรียนมีหน้าที่ส าคัญ  คือ 
 1. หนังสือเรียนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  กฎเกณฑ์  และอื่นๆ ในสาขาวิชาน้ันๆ  
 2. หนังสือเรียนจะต้องอธิบายและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล กฎเกณฑ์ และเนื้อหา 

ที่รวบรวมไว้อย่างชัดเจน   
 3. หนังสือเรียนจะต้องจัดระเบียบเนื้อหาให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้  ดังนั้น 
จะต้องมีค าถาม  กิจกรรมการฝึกทักษะ  แบบฝึกหัด  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไว้ด้วย 
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หนังสอืเรยีนภาษาไทยและสังคม 

 หนังสือเรียนนับเป็นเครื่องช้ีวัดความต้องการและสภาพของสังคมได้เป็นอย่างดี เห็นไดจ้าก
ความเป็นมาของการจัดการศึกษา ในยุคแรกนั้น หนังสือเรียนมักเน้นหนักไปทางด้านภาษา ไวยากรณ์ 
โครงสร้างทางภาษา วรรณคดีวรรณกรรม และการบันทึกผลงานทางความคิดของนักปราชญ์คนส าคัญ 
เช่น เพลโต อริสโตเติ้ล เป็นต้น หนังสือเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งเป็นการขยายตัว
ทางความรู้และการค้นพบของศาสตร์สาขาต่างๆ   
 ในเวลาต่อมา  เนื้อหาของหนังสือเรียนได้แสดงลักษณะและสื่อความต้องการของสังคมมากข้ึน
การได้ศึกษาและวิเคราะห์หนังสือเรียนในยุคต่างๆจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของสังคม
แต่ละยุค แต่ละสมัยได้เป็นอย่างดีการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยก็เช่นกัน นอกจากจะได้เรียนรู้
ถึงวิวัฒนาการของการเรียนภาษาจากเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนแล้ว ยังจะได้เข้าใจถึงลักษณะ
ความรู้ สภาพสังคม วัฒนธรรมที่คนไทยในยุคต่างๆ ที่คนไทยรุ่นหนึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้คนอีก  

รุ่นหนึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดข้ึนอย่างไรได้อีกด้วย 

 สังคมไทยในปัจจุบัน “หนังสือเรียน” หรือ “แบบเรียน” ถูกมองเห็นว่าเป็นสภาวะของ 

การเรียนรู้ที่สมบูรณ์  คนทั่วไปยึดถือเป็นสิ่งส าคัญรองลงมาจากครูผู้สอน  หนังสือเรียนจึงต้องมี  
ความสมบูรณ์ด้วยลักษณะที่ดี  ต้องมีเนื้อหาละเอียด ถูกต้องตามหลักวิชา และมีความทันสมัย การที่
สังคมมีทัศนะต่อหนังสือเรียนเช่นนี้มาจากลักษณะการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนที่ครูมุ่งจะ
อธิบายความรู้ต่างๆ จากหนังสือเรียนเป็นหลัก ครูใช้หนังสือแบบเรียนอยู่ตลอดเวลา และสอนเฉพาะ
ในขอบเขตของหนังสือเรียนเท่านั้น  เนื่องจากครูถือว่าหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้
ใช้ในโรงเรียนนั้นได้ผ่านการพิจารณา ตรวจแก้ไข และการรับรองจากผูท้ี่มีความเช่ียวชาญมาเป็นอย่าง
ดีแล้ว  หากครูสอนได้ครบทุกหน้าก็จะแสดงว่าครูสอนเนื้อหาครบตามหลักสูตร  ความคิดเช่นนี้  
มีความสอดคล้องกับระบบวัดผลการศึกษาที่เน้นการสอบวัดความรู้ความจ า ถึงแม้ว่าหลักสูตร
การศึกษาจะเริ่มมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากข้ึน  แต่ครูผู้สอนยังคงยึดมั่นและให้ความส าคัญต่อ
หนังสือเรยีนเช่นเดิม  หนังสือเรยีนจงึยังคงความส าคัญและมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อระบบการศึกษาของไทย 
 หนังสือเรียนภาษาไทยในระยะแรกๆ นั้น มีเนื้อหามุ่งให้อ่านและเขียนเป็นหลัก เมื่อสังคม 

มีการขยายตัว มีการเปลี่ยนแปลงรับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา  หนังสือเรียนภาษาไทยก็มีการพัฒนา
เนื้อหาให้มีความซับซ้อนข้ึนเพือ่สนองต่อความต้องการและสภาพสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป หนงัสอืเรียน
ภาษาไทยช่วยครูให้มีโอกาสขยายขอบเขตความรู้ ให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน จากเดิมครูสอนการอ่าน
สะกดค า ผันอักษร ให้นักเรียนท่องจ า มาเป็นการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ถ้อยค าต่างๆ  การหา
ความหมายของค า การตีความหมายของค า วลี ประโยค เพื่อน าถ้อยค า ประโยค และส านวนโวหาร
ไปใช้ในการแต่งความให้มีสัมพันธภาพ มีการขยายความได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน  การมุ่งให้นักเรียนอ่านอย่างเข้าใจเรื่องราว รู้จักการเปรียบเทียบรูปแบบการแต่ง  

ค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  หนังสือเรียนภาษาไทยจึงเป็นเสมือนคู่มือครู
ส าหรับใช้ประกอบการฝึกทกัษะทั้งสี่ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่ไปกับ
การสอนหลักภาษาไทย  อาจกล่าวได้ว่า ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย หนังสือเรียนจึงยังคงมี
ความส าคัญต่อครูและนักเรียน ดังนี ้
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 1. หนังสือเรียนภาษาไทยช่วยให้เกิดการฝึกทักษะ  ในการเรียนภาษานั้น การฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและจะต้องมีการฝึกฝนอยู่ อย่าง
สม่ าเสมอ การย้ า การท าซ้ า การทบทวน เพื่อเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเกิดความจัดเจนในการใช้ภาษา  
ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสริมทักษะที่มีการเสนอแนะในหนังสือเรียนได้ง่ายข้ึนเมื่อมีเครื่องมือช่วย
ช้ีแนะ 
 2. หนังสือเรียนภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความคิดและกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม 
 3. หนังสือเรียนภาษาไทยเป็นเสมือนคู่มือการเรียนของนักเรียน และเป็นคู่มือการสอน
ของครู 
 4. หนังสือเรียนภาษาไทยเป็นเครื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนให้แก่ครู 
 5. หนังสือเรียนภาษาไทยเป็นเครื่องช่วยให้นักเรียนได้ประเมินผลงานตนเอง และครูได้
ประเมินผลการสอนจากการทงานของนักเรียนด้วย 

 เมื่อพิจารณาหนังสือเรียนให้ลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่า “เนื้อหา” เป็นส่วนส าคัญของหนังสือ
เรียน  การจะวิเคราะห์หนังสือเรียนจึงต้องเริ่มต้นจากการศึกษาเนื้อหาก่อนว่าผู้สร้างหนังสือเรียน
ต้องการส่งสารใด  มีความหมายอย่างไรไปถึงผู้เรียน  นอกจากเนื้อหาแล้ว การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
อื่นๆ ของหนังสือเรียนก็มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรี ยน เช่น รูปเล่ม ลักษณะภายนอก 
ตัวอักษร ภาพประกอบ สีสัน ซึ่งผู้ที่จะวิเคราะห์หนังสือเรียนจ าเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ใน 

การวิเคราะห์  ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 8 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1.1หนงัสอืเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 เล่ม 2 
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บทสรุป 
 หนังสือเรียน (Textbooks) คือ หนังสือที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและกระทรวงศึกษาธิการออกใบอนุญาตรับรองว่าได้เรียบเรียงเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา  
มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ันล าดับข้ันตอนการเรียนรู้เหมาะสมตรงตามรายละเอียดของ
ลักษณะวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ใช้ภาษาสื่อความหมายและแนวคิดชัดเจนและเหมาะสมกับอัตรา
เวลาเรียนที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร  ลักษณะของหนังสือเรียนภาษาไทยเน้นลักษณะวิธีเขียนหนังสือ
และอ่านนอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่านประกอบที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องราวในวรรณคดี เช่น สมุทโฆษ  
สังข์ทอง เป็นต้น หนังสือเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ต าราหลัก ต าราร่วม และหนังสือ 

อ่านประกอบ เนื่องจากหนังสือมคีวามส าคัญต่อการจดัการศึกษาในด้านเป็นสิ่งบันทึกความรู้ เรื่องราว
ต่างๆ หนังสือมีหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ  ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสร้างหนังสือเรียนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการพิจารณา 
คัดเลือกเนื้อหาให้มีความถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรม ความต้องการ
ของสังคมที่คาดหวังจากการจัดการศึกษาให้มากที่สุด 
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แบบฝกึหดับทที ่1 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงบอกความหมายของค าต่อไปนี้ 
  1.1 หนังสือ  หมายถึง 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2 หนังสือเรียน  หมายถึง 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3 แบบเรียน  หมายถึง     
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
  1.4 หนังสือเรียนภาษาไทย   หมายถึง 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 2. หนังสือเรียนมีความส าคัญและมีหน้าที่อย่างไร 
  ............................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................ 
 3. หนังสือเรียนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความต้องการของสังคม  จงอภิปราย 
  ............................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่2 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัสโุขทัย 

 
 
แนวคิด 
 การจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัยเป็นการจัดการศึกษาแบบจารีต สถานที่เรียน คือ ส านัก
ราชบัณฑิตและวัด  ผู้สอนคือ ราชบัณฑิต และพระภิกษุ  หนังสือเรียนสมัยสโุขทัย ยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน แล้วแต่ผู้สอนจะเป็นผู้ เ ขียนหนังสือเรียนข้ึนใช้กับลูกศิษย์ของตน ซึ่งได้แก่การแจก 

รูปตัวอักษร (สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์) บนกระดานด าที่ เรียกกันว่า เรียน  นโม ก ข และมี
จุดประสงค์ในการเรียนเพื่อให้ลูกศิษย์จะอ่านออกเขียนได้ วรรณคดีที่ใช้ในการเรียนมี 4 เรื่องได้แก่ 
ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช สุภาษิตพระร่วง ไตรภูมิพระร่วงและต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดัการศึกษาและหนังสือเรียนภาษาไทยในสมยั
สุโขทัย 
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกบัสภาพสังคมวัฒนธรรมทีป่รากฏในเนื้อหาของวรรณกรรม 

ที่ใช้เป็นหนังสือเรียนสมัยสุโขทัย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การจัดการศึกษาสมัยสุโขทัย 

 2. ส านักสอนหนังสือสมัยสุโขทัย 
 3. วรรณกรรมที่ใช้เรียนในสมัยสุโขทัย 
 4. หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
 5. ภาษิตพระร่วง  
 6. ไตรภูมิพระร่วง 
 7. ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 

 8. แบบเรียนสมัยสุโขทัย 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม power point 
 
การประเมินผล 
 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท าแบบฝึกหัดบทที่ 2 
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บทที ่2  
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัสโุขทัย 

 
 

ในสมัยสุโขทัยชนชาติไทยเริ่มรวมกลุ่มชนเป็นอาณาจักรที่มั่นคงตั้งตนเป็นอิสระปลอดจาก
การปกครองของชนชาติอื่น ในการนี้ชนชาติไทยจ าเป็นต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชนชาติดังปรากฏในหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ดังนี้ 
 1. ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นนโยบายทางการปกครองอย่างหนึ่งที่พยายามจะน าเอา
หลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการควบคุมสังคมและปรากฏว่าได้ผลกว่าระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ตราข้ึนบังคับ เช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบในรูปแบบอื่นๆเพราะเหตุว่าประชาคมมีความ
พึงใจและรู้สึกอิ่มเอมในรสพระธรรม อันมีผลให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขโดยทุกคนมีความหวังใน 

เนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนา อีกประการหนึ่งในสมัยสุโขทัยนั้นระเบียบข้อบังคับของประชาคม
เหมือนกฎหมายน้ันน่าจะยังไม่ได้ตราข้ึนเป็นระบบหรือเป็นหลักฐานมากนัก ฉะนั้น ทางฝ่ายอาณาจักร
จึงพยายามใช้ข้อห้าม (ศีล) ข้อควรปฏิบัติ (ธรรม) ทางพุทธศาสนา ในการจรรโลงสังคมให้อยู่อย่าง
สงบสุข จึงพบว่าพ่อขุนรามค าแหงพยายามที่จะใช้ปรัชญาพุทธศาสนาสั่งสอนประชาชน ดังปรากฏ
ความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า 
  "พ่อขุนรามค าแหงนั้นหาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหากเป็นครูอาจารย์ 
สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้" (กรมศิลปากร. 2500:10)  
  ในสมัยสุโขทัยนี้ พ่อขุนรามค าแหงได้นิมนต์พระมหาเถรจากเมืองนครศรีธรรมราช 
มาเผยแพร่พุทธศาสนา ในเมืองสุโขทัยอีกด้วย ดังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า "พ่อขุนรามค าแหง
กระท าโดย ทานแก่พระเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรยหลวงกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน ลุกแต่
เมือง ศรีธรรมราชมา" การที่เมืองสุโขทัยมีปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรยนั้น แสดงว่าพระเถระเหล่านั้น 

ได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉาน ซึ่งน่าจะเป็นภาษาบาลี ฉะนั้นพระเถระของเมืองสุโขทัย  
ไม่เพียงแต่จะแตกฉานภาษาไทยเท่านั้นยังต้องแตกฉานภาษาบาลีอีกด้วย 
 2. พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์อักษรไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1826 ดังปรากฏความใน
ศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า 
  "เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 1205 (พ.ศ. 1826) ศกปีมะแม พ่อขุนขามค าแหงหาใคร่ 
ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้มีเพื่อพ่อขุนผู้นั้นใส่ไว้"  
  แสดงให้เห็นว่า เมื่อก่อนปี พ.ศ. 1826 คนไทยคงใช้อักษรอื่นๆ เขียนภาษาไทย เช่น 
อักษรมอญโบราณ หรืออักษรขอมโบราณเมื่อสังคมสุโขทัยใช้อักษรไทยกันแล้ว คงต้องมีส านักที่จะ
สอนอ่านเขียนหนังสือไทยแล้วในสมัยนั้นโดยเฉพาะวัดอันเป็นสถานเล่าเรียนของเด็กไทยมาแต่สมัย
โบราณ 
  นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานยืนยันว่า อักษรไทยเริ่มมีใช้ในปี พ.ศ. 1826 อีกแห่งหนึ่ง
คือ ในหน้าต้นของหนังสือจินดามณี ฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่า 
  "อันหนึ่งในจดหมายแต่ก่อนว่า ศักกราช 645 (พ.ศ. 1826) มะแมศก พรญารองเจ้า 

ได้เมืองสรีสัชนาไลยแล้วแต่งหนังสือไทย แลจ่ได้แต่งรูปก็ดีแม่อักษรก็ดีหมิได้ว่าไว้แจ้ง อนึ่งแม่หนังสือ

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1180/aboutme.htm
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แต่ ก.กา กน ฯลฯถึงเกย เมืองขอมก็แต่งมีอยู่แล้วเห็นว่าพญารองเจ้าแต่งรูปอักษรไทย" (กรมศิลปากร. 
2500:158) 
 
การจัดการศึกษาสมัยสุโขทยั  
 ส านักสอนหนังสือสมัยสุโขทัย 
 การที่พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์อักษรไทยข้ึนเมื่อ พ.ศ. 1826 นั้นเป็นปัจจัยส าคัญ 

ที่ผลักดันให้คนไทยในสมัยนั้นได้เล่าเรียนอักษรไทยกันฉะนั้นจึงต้องมีการเรียนการสอนอักษรไทย  

กันมากข้ึน (เพราะเป็นของเกิดข้ึนใหม่)ซึ่งน่าจะสันนิษฐานได้ว่า ส านักสอนหนังสือสมัยสุโขทัยมี   
2 แบบคือ 
 1. ส านักราชบัณฑิต ในสมัยสุโขทัยนั้นถึงแม้ว่าไม่พบหลักฐานใดๆที่กล่าวถึงการเรียน 

การสอน แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่าการเรียนในสมัยนั้นคงจะเป็นแบบต่างส านักต่างจัดสอนกันเองคือ 
สร้างแบบเรียนเองแบบฝึกหัดอ่านเอง การที่พ่อขุนรามค าแห่งประดิษฐ์อักษรไทยข้ึนมาใช้เป็น
แรงผลักดันให้ชนช้ันสูงต้องเรียนรู้ตัวอักษรใหม่ของไทยซึ่งแต่เดิมคงอ่านอักษรขอม หรืออักษรมอญ  

ที่น ามาใช้เขียนภาษาไทยได้ฉะนั้นจึงเช่ือว่า พ่อขุนรามค าแหงคงโปรดเกล้าฯให้ส านักราชบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนอักษรไทยแก่ชนช้ันสูงในราชส านักรวมถึงบุตรธิดาขุนนางด้วยแต่การจัดการเรียนใน
สมัยนั้นคงไม่เป็นระบบโรงเรียนเหมือสมัยปัจจุบัน 
 2. ส านักเรียนที่วัด ประชาชนทั่วไปที่เรียกว่า ไพร่บ้านไทยเมืองนั้น ผู้ที่สนใจเล่าเรียน
หนังสือคงจะต้องฝากตัวเป็นศิษย์วัดตามส านักปู่ครูเพื่อศึกษาอักษรไทยนอกจากนั้นยังศึกษา 

ศิลปวิทยาการตลอดจนปรัชญาพุทธศาสนาอีกด้วยถึงแม้ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนในสมัยนั้น  

ก็ตาม แต่น่าเช่ือถือได้ว่าลูกหลานประชาชนทั่วไปประสงค์จะเรียนหนังสือต้องน ามาฝากตัวไว้กับวัดที่
เจ้าตัวศรัทธาในเรื่องส านักเรียนสมัยสุโขทัยนี้หนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า "การศึกษา
ในสมัยสุโขทัยวิชาที่เรียน ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญ ช้ันต้นส านักเรียนมี2 แห่ง คือ 
วัดกับส านักราชบัณฑิตวัดเป็นที่เรียนของบรรดาบุตรหลานของข้าราชการและประชาชน ทั่วไปส่วน
ส านักราชบัณฑิตน้ันเป็นที่เรียนของเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการ ครูผู้สอนได้แก่ พระภิกษุสงฆ์
และราชบัณฑิตต่างๆ (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล. 2518:3) 
 
วรรณกรรมที่ใช้เรยีนในสมยัสุโขทัย 
 หนังสือเรียนสมัยสุโขทัยนั้นคงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนปัจจุบัน กล่าวคือพระภิกษุ
ผู้สอนจะเป็นผู้เขียนหนังสือเรียนข้ึนใช้กับลูกศิษย์ของตน ได้แก่แจกรูปตัวอักษร (สระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์) บนกระดานด าที่เรียกกันว่า เรียน นโม ก ข และให้ลูกศิษย์จะอ่านออกเขียนได้หนังสือที่
จะให้ลูกศิษย์ฝึกฝนในระดับสูงข้ึนน่าจะมีอีกเล่มหนึ่งซึ่งแต่ละส านักเรียนก็คงใช้ไม่ตรงกัน (ไม่พบว่า
หลงเหลืออยู่ในสมัยต่อมา) 
 แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาไทยนั้นคงจะเรียนเป็นเบื้องต้นส่วนผู้ที่ต้องการศึกษา  

ในระดับที่สูงกว่านี้น่าจะเรียนภาษาบาลี  (มักใช้อักษรขอมเขียน) เพื่อจะศึกษาพระไตรปิฎกและ 

สรรพวิทยาการสาขาอื่น ๆ เช่น โหราศาสตร์ แพทย์ ฯลฯ นักปราชญ์ในสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่จัดเจน
ในคัมภีร์พุทธศาสนามาก ดังมีผลงานวิจัยปรากฏอยู่ก็คือ ไตรภูมิพระร่วง (แต่งข้ึนสมัยพระยาลิไทย) 
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จากผลงานช้ินนี้แสดงให้เห็นว่า นักปราชญ์สมัยสุโขทัยแตกฉานในภาษาบาลีอย่างมาก  ฉะนั้น 

จึงน่าเช่ือได้ว่าส านักราชบัณฑิต  และส านักวัด คงมีการสอนภาษาบาลีโดยทั่วไปทั้งระดับเบื้องต้นและ
ระดับสูง 
 สมัยสุโขทัยมีวรรณคดีที่ส าคัญหลายเรื่องแต่เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมานาน ประกอบกับ
ผู้รู้หนังสือมีจ านวนน้อย จึงเป็นเหตุให้วรรณคดีสูญหายไปมาก ที่เหลือปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันมีเพียง  
4 เรื่องได้แก่ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช สุภาษิตพระร่วง ไตรภูมิพระร่วงและต า รับ 

ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
 
ศิลาจารกึของพ่อขนุรามค าแหงมหาราช 
 ศิลาจารึกของพ่อขุนราชค าแหงมหาราช เป็นศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดของชนชาติไทยมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยอดมน สูงประมาณ  
1.11 เมตร กว้างด้านละ 35 เซนติเมตรมีตัวอักษรจารึกข้อความไว้ทั้งสี่ด้านนักภาษาศาสตร์จัดให้ 
ศิลาจารึกเป็นวรรณคดีเรื่องแรกซึ่งใช้ภาษาไทยที่เก่าที่สุดและเป็นส านวนภาษาสมัยสุโขทัยที่บริสุทธ์ิ
โดยมิได้ถูกต่อเติมเสริมแต่งใด ๆเนื่องเพราะจารึกไว้ในหลักศิลา นักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า 
ศิลาจารึกหลักที่ 1 นี้ จารึกเมื่อประมาณ พ.ศ. 1835 ซึ่งน่าจะเป็นปีเดียวกันกับที่พ่อขุนรามค าแหง
มหาราชทรงมีรับสั่งให้สร้างพระแท่นมนังคศิลา หรือ "ขดารหิน" ซึ่งทั้งขดารหินและหลักจารึกเป็น 

การสร้างจากหินจึงน่าจะท าในคราวเดียวกันหรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่ได้มีนักประวัติศาสตร์
บางท่านให้ความเห็นว่าศิลาจารึกหลักนี้อาจจะสร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้เอง แล้วจารึก
เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยสโุขทัย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังขาดหลักฐานการพิสจูน์ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และยังไม่มีการสรุปผลอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงคงยึดข้อมูล เดิมว่า "ศิลาจารึกหลักนี้ 
สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย"ไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างเป็นทางการ 
 ประวัติการค้นพบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้ งที่ยังทรงด ารง  

พระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้งมงกุฎ และผนวชอยู่ที่วัดราชาธิวาสได้เสด็จประพาสเมืองเหนือในปี พ.ศ. 
2376 ได้ทรงพบศิลาจารึกหลักนี้และพระแท่นมนังคศิลา ณ บริเวณปราสาทพระราชวังเก่าสุโขทัย  

เมื่อเสด็จกลับได้ทรงย้ายศิลาจารึกและพระแท่นมนังคศิลาลงไว้ในวัดราชาธิวาสแล้วย้ายไปไว้ที่  
วัดบวรนิเวศครั้นพระองค์เสด็จ ข้ึนครองราชย์แล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้น าไปประดิษฐาน ณ  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาช่วงปลายปี พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้น าศิลาจารึกหลักนี้ไปรวมไว้กับศิลาจารึกหลักอื่นๆ  
ในหอสมุดแห่งชาติ ปัจจุบันศิลาจารึกหลักนี้อยู่ที่ห้องแสดงพิพิธภัณฑ์สมัยสุโขทัย พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติกรุงเทพมหานคร และพระแท่นมนังคศิลาเป็นพระแท่นส าหรับประดิษฐานเศวตฉัตรใน  

พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท 
 1. ผู้แต่ง  เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสาระและส านวนภาษาที่ใช้ในศิลาจารึกแล้วอาจแบ่ง
ออกได้เป็น2ตอนคือ 
  ตอนที่ 1  สันนิษฐานว่าจารึกตามข้อความจากพระโอษฐ์ของพ่อขุนรามค าแหง 
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  ตอนที่ 2 น่าจะเป็นการจารกึของเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตแห่งกรุงสุโขทัยโดยพิจารณา
จากเนื้อหาที่พรรณนาถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนการสดุดีพระปรีชา
สามารถของพ่อขุนรามค าแหง 
  ลักษณะการแต่งเนื้อหามีลักษณะเป็นร้อยแก้ว บางตอนมีลีลาที่คล้องจอง มีการใช้ 

ค าโดด ใช้ประโยคสั้นๆ กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน มีค าซ้ าและความซ้ าท าให้มีจังหวะ เกิดความไพเราะ
ซึ่งถือว่าลักษณะเฉพาะนี้เป็นความหมดจดงดงามของส านวนภาษาสมัยสุโขทัย จะเห็นได้ว่าใจความ
บางตอนเป็นที่รู้จักและยังน ามาใช้อย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน เช่น ….. เพื่อนจูงวัวไปค้า ข่ีม้าไปขาย 
ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส… 
 2. สาระส าคัญ  หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มีข้อความอยู่ทั้ง 4 ด้าน 
ด้านที่ 1 และ 2 มีจารึกด้านละ 35 บรรทัด ส่วนด้านที่ 3 และ 4 มีด้านละ 27 บรรทัด รวมเป็น  
124 บรรทัด สาระส าคัญแบ่งได้เป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามค าแหงที่ทรงเล่าโดยใช้สรรพนามแทน
พระองค์ว่า "กู"กล่าวถึง พระนามของพระราชบิดา พระราชมารดา และพระเชษฐา ส่วนพระนามว่า
พระรามค าแหงทรงได้รับจากการที่ชนช้างชนะขุนสามชน  ตลอดจนพระราชจริยาวัตรที่ทรงปฏิบัติ 
ต่อพระราชบิดา พระราชมารดา และพระเชษฐาจนเสด็จข้ึนครองราชย์    
  ตอนที่ 2 เป็นการพรรณนาถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆของกรุงสุโขทัยด้าน
เศรษฐศาสตร์  มีการค้าอย่างเสรี ด้านนิติศาสตร์ มีกฎหมายมรดก การตัดสินความด้านรัฐศาสตร์  
มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ด้านเกษตรกรรม มีการปลูกต้นไม้ มีบ่อน้ า ด้านสังคมศาสตร์ 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ที่ ดี งาม มีความศรัทธาในพุทธศาสนา  
ด้านสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรม มีการสร้างวิหารและพระพุทธรูป ความเช่ือการสร้างขดารหิน - 
มนังคศิลาบาตร พระราชกรณียกิจ และด้านภาษาศาสตร์ มีการประดิษฐ์อักษรไทย 
  ตอนที่ 3 เป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามค าแหงว่าทรงเป็นกษัตริย์ 
ของชาวไทยเป็นครูอาจารย์สัง่สอนคนไทยให้รปูบญุ- รู้ธรรม ให้ฉลาด- กล้าหาญทรงปราบข้าศึกจนท าให้มี
อาณาเขตกว้างขวางและดูแลราษฎรโดย"….ชอบด้วยธรรมทุกคน" 
 3. คุณค่าที่ได้รับ ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราชเป็นหลักฐานอันทรงคุณค่าที่จารึก
ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยในดินแดนสุวรรณภูมินี้จากเนื้อหาที่จารึกให้ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
  3.1 ด้านภาษาศิลาจารึกให้ข้อมูลทางภาษาที่ส าคัญคือ 
   3.1.1 การประดิษฐ์อักษรไทย หรือ "ลายสือไทย" ของพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ในปี 1205มหาศักราชซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช1826    
   3.1.2 วิธีการเขียนสระและพยัญชนะในบรรทัดเดียวกัน และมีวรรณยุกต์  
2 รูป ได้แก่วรรณยุกต์เอกเขียนเป็นรูปเอกและวรรณยุกต์โทเขียนเป็นรูปกากบาท 
  3.2 ด้านประวัติศาสตร์ข้อความในจารึกนับเป็นหลักฐานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และใช้เป็นข้อมูลน าไปอ้างอิงได้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย เช่น 
   พระนามของพระราชบิดา, พระราชมารดา, และพระเชษฐา "พ่อกูช่ือศรีอินทราฑิตย์
แม่กูช่ือนางเสือง พี่กูช่ือบานเมือง…." 
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  3.3 ด้านกฏหมายและการปกครอง ให้ความรู้ ดังนี้ 
   3.3.1 การยกเว้นภาษีและให้เสรีทางการค้า 
   3.3.2 การให้มรดกตกทอดแก่ทายาท 
   3.3.3 การตัดสินความอย่างยุติธรรม 
   3.3.4 การให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 
   3.3.5 การปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
   3.3.6 การบริหารบ้านเมือง 
  3.4 ด้านการเกษตรเช่น 
   3.4.1 การปลูกต้นไม้ 
   3.4.2 การชลประทาน 
  3.5 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น 
   3.5.1 ประเพณีกรานกฐิน 
   3.5.2 ประเพณีการเผาเทียนเล่นไฟ 
   3.5.3 ประเพณีการท าบุญในวันพระ 
  3.6 ด้านศิลปกรรมศิลปกรรมสมัยสโุขทัยมีความงดงามและมีเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด
ซึ่งยังคงเหลือหลักฐานบางส่วนไว้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ ในยุคนั้นได้แก่ 
   3.6.1 สถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างสิ่งที่ส าคัญ เช่น 
    1) การสร้างวิหารและเจดีย์ 
    2) การสร้างบ้านเมือง 
    3) การสร้างขดารหินที่กลางป่าตาลในปีมหาศักราช 1214 
   3.6.2 ประติมากรรมพระพุทธรูปสุโขทัยจัดว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามเป็น 

เลิศในเชิงศิลปะ คือมีพระพักตร์รูปไข่ พระวรกายบาง และพระรัศมีเป็นเปลวเพลิง 
   3.6.3 ดนตรีมีการกล่าวถึงดนตรีในงานบุญกรานกฐิน 
  3.7 ด้านศาสนาและพิธีกรรมความเช่ือ มีหลักฐาน 
   3.7.1 ชาวสุโขทัยนับถือศาสนาพุทธ 
   3.7.2 ความเช่ือเรื่องผีและพิธีไหว้ผี 
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ภาพประกอบที่ 2.1  หลักศลิาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง 

 
สุภาษิตพระร่วง (บัญญัติพระร่วง) 
 สุภาษิตพระร่วง เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า บัญญัติพระร่วงเป็นมรดกตกทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลัง
โดยวิธีการท่องจ าน ามาใช้อบรมสั่งสอนลูกหลานสืบต่อกันหลายช่ัวอายุคน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ส านวน
ภาษาที่ใช้คลาดเคลื่อนผิดแปลกแตกต่างไปจากส านวนในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงจวบจนกระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้มีการประชุมจารึก ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) และได้มีการประชุมช าระส านวนแล้วจารึกไว้ที่ผนังด้านใน หน้าพระมหาเจดีย์
องค์เหนือนับแต่น้ันมา ส านวนในสุภาษิตพระร่วงจึงยุติการเปลี่ยนแปลงต่อมาได้มีการจัดพิมพ์สุภาษิต
พระร่วงไว้ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 
 1. ผู้แต่ง  สันนิษฐานว่า สุภาษิตพระร่วงเป็นค าสอนของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ตามพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงแสดงไว้ใน
ต านานเสือป่า ร.ศ. 130 ว่า "… เข้าใจว่าพระร่วงในค าสุภาษิตพระร่วงนั้นคงหมายถึงพ่อขุนรามค าแหง
มากกว่าองค์อื่นเพราะในรัชกาลของพระองค์ชาวไทยพึ่งหลุดจากแอกขอมมาใหม่ๆ ฉะนั้นจึงต้อง
รีบเร่งรับปรุง วัฒนธรรมให้เท่าเทียมและดียิ่งกว่าขอมสิ่งใดที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นของไทยได้ก็
ต้องรีบท า เช่น ตัวหนังสือเป็นต้น" 
 2. ลักษณะการแต่ง การแต่งเป็นแบบร่ายโบราณซึ่งเป็นค ากานท์เก่าแก่มิได้มีข้อบังคับ
มากนัก ของเดิมคงไม่มีสัมผัสอย่างถูกต้องตามแบบฉันทลักษณ์การขัดเกลาน่าจะมีในภายหลังเพื่อให้
ถูกต้องตามแบบร่ายสุภาพ มีสัมผัสส่งท้ายวรรคและมีสัมผัสรับเช่ือมในตอนต้นของวรรค ต่อไป และ
จบด้วยโคลง 2 สุภาพแล้วต่อท้ายด้วยโคลงกระทู้อีก 1 บทส าหรับโคลงกระทู้นี้เข้าใจว่าแต่งข้ึนในสมัย
รัชกาลที่ 3 เมื่อคราวที่มีการประชุมจารึก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งกล่าวไว้ในตอนจบว่า 
  บัณ เจิดจ าแนกแจ้ง พิสดาร  ความเอย 
  ฑิต ยุบลบรรหาร เหตุไว้  
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  พระ ปิ่นนัคราสถาน อุดรสุขไทยนา 
  ร่วง ราชนามนี้ได้  กล่าวถ้อยค าสอน 
       (คัดจากประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ) 
 3. สาระส าคัญ ข้อความในสุภาษิตพระร่วง เป็นหลักค าสอนส าหรับการด ารงชีวิตซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษาหาความรู้การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น การวางตัว 
การครองเรือน คุณธรรมต่าง ๆ เป็นต้นค าสอนกล่าวถึงเรื่องต่างๆ คละกันไป ไม่ได้แยกกล่าวเป็นด้าน ๆ 
 เนื้อหาเป็นการแนะน าสั่งสอนให้ปฏิบัติตามและการห้ามประพฤติในสิ่งที่ไม่ควรใช้ค าสอน
อย่างตรงไปตรงมา ถ้อยค าสั้นๆ กะทัดรัดชัดเจน เนื้อความส่วนใหญ่จบภายในวรรคค าสอนบางเรื่องมี 
2 วรรค คล้องจองกันจึงเป็นค าคมที่จดจ าได้ง่ายและมีอิทธิพลต่อกวียุคหลังอย่างมากจนน าค าสอนไป
ใช้แทรกอยู่ในผลงานที่มีช่ือเสียงหลายเรื่องในสมัยต่อมา 
 ตัวอย่างค าสอนในสุภาษิตพระร่วง 
 1. การศึกษาหาวิชาความรู้เช่น 
  เมื่อน้อยให้เรียนวิชา  ให้หาสินเมื่อใหญ่ 
  อย่างปองเรียนอาถรรพณ์  พลันฉิบหายวายม้วย… 
 2. การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น 
  ผู้ใหญ่  อย่างนั่งชิดผู้ใหญ่….. อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่ 
    ผู้เถ้าสั่งจงจ าความ….. จงนบนอบผู้ใหญ่…. 
 3. แง่คิดในการด าเนินชีวิต เช่น 
  ไปเรือนท่านอย่าน่ังนาน  การเรือนตนเร่งคิด….. 
  อย่าโดยค าคนพลอด    เข็นเรือทอดทางถนน…. 
 4. แง่คิดในการครองเรือนเช่น 
  อย่ายลเยี่ยงถ้วยแตกมิติด  จงยลเยี่ยงส าฤทธ์ิแตกมิเสีย…. 
  ภายในอย่าน าออก   ภายนอกอย่าน าเข้า…. 
 5. ค าสอนด้านคุณธรรม เช่น 
  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง   สร้างกุศลอย่างรู้โรย…. 
  โทษตนผิดร าพึง   อย่างคนึงถึงโทษท่าน…. 
 4. คุณค่าทีไ่ดร้บั ในสมัยก่อนผู้ที่จะรบัราชการต้องเรยีนรู้สภุาษิตพระรว่งด้วยแล้วน าไปใช้
ในการอบรมสั่งสอนถึงวิธีทางการด าเนินชีวิตและการด ารงตนในสังคมตามทางที่ ถูกที่ควร  
นับได้ว่าสุภาษิตพระร่วงมีอิทธิพลต่อความคิดของกวีจนน าเอาค าสอนมาเผยแพร่ด้วยการแทรกไว้ใน
ผลงานกวีเป็นจ านวนมากเช่น 
  เข้าเถ่ือนอย่าลืมพร้า 
  อย่าตีปลาหน้าไซ 
  สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์ 
  ผิจะจับจ้องจงมั่นผิจะค้ันค้ันจนตาย 
  ภายในอย่าน าออก 
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 ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน ค าสอนต่าง ๆในสุภาษิตพระร่วงก็ยังน ามาใช้ได้มิได้
ล้าสมัยแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากว่าเจ็ดร้อยปีแล้วก็ตาม ดังค าสอนที่ว่า 
 1. ของแพงอย่ามักกิน… ซึ่งเหมาะกับสมัยนี้มากเพราะในยุควิกฤตเศรษฐกิจที่แทบทุก
ครัวเรือนประสบปัญหาทางการเงินจ าต้องประหยัดเรื่องอาหารการกิน จึงควรน าไปใช้อบรมลูกหลานว่า 
"อย่าชอบกินของแพง"ให้กินของดีราคาถูกที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
 2. อย่าผูกมิตรคนจร…. ปัจจุบัน เรายังสอนลูกหลายตั้งแต่ยังเด็กอยู่ว่า อย่าคบคนจร หรือ 
คนแปลกหน้า เช่นอย่าคบคนแปลกหน้า อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า หรืออย่าคบคนจรนอนหมอนหมิ่น
เป็นต้น 
 
ไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา) 
 ไตรภูมิพระร่วงเดิมเรียกว่า เตภูมิกถาจัดว่าเป็นวรรณคดีทางศาสนาที่ใช้ภาษาไทยแบบเก่า
ในสมัยสุโขทัยวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือถือ ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนมี
อิทธิพลต่อจิตรกรที่บรรจงฝากผลงานทางจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาปรากฎอยู่
ตามผนังโบสถ์ทั่วเมืองไทยตราบกระทั่งทุกวันน้ี 
 1. ผู้แตง่ พระมหาธรรมราชาลิไทหรือพระยาลไิทย กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยทรงพระราชนิพนธ์ไว้
เมื่อเสวยราชย์ได้ 6 ป ี
 2. ลักษณะการแต่ง การแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วแบบพรรณนาโวหารพระราชนิพนธ์นี้
รวบรวมค้นคว้าจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คัมภีร์ 
 3. สาระส าคัญ ไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิทั้งสามหรือแดนทั้งสาม
ได้แก่ 
  3.1 กามภูมิ หมายถึงภูมิที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับกามตัณหา คือ ยังมีโลภ- โกรธ- หลง - 
รัก- ใคร่- สุข-ทุกข์ กามภูมินี้มีทั้งแดนทุกข์ และ แดนสุข ผู้ที่เกิดในภูมิต่างๆ เป็นผลมาจากกรรม 

ของตน 
  3.2 รูปภูมิเป็นภูมิที่เป็นแดนสุขซึ่งไม่มีเรื่องของกามเป็นที่อยู่แห่งรูปพรหมหรือ
พรหมมีรูป 
  3.3 อรูปภูมิ เป็นภูมิแดนสุขของอรูปพรหม คือพรหมที่ไม่มีรูป มีแต่จิตเน้นเรื่องทาง
ไปสู่การดับทุกข์ทั้งสิ้นคือ พระนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดของชีวิต 
 4. คุณค่าที่ได้รับ พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงนับเป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าทาง 

พุทธศาสนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ
แล้วยังมีคุณร่าด้านอื่นๆอีกเช่น 
  4.1 คุณค่าต่องานกวีนิพนธ์ ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด
ของไทยจึงมีอิทธิพลต่อความรู้และศรัทธาความเช่ือถือในพุทธศาสนาของกวีส่วนใหญ่ดังปรากฏใน  

งานนิพนธ์เช่น 
   การผิดศีล 5 ท าให้ตกนรก 
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  4.2 คุณค่าด้านศิลปกรรม ไตรภูมิพระร่วง มีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อจิตรกรรมฝาผนงั
และประติมากรรมที่ เป็นรูปปั้นทั้งหลายภายในวัดดังที่ปรากฎให้เห็นเกี่ยวกับความเช่ือเรื่อง  

นรก-สวรรค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้จากในไตรภูมิพระร่วง 
  4.3 คุณค่าต่อการด าเนินชีวิต เนื้อหาในไตรภูมิพระร่วง พรรณนาถึงภูมิต่างๆ ไว้โดย
ละเอียด เพื่อน ามาใช้อบรมสั่งสอนให้ผู้คนมีศีลธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษ 
 
ต ารบัท้าวศรจีุฬาลักษณ์ (นางนพมาศ) 
 ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า นางนพมาศ หรือ เรวดีนพมาศ เป็นเรื่องที่  
แต่งข้ึนในสมัยสุโขทัยแต่ถูกแต่งเติมเสริมต่อในภายหลังอีกมากมายหลายแห่งจนท าให้ส านวนแตกต่าง
ไปจากส านวนในศิลาจารึกและไตรภูมิพระร่วงแม้เนื้อหาจะยังมีเค้าเรื่องและส านวนเดิมอยู่บ้างแต่
เนื่องจากเป็นมรดกตกทอดมาด้วยวิธีการจดจ าสืบต่อกันหลายช่ัวคนจนท าให้บางช่วงบางตอน  

ขาดหายไปผู้รับช่วงต่อมาจึงแต่งเพิ่มโดยเอาเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสมัยหลังเติมต่อเข้าไปให้ครบถ้วนจึงมี
หลายตอนเป็นเรื่องใหม่ส านวนใหม่ 
 1. ผู้แตง่ นางนพมาศเปน็ธิดาพระศรมีโหสถและนางเรวดีตามประวัติเป็นหญิงรูปงามและ
มีความฉลาดเป็นเลิศ ได้รับการอบรมสั่ งสอนจากบิดามารดาจนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ  
นางนพมาศได้ถวายตัวเป็นพระสนมในพระร่วงเจ้าซึ่งน่าจะหมายถึง พระมาหาธรรมราชาลิไท ต่อมา
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ต าแหน่งพระสนมเอก 
 2. ลักษณะการแต่ง ค าน าตอนแรกเป็นโคลงสี่สุภาพเนื้อหาเป็นความเรียงร้อยแก้ว  
แบบพรรณนาโวหาร บางตอนแทรกค าประพันธ์ซึ่งน่าจะเป็นการแต่งเพิ่มเติมภายหลัง  ทั้งนี้เพราะ
ฉันทลักษณ์เริ่มมีใช้แต่งในสมัยอยุธยา ส าหรับนิทานต่างๆ ที่น ามาแทรกเพื่ออบรมสั่งสอนผู้หญิงน่าจะ
เพิ่มในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 3. สาระส าคัญ เนื้อหาเดิมไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอยู่เท่าใด จากใจความแบ่งสาระส าคัญได้
เป็น 5 ตอนคือ 
  ตอนที่1 ว่าด้วยชาติภาษาต่างๆ 
  ตอนที่2 ยอพระเกียรติพระร่วงเจ้าและกล่าวถึงชีวิตทั่วไปของชาวสุโขทัย 
  ตอนที่3 ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์และลัทธิศาสนาอื่นๆ 
  ตอนที่4 ว่าด้วยประวัตินางนพมาศ จนถึงถวายตัวเป็นพระสนมของพระร่วงเจ้าปฏิบัติ
หน้าที่เป็นที่โปรดปราน กล่าวถึงคุณธรรมความประพฤติของสนมและอุดมคติในการปฏิบัติราชการ 
  ตอนที่5 ว่าด้วยแบบแผนพระราชพิธีต่าง ๆ 
 4. คุณค่าที่ได้รับ 
  4.1 คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
พระราชพิธีต่าง ๆยังคงมีเค้าของเดิมซึ่งเป็นประโยชน์อยู่ ด้วยเหตุน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงยังทรงน ามาใช้เป็นหลักฐานส าคัญอ้างอิงในขณะที่ทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธี  

สิบสองเดือน 
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  4.2 คุณค่าในการน ามาใช้อบรมสั่งสอนกุลสตรีเช่น 
   ค าสอนของแม่ 
   การปฏิบัติงานเป็นพระสนม 
   การแสดงความจงรักภักดี 
 สรุปได้ว่า วรรณคดีสมัยสุโขทัยทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
สุภาษิตพระร่วง ไตรภูมิพระร่วงและต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปกรรม 
ด้านศาสนาตลอดจนด้านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 
บทสรุป 
 ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชว่าพ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือ 
ลายสือไทเมื่อ พ.ศ.1826 ย่อมเป็นสิ่งบ่งช้ีให้เห็นว่าสมัยสุโขทัย มีการเรียนการสอนภาษาไทยแล้ว 

แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานการค้นพบแบบเรียนสมัยสุโขทัยที่ใช้ส าหรับสอนภาษาไทย อาจสันนิษฐานได้
เป็นสองทางว่า "แบบเรียนไทยสมัยสุโขทัย คงจะเป็นแบบเรียนที่เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาบาลี  
ภาษาเขมร เป็นต้น และอาจสูญหายไปหรือยังค้นไม่พบทางหนึ่ง หรืออีกทางหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า
แบบเรียนต่างๆ ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดโดยน าเอาศิลาจารึก และพระราชนิพนธ์ต่างๆ ในสมัยนั้นมา
ศึกษาและเรียนสืบต่อกันมาด้วยวิธีท่องจ า" 
 จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้จึงพอสรุปได้ว่า 
 1. แบบเรียนภาษาไทยสมัยสุโขทัยอาจจะมีแต่สูญหายไปหรือยังค้นไม่พบ 
 2. สมัยสุโขทัยไม่มีแบบเรียนภาษาไทยใช้การสอนข้ึนอยู่กับครูผู้สอนที่จะเป็นผู้ก าหนดให้
ผู้เรียนของตนได้เรียน 
 โดยให้เรียนจากศิลาจารึกหลักต่าง ๆ พระราชนิพนธ์ และหนังสือต่างๆที่แต่งข้ึนในสมัย
นั้น  ส านักเรียนในสมัยสุโขทัยมีอยู่ 2 ประเภท คือวัดและส านักราชบัณฑิต วัดเป็นที่เรียนของบรรดา
บุตรหลานข้าราชการและราษฎรทั่วไปส่วนส านักราชบัณฑิตเป็นที่เรียนของเจ้านายและบุตรหลาน
ข้าราชการ ครูผู้สอน ได้แก่พระภิกษุสงฆ์และราชบัณฑิตต่าง ๆ  
 วิชาที่เรียนภาษาไทย ภาษาบาลี และวิชาสามัญข้ันต้นการเรียนภาษาไทยคงจะเรียนเป็น
เบื้องต้น และน่าจะเรียนภาษาบาลีในระดับสูงเพื่อจะศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการสาขาอื่นๆ เช่น 
โหราศาสตร์ แพทย์ ฯลฯไตรภูมิพระร่วงนับเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่า นักปราชญ์สมัยสุโขทัย
แตกฉานในภาษาบาลีเป็นอย่างมาก ฉะนั้น จึงน่าเช่ือได้ว่า ส านักราชบัณฑิตก็ดีส านักวัดก็ดี คงมีการ
สอนภาษาบาลีอยู่โดยทั่วไป ทั้งระดับเบื้องต้น และระดับสูง  
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แบบฝกึหดับทที ่2 

 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. การจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร มีจุดประสงค์ในการศึกษาอย่างไรบ้าง  
จงอธิบาย 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. ส านักสอนหนังสือในสมัยสุโขทัย  มี .............  ส านัก  ได้แก่ 
  1. .......................................................        ผูส้อน  คือ ........................................... 
  2. ......................................................         ผูส้อน  คือ …………………………………….. 
 3. วรรณคดีที่ใช้เรียนในสมัยสโุขทยั เท่าทีมีหลักฐานปรากฏ มีกี่เรื่อง เรื่องใดบ้าง จงกล่าวถึง
แต่ละเรื่องมาพอสังเขป 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัอยธุยา (พ.ศ.1893-2310) 

 
 

แนวคิด 
 การจัดการศึกษาในสมัยอยุธยาและหนังสือเรียนในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงสืบเนื่องมาจาก
สมัยสุโขทัย คือส านักเรียน คือ ส านักราชบัณฑิตจัดสอนหนังสือแก่เจ้าขุนมูลนาย และวัดจัดสอน
หนังสือแก่ไพร่ฟ้าประชาชนโดยทั่วไป  ในสมัยอยุธยามีชาวต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนา  
จึงเกิดมีส านักเรียนของหมอสอนศาสนาข้ึนเพื่อเปิดสอนหนังสือแก่บุตรหลานของประชาชนทั่วไป 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่พระคริสตธรรม วรรณกรรมที่ใช้สอนในสมัยอยุธยาเป็น
วรรณคดีส าคัญหลายเรื่อง เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า ลิลิตยวนพ่ายมหาชาติค าหลวง ลิลิตพระลอ  

โคลงทวาทศมาส กาพย์มหาชาติ ฯลฯ 

 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหนังสือเรียนในสมัยอยุธยา 

 2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคมในสมัยอยุธยากับการจัดการศึกษา 

ในสมัยอยุธยา 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การจัดการศึกษาสมัยอยุธยา 
 2. บทเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น 
 3. ลิลิตโองการแช่งน้ า 
 4. ลิลิตยวนพ่าย 
 5. มหาชาติค าหลวง 
 6. ลิลิตพระลอ 
 7. แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 8. วรรณกรรมที่น ามาใช้เรียน 
 9. จินดามณี 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม power point 
 

การประเมินผล 
 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท าแบบฝึกหัดบทที่ 3 
 
 
 
 
  



29 
 

บทที ่3 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัอยธุยา (พ.ศ. 1893-2310) 

 
 

การจัดการศึกษาในสมัยอยธุยา 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นการเรียนการสอนภาษาไทยคงมีลักษณะแบบเดียวกับสมัยสุโขทัย
เพราะเหตุ ว่า ชาวไทยในอยุธยานั้นถึงแม้ว่าจะแยกตัวออกมาเป็นอิสระสมัยพระเจ้าอู่ทอง  
(พ.ศ. 1893) นั้น หาได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมของกลุ่มขึ้นมาใหม่ไม่  แต่ยังสืบทอดวัฒนธรรมไทยทาง 

ด้านภาษาและตัวอักษรไทยอาณาจักรสุโขทัยทั้งสิ้น ดังปรากฏว่าจารึกลานเงินที่วัดส่องคบ หลักเมือง
ชัยนาทเก่า (จารึกหลักที่ 44,50 และ 51) เป็นจารึกที่มีอายุมากที่สุด พบอยู่ในบริเวณอาณาจักร
อยธุยานั้น รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะแบบเดียวกับอักษรไทยที่ใช้อยู่ในอาณาจักรสุโขทัยสมัยพระยาลิไทย 
แสดงว่าประชาคมกรุงศรีอยุธยารับตัวอักษรไทยสุโขทัยมาใช้ตั้งแต่เริ่มตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาหรือ
ก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนั้น แบบเรียนในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงใช้แบบสุโขทัยนั่นเอง และการจัดการเรียน
การสอนคงจะสืบเนื่องแบบอย่างมาจากสุโขทัยเช่นกัน คือส านักเรียนวัดเป็นส่วนส าคัญในการเรียน  

แก่ประชาชนทั่วไปและส านักราชบัณฑิตก็จัดสอนหนังสือแก่เจ้าขุนมูลนาย 
 ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชาวตะวันตกได้เริ่มเข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา
ชาวตะวันตกบางกลุ่มได้มีเจตนาที่จะน าพระคริสตธรรมเข้ามาเผยแพร่ในประชาคมอยุธยาด้วย  

พวกบาทหลวงได้รับการสนับสนุนจากราชส านักส าคัญๆ ในยุโรปมาเผยแพร่คริสตศาสนาในบาง 

รัชสมัย บาทหลวงได้รับการสนับสนุนในการสอนศาสนาแก่ประชาคมอยุธยา จากราชส านักไทย 

กลุ่มบาทหลวงนี้ได้จัดต้ังส านักสอนพระคริสตธรรมและค่อยพัฒนามาเป็นโรงเรียน คือเริ่มสอนพระ
คริสตธรรมแก่เยาวชนไทยควบคู่กับการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาไทยแก่เยาวชนไทย  
คณะบาทหลวงได้รับสิทธิเสรีในการจัดการสอนอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 2199-
2213) ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนในสมัยนั้นก็ตามแต่ก็พออนุมาน
ได้ว่าเดก็ไทยจ านวนไม่น้อยที่สามารถเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสจนสามารถใช้การได้อย่างดีและสามารถที่
จะไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้  ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายราชทูตสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์ที่มีพระยาโกษาธิบดีเป็นหัวหน้าคณะได้กล่าวฝากฝังนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่กรุงปารีส
ซึ่งได้ไปศึกษาพร้อมกับคณะราชทูตไทยในครั้งนั้น 
 การที่ส านักหมอสอนศาสนาเริ่มมีบทบาทในการเรียนการสอนหนังสือมากข้ึนจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อยู่ไม่น้อย ดังที่พยายาม
จัดท าแบบเรียนให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการสอนหนังสือแก่เยาวชนไทย พระโหราธิบดีจึงได้ 
แต่งแบบเรียนช่ือ "จินดามณี" นับว่าเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย หนังสือแบบเรียนจินดามณีเล่มนี้
คงใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยต่อๆมาในส านักราชบัณฑิตและส านักเล่าเรียนวัด จนได้ศึกษาเล่าเรียน
กันอย่างกว้างขวาง 
 ส านักเรียนของพวกหมอสอนศาสนาคริสต์นี้เจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์  
(พ.ศ. 2199-2231) เท่านั้น ในตอนปลายรัชสมัยก็ได้มีคนไทยกลุ่มหนึ่งตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิด
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ขึ้นกับบ้านเมืองที่สมเด็จพระนารายณ์มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับรัฐบาลฝรั่งเศส  (รัชสมัย 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14) และนักเผชิญโชคชาวกรีกคือ ฟอลคอน (ออกญา วิไชเยนทร์) มีการส่งนักเรียน
ไทยไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส  รวมทั้งสมเด็จพระนารายณ์ทรงยินยอมให้กองทหารฝรั่งเศสประจ าเมือง
บางกอก (กรุงเทพฯ) สมเด็จพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ (ภายหลังได้ครอบราชย์ที่เรารู้จักกันในพระ
นาม พระเจ้าเสือ) ร่วมกับพรรคพวกท าการปฏิวัติขับไล่กองทหารฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินไทยและ
ก าจัดออกญาวิไชเยนทร์ เหตุการณ์นี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คนไทยและชนช้ันผู้ปกครองไม่ไว้ใจชาติ
ตะวันตกและท าให้ขาดสัมพันธ์ทางการทูตกับชาวตะวันตกเป็นเวลา 100 ปีเศษ (วุฒิชัย มูลศิลป์. 
2526 : 9) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาวตะวันตกอีกครั้งสมัย รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้รัฐบาลไทยในสมัยต่อมาไม่ได้ให้ความไว้วางใจ ชาวตะวันตกอีกเลย
รวมทั้งกลุ่มพวกหมอสอนศาสนาคริสต์ด้วย ฉะนั้นโรงเรียนของกลุ่มหมอสอนศาสนาคริสต์จึงไม่ ได้รับ
การสนับสนุนเหมือนเช่นเคยไม่เพียงแต่เท่านั้นยังพบหลักฐานศิลาจารึกที่สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2273 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมโกศ คือ จารึกวัดคริสเตียนปักไว้ที่หน้าโบสถ์บ้านบางปลาเหต  
เป็นประกาศพระบรมราชโองการห้าม 4 ประการในการสอนศาสนาคริสต์ โดยสรุปคือ (1) ห้ามบาทหลวง
ใช้อักษรขอม, อักษรไทย แต่งหนังสือในการสอนคริสต์ศาสนา (2) ห้ามใช้ภาษาไทยในการสอนศาสนา
คริสต์ (3) ห้ามคนไทย มอญ ลาวยืมข้าวของเงินทองพวกมิชช่ันนารี และห้ามเข้ารีต ถ้าทราบว่าผู้ใด
เข้ารีตถูกลงโทษถึงประหาร (4) ห้ามพวกบทหลวงเขียนหนังสือคัดค้านติเตียนศาสนาพุทธและให้
ระมัดระวังกระท าผิดข้อห้ามทั้งสี่นี้ 
 จากประกาศพระบรมราชโองการเมื่อ พ.ศ. 2273 ข้างต้นนี้ โรงเรียนสอนหนังสือและ
ศาสนาคริสต์แก่เด็กๆไทยของพวกมิชช่ันนารีจึงต้องงดอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้นโรงเรียนส านักหมอสอน
ศาสนาก็คงมีเฉพาะในสมัยก่อนหน้านี้และมาหยุดลงอย่างสิ้นเชิงตามประกาศพระบรมราชโองการนี้ 
ฉะนั้นเด็กไทยที่เป็นบุตรหลานของประชาราษฎรก็ศึกษาเล่าเรียนหนังสือตามวัดเพียงอย่างเดียวส่วน
พระบรมวงศานุวงศ์ก็คงเล่าเรียนที่ส านักราชบัณฑิต 
 ส านักสอนหนังสือสมัยกรุงศรีอยุธยาส านักสอนหนังสอืสมัยกรงุศรีอยุธยาไม่ต่างไปจากสมัย
สุโขทัยมากนัก กล่าวคือวัดยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของประชาคม ดังที่ เดอลาลูแบร์ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือ "ราชอาณาจักรสยาม" ตอนหนึ่งว่า "พระภิกษุเป็นผู้สอนหนังสือแก่ราษฎรทั่วไป" ฉะนั้น 

ส านักเรียนสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเพิ่มข้ึนอีกแบบหนึ่งคือโรงเรียนของหมอสอนศาสนาดังนี้ 
 1. ส านักราชบัณฑิตเป็นส านักเรียนที่สอนหนังสือแก่เจ้าขุนมูลนายและลูกหลาน 
 2. ส านักเรียนวัดเป็นสถานที่เปิดสอนหนังสือแก่กุลบุตร กุลธิดา ของขุนนางช้ันรองๆ  
และบุตรหลานของประชาชนทัว่ไป และคงมีเป็นจ านวนมากหลายสถานศึกษาจนมองสิเออร์ เดอลาลูแบร์ 
ได้กล่าวว่าพระภิกษุเป็นผู้สอนหนังสือแก่ประชาชนทั่วไป 
 3. ส านักเรียนของหมอสอนศาสนาส านักหมอสอนคริสตศาสนาได้เปิดสอนหนังสือแก่
บุตรหลานของประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่พระครสิตธรรมแต่เราไม่อาจทราบได้ว่า 
ในสมัยนั้นส านักหมอสอนศาสนาได้สอนวิทยาการแบบตะวันตกหรือไม่อย่างไรและคงเจริญรุ่งเรืองอยู่
สมัยเดียวดังกล่าวข้างต้น 
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 ประวัติของความรุ่งเรื่องทางวรรณกรรมที่ส าคัญ อาจแบ่งเป็น 3 สมัย ได้แก่สมัยอยุธยา
ตอนต้น สมัยอยุธยาตอนกลาง และ สมัยอยุธยาตอนปลายแต่ในที่นี้จะเน้นเกี่ยวกับวรรณกรรม 

ที่น ามาใช้เรียนและเรื่องของแบบเรียนจึงแบ่งออกเพียง 2 สมัย คือ 
 1. สมัยอยุธยาตอนต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองจนถึงสิ้นรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมคือ พ.ศ. 
1893 ถึง พ.ศ.2171 
 2. สมัยอยุธยาตอนปลายเริ่มนับจากรชัสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งถือว่าเป็นยุคทอง
ของวรรณกรรมไทยไปจนถึงช่วงเสียกรุงในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2199 ถึง พ.ศ. 2310 
 

บทเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น 
 แบบเรียนส าหรับใช้เรียนภาษาไทยในสมัยอยุธยาตอนต้นยังไม่มีผู้ใดค้นพบจนกระทั่ง
ปัจจุบันน้ี แต่มีวรรณกรรมที่เป็นวรรณคดีส าคัญหลายเรื่อง เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า ลิลิตยวนพ่าย
มหาชาติค าหลวง ลิลิตพระลอ โคลงทวาทศมาส กาพย์มหาชาติ ฯลฯ ถึงแม้ว่าสมัยนี้จะยังไม่มี
หลักฐานการค้นพบหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย แต่ก็นับเป็นสมัยที่วรรณคดีหลายเรื่องมีความงดงาม
ไพเราะซาบซึ้งใจและมีความพิถีพิถันใช้ภาษาในการแต่งค าประพันธ์ ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของ
ภาษาไทย ซึ่งในที่นี้จะกล่าวเน้นเพียง 4 เรื่อง ได้แก่ ลิลิตโองการแช่งน้ า ลิลิตยวนพ่ายมหาชาติ 
ค าหลวง และลิลิตพระลอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอื่นๆ  ในแบบเรียน
ภาษาไทยที่ใช้ปัจจุบันต่อไป 
 

ลลิิตโองการแช่งน้ า 
 ลิลิตโองการแช่งน้ า หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า "ประกาศแช่งน้ าโคลงห้า"ใช้ส าหรับพราหมณ์
สวดหรืออ่านในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา (หรือพระราชพิธีศรีสัจปานกาล)เพื่อให้ผู้เข้าด่ืมน้ า
สาบานซึ่งเป็นข้าราชการทหารและเจ้าเมืองประเทศราชซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  
ไม่คิดคด ทรยศ เป็นขบถหรือแข็งเมอืง อันจะยังผลให้บ้านเมืองมีความมั่นคง สงบร่มเย็น เป็นปึกแผ่น
พระราชพิธีนี้ได้ยกเลิกไปเมื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 9  
ได้มีการรื้อฟื้นจัดพระราชพิธีนี้อีกข้ึนภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงปจัจบุันส าหรบั
เฉพาะผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักด์ิรามาธิบดี ซึ่งได้บ าเพ็ญความดีความชอบ
พิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร เพื่อดื่มน้ าสาบานเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 
 1. ผู้แตง่  สันนิษฐานว่า เป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีในพระราชส านักซึ่งมีความรู้ลึกซึ้งในพิธี
พราหมณ์ ภาษาสันสกฤตและวัฒนธรรมขอมแต่งข้ึนในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
 2. ลักษณะการแต่ง  การแต่งเป็นลิลิตประกอบด้วย ร่ายโบราณและโคลงห้า ไม่เคร่งครัด
ในสัมผัสค าที่ใช้มีทั้งค าในภาษาสันสกฤตค าเขมรและค าไทยโบราณ 
 3. สาระส าคัญ  ลิลิตโองการแช่งน้ า เริ่มด้วยร่ายโบราณ สลับกับโคลงห้า สรรเสริญ  

พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามของพราหมณ์ คือ พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม  พรรณนาถึง
ไฟบรรลัยกัลป์ลา้งโลก มีฝนตกลงมาดับไฟ แล้วสร้างโลกใหม่ เกิดมนุษย์ มีกษัตริย์เป็นใหญ่ แล้วจึงตั้ง
พิธีอัญเชิญพระกรรมบดี ปู่เจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิรวมทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพยดา อสูร 
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ภูตผีปีศาจตลอดจนสัตว์มีพิษทั้งหลายมาเป็นพยานสาปแช่งลงโทษผู้คิดคดทรยศต่อพระมหากษัตริย์
ให้ได้รับภัยพิบัติต่างๆ นานาแล้วอวยชัยให้แก่ผู้จงรักภักดีและจบด้วยร่ายสดุดีพระเกียรติสมเด็จ  

พระรามาธิบดี 
 คุณค่าที่ได้รับลิลิตโองการแช่งน้ า 
 1. ด้านการปกครองมุ่งให้ทหารและข้าราชบริพารจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ไม่คิดคด
ทรยศ เป็นขบถหรือแข็งเมือง ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ท าให้บ้านเมือง สงบเป็นปึกแผ่นและ
เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ด้านพิธีกรรมยังน ามาใช้ส าหรับสวดในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สตัยาจนถึงปจัจบุนั 
โดยมีการประกอบพระราชพิธีข้ึนภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส าหรับผู้ที่ ได้รับ
พระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีซึ่งได้บ าเพ็ญความดีความชอบพิเศษเป็นประโยชน์
ยิ่งแก่ราชการทหาร 
 3. ด้านศาสนาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดูของพราหมณ์ที่มีต่อชาวไทยมาตั้งแต่
สมัยโบราณ แม้จะมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกว่า คนไทยนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ยังคงบูชา 

พระผู้เป็นเจา้ทั้งสาม หลักฐานที่แสดงอย่างชัดเจนคือการสร้างเทวาลัยประดิษฐานพระผู้เป็นเจ้าทั้งใน
สถานที่ราชการและภาคเอกชนอยู่มากมายหลายแห่งทั่วประเทศ 
 4. ด้านวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดื่มน้ าสาบาน เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีจากขอม ซึ่งเรืองอ านาจในเขตสุวรรณภูมิขณะนั้น และขอมได้อิทธิพลทางคติพราหมณ์
จากอินเดียวอันเป็นอู่อารยธรรมตะวันออกอีกต่อหนึ่ง 
 5. ด้านภาษามีอิทธิพลต่อกวีนิพนธ์หลายเรื่องในสมัยต่อมา ซึ่งแทรกคติพราหมณ์ที่นับถือ
พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามปะปนกับศาสนาพุทธ จนยากที่จะแยกความเช่ือถือนี้ออกจากัน 
 6. ด้านศิลปกรรมมอีิทธิพลต่อศิลปกรรมของไทย ซึ่งหาดูได้ไม่ยากจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
หรือประติมากรรมนูนสูงที่หน้าบันอุโบสถวัดเป็นจ านวนมาก เป็นรูปพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามหรือองค์ใด
องค์หนึ่ง บางทีก็ท าเป็นรูปพาหนะของพระผู้เป็นเจ้า เช่น หงส์ ครุฑเป็นต้น 
 

ลิลิตยวนพ่าย 
 ลิลิตยวนพ่ายเป็นกวีนิพนธ์ที่แต่งข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ
ครั้งที่ทรงชนะการศึกสงครามกับทางเหนือ ยวน คือ พวกโยนก หรือ ชาวล้านนายวนพ่าย หมายถึง 
ชาวล้านนาพ่ายแพ้ในการรบระหว่างไทยกับเชียงใหม่ ถ้าอ่านเรื่องนี้อย่างพินิจพิจารณาแล้วจะพบว่า
ส านวนโวหารที่ใช้เป็นแบบฉบับของอยุธยาตอนต้น โดยไม่มีการแก้ไขต่อเติมเสริมแต่งเลยทั้งนี้ 
เนื่องจากต้นฉบับที่ค้นพบยังคงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 1. ผู้แต่ง  ในบทประพันธ์ไม่ได้ระบุช่ือผู้แต่งไว้ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนักปราชญ์ 
ราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ที่ปรารถนาจะแต่งบทสดุดีพระเกียรติยศสมเด็จพระบรม 

ไตรโลกนาถให้ปรากฏไว้ด้วยความจงรักภักดีอันสูงสุด โดยไม่ประสงค์ออกนามของตนให้อยู่คงคู่กับกวี 
 2. ลักษณะการแต่ง  แต่งเป็นลิลิตดั้น ประกอบด้วย ร่ายดั้น โคลงดั้นบทกุญชรและ 

โคลงดั้นวิวิธมาลี รวมทั้งสิ้น 296 บท โดยมีร่ายเพียง 2 บท เนื้อหาบางตอนไม่ต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน
อาจเป็นได้ว่าผู้แต่งเว้นช่วงแต่งไม่ได้แต่งต่อเนื่องจนจบในช่วงเดียว 
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 3. สาระส าคัญ  เป็นบทนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วสรรเสริญพระบุญญาธิการแห่ง
องค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เล่าพระราชประวัติต้ังแต่ตอนประสูติ จนได้เสวยราชสมบัติเมื่อครั้ง
เจ้าเมืองเชียงยืน (เชลียง) เอาใจออกห่างไปเข้ากับเจ้าเมืองเชียงใหม่มาตีชัยนาท สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถได้ทรงยกทัพหลวงไปตีกลับคืน แล้วเสด็จไปประทับอยู่ ณ เมืองพิษณุโลก การสืบพุทธศาสนา
จากลังกา การเสด็จออกผนวชระยะหนึ่งจากนั้นพรรณนาถึงเหตุการณ์ทางเชียงใหม่อย่างละเอียด 
 คุณค่าที่ได้รับคุณค่าด้านต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านประวัติศาสตร์ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ส าคัญเกี่ยวกับการศึกสงครามระหว่างไทย
สุโขทัยกับเมืองล้านนาเชียงใหม่ในสมัยอยุธยาตอนต้น 
 2. ด้านวัฒนธรรมประเพณี แสดงให้เห็นถึงความเช่ือและการปฏิบัติตนของคนในสมัยนั้น
เช่น ความเช่ือที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพเจ้าเสด็จลงมาเพื่อดับทุกข์เข็ญของราษฎรและปกครอง
บ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข จึงท าให้มีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
 3. ด้านอิทธิพลต่อกวียุคหลังเช่น 
  3.1 เป็นตัวอย่างในการประพันธ์โคลงดั้น 

  3.2 มีการใช้ค าพรรณนาเหตุการณ์ได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจ 

  3.3 เป็นแรงบันดาลใจให้กรมสมเด็จพระปรมมานุชิตชิโนรสทรงประพันธ์ลิลิตตะเลงพ่าย 

มหาชาติค าหลวง 
 มหาชาติค าหลวงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาไทยที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบและเป็น
วรรณคดีค าหลวงเรือ่งแรกซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในต านาน
หนังสือมหาชาติว่าการแปลคาถาบาลีมาเป็นไทยเช่นน้ีคงมีมานานแล้วแต่ครั้งสุโขทัยหากแต่ฉบับเดิม
ศูนย์ไปเสียดังนั้นการแปลแบบนี้จึงมีหลักฐานแต่ในสมัยอยุธยา 
 หนังสือที่จะได้ช่ือว่า “ค าหลวง” มีลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นหนังสือที่พระมหากษัตริย์โปรดเกลา้ฯ ให้แต่งอาจจะเป็นบทพระราชนิพนธ์หรืออยู่
ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
 2. เป็นเรื่องศักดิ์สิทธ์ิหรือเรื่องส าคัญทางศาสนา 
 3. เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้ค าประพันธ์หลายประเภทคละกัน มีทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ และร่ายแต่
ไม่ใช้ “กลอน” ในการแต่ง 
 1. ผู้แตง่  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมพีระบรมราชโองการใหป้ระชุมนักปราชญ์ราช
บัณฑิตเพื่อแต่งมหาชาติค าหลวงข้ึนรวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ ในราว พ.ศ. 2025 พอถึงคราวเสียกรุงเมื่อปี 
พ.ศ. 2310 พบว่ามีของเดิมคงเหลืออยู่เพียง 7 กัณฑ์ สูญหายไป 6 กัณฑ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้แต่งซ่อมกัณฑ์ที่ขาดไป  ได้แก่ กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ กัณฑ์
จุลพน กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ และกัณฑ์ฉกษัตริย์จึงมีครบ 13 กัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2358 ดังนั้นผู้แต่ง
เรื่องนี้จึงมีอยู่ 2 สมัย คือสมัยอยุธยาตอนต้นและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 2. ลักษณะการแตง่  การแต่งจะยกคาถาบาลี 1 คาถา แล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ค า
ประพันธ์ เรียกว่า “แปลแต่ง” สลับกันไปอย่างนี้จนจบ มหาชาติค าหลวงมีคาถาบาลี 1,000 คาถาเมื่อ
น ามาใช้เทศน์จึงเรียกว่า“เทศน์คาถาพัน” 
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 3. สาระส าคัญ  มหาชาติ แปลว่าการเกิดที่ยิ่งใหญ่ หมายถึง พระชาติสุดท้ายของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร เพื่อทรงบ าเพ็ญทานบารมีอันเป็นบารีส าคัญ
ในพระชาตินี้และทรงบ าเพ็ญทศบารมีเป็นปรมัตถบารมี  มหาชาติค าหลวงมีเนื้อเรื่องแบ่งเป็นตอน
เรียกว่า“กัณฑ์”รวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ คือ 
  3.1 กัณฑ์ทศพร 
  3.2 กัณฑ์หิมพานต์ 
  3.3 ทานกัณฑ์ 
  3.4 กัณฑ์วนปเวสน์ 
  3.5 กัณฑ์ชูชก 
  3.6 กัณฑ์จุลพน 
  3.7 กัณฑ์มหาพน 
  3.8 กัณฑ์กุมาร 
  3.9 กัณฑ์มัทรี 
  3.10 กัณฑ์สักกบรรพ 
  3.11 กัณฑ์มหาราช 
  3.12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
  3.13 นครกัณฑ์ 
 คุณค่าทีไ่ด้รับคุณค่าในด้านต่างๆได้แก่ 
 1. ด้านภาษามีคุณค่า คือ 
  1.1 ท าให้เห็นความแตกต่างของส านวนในแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ส านวน
ภาษาจะต่างสมัยกันแต่ความไพเราะสละสลวยของบทประพันธ์มิได้ด้อยหรือแตกต่างกันเลยย่อมเป็น
การพิสูจน์ถึงอัจฉริยภาพของกวีที่มีช่ือเสียงของแต่ละยุคสมัยโดยแท้  เป็นตัวอย่างการแปลแต่ง
วรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆโดยวิธียกคาถาบาลีแล้วแปลภาษาไทยได้อย่างไพเราะงดงามชัดเจน
สละสลวย 
  1.2 ด้านศาสนามีความส าคัญ ได้แก่ 
   น ามาใช้อ่านหรือสวดในเทศกาลส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น เทศกาลเข้าพรรษา
เทศกาลออกพรรษา 
  1.3 ด้านสังคมให้ความรู้ด้านต่างๆเช่น 
   1.3.1 ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติท าให้ประเพณีนี้ยังคงมีมาตราบจนถึง
ปัจจุบัน 
   1.3.2 ความส าคัญของครอบครัว เมื่อพระเวสสันดรทรงถูกเนรเทศพระนางมัทรี
และพระโอรสธิดาก็เสด็จตามไปด้วย 
  1.4 ด้านอิทธิพลต่อกวีท าให้กวีน าเอามหาชาติมาแต่งอีกหลายส านวน เช่น 
   1.4.1 กาพย์มหาชาติ 
   1.4.2 มหาชาติกลอนเทศน์หรือเวสสันดรชาดก 
   1.4.3 ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
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ภาพประกอบที่  3.1  มหาชาติค าหลวง 
 
 

ลลิิตพระลอ 
 ลิลิตพระลอ ได้รับการยกย่องว่า เป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิตจากวรรณคดีสโมสร  

ซึ่งตั้งข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมลกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ. 2475 เนื้อเรื่องในลิลิตพระลอ
เป็นแบบโศกนาฏกรรม มีเหตุการณ์สะเทือนใจ หลากหลายอารมณ์ ทั้งรัก โศก เศร้า ตื่นเต้น การใช้
ถ้อยค ามีความไพเราะเพราะพริ้งซาบซึง้ตรงึใจเป็นอย่างยิ่ง ส านวนที่ใช้มีครบทุกรสของวรรณคดีหลาย
บทหลายตอนมีผู้จดจ าจนข้ึนใจและยังน ามาใช้กระทั่งถึงทุกวันนี้เช่น “เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด” 
“ยามไร้เด็ดดอกหญ้า แซมผม”“ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง”เป็นต้น 
 1. ผู้แต่ง  ไม่ทราบผู้แต่งและสมัยที่แต่งสันนิษฐานว่าเป็นพระราชโอรสองค์ใดองค์หนึ่ง
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงแต่ถวายเมื่อครั้งยังเป็นพระยุพราชภายหลังจากเสร็จศึกสงคราม
กับทางเหนือแล้วน าเอาเรื่องที่มีช่ือเสียงของทางเหนือไปแต่ง 
 2. ลักษณะการแต่ง  การแต่งเริ่มต้นด้วยร่ายดั้นต่อด้วยโคลงสี่สุภาพที่กลายมาจาก 

โคลงดั้น ต่อมาเป็นร่ายสุภาพสลับกันโคลงสุภาพด าเนินเรื่องไปจนจบ บางตนมีร่ายโบราณแทรก
ตอนท้ายต่อด้วยโคลงสี่สุภาพอีกสองบทเป็นเนื้อความเกี่ยวกับผู้แต่งรวมมีบทประพันธ์อยู่ 600 บท 
 3. สาระส าคญั  ลิลิตพระลอเป็นนิยายรักอมตะของทางเหนือ คือเรื่องพระเพื่อนพระแพง 
 คุณค่าที่ได้รับคุณค่าจากเรื่องนี้เช่น 
 1. ด้านภาษา 
  1.1 มีโคลงสี่สุภาพที่ถูกต้องตามแบบฉันทลักษณ์ทุกประการ 
  1.2 มีรสวรรณคดีที่ครบถ้วนทุกรส 
  1.3 ใช้ภาษาเก่าและมีภาษาถ่ินเหนือแทรกอยู่มาก 
 2. ด้านการปกครองท าให้รู้ถึงคุณลักษณะของผู้น าว่าจะต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว 
 3. ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
  3.1 ค่านิยมทางสังคมที่จะไม่ท าผิดประเพณี 
  3.2 การอบรมสั่งสอนลูก 
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 4. ด้านศาสนาและความเช่ือ 
  คติธรรมตามหลักศาสนาพุทธเช่ือในเรื่องบาปบุญ 
 5. ด้านอิทธิพลต่อกวียุคหลังลิลติพระลอเป็นเรื่องมีอิทธิพลต่อกวีในสมัยต่อมาเป็นจ านวน
มากเช่น 
  5.1 พระโหราธิบดีได้น าเอา โคลงที่ถูกต้องตามแบบแผนฉันทลักษณ์มาใช้เป็นตัวอย่าง
การท่องจ าโคลงสี่สุภาพในหนังสือจินดามณี 
  5.2 สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเลียนแบบโคลงบางบทในการแต่งลิลิต
ตะเลงพ่าย 
  5.3 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงประพันธ์เรื่องพระลอ  

เป็นบทละครร้อง 
 

แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยธุยาตอนปลาย 
 ในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 
2199-2231) เป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส
ฮอล์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น พวกบาทหลวงได้เข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาและได้ตั้งโรงเรียน
เพื่อสอนหนังสือพร้อมกับสอนศาสนาควบคู่กันไปโรงเรียนที่ตั้งข้ึนในขณะนั้นได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยา 
โรงเรียนมหาพราหมณ์วิทยาลัยคอนสแตนติน โรงเรียนสามเณร และวิทยาลัยแห่งชาติ (ขจร  
สุขพานิช 2509, 113) แต่เมื่อสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโรงเรียนเหล่าน้ีก็ปิดไป 
 สมัยนี้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตและกวีที่มีช่ือเสียงเป็นจ านวนมากนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์
คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปจนถึงราษฎรสามัญชนต่างมีความสนใจในกวีนิพนธ์เป็นอันมาก 
ยุคนี้จึงนับว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทยเพราะมีรัตนกวีและนักปราชญ์ราชบัณฑิตหลายท่านแต่ง
วรรณคดีที่ส าคัญไว้หลายเรื่องเช่น พระมหาราชครูแต่งเสือโคค าฉันท์ และสมุทรโฆษค าฉันท์  
ในตอนต้น ส่วนตอนกลางสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงแต่งต่อ ศรีปราชญ์แต่งอนิรุทธ์ค าฉันท์และ
โคลงเบ็ดเตล็ดต่างๆ พระศรีมโหสถแต่งโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนารายณ์โคลงอักษร 

สามหมู่และกาพย์ห่อโคลงเป็นต้น 
 ก่อนสิ้นสุดสมัยอยุธยาตอนปลายในพ.ศ. 2310 ยังมีอีกช่วงหนึ่งที่วรรณกรรมรุ่งเรืองคือ 
ช่วงแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301 ) ซึ่งเป็นยุคที่มีกวีนักปราชญ์ราชบัณฑิตจ านวนมาก
ฝากผลงานกวีที่ส าคัญไว้ในบรรณพิภพให้ใช้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กวีรุ่นหลังแต่ 
ค าประพันธ์อีกหลายเรื่องกวีที่มีช่ือเสียง เช่น เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ทรงแต่วรรณคดีศาสนา  
2 เรื่อง ช่ือ นันโทปนันนทสูตรค าหลวง และ พระมาลัยค าหลวง แล้วยังทรงแต่กาพย์เห่เรือ  กาพย์ 
ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เพลงยาว ฯลฯ บทพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้า
ธรรมธิเบศรมีความไพเราะยอดเยี่ยมเป็นที่สุด ยากจะหาผลงานกวีใดมาเทียบเทียมได้ 
 

  



37 
 

วรรณกรรมที่น ามาใช้เรียน 
 วรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่น ามาใช้เรียนนั้นบางเรื่องใช้เรียนตามหลักสูตร ใน 
พ.ศ. 2503 แล้วไม่ได้น ามาใช้เรียนอีกบางเรื่องยังน ามาใช้เรียนอยู่บางเรื่องไม่ได้ใช้ฉบับส านวน  

ในสมัยอยุธยาแต่เอาฉบับส านวนที่ง่ายกว่ามาเรียนและอีกหลายเรื่องที่ตัดตอนมาแล้วมีค าอธิบาย
เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งข้ึนอย่างไรก็ตามวรรณกรรมที่ส าคัญสมัยอยุธยามีเรียนในภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นวิชาเลือกเสรีคือ ท.031-ประวัติวรรณคดี 1 
 ตัวอย่างวรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีในแบบเรียนเล่มต่างๆเช่น  
 1. แบบเรียนวรรณคดีไทยเล่ม 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ 
  1.1 สมุทโฆษชาดก ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ุซึ่งเป็นชาดก
เรื่องเดียวกับสมุทโฆษค าฉันท์ 
  1.2 กาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
 2. แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่จดหมายราชทูตไทยในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชของพระยาโกษาธิบดี(ปาน) 
 3. ภาษาพิจารณ์เล่ม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
 

จนิดามณี 
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้อิสระแก่บาทหลวงในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
ประกอบกับมีผู้คนต่ืนตัวที่จะเรียนรู้หนังสือมากข้ึนจึงท าให้คนนิยมไปเรียนในโรงเรียนของหมอสอน
ศาสนา หรือคณะมิชชันนารีเป็นจ านวนมาก คนไทยได้เปลี่ยนศาสนาไปเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์เพื่อ
จะเรียนหนังสือและเรียนศาสนาควบคู่กันไปด้วยนอกจากนั้น คณะมิชชันนารียังต้องการให้
พระมหากษัตริย์ทรงเข้ารีตด้วยแต่ไม่ประสบความส าเร็จ (ภูธร ภูมะธน . 2527:25-26) สมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชจึงทรงวิตกว่าถ้าฝ่ายไทยไม่จัดการบ ารุงการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วจะเป็น
การเสียเปรียบและในขณะนั้น พระโหราธิบดีเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและวรรณคดีอยู่จึงทรงรับสั่งให้
พระโหราธิบดีแต่งต าราสอนภาษาไทยข้ึน (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล. 2518:7) ต าราน้ีคือ “จินดามณี” 
นับว่าเป็นต าราเรียนภาษาไทยเล่มแรกเท่าที่ค้นพบได้ 
 ช่ือหนังสือ “จินดามณี” ส าหรับความหมายของช่ือหนังสือ “จินดามณี” แปลว่า แก้วสารพัดนึก 
ซึ่งหมายถึงผู้ที่เรยีนหนังสือนี้แล้วมีความรู้แตกฉานทางภาษาไทยเปรียบเสมือนกับมีแก้วสารพัดนึกที่มี
ค่าควรเมืองอยู่กับตัว 
 1. ผู้แต่ง  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ที่ได้ทรงสันนิษฐาน
เกี่ยวกับผู้แต่งจินดามณีว่าพระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียนจินดามณีและพระราชพงศาวดาร (พงศาวดาร
ฉบับหลวงประเสรฐิอักษรนิติ) ตามพระราชด าริของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อใช้เป็นต าราเรียน
ของเด็กไทยและเป็นการให้ความรู้แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเมืองไทย 
 2. ลักษณะการแต่ง การแต่งจินดามณีมีลักษณะที่ควรตั้งข้อสังเกตอยู่ 2 ประการ คือ 
  2.1 บทไหว้ครู หรือเรียกว่า ประณามพจน์ตามปรกติแล้วจะมีอยู่ในตอนแรกของ
หนังสือเท่านั้นแต่ในจินดามณีมีถึง4แห่งได้แก่ 
   2.1.1 ตอนเริ่มต้นก่อนอธิบายศัพท์ 
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   2.1.2 ตอนก่อนอธิบายการใช้ ส ศ ษ 
   2.1.3 ตอนก่อนอธิบายการแจกแม่สะกด 
   2.1.4 ตอนก่อนอธิบายฉันทลักษณ์ 
 จากลักษณะดังกล่าวนี้  อาจวินิจฉัยเป็น 2 กรณีคือ หนังสือจินดามณีมีผู้แต่งหลายท่าน แต่
ละท่านแต่งเป็นตอน ๆส าหรับใช้สอนลูกศิษย์ในส านักเรียนของตน พระโหราธิบดีจึงน ามารวบรวม
และแก้ไขปรับปรุงบางสว่นในส านักเรียนของตนพระโหราธิบดีจึงน ามารวบรวมและแก้ไขปรับปรุงบาง
ส่วนรวมเป็นเล่มเรียกว่า “จินดามณี” หรืออีกกรณีหนึ่ง พระโหราธิบดีจงใจเขียนเป็นตอนๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับลกูศิษย์ที่มาสมัครเรียนในส านักเรียนของท่านภายหลังได้บันทึกรวมเป็นเล่มเดียวกันและ
เรียนช่ือว่า “จินดามณี” 
  2.2 เนื้อหาแบ่งเป็นตอนๆ ไม่ต่อเนื่อง และไม่เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เช่น
กล่าวถึงศัพท์ก่อนที่จะสอนให้รู้จักตัวอักษร สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ เป็นต้น ในกรณีนี้ขอตั้งข้อสังเกต
ว่าน่าจะมาจากการรวบรวมน ามาคัดเป็นเล่มสมุดไทยที่คัดลอกมาจากต้นฉบับเดิมในสมัยอยุธยาไม่ได้
คัดเรียงล าดับเล่ม 
 สาระส าคัญเนื้อหาในจินดามณีมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ภาคอักขรวิธี มี 3 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ศัพท์อักษร หรือ อักษรศัพท์ เป็นการรวบรวมค ายากที่มักอ่านและเขียนผิด
ได้แก่ ค าพ้องเสียง ค าศัพท์พร้อมค าแปลและค าพ้องความหมาย 
  1.2 การใช้ ส ศ ษ ไม้ม้วน ไม้มลาย การใช้ ฤ ฤา ฦ ฦา 
  1.3 การจ าแนกอักษร อธิบายสระ พยัญชนะ การประสมอักษรให้เป็นค าการ  

ผันเสียงวรรณยุกต์เอกและโท  การแจกแม่สะกดทั้งเก้าแม่  ค าเป็นค าตาย 
 2. ภาคฉันทลักษณ์มี 2 ตอน ดังนี ้
  2.1 การอธิบายโคลง กาพย์ กลอน และฉันท์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากวรรณคดี 
เรื่องต่าง ๆเช่น ลิลิตพระลอ มหาชาติค าหลวง บทพากย์รามเกียรติ์ 
  2.2 รหัสอักษร ไม่มีค าอธิบาย มีเพียงตัวอย่าง ผู้อ่านจะต้องถอดรหัสหรือถอดกล  

ให้ได้เรียงล าดับให้ถูกต้องจึงจะอ่านได้ใจความ เช่น ไทยนับสาม ไทยนับห้า ไทยหลงฤๅษีแปลงสาร
อักษรเลขเป็นต้น 
 จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ 
 ต่อมาภายหลังได้มีการค้นพบจินดามณีอีกเล่มหนึ่งระบุปีที่แต่งซึ่งเป็นปีแรกในรัชสมัย  

พระเจ้าบรมโกศ ปี พ.ศ. 2275 แต่ไม่ได้บอกช่ือผู้แต่งไว้ จึงเรียกช่ือจินดามณีฉบับนี้ตามสมัยที่แต่งว่า
“จินดามณีฉบับพระเจ้าบรมโกศ” 
 1. ผู้แต่ง เนื่องจากผู้แต่งไม่ได้ระบุช่ือไว้จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต 
ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ สมัยนี้วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก จึงท าให้มีผู้คนขวนขวายศึกษาหา
ความรู้ผู้แต่งคงจะแต่งข้ึนส าหรับใช้สอนศิษย์ในส านักของตน เหมือนเป็นคู่มือครูหรือบันทึกการสอน 
มากกว่าที่จะเขียนส าหรับใช้เป็นแบบเรียนโดยทั่วไปท าให้จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศไม่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายมากเท่ากับจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี 
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 2. ลักษณะการแต่ง เป็นความเรียงร้อยแก้ว ใช้ในการอธิบายอักขรวิธีเท่านั้น ไม่มี 
ภาคฉันทลักษณ์เหมือนจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี 
 สาระส าคัญเนื้อหามีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทยได้แก่ 
  1.1 การประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (พระร่วงเจ้า) ได้ระบุไว้
เป็นจุลศักราช 645 ส่วนในศิลาจารึกบอกเป็นมหาศักราช 1205 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 1826 
  1.2 การแต่งมหาชาติค าหลวงเป็นหลักฐานท าให้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าสมเด็จ  

พระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ประชุมสงฆ์และนักปราชญ์ราชบัณฑิต แต่ข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2025 
 2. เนื้อหาการอ่านเขียนภาษาไทยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
  2.1 อักษรไทยกล่าวถึง สระ พยัญชนะ การอ่านเสียงพยัญชนะการผันเสียงวรรณยุกต์
ตามไตรยางค์ 
  2.2 ตัวสะกด แม่ต่าง ๆ 8 แม่และ แม่ ก.กา ค าเป็น ค าตาย และพยัญชนะ ร หัน 
  2.3 การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ อธิบายการใช้ และบอกวิธีอ่านด้วย 
  2.4 ค าพ้องรูป เป็นค าที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมาย
แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  3.2  หนังสือ “จินดามณี” ฉบบัพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 

บทสรุป 
 การจัดการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงมีความคล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย ที่เน้น การอ่าน
ออกและเขียนได้ มีวรรณกรรมใช้เป็นแบบเรียน แต่ในด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนมีเพิ่มเติม 

จากส านักราชบัณฑิต และวัด นั่นคือ การมีส านักหมอสอนศาสนา ที่เริ่มมีบทบาทในการเรยีนการสอน
หนังสือมากข้ึน เนื่องจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยนั้นมีความรุ่งเรืองมาก จึงท าให้สมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชก าหนดให้การปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่พยายามให้มีการจัดท า
แบบเรียนให้ เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการสอนหนังสือแก่เยาวชนไทย โดยพระโหราธิบดีได ้

แต่งแบบเรียนช่ือ "จินดามณี"  ข้ึนเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย  ร่วมกับการมีวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง
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ข้ึนเป็นจ านวนมากในสมันกรุงศรีอยุธยานี้ เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า ลิลิตยวนพ่ายมหาชาติค าหลวง 
ลิลิตพระลอ โคลงทวาทศมาส กาพย์มหาชาติ ฯลฯ ซึ่งมีการน าวรรณกรรมเหล่าน้ันมาใช้เป็นบทเรียน
ในการสอนอ่าน เขียน และการสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่กุลบุตรกุลธิดา นอกจาก “จินดามณี
ฉบับพระโหราธิบดี” แล้ว ยังพบว่ามี “จินดามณีฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ” อีกด้วย ซึ่งเป็นเสมือน
คู่มือครูในการสอนภาษาไทย 
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แบบฝกึหดับทที ่3 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. การจัดการศึกษาในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไร  มีความแตกต่างจากสมัยสุโขทัย
หรือไม่ อย่างไร  จงอธิบาย 

  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
 2. สภาพสังคมสมัยอยุธยาที่มีหมอสอนศาสนาเข้ามาเผยแพร่ครสิต์ศาสนามผีลอย่างไรต่อ
การเรียนของคนไทยบ้าง  จงอภิปราย 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
 3. จินดามณีมีลักษณะและมีความส าคัญอย่างไร  จงอธิบาย 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่4 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรม สมยัธนบรุแีละรัตนโกสนิทร์ตอนตน้  

(รชักาลที ่1-4) 
 
 
แนวคดิ 
 ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังใช้หนังสือที่เหลือตกทอดมาจากสมัยอยุธยา 

ตอนปลาย คือหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีและจินดามณีฉบบัสมัยพระเจา้บรมโกศเป็นหลักใน
การสอนให้อ่านออกเขียนได้ เหตุการณ์ที่มีผลต่อความเจริญทางด้านการศึกษาของไทย คือ เหตุการณ์
ประชุมจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และมีความเจริญก้าวหน้าด้านการพิมพ์ เนื่องมาจากมี
ชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมจึงเริ่มมีผลต่อการ
จัดการศึกษาและหนังสือ วรรณกรรมที่ใช้เรียนเป็นอย่างมาก 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหนังสือเรียนในสมัยธนบุรี
และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคมในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นกับการจัดการศึกษา 
 3. สามารถอธิบายลักษณะของหนังสือจินดามณีฉบับต่างๆ ได ้

 
สาระการเรยีนรู้ 
 1. การจัดการศึกษาในสมัยธนบุรี 
 2. การจัดการศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-4) 
 3. เหตุการณ์ส าคัญยิ่งที่มีผลต่อความเจริญทางด้านการศึกษา 

 4. วรรณกรรมที่ใช้เรียน 
 5. แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 6. ประถม ก กา 
 7. สุบินทกุมาร 
 8. ประถมมาลา 
 9. ประถมจินดามณี เล่ม 1 
 10. ประถมจินดามณี เล่ม 2 
 11. ประเภทของหนังสือจินดามณี 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 
สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม  power  point 
 
การประเมินผล 
 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท าแบบฝึกหัด บทที่  4 
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บทที ่4 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัธนบรุแีละรัตนโกสนิทรต์อนตน้ 

(รชักาลที ่1-4) 
 
 
การจดัการศึกษาในสมัยธนบุรี 
 สมัยนี้บ้านเมืองยังระส่ าระสาย ไม่สงบสุข ทหารแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า  ราษฎร 

ยังหวาดกลัวภัยสงครามจากคราวที่กรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 กรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพียง 15 ปี 
(พ.ศ. 2310-2325) นับว่าเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นมาก บ้านเมือง วัดวาอาราม ปราสาทราชวังและ
ทรัพย์สมบัติที่มีค่าต่าง ๆ รวมถึงเอกสาร ต ารา วรรณคดีได้ถูกพม่าเผาผลาญไปเป็นจ านวนมาก ท าให้
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยสูญเสียไปในครั้งนี้มากมายมหาศาลอย่างนับประมาณค่าความเสียหาย
มิได้  ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพร่พลเข้ากอบกู้เอกราชได้ จึงไม่ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของพม่าต่อไป แล้วสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทน เนื่องจากไม่สามารถฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยา 
ให้กลับคืนได้ดังเดิม พระราชกรณียกิจที่ส าคัญคือการมุ่งรวบรวมคนไทยที่แตกแยก ให้หันมาสามัคคี
กันแล้วช่วยกันท านุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 
 เสทื้อน ศุภโสภณ (2527:75) กล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า 
ในด้านทางด้านการศึกษานั้น แม้จะยังไม่ได้ทรงฟื้นฟูการเล่าเรียนโดยทั่วไปแต่ก็ทรงเห็นความส าคัญ 
และสนับสนุนการเล่าเรียนพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ดังนั้นสมัยนี้จึงยังไม่มีแบบเรียนภาษาไทยเล่ม
ใหม่การเรียนยังใช้หนังสือที่เหลือตกทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย คือหนังสือจินดามณีฉบับ  

พระโหราธิบดีและจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศเป็นหลักในการสอนให้อ่านออกเขียนได้ผู้รู้
หนังสือได้แก่ พระภิกษุสงฆ์และพวกแม่ทับนายกองทั้งหลายซึ่งเป็นเหล่าทหารที่จ าต้องเตรียมพร้อม
ตลอดเวลาที่จะออกรบทัพจับศึกพอพักรบก็หาเวลาว่างแต่ค าประพันธ์เพื่อผ่อนคลาย ความเครียด 
ดังนั้นแม่พระเจ้าตากสินมหาราชหรือเจ้ากรุงธนบุรีทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตร าพระวรกายจากการ
สงครามแต่ก็ยังทรงแสดงพระอัจฉริยภาพทางเชิงกวีและมีพระราชนิพนธ์ให้เป็นมรดกไว้ใน 

วงวรรณกรรมไทยคือ พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทละครรวม 4 ตอนเป็นจ านวน 4 เล่มสมุดไทย 

ซึ่งเขียนลงสมุดไทยด า ตัวอักษรเป็นเส้นทอง สร้างด้วยความประณีตบรรจงเป็นอย่างยิง่  
 รามเกียรติ์บทละครฉบับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทั้ง 4 เล่มสมุดไทย จ านวน 4 ตอน 

มีดังนี ้
 เล่ม 1 ตอนพระมงกุฎ 
 เล่ม 2 ตอนหนุมานเกี้ยวนางวาริน 
 เล่ม 3 ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ 
 เล่ม 4 ตอนทศกัณฑ์ตั้งพิธีทรายกรดปลุกเสกหอกบิลพัท 
 นอกจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วยังมีกวีแต่งวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยนี้อีก เช่น 
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 1. นายสวนมหาดเล็ก แต่งโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นโคลงสี่สุภาพ จ านวน 
85 บทเมื่อ พ.ศ. 2314 โคลงเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสรรเสริญว่ามี
ประโยชน์ในทางความรู้ด้านโบราณคด ี
 2. หลวงสรวิชิต (หน) ต่อมาเป็นเจ้าพระยาพระคลังแต่งลิลิตเพชรมงกุฎเป็นลิลิตสุภาพ 
 3. พระยาราชสุภาวดี แต่งกฤษณาสอนน้องค าฉันท์ เป็นฉันท์และกาพย์ ระหว่าง พ.ศ. 
2312-2319 
 4. พระยามหานุภาพแต่งนิราศกวางตุ้ง เป็นกลอนสุภาพ ใน พ.ศ. 2324 เมื่อคราวที่ได้
เดินทางไปกับคณะราชทูตเพื่อเจริญพระราชไมตรี ณ ประเทศจีน 
 
การจัดการศึกษาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-4) 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรง
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ช่วงรัชสมัยนี้ (พ.ศ. 2325-
2352) บ้านเมืองไม่สงบเนื่องจากยังมีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง แต่พระองค์ก็ทรง 
เร่งสร้างบา้นเมอืงใหเ้จริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทั้งด้านศาสนาการปกครอง การศึกษาและวรรณคดีต่างๆ
ได้โปรดให้บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตประชุมกันเพื่อ 
 1. รวบรวมช าระพระไตรปิฎก 
 2. รวบรวมและสอบสวนกฎหมายในสมัยอยุธยาแล้วเรียบเรียงเพื่อน ามาใช้เรียกว่า
“กฎหมายตราสามดวง” 
 3. รวบรวมวรรณกรรมที่ตกทอดมาจากสมัยอยุธยาและแต่งซ่อมส่วนที่ขาดหายไปเมื่อ
คราวที่เสียกรุง 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นอัจฉริยกวีของไทยดังจะเห็นได้
จากบทพระราชนิพนธ์ที่น ามาใช้เรียน มีหลายเรื่อง เช่นบทละครรามเกียรติ์บางตอน ดาหลัง  
(หรืออิเหนาใหญ่) อิเหนา อุณรุทกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง เป็นต้น และได้โปรดเล้าฯ  
ให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นแม่กองในการอ านวยการแปลและเรียบเรียงร้อยแก้วเรื่องสามก๊ก 
และราชาธิราชเพื่อให้ความรู้ด้านต าราพิชัยสงครามและการปกครองแก่เหล่าทหารและข้าราชบริพาร
ทั้งหลายเพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะศึกสงครามอยู่ ผลงานของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  ที่เป็น 

ร้อยกรองได้แก่บทมโหรี เรื่องกากี 
 ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352-2367) 
บ้านเมือง เริ่มสงบสุข มีสงครามเพียงประปรายเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นรัตนศิลปินที่ทรงเช่ียวชาญ
หลายด้าน ทั้งวรรณกรรม ศิลปกรรมและดนตรี จึงทรงเป็นองค์อุปถัมภกเหล่าศิลปินทุกสาขา
พระบรมมหาราชวังนับเป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตและศิลปินทั้งหลาย 
เพื่อผลิตผลงานอันทรงคุณค่าเลิศล้ าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนไทยยังผลให้ศิลปกรรม  

ทุกแขนงในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองและนับเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยที่รุ่งเรืองเฉกเช่นรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 ด้านการศึกษาเล่าเรียน มีทั้งในพระบรมมหาราชวัง ต าหนักเจ้านายบ้านขุนนางและ วัด
ต่างๆ ที่มีพระภิกษุผู้มีวิชาความรู้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีโรงทานที่ทรงสร้างข้ึนเพื่อพระราชทาน
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เลี้ยงพระสงฆ์ สามเณรบริจาคพระราชทรัพย์แจกคนชราพิการ และ “…มีพระธรรมเทศนาและสอน
หนังสือวิชาการต่าง ๆโดยพระบรมราชประสงค์จะให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ชนทั้งหลายทั้งปวงใน
อธิโลกและปรโลกนั้นด้วย” (กรมวิชาการ2504,2) 
 สงครามยุติในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 บ้านเมืองจึง 
สงบร่มเย็น เป็นสุข พระองค์ก็ทรงเป็นกวีเอกเช่นกันได้ทรงแต่งเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างชอบ  

นางพิม และตอนขุนแผนพานางวันทองหนีบทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัย เพลงยาวกลอักษร ช่ือ  

ถอยหลังเข้าคลอง ฯลฯท าให้วรรณคดีรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ 2 กวีที่มีช่ือเสียงยังคงมีชีวิตอยู่
และมีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงแต่ลิลิตตะเลง
พ่าย ปฐมสมโพธิกถา กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ส าหรับเรื่อง สมุทรโฆษค าฉันท์นั้น ทรงแต่งต่อจา ก
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะทรงเห็นว่าค าฉันท์นี้ได้ถูกทิ้งค้างร้างมาร้อยกว่าปีไม่มีผู้ใดหาญกล้า
แต่งให้จบ จึงทรงวิริยะแต่งสมุทรโฆษค าฉันท์ถึง 3 ปีจึงจบบริบูรณ์ 
 
เหตุการณ์ส าคัญยิ่งที่มีผลตอ่ความเจริญทางด้านการศึกษา 
 1. การประชุมจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่างๆแก่ราษฎรทั่วไปที่สนใจ
ขวนขวายศึกษา จึงโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตเพื่อรวบรวมสรรพวิชามาจารึกไว้
เนื่องจากการจารึกครั้งนี้จะเป็นหลักฐานส าคัญสืบไป ท าให้ต้องมีการสาบานว่าจะจารึกความรู้ที่
ถูกต้องอย่างครบถ้วนไม่มีการขยักเคล็ดลับเอาไว้ จะได้เป็นวิทยาทานแก่ปวงชนชาวไทยต่อไป 
 2. ความก้าวหน้าด้านการพิมพ์แต่ก่อนคนไทยใช้วิธีการบันทึกความรู้ต่างๆ ด้วยการจารึก
บนหินและเขียนหรอืจารเปน็ลายมือคัดลงในใบลานและสมุดไทย ต่อมาได้มีการคิดประดิษฐต์ัวพิมพ์อักษร
ไทยข้ึน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2525,7 47-48) ทรงบรรยายว่า 
การพิมพ์หนังสือไทยนั้นมีสาเหตุจากการที่รัฐบาลอังกฤษต้องการติดต่อกับคนไทยจึงให้ร้อยเอกโลว์ 
(ต่อมาเป็นนายพันเอก) มาเรียนภาษาไทยที่ปีนังจนอ่านออกเขียนได้และแต่งหนังสือไวยากรณ์ไทย
ส าหรับชาวต่างประเทศเรียนภาษาไทย แล้วได้คิดท าตัวพิมพ์อักษรไทยและแท่นพิมพ์เพื่อพิมพ์หนังสือ
ไวยากรณ์ไทยที่เมืองกัลกัตตาใน พ.ศ. 2371 จากนั้นได้น าเอาเครื่องพิมพ์ไปไว้ที่สิงคโปร์ ต่อมา
ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันได้น าแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์อักษรไทยเข้ามาเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. 2378 และ
พิมพ์เอกสารภาษาไทยฉบับแรกคือ “พระกิตติคุณพระเยซูคริสต์” ส่วนเอกสารราชการฉบับแรกที่
พิมพ์คือ “ประกาศห้ามสูบฝิ่น” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเล
พิมพ์เสร็จเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2387 (ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. 2527,5) 
 พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411)  
เป็นช่วงที่ชาวตะวันตกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษได้เข้ามามี 
อิทธิพลและล่าอาณานิคมในแถบซีกโลกตะวันออกพระองค์ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลจึงทรงเตรียม
พระองค์ในระหว่างที่เสด็จออกผนวชเป็นเวลาถึง 26 พรรษา ได้ทรงศึกษาจนเช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์ 
ได้แก่ ภาษาบาลี ละตินและภาษาอังกฤษ รวมทั้งด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังทรง
วางรากฐานให้พระเจ้าลูกยาเธอได้ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปวิทยาการตะวันตกโดยทรงจ้างครูฝรั่ง
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และหมอสอนศาสนามาถวายพระอักษรท าให้เจ้านายและข้าราชการบริพารตามอย่างพระราชนิยม 
นับเป็นการเตรียมบุคคลให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
 
วรรณกรรมที่น ามาใช้เรียน 
 เนื่องจากวรรณกรรมที่ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีเป็นจ านวนมาก ทั้งบทพระราชนิพนธ์
ต่างๆ วรรณคดีที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองอีกมากมาย ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกวีและผลงาน 

ที่น ามาใช้เรียนในวิชาภาษาไทยที่เป็นวิชาบังคับแกนของระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ตอน 

ศึกไมยราพและตอนทศกัณฑ์ล้ม 
 2. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) - ราชาธิราชตอนพลายประกายมาสและสามก๊ก ตอนจู่ล่งฝ่าทัพ
รับอาเต๊า 
 3. สุนทรภู่ - นิราศเมืองแกลง พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสุนทร 
และเสภาขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามพบพ่อ 
 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร-โคลงโลกนิติ 
 5. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย – เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วแต่งงาน
กับนางพิมและกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
 6. นายนรินทรธิเบศร์ (อิน) -โคลงนิราศนรินทร์ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย–อิเหนาและสังข์ทอง 
 2. สุนทรภู่ -นิราศพระบาท 
 3. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) –ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมาร 
 4. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส– ลิลิตตะเลงพ่าย “นรชาติ”  
 5. หม่อมราโชทัย- นิราศลอนดอน ตอนคณะทูตถวายราชสาส์น 
 

แบบเรียนสมัยรตันโกสินทรต์อนต้น 
 พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์)ได้เขียนเรื่อง “โบราณศึกษา” กล่าวถึงหนังสือ 

ที่ใช้เรียนว่า “วิชาหนังสือซึ่งได้ศึกษาเล่าเรยีนกันมาตามโบราณวิชาน้ันข้าพเจ้าได้คิดรวบรวมเข้าดูตาม
โบราณต ารา ได้จ านวนหนังสือรวม 5 เล่ม” ดังนี้คือ 
 1. ประถม ก กา 
 2. สุบินทกุมาร 
 3. ประถมมาลา 
 4. ประถมจินดามณี เล่ม 1 
 5. ประถมจินดามณี เล่ม 2 
 (พระยาปริยัติธรรมธาดา. 2630:14) ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มจะกล่าวพอเป็นสังเขปดังนี้ 
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 1. ประถม ก กา 
  หนังสือประถม ก กา ไม่ได้ระบุช่ือผู้แต่ง และไม่ทราบสมัยที่แต่ง พระวรเวทย์พิสิฐ 
สันนิษฐานว่าน่าจะใช้เป็นแบบเรียนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
และใช้เป็นแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 ก่อนที่จะมีแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ 
  หนังสือประถม ก กามีอยู่หลายฉบับด้วยกัน เมื่อกรมศึกษาธิการพิมพ์แบบเรียนได้
น าเอาหนังสือประถม ก กาฉบับที่เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ (หม่อมราชวงศ์จิตร สุทัศน์ ภายหลังเป็นพระยา 

ศรีวรวงศ์) รวบรวมไว้มาพิมพ์เป็นแบบเรียนหนังสือไทยส าหรับช้ันมูลศึกษา 
  สาระส าคัญมีสาระส าคัญแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
  1. การแจกตัวสะกดแม่ต่างๆ เริ่มจาก แม่ ก กา แจกอักษร ก ถึง ฮ ประสมกัน สระ  
15 เสียงแทรก กาพย์ยานี แล้วแจกตัวสะกดแม่ต่าง ๆ 
  2. การอธิบายกฎเกณฑ์ของอักขรวิธี ได้แก่ การแบ่งพยัญชนะตามไตรยางค์การแบ่ง
ตามการออกเสียง การผันวรรณยุกต์อักษรน า การใช้ ฤ ฤา ฦ ฦๅ 
 2. สุบินทกุมาร 
  สุบินทกุมาร เรียกได้หลายช่ือ เช่น สุบินค ากาพย์สุบินค าเก่า สุบินกลอนสวดหรือ
กลอนสวดสุบิน เป็นต้นเรื่องสุบินทกุมารนี้นิยมท่องสวดกันมากและมีการคัดลอกกันเป็นหลายส านวน 
หลายฉบับท าให้มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปแต่ใจความส าคัญของเรื่องยังคงเหมือนกันอยู่ 
  สบุินทกุมารหรือสุบินค ากาพย์ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งและสมัยที่แต่ง สันนิษฐานว่าน่าจะ
แต่งในสมัยอยุธยาตอนปลายเนื่องจากลักษณะการแต่งเป็นกาพย์ส าหรับสวด ซึ่งเรียกว่า กลอนสวด
หรือกลอนวัดก็ได้กลอนชนิดนี้นิยมแต่งกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่ 4 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ (เบ็จวรรณ สุนทรากูล. 2525:16) การแต่งไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์มากนัก  
มีจังหวะคล้องจองท าให้อ่านแล้วจดจ าได้ง่าย 
  จุดประสงค์ในการแต่ง คือการมุ่งชักจูงใจให้เห็นความส าคัญของการบวชเพื่อจะได้ 
สืบทอดศาสนผู้บวชจะได้มีโอกาสศึกษาศาสนาให้เข้าใจและเรียนรู้หนังสือไปด้วย จึงเรียกว่า 
“การบวชเรียน” ซึ่งนับเป็นกิจที่พึงกระท าของชาวไทยจนกลายเป็นประเพณีที่พ่อแม่จะพาลูกชายไป
ฝากเรียนกับพระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือเมื่อโตข้ึนอายุครบบวชก็ให้บวชแล้วจึงแต่งงานมีครอบครัว
ต่อไป 
  สาระส าคัญเนื้อเรื่องนิทานแทรกคติสอนใจให้เห็นถึงอานิสงส์ของการบวชในพุทธศาสนา 
 3. ประถมมาลา 
  หนังสือประถมมาลาเป็นหนังสือแบบเรียนที่ส าคัญเล่มหนึ่งซึ่งแต่งข้ึนในสมัย 

กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้นผู้แต่งคือ พระเทพโมลี (พึ่งหรือผึ้ง) แห่งวัดราชบูรณะผู้เป็นกวีคนส าคัญและมี
ส่วนร่วมแต่งบทประพันธ์ที่จารึก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
  ลักษณะการแต่ง การแต่งเป็นกาพย์หรือเรียกว่ากลอนสวด มีทั้งกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง 
และกาพย์สุรางคณางค์เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีโดยใช้ค าประพันธ์ให้มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีโคลงอธิบายสมบูรณ์ การแต่งมุ่งอธิบายหลักเกณฑ์อย่างสั้นๆ ง่าย ๆได้กระทัดรัดและชัดเจน 
  สาระส าคัญเนื้อหาเรียบเรียงไว้อย่างสั้น ๆให้สอดคล้องกับหนังสือจินดามณีฉบับ  

พระโหราธิบดีเพื่อให้เรียนประกอบกันเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
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  1. กฎเกณฑ์ทางอักขรวิธีอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆ และสอดแทรกค าสอนไว้อธิบาย
หลักการเขียนอ่านค าไทย ไตรยางค์ การใช้เครื่องหมายและหลักไวยากรณ์ ภาษาบาลี 
  2. หลักการแต่งค าประพันธ์อธิบายโคลงสี่สุภาพ มีตัวอย่างโคลงกระทู้และโคลงกลบท 
 4. ประถมจินดามณี เล่ม 1 
  หนังสือประถมจนิดามณี เล่ม 1 ก็คือจินดามณีฉับพระโหราธิบดีที่แต่งในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเอง ประถมจินดามณี เล่ม 1 ยังคงใช้เป็นหนังสือ
แบบเรียนที่ส าคัญของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 5. ประถมจินดามณี เล่ม 2 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงแต่งหนังสือประถมจินดามณี 
เล่ม 2 ข้ึน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชปรารภให้ 
แต่งเพื่อใช้สอนพระราชโอรสและหมู่ข้าราชบริพารรวมเวลาตั้งแต่ทรงพระราชปรารภ จนทรงนิพนธ์
เสร็จ ราว 6 เดือนเศษ (ธนิต อยู่โพธ์ิ. 2502:124) กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงอธิบายว่าเป็นการ 

แต่งซ้อนจินดามณีของเก่าจึงเติมช่ือให้เป็น“จินดามณี เล่ม 2” 
  ลักษณะการแต่ง การแต่งใช้ทั้งฉันท์ กาพย์ ร่ายและโคลงมีความเรียงอธิบายเป็นร้อยแก้ว 
สาระส าคัญเนื้อหาแบ่งออกเป็น2 ตอนคือ 
  1. กฎเกณฑ์ทางอักขรวิธี กล่าวถึงสระ พยัญชนะ ไตรยางค์การแจกลูกทุกตัว อักษร 
ทุกแม่ตัวสะกด และแจกอักษรกล้ า แล้วผันวรรณยุกต์ตามอักษรทั้ง  3 หมู่ การใช้เครื่องหมาย  
การแผลงอักษร 
  2. การแต่งร้อยกรองข้ึนต้นด้วยร่ายสุภาพแล้วอธิบายหลักการแต่งร้อยกรอง 
 

ประเภทของหนังสือจินดามณี 
 เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์พบว่า จินดามณีหลายฉบับ หลายส านวนบางฉบับแตกต่าง
คลาดเคลื่อนกันไปไม่มากนัก เพราะคัดลอกกันมาหลายต่อบางตอนขาดหายไปและมีผู้แต่งเพิ่มเติม  

ให้ครบถ้วน ต่อมา ธนิต (กี) อยู่โพธ์ิ (2502:111-140) อธิบดีกรมศิลปากรเมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
ประจ าแผนกในกองวรรณคดีได้ช าระสอบสวนต้นฉบับจินดามณีทีอ่ยู่ในหอสมุดแหง่ชาติหลายเลม่สมุด
ไทยและเรียบเรียงเป็นจินดามณี เล่ม 1 ฉบับพระโหราธิบดีและจินดามณี 2 ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แล้วได้เขียน “บันทึกเรื่องหนังสือจินดามณี” ตามที่ได้สอบสวนไว้
โดยเฉพาะเรื่องช่ือของหนังสือที่เรียกแตกต่างกันไปหลายช่ือเป็นจินดามณีหรือจินดามุณีบ้าง  
จินดามนีหรือจินดามุรีบ้างนั้น ได้สรุปความเห็นว่าแม้สระอะกับสระอุจะแผลงกันได้ แต่ “…  
ที่ถูกน่าจะเป็นจินดามณีอย่างเดียวก็เพราะค าว่าจินดามณีนี้เป็นช่ือของแก้วสารพัตรนึกอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเช่ือกันมาแต่โบราณว่าถ้าใครมีอยู่แล้วอาจนึกอะไรให้ได้ผลส าเร็จตามใจนึกของผู้เป็นเจ้าของ  
ฉันใดท่านผู้แต่งตั้งนามของหนังสือนี้ ก็ฉันนั้น คือ น่าจะตั้งใจให้มีความหมายว่าถ้ากุลบุตรผู้ใด  

เรียนได้ตามหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะรู้แตกฉานในอักษรศาสตร์ของไทยได้เหมือนหนึ่งมีแก้วสารพัตรนึก
คือ จินดามณี…” และยังให้เหตุผลว่า กรมหลวงวงษาธิราชสนิทก็ทรงตั้งพระทัยจะให้เปรียบด้วยแก้ว
จากโคลงพระนิพนธ์ว่า “… เสนอช่ือจินดามณีดั่งแก้ว…”พร้อมทัง้ได้แบ่งประเภทของหนังสือจินดามณี
ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
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 1. จินดามณีฉบับความแปลก มีอยู่ 2 ฉบับ คือ ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ประทาน 1 เล่ม (หมายเลขที่ 1) กับฉบับที่เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดฯ  
1 เล่ม (หมายเลขที่ 1/ก) เป็นสมุดไทยด าเส้นตรงทั้ง 2 เล่ม 2 ฉบับนี้ส่วนมากมีความแปลกจากฉบับ
อื่นๆ 
 2. จินดามณีฉบับความพ้องมีหลายเล่มสมุดไทย หอสมุดฯ ซื้อไว้บ้าง มีผู้ให้บ้าง เข้าใจว่า
บางเล่มตรงกับที่หมอสมิธเคยได้ไปท าต้นฉบับพิมพ์จ าหน่ายที่โรงพิมพ์ครูสมิท บางคอแหลม จ.ศ. 
1232 (พ.ศ. 2413) ก็มี 
 3. จินดามณีฉบับพระนิพนธ์กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
 4. จินดามณีฉบับหมอบรัดเลรวบรวมพิมพ์จ าหน่าย (มีทั้ งประถม ก กา แจกลูก  
กับประถมมาลาและปทานุกรมพมิพ์รวมอยู่ในเลม่เดียวกัน) จินดามณีฉบับหมอบรัดเลรวบรวมนี้ต่อมา
โรงพิมพ์พานิชศุภผลได้เอามาพิมพ์จ าหน่ายอีกเมื่อ ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับ “จินดามณีฉบับความแปลก” ที่มีอยู่ 2 ฉบับซึ่งมีเนื้อหา 
แตกต่างไปจากจินดามณีฉบับความพ้องเล่มอื่นๆที่ส าคัญ 2 แห่งคือ 
 1. บานแพนกข้ึนต้นเหมือนกันทั้งสองฉบับด้วยการกล่าวถึงการประดิษฐ์อักษรไทยของ
พระร่วงเจ้าว่า “… ศักราช 645 ปีมะแมศก พญาร่วงเจ้าได้เมืองศรีสัชนาไลยจึงแต่งหนังสือไทย แล  
แม่อักษรไว้…” (ซึ่งการนับศักราชนี้เป็นจุลศักราช ตรงกับ พ.ศ. 1826) 
 2. เนื้อหาการผันวรรณยุกต์ตรีและจัตวา โดยกล่าวว่า “… ครั้นจุลศักราช 104 ปีชวดศก
จึงพระอาจาริยเจ้าผู้มีปัญญาแต่งจินดามณีถวาย หวังจะให้กุลบุตรอันจะเล่าเรียนนั้นรู้ที่ก าหนด
กฎหมาย พินเอก โท และไม้ม้วน ไม้มลาย และไม้ตรีจัตวา และครู ลหุ คือดั้งเดิมแม่อักษรไทยดั่งนี้…” 
ส าหรับจุลศักราช 104 น่าจะเขียนตกเลข 3 ควรจะเป็นจุลศักราช 1034 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2215 ปีชวด
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 เนื้อหาที่แตกต่างนี้เป็นลักษณะส าคัญของเนื้อหาในจินดามณี ฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ 
จึงน่าจะสรุปได้ว่า “จินดามณีฉบับความแปลก” คือ “จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ” นั่นเอง  
ในที่นี้จึงจัดแบ่งประเภทของหนังสือจินดามณีออกเป็น4ฉบับได้แก่ 
 1. จินดามณีฉบับพระโหราธิบดีหรือประถมจินดามณี เล่ม 1 
 2.  จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ 
 3.  จินดามณีฉบับพระนิพนธ์กรมหลวงวงษาธิราชสนิท หรือประถมจินดามณี เล่ม 2 
 4. จินดามณีฉบับหมอบรัดเลรวบรวมเป็นฉบับส ารวมใหญ่เพราะพิมพ์รวมหลายเรื่องไว้
เล่มเดียวกันมีประถม ก กา แจกลูก จินดามณีฉบับพระโหราธิบดีประถมมาลาและปทานุกรม 
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ภาพประกอบที่ 4.1 หนังสือแบบเรียน  ประถม ก.กา  และ จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล 

 
 
บทสรุป 
 ในสมัยกรุงธนบุรีนี้  พระเจ้ากรุงธนบุรีได้พยายามท านุบ ารุงบ้านเมืองในด้านต่างๆ ใน 

ด้านทางด้านการศึกษานั้น แม้จะยังไม่ได้ทรงฟื้นฟูการเล่าเรียนโดยทั่วไปแต่ก็ทรงเห็นความส าคัญ 
และสนับสนุนการเล่าเรียนพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ดังนั้นสมัยนี้จึงยังไม่มีแบบเรียนภาษาไทยเล่ม
ใหม่การเรียนยังใช้หนังสือที่เหลือตกทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย คือหนังสือจินดามณีฉบับ  

พระโหราธิบดีและจินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ เป็นหลักในการสอนให้อ่านออกเขียนได้  
พระเจ้ากรุงธนบุรีได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรม คือ พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์บทละครรวม 4 ตอน
เป็นจ านวน 4 เล่ม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 – 4) ยังคงใช้จินดามณีเป็นคู่มือของ
ครูผู้สอน (ราชบัณฑิตและพระภิกษุ) แต่มีผู้แต่งจินดามณีข้ึนมาอีกหลายฉบับ เช่น ฉบับความแปลก 
ฉบับความพ้องจินดามณีฉบับพระนิพนธ์กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และจินดามณีฉบับหมอบรัดเล 
รวมถึงมีการแต่งหนังสือเรียนข้ึนเพิ่มเติม เช่น ประถม ก กา สุบินทกุมาร ประถมมาลา ประถมจินดามณี 
เล่ม 1 2 เป็นต้น  สถานที่จัดการเรียนการสอนยังคงเป็นเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและ
กรุงธนบุรี นั่นคือ ส านักราชบัณฑิต และวัด เป็นสถานที่หลักดังเดิม 
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แบบฝกึหดับทที ่ 4 

 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 1. ในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเหตุการณ์ส าคัญเหตุการณ์ใดบ้างที่มี  
ผลต่อความเจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษาของไทยจงอธิบาย 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2. แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) 
ได้เขียนเรื่อง“โบราณศึกษา”มีจ านวนกี่เล่ม   เรื่องใดบ้าง  แต่ละเรื่องมีสาระส าคัญอย่างไร จงอธิบาย
พอสังเขป 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 3. จงอธิบายเกี่ยวกับ “หนังสือจินดามณี”  มาให้เข้าใจ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัปฏริปูการศกึษา (รชักาลที ่5) 

 
 

แนวคดิ 
 การพัฒนาการศึกษาของไทยเข้าสู่ระบบโรงเรียน หรืออาจเรียกว่าเป็นยุค “การปฏิรูป
การศึกษา”เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาอย่างมาก มีการก าหนดแบบเรียนและ 

มีหลักสูตร มีการวัดผลสอบไล่ให้ประกาศนียบัตรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการศึกษาระบบ
จารีตของไทยที่มีมาแต่อดีตสมัยรัฐบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชการที่ 5 ได้ด าเนินนโยบาย 

การพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ตามแนวของชาติตะวันตก 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการศึกษาระบบโรงเรียน 

ในสมัยปฏิรูปการศึกษาได้ 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในสมัยปฏิรูป
การศึกษา 
 3. เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการจัด
การศึกษาได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ปัจจัยที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน 
 2. วรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา 
 3. เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลให้วรรณกรรมสมัยนี้เจริญรุ่งเรือง 
 4. วรรณกรรมที่น ามาใช้เรียน 
 5. แบบเรียนภาษาไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา 
 6. แบบเรียนในระยะที่ 1 (พ.ศ.2414–2430) 
 7. แบบเรียนในระยะที่ 2 (พ.ศ.2431-2453) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม  power  point 
 

การประเมินผล 
 การสังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท าแบบฝึกหัด 
  



57 
 

บทที ่5  
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัปฏริปูการศกึษา (รชักาลที ่5) 

 
 
 การพัฒนาการศึกษาของไทยเข้าสู่ระบบโรงเรียนนี้  อาจเรียกว่าเป็นยุค “การปฏิรูป
การศึกษา”เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาอย่างมาก เช่น มีการสอบไล่ มีค้าจ้างครู  
มีการก าหนดแบบเรียนของการศึกษาอย่างมาก เช่น มีการสอบไล่มีค่าจ้างครู มีการก าหนดแบบเรียน
และมีหลักสูตร (ในสมัยแรก ๆ เรียกว่า โครงการศึกษา) มีการวัดผลสอบไล่ให้ประกาศนียบัตรซึ่งแต่
เดิมนั้นการศึกษาระบบจารีตของไทยต่างคนต่างจัดไม่เป็นระบบ สมัยรฐับาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ  
รัชการที่ 5 ได้ด าเนินนโยบายที่จะพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ตามแนวของชาติตะวันตก เช่น
ประกาศเลิกระบบทาส ปฏิรูประบบการปกครองหัวเมืองเป็นการรวมหัวเมืองประเทศราชช้ันนอกให้
เข้ากันเป็นรัฐชาติ และเป็นการกระจายอ านาจส่วนกลางไปสู่หัวเมืองที่เรียกว่า “หัวเมืองประเทศ
ราช” (ในสมัยก่อน พ.ศ. 2435 เริ่มปฏิรูปการปกครองหัวเมือง เมืองต่างๆ ในภาคเหนือและ 

ภาคอีสานและภาคใต้ บางหัวเมืองมีเจ้าเมืองปกครองตนเองในฐานะเป็นประเทศราช มีหน้าที่ส่งส่วย
ให้รัฐบาลกลาง การปฏิรูปการปกครองนี้ได้รวมอ านาจการปกครอง มาเป็นของรัฐบาลกลางโดย  

ส่งข้าหลวงเทศาภิบาลไปปกครอง ลดอ านาจเจ้าเมืองท้องถ่ินลงไปเป็นการรวมกันเป็นประเทศหรือ  

รัฐชาติที่สมบูรณ์) นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระเบียบราชการ การเก็บภาษีที่เรียกว่าหอรัษฎากรพิพัฒน์ 
(ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417) รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารราชการและด าเนินกิจการ
สาธารณูปโภคที่พัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเห็นว่าการพัฒนา
ประเทศนั้นจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของประชากรไปพร้อมๆ กันการที่จะพัฒนาประชากร 

ได้รวดเร็วและทั่วถึงนั้นก็คือจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโรงเรียนให้ประชาชนได้ศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

ปัจจัยที่ส าคญัที่ก่อใหเ้กิดการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน 
 การจัดการศึกษาระบบโรงเรยีนนี้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณอย่างมาก กว่าจะจัดโรงเรียนให้
ประชาชนได้ทั่วถึง อีกทั้งยังไม่มีครูนอกจากพระภิกษุที่สอนอยู่ตามพระอาราม รวมทั้งยังหารูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมยังไม่ได้  และผู้ที่มีความช านาญในการจัดการศึกษาก็มีจ านวนน้อย 
แต่กระนั้นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯก็ได้พยายามจัดตั้งโรงเรียนให้จงได้ตาม 

พระราชปณิธานซึ่งมีปัจจัยส าคัญๆพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การได้รับการศึกษาแบบใหม่ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯพระองค์เป็นประมุข 

ของชาติที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคือพระองค์เป็นราชโอรส 

ของสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยใหม่องค์แรกของไทย รัชกาลที่ 4  
ทรงปรับตัวให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศ ที่ชาวตะวันตกก าลังเข้ามามี
บทบาท พระองค์ทรงจ้างครูสตรีชาวอังกฤษ ช่ือ แอนนา เลียวโนเวนส์ มาถวายการสอนภาษาอังกฤษ
และวิทยาการสมัยใหม่แก่พระราชโอรส (รัชกาลที่ 5) เมื่อ พ.ศ. 2405 เป็นเวลา 5 ปี หลังจาก 

แหม่มแอนนาฯกลับไปแล้วทรงศึกษากับหมอจันดเล (John H. Chandler) อยู่ระยะหนึ่งครั้นเมื่อ

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1180/aboutme.htm


58 
 

ครองราชย์ (พ.ศ. 2411) ยังทรงศึกษากับนายแปตเตอร์สัน (Francis George Patterson) ต่ออีก
แสดงว่า พระองค์ (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนแบบตะวันตกไม่น้อยไปกว่าทรงศึกษาภาษาไทย
แบบจารีตท าให้พระองค์เห็นความส าคัญของการศึกษาแบบตะวันตกและการที่พระองค์ได้มีโอกาส
เสด็จต่างประเทศมีส่วนท าให้พระองค์เห็นความส าคัญของการศึกษาระบบใหม่มากข้ึน ดังจะเห็นได้
จากครั้งแรกเมื่อเสด็จกลับจากสิงค์โปร์ในปี พ.ศ. 2414 ทรงมีพระราชด าริจะตั้งโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษแก่ลูกขุนนาง แต่หาครูไม่ได้จึงส่งไปเรียนที่โรงเรียนแรฟเฟิลในสิงคโปร์แทนและในปี
เดียวกันนี้ (พ.ศ. 2414) ได้ประกาศพระราชโองการตั้งโรงเรยีนหลวงในพระบรมมหาราชวัง นับว่าเป็น
โรงเรียนแรกของทางราชการไทยเพื่อให้บุตรหลานของขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ศึกษา  

เล่าเรียนระบบใหม่แทนการศึกษาระบบจารีตเดิม (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 2525 : 195)  
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดในเรื่องการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้มีทัศนะ
กว้าง เห็นการณ์ไกลที่จะให้บุตรขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์ได้มีโอกาสศึกษาทั้งภาษาไทย เลข
และระเบียบราชการ รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย ฉะนั้น ด้วยพระราชปณิธานนี้เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่ง
ที่ก่อให้การศึกษาระบบโรงเรียนของไทยได้เจริญรุดหน้าและทรงอุดหนุนพระราชทรัพย์แก่ครูและ  

เบี้ยเลี้ยงนักเรียนอีกด้วยในครั้งนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร -ยางกูร)
เป็นอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกและได้แต่งหนังสือแบบเรียนหลวง (มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกรอักษร
ประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์)พิมพ์ครั้งแรกที่โรงพิมพ์หลวง  ปี พ.ศ. 2414 
จ านวน 2,000 ฉบับ 
 2. การได้รับแรงกระตุ้นและแบบอย่างจากชาวตะวันตกการที่ไทยเปิดค้าขายกับ  

ชาวต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายและเผยแพร่คริสต์ศาสนาที่
กรุงเทพฯ จ านวนมากข้ึนและกลุ่มมิชชันนารีได้เปิดโรงเรียนบ้างแล้ว เช่นน้ัน โรงเรียนหมอเรโนล์เฮาส์ 
(พ.ศ. 2395) ประกอบกับขุนนางไทยเริ่มเข้าใจความเจริญของชาวตะวันตกมากข้ึน ท าให้มีโลกทัศน์
กว้างขึ้น การที่ชาวตะวันตกได้น าวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาเผยแพร่มีการตั้งโรงพิมพ์ ออกหนังสือพิมพ์
ข่าวสาร และพิมพ์หนังสือเล่มออกจ าหน่าย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งต่อแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียน การที่
ชาวยุโรปน าเครื่องพิมพ์เข้ามานั้นช่วยให้วิชาการของไทยก้าวหน้ามากในระยะหลังเช่น มีการพิมพ์
หนังสือแบบเรียน และวรรณกรรมของสุนทรภู่ท าให้ชาวไทยเห็นความส าคัญของการศึกษาเล่าเรียน
มากขึ้น 
 หมอบลัดเล (แดน บิชแบรดเลย์) เข้ามาอยู่เมืองไทยเมื่อ พ.ศ. 2379 (ร.3 ป และสิ้นชีวิตใน
เมืองไทย พ.ศ. 2416 สมัย ร. 5) เป็นชาวอเมริกันเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาได้เสนอความเห็น
กระตุ้นให้มีการปรับปรุงการศึกษาของประเทศอยู่เนืองๆ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ของชาติ
ตะวันตกอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในภายหน้าในระยะสมัยเดียวกัน หมอสมิท ได้มาตั้งโรงพิมพ์ 
ที่บางคอแหลมได้มีส่วนกระตุ้นในการจัดการศึกษาระบบโรงเรียนอยู่ไม่น้อย เช่นเดียวกันการน า
แนวความคิดทางการศึกษาของชาวตะวันตกมาเผยแพร่ เป็นการสร้างมโนทัศน์ให้แก่ขุนนางไทยและ
ประชาชนชาวไทยให้เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาซึ่งเป็นแนวร่วมอีกแนวหนึ่งสนับสนุน
กิจการโรงเรียนที่องค์พระประมุขได้มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่จะจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลาย  

ทุกหัวเมือง 
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 3. ความต้องการเจ้าหน้าที่บริหารราชการในการปรับปรุงประเทศประเทศไทยรัชสมัย
พระจุลจอมเกล้าฯ ถูกชาติตะวันตกคุกคามอย่างหนักในการแสวงหาอาณานิคมซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิด
อยู่รอบบ้านแล้วในรัชสมัยพระจอมเกล้า ฯ (ร.4) เช่น ไทยเสียประเทศเขมรให้แก่ฝรั่งเศส ต่อมาสมัย
รัชกาลที่ 5 ภัยจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกรุนแรงยิ่งข้ึน ถ้าไทยไม่พัฒนาประเทศให้
ทันสมัยเห็นทีจะตกอยู่ใต้อ านาจของจักรวรรดินิยมตะวันตก ฉะนั้น รัฐบาลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 
มีนโยบายที่จะปรับปรุงประเทศจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพของประชาชนไปด้วยโดยเฉพาะความ
ต้องการเจ้าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินที่มีโลกทัศน์อันกว้าง ที่เรียกว่าหัวสมัยใหม่ เพราะพระองค์
ตระหนักดีว่าขุนนางรุ่นเก่านั้นโลกทัศน์แคบและยังไม่อาจจะปรับตัวในการบริหารราชการแผ่นดิน
ระบบใหม่ แบบตะวันตกได้ ฉะนั้นการจัดตั้งโรงสอนหนังสือหรือโรงสกูลนี้เป็นการฝึกหัดราชการ
แผ่นดินแก่บุตรหลานขุนนางและบุตรหลานของราษฎรเพื่อที่จะมารับราชการในองค์การของรัฐที่
ก าลังขยายอย่างรวดเร็วซึ่งจะเห็นได้จากการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรเมื่อปี  พ.ศ. 2427  
ที่วัดมหรรณพารามเป็นแห่งแรกนั้นและพยายามขยายไปตามหัวเมืองอีกด้วย 
 การปรับปรุงประเทศในสมัยรัฐบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องการ
ก าลังคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยราชการซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้รัฐบาลพัฒนาการศึกษาอย่างรุดหน้าเพื่อผลิต
คนเข้ามาใช้ในราชการแผ่นดินนอกจากตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรดังกล่าวแล้วยังได้ตั้งหน่ วย
ราชการที่มีหน้าที่ในการจดัการศึกษาโดยตรงคือ “กรมศึกษาธิการ” เมื่อ พ.ศ. 2430 และโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกรมคนแรก 
 

วรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา 
 สมัยปฏิรูปการศึกษา เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นระยะที่เริ่มรับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาซึ่งมีผลต่อด้านวรรณกรรมของไทยเป็นอย่างมากแม้วรรณกรรมร้อยกรองที่รุ่งเรือง
สูงสุดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะยังคงมีต่อเนื่องถึงสมัยนี้อยู่ก็ตามแต่ในระยะนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น
ความนิยมวรรณกรรมร้อยแก้วแบบตะวันตกมากข้ึนทั้งประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ที่เป็นนวนิยาย 
(Novel) และเรื่องสัน้ (Short Story) กับประเภทสารคด ี(Non-fiction) ซึ่งแต่งเป็นบทความและจดหมาย 
 กวีที่มีช่ือเสียงมีมากมาย นับแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเช่น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถมากทั้งด้านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
บทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ฯลฯ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเขียนบทความต่างๆทางประวัติศาสตร ์ทรงแต่งแบบเรียนเรว็ 
และนิทาน เช่น นิทานโบราณคดี ฯลฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงแต่งร้อย
กรอง เช่น โคลงเรื่องรามเกียรติ์ รุไบยาตชอง โอมาร์คัยยาม (Rubiyat of Omar Khayyam) ซึ่งกวี
ชาวอังกฤษแปลบทละครเรื่องสาวเครือฟ้า ทรงได้เค้าเรื่องมาจาก Madame Butterfly ฯลฯ พระยา
ศรีสุนทรโวหารแต่งแบบเรียนหลวงและหนังสือเรียนต่างๆหลายเล่มเป็นต้น 
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เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลใหว้รรณกรรมสมัยนี้เจริญรุ่งเรืองเช่น 
 การตั้งหอพระสมุด ได้ต้ังหอพระสมุดวชิรญาณเมื่อ พ.ศ. 2427 ปัจจุบันคือ หอสมุดแห่งชาติ 
 1. การออกหนังสอืพมิพ์ในสมัยนี้มกีารออกหนังสอืพิมพ์หลายฉบบั เช่น วชิรญาณ ทวีปัญญา 
ลักวิทยา ถลกวิทยาฯลฯ 
 2. การตั้งโบราณคดีสโมสร เมื่อ พ.ศ. 2450 เพื่อค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยแต่ต่อมาก็ได้เลิกล้มไป 
 

วรรณกรรมที่น ามาใช้เรียน 
 กวีในสมัยนี้มีผลงานอันทรงคุณค่ามากมายซึ่งคณะผู้จัดท าหนังสือเรียนภาษาไทยได้คัดเลือก
วรรณกรรมบางเรื่องมาให้นักเรียนเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ละระดับดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - บทร้อยกรองเรื่องพระสุริโยทัยขาดคอช้าง 
 2. พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) - สัตวภิธาน 
 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ  -บทร้อยกรองเรื่องสักวา 
 4. พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองค า สีหอุไร) -นิทานเทียบสุภาษิต : ฝนทั่งให้เป็นเข็ม พายเรือ
ทวนน้ า กลิ้งครกขึ้นเขา 
 5. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณอยุธยา) - ธรรมจริยา : ความสัตย์สุจริต 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -พระบรมราโชวาท สุภาษิตโสฬสไตรยางค์
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ พระราชวิจารณ์เรื่องจดหมายเหตุความทางจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี 
พระราชนิพนธ์ขัตติยพันธกรณีและพระนิพนธ์ตอบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ 
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ-พระครูวัดฉลอง 
 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร-นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ 
 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์-เสนาะฉันท์ 
 5. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)-ราตรี 
 6. พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)-นมัสการ : พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ มาตาปิตุคุณ อาจาริยคุณ 
 

แบบเรียนภาษาไทยสมัยปฏริปูการศึกษา 
 การใช้แบบเรียนในสมัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2414 – 2430 ใช้แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย 
อาจารยางกูร) 
 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2431- 2453 มีแบบเรียน 5 เล่มคือ แบบเรียนเร็วของสมเด็จกรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ, แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ, มูลปกรณ์ของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์, แบบเรียนใหม่ของ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีและแบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
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 แบบเรียนในระยะที่ 1 (พ.ศ.2414–2430)  
 แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร) 
 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) แต่งแบบเรียนหลวงเมื่อครั้งยังเป็นหลวงสารประเสริฐ
แบบเรียนชุดนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2414 ส าหรับใช้เป็นแบบสอนหนังสือไทยซึ่งมีเพียง 5 เรื่อง  
ในการพิมพ์ครั้งแรก ไวพจน์พิจารณ์ แทรกอยู่ในสังโยคพิธานต่อมาผู้แต่งได้รบรวมค าแล้วจัดหมวดหมู่ 
แยกเนื้อหาเป็นอีกเล่มหนึ่ง แบบเรียนชุดนี้มี 6 เล่ม รวมเรียกว่า แบบเรียนหลวง 6 เล่ม บางทีก็
เรียกว่าแบบสอนหนังสือไทยหรือใช้ช่ือตามหนังสือเล่มแรกว่า แบบเรียนชุดมูลบทบร รพกิจก็ได้
แบบเรียนทั้ง 6 มีช่ือคล้องจองกันว่า มูลบทบรรพกิจ วาหะนิต์ินิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานไวพจน์
พิจารณ์และพิศาลการันต์ 
 แบบเรียนในระยะที่ 2 (พ.ศ.2431-2453) 
 มีแบบเรียน 5 เล่ม คือ 
 1. แบบเรียนของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
  แบบเรียนเร็วของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ มี 3 เล่มแต่ละเล่มมีรายละเอียด
ดังนี ้
  แบบเรียนเร็วเล่ม 1 
  แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 เป็นหนังสือสอนอ่าน แบ่งเนื้อหาเป็นบทและมีแบบสอนอ่าน  
เริ่มจากพยัญชนะ 44 ตัวแบ่งเป็นวรรคตามฐานที่เกิด แล้วมีแบบทดสอบทายพยัญชนะ การประสม
สระในมาตราแม่ ก กา คือ มาตราที่ไม่มีตัวสะกด มีบทสอนอ่านเป็นค าพยางค์เดียวแล้วเพิ่มพยางค์
ด้วยการเอาค ามาประสมกันให้มีความหมายเป็นค า เป็นวลีสอนการผันวรรณยุกต์ตามด้วยมาตรา
ตัวสะกดต่างๆ เอาค าที่เรียนแล้วมาผูกเป็นประโยคง่ายๆ แล้วแต่งเป็นเรื่องสั้นๆ 
  แบบเรียนเร็วเล่ม 2 
  แบบเรียนเร็ว เล่ม 2 เป็นหนังสือต่อจากแบบเรียนเร็วเล่ม 1 ใช้ส าหรับสอนอ่านเขียน
และการใช้ค ามีแบบฝึกเขียนมากกว่าแบบฝึกอ่านมีเนื้อหาสอนการใช้ไม้ม้วนไม้มลายและค าที่ใช้  

ไม้มลายที่มีตัว ย ข้างท้ายซึ่งบางค าเขียนต่างจากปัจจุบัน เล่ม 2 นี้ จะเน้นแบบฝึกทั้งฝึกอ่าน 
ฝึกเขียนตามค าบอก ฝึกสังเกตค าที่แตกต่างกัน เช่น ค าที่ใช้ไม้ม้วนกับไม้มลายฝึกเติมค าในช่องว่างให้
รู้จักคิดหาค าที่เหมาะสมมาใช้ซึ่งนับว่าเป็นแบบเรียนที่ทันสมัยเปลี่ยนจากการสอนให้ท่องจ ามาเป็น
การสอนให้รู้จักคิดเลือกสรรหาค าและรู้จักตัดสินใจใช้ค าอย่างเหมาะสม 
 แบบเรียนเร็วเล่ม 3 
 แบบเรียนเร็วเล่ม 3 มีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
 ภาคที่ 1 ว่าด้วยชนิดของค า 7 ชนิดคือ ค าเช่ือ ค ากริยา ค าคุณ ค าวิเศษณ์ ค าต่อ ค าออก
เสียงและค าแทนช่ือ ประโยค การเรียงค าในประโยค ประโยค 2 ส่วน ประโยค 3 ส่วน 
 ภาคที่ 2 ว่าด้วยการแต่งประโยค ทั้งส่วนช่ือผู้ท า ส่วนกริยาและส่วนช่ือผู้ถูกท าการแต่งประโยค
ความรวม 
 ภาคที่ 3 ว่าด้วย การเก็บใจความด้วยการลดค าแต่ง (ค าขยาย) ให้เหลือแต่ใจความส าคัญ 
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ภาพประกอบที่  5.1  แบบเรียนเร็วใหม่ ของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
 
 2. แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ 
  พระยาปริยัติธรรมธาดาเป็นผู้แต่งแบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการส าหรับน ามาใช้
อ่านคู่กับแบบเรียนแล้วตามประเพณีการอ่านหนังสือต้องมีหนังสือส าหรับหัดให้นักเรียนอ่านเพื่อซ้อม
ความรู้ที่ได้เรียนมาจากต าราพอเรียนเรื่องหนึ่งจบก็จะอ่านซ้อมไปหลายๆ เรื่องจนอ่านคล่องแต่งเป็น
เรื่องง่ายๆ สั้นๆ ส าหรับให้นักเรียนอ่านเรื่องหนึ่งในวันหนึ่งวิธีสอนคือ ให้นักเรียนอ่านวันละเรื่องหรือ
ครึ่งเรื่องตามระดับสติปัญญาของเด็กวันต่อมาก็ให้เล่าเรื่องที่อ่านเหมือนเล่านิทาน 
 3. มลูปกรณ์ของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ 
  นอกจากแบบเรียนเร็วของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ที่กรมศึกษาธิการจัดพิมพ์
แล้วยังมีการใช้แบบเรียนมูลปกรณ์ 3 เล่ม  ของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ซึ่งแต่งในช่วงเดียวกัน แต่ทีหลัง
แบบเรียนหลวง 6 เล่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นหนังสือสอนการอ่านและการเขียน 
 4. แบบเรียนใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
  เมื่อประกาศใช้โครงการศึกษาฉบับแรกใน พ.ศ. 2441 จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรและแบบเรียน วิชาภาษาไทยได้เปลี่ยนจากแบบเรียนเร็ว 3 เล่ม มาใช้แบบเรียนใหม่ 3 เล่ม
ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งแก้ไขปรับปรุงจากแบบเรียนเร็วให้นักเรียนสามารถเรียนได้ง่ายและ
เร็วข้ึนขณะนั้นเริ่มมีการฝึกหัดครูแล้ว ถ้าครูฝึกหัดมาดีและสอนตามวิธีของแบบเรียนแล้วเด็กก็จะ  

อ่านได้เร็วกว่าสมัยโบราณ แต่ถ้าครูไม่รู้วิธีสอนเมื่อเด็กเรียนจบแบบเรียนแล้วจะยังอ่านหนังสือไม่ออก
จนวิจารณ์กันว่าแบบเรียนเร็วสู้มูลบทบรรพกิจที่เป็นหนังสือเดิมไม่ได้ 
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้แต่งแบบเรียนใหม่นี้แล้วทดลองใช้สอนที่โรงเรียนจุลนาค
ก่อนต่อมาได้มอบให้รัฐบาลและใช้เป็นแบบเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วไปซึ่งผู้แต่งก็ระบุไว้ในค าน าว่า 
หนังสือจะไม่เป็นครูเหมือนในจนิดามณีและมูลบทบรรพกิจครูจะต้องเป็นครูเอง (เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล. 
2525:59-60) 
 แบบเรียนใหม่ 7 เล่มลักษณะการน าเสนอเนื้อหาที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1. การสอนพยัญชนะ และสระไม่เสนอเรื่องล าดับจาก ก ถึง ฮ แต่เริ่มจากอักษรที่ง่าย
ส าหรับเด็กก่อน ดังนั้นในบทที่ 1 จึงเริ่มต้นที่พยัญชนะตัว บ และ ป สระ คือ อ อ า เอาแล้วประสมกัน
อ่านเป็นค า เช่น 
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  บ-อา-บา (อ่านว่า บอ-อา-บา) 
  บ-อ า-บ า (อ่านว่า บอ-อ า- บ า) 
  บ-เอา-เบา (อ่านว่า บอ-เอา-เบา) 
  ป-อา-ปา (อ่านว่า ปอ-อา-ปา) 
  ป-อ า-ป า (อ่านว่า ปอ-อ า-ป า) 
  ป-เอา-เปา (อ่านว่า ปอ-เอา-เปา) 
 2. มาตราแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  2.1 มาตราแม่ ก กา 
  2.2 มาตราตัวสะกดค าเป็น 
  2.3 มาตราตัวสะกดค าตาย 
  การแบ่งมาตราแบบนี้เหมือนกับมูลปกรณ์ คือ เล่ม 1 เป็นมาตรา แม่ ก กา เหมือนกัน 
เล่ม 2 เป็นมาตราแม่กง กน กม เกย ซึ่งก็คือมาตราตัวสะกดค าเป็น และ เล่ม 3 เป็นมาตราแม่กกกด 
กบ คือ มาตราตัวสะกดค าตาย นั่นเองแต่การผันอักษรในมูลปกรณ์ผันทุกค าเหมือนมูลบทบรรพกิจ
ส่วนแบบเรียนใหม่เน้นเฉพาะค าที่มีความหมายเหมือนแบบเรียนเร็ว 
 3. เนื้อหามีการน าเสนอแบบเปรียบเทียบ เช่นอักษรควบกล้ าจะสอนเปรียบเทียบกับ
อักษรเดียว เช่น ก-กี กร-กรี, ป-ปา, ปล-ปลา ฯลฯแล้วยกค าที่มีความหมาย เช่น หัวปลี ตัวปลา ฯลฯ 
ซึ่งต่างจากแบบเรียนหลวงเล่ม 3 –อักษรประโยค จะแจกอักษรควบทุกค า แล้วสรุปว่า มีค าที่ใช้ได้อยู่
กี่ค าจึงท าให้เนื้อหาเยิ่นเย้อ น่าเบื่อหน่ายเพราะค าส่วนใหญ่ไม่มีความหมาย แต่มีข้อดีคือท าให้ผู้เรียน
เขียนได้ถูกต้อง แม่นย าเพราะมีการฝึกหัดมาก 
 5. แบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
  แบบสอนอ่านใหม่มี 7 เล่ม ส าหรับใช้คู่กับแบบเรียนใหม่ เพื่อให้นักเรียนฝึกหัดอ่านให้
คล่องแคล่วเนื้อหามีจุดมุ่งหมายในการอบรมสั่งสอนผูอ้่านใหคิ้ดอย่างมีเหตุผลเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้มี
น้ าใจเป็นนักกีฬาและให้รู้จกัหน้าทีเ่ปน็พลเมืองดี ดังนั้นแบบสอนอ่านใหม่ทุกเลม่จึงมีเนื้อหาแบ่งเป็น3
ภาคคือ 
  ภาคที่ 1 เรื่องธรรมชาติศึกษา เพื่อให้รู้ว่าความลับของธรรมชาติเป็นเบื้องต้นแห่ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะอบรมให้อยู่ในอ านาจแห่งเหตุ กล่าวถึงความลับของธรรมชาติ สัตว์ พืช โลก 
ท้องฟ้า ฯลฯ 
  ภาคที่ 2 เรื่องกีฬาเพื่ออบรมให้มีน้ าใจนักกีฬา คือ น้ าใจซึ่งไว้ใจได้ ทั้ งมิตรทั้งศัตรู
เพราะเป็นน้ าใจที่สุภาพและรักเกียรติ กล่าวถึง กีฬาต่าง ๆ เช่น มอญซ่อนผ้า ตี่จับซ่อนหา โพงพาง 
ฯลฯ 
  ภาคที่ 3 เรื่องหน้าที่พลเมืองดีเพื่ออบรมให้เป็นพลเมืองดี รู้หน้าที่ของพลเมืองตาม 
รัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการท าให้เป็นคนไม่รกโลก การตอบแทน ค าแนะน าดีรัฐพลี การสมาคมหน้าที่
ของเจ้าบ้านและลูกบ้าน เรื่องของบุคคลส าคัญ เช่น ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล  เฮ็นรี่ ฟอร์ด ฯลฯ 
 นอกจากนี้ในช่วงที่2ยังมีแบบสอนอ่านอื่นๆอีกได้แก่ 
 1. แบบสอนอ่านวิชาภาษาไทย ใช้แบบสอนอ่านกวีนิพนธ์ต่างๆที่ตัดตอนมาจาก วรรณคดี 
เช่นรามเกียรติ์ตอนศึกกุมภกรรณและตอนท้าวมาลีวราชว่าความ  สังข์ทองตอนเลือกคู่ หาปลาหาเนื้อ 
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และตอนตีคลี สามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ ราชาธิราชตอนศึกเจ้าฝรั่งมังฆ้อง   อิเหนาตอนศึกท้าว 

กะหมังกุหนิง พระอภัยมณีตอนครองเมืองผลึกและแบบสอนอ่านสุภาษติได้แก่ อิศปปกรณ า- ไม่ทราบ
ผู้แต่งเป็นนิทานสุภาษิตส าหรับเด็กหิโตประเทศ วัตถุปะกะระฌ า– เป็นนิทานสอนหลักธรรมทาง 
พุทธศาสนาและนิทานอิสป-ผู้แต่งคือ มหาอ ามาตย์ตรีพระยาเมธาธิบดี เป็นนิทานสั้นๆแล้วมีบทสรุป
สั่งสอนตอนท้ายเรื่อง 
 2. แบบสอนอ่านวิชาเฉพาะ เช่นแบบสอนอ่านพงศาวดาร เรียบเรียงโดยพระยาวิสุทธิ 

สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) แบบสอนอ่านภูมิศาสตร์ ผู้แต่งคือนายดับบลิว ยี ยอนสัน ผู้แปลคือ 
พระยาเมธาธิบดีและเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แบบสอนอ่านธรรมจริยา และหนังสือพลเมืองดีของ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ขณะนิกูล)อีกเล่มหนึ่งเป็นของหลวงประมูลวิชาเพิ่ม (ชุ่ม ชินะเตมีย์)  
แบบสอนอ่านการเพาะปลูกของพระยาเมธาธิบดี แบบสอนอ่านการค้าขายของพระยาพณิชยศาสตรวิธาน 
เป็นต้น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่  5.2 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี ภาพประกอบที่  5.3 แบบสอนอ่านใหม่  เล่ม 6 
 
 

บทสรุป 
 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ 5) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล
มาจากแรงผลักดันจากประเทศตะวันตก และความต้องการให้ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมกับ
อารยประเทศต่างๆ  การต้องการคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยราชการนี้มีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้
รัฐบาลได้มีพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความเจริญรุดหน้า เพื่อผลิตคนเข้ามาใช้ในราชการแผ่นดิน
นอกจากตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรดังกล่าวแล้วยังได้ตั้งหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาโดยตรงคือ “กรมศึกษาธิการ” เมื่อ พ.ศ. 2430 และโปรดเกล้าฯให้สมเด็จกรมพระยาด ารง
ราชานุภาพเป็นเสนาบดีกรมคนแรก  แบบเรียนภาษาไทยสมัยปฏิรูปการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2414 – 2430 ใช้แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
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ระยะที่ 2 พ.ศ. 2431- 2453 มีแบบเรียน 5 เล่มคือ แบบเรียนเร็วของสมเด็จกรม พระยาด ารง 
ราชานุภาพ, แบบสอนอ่านของกรมศึกษาธิการ, มูลปกรณ์ของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์, แบบเรียนใหม่ของ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรแีละแบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นอกเหนือจากนี้ยังมี
หนังสือเรียนเล่มอื่นๆ ข้ึนเพื่อใช้ในโรงเรียน จึงนับได้ว่า ในสมัยปฏิรูปการศึกษาน้ีเป็นยุคที่มีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีหนังสือเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งประเทศ  เนื้อหาในหนังสือเรียนมี 
ความหลากหลายในสรรพวิทยามากข้ึน 
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แบบฝกึหดับทที ่5 
 
ให้นักศึกษาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. การเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากแบบจารีตมาสู่ระบบโรงเรียน เปรียบได้กับค าตอบข้อใด 
 ก การปฏิวัติการศึกษา 
 ข. การปฏิรูปการศึกษา 
 ค. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 ง. การออกพระราชบัญญัติการศึกษา 
2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน 
 ก. การได้รับการศึกษาแบบใหม่ของรัชกาลที่ 5 
 ข. การได้รับแรงกระตุ้นจากชาวตะวันตก 
 ค. การได้รับแรงกระตุ้นจากราษฎรชาวไทย 
 ง. ความต้องการเจ้าหน้าที่มาบริหารราชการ 
3. บุคคลในข้อใดเป็นครูของรัชกาลที่ 5  หลังข้ึนครองราชย์แล้ว 
 ก. แหม่มแอนนา  เลียวโนเวนส์ 
 ข. หมอจันดเล 
 ค. นายแปตเตอร์สัน 
 ง. หมอบลัดเล 
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. รัชกาลที่ 5 พระราชทานเงินเดือนครูพอควรแก่ค่าใช้จ่าย 
 ข. รัชกาลที่ 5  พระราชทานเครื่องนุ่งห่มแก่นักเรียน 
 ค. รัชกาลที่ 5 ทรงจัดให้มีโรงเรียนสอนในพระบรมมหาราชวัง 
 ง. ครูจะเคร่งครัดต่อกฎระเบียบและต่อนักเรียน 
5. ชาวตะวันตกคนใดที่พยายามเสนอความเห็นให้คนไทยปรับปรุงการศึกษาเพื่อให้คนไทย 
 ได้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ที่ทันสมัยของชาวตะวันตก 
 ก. แหม่มแอนนา  เลียวโนเวนส์ 
 ข. หมอบลัดเล 
 ค. นายแปตเตอร์สัน 
 ง. หมอจันดเล 
6. วิทยาการด้านใดที่ชาวตะวันตกได้น าเข้ามาเผยแพร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีส่วนช่วยให้ 
 วิชาการของไทยก้าวหน้าข้ึนในระยะต่อมา 
 ก. การพิมพ์ 
 ข. การแพทย์ 
 ค. การเดินเรือ 
 ง. การทหาร 
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7. บุคคลใดเป็นเสนาบดีคนแรกของ “กรมศึกษาธิการ” 
 ก. พระยาศรีสุนทรโวหาร 
 ข. กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
 ค. ม.ร.ว. ปีย์  มาลากุล 
 ง. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ “โครงการศึกษา” 
 ก. อาคารเรียน 

 ข. เนื้อหาวิชาที่เรียน 
 ค. ระดับช้ัน 
 ง. ระยะเวลาที่เรียน 
9. “การสอบไล่” หมายถึงข้อใด 
 ก. สอบเข้ารับราชการได ้
 ข. การขาดจากการเป็นไพร่ 
 ค. การได้หนังสือสักคุ้ม 
 ง. การสอบเลื่อนช้ันได้ 
10 ข้อใดไม่ใช้เนื้อหาในแบบสอนอ่านใหม่ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
 ก. หลักภาษาไทย 
 ข. ธรรมชาติศึกษา 
 ค. กีฬา 
 ง. หน้าที่พลเมือง 
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 ม.ป.ท. 
   .  (2506).  มลูบทบรรพกจิวาหนติิน์กิร อกัษรประโยค สงัคโยคพิธาน ไวพจนพ์จิารณ ์ 
 พศิาลการนัต.์ พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร. 
เอกสารเรือ่งจดัการศกึษาในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั.(2511). พระนคร:  
 คณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเถลงิราชสมบัติครบ 100 ปใีนพระบาทสมเดจ็ 
 พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6 
หนงัสอืเรียนและวรรณกรรมสมยัก่อนเปลีย่นแปลงการปกครองถึงปจัจบุนั 

(รชักาลที ่6-9) 
 
 

แนวคดิ 
 นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ.2464  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มี
การประกาศใช้หลักสูตรมาหลายครั้ง ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ละครั้งมักก าหนดช้ันเรียน
แตกต่างกันไป และก าหนดหนังสือแบบเรียนที่ใช้ต่างกันด้วย การพัฒนาหนังสือแบบเรียนที่ส าคัญ 
เช่น แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ  แบบเรียนเร็วของหลวงดรุณกิจวิทูร และ 

นายฉันท์ ข าวิไล แบบสอนอ่านมาตรฐานของนายยง อิงคเวทย์ แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดาคาวี 
ของนายอภัย จันทวิมล เป็นต้น หนังสือแบบเรียนในยุคหลังๆ เน้นการสอนอ่านเป็นค ามากกว่า 

การประสมอักษร 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลง  

การปกครองจนถึงปัจจุบันได้ 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในสมัยก่อน
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันได้ 
 3. เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการจัด
การศึกษาได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
 2. การพัฒนาหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
 3. วรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมัยปัจจุบัน 
 4. แบบเรียนสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมัยปัจจุบัน 
 5. สยามไวยากรณ์ (หลักภาษาไทย) ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
 6. แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ 

 7. แบบสอนอ่านมาตรฐานของ นายยง  อิงคเวทย์ 
 8. แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้าของนาย กี่  กีรติวิทโยฬาร 
 9. แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวีของนายอภัย  จันทวิมล 
 10. หนังสือดรุณศึกษาของภราดา ฟ.ฮีแลร์ 
 11. หนังสือเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1180/aboutme.htm
http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1180/aboutme.htm
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การบรรยาย 
 2. การอภิปราย 
 

สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม power  point 
 

การประเมินผล 
 การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท าแบบฝึกหัด 
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บทที ่6 
แบบเรยีนและวรรณกรรมสมัยกอ่นเปลีย่นแปลงการปกครองถึงปจัจบุนั 

(รชักาลที ่6-9) 
 
 
 สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง หมายถึง สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 ส่วนหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองนับจากรัชกาลที่ 7 มาถึงสมัยปัจจุบันคือ รัชกาลที่ 9 ในที่นี้จะกล่าวเน้นโดยยึดหัวข้อ
วรรณกรรมและแบบเรียนเป็นหลักทั้งนี้เพราะสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมัยปัจจุบัน  

มีเหตุการณ์ที่สืบเนื่องกัน 
 

การพัฒนาหลกัสูตรสมัยพระราชบัญญตัิประถมศึกษา 
 ในขณะที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2464 ซึ่งตรงกับ  

รัชสมัยของรัชกาลที่ 6 นั้น  ประเทศไทยได้ใช้หลักสูตรการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2456 อยู่แล้ว หลักสูตร
นั้นเรียกว่า “หลักสูตรหลวง” ประกาศใช้ในสมัยกระทรวงธรรมการ โดยก าหนดให้ผู้เรียนประถมศึกษา
ต้องเรียนวิชาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ รวม 5 ปี (แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 3 ปี และ 2 ปี) ระดับ
มัธยมศึกษา 8 ปี (มัธยมต้น 3 ปี  กลาง 3 ปี ปลาย 2 ปี) รวมเวลาที่ผู้เรียนต้องเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 ปี 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 เมื่อคณะราษฎร์ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง เห็นว่าการศึกษาของ
ไทยยังไม่ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงประกาศใช้แผนการศึกษาปี พ.ศ.
2475 โดยยึดแนวหลักสูตรหลวงเป็นหลัก ก าหนดให้ประถมศึกษาเรียน 4 ปี มัธยม 8 ปี และแบ่งเป็น
สายสามัญกับสายอาชีพอย่างชัดเจน (สายอาชีพช้ันต้น 4 ปี ช้ันสูง 4 ปี) รวมเวลาที่ผู้เรียนต้องเรียน
ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมตอนปลาย 12 ปี 
 อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2479 ได้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปี 2475 ใหม่โดยจัดระบบ
ช้ันเรียนเป็นอนุบาล 3 ช้ัน ประถมศึกษา 4 ช้ัน มัธยมต้น 3 ช้ัน มัธยมปลาย 3 ช้ันเตรียมอุดม 2 ช้ัน 
รวมเวลาเรียน (ไม่รวมอนุบาล) 12 ปี  ส่วนสายอาชีพก็ศึกษาต่อเวลาเรียนจากช้ันประถมศึกษา 

โดยแบ่งเป็นอาชีวศึกษาช้ันต้น 3 ปี ช้ันกลาง 3 ปี ช้ันสูง 3 ปี รวมเวลาเรียนในสายอาชีวศึกษา  
(ไม่รวมอนุบาล) 13 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2497 และ 2503 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือแบบเรียนเป็นอย่างมาก เพราะ
นักการศึกษาได้น าการศึกษาแผนใหม่ที่เน้นการเรียนเป็นค าๆ มาใช้โดยเห็นว่าหนังสือแบบเรียนเดิม 

ที่เน้นการแจกตัวอักษรไม่ตรงกับทฤษฎีการเรียนรู้แผนใหม่  หลักสูตรการศึกษาของไทยที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงคือ หลักสูตรฉบับปี 2521  ได้ปรับปรุงใหม่โดยก าหนดช้ันประถม 6 ปี มัธยมต้น 3 ปี 
ปลาย 3 ปี รวมระยะเวลาเรียน  12  ปี หลักสูตร พ.ศ. 2521 เป็นหลักสูตรที่ใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2551 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่เรียกว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551”  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีการใช้จนถึงปัจจุบันและก าหนด 

ช้ันเช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 
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การพัฒนาหนงัสอืแบบเรียนภาษาไทยในสมัยพระราชบัญญตัิประถมศึกษา  
 จากการที่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษา ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้หนังสือแบเรียนด้วย โดยในช่วงต้นยังคงใช้หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตร 

หลวงเมื่อปี พ.ศ. 2456 และมีหนังสือเรียนที่ใช้คือแบเรียนใหม่และแบบสอนอ่านใหม่ ของเจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งต้องใช้ควบคู่กัน ในช่วงปี พ.ศ. 2455-2475 กรมราชบัณฑิต ซึ่งมีหน้าที่สร้าง 
รวบรวมและรักษาแบบอย่างส าหรับการศึกษาเล่าเรียนทั่วไป ได้ก าหนดกฎเกณฑ์การอนุญาตใช้
หนังสือแบบเรียนส าหรับสอนหนังสือในโรงเรียน ดังนี ้
 1. เป็นหนังสือแบบเรียนที่กรมราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการจัดพิมพ์ข้ึน โดยมีตราแผ่นดิน
พิมพ์ติดไว้ที่หน้าปก 
 2. เป็นหนังสือแบบเรียนที่กระทรวงธรรมการอนุญาตให้พิมพ์ใช้ในโรงเรียน หลังจากที่
ผู้เขียนส่งต้นฉบับให้กระทรวงธรรมการตรวจสอบแล้ว 
 3. เป็นหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการ หลังจากที่โรงเรียน
พิจารณาเห็นว่าหนังสือเล่มนั้นแต่งดีและถูกต้อง จึงส่งให้กระทรวงธรรมการพิจารณาอนุญาตใช้ 
 กฎเกณฑ์นี้ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎเกณฑ์การควบคุมของกรมต ารา (ภายหลังนี้ กรมราชบัณฑิตได้มีการ
เปลี่ยนช่ือเป็นกรมต ารา) ดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้มีการแต่งต าราอย่างแพร่หลาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 
2475 เป็นต้นมา จึงมีการแต่งหนังสือแบบเรียนกันอย่างกว้างขวาง และโรงเรียนก็มีโอกาสเลือกใช้
หนังสือเรียนได้มากข้ึนด้วย ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การพิมพ์ได้ซบเซาลงเนื่องจากภาวะ 

ขาดแคลนกระดาษและขัดสนทางเศรษฐกิจอย่างหนัก 
 

วรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมยัปัจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถการที่ทรงส าเร็จการศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษประกอบกับความเป็นอัจฉริยกวีพระองค์ได้ทรงแปลบทละครที่มีช่ือเสียงของวิลเลียม 
เชคสเปียร์ กวีชาวอังกฤษไว้หลายเรื่อง เช่น เวนิสวานิช ตามใจท่าน ฯลฯ แล้วยังทรงแต่งบทละคร
ของไทย เช่น พระร่วง หัวใจนักรบ เห็นแก่ลูก รับเสด็จ ฯลฯและบทละครแปลจากวรรณคดีสันสกฤต
ที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น สกุนตลา สาวิตรี ฯลฯบทพระราชนิพนธ์มีทั้งบันเทิงคดีและสารคดีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งที่เป็นร้อยแก้ว เช่นปลุกใจเสือป่า เมืองไทยจงตื่นเถิด ลัท ธิเอาอย่าง เที่ยวเมืองพระร่วง 
ฯลฯและร้อยกรอง เช่น พระนลค าหลวง ธรรมาธรรมะสงคราม มงคลสูตรค าฉันท์ กาพย์เห่เรือ ฯลฯ 
บางเรื่องทรงใช้พระนามแฝงซึ่งมีอยู่หลายพระนาม เช่น อัศวพาหุ รามจิตติ ศรีอยุธยา  นายแก้ว 

นายขวัญ พระขรรค์เพชร พันแหลม หนานแก้วเมืองบูรณ์ ฯลฯ ประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานาม
แดพ่ระองค์ว่า“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
 นอกจากรัชกาลที่ 6 แล้ว ยังมีกวีและนักปราชญ์ราชบัณฑิตอีกจ านวนมากซึ่งสร้างผลงาน
ต่อเนื่องมาจากสมัยปฏิรูปการศึกษาเช่น 
 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมีลายพระหัตถ์ถึงกันกับสมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์รวมพิมพ์เป็น“สาส์นสมเด็จ” 



73 
 

 2. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ทรงแต่งทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
เช่น จดหมายจางวางหร่ า นิทานเวตาล กนกนคร พระนงค าฉันท์ สามกรุง ทรงประดิษฐ์ฉันท์ช่ือสยาม
มณีฉันท์ 8 ในผลงาน“ชโยสยาม”ฯลฯ 
 3. พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) แต่งต าราสยามไวยากรณ์ไขภาษา กลอน
ดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า สงครามภารตค ากลอนฯลฯ 
 4. นายชิต บุรทัตแต่งสามัคคีเภทค าฉันท์ฯลฯ 
 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8 วรรณกรรมตะวันตกประเภทร้อยแก้วทั้งบันเทิงคดี
และสารคดีเข้ามามีอิทธิพลต่อผลงานของนักเขียนไทยมากข้ึน ตลอดจนมีการแปลหนังสือที่ดีๆ 
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปัจจุบันแม้จะทรงมี 
พระราชกรณียกิจมากมาย ก็ยังทรงแบ่งเวลาให้กับการแปลถึง 2 เรื่อง คือนายอินทร์- ผู้ปิดทองหลัง
พระ และเรื่อง ติโต แล้วยังมีพระราชนิพนธ์เรื่องพระมาหาชนก อันเป็นพระชาติที่ 2 จากทศชาติ
ชาดก ซึ่งขณะนี้ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงนี้นักเขียนที่มี
ช่ือเสียงหลายท่านแต่งเรื่องเด่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย บางเรื่องก็น ามาใช้เรียนเป็นหนังสือ
อ่านนอกเวลาด้วยเช่น 
 1. ม.จ.อากาศด าเกิง รพีพัฒน์ ทรงแต่งละครแห่งชาติ 
 2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ทรงแตง่ เกิดวังปารุสก์ เฟรเดริคมหาราช  
คัทรินมหาราชินี ฯลฯ 
 3. พลตรี หลวงวิจิตวาทการ แต่ง ห้วงรักเหวลึก กุหลาบเมาะล าเลิง เลือดสุพรรณฯลฯ 
 4. ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) แต่ง ข้างหลังภาพ ลูกผู้ชายฯลฯ 
 5. พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช แต่ง  สี่แผ่นดินไผ่แดง หลายชีวิต ห้วงมหรรณพ  
มอญถกเขมร เพื่อนนอน ฯลฯ บทความและตอบปัญหาประจ าวันในหนังสือพิมพ์สยามรัฐอีกมาก 
 ในยุคนี้มีนักเขียนหญิงที่ผลิตผลงานคุณภาพมีมากมาย บางท่านเสียชีวิตแล้ว บางท่านยังมี
ชีวิตอยู่และยังเขียนเรื่องได้รับรางวัล หลายครั้งหลายเรื่องน ามาใช้เรียนเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา เช่น 
 1. ดอกไม้สด (ม.ล.บุปผา “กุญชร” นิมมานเหมินท์) แต่ง ศัตรูของเจ้าหล่อน ความผิด
ครั้งแรก หนึ่งในร้อย ผู้ด ีสามชาย อุบัติเหตุฯลฯ 
 2. ว. ณ ประมวญมารค (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต) ทรงแต่งทั้งนวนิยาย
และสารคดีไว้หลายเรื่อง เช่น ปริศนา รัตนาวดี นี่หรือชีวิต นิกกับพิม ตามเสด็จปากีสถาน ฯลฯ 
 3. ก. สุรางคนางค์ (กัณหา เคียงศิริ) แต่ง หญิงคนช่ัว บ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์ ฯลฯ 
 4. บุญเหลือ (ม.ล. บุญเหลือ “กุญชร” เทพยสุวรรณ) เขียนเรื่องและบทความวิชาการ
จ านวนมาก เช่น ทุติยวิเศษ ฉากหนึ่งในชีวิต แว่นวรรณกรรม ภาษาไทยที่ถูกลืม ฯลฯ 
 5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถแต่งทั้ง  

ร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งบันเทิงคดี เช่น แก้วจอมชนในพระนามแฝงว่า “แว่นแก้ว” สารคดีและ
บทความต่าง ๆ จ านวนมากโดยเฉพาะเรื่องจากการเสด็จเยือนดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก 
 แม้ว่าช่วงปัจจุบันน้ี วรรณกรรมร้อยกรองจะไม่รุ่งเรืองนักเมื่อเทียบกับในสมัยรัชกาลที่ 6  
ก็ตาม แต่การแต่ร้อยกรองยังคงนิยมอยู่ดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานและทรงร่วมว่ากลอนสักวาสดและมีการจัดประกวดวรรณกรรม  
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ร้อยกรองหลายระดับหลายประเภทส าหรับในโรงเรียนจัดเป็นกิจกรรพิเศษเพื่อส่งเสริมด้านร้อยกรอง
ด้วยการสนับสนุนนักเรียนทั้งชมรมวรรณศิลป์และชมรมภาษาไทย 
 สาเหตุและเหตุการณ์ที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องแลว้ส่งผลต่อความเจรญิด้านวรรณกรรมนับตั้งแต่
สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมัยปัจจุบันพอสรุปได้เช่น 
 1. การตั้งวรรณคดีสโมสร 
 2. ความเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์ทางการเมือง 
 3. ความแพร่หลายทางด้านการพิมพ์หนังสือและวารสาร 
 4. การประกวดผลงานวรรณกรรม 
 5. ความนิยมในการอ่านฯลฯ 
 

แบบเรียนสมัยกอ่นเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมยัปัจจุบัน 
 สมัยนี้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464 ท าให้การศึกษาเริ่ม
แพร่หลายออกไป จนกระทั่งถึงการใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ได้ประกาศให้รัฐจัดการศึกษา
ภาคบังคับถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ส าหรับด้านการใช้แบบเรียนบางเล่มยังใช้ต่อมาจากสมัยปฏิรูป
การศึกษา 
 แบบเรียนต่าง ๆที่น ามาใช้เป็นทั้งแบบเรียนหลักหรือแบบเรียนบังคับและแบบเรียนเสริม
หรือแบบเรียนเลือกในแต่ละช่วงมีดังนี้ 
 1. ต าราสยามไวยากรณ์ของเดิมกรมศึกษาธิการเรียบเรียงมีต าราอักขรวิธีและวจีวิภาคกับ
ต าราวากยสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการแต่ง ใน พ.ศ. 2461 พระยาไวยากรณ์นี้เป็น
แบบเรียนอยู่ช่ัวระยะหนึ่งแต่เนื่องจากเป็นแบบเรียนที่ยากและมีศัพท์มาก ฉะนั้นในระยะต่อมาจึงเป็น
หนังสือส าหรับครูใช้ค้นคว้าเพื่อน าไปสอนเด็กมากกว่าเป็นแบบเรียนที่ใช้ในห้องเรียน (เบ็ญจวรรณ  
สุนทรากูล. 2525 : 64) ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งใช้เป็นแบบเรียนหลักภาษาช้ันสูงส าหรับ
นักเรียนศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 
 2. แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิใช้เป็นแบบเรียนบังคับระดับประถม 

ปีที่ 1 ตั้งแต่สมัยออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 จนถึง พ.ศ. 2480 
 3. แบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ข าวิไลใช้เป็นแบบเรียนบังคับ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2498 
 4. แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู- ปัญญา) ของนายกี่ กีรติวิทโยฬาร ใช้เป็นแบบเรียน
บังคับอยู่เพียงปีเดียวคือในช่วง พ.ศ. 24985 ถึง พ.ศ. 2499 แล้วกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้
เป็นแบบเรียนเลือก 
 5. แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ กระทรวงศึกษาธิการได้กลับมา
ประกาศให้ใช้เป็นแบบเรียนบังคับอีกในช้ันประถมปีที่ 1-2 เมื่อ พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2520 จึงเลิกใช้ 

 6. แบบเรียนเลือกที่ใช้ระหว่างพ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้
โอกาสแก่โรงเรียนเลือกใช้หนังสือแบบเรียนอีกเล่มหนึ่งควบคู่กับแบบหัดอ่านหนังสือไทยโดยให้เลือก
จากแบบเรียนต่อไปนี้คือ แบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ข าวิไล หรือแบบเรียน
ชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู-ปัญญา) ของนายกี่  กีรติวิทโยฬาร หรือ ชุดแบบสอนอ่านมาตรฐานของ  
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นายยง อิงคเวทย์ หรือแบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวีของ นายอภัย จันทวิมล นอกจากนี้ยังมี
หนังสือที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งซึ่งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2453 จนถึงปัจจุบันในโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนในเครือคริสตจักร คือหนังสือชุดดรุณศึกษา 
 7. แบบเรียนภาษาไทย เล่ม 1 ถึง 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 3-7 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 โดยกระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หนังสือเพื่อคัดเลือกเรื่องจากหนังสือต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองบางเรื่องเรียบเรียงใหม่ให้ง่าย
และเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของเด็ก 
 8. หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ช้ันละ 2 เล่ม ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หนังสือเรียนแต่ละเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น
บทๆ บทละ 2 ตอน ตอนแรกเป็นเนื้อเรือ่งตอนทา้ยเปน็แบบฝกึนอกจากนี้ยังมีแบบฝกึหัดภาษาไทยใช้
ควบคู่กับหนังสือเรียนเพื่อใหน้ักเรยีนได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากิจกรรมท้ายบทเรียนมีหนังสือส่งเสริม
การอ่านทั่วไปและยังมีหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับท้องถ่ินซึ่งเนื้อหาสาระสอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถ่ินอีกด้วย 
 9. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับช้ันประถม  

ปีที่ 1-6 ช้ันละ 2 เล่มตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
เป็นแบบเรียนที่ก าลังใช้อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศขณะนี้ 
 10. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม 1-3 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ช้ันละ 1 เล่ม และหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษา 3 เล่ม ช้ันละ 1 เล่มตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เป็นแบบเรียน 

ที่ก าลังใช้อยู่ขณะนี้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ 
 11. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 1-4 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ช้ันละ 2 เล่ม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ก าลังใช้เป็นแบบเรียนอยู่ขณะนี้โดยปรับปรุงจากแบบเรียนชุดวรรณวิจักษณ์ 
เล่ม 1-2 และแบบเรียนชุดทักษพัฒนา เล่ม 1-2 
 12. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม 1-2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 เล่ม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ใช้เป็นแบบเรียนปัจจุบัน ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบเรียนชุดภาษาพิจารณ์ 
เล่ม 1-2 
 หนังสือแบบเรียนต่าง ๆที่กล่าวมาแล้ว จะสรุปสาระส าคัญและยกตัวอย่างเพียงบางเล่ม 
โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 

สยามไวยากรณ์(หลักภาษาไทย)ของพระยาอปุกติศิลปสาร 
 ต าราสยามไวยากรณ์ ปัจจุบันใช้ช่ือว่า หลักภาษาไทย เนื่องจากมีการเปลี่ยนช่ือวิชา
ไวยากรณ์ไทยมาเป็นหลักภาษาจนถึงทุกวันนี้ เดิมกรมศึกษาธิการเรียบเรียงข้ึนมีอยู่ 2 เล่ม คือ 
อักขรวิธีและวจีวิภาค ต่อมาเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการแต่งต าราวากยสัมพันธ์เพิ่มอีกเล่มหนึ่ง  
เมื่อคราวที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนาชีวะ) ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับหลัก
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ภาษาไทยที่สามัคยาจารยสโมสรจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาจากของเดิมและแต่งบางเรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่ อักขรวิธี วจีภาค วากยสัมพันธ์และฉันทลักษณ์แต่ละเล่มมีหัวข้อ
ส าคัญ พอสรุปได้ดังนี้ 
 อักขรวิธี จะกล่าวถึง ลักษณะอักษร วิธีประสมอักษร และลักษณะการใช้อักษร 
 วจีภาค จะกล่าวถึง ลักษณะค าไทย ค าบาลี ค าสันสกฤตในภาษาไทย ชนิดของค าทั้ง  
7 ชนิดและค าราชาศัพท์ 
 วากยสัมพันธ์ จะกล่าวถึง วลี ชนิดและหน้าที่ของวลีประโยคชนิดต่างๆ เครื่องหมาย 

วรรคตอนโบราณและปัจจุบันตลอดจนวิธีการใช้ถ้อยค าส านวนโวหารในการเรียงความ 
 ฉันทลักษณ์ เนื้อหาเป็นการอธิบายบทประพันธ์บทร้อยแก้ว ข้อบังคับ ค ากลอน ข้อบังคับ
โคลงค ากาพย์ประเภทต่างๆประเภทค าฉันท์แบบโบราณและค าเพลงต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่  6.1  พระยาอุปกิตศิลปสาร ภาพประกอบที่6.2แบบเรียนสยามไวยากรณ์ 
 

แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ 
 แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ (สังข์  พุกกะเวส) แต่งข้ึนเพื่อใช้เป็น
แบบเรียนส าหรับฝึกหัดการอ่านลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่ต่างจากแบบเรียนเล่มก่อนๆ คือ  
มีภาพประกอบเนื้อหาและมีค าช้ีแจงวิธีสอนกับวิธีอ่านอย่างชัดเจนแบบหัดอ่านหนังสือไทยนี้ใช้เป็น
แบบเรียนบังคับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่สมัยออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464  
 จนถึง พ.ศ. 2480 แล้วกระทรวงศึกษาธิการได้กลับมาประกาศให้ใช้อีกในปี พ.ศ. 2499  
ถึง พ.ศ. 2520 จึงเลิกใช้แสดงว่าแบบหัดอ่านหนังสือไทยชุดนี้ เรียบเรียงได้ดีสามารถตอบสนอง
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนเริ่มอ่านหนังสือได้ดีจึงได้ใช้เป็นแบบเรียนระดับประถมศึกษา
อยู่นานและใช้อยู่ถึง 2 สมัย  
 สาระส าคัญเนื้อหาแบ่งเป็น 2 เล่มคือ 
 1. เล่มต้นเริ่มตั้งแต่หัดอ่านบทที่ 1 ถึงหัดอ่านบทที่ 28 เนื้อหาเป็นการประสม 
พยัญชนะกับสระในมาตราแม่ ก กามีการผันวรรณยุกต์และเปรียบเทยีบเสียงการผนัอักษรในไตรยางค์
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การประสมค าจะใช้ค าที่มีความหมายน ามาแต่งเป็นวลีและประโยคง่าย ๆ สั้นๆ ใช้ค าซ้ า ๆเพื่อให้เด็ก
ได้ฝึกค าที่พบมาแล้วบ่อย ๆ แต่งประโยคเป็นเรื่องทั่วๆ ไปไม่เน้นความหมายในเชิงอบรมสั่งสอน เช่น 
หัดอ่านบทที่ 4 ที่ว่า “…ปู นา ขา กา เซ มารู…” ในหัดอ่านบทที่ 5 ใช้ค าซ้ าว่า “…ขา  เก  โซ เซ มา…” 
เป็นต้น 
 2. เล่มปลาย เริ่มจากหัดอ่านบทที่ 29 ถึงหัดอ่านบทที่ 64 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะกดใน
มาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ สอนการอ่านอักษรน า อักษรควบกล้ าและค ายากต่างๆ สอนการอ่านเป็นค า 
เป็นวลี เป็นประโยค และน าค ามาแต่งเป็นเรื่องสั้น ๆหรือเป็นนิทานแทรกคติธรรมและค าสอน  
แบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ข าวิไล 
 แบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณกิจวิฑูร (ชด เมนะโพธิ) และนายฉันท์ ข าวิไล      
 ใช้เป็นแบบเรียนส าหรับนักเรียนเริ่มอ่านภาษาไทยในช้ันประถมปีที่ 1 และ 2 ในช่วงปีพ.ศ. 
2480 จนถึง พ.ศ. 2498 โดยใช้ต่อจากแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนใช้แบบหัดอ่านหนังสือไทยเป็นแบบเรียนบังคับ
และให้ใช้แบบเรียนเร็วใหม่เป็นแบบเรียนเลือกมาจนถึง พ.ศ. 2520  
 สาระส าคัญเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ตอนได้แก่ 
 1. ตอนต้นมี 16 บท เริ่มจากบทที่ 1 ถึง บทที่ 16 
 2. ตอนกลางมี 8 บท ตั้งแต่บทที่ 17 ถึง บทที่ 24 
 3. ตอนปลายมี 12บท จากบทที่ 25 ถึง บทที่ 36  
 การเรียบเรียงเหมือนกับแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิแต่หนังสือชุดนี้
มีข้อดีคือ มีเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้มากกว่า ได้แก่ การประสมค าและผันวรรณยุกต์ ภาพประกอบเนื้อหา
การยกค าและประโยคที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีการสอนอ่านออกเสียงค ายากอีกด้วย ส าหรับ
การแต่งเรื่องใช้ค าที่ให้หัดอ่านน ามาแต่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเด็กเรื่องความรู้ทั่วไป และนิทานสั้นๆ  
มีการแทรกคติและค าสอนตอนท้ายบทมีค าประพันธ์ง่ายๆสั้นๆด้วย 
 ตัวอย่าง เช่น กลอนท้ายบท 
  เราต้องตื่นข้ึนล้างหน้าเวลาเช้า 
 ฟันผมเผ้าพึงช าระให้สะอาด 
 เราจงท าหน้าที่ดีกระวีกระวาด 
 ไม่ต้องคาดค้ันเตือนเรื่องเรือนชาน 
 แล้วรีบไปให้ทันโรงเรียนเข้า 
 เลิกแล้วเราบ่ายหน้ามุ่งมาบ้าน 
 ช่วยพ่อแม่เก็บง าและท างาน 
 ยามว่างอ่านคัดเขียนเล่าเรียนเอย 
 

  



78 
 

แบบสอนอ่านมาตรฐานของ นายยง  อิงคเวทย์ 
 แบบสอนอ่านมาตรฐานของนายยง อิงคเวทย์เรียบเรียงส าหรับใช้สอนหนังสือแก่เด็ก 

เริ่มเรียนตามแนวใหม่ คือ การสอนเป็นค าแทนที่จะสอนให้สะกดตัวทีละตัวเหมือนในแบบเรียนเล่ม
ก่อน ๆจึงนับเป็นแบบเรียนเล่มแรกในแนวใหม่ที่น าเสนอเนื้อหาตามหลักจิตวิทยาซึ่งเน้นการสอนเป็น
ภาพรวมก่อนแล้วจึงค่อยแยกแยะลงไปในรายละเอียดทีหลงัค าที่น ามาใช้สอนเป็นค างา่ยๆ ซึ่งเด็กใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเรียกว่า “ค ามาตรฐาน” 
 สาระส าคัญ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 เล่ม คือ 
 1. แบบสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม 1 มี 40 บท กับบททบทวน 9 บท 
 2. แบบสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม 2 มี 40 บท กับบททบทวน 8 บท 
 การแต่งประโยคเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ใช้ค าเดิมซ้ า กันบ่อยๆ แล้วค่อยๆเพิ่มค าใหม่เข้า
ไปในประโยค ใช้รูปประโยคซ้ ามีการเน้นค าใหม่อยู่บรรทัดสุดท้ายข้างล่างของหน้า การแต่งเรื่องมีทั้ง
เรื่องสั้นนิทาน ค าประพันธ์ง่าย ๆ แทรกข้อคิดและการอบรมสั่งสอนพร้อมทั้งมีภาพประกอบ  

เนื้อเรื่องที่น่าสนใจตัวอย่าง เช่นบททบทวนที่โรงเรียนมีต้นไม้ มีหญ้า  
   ฉันไปโรงเรียน  ฉันพบกับเพื่อนของฉัน 
   ฉันเรียนหนังสืออยู่กับเพื่อน ฉันเล่นอยู่กับเพื่อน 
   ฉันรักเพื่อนและโรงเรียน 
   เธอจะไปไหน  เธอจะไปไหน 
   ฉันจะไปโรงเรียน  ฉันจะไปนา 
   ไปท าอะไร   ไปท าอะไร 
   ไปเรียนหนังสือ  ไปช่วยพ่อฉันท านา 
 

แบบเรียนชุดบนัไดก้าวหน้าของนายกี่  กรีติวิทโยฬาร 
 แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู-ปัญญา) ของนายกี่ กีรติวิทโยฬารนี้กระทรวงศึกษาธิการให้
ใช้เป็นแบบเรียนบังคับในปี พ.ศ. 2498-2499 ใช้ได้เพียงปีเดียวก็ยกเลิกเนื่องจากถูกวิจารณ์ว่า ไม่มี
การสอนสะกดค าท าให้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกเมื่อเรียนจบเล่มแล้วเพราะใช้การจ าเป็นค าๆ  

แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ยังให้ใช้เป็นแบบเรียนเลือก 
 สาระส าคัญเนื้อหาแบ่งเป็น 4 เล่ม คือ 
 เล่ม 1 ตอนเริ่มอ่านเรื่องไปโรงเรียน 
 เล่ม 2 ตอนต้น เรื่องฝนตกแดดออก 
 เล่ม 3 ตอนกลาง เรื่องเที่ยวรถไฟ (ต้นทาง) 
 เล่ม 4 ตอนกลาง เรื่องเที่ยวรถไฟ (ปลายทาง) 
 การแต่ง ใช้ค าและประโยคง่ายๆ ซ้ าๆการแต่งเรื่องเป็นเรื่องสั้นๆ ใกล้ตัวเด็กใช้สอนเป็น
ค าๆ โดยไม่มีการสอนสะกด จึงมีการน าเสนอเนื้อหาเหมือนกับแบบสอนอ่านมาตรฐานของ นายยง 
อิงคเวทย์มีภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงาม 
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 ตัวอย่าง 
 การสอนอ่านเป็นค าๆ ใช้ประโยคสั้นๆ มีภาพประกอบเป็นรูปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เช่น 
  เด็กหญิงเรณู 
  เด็กชายปัญญา 
  ฉันช่ือเรณู 
  เธอช่ือปัญญา…(จากไปโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 6.3 แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า ของ นายกี ่กีรติวิทโยฬาร 
 

แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสดุากบัคาวีของนายอภัย จันทวิมล 
 แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวีนี้ นายอภัยจันทวิมลได้เรียบเรียงข้ึนส าหรับใช้ใน
โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อพ.ศ.2494  
 จุดประสงค์ของการแต่ง คือเพื่อเป็นหนังสือสอนอ่านส าหรับเด็กเริ่มเรียนที่ใช้วิธีการสอน
เป็นค า ๆการน าเสนอเนื้อหาจึงเป็นแบบเดียวกับแบบสอนอ่านมาตรฐานของนายยง อิงคเวทย์และ
แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู-ปัญญา) ของนายกี่ กีรติวิทโยฬาร ได้แก่การใช้ค าซ้ าๆ ประโยค 

สั้นๆ มีภาพประกอบเนื้อเรื่องแต่ละหน้ามีข้อความสั้นๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเหตุการณ์ประจ าวัน 

ของเด็ก 
 สาระส าคัญเนื้อหาแบ่งเป็น4เล่มดังนี้ 
 เล่ม 1 ช่ือ มาดูอะไร 
 เล่ม 2 ช่ือ ไปเล่นด้วยกัน 
 เล่ม 3 ช่ือ ออกไปข้างนอก 
 เล่ม 4 ช่ือ ฉันออกจากบ้าน 
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 ตัวอย่าง 
 1. การสอนอ่านเป็นค า ๆใช้วลีและประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ มีภาพประกอบเนื้อเรื่องด้วย 
เช่น 
  คาวี คาวี 
  ฉัน ข่ี ม้า ได ้
  ดู  ม้า  ของ  ฉัน 
 2. การแต่งเป็นเรื่องสั้นๆเช่นการเล่นชิงช้า 
  นิภา ข้ึนน่ัง บน ชิงช้า 
  เขา โล้ ชิงช้า ไป มา 
  เขา  ชอบ  โล้  ชิงช้า  สูง ๆ 
 

หนังสือดรณุศึกษาของภราดา ฟ.ฮีแลร์ 
 หนังสือดรุณศึกษาเป็นต าราเรียนภาษาไทยที่ภราดา ฟ.ฮีแลร์นักบวชชาวฝรั่งเศสใน  

คณะเซนต์คาเบรียล แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักแต่งและเรียบเรียงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 หลังจาก
ที่ได้พ านักอยู่ในประเทศไทยได้เพียง 9 ปี ฟ.ฮีแลร์สนใจภาษาไทยมากและศึกษาจนแตกฉานกระทั่ง
สามารถแต่งต าราเพื่อให้เด็กไทยใช้เรียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วในสมัยก่อนหนังสือดรุณ
ศึกษาใช้ในวงแคบเฉพาะโรงเรียนของเครือคริสตจักรเท่านั้น ต่อมาปรากฏว่า เป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มแรกส าหรับช้ันเตรียมประถม ยังใช้เรียนในโรงเรียนต่างๆจนถึง
ปัจจุบันมีจ านวนครั้งที่พิมพ์เกินกว่า 40 ครั้งนับเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานมาก 
 สาระส าคัญหนังสือดรุณศึกษาชุดน้ีมี 5 เล่มส าหรับใช้เรียนตั้งแต่ช้ันเตรียมประถมจนถึงช้ัน
ประถมปีที่ 4 ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเล่มแรกของช้ันเตรียมประถมเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ  

ท าให้เด็กเรียนแล้วเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว อ่านได้ถูกต้อง คล่องแคล่วเนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
วลี ประโยค และเรื่องสั้นที่นักเรียนฝึกอ่านสอดแทรกคติธรรม ค าสอนและส านวนสุภาษิต ค าพังเพย
ไว้ด้วย 
 การน าเสนอเนื้อหาที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1. เริ่มสอนอักษรกลาง ประสมกับสระเสียงยาวแล้วผันวรรณยุกต์เอก และโทฝึกให้อ่านที่
มีความหมายทั้งค าเดียว  2 ค าวลีและประโยคง่ายๆ 
 2. สอนอักษรสูง ประสมกับสระเสียงยาวแล้วผันวรรณยุกต์เอก และโท และฝึกอ่าน 
 3. ประสมอักษรสูงและอักษรกลางกับสระเสียงสั้นน าค ามาแต่งเป็นเรื่องสั้นๆ 
 4. สอนอักษรต่ า ประสมกับสระเสียงยาว ผันวรรณยุกต์เอก และโทจึงประสมกับ 

สระเสียงสั้น 
 5. เรียงล าดับอักษรทั้งหมด สอนตัวเลขตัวการันต์ ไม้ยมก อักษรน า อักษรควบกล้ า 
 6. ผนัวรรณยุกต์ตรีและจัตวา และประสม กับสระเสียงสั้น 
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หนังสอืเรยีนภาษาไทยชั้นประถมศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับช้ันประถมปีที่ 1-6 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ช้ันละ 2 เล่ม คือเล่ม 1 ใช้เรียนในภาคเรียนที่ 1 และเล่ม 2 เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ส่วนหนังสือเรียนส าหรับช้ัน ป. 5-6 ไม่ก าหนดจ านวนค า ทั้งนี้เพราะรู้ค าต่างๆ 

มากพอจะอ่านค าอื่นๆ ต่อไปได้ การน าเสนอเนื้อหาหนังสือ เรียนแต่ละเล่มแบ่งเนื้อหาเป็นบทๆ  
บทละ 2 ตอน ตอนเป็นเนื้อเรื่องตอนท้ายเป็นแบบฝึก หนังสือเรียนช้ัน ป. 1-2 จะใช้ค าง่ายๆ  
มีเนื้อหาสั้น ๆเรื่องใกล้ตัว  แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มค าศัพท์ที่ยากข้ึนมีเนื้อหายาวข้ึนและเป็นเรื่องที่ 
กว้างและใกล้ตัวของเด็กออกไปในช้ันเรียนที่สูงข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆอีกดังนี้ 
 1. แบบฝึกหัดภาษาไทยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนทุกเล่ม รวม 12 เล่มเพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 2. หนังสือส่งเสริมการอ่านทั่วไป เช่น หนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับช้ัน ป. 1-2 ได้แก่ 
ย่าของมานี เจ้าโต หนังสือหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 
 3. ชุดสระพยัญชนะหนังสือหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 
 4. ชุดสัตว์ต่างๆ และหนังสือหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 3 
 5. ชุดดอกไม้และผัก 
 หนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับท้องถ่ินซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพของท้องถ่ิน เช่น
หนังสือฝึกอ่านเบื้องต้นส าหรับภาคเหนือ หนังสือฝึกอ่านเบื้องต้นส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หนังสือฝึกอ่านเบื้องต้นส าหรับภาคใต้หนังสือสอนอ่านภาษาไทยส าหรับเด็กที่พูดภาษามลายูหนังสือ
สอนอ่านภาษาไทยส าหรับเด็กที่พูดภาษาเขมรและแบบสอนอ่านภาษาไทยส าหรับเด็กชาวเขา  

เผ่าต่างๆที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือ 
 

หนังสือเรยีนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช้ันละ 2 เล่ม รวม  
12 เล่ม โดยหนังสือเล่ม 1 ของแต่ละช้ัน ใช้เรียนในภาคเรียนที่ 1 และเล่ม 2 เรียนในภาคเรียนที่ 
2แบบเรียนชุดน้ีก าลังใช้อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปเทศขณะนี้ 
 ลักษณะเนื้อหา 
 1. หนังสือเรียนช้ัน ป. 1-2 เนื้อหาเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ที่ใกล้ตัวเด็กรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 2. หนังสือเรียนช้ัน ป. 3-6 เนื้อหาเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ที่กว้างและไกลตัวเด็กออกไปรวมถึง
ร้อยกรองที่ตัดตอนมาจากวรรณกรรมสมัยต่างๆ 
 การน าเสนอเนื้อหา 
 หนังสือเรียนช้ัน ป. 1-2 แต่ละบทจะมีเนื้อหาเพิ่มมากข้ึน ค าใหม่ในบทเรียนแบบฝึกอ่าน 

มีค ายากความรู้ทางภาษาอ่านร้อยกรองและอ่านเสริมบทเรียนตั้งแต่หนังสือเรียนช้ันประถมศึกษา  

ปีที่ 5 เล่ม 1 ถึงหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 รวม4 เล่มมีบทอ่านนอกเวลาด้วย 
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 นอกจากนี้ หนังสือเรียนแต่ละเล่มยังมีคู่มือครูส าหรับใช้ประกอบ 12 เล่ม และแบบฝึกหัด
ภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา รวม 12 เล่มแล้วยังมีแบบฝึกความพร้อมภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อีก 1 เล่ม 
 

บทสรุป 
 รัชสมัยของรัชกาลที่ 6 นั้น  ประเทศไทยได้ใช้หลักสูตรการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2456 อยู่แล้ว 
หลักสูตรนั้นเรยีกว่า “หลักสตูรหลวง” ประกาศใช้ในสมัยกระทรวงธรรมการ ในปี พ.ศ.2497 และ 2503 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือแบบเรียนเป็นอย่างมาก เพราะนักการศึกษาได้น าการศึกษาแผนใหม่ที่
เน้นการเรียนเป็นค าๆ มาใช้โดยเห็นว่าหนังสือแบบเรียนเดิมที่เน้นการแจกตัวอักษร ซึ่งไม่ตรงกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้แผนใหม่  ต่อมาหลักสูตรการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงคือ หลักสูตรฉบับปี 
2521 ได้ปรับปรุงระยะเวลาในการเรียนตลอดมา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2521 เป็นหลักสูตรที่ใช้มา
จนถึงปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่เรียกว่า “หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีการใช้จนถึง
ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎเกณฑ์
การควบคุมของกรมต ารา (ภายหลังนี้ กรมราชบัณฑิตได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็นกรมต ารา) ดังกล่าว  
เพื่อส่งเสริมให้มีการแต่งต าราอย่างแพร่หลาย  ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จึงมีการแต่งหนังสือ
แบบเรียนกันอย่างกว้างขวาง และโรงเรียนก็มีโอกาสเลือกใช้หนังสือเรียนได้มากข้ึนด้วย ต่อมาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 การพิมพ์ได้ซบเซาลงเนื่องจากภาวะขาดแคลนกระดาษและขัดสนทางเศรษฐกิจ
อย่างหนัก ในยุคการพัฒนาหลักสูตรสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ มีการ
พัฒนาหนังสือแบบเรียนภาษาไทยข้ึนเป็นอย่างมาก  หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ส าคัญๆ ที่เกิดข้ึน 
เช่น  สยามไวยากรณ์ (หลักภาษาไทย) ของพระยาอุปกิตศิลปะสาร แบบหัดอ่านหนังสือไทยของ 
พระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ แบบสอนอ่านมาตรฐานของ นายยง อิงคเวทย์ แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้าของ
นาย กี่  กีรติวิทโยฬาร แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวีของนายอภัยจันทวิมล  หนังสือ 

ดรุณศึกษาของภราดา ฟ.ฮีแลร์ หนังสือเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
และหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
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แบบฝกึหดับทที ่ 6 
 
 

ให้นักศึกษาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดแสดงให้เห็นความพร้อมของรัฐบาลที่ได้ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา  มากที่สุด 
 ก การเตรียมครูให้มีปริมาณพอเพียง 
 ข. การได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ 
 ค. การขยายโรงเรียนไปทั่วทุกภูมิภาค 
 ง. การคมนาคมขนส่งทั่วประเทศมีความสะดวก 
2. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติประถมศึกษาคือข้อใด 
 ก. ก าหนดให้คนเข้ารับการศึกษา 
 ข. การแบ่งประเภทของสถานศึกษา 
 ค. การจัดหลักสูตรการศึกษา 
 ง. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบไล่ 
3. การจัดการศึกษาแผนใหม่มีการเน้นการอ่านแบบใด 
 ก. การผันเสียง 
 ข. การอ่านเป็นค าๆ 
 ค. อ่านเป็นประโยค 
 ง. การอ่านจับใจความ 
4. กรมราชบัณฑิตเทียบได้กับหน่วยงานใดในปัจจุบัน 
 ก. ราชบัณฑิตยสถาน 
 ข. กรมวิชาการ 
 ค. กรมสามัญศึกษา 
 ง. กรมอาชีวศึกษา 
5. หนังสือแบบเรียนที่ผู้เขียนส่งให้กระทรวงธรรมการพิจารณาตรวจสอบ และเมื่อได้รับอนุญาต 
 ให้พิมพ์ได้แล้วนั้น  กระทรวงธรรมการจะปฏิบัติอย่างไร 
 ก. พิมพ์ตราแผ่นดินไว้ที่หน้าปก 
 ข. พิมพ์ตราครุฑไว้ที่หน้าปก 
 ค. มีลายมือช่ือของเสนาบดีลงไว้ที่หน้าปก 
 ง. มีประกาศรับรองว่าเป็นหนังสือแต่งดีไว้ที่ปกหลัง 
ข้อ  6 – 8 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ 
 ก. บันไดก้าวหน้า 
 ข. แบบหัดอ่านหนังสือไทย 
 ค. แบบเรียนเร็วใหม่ 
 ง. แบบสอนอ่านมาตรฐาน 
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6. หนังสือแบบเรียนเล่มใดใช้สอนในโรงเรียนเพียง 1 ปีเท่านั้น 
7. หนังสือแบบเรียนใดเป็นหนังสือแบบเรียนหลักส าหรับเด็กเริ่มอ่านภาษาไทย และใช้ตั้งแต่ 
 สมัยออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา จนถึงปี พ.ศ.2520 

8. หนังสือแบบเรียนเล่มใดที่เรียบเรียงเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย ในตอนท้ายจะเป็น 
 การทบทวนด้วยเรื่องที่มีความยาว และจบลงด้วยค าประพันธ์เป็นกลอนง่ายๆ  
ข้อ  9 - 10 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ 
 ก. แบบหัดอ่านหนังสือไทย 
 ข. แบบเรียนเร็วใหม่ 
 ค. แบบสอนอ่านมาตรฐาน 
 ง. แบบสอนอ่านภาษาไทยชุดสุดากับคาวี 
9. “มาดูอะไร  ไปเล่นด้วยกัน  ออกไปข้างนอก ฉันออกจากบ้าน” เป็นช่ือเรื่องทั้ง 4 เล่มของหนังสือ 
 แบบเรียนเล่มใด 
10. “เธอจะไปไหน   เธอจะไปไหน  ฉันจะไปโรงเรียนฉันจะไปนา”เป็นแบบสอนอ่านในหนังสือ 
 แบบเรียนใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 
การจัดการศกึษาและหนังสอืเรยีนภาษาไทยในอดีตและปจัจบุนั 

 
 

แนวคิด 
 การจัดการศึกษาของไทยแบ่งได้ตามยุคสมัย ได้แก่ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
และสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์นี้ยังแบ่งออกเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และยุคหลังปฏิรูปการศึกษา  ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคก่อนการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทย
มีการจัดการศึกษาแบบจารีต สถานที่เรียนที่บ้าน วัด  ส านักครู และราชส านัก ผู้สอนคือบิดามารดา  
พระภิกษุ  นักปราชญ์ บัณฑิตต่างๆ สอนให้อ่านออกเขียนได้  ในยุคหลังการปฏิรูปการศึกษา ประเทศ
ไทยจึงได้มีระบบโรงเรียน มีหนังสือแบบเรียนใช้ในโรงเรียนและได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงหนังสือแบบเรียนมาโดยตลอด  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการจัดการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน 

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของไทย 
 2. วิวัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย 
 3. วิวัฒนาการเรียบเรียงหนังสือเรียนภาษาไทย 

 4. วิวัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. การอภิปราย 
 2. การบรรยาย 
 3. กิจกรรมกลุ่ม 
 4. การน าเสนอผลงาน 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม power point 
 

การประเมินผล 
 การสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม  การน าเสนอผลงาน  และการท าแบบฝึกหัด 
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บทที ่7 

การจัดการศกึษาและหนังสอืเรยีนภาษาไทยในอดีตและปจัจบุนั 
 
 

วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของไทย 
 องค์ประกอบของการจัดการศึกษามีหลายด้าน ที่ส าคัญ ได้แก่ หลักสูตรหนังสือเรียน 
สถานศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การศึกษาในสมัยโบราณของไทย 
มีวัดกับพระเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดการศึกษา หนังสือเรียนที่เป็น “แบบเรียน” เล่มแรกคือ 
จินดามณี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่งเมื่อปีพ.ศ. 2223 ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยหมวดอักษร
ศาสตร์ การจ าแนกอักษร การผันอักษร การแต่งโคลง ฉันท์กาพย์ กลอน ต่อมาการจัดการศึกษาและ
การสร้างหนังสือแบบเรียนภาษาไทยมีวิวัฒนาการ พอสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาสมัยกรุงสุโขทัย(พ.ศ.1781-1921) 
  ในสมัยกรุงสุโขทัยส านักเรียนหรือโรงเรียนมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ วัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ประชาคมส าหรับราษฎรทั่วไป และส านักราชบัณฑิตซึ่งสอนเฉพาะเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการ
วิชาที่เรียนในสมัยนั้นมีภาษาไทย ภาษาบาลีและวิชาสามัญช้ันต้น ดังค าในศิลาจารึกกล่าวถึงครูไว้ว่า 
“มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวกกว่าปู่ครูใน เมืองนี้…ฝูงปู่ครูมหาเถรข้ึนนั่งเหนือ 

ขดารหินสวดธรรมแห่งอุบาสก…พ่อขุนรามค าแหงนั้น หาเป็นท้าวพระยาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครู 
สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้”  
 2. การจัดการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
  โรงเรียนสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นหมายถึงวัดที่อบรมการเรียนเขียนอ่านหนังสือไทยและ
บาลีเพื่อเตรียมอุปสมบทและมีการเรียนในครอบครัวคือ การท าครัว ท าขนม จีบพลู เย็บปักถักร้อย 
เป็นต้น ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การศึกษาเจริญข้ึนมากมีการสอนภาษาไทย บาลี 
สันสกฤต ฝรั่งเศส เขมร เป็นต้นวิชาภาษาไทยเริ่มมีมาตรฐานโดยมีแบบเรียนภาษาไทยและมีพระท า
หน้าที่เป็นครูนอกจากนี้ยังมีส านักราชบัณฑิตและมีโรงเรียนมิชชันนารีเพื่อสอนศาสนาคริสต์ด้วย 
 3. การจัดการศึกษาในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310–2325) 
  การจัดการศึกษาที่มีทั้งในวัด ในวัง ในส านักราชบัณฑิตและในบ้านส่วนโรงเรียน 

สอนศาสนายังคงมีอยู่เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 4. การจัดการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ. 2325–2464) 
  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการจัดการศึกษามีลักษณะเช่นเดียวกับการจัด
การศึกษาแผนโบราณ ในรัชกาลที่ 1 มีการเรียนปริยัติธรรมและวิชาหนังสือ ในรัชกาลที่ 2 มีโรงทาน
ของหลวงส าหรับสอนหนังสือและมีพระธรรมเทศนา ในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงรวบรวมวิชาชีพช้ันสูงที่เรียกว่าวิชาพิเศษศึกษาได้แก่ วิชาโหราศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
ฯลฯแล้วจารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนฯรวมทั้งหมวดอักษรศาสตร์และวิชาช่างฝีมืออีกด้วยในสมัยรัชกาล  

ที่5เจ้านายเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 ในสมัยรัชการที่ 5 ทรงปฏิรูปการศึกษาแผนโบราณให้เป็นการศึกษาที่มีระบบระเบียบตาม
แบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมีฆราวาสเป็นครู มีการก าหนดเวลาการเรียนการสอนและ  
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การวัดผลการศึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเรื่องโรงเรียนไว้ว่า  
“การรู้หนังสือนี้ก็เป็นคุณส าคัญข้อใหญ่ เป็นเหตุจะให้ได้รู้วิชาแลขนบธรรมเนียมต่างๆ จึงทรง  

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโรงสอนข้ึนไว้ในพระบรมมหาราชวังแล้วจัดคนในกรมพระอาลักษณ์  

ตัง้ให้เป็นขุนนางพนักงานส าหรับเป็นครูสอนหนังสือไทยสอนคิดเลข แลขนบธรรมเนียมราชการ…” 
รูปแบบของโรงเรียนมีรูปแบบเช่นเดียวกับโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนหลวงแห่งแรกคือโรงเรียน  

พระต าหนักสวนกุหลาบ ตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2414 ส าหรับรับลูกหลานข้าราชการ และตั้งโรงเรียน 

วัดมหรรณพารามส าหรับราษฎรมีหมายประกาศชักชวนให้ราษฎรนิยมการเรียนหนังสือ เมื่อ พ.ศ.2428 
การวัดผลการศึกษานั้น เริ่มปรากฏหลักฐานเมื่อปี พ.ศ. 2427 เรียกว่า “ไล่หนังสือไทย” เพื่อก าหนดการ
รับราชการซึ่งเป็นผลให้เริ่มมีการเรียนเป็นระบบช้ันข้ึน โดยจัดเป็น 2 ช้ันตามวิธีสอบปริยัติธรรมคือ
 ประโยค 1 และประโยค 2  
 ปี พ.ศ. 2430 ประกาศตั้งกรมศึกษาธิการ มีโครงการศึกษาส าหรับชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2441 
ซึ่งในระยะหลังใช้ช่ือว่าแผนการศึกษาชาติส่วนพระราชบัญญัติประถมศึกษาเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกใน 
พ.ศ. 2464 การก าหนดแผนการศึกษาชาติปี พ.ศ. 2475 ได้แบ่งการศึกษาเป็นระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 แผนการศึกษาชาติ ปีพ.ศ. 2475 และพ.ศ. 2479 แบ่งการเรียนออกเป็นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา เตรียมอุดม และอุดมศึกษาในระดับประถมศึกษาก าหนดเวลาเรียน 4 ปี มัธยมศึกษามี 3 
สายคือ มัธยมสามัญศึกษาปีที่ 1 – 3 มัธยมสามัญศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายซึ่งแต่ละตอนมีเวลาเรียนไม่เกิน 3 ปีนอกจากนี้ยังจัดการศึกษาในระดับเตรียมอุดมและ
อาชีวศึกษาช้ันสูงซึ่งสอนวิชาพื้นฐานความรู้ส าหรับไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ อาชีวช้ันสูง
ก าหนดเวลาเรียน 2 ป ีและระดับอุดมศึกษาศึกษาวิชาการช้ันสูงในมหาวิทยาลัย 
 ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2503 มีจุดมุ่งหมายให้พลเมืองทกุคนได้รับการศึกษาตาม
สมควรแก่อัตภาพสนองความต้องการของสังคมและบุคคลโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และการปกครองของประเทศดังนั้นจึงจัดการศึกษาระดับประโยคประถมศึกษาตอนต้น 4 ช้ันระดับ
ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 3 ช้ัน รวมเป็น 7 ช้ันส าหรับระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็นประโยค
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ช้ันและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ช้ัน ถึง 3 ช้ัน เรียกว่าจัดการศึกษา
เป็นแบบ 4:3:3:2 (3)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2520 มีระบบการศึกษาแตกต่างจากเดิมคือจัดการศึกษา
ต่อเนื่องทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 
 1. ระดับก่อนประถมศึกษา 
 2. ระดับประถมศึกษาให้เรียน6ป ี
 3. ระดับมัธยมศึกษา (ม.) ให้เรียน 6 ปี แบ่งเป็นตอนต้น 3 ปีตอนปลาย 3 ป ี
 4. ระดับอุดมศึกษา 
 อาจกล่าวได้ว่าแผนการศึกษาฉบับนี้จัดเป็นแบบ 6:3:3 โดยแบ่งเป็นประถมศึกษา 6 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 3 ป ี
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วิวัฒนาการหนังสอืเรยีนภาษาไทย 
 ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีหนังสือเรียนทั้งที่น าแบบเรียนและต าราเก่ามาดัดแปลงใหม่ เช่น 
จินดามณีฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ประถมมาลา ฯลฯ และหนังสือที่แต่งข้ึนใหม่ เช่น อักษรนิติ
ของพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) เป็นต้น หนังสือเรียนที่ส าคัญคือหนังสือเรียนชุดโบราณศึกษาและ
แบบเรียนหลวง 
 หนังสือเรียนชุดโบราณศึกษามี 5 เล่ม คือ 
 1. ประถม ก.กา ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง เนื้อเรื่องที่ว่าด้วยลักษณะวิธีการเล่าเรยีนหนังสือและ
ค าสอนมีอยู่หลายเล่มฉบับที่แพร่หลาย คือ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ 
 2. สุบินทกุมารหรอืสุบนิค ากาพย์เปน็หนังสอืสวดที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง เนื้อเรื่องเปน็นิทาน
สอนให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สอนเรื่องความประพฤติและการบวชเรียน 
 3. ปฐมมาลาหรือประถมมาลาพระเทพโมลี (ผึ้ง หรือ พึ่ง) แต่งในสมัยรัชกาลที่ 3  
เนื้อเรื่องเป็นกาพย์ สอนวิธีอ่าน ตั้งแต่แม่ ก กา ถึงแม่เกยและอธิบายวิธีอ่านภาษาขอม 
 4. ประถมจินดา เล่ม 1 ฉบับพระโหราธิบดี 
 5. ประถมจินดา เล่ม 2 ฉบับพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงนิพนธ์ไว้ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 
 นอกจากนี้ยังมีหนังสือเรียนประเภทอื่นๆ อีก ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบ เช่น เสือโค 
จันทโครบ อนิรุทธ สมุทโฆษ เพชรมงกุฎ สังข์ทอง กากี สวัสดิรักษา ฯลฯ จัดว่าเป็นหนังสือเรียน
สามัญ ส่วนต าราโหร ต าราเลข ต าราวิชาช่างทอง ฯลฯ จัดว่าเป็นต าราพิเศษศึกษาหรือวิชาชีพและ 

ยังมีต าราหนังสือขอม อ่านพระคัมภีร์ด้วย 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสอบไล่หนังสือไทย 2 ช้ัน คือ ประโยค 1 ใช้หนังสือมูลบท 

บรรพกิจจนถึงพิศาลการันต์ ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนหลวง และประโยค 2 ใช้การคัดลายมือ การ
เขียนตามค าบอก การทานหนังสือ การแต่งจดหมาย การแต่งแก้กระทู้ การย่อความ เลขและบัญชี
แบบเรียนหลวง 6 เล่ม ซึ่งใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นแต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ได้แก่ 
 1. มูลบทบรรพกิจ ว่าด้วยเนื้อหาของภาษาไทยและมาตรการ ช่ัง ตวง วัด การนับ วัน 
เดือน ปี  เครื่องหมายวรรคตอน การผันอักษร 
 2. วาหนิต์ินิกร ว่าด้วยการใช้อักษรน า การแจกลูกอักษรน า 
 3. อักษรประโยค ว่าด้วยการใช้อักษรควบ การใช้บุพบท กับ, แก่, แต,่ ต่อ 
 4. สังโยคพิธาน ว่าด้วยเรื่องตัวสะกดในแม่กน กก กด กบมีตัวอย่างเป็นโคลงสี่สุภาพ 
 5. ไวพจน์พิจารณ์ ว่าด้วยเรื่องค าพ้อง เช่น อับจน ผจญ จลาจล ฯลฯ 
 6. พิศาลการันต์ เป็นแบบเรียนว่าด้วยพจนานุกรม วิธีใช้การันต์ 
 นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่านประกอบแบบเรียนหลวงอีกหลายเล่ม คือ 
 1. ไวพจน์ประพันธ์ เนื้อหาอธิบายค าพ้องในไวพจน์พิจารณ์ โดยแต่งเป็นกาพย์ กลอนและ
โคลง 
 2. ปกีรณ าพจนารถ เนื้อหาเทียบสอนค าที่ใช้ต่าง ๆ กันโดยอธิบายเป็นกลอนสุภาพ เรื่อง
ค าพ้องเสียง เช่น “ถ้า ท่า หน้า น่า” ฯลฯ 
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 3. อุไภยพจน์เป็นคู่มือครูใช้สอบความจ าผู้เรียนในเรื่องความหมายของค า 
 4. นิติสารสาธกเนื้อหาอธิบายแบบเรียนหลวงทั้ง 5 เล่ม ตั้งแต่มูลบทบรรพกิจเป็นต้นไป
โดยเขียนไว้ว่า “เพื่อไว้ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนหลวงจะได้อ่านเล่าจ าต้นข้อต่อล าดับในแบบสอนให้
แม่นย าช านาญ” แต่งเป็นกลอนสุภาพ 
 5. อนันตวิภาคเนื้อหาค าอธิบายค าในภาษาไทย กัมพุช ชวา มคธ หริภุญไชย สันสกฤต 
ตะเลง พุกาม สิงหลและยังอธิบายค าสยามโบราณ เช่น ทรอึง (ถือตัว) ท่าว (ล้ม) ถนิม (เครื่องประดับ)
อเค้ือ (งาม) ลาง (หมาก) ฯลฯ 
 6. พรรณพฤกษา หนังสือเล่มนี้เรียกว่า “นามพรรณพฤกษา” คู่กันกับหนังสือ “สัตวา
ภิธาน” เนื้อเรื่องแบ่งเป็นรุกขชาติ (แข็งนอกข้างในอ่อน เช่น ตาล อ้อย หมาก มะพร้าว ฯลฯ)  และ
ติณชา (อ่อนนอกตลอดใน เช่น หญ้า กล้วย ฯลฯ) แต่งเป็นกาพย์ยานี กาพย์สุรางคนางค์และ  

กาพย์ฉบัง 
 7. สัตวาภิธานเนื้อหาว่าด้วยสัตว์ 4 จ าพวก คือพหุบาท จัตุบาท ทวีบาทและ อบาทกา 
(ไม่มีเท้าได้แก่งู ปลา) แต่งเป็นกาพย์ 
 8. ฉันทวิภาคเนื้อหาเป็นการสอนวิธีแต่งฉันท์ตามวิธีในคัมภีร์วุตโตทัย 
 9. มหาสุปัสสีชาดกลักษณะเป็นนิทานชาดกที่เป็นตัวอย่างค าสอนในพุทธศาสนา 
 เมื่อมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงศึกษาธิการได้วางกฎให้มีการ
ตรวจแล้วจึงอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนหนังสือเรียนที่ใช้มีหลายเล่ม เช่น แบบเรียนเร็ว มูลปกรณ์ 
สยามไวยากรณ์แบบสอนอ่านภาษาไทย ฯลฯ ในระดับมัธยมศึกษาเริ่มใช้หนังสือเรียนในปี พ.ศ. 2481 
โดยใช้หนังสือนิทราชาคริต และปลุกใจเสือป่า เป็นต้น ในปี พ.ศ.  2482 ใช้หนังสือหลายเล่ม ได้แก่ 
บทละครพูดเรื่องโพงพาง สังข์ทองตอนเลือกคู่และหาเนื้อหาปลา พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรรามเกียรติ์
อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิงเวนิสวาณิช พงศาวดารกรุงธนบุรี กฤษณาสอนน้องค าฉันท์สามก๊กตอน  

โจโฉแตกทัพเรือ รามเกียร์ติ์ตอนเท้ามาลีวราชว่าความ พระอภัยมณี นทราชาคริตเหล่านี้เป็น
แบบเรียน จนถึง พ.ศ.2485 จึงได้เพิ่มราชาธิราชตอนศึกพระเจา้ฝรัง่มงัฆ้อง โคลงสุภาษิต โคลงโลกนิติ
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มวรรณคดีข้ึนอีกหลายเล่ม มีทั้งที่จบทั้งเล่ม เช่นนิทราชาคริต  
เวนิสวาณิช และเรื่องที่คัดเฉพาะตอนมานับว่าหนังสือเรียนภาษาไทยมีอยู่ไม่น้อย 
 

วิวัฒนาการเรยีบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
 การเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทยมีวิวัฒนาการที่อาจแบ่งได้ตามประเภทของ
หนังสือแบบเรียน  ซึ่งเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 
 1. หนังสือแบบเรียนเริ่มอ่านภาษาไทย 

 2. หนังสือแบบเรียนอ่านเสริมประสบการณ์ 

 3. หนังสือทางวรรณคดี 
 1. วิวัฒนาการเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทย   
  หนังสือที่จัดเป็นหนังสือแบบเรียนเริ่มเริ่มอ่านภาษาไทยเริ่มจากจินดามณีฉบับ  

พระโหราธิบดี และจินดามณีฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งแต่งข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 -4 ได้มีการแต่งหนังสือแบบเรียนเพิ่มเติม เช่น ประถม ก. กา
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ประถมจินดามณี เล่ม 2 (แต่งโดยกรมหลวงวงศาธิราชสนิท)  จนกระทั่งเมื่อมีการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบเมื่อปี พ.ศ. 2414  พระยาศรีสุนทรโวหารได้แต่งแบบเรียนหลวง 6 เล่ม แบบเรียนหลวง 
มีเนื้อหาละเอียด ไม่สามารถเรียนจบในระยะเวลาสั้นๆ กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงแต่งแบบเรียน
เร็วข้ึนใช้ในปี พ.ศ. 2432 ในปี พ.ศ. 2441 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้แต่งแบบเรียนใหม่ข้ึนแทน
แบบเรียนเร็ว  เพื่อให้เด็กเรียนรู้ในระยะเวลาสั้นกว่าเดิม 
 ในปี พ.ศ. 2465 กระทรวงธรรมการได้ใช้แบบหัดอ่านภาษาไทย ของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ
เป็นแบบเรียนและการเรียบเรยีงได้พัฒนาโดยเน้นเรื่องค าและประโยคมากข้ึน ไม่นิยมที่จะแจกลูกหรอื
ผันอักษร ต่อมาในปี พ.ศ.2480 มีการเปลี่ยนแปลงการใช้หนังสือแบบเรียนเป็นแบบเรียนเร็วของ
หลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไล ซึ่งเนื้อหาพัฒนาข้ึนมาก คือ แจกลูกเพียงเล็กน้อยและเน้น
การสอนอ่านเป็นค า เป็นประโยคมากกว่า ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้
สอดคล้องกับการศึกษาแผนใหม่ที่เน้นการสอนอ่านเป็นค า กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น าหนังสือ
แบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู-ปัญญา) ของนายกี่  กีรติโยฬาร มาใช้ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

จากผู้ปกครองและหนังสือพิมพ์อย่างมากจึงต้องเลิกใช้โดยหันมาใช้แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย  
(ฉบับปรับปรุง 2499) ของพระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิแทน และได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2521 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ใช้แบบเรียนภาษาไทย ช้ัน ป.1 เล่ม 1 ของกรมวิชาการ สืบมา 
 2. วิวัฒนาการเรียบเรียงหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ 
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดว่าหนังสือแบบเรียนเล่มใดเป็ น
หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์บ้าง แต่คาดว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคงได้ใช้สุบินทกุมาร  
เป็นหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์และได้ใช้เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 -4  
เพราะเนื้อหาเป็นคติธรรมให้ใฝ่ใจในพุทธศาสนา หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์เล่มต่อมาคือ ประถม 
ก. กา หัดอ่าน เนื้อหาสอนหลักธรรม จริยธรรมและความประพฤติของเด็กๆ และกาพย์พระไชยสุริยา 
ของสุนทรภู่  ซึ่งเน้นคุณธรรมของข้าราชการ ทั้ง 2 เล่มนี้ใช้ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ (ร.1-ร.4) ด้วย 
  เมื่อได้มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเมื่อปี พ.ศ.  2414 แล้ว หนังสืออ่านเสริม
ประสบการณ์ได้พัฒนาเนื้อหาจากด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวคิดพุทธศาสนา ไปเป็นการเน้น
ความรู้รอบตัว ธรรมชาติศึกษา สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  ซึ่งสรุปได้ว่า หนังสืออ่านเสริม
ประสบการณ์สมัยการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นเนื้อหามากกว่าความเพลิดเพลิน 
 3. วิวัฒนาการเรียบเรียงหนังสืออ่านวรรณคดี 
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงไม่ได้ก าหนดแน่นอนว่าจะให้นักเรียนอ่านเล่มใด และในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร ์(ร.1-ร.4) ก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่าได้ใช้วรรณคดีเรื่องใดให้เด็กอ่าน หนังสืออ่านวรรณคดี
ที่พอจะก าหนดได้แน่นอนก็ต่อเมื่อมีการจัดระบบการศึกษาของประเทศแล้ว โดยกระทรวงธรรมการ
ได้ให้โรงเรียนใช้วรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น สังข์ทอง รามเกียรติ์ (บางตอน) พระอภัยมณี นิราศนรินทร์ 
อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย มหาเวสสันดรชาดก ฯลฯ เป็นหนังสืออ่านวรรณคดี 
  ในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านวรรณคดีใหม่โดย
ยกเลิกการน าวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือตอนใดตอนหนึ่งมาให้เด็กอ่าน เปลี่ยนมาเป็นการตัดตอน
จากวรรณคดีหลายๆ เรื่อง มาพิมพ์รวมเล่มด้วยกัน พร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายโดยละเอียดและก าหนด
กิจกรรมเป็นแนวทางท้ายเรื่องทุกเรื่อง  ท าให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดีหลายเรื่องหลายรูปแบบ 
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วิวัฒนาการหนังสอืเรยีนภาษาไทยระดับมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  
 1. วัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.1 หนังสือเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร ปีพ.ศ. 2503 ใช้ระหว่าง พ.ศ. 
2504–2520 มีหนังสือที่ก าหนดให้ใช้ในโรงเรียนดังนี้ 
   1.1.1 หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 เล่ม 
คือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 1,2 และ 3 ใช้ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามล าดับหนังสือเรียน
ชุดน้ีคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสือเรียนภาษาไทยมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดท า 
    จุดประสงค์ เพื่อรวบรวมกวีนิพนธ์ทั้งที่เป็นกาพย์ กลอน และร้อยแก้ว
ของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีส านวนโวหารดีทั้งการใช้ถ้อยค าและภาษาซึ่งถือเป็นแบบอย่างได้ไว้เป็น
บทอ่านและให้นักเรียนถือเป็นแบบฉบับในการเรียบเรียงความและการใช้ถ้อยค าภาษา 
    ลักษณะของหนังสือเรียน มีลักษณะเป็นการคัดเลือกความเรียง นิทาน 
วรรณคดีตลอดจนค าประพันธ์บางตอน บางเรื่องมารวมไว้เรื่องเดียวกันและเพิ่มเติมประวัติผู้แต่งเข้า
มาด้วย กล่าวคือ แต่ละบทจะประกอบด้วยบทน าเรื่องประวัติผู้แต่ง เนื้อเรื่อง อธิบายศัพท์ กิจกรรม 
    เนื้อหาหนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย แต่ละเล่มจะประกอบด้วยเนื้อหา 
ดังนี ้
    หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 1 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆต่อไปนี้ 
    1) ราชาธิราชตอนพลายประกายมาศ  เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
    2) พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทร พระสุนทร
โวหาร(ภู่) 
    3) พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ฉบับคืนที่ 61 และ คืนที่ 225 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    4) พระราชนิพนธ์บทละครเรือ่งพระรว่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
    5) กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ (3 ตอน) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
    6) นิทานทองอินเรื่อง นาคพระโขนง ที่สอง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
    7) บทละครพระราชนิพนธ์ เรื่อง “จัดการรับเสด็จ” พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    8) พระราชด ารัสในวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
    9) ตามเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ต าบลหว้ากอ สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานภุาพ 
    10) นิทานที่ข้าพเจ้าชอบ (โคลงกลอนของครูเทพ) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี 
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    11) ความดีไม่รู้จักสิ้นสูญ  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
    12) โคลงดั้นวิวิธมาลี “อตตาหิอตตโน นาโถ”  พระยาอุปกิตศิลปสาร 
    13) กลอนสุภาพ มนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน  พระยาอุปกิตศิลปสาร 
    14) กลอนสุภาพ “พ่อแม่รังแกฉัน”  พระยาอุปกิตศิลปสาร 
    15) นิทานเรื่องมหากบิลวานร  พระสารประเสริฐ 
    16) นิทานเรื่อง พญานกออก  พระสารประเสริฐ 
    หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทยเล่ม 2 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1) สมเด็จเจ้าแตงโม  พระยาปริยัติธรรมธาดา 
    2) กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
    3) พระพุทธประวัติ  พระยาภักดีนฤเบศร์ 
    4) พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 
    5) ทูตไทยไปประเทศอังกฤษ  หม่อมราโชทัย 
    6) โคลงสุภาษิตรัชกาลที่ 5 และโลกนิติค าโคลง พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    7) ไคเภ็ก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    8) ธรรมจริยา  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
    หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 3 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3) 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1) พระมหานคร (ตัดจากนิราศนรินทร์) นายนรินทร ธิเบศร์ 
    2) กรณียกิจของเราต่อชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    3) ชมป่า (คัดจากบทเสภาขุนช้างขุนแผน) 
    4) ปาฐกถา เรื่องหัวใจนักปราชญ์ พระยาอุปกิตศิลปสาร 
    5) ร าพึงในป่าช้า  พระยาอุปกิตศิลปสาร 
    6) นิทานเวตาล  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
    7) ความสุข  นาคะประทีป 
    8) โคลงโลกนิติ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร 
    9) จดหมายจางวางหร่ า  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
    10) นิราศพระบาท  พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
    11) ประวัติอาจารย์สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
   1.1.2 หนังสืออ่านชุดกวีนิพนธ์เป็นหนังสืออ่านประกอบซึ่งกรมศึกษาธิการ 

ได้จัดพิมพ์ข้ึนเพื่อให้เป็นหนังสืออ่านประกอบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหนังสืออ่านชุดกวีนิพนธ์นี้มี
หลายเรื่องอยู่ในพวกเดียวกันโดยจัดเป็นส ารับให้ช่ือว่า “หนังสืออ่านกวีนิพนธ์” คณะกรรมการ
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ด าเนินการปรับปรงุหนังสอือ่านภาษาไทยเป็นผูพ้ิจารณาเทยีบเคียงแบบเรียนที่มีใช้อยู่เดิมโดยค านึงถึง
ความยากง่ายและความยาวให้เท่ากันด้วย 
   จุดประสงค์ เพื่อให้ได้อ่านหนังสือซึ่งควรถือว่าเป็นแบบฉบับในการเรียบเรียง 
การใช้ถ้อยค าภาษา เป็นหนังสือที่กวีเก่าๆ ได้ร้อยกรองไว้ด้วยถ้อยค าอันไพเราะ หนังสืออ่านชุดนี้
นอกจากเป็น แบบอ่านแล้วยังใช้เป็นแบบฝึกหัดไวยากรณ์ ย่อความและเรียงความได้ ทั้งนี้ยังจะเป็น
เครื่องบ ารุงความรู้ให้เจริญกว้างขวางต่อไป 
   ลักษณะของหนังสือเรียนเป็นการคัดเลือกเอาหนังสือที่กวีเก่าๆร้อยกรองไว้โดย
เลือกที่โวหารและวิธีประพันธ์แปลก ๆ แล้วคัดตัดตอนจัดพิมพ์ข้ึนเฉพาะเป็นเลม่เลก็ๆ เพื่อให้มรีาคาเยา
จะมีการตรวจอักษรและวรรคตอนอย่างละเอียดเพราะนอกจากจะเป็นบทอ่านแล้ว ยังใช้ส าหรับเป็น
แบบอย่างการเขียนด้วย 
   เนื้อหาคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทยได้ก าหนดหนังสือ
อ่านชุดกวีนิพนธ์ส าหรับให้นักเรียนสายสามัญศึกษาอ่านดังนี้ 
   มัธยมศึกษาปีที่  1 ราชาธิราช ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง 
   มัธยมศึกษาปีที่  2 เวนิสวาณิช 
   มัธยมศึกษาปีที่  3 วาสิฏฐี 
  1.2 หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร ปีพ.ศ. 2521 
   1.2.1 หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมตอนต้นเพื่อ
ปรับปรุงสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยให้เหมาะสมยิ่งข้ึนคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้จัดท าหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 เล่ม 
    จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ 
    1) อ่านหนังสือที่มีรูปแบบต่างๆกัน 
    2) คุ้นกับการใช้ศิลปะเชิงภาษาด้วยกลวิธีต่างๆ กันมีการเลือกเน้น
ถ้อยค าที่เหมาะสมเป็นต้น 
    3) เห็นแบบอย่างภาษาไทยอันเป็นที่รับรองว่าดีพอสมควรและบางเรื่อง
ก็ดีเป็นอย่างยิ่ง 
    4) ใช้บทที่คัดมาให้อ่านนั้นส าหรับสร้างสรรค์ให้เกิดความสามารถใน
การฟัง พูดและเขียน 
    5) ร่วมท างานกับเพื่อนๆ ขยายความคิดนึกขยายประสบการณ์และ
จินตนาการให้กว้างขวาง 
    ลักษณะของหนังสือเรียนเป็นการคัดตัดตอนมาจากหนังสือไทยหลาย
ประเภทและมีแบบฝึกหัดการใช้ทักษะภาษาไทยโดยมุ่งให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ประสานสัมพันธ์
กันทั้งการอ่านในใจ อ่านออกเสียงการฟัง การพูด และการเขียนแบบต่างๆ และหนังสือชุดนี้จะมี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดก่อนๆ คือจะประกอบด้วย ค าแนะน า
นักเรียนการใช้หนังสือชุดทักษสัมพันธ์ บทน าเรื่อง เนื้อเรื่องกิจกรรมของแต่ละเรื่อง สังเขปประวัติ  
ผู้แต่ง และศัพทานุกรม ซึ่งอยู่รวมกันท้ายเล่ม 
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    เนื้อหา หนังสือเรียนชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้  
มีด้วยกันทั้งหมด 3 เล่ม คือ 
    หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆดังนี้ 
    1) ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร  ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
    2) สัตวาภิธาน  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
    3) นิดๆหน่อยๆ  ดอกไม้สด 
    4) พระร่วงสวรรคโลก  พระยาโกมารกุลมนตรี 
    5) พระยาไชยบูรณ์  คุณหญิงศรีนาถ สุรยะ 
    6) นิราศสัตหีบ  พลเรือตรีจวบ  หงสกุล 
    7) ไขภาษา  อ.น.ก. 
    8) รามเกียรติ ์(ตอนศึกไมยราพ) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
    9) ผู้ชนะสิบทิศ  ยาขอบ 
    10) คุณค่าพฤกษาชาติ  เกหลง พานิช 
    11) แม่ศรีเรือน  ทิพย์วาณี  สนิทวงศ์ 
    12) เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว  หยก บูรพา 
    13) นิทานสุภาษิต  สุชีโวภิกขุ 
    14) บทร้อยกรอง 
    15) วอนขอรอจันทร์แจ่มแสง  กุลทรัพย์ รุ่งฤด ี
    16) กวีกับจันทร์เจ้า 
    17) รุ่งอรุณแห่งหัวใจ  จินตนา ปิ่นเกลียว 
    18) สังเขปประวัติผู้แต่ง 
    19) ศัพทานุกรม 
    20) ภาคผนวก 
    หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2 
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆต่อไปนี้ 
    1) พ่อแม่รังแกฉัน  พระยาอุปกิตศิลปสาร 
    2) นิทานเทียบสุภาษิต  พระยาศรีหราชฤทธิไกร 
    3) ฝนทั่งเป็นเข็ม พายเรือทวนน้ า 
    4) เข็นครกขึ้นเขา 
    5) ตาลโตนด ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ 
    6) ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
    7) พระอภัยมณี (ตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทร)  
พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
    8) พระยาพิชัยดาบหัก  คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ 
    9) ราชาธิราช  (ตอนพลายประกายมาศ) เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
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    10) ศิลปินเอก  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
    11) บทละครร าเรื่องพระรว่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    12) ค าอวยพรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่  สมเด็จพระธีรญาณมุนี  
(ปุณเณโกธีร์ป.ธ. 9) 
    13) ชีวิตปลาช่อน  น.พ.บุญส่ง เลขะกุล 
    14) ข้อคิดจากการบวช  ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร 
    15) มหากบิลวานร  พระสารประเสริฐ 
    16) บทร้อยกรอง 
    17) วัฒนธรรม   ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
    18) ทะเลบ้า 
    19) ดอกจ าปาตาพลอย  เจือ  สตะเวทิน 
    20) สังเขปประวัติผู้แต่ง 
    21) ศัพทานุกรม 
    22) ภาคผนวก 
    หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 
3 ประกอบด้วยเรื่องต่างๆต่อไปนี้ 
    1) สมเด็จเจ้าแตงโม  พระยาปริยัติธรรมดา (แพ ตาละลักษณ์) 
    2) กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
และว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ 
    3) โลกานุศาสนี พากย์เบื้องต้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร) 
    4) ขุนช้าง–ขุนแผน ตอนพลายแก้วแต่งงานกับนางพิม พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
    5) ธรรมจริยาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
    6) ความเพียร  ความมัธยัสถ์ 
    7) โคลงโลกนิติ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร 
    8) สามก๊กตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า  เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
    9) บทธรรมบรรยาย เรื่องคนต่ืนพระ 
    10) ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว  พระราชนันทมุนี 
    11) แข่งหนังตะลุง  ภิญโญ ศรีจ าลอง 
    12) ค าเรียกขวัญของเมืองเหนือ  เสฐียรโกเศศ 
    13) หางว่าว  ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 
    14) บทร้อยกรอง 
    15) ทุ่งข้าว  อังคาร กัลยาณพงศ์ 
    16) โกกิลาใกล้รุ่ง   ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 
    17) แสงทองหลังสายฝน 
    18) สังเขปประวัติผู้แต่ง 
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    19) ศัพทานุกรม 
    20) ภาคผนวก 
   1.2.2 หนังสือก าหนดให้เลือกอ่าน ก าหนดให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่
ก าหนดให้อย่างน้อยปีละ 4 รายการไม่ให้ซ้ ากัน 
    จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักและคุ้นเคยกับงานเขียนชนิด
ต่างๆและเป็นการเสริมทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน 
    ลักษณะของหนังสือเรียน หนังสือก าหนดให้เลือกอ่านนี้จะประกอบด้วย
วรรณกรรมหลายๆ รูปแบบทั้งร้อยกรองร้อยแก้ว โดยจะแบ่งเป็น บันเทิงคดี สารคดี และค าประพันธ์โดย
มุ่งให้นักเรียนได้เลือกอ่านตามความสนใจ 
    เนื้อหา 
    หนังสือที่ก าหนดให้เลือกอ่านในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้ีได้แก่ 
    1) ราชาธิราชตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง  กรมวิชาการ 
    2) บทละครค ากลอนเรื่องพระร่วง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
    3) ลิลิตนิทราชาคริต  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    4) ธรรมจริยา เล่ม 4  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
    5) เทศนาเสือป่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    6) หัวใจนักรบ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    7) เสด็จประพาสต้น  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารง 

ราชานุภาพ 
    8) จดหมายจางวางหร่ า  น.ม.ส. (ฉบับสมบูรณ์) 
    9) ก. ระเด่นลันได  พระมาหามนตรี (ทรัพย์) 
     ข.บทละครดึกด าบรรพ์เรื่องสิทธิธนู  พระยาศรีภูริปรีชา 
    10) ก. สุภาษิตพระร่วงฉบับหอสมุด 
     ข. สุภาษิตอิศรญาณฉบับหอสมุด 
    11) สมชาย  ดอกไม้สด 
    12) ป่าดงพงพีตอนโมกวลี  กรมวิชาการ 
    13.) ล่าปลาวาฬ  กรมวิชาการ 
    14.) หนุ่มชาวนา  กรมวิชาการ 
    15) นิกกับพิม  ว.ณ. ประมวลมารค 
    16) แวววัน  โบตั๋น 
    17) ฉากหนึ่งในชีวิต  บุญเหลือ 
    18) มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร  น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง 
    19) เอมีลยอดนักสืบ   แอร์ดเคสเนอร์  บันลือ ถ่ินพงงา แปล  
    20) ตามล่า ธีโอดอร์  เจ.วอลเดอ,ลมุล รัตนากร แปล 
    21) แมงมุมเพื่อนรัก อี.บี.ไวท์,  มัลลิกา แปล 
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    22) เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา  กรมวิชาการ 
    23) พลายมะลิวัลย์  ถนอม มหาเปารยะ 
    24) ก.พลายจ าปาธีโอดอร์ เจ.วอลเดอ, ลมุล รัตตากร แปล   
     ข.เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
    25) สวนสัตว์  สุวรรณี สุคนธา 
    26) พ่อสอนลูก ทวี บุญยเกตุ 
    27) ฉันอยู่น่ี….ศัตรูที่รัก  ส.เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
    28) เรื่องของน้ าพุ  สุวรรณี สุคนธา 
    29) รวมเรื่องสั้นชุดคนอยู่วัด  ไมตรี ลิมปิชาติ 
    30) เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1 ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ 
    31) นิทานโบราณคด ี(บางเรื่อง) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ด ารงราชนุภาพ 
    32) เวนิสวาณิช  กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.2.3 หนังสือเรียนหลักภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือเรียนวิชา
หลักภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นน้ีคณะกรรมการจัดท าสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นผู้จัดท ามีทั้งหมด 3 เล่ม 
    วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจกับภาษาของตนเองยิ่งข้ึน 
และให้เกิดสมรรถภาพเชิงสังเกตซึ่งเป็นสมรรถภาพที่ส าคัญในการด ารงชีวิต 
    ลักษณะของหนังสือเรยีนเปน็การรวบรวมเอาเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย  
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีพ.ศ. 2521 โดยจัดเรียบเรียงเนื้อหาเสียใหม่พยายามท าให้ง่าย
และให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมสิง่ที่เป็นของใหม่ในวิชา
หลักภาษาไทยซึ่งไม่เคยมีมา เช่นเรื่องของเสียงในภาษาไทย ประโยคและการสื่อสาร ฯลฯและในแต่
ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดหรือกจิกรรมทั้งนี้ก าหนดให้สอนร่วมกับหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์โดยให้พยายามสัมพันธ์ทักษะต่างๆทางภาษาไทยไปพร้อมๆกัน 
    เนื้อหา หนังสือเรียนวิชาหลักภาษาไทยแต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหา
ต่างๆ ดังนี้ 
    เนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาหลักภาษาไทย 
    1) หนังสือเรียนหลักภาษาไทย เล่ม 1 
     บทที1่ เสียงในภาษาไทย 
     บทที2่ อักษรไทยและหลกัการเขียน 
     บทที่ 3 ไตรยางศ์ 
     บทที่ 4 ประโยคและการสือ่สาร 
     บทที่ 5 การจ าแนกค าในภาษาไทย 
     บทที่ 6 การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย 
     บทที่ 7 การใช้พจนานุกรม 
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    2) หนังสือเรียนหลักภาษาไทย เล่ม 2 
     บทที่ 1 ค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทย 
     บทที่ 2 ค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทย (ต่อ) 
     บทที่ 3 การแยกส่วนของประโยคที่ใช้สันธานหลายชนิด 
     บทที่ 4 การขยายส่วนต่าง ๆของประโยค 
     บทที่ 5 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือ 
     บทที่ 6 ราชาศัพท์พื้นฐาน 
    3) หนังสือเรียนหลักภาษาไทย เล่ม 3 
     บทที่ 1 ค า 
     บทที่ 2 กลุ่มค าและหน้าที่ของกลุ่มค า 
     บทที่ 3 การสังเกตลักษณะของค าที่เป็นค าไทยแท้ ถ้อยค าที่มาจาก
ภาษาอื่น 
     บทที่ 4 การสะกดตัวให้ถูกต้อง 
     บทที่ 5 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งข้ึน 
     บทที่ 6 ราชาศัพท์ที่จ าเป็นต้องทราบ 
 

วิวัฒนาการของหนังสอืเรยีนภาษาไทยระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 1. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ปีพ.ศ. 2503  
ใช้ระหว่างพ.ศ. 2503-2517 ในช่วงนี้คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทย 
ได้ปรับปรุงหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4,5 หรือ
เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1,2 เดิม) โดยมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดท าเรียกว่าแบบเรียนวรรณคดีไทย 
  1.1 หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทยส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 เล่ม คือ 
เล่ม 4 ส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเล่ม5ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 
   จุดประสงค์ 
   1. เพื่อให้นักเรยีนได้มหีนังสือเรียนและครูอาจารย์จะได้ใช้สั่งสอนอบรมบทเรียน
ให้บรรลุผลของการเรียนวิชาภาษาไทยเต็มตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษา 
   2. เพื่อเป็นการประหยัดช่วยท าให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือเรียนมากเล่ม 
   3. เพื่อให้สะดวกในการสอนเพราะบทเรยีนอาจจะอ่านเองได้เนื่องจากมคี าอธิบาย
ประวัติผู้แต่ง ค าช้ีแจง ค าศัพท์ตลอดจนข้อแนะน ากิจกรรมที่ควรท าไว้ทุกเรื่อง 
   4. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เห็นทางศึกษาและค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมได้ต่อไป 
   5. เพื่อให้ได้อ่านหนังสือภาษาไทยช้ันดีหลายเรื่อง และหลายรสทั้งได้อ่าน
หนังสือไทยต่างยุคต่างสมัย ได้รู้จักกวีหลายๆ ท่าน และค าประพันธ์หลายๆแบบ 
   ลักษณะของหนังสือเปน็หนังสือรูปชุมนุมวรรณคดี คือคัดเลือกวรรณคดีบางตอน
บางเรื่องมารวมไว้ในที่เดียวกัน และมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 1-3 ของ
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ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นกล่าวคือจะประกอบด้วย บทน าเรื่อง ประวัติผู้แต่งเนื้อเรื่อง การอธิบาย
ค าศัพท์ และกิจกรรม 
   เนื้อหาหนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือช้ัน
เตรียมอุดมศึกษานี้แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือเล่มที่หนึ่ง (เล่ม 4) ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 และเล่มที่ 2 (เล่ม 5) ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือช้ันเตรียมอุดมศึกษา 

ปีที่ 2 แต่ละตอนประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
   หนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทยเล่มที่ 4 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 

ช้ันเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1) ประกอบด้วย 
   1) กาพย์เห่เรือ ประพาสธารทองแดง เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 
   2) บทพากย์รามเกียรติ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   3) นิราศภูเขาทอง  สุนทรภู่ 
   4) ลิลิตตะเลงพ่าย  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
   5) สมุทโฆษชาดก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมณอมรพันธ์ุ 
   6) สร้อยคอที่หาย  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
   7) เมืองอู่ทอง  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
   8) จันทรุปราคา  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   9) ลัทธิเอาอย่าง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   10) บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   11) พระราชด ารัสตอบเนื่องในการทีก่รรมการราชนาวีสมาคมน้อมเกลา้ฯ ถวายเรือ
พระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   แบบเรียนวรรคดีไทย เล่ม 5 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือช้ันเตรียม
อุดมศึกษาปีที่ 2) ประกอบด้วย 
   1) จดหมายราชทูตไทย พระยาโกษาธิบดี(ปาน)สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
   2) เวสสันดรชาดก (กัณฑ์ชูชกและกัณฑ์กุมาร) ส านักวัดสังข์กระจาย เจ้าพระยา
พระคลัง (หน) 
   3) ขุนช้าง-ขุนแผน (ตอนก าเนิดพลายงาม) พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
   4) อิเหนา (ตอนอิเหนาออกจากเมืองดาหาเตรียมภิเษกนางบุษบาและอิเหนา
เผาเมือง) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   5) พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องจดหมายความทรงจ าของพระไปยิกาเจ้ากรมหลวงนรินทร์เทวี  เรื่อง
ปฏิสังขรณ์และฉลองวัดพระเชตุพน(เจ้าครอกวัดโพธ์ิ) ข้อ 190  
   6) พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระเจ้าลูกยาเธอในโอกาสเสด็จออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   7) คุณย่าเพิ้งเขียวหวาน (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) 
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   8) มัทนะพาธา (บทรักของทา้วไชยเสน) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   9) ค าประพันธ์บางเรื่อง (ยอเกียรติชาวนครราชสีมา) พระยาอุปกิตศิลปสาร 
   10) ละครแห่งชีวิต (เฉพาะตอน)ม.จ. อากาศด าเกิง รพีพัฒน์ 
   11) สามกรุง  น.ม.ส. 
 2. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่าง ปีพ.ศ. 2518-2523  ในปี 
พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดท าสื่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ปรับปรุงหนังสือแบบเรียน
วรรณคดีไทยส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 โดยเพิ่มเติมและเปลี่ยนช่ือเป็นหนังสืออ่านภาษาไทย
ส าหรับราวิชา ท 401 ท 402 ท 503 และ ท 504 โดยจัดท าเป็น 2 เล่มคือ หนังสืออ่านภาษาไทย
ส าหรับรายวิชา ท 401 และ ท402 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4) กับหนังสืออ่านภาษาไทย 
ส าหรับรายวิชา ท 503 และ ท 504 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) 
  2.1 หนังสืออ่านภาษาไทยส าหรับรายวิชา ท 401 ท 402 ท 503 ท 504  
   จุดประสงค์ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้จักกวีหลายๆ ท่านและ 

บทประพันธ์หลายๆแบบ 
   ลักษณะของหนังสือ ประกอบด้วยวรรณคดีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทความและ
สารคดีต่าง ๆ ที่แต่งข้ึนในยุคสมัยต่างกันมีหลายเรื่อง หลายรส หลายแบบ และคัดเลือกตัดตอนมา
รวมกันไว้ในเล่มเดียวมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือแบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 4-5 แต่มีการปรับปรุง
โดยคัดบางเรื่องออกและเรียงล าดับเรื่องใหม่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
   เนื้อหา หนังสือเรียนชุดน้ี แต่ละเล่มประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   หนังสืออ่านภาษาไทยส าหรับรายวิชา ท 401-402 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
   1) กาพย์เห่เรือ  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 
   2) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 
   3) บทพากย์ราเกียรติ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   4) นิราศภูเขาทอง  พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
   5) สวัสดิรักษา  พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
   6) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า (ตอนยุทธหัตถี)
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
   7) ลิลิตตะเลงพ่าย  สมเดจ็พระมาหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
   8) ประเพณีการเลี้ยงลูก  พระยาราชวรากูล 
   9) ลัทธิเอาอย่าง  พระยาราชวรากูล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   10) บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   11) จันทรุปราคา  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   12) ศิลาจารึกหลักที่ 1 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   13) สุวรรณสามชาดก พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสริิวัฒนส์มเด็จพระสงัฆราช 
   14) โคลงกลอนบางบทของครูเทพ  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   15) การประหยัด  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
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   16) การส่งเสริมการเกษตรไทย (ชนบท) นายท านอง สิงคาลวณิชทั้งนี้ให้เรียนที่ 
1-13 และให้เลือกเรียนอีก 2 เรื่องจาก 14-16 
  2.2 หนังสืออ่านภาษาไทยส าหรับรายวิชา ท 503-504 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่5) 
   1) จุดหมายราชทูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระยาโกษาธิบดี 
(ปาน) 
   2) มหาเวสสันดรชาดก(กัณฑ์ชูชกและกัณฑ์กุมาร)ส านักวัดสังข์กระจายและ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
   3) ขุนช้าง- ขุนแผน (ตอนก าเนิดพลายงาม)พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
   4) พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเรื่อง 
   5) จดหมายความทรงจ าของพระอัยยิกาเจ้า กรมหลวงนรินทรเทวี(เจ้าครอก
วัดโพธ์ิ)ข้อ 190 เรื่องปฏิสังขรณ์และฉลองวัดพระเชตุพน 
   6) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
แก่คณะเยาวชนจาก 20 จังหวัด ณ ศาลาผกาภิรมย์วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2512 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
   7) พระราชบันทกึสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเรื่องความทรงจ าในการ
ตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ(ตอนเสด็จพระราชด าเนินประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)  
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
   8) มัทนะพาธา  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   9) บทละครเบิกโรงเรื่องพระคเณศเสียงา  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
   10) ค าประพันธ์บางเรื่อง (ยอเกียรติชาวนครราชสีมา)พระยามอุปกิตศิลปสาร 
   11) ภาษากฎหมายไทย (บางบท) นายธานินทร์กรัยวิเชียร 
   12) สามกรุง (แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาคผนวก)
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
   13) ค าฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเศวตสุรคชาธาร  คุณหญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล 
ณ อยุธยา 
   14) สี่แผ่นดิน (แผ่นดินที่ 3 บทที่ 6) หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธ์ิปราโมช 
   15) บทละครเรื่องเลือดสุพรรณ  พลตรีหลวงวิจิตวาทการ 
   16) ความหวังของชาติกับอวสัยและอวสาน  พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ 
   17) อัตชีวประวัติพระวรวงศ์เธอเธอกรมหมื่นพิทยาลาพฤฒิยากร กรมหมื่นพิทยา
ลาภพพฤฒิยากร 
  ทั้งนี้ ให้เรียนเรื่องที่ 1-10 และเลือกเรียนอีก 2 เรื่อง จากเรื่องที่ 11-16  
 3. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีพ.ศ. 2524 กระทรงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีพ.ศ. 2524 แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
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พ.ศ. 2518 โดยเริ่มใช้กับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน พ.ศ. 2524 เป็นปีแรกและช้ันอื่นๆในปีต่อๆไปเป็น
ล าดับ 
  ในส่วนของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 
2524 ก าหนดให้ใช้หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์และหนังสือเรียนชุดทักษพัฒนา
ส าหรับวิชาบังคับ 
  3.1 หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ หนังสือเรียนชุดนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน  
2 เล่มคือ เล่ม 1 และ เล่ม 2 ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวรรณกรรมไทยในรูปแบบต่างๆ
ให้มากขึ้นและมุ่งให้นักเรียนมีโอกาสส ารวจตรวจค้นความคิดและความรู้สึกของตนอันเกิดข้ึนจากการ
อ่านหนังสือนี้หรือมุ่งฝึกให้ผู้เรียนเกิดสมรรถภาพที่จะวิเคราะห์ความคิดและอารมณ์ซึ่งจะท าให้เข้าใจ
ตนเองรู้จักตั้งค าถามถามตนเองถึงการกระท าอันควรหรือไม่ควรของมนุษย์ (วิจารณญาณ) 
   ลักษณะของหนังสือเรียนหนังสือเรียนชุดน้ีเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยที่ต่อจาก
หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์มีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็นการคัดตัดตอนมาจาก
หนังสือไทยหลายประเภททั้งร้อยแก้วร้อยกรองแต่บทที่คัดมาจะมีข้อคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่าชุดทักษะ
สัมพันธ์ 
   เนื้อหาหนังสือเรยีนชุดน้ี มีด้วยกันทั้งหมด 2 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหา
ดังนี ้
   หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 ประกอบด้วยเรื่อง 
   1) เด็กบ้านสวน  พ.เนตรรังสี 
   2) เมื่อหัวถึงหมอน  นายต ารา ณ เมืองใต้ 
   3) พระครูวัดฉลอง  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระยาด ารงราชานุภาพ 
   4) อิเหนา  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   5) ค าบรรยายผลพลอยได้จากการออกพรรษา  ประภาศน์ อวยชัย 
   6) ธรรมาธรรมะสงคราม  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   7) มอม  ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
   8) หมาก  พลูสมาคมสมุนไพร 
   9) นิราศพระบาท  สุนทรภู่ 
   10) บทร้อยกรอง 
   11) อยู่เพื่ออะไร   อุชเชน ี
   12) เพื่อศักดิ์นักสู้  วนิดา สถิตานนท์ 
   13) ธารทอง  ประยอม ซองทอง 
   14) ธรรมชาติกับมนุษย์  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   15) ราตรี  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
   16) สังเขปประวัติผู้แต่ง 
   17) ศัพทานุกรม 
   18) ภาคผนวก 
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  3.2 หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม 2 ประกอบด้วยเรื่อง 
   1) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
   2) โคลงสุภาษิต  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   3) ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
   4) มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์หนปกุมาร) เจ้าพระยาพระคลัง  
   5) นิทานเวตาล  น.ม.ส. 
   6) เรื่องสั้น : เราคือลูกของพระแม่ธรณี  อิศรา อมันตกุล 
   7) หัวใจนักปราชญ์  พระยาอุปกิตศิลปสาร 
   8) สมเด็จพระปิยมหาราชได้ทรงรักษาเอกราชของชาติไว้ได้อย่างไร เจตน ์อติจิตต์ 
   9) บทร้อยกรอง 
   10) ควรแก่สรรเสริญ  กราว  แสงทอง 
   11) คือชาวนา 
   12) น้ าตา  ก าชัย ทองหล่อ 
   13) ชโย สยาม  น.ม.ส. 
   14) ณ ยามสายัณห์  สุภร ผลชีวัน 
   15) พระจันทร์กระจ่าง  สุภร ผลชีวัน 
   16) ลิลิตตะเลงพ่าย  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
   17) สงัเขปประวัติผู้แต่ง 
   18) ศัพทานุกรม 
   19) ภาคผนวก 
  3.3 หนังสือก าหนดให้เลือกอ่าน ก าหนดให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ก าหนดให้ 
อย่างน้อยปีละ4รายการโดยไม่ให้ซ้ ากันและให้เลือกจากต่างกลุ่มกันดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 
   1) กองทัพธรรม  สุชีพ ปุญญานุภาพ 
   2) วาสิฎฐีภาคพื้นดิน  เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป 
   3) เกิดเป็นหมอ  นายแพทย์วรวิทย์  วิสิษฐ์กิจการ 
   4) ข้างหลังภาพ  ศรีบูรพา 
   5) จดหมายจากเมืองไทย  โบตั๋น 
   6) ชีวิตบ้านป่า  ประสิทธ์ิ มุสิกเกษม 
   7) เชิงผาหิมพานต์  สุชีพ ปุญญานุภาพ 
   8) ใต้ร่มกาสาวพัสตร์  สุชีโวภิกขุ 
   9) ทุ่งมหาราช   เรียมเอง 
   10) นิทานไทย ชุดที่ 3  แปลก สนธิรักษ์ 
   11) ปุลากง  โสภาค สุวรรณ 
   12) ผีเสื้อกับดอกไม้  นิพพาน 
   13) ผู้ด ี ดอกไม้สด 



107 
 

   14) ผู้ใหญ่ลีกับนางมา  กาญจนา นาคนันทน์ 
   15) พระจันทร์เสี้ยว  นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว แปล 
   16) ร่มธรรม  วสิน อิทนสระ 
   17) เรื่องสั้นเยาวชนนักเขียน  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
   18) ล่องไพร เล่ม 1  น้อย อินทนนท์ 
   19) ละครแห่งชีวิต  หม่อมเจ้าอากาศด าเกิง  รพีพัฒน์ 
   20) ลูกอีสาน  ค าพูน บุญทวี 
   21) แสงโสม  ลมูล รัตตากร 
   22) หนังสืออื่นนอกเวลา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
   23) อยู่กับก๋ง  หยก บูรพา 
   24) อุดมการณ์บนเส้นขนาน (ฉบับปรับปรุง) อรุณมนัย 
   กลุ่มที่2 
   1) จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม สันต์ ท.โกมลบุตร แปลของ
บาทหลวงตาชาร์ด เล่ม 3-5  
   2 ชีวประวัติของข้าพเจ้า (มหาตมะ คานธี) กรุณา กุศลาสัย แปล 
   3) ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง  นายแพทย์บุญส่ง  เลขะกุล 
   4) ชีวิตที่รุ่งเรืองข้ึนมาจากทาสหลวง สมาน วนกิจ แปล และเรียบเรียง 
   5) ตามเสด็จปากีสถาน  ม.จ. วิภาวดี รังสิต 
   6) วิญญาณแห่งนักปกครอง  พระยาสุนทรพิพิธ 
   7) อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน  พระยาอนุมานราชธน 
   กลุ่มที่ 3 
   1) นิราศเกาหลี  พล ร.ท. จวบ  หงสกุล 
   2) ประชุมโวหารของสุนทรภู่  กรมศิลปากร 
   3) สาวิตรี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  3.4 หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพัฒนา หนังสือเรียนชุดน้ีมี 2 เล่มใช้ควบคู่กับหนังสือ
เรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ 
   จุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
โดยเป็นการน าไปใช้ในการสื่อสาร 
   ลักษณะของหนังสือเป็นหนังสือที่มุ่งฝึกการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทั้งการฟัง  
การพูด การอ่านและการเขียนมีหลักเกณฑ์และแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 
   เนื้อหา ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้เรื่องของการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารแต่ละเล่มประกอบด้วย
เรื่องต่างๆดังนี้ 
   หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดทักษพัฒนา เล่ม 1 ประกอบด้วย 
   1) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร 
   2) การสื่อสารด้วยภาษาไทย 
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   3) ทักษะภาษาในการส่งและรับสาร 
   4) การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง 
   5) การพูดข้ันพื้นฐาน 
   6) การอ่านให้ผู้อื่นฟัง 
   7) การสื่อสารผ่านจดหมาย 
   8) การย่อความ 
   9) การรับสารและการส่งสารเกี่ยวกับธุระ 
   10) การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 
   11) การพิจารณาบทความ 
   รายละเอียดของเนื้อหาเป็นการสื่อสารด้วยภาษาไทย ทักษะภาษาในการส่งและ
การรับสารทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การพัฒนาสมรรถภาพทั้งสี่ การอ่านเพื่อพัฒนา
ตนเองการส่งสารเกี่ยวกับธุระ การพิจารณาบทความ ฝึกการพูด การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ
การอ่านเพื่อประเมินค่าและอื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน ข้ึนไปจนถึง
ความจรรโลงใจในการ สื่อสารทางภาษา คือความมีใจสูงทางสุนทรียภาพศีลธรรมจรรยาและความรู้ 
   การใช้ภาษา มีศัพท์ทางการสื่อสารเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสาร และ
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเช่น วัจนภาษา อวัจนภาษา ยกตัวอย่างระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารตาม
ฐานะของบุคคลเน้นส านวนภาษาต่างชนิด ฝึกสังเกตความหมายของค าฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์
ตีความและประเมินค่า 
   กิจกรรมทบทวนความรู้โดยซักถามและให้ท าแบบฝึกหัด ท างานกลุ่ม เช่น 
อภิปราย เขียนรายงาน ฯลฯ และมีกิจกรรมเสริม เช่น จัดนิทรรศการ จัดประกวดค าขวัญ เป็นต้น 
   หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษพัฒนา เล่ม 2 หนังสือเรียนเล่มนี้ต่อเนื่องกับเล่ม
ที่ 1 มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมภาษาในการสื่อสารให้ละเอียดยิ่งขึ้นอันเป็นการพัฒนาทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงที่สุดตามศักยภาพของ
นักเรียน 
   เนื้อหาแบ่งเป็นบทดังต่อไปนี้ 
   1) วัฒนธรรมกับภาษา 
   2) คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
   3) ความคิดกับภาษา 
   4) การใช้ถ้อยค าส านวนให้มีประสิทธิผล 
   5) การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ 
   6) การใช้วิจารญาณในการฟัง 
   7) การวิเคราะห์และวินิจสาร 
   8) การพูดต่อที่ประชุมชน 
   9) การถามและการตอบ 
   10) ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการประชุม 
   11) การเขียนแสดงความรู้สึกและจินตนาการ 
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   หนังสือเรียนชุดภาษาพิจารณ์ 
   หนังสือเรียนชุดภาษาพิจารณ์เล่ม 1  แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1  ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา 
   ตอนที่ 2  ความคิดและการแสดงออกเป็นภาษา 
   ตอนที่ 3  การพิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์ 
   หนังสือชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม 2แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1  มนุษย์กับภาษา 
   ตอนที่ 2  การใช้ความคิดและการแสดงออก 
   ตอนที่ 3  แนวคิดและค่านิยมในงานประพันธ์ 
 

บทสรุป 
 ในการศึกษาวิวัฒนาการของการสร้างหนังสือแบบเรียนภาษาไทย แสดงให้เห็นแนวความคิด
ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ดังจะเห็นได้จากการ
บรรจุเนื้อหา ความรู้ ความคิด แบบสมัยใหม่  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการเขียนภาษาไทย ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแผนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในสรรพวิทยา
ต่างๆ มากกว่าการอ่านการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องดังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบจารีตใน
อดีต เนื้อหาด้านวรรณกรรมก็เช่นกัน  จากเดิม ไม่มีการก าหนดว่าต้องใช้เรื่องใดเป็นหนังสือแบบเรียน 
เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทย 
ของกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรงุใหเ้ปน็การตัดตอนจากวรรณคดีหลายๆ เรื่อง มาพิมพ์รวมเล่มเข้า
ด้วยกัน พร้อมจัดท าค าอธิบายโดยละเอียด พร้อมจัดกิจกรรมเป็นแนวทางท้ายเรื่องทุกเรื่อง ท าให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้วรรณคดีหลายเรื่อง หลายรูปแบบ  และมีวิวัฒนาการจนถึงยุคปัจจุบัน ที่มีการน า
ความรู้ที่มีความทันสมัย ความก้าวหน้าทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรจุในเนื้อหา
แบบเรียน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน  ความต้องการของสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้สมัยใหม่  รวมถึงการมีเนื้อหาวรรณคดีไทย ที่ยังคงเป็นตัดตอนมาจากหลายเรื่อง เพื่อให้ความรู้
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เยาวชนไทยพึงมีในยุคปัจจุบัน 
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แบบฝกึหดับทที ่7 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. วิวัฒนาการเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเป็นมาอย่างไร  จงอธิบาย 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
 2. หนังสือเรยีน “หลักภาษาไทย” ของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีลักษณะการเรียบเรียง
เนื้อหาอย่างไร  จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
 
 3. หนังสือเรียนวรรณคดีในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนและตอนปลาย มีเรื่องใดบ้าง       
จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายจุดประสงค์ ลักษณะเนื้อหา การใช้ภาษา และกิจกรรม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ...................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................  
  ...................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................  
  ...................................................................................................................................... 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่8 
หลักและเกณฑก์ารวเิคราะห์หนงัสือเรยีนภาษาไทย 

 
 

แนวคิด 
 การวิเคราะห์หนังสือเรยีนภาษาไทย ผู้ที่วิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงการจัดท าหนังสอืเรียน  
โดยการก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือเรียนภาษาไทย  
ทั้งลักษณะทางกายภาพภายนอก และเนื้อหาที่อยู่ภายใน ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของหนังสือเรียน 

ที่ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
 2. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและประเมินคุณค่าของหนังสือ
เรียนภาษาไทย 

 

สาระการเรยีนรู้ 
 1. การวิเคราะห์หนังสือเรียน 

 2. คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์หนังสือเรียน 
 3. สิ่งที่ควรพิจารณาในการวิเคราะห์หนังสือเรียน 
 4. แนวทางการวิเคราะห์หนังสือเรียน 
 5. การก าหนดขอบเขตในการวิเคราะห์หนังสือ 
 6. เกณฑ์ในการวิเคราะห์หนังสือเรียน 
 7. ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การอภิปราย 
 2. กิจกรรมกลุ่มฝึกการวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 
 3. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. โปรแกรม power point 
 3.  หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 

 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

 2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์หนังสือเรียนรายกลุ่ม 
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บทที ่8 
หลักและเกณฑก์ารวเิคราะห์หนงัสือเรยีนภาษาไทย 

 
 

การวิเคราะหห์นังสอืเรียน 
 การวิเคราะห์ คือ การใคร่ครวญ และแยกออกเป็นส่วนๆการวิเคราะห์จึงเป็นการแยก
เนื้อความออกมาใคร่ครวญเป็นส่วนๆ ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณค่าหรือข้อบกพร่องอย่างมี
วิจารณญาณค าว่าวิจารณญาณในที่นี้คือรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 การวิเคราะห์หนังสือเรียน  คือ  การศึกษาหนังสือเรียนแต่ละเล่มในเรื่องต่างๆดังนี ้
 1. คุณสมบัติของหนังสือเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา การจัดรูปเล่มการล าดับเรื่อง 
รูปแบบการเขียน ความสัมพันธ์กับลักษณะวิชาในหลักสูตรมโนมติที่ส าคัญซึ่งจะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักสตูรความเหมาะสมในการเลอืกเรือ่งและความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของ
ผู้เรียน 
 2. การแยกแยะส่วนต่างๆของหนังสืออย่างละเอียดถ่ีถ้วน ตีความให้เข้าใจในด้าน
ความหมายและรสต่างๆในการประพันธ์ สมัยที่แต่งและประวัติกวีเพื่อท าความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรม
ทางภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีจะได้น ามาเป็นพื้นฐานความรู้ในการตีความและถอด  

ค าประพันธ์ 
 3. คุณค่าเกี่ยวกับการฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

การสังเกต การสร้างแบบฝึกหัดและกิจกรรมเสนอแนะเพื่อน าไปประเมินผลการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
 4. ลักษณะโครงสร้างของเรื่องตามประเภทของหนังสือความมีเอกภาพของหนังสือซึ่ง
หมายถึงความชัดเจนของเรื่องตั้งแต่การล าดับเรื่องไปสู่จุดมุ่งหมายของเรื่องอย่างต่อเนื่องเป็นประเด็น
เดียวกันการเสนอแนวคิดและรูปแบบการเขียนที่สื่อความหมายเข้าใจง่าย การแบ่งตอนบน  

จัดหมวดหมู่ได้อย่างเหมาะสม 
 5. จุดประสงค์ของผู้เขียนและความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรระดับช้ันนั้น
สามารถน าไปสร้างกิจกรรมการเรียนการเสนอสามารถวัดและประเมินต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 6. คุณค่าของหนังสือ ได้แก่คุณค่าทางความรู้เฉพาะวิชา คุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าทาง
วัฒนธรรม คุณค่าทางภาษาและคุณค่าที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้หนังสือเรียนในสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยจึงมีความความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี เกณฑ์ 
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย ซึ่งผู้ที่จะวิเคราะห์จะต้องพิจารณาว่าในการจัดท าหนังสือเรียน
จะต้องมีระบบ มีหลักการคัดเลือกหนังสือเรียนที่ก าหนดไว้ชัดเจนมีคุณสมบัติของหนังสือเรียนที่ดี 
จะต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมของหนังสือเรียนและมีความเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของ
นักเรียนเพียงใด  
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คุณสมบัติของผู้วิเคราะหห์นงัสือเรียน 
 คุณสมบัติของผู้ที่ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย รวมถึงเป็นผู้คัดเลือก
หนังสือเรียนไปใช้ในโรงเรียนควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ควรเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับนักเรียนในระดับช้ันเรียนนั้นๆเป็นผู้เข้าใจสภาพของนักเรียน
สามารถพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์เพื่อให้การเรียนสนองความต้องการของบุคคลและ
สังคมและรู้สภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
 2. ควรเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิธีสอนภาษาไทยมีความสามารถในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 3. เป็นผู้เข้าใจวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคัดเลือกและจัดท าแบบเรียนได้เหมาะสมกับ
สังคมไทยและกาลสมัย 
 2. มีหลักการคัดเลือกหนังสือเรียนก าหนดไว้ชัดเจนหนังสือเรียนภาษาไทยจะต้องมี
หลักการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ชัดเจน 
 

สิ่งที่ควรพิจารณาในการวิเคราะหห์นังสือเรียน 
 ก่อนที่ผู้วิเคราะห์จะวิเคราะห์ส่วนประกอบของหนังสือเรียนแต่ละเล่ม จะต้องพิจารณา  

สิ่งต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิเคราะห์จะต้องดูว่าหนังสือแบบเรียนนั้นๆ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายได้
เพียงใด จุดมุ่งหมายในที่นี้อาจเป็นจุดมุ่งหมายของหนังสือแบบเรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรือ
จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษา เช่น  ดูว่าหนังสือแบบเรียนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้หรือไม่ เป็นต้น 
 2. ผู้วิเคราะห์จะต้องดูว่า  เนื้อหาของหนังสือแบบเรียนมีค าศัพท์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และ
ความคิดรวบยอด (concept) เพิ่มข้ึนมาหรือไม่  การสอนที่จะน าไปสู่ความคิดรวบยอดมีเนื้อหา
เป็นไปตามขั้นตอนบันไดของการเรียนรู้ (learning  hierarchy) หรือไม่  และอาจศึกษาเนื้อหาเพื่อ
คาดหวังผลจากการเกิดความคิดรวบยอดใหม่ๆ นั้นได้ด้วย 
 3. ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์ว่า ในแต่ละบทเรียนใช้ค าที่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่  
ค าอธิบายและระดับความยากง่ายของภาษา มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับธรรมชาติการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 4. ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์ว่า ในแต่ละบทเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อย
เท่าใด กิจกรรมเหล่าน้ันเป็นกิจกรรมของครูหรือกิจกรรมของนักเรียน หากเป็นกิจกรรมของนักเรียน 
จะเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม  มีการเสริมแรงนักเรียนอย่างไร 
 5. ผู้วิเคราะห์จะต้องดูว่า  หนังสือแบบเรียนมีการประเมินผลอย่างไร  ลักษณะค าถามที่
ใช้เป็นค าถามความรู้ความจ า หรือเป็นค าถามที่น าไปสู่ความคิดแก้ปัญหา  
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แนวทางการวิเคราะห์หนังสือเรียน 
 1. การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การพิจารณาองค์ประกอบของหนังสือ
แบบเรียนในด้านขนาด รูปร่าง ตัวอักษร ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ สี และการดึงดูดความสนใจ 
ความทนทาน  ความแข็งแรง  และกระดาษ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบภายนอกของหนังสือเรียน จะต้อง
ตอบสนองลักษณะทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของผู้ใช้ 

 2. การวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง การพิจารณาด้านหลักการ ทฤษฎีและความคิดรวบยอด
ที่มีในหนังสือแบบเรียน พร้อมทั้งศึกษาถึงลักษณะการเรียบเรียงสาระต่างๆ การเขียน การอธิบาย 
การจัดระเบียบความรู้ และความสั้น-ยาว ของเนื้อหา 
 3. การวิเคราะห์เจตนารมณ์ของหนังสือแบบเรียน หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของ
หนังสือแบบเรียน ของรายวิชา ของหลักสูตร ของระบบการศึกษาและของสังคม เพื่อดูว่าหนังสือ
แบบเรียนนั้นๆ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ การวิเคราะห์เจตนารมณ์ของหนังสือนี้ ผู้วิเคราะห์ 
อาจเกิดความสับสนได้หากไม่มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของหลักสูตร หรือเจตนารมณ์ของระบบ
การศึกษา และเจตนารมณ์ของสังคม 
 

การก าหนดขอบเขตในการวิเคราะห์หนังสือ 
 เมื่อก าหนดแนวทางการวิเคราะห์หนังสือเรียนแล้ว ผู้วิเคราะห์จะต้องก าหนดขอบเขตใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. เลือกวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนเล่มใดเล่มหนึ่งเพียงเล่มเดียว การก าหนดขอบเขตนี้ 
ครูผู้สอนมักจะเป็นผู้วิเคราะห์หนังสือแบบเรียนเพื่อศึกษาข้อดีและข้อบกพร่องของหนังสือที่โรงเรียน
ก าหนดให้ใช้ในโรงเรียน  ผลจากการวิเคราะห์จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เลือกวิเคราะห์หนังสือเรียนแบบเรียนหลายเล่มในระดับช้ันเรียนเดียวกัน วิธีการ
ก าหนดขอบเขตนี้เพื่อหาหนังสือแบบเรียนเล่มที่มีความเหมาะสมที่สุด ผู้วิเคราะห์มักจะเป็นฝ่าย
วิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้หนังสือแบบเรียน 
 3. เลือกวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนหลายเล่มที่ต่อเนื่องกันเป็นชุด  วิธีนี้เป็นการวิเคราะห์
เพื่อดูความสมบูรณ์ของเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละระดับช้ัน  
ผู้วิเคราะห์มักเป็นหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการศึกษาต่อไป   
 

ตวัอย่างหลกัการพิจารณาคัดเลือกหนงัสือเรียน 
 หลักการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้ในค าน า หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์เล่ม 1 ว่าการคัดเลือกบทที่น ามาอ่านและ 

ใช้เป็นแกนกลางเสริมทักษะต่างๆนั้นมีหลักการคัดเลือกดังต่อไปนี ้
 1. ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่มีรูปแบบต่างๆกัน 
 2. ให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการใช้ศิลปะเชิงภาษาด้วยกลวิธีต่างๆ กันมีการเลือกเฟ้น
ถ้อยค าที่เหมาะสม เป็นต้น 
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 3. ให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างภาษาไทยอันเป็นที่รับรองว่าดีพอสมควรและบางเรื่องก็ดี
อย่างยิ่ง 
 4. ให้นักเรียนได้ใช้บทที่คัดมาให้อ่านนั้นส าหรับสร้างสรรค์ให้เกิดความสามารถในการฟัง 
การพูดและการเขียน 
 5. ให้นักเรียนได้ร่วมท างานกับเพื่อน ๆ ขยายความคิดนึกขยายประสบการณ์และ
จินตนาการให้กว้างขวาง 
 

ตัวอย่างหลกัการพจิาณาหนังสอืเรยีนของเอกชนตามหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ. 
2524 
 จะพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ความสอดคล้องของเนื้อหาตามหลักสูตรมีเนื้อหาตรงตามค าอธิบายรายละเอียดวิชา 

ที่ระบุในหลักสูตร 
 2. ความถูกต้องของเค้าโครงเรื่องตามหลักวิชามีรายละเอียดเพียงพอและมีล าดับข้ันตอน
การเรียนรู้ถูกต้อง 
 3. มีภาพ ตารางแผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมอย่างเพียงพอ 
 4. มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ันปริมาณเนื้อหากิจกรรมเหมาะสมกับอัตราเวลาเรียน 
 5. ประสบการณ์ของผู้เขียน มีพื้นฐานในสามขาวิชาเฉพาะและมีประสบการณ์ในด้าน
การเรียนการสอน หรืองานด้านวิชาการเป็นที่น่าพอใจ 
 6. ประสบการณ์ของผู้เขียน มีพื้นฐานในสามขาวิชาเฉพาะและมีประสบการณ์ในด้าน  

การเรียนการสอน หรืองานด้านวิชาการเป็นที่น่าพอใจ 
 

ตัวอย่างหลักการพิจารณาคู่มือครูของเอกชน ตามหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  
พ.ศ. 2524 
 จะพิจารณาหัวข้อดังนี้ 
 1. ความสอดคล้องของเนื้อหาตามหลักสูตรเนื้อหาและกิจกรรมครบตามค าอธิบาย
รายละเอียดวิชาที่ระบุในรายวิชาน้ี 
 2. ค าอธิบายเนื้อหาสาระในหนังสือเรียนชัดเจนเพียงพอ 
 3. วิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เสนอแนะเหมาะสมกับเนื้อหาของหนังสือเรียน 
 4. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเหมาะสมและเพียงพอกับเนื้อหาของกิจกรรม 
 5. อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เสนอแนะเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 
 6. รายละเอียดความรู้เพิ่มเติมและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับครูมีเพียงพอและสอดคล้อง
กับเนื้อหาและกิจกรรม 
 7. มีบทสรุปที่เหมาะสม 
 8. ลักษณะการเขียนและส านวนภาษาเหมาะสมใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน 
 9. มีความถูกต้องตามหลักวิชา เหมาะสมกับระดับช้ันล าดับข้ันตอนการเรียนรู้ถูกต้อง 
และมีวิธีการ และเทคนิคการสอนเหมาะสมมีคุณสมบัติของหนังสือเรียนที่ดี 
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เกณฑ์ในการวิเคราะหห์นังสอืเรียน 
 หัวข้อในการวิเคราะห์หนังสอืแบบเรยีนย่อมขึ้นอยู่กับจุดมุง่หมายของการวิเคราะหใ์นแตล่ะ
เล่ม และลักษณะเฉพาะของรายวิชาน้ันๆ  ส าหรับหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  อาจก าหนดหัวข้อที่ใช้
ในการวิเคราะห์หนังสือเรียนได้ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ  เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของรูปแบบซึ่งเป็น
องค์ประกอบภายนอก  เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ 
  1.1 ลักษณะทั่วไป  มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา คือ 
   1.1.1 ขนาด ขนาดของหนังสือแบบเรียนต้องพอเหมาะกับผู้ใช้ ไม่ใหญ่หรือ
เล็กเกินไป การเย็บเล่มต้องประณีต มั่นคง  แข็งแรง  รวมทั้งใช้กระดาษพิมพ์ที่มีคุณภาพเหมาะกับ
ลักษณะการใช้งาน  และพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ที่ชัดเจน อ่านง่าย 
   1.1.2 องค์ประกอบอื่นๆ หนังสือแบบเรียนที่ดีต้องมีสารบัญ และควรมี
อภิธานศัพท์ด้วย  หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจมีดัชนีส าหรับช่วยให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก
ยิ่งขึน้ 

  1.2 รูปเล่มและการพิมพ์ การพิจารณารูปเล่มและคุณภาพในการพิมพ์หนังสือแบบเรยีน
มีรายละเอียดที่ควรศึกษา คือ 
   1.2.1 รูปเล่ม  เริ่มตั้งแต่ปกหนังสือเรียน  มีสีสันที่ดึงดูดความสนใจและใช้
วัสดุที่มีความคงทน ทนต่อความช้ืนและฝุ่นละออง การวางหน้าหนังสือ (lay out) ได้สมดุลกัน
ระหว่างภาพ  สี  ตัวหนังสือและช่องว่าง  ที่สามารถท าให้เกิดความสนใจและได้น้ าหนักในต าแหน่งที่
ต้องการจะเน้น  ภาพประกอบสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหา และเมื่อพิจารณารวมทั้งเล่ม  หนังสือ
แบบเรียนที่ดีควรจะมีส่วนต่างๆ เรียงตามล าดับกัน คือ ปกนอก ปกใน  ค าน า สารบัญ (แก้ค าผิด) 
เนื้อเรื่อง ภาคผนวก บรรณานุกรม ดัชนี และรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์  ค าประกาศใช้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
   1.2.2 การพิมพ์  หนังสือแบบเรียนที่ดีจะต้องพิมพ์อย่างประณีต สะอาด และ
ถูกต้อง  รูปร่างและขนาดตัวอักษรต้องได้สัดส่วนกับบรรทัดและหน้าของกระดาษ  มีความแตกต่าง 
ในลักษณะของตัวอักษรของเนื้อหาที่ต้องการเน้น หรือหัวเรื่องกับข้อความที่เป็นเนื้อเรื่อง  และ  

หากผิดพลาดในด้านการพิสูจน์อักษร  การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน  และการเรียงล าดับหน้า
หนังสือก็จะเป็นข้อบกพร่องที่พิจารณาได้ว่าไม่ควรน าหนังสือเล่มนั้นมาใช้เป็นหนังสือแบบเรียน 
   1.2.3 ผู้แต่ง  ในหนังสือแบบเรียน ผู้แต่งควรช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีใช้
หนังสือแบบเรียนไว้ด้วย  ตามปกติมักจะรวมไว้ในส่วนค าน า  ค าช้ีแจงของผู้แต่งท าให้ผู้วิเคราะห์
สามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย  นอกจากนี้ ผู้วิเคราะห์ยังอาจต้องศึกษาว่า 

ผู้แต่งมีคุณสมบัติเป็นที่เ ช่ือถือเพียงใด และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหนังสือ หรือ
เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาอย่างไร 
 2. การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแบบเรียนเป็นการวิเคราะห์คุณค่าทางวิชาการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบภายใน  ก่อนวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ควรแยกประเภทของแบบเรียนก่อนว่าเป็นหนังสือ
แบบเรียนช้ันต้นหรือหนังสือแบบเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาแล้ว 
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  2.1 หนังสือแบบเรียนช้ันต้น  เป็นหนังสือแบบเรียนส าหรับผู้เริ่มเรียน ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยโครงสร้าง  ระบบเสียงของภาษา  ระบบตัวอักษร  ศัพท์และไวยากรณ์   
  2.2 หนังสือแบบเรียนส าหรับผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาแล้ว ผู้วิเคราะห์
จะต้องพิจารณาความคิดรวบยอดและวิธีการน าเสนอเนื้อหา  การใช้ค าศัพท์ยากหรือศัพท์เฉพาะสาขา
และต้องมีค าอธิบายความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน  การอธิบายหลักไวยากรณ์ ควรอธิบายด้วย
ถ้อยค าที่เข้าใจง่ายและมีตัวอย่างประกอบ 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและเนื้อหาไปพร้อมกัน แต่มักจะต้อง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น หลักสูตร ระบบการศึกษา คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรมในหนังสือแบบเรียนกับเป้าหมายในการพัฒนาสังคม เป็นต้น   
 

ตัวอย่างตารางการวเิคราะหห์นังสือเรียนภาษาไทย 
 

ตัวอยา่งตารางวเิคราะหห์นงัสอืแบบเรยีนวชิาภาษาไทย 
 
 1. รายละเอียดทั่วไป 
  ช่ือหนังสือ................................................................................ช้ัน.................................. 
  ช่ือผู้แต่ง......................................................................................................................... 
  ส านักพิมพ์...............................................ปทีี่พิมพ.์..................พมิพ์ครั้งที่...................... 
  ราคา...................................จ านวนหน้า......................................................................... 
  สอดคล้องกับหลกัสตูรการศึกษา.................................................................................... 
 2. เนื้อหา 

 

ล าดบัที ่ รายการวเิคราะห ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ หมายเหต ุ
1 เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร   สอดคล้องกบัตัวช้ีวัด

ใดบ้าง 
2 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับช้ัน    
3 เนื้อเรื่องน่าสนใจและให้ข้อคิด    
4 เนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตจริง    
5 เนื้อหาทันสมัย    
6 การจัดเรียงล าดับเนื้อหา    
7 เนื้อหาช่วยขยายความรู้และ 

ประสบการณ์ 
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ล าดบัที ่ รายการวเิคราะห ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ หมายเหต ุ
8 ค าศัพท์ ส านวนภาษาน่าอ่าน     
9 เนื้อหาให้ข้อเท็จจริง    
10 เนื้อหาส่งเสริมให้รักการอ่าน    
 รวมคะแนน    

 

 3. วิธีการเขียน 
 

ล าดบั 
ที ่

รายการวเิคราะห ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ หมายเหต ุ

1 ผู้เขียนมีความน่าเช่ือถือ    
2 ประสบการณ์ของผู้เขียน    
3 แนวการเขียน    
4 การเขียนให้แง่คิด    
5 น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
6 มีตัวอย่างประกอบ    
7 มีแผนภูมิ    
8 มีค าน า    
9 มีสารบัญ    
10 มีบรรณานุกรม    
 รวมคะแนน    

 

 4. กิจกรรมท้ายบท 
 

ล าดบัที ่ รายการวเิคราะห ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ หมายเหต ุ
1 มีบทสรุปท้ายบทได้ใจความ    
2 มีกิจกรรมเสนอแนะ    
3 กิจกรรมมีจ านวนเหมาะสม    
4 ค าถามท้ายบทเร้าความสนใจ    
5 ค าถามท้ายบทมีจ านวนเหมาะสม    
 รวมคะแนน    
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 5. ลักษณะรูปเล่ม 
 

ล าดบั
ที ่

รายการวเิคราะห ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ หมายเหต ุ

1 รูปเล่มมีขนาดเหมาะสม    
2 ช่ือเรื่องน่าสนใจ    
3 ปกมีความทนทาน  สวยงาม

ดึงดูดใจ 

   

4 การเยบ็เล่มแข็งแรงทนทาน
ประณีต เรียบร้อย 

   

5 สีกระดาษ    
6 คุณภาพของกระดาษ    
7 ขนาดตัวพิมพ์มีความเหมาะสม

กับระดบัช้ัน 
   

8 การวางกรอบหน้าหนงัสือ    
9 การเว้นวรรคแต่ละย่อหน้า    
10 การล าดับเลขหน้า    
 รวมคะแนน    

 

 5. ภาพประกอบ 
 

ล าดบั
ที ่

รายการวเิคราะห ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ หมายเหต ุ

1 วางภาพเหมาะสมกับหน้าและเนื้อหา    
2 มีค าอธิบายภาพ    
3 ภาพสื่อความหมายเหมาะสมกับ

จุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหา 
   

4 ภาพสีมีความเป็นธรรมชาติ    
5 จ านวนภาพมีความเหมาะสม    
6 ภาพมีความชัดเจน    
7 มีความทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์    
 รวมคะแนน    
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 ตัวอย่าง  เกณฑ์การให้คะแนน  (ถ้าคะแนนรวมทั้งหมด 100  คะแนน) 
 85 – 100  คะแนนอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 75 -  84 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดี 

 65 -  74 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 55 -  64 คะแนนอยู่ในเกณฑ์  ควรปรับปรุง 
 45 -  54 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 0 -  44  คะแนนอยู่ในเกณฑ์  ไม่ควรใช้เป็นหนังสือเรียน 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. เนื้อเรื่อง 
 2. วิธีการเขียน 
 3. กิจกรรมท้ายบท 
 4. ลกัษณะรูปเล่มและการจัดพิมพ์ 
 5. ภาพประกอบ 
 สรุป ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ 
 
 อาจใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า  หรือวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายของ

การสอน หรือจัดท าตารางขึ้นเองตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  
 

บทสรุป 
  ผู้ที่จะวิเคราะห์หนังสือเรียนนั้นจ าเป็นจะต้องพิจารณาว่าหนังสือแบบเรียนนั้นๆ  
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายได้เพียงใด จุดมุ่งหมายในที่นี้อาจเป็นจุดมุ่งหมายของหนังสือ
แบบเรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรือจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษา  เนื้อหาของหนังสือ
แบบเรียนมีค าศัพท์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และความคิดรวบยอด (concept) เพิ่มข้ึนมาหรือไม่ การสอน
ที่จะน าไปสู่ความคิดรวบยอดมีเนื้อหาเป็นไปตามขั้นตอนบันไดของการเรียนรู้ (learning  hierarchy) 
หรือไม่  และอาจศึกษาเนื้อหาเพื่อคาดหวังผลจากการเกิดความคิดรวบยอดใหม่ๆ นั้นได้ด้วย ในแต่ละ
บทเรียนใช้ค าที่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่  ค าอธิบายและระดับความยากง่า ยของภาษา มีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเท่าใด 
กิจกรรมเหล่าน้ันเป็นกิจกรรมของครูหรือกิจกรรมของนักเรียน หากเป็นกิจกรรมของนักเรียน จะเป็น
กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรอืกิจกรรมกลุ่ม  มีการเสริมแรงนักเรยีนอย่างไร  หนังสือแบบเรียนมี
การประเมินผลอย่างไร  ลักษณะค าถามที่ใช้เป็นค าถามความรู้ความจ า หรือเป็นค าถามที่น าไปสู่
ความคิดแก้ปัญหา  นอกจากพิจารณาเนื้อหา ส่วนประกอบของหนังสือเรียนแล้ว ข้อมูล ประวัติของ 
ผู้แต่ง  ความน่าสนใจของภาพประกอบ ความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบการจัดพิมพ์ มีความถูกต้อง
หรือไม่  สิ่งเหล่าน้ีผู้วิเคราะห์หนังสืออาจก าหนดเกณฑ์ส าหรับการพิจารณา วิเคราะห์หนังสือเรียน 
เพื่อประเมินว่า หนังสือเรียนเล่มนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะใช้ในโรงเรียนหรือไม่ เพียงใด 
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แบบฝกึหดับทที ่8 
 
 
 ให้นักศึกษาเลือกหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย จ านวน 1 เล่ม  แล้วฝึกวิเคราะห์หนังสือเรียน  
โดยก าหนดเกณฑ์ตามตัวอย่างตารางการวิเคราะห์หนังสือเรียนในบทที่ 8 นี้ 
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  พศิาลการนัต.์ พระนคร :ศิลปาบรรณาคาร. 
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 กรุงเทพมหานคร :ศูนย์การพิมพพ์ลชัย. 
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