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Abstract
This article aimed to study different types of phonic reading skill
teaching techniques. The study analyzed Thai language textbooks from the
time of King Rama V to the present. The results exhibit three periods in
which three significant teaching methods were used. The first period focused
*

บทความนีป้ รับปรุงแก้ไขขึน้ จากการน�ำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเรือ่ ง” Synergy and Development of Learning
and Teaching of Thai language in Asia-Pacific Region” วันที่ 7-10 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่าง
ประเทศกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูว้ พิ ากษ์ทแี่ นะน�ำและให้ขอ้ สังเกตต่าง ๆ อนึง่ บทความดังกล่าว
เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ ง “พัฒนาการรูปแบบวิธสี อนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5
จนถึงปัจจุบัน” โดย นางสาวอิงอร สุพนั ธุ์วณิช และนายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ในชุดโครงการ “การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคม
ไทยและโลก”สนับสนุนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ปี 2560
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on teaching phonic reading on every word. The second period emphasized phonic reading of only some words. The third period integrated the
teaching of phonic reading with other reading skill teaching techniques.
Keywords: Phonic Spelling Reading Skill Teaching, Thai Language Textbooks,
King Rama V

บทคัดย่อ
จุดมุง่ หมายของบทความนีค้ อื ศึกษารูปแบบการสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำจากแบบ
เรียนภาษาไทยที่ใช้เป็นแบบเรียนหลักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำได้ 3 แบบ ตามช่วงเวลาของแต่ละสมัย โดย
ในช่วงแรก จะเป็นการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นการแจกลูกทุกค�ำ ในช่วงต่อมา
จะเป็น การสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นการแจกลูกบางค�ำ และการสอนอ่านสะกดค�ำที่
บูรณาการกับการสอนอ่านแบบอื่น ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำ, แบบเรียนภาษาไทย, รัชกาลที่ 5

บทน�ำ
การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & literacy) เป็นทักษะจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการเรียนรู้และการด�ำเนินชีวิต เนื่องจากการอ่านและการรู้หนังสือท�ำให้เกิดความ
รู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ต่อไป
ซึ่งหากผู้ใดมีความบกพร่องหรือขาดความสามารถในการอ่านการเขียนก็จะส่งผลให้เกิด
ความยากล�ำบากในการสื่อสารและการเรียนรู้ และจะเป็นปัญหาในการด�ำรงชีวิตต่อไปได้
การสอนให้ผเู้ รียนอ่านออกเขียนได้จงึ ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนาไปสูก่ ารเรียนรูร้ ะดับ
สูงขึ้นไป การสอนอ่านถือเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ผู้เรียนจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ที่เป็น
ตัวอักษรไทย คือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์เพื่อน�ำมาประสมและสามารถเปล่งเสียงค�ำ
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ค�ำนั้นและเข้าใจความหมายของค�ำ โดยโยงประสบการณ์ของตนมาช่วยเสริมให้เข้าใจยิ่ง
ขึ้น ดังนั้น การอ่านจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ครูต้องสอนให้แก่เด็ก ซึ่งการสอนอ่านก็มีหลากหลาย
วิธีด้วยกัน การแจกลูกสะกดค�ำก็นับเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน
(Ministry of Education, 2016)
ในสมัยก่อนนั้น ไม่มีแบบเรียน ราษฎรมักพาบุตรหลานไปฝากพระภิกษุเพื่อ
เรียนหนังสือ วิชาที่สอนคือ การอ่านเขียนหนังสือไทยและบาลี นอกจากนี้ก็จะได้รับการ
อบรมทางศาสนาด้วย โดยถือเอาวัดเป็นโรงเรียน พระภิกษุเป็นครู สถานศึกษาก็คือกุฏิของ
พระอาจารย์ นั่ น เอง แบบเรี ย นได้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น หลั ก ฐานในสมั ย พระนารายณ์ ม หาราช
คือจินดามณีของพระโหราธิบดีซงึ่ ถือเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ได้ปรากฏพบแบบเรียนที่ใช้กันอีกหลายเล่ม เช่น ประถม ก กา ประถมมาลา
สุบินกุมาร จนมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ตั้ ง โรงเรี ย นหลวงขึ้ น ในพระบรมมหาราชวั ง และได้ ใช้ “แบบเรี ย นหลวง”
ในการจัดการเรียนการสอน (Sunthraakuul, 2016, pp. 5-18)
“แบบเรียนหลวง” เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) เขียนขึ้นเพื่อใช้สอนในโรงเรียนต่าง ๆ เนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดท�ำขึ้นใช้ในสมัยที่มีการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยประกอบไปด้วย มูลบทบรรพกิจ สอนเรื่องการประสมค�ำ วาหนิติ์นิกร
สอนเรื่องอักษรน�ำ อักษรประโยค สอนเรื่องอักษรควบ สังโยคพิธาน สอนเรื่องมาตรา
สะกด ไวพจน์พิจารณ์ สอนเรื่องค�ำพ้อง และพิศาลการันต์เป็นการรวบรวมค�ำที่มีตัวการันต์
กระทั่งได้เกิดกรมศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาขึ้น สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ ได้นิพนธ์หนังสือแบบเรียนเร็ว 3 เล่ม เพื่อใช้
เป็นแบบเรียนภาษาไทยแทนหนังสือแบบเรียนหลวง ตั้งแต่นั้นมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข
แบบเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แบบเรียนภาษาไทยจึงได้เปลีย่ นไปตามหลักสูตรแต่ละยุคสมัยด้วย (Sunthraakuul, 2016,
pp. 25-27)
ในส่ ว นของพั ฒ นาการรู ป แบบการสอนอ่ า นเขี ย นภาษาไทยที่ ป รากฏพบใน
แบบเรียนนั้น มีผู้ศึกษาไว้หลายคนด้วยกัน อาทิ สุนันท์ อัญชลีนุกูล (Anchaleenukoon,
2003) ที่ได้ศึกษา “การศึกษาพัฒนาการของหลักภาษาไทย” ซึ่งเป็นพัฒนาการของ
การสอนหลั ก ภาษาและไวยากรณ์ ใ นแบบเรี ย นตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นอกจากนี้
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นิยะดา เหล่าสุนทร (Lausunthorn, 2009) ก็ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “วัฒนาการของแบบเรียนภาษา
ไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะศึกษาแบบเรียนภาษาไทยตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงแบบเรียนในสมัย
ที่ได้รับอิทธิพลจากการเรียนการสอนภาษาแบบตะวันตก
ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการสอนอ่านเขียนภาษาไทยในระดับพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การสอนอ่านแบบเบสิค การสอนอ่าน
จากภาพ แต่วิธีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ การสอนอ่าน
แจกลูกสะกดค�ำหรือแจกลูกประสมค�ำนั่นเอง จากการติดตามการดําเนินงานการอ่านการ
เขียนของสถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยมีความคิดเห็น
ว่าการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้กับการสอนการอ่านการ
เขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการติดตามการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทีพ่ บว่าศึกษานิเทศก์ผรู้ บั ผิดชอบงานภาษาไทยและครู
ผู้สอนภาษาไทยต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคํา
เนื่องจากปัจจุบันครูผู้สอนภาษาไทยส่วนหนึ่งไม่ได้จบวิชาเอก (Ministry of Education,
2016, pp.1-2) โดยการแจกลูกและการสะกดค�ำนีบ้ างครัง้ เรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกด
ค�ำ” เพราะในการสอน แจกลูกสะกดค�ำจะด�ำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียน
ได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทัง้ การอ่านและการเขียนไปพร้อมกัน อย่างไรก็ดี ในการสอนแจกลูก
สะกดค�ำนั้น ก็อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การอ่านสระโอะ มีตัวสะกดจะลดรูป
ค�ำว่าลด อาจอ่านว่า ลอ-โอะ-ด-ลด หรืออาจอ่านว่า ลอ-ดอ-ลด เป็นต้น ลักษณะดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึง ความแตกต่าง หลากหลายในการสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาในรายละเอียดว่า วิธีสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำในแบบเรียนแต่ละสมัยนั้นมีลักษณะ
เป็นอย่างไรบ้าง
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและส�ำรวจวิธสี อนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำ
ทีป่ รากฏในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เอกสารซึ่งเป็นแบบเรียนหรือหนังสือเรียนหลักเพื่อการสอนอ่านของแต่ละสมัยที่ใช้วิธีการ
อ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำซึง่ เป็นวิธกี ารสอนอ่านวิธหี นึง่ โดยผูว้ จิ ยั สามารถส�ำรวจได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แบบเรียนภาษาไทยที่ใช้เป็นเล่มหลักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำในแบบเรียนภาษาไทย
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดรูปแบบการสอนแจกลูกสะกดค�ำออกเป็น 3 แบบโดยใช้พฒ
ั นาการ
ของแบบเรียนแต่ละยุคสมัยเป็นหลักในการจัดแบ่ง โดยช่วงต้นจะเป็นการสอนอ่านแบบ
แจกลูกสะกดค�ำที่เน้นแจกลูกทุกค�ำ คือ สะกดและแจกลูกค�ำทุกค�ำที่มีในภาษา แม้ว่าค�ำ
นั้นจะไม่มีความหมายหรือมีความหมายก็ตาม ได้แก่แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทร
โวหาร ช่วงต่อมา คือการสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นการแจกลูกบางค�ำ โดยเลือกค�ำที่มี
ความหมายและใช้บ่อยมาเรียน เช่น แแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1-3 ของกรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ โดยมีพระยาวิสทุ ธิสรุ ยิ ศักดิช์ ว่ ยเรียบเรียง แบบหัดอ่านหนังสือไทยเล่มต้น-ปลาย
ป.1 ของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส)
แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี และแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอน
ต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจวิทรู โดยมีนายฉันท์ ข�ำวิไล ช่วยเรียบเรียง
ตอนต้น และในยุคทีส่ าม คือการสอนอ่านสะกดค�ำทีบ่ รู ณาการกับการสอนอ่านแบบอืน่ โดย
มีการผสมผสานกับการสอนอ่านแบบเบสิค เช่น หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 (ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
และชุดภาษาเพือ่ ชีวติ วรรณคดีลำ� น�ำ) เป็นต้น โดยในแต่ละแบบ แต่ละยุคนัน้ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นแจกลูกทุกค�ำ
แบบเรียนที่ใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นแจกลูกทุกค�ำได้แก่ แบบเรียนมูลบท
บรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนหลวงในสมัย
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รัชกาลที่ 5 โดยแบ่งออกเป็น 6 เล่ม แต่ละเล่มมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้
1.1 มูลบทบรรพกิจ »
1.2 วาหนิติ์นิกร »
1.3 อักษรประโยค »
1.4 สังโยคพิธาน »
1.5 ไวพจน์พิจารณ์ »
1.6 พิศาลการันต์ »

สอนเรื่องการแจกลูกและประสมค�ำ
สอนเรื่องอักษรน�ำ
สอนเรื่องอักษรควบ
สอนเรื่องมาตราสะกด
สอนเรื่องค�ำพ้อง
สอนเรื่องค�ำที่มีตัวการันต์

แบบเรียนชุดนี้มีการอธิบายวิธีแจกลูกสะกดค�ำอย่างละเอียด เริ่มต้นตั้งแต่การ
เรียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และมีการประสมค�ำโดยใช้พยัญชนะและสระทุกตัว เมื่อถึง
ตัวสะกดก็จะมีการน�ำตัวอย่างจากหนังสือกาพย์พระไชยสุริยาของสุนทรภู่มาให้อ่าน
2. การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นแจกลูกบางค�ำ
แบบเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นการแจกลูกบางค�ำ ที่ใช้เป็น
แบบเรียนหลักมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนถึงรัชกาลที่ 8 ดังนี้
2.1 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1-3 ของกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ โดยมีพระยาวิ
สุทธิสุริยศักดิ์ช่วยเรียบเรียง
2.2 แบบหัดอ่านหนังสือไทยเล่มต้น-ปลาย ป.1 ของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์วทิ ยาสิทธิ์
(สังข์ พุกกะเวส)
2.3 แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
2.4 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวง
ดรุณกิจวิทูร โดยมีนายฉันท์ ข�ำวิไล ช่วยเรียบเรียงตอนต้น
โดยแต่ละเล่มนั้นมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1-3 ของกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ โดยมีพระยา
วิสุทธิสุริยศักดิ์ช่วยเรียบเรียง
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ กรมศึกษาธิการขึน้ และโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ไปเป็นอธิบดีกรม
ศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2433 กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงก�ำหนดหลักสูตรให้เรียน
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จบได้เร็วขึ้น ทรงน�ำ “แบบเรียนเร็ว” ที่ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งทรงพระผนวชมาจัดพิมพ์ขึ้น
และใช้เป็นแบบเรียนของกรมศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2433 แบบเรียนเร็วมี 3 เล่ม เล่ม 1 มุ่ง
สอนให้เด็กอ่านหนังสือออกได้เร็ว เล่ม 2 มุ่งสอนให้เขียนหนังสือได้ถูก และเล่ม 3 มุ่งสอน
ให้แต่งหนังสือ กล่าวคือใช้ค�ำและเขียนค�ำได้ถูกต้องเป็นเรื่องราว
ในระยะแรกที่ ใ ช้ แ บบเรี ย นเร็ ว ใหม่ ข องกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพนั้น
การเรียนการสอนและการวั ด และประเมิ น ผลจะเหมื อ นกั บ การสอนชุ ด มู ล บทบรรพกิ จ
ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาด้านการผลิตครู การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลก็มี
การพัฒนาขึ้นโดยล�ำดับ (Supanvanit & Pewporchai, 2017)
รูปแบบและวิธีสอนในหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่นั้น แม้จะใช้วิธีแจกลูกประสมค�ำ
เช่นเดียวกับหนังสือชุดมูลบทบรรพกิจแต่วิธีน�ำเสนอจะต่างไป โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น
บทสั้น ๆ โดยคัดเลือกค�ำที่มีความหมายและเด็กน่าจะรู้จักมาใช้ในการเรียนการสอนเป็น
หลัก ไม่ได้สะกดหรือแจกลูกทุกค�ำทัง้ ทีม่ คี วามหมายและไม่มคี วามหมายเช่นเดียวกับมูลบท
บรรพกิจ นอกจากนีย้ งั มีการอธิบายวิธสี อน มีแบบฝึกหัดเพือ่ ช่วยครูผสู้ อนด้วย เมือ่ เด็กกลับ
ไปช่วยพ่อแม่ทำ� นาแล้วกลับมาเรียนต่อก็จะไม่ลมื สามารถสอนเนือ้ หาใหม่ตอ่ ได้ นักเรียนจึง
เรียนจบได้ในเวลาปีครึ่ง
2.2 แบบหัดอ่านหนังสือไทยเล่มต้น-ปลาย ป.1 ของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์
วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส)
เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ยังคงใช้แบบ
เรียนเร็วของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพในการสอน และมีแบบหัดอ่านหนังสือไทย
เล่มต้น-ปลาย ป.1 ของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) อีกเล่มหนึ่งซึ่ง
ถือเป็นที่นิยมใช้กันมาก
แบบเรียนนี้จะแบ่งเป็นบทสั้น ๆ มีเนื้อหาไม่มากในแต่ละบท หนึ่งบทจะสอนสระ
เพียงหนึ่งหรือสองตัว และมีพยัญชนะไม่มากนัก โดยสอนสระที่ออกเสียงง่าย ๆ ก่อน รูป
แบบและวิธสี อนใช้วธิ แี จกลูกสะกดค�ำ มีตวั อย่างเป็นค�ำ ข้อความและประโยคสัน้ ๆ ให้อา่ น
ได้คล่อง การผันวรรณยุกต์เริ่มจากอักษรกลาง แล้วจึงผันอักษรสูงและอักษรต�่ำตามล�ำดับ
มีภาพประกอบให้ ตอนท้ายเล่มจะมีสรุปอักษร 3 หมู่ รวมทั้งผันอักษร เพื่อทบทวนว่าได้
เรียนอะไรไปแล้ว ต่อไปจึงสอนอักษรน�ำ อักษรควบกล�้ำ มาตราตัวสะกด โดยจะมีการใช้ค�ำ
ซ�้ำ ๆ เพื่อให้เด็กได้ทบทวนและจดจ�ำได้
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แบบเรียนชุดนีจ้ ะเริม่ ต้นด้วยการสอนสระเสียงยาวทีอ่ อกเสียงง่าย ๆ 1-2 ตัว และ
พยัญชนะ 2-3 ตัวโดยยังไม่แบ่งเป็นอักษรสูง กลาง ต�่ำ การเรียนทีละสระท�ำให้อ่านออกได้
ในขณะที่เรียน และเกิดความรู้สึกภูมิใจที่อ่านได้และจ�ำได้ง่าย เมื่อนักเรียนอ่านค�ำง่าย ๆ
ออกและเขียนได้ ท�ำให้เกิดก�ำลังใจในการเรียนด้วย ด้วยวิธกี ารนี้ การเรียนพยัญชนะประสม
กับสระจึงไม่ใช่ของยาก มิใช่การจ�ำเพียงอย่างเดียว ต้องหัดสังเกตว่าพยัญชนะนั้นแบ่งออก
เป็นกลุม่ และออกเสียงไม่เหมือนกัน เมือ่ เรียนจบก็จะมีการน�ำค�ำต่าง ๆ มาผูกเป็นนิทานให้
จ�ำง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ แบบเรียนดังกล่าวจึงมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าแบบเรียนอื่น ๆ ที่มี
มาก่อน ทั้งนี้เพราะ แบบเรียนที่นิยมใช้ก่อนหน้านี้ เช่น มูลบลบรรพกิจหรือแบบเรียนเร็ว
จะเริ่มต้นด้วยการแนะน�ำพยัญชนะก่อน แต่แบบเรียนชุดนี้เริ่มต้นด้วยการสอนสระเสียง
ยาวที่ออกเสียงง่าย ๆ 1-2 ตัว และพยัญชนะ 2-3 ตัว ยังไม่แบ่งเป็นอักษรสูง กลาง ต�่ำ การ
เรียนทีละสระท�ำให้อา่ นออกได้ในขณะทีเ่ รียน และเกิดความรูส้ กึ ภูมใิ จทีอ่ า่ นได้และจ�ำได้งา่ ย
เมื่อนักเรียนอ่านค�ำง่าย ๆ ออกและเขียนได้ ท�ำให้เกิดก�ำลังใจในการเรียนด้วย ด้วยวิธีการ
นี้ การเรียนพยัญชนะประสมกับสระจึงมิใช่การจ�ำเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องหัดสังเกตว่า
พยัญชนะนั้นแบ่งออกเป็นกลุ่ม และออกเสียงไม่เหมือนกัน เมื่อเรียนจบก็จะมีการน�ำค�ำ
ต่าง ๆ ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว มาผูกเป็นนิทานให้จ�ำง่ายยิ่งขึ้น
2.3 แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 มีแบบเรียนใหม่
เล่ม1-2 ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปเมื่อ พ.ศ. 2477 แต่ไม่เป็น
ที่นิยมนัก จึงเลิกใช้ไปในเวลาต่อมา
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้เขียนแบบเรียนใหม่ขึ้น เพื่อให้อ่านออกเขียนได้เร็ว
และมีไวยากรณ์สมัยใหม่ที่เป็นแบบไวยากรณ์ต่างประเทศ อาทิเริ่มต้นการเรียนจาก บ และ
ป ก่อน การสะกดค�ำก็แตกต่างออกไป เช่น ค�ำว่า กรอง ในมูลบทบรรพกิจ จะสอนอ่านว่า
กอ-รอ-ออ-งอ กรอง แต่ในเล่มนี้จะสอนว่า กรอ-งอ กรอง ครูที่ได้รับการอบรมการสอน
แบบใหม่ก็จะสอนได้ดี แต่ผู้ที่ไม่รู้วิธีสอนอาจจะสอนผิดวิธี เด็กหลายคนเรียนจบแล้วแต่
อ่านหนังสือไม่ออก แบบเรียนชุดนี้ถือเป็นแบบเรียนที่มีลักษณะเป็นเอกสารประกอบการ
สอน โดยตอนหนึ่งของค�ำน�ำในหนังสือระบุว่า “หนังสือจะไม่เป็นครูเหมือนจินดามณีและ
มูลบทฯ ครูจะต้องเป็นครูเอง ใช้วิธีสอนตามที่แบบเรียนใหม่ก�ำหนดให้ทางไว้” จะเห็นว่า
แม้รูปแบบและวิธีสอนจะใช้วิธีแจกลูกสะกดค�ำเช่นเดียวกับเล่มอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ แต่ก็มี
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วิธีการแบ่งบทเรียนที่ต่างกัน คือจะเลือกพยัญชนะและสระที่มีรูปคล้ายกันมาสอนก่อน
ท�ำให้จำ� ง่าย โดยค�ำทีส่ อนก็จะเลือกค�ำทีม่ คี วามหมาย ไม่ได้สะกดและแจกลูกทุกค�ำ (Supanvanit & Pewporchai, 2017)
2.4 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของ
หลวงดรุณกิจวิทูร โดยมีนายฉันท์ ข�ำวิไล ช่วยเรียบเรียงตอนต้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 มีแบบเรียนเร็ว
ใหม่ 3 เล่ม (เล่มต้น เล่มกลาง เล่มปลาย) ของหลวงดรุณกิจวิทรู และนายฉันท์ ข�ำวิไล เริม่ ใช้
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2480 โดยประมาณ และยังคงใช้ต่อเนื่องมา (Supanvanit & Pewporchai,
2017)
รูปแบบและวิธีสอนยังคงใช้วิธีแจกลูกประสมค�ำ โดยเรียงจากสระ 28 ตัว แบ่ง
เป็น 4 ชุด คือ 3 ชุดแรก เป็นสระสั้น-ยาว 4 คู่ อีกชุดสุดท้ายเป็นสระเกิน อ�ำ ใอ ไอ เอา
และแบ่งพยัญชนะออกเป็นอักษรกลาง สูง ต�่ำ โดยแจกลูกสระและพยัญชนะทีละชุดๆ เริ่ม
ตัวสะกดจาก แม่ ก กา จากนั้นจึงสอนเรื่อง อักษรน�ำ อักษรควบกล�้ำ ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
พยัญชนะที่ยังไม่เคยเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา การใช้เครื่องหมายฯลฯ แบบเรียนชุด
นี้การสอนเป็นระบบชัดเจน มีการน�ำบางส่วนจากแบบเรียนของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์
วิทยาสิทธิ์มาใช้ คือการเน้นที่สระเป็นตัวตั้ง แล้วจึงน�ำมาผันรวมกับพยัญชนะตามล�ำดับ
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต�่ำ เมื่อผู้เรียนผันค�ำได้พร้อม ๆ กับการแจกลูกในสระชุด
ที่ 1 ที่ไม่มีตัวสะกด ก็จะผันค�ำในสระชุดที่ 2, 3 และ 4 ได้ง่ายขึ้น มีค�ำ วลี และเรื่องสั้น ๆ
โดยเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เมื่อเรียนถึงตัวสะกด
จบแล้ว จะมีตวั อย่างเป็นเรือ่ งให้อา่ น มีการรวบรวมค�ำทีไ่ ด้เรียนมาแล้ว นอกจากนีย้ งั มีคมู่ อื
การสอนแต่ละบท ท�ำให้ครูสอนได้ง่าย
เมื่อพิจารณาแบบเรียนสอนอ่าน-เขียนที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาล
ที่ 8 แล้วจะเห็นได้วา่ มีลกั ษณะร่วมกันคือเน้นการอ่านออก–เขียนได้เป็นส�ำคัญ การสอนจะ
เน้นการแจกสะกดค�ำ เพื่อให้อ่านออก–เขียนได้ แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันในรายละเอียด
กล่าวคือ ในยุคต้น แบบเรียนจะเน้นการสะกดค�ำโดยแจกแจงรายละเอียดด้วยการแจกลูกค�ำ
ทุกค�ำ ทุกตัวทั้งที่มีความหมายและไม่มีความหมายเพื่อให้ผู้เรียนอ่านได้คล่อง ในยุคต่อมา
มีการคัดสรรเฉพาะค�ำที่มีความหมายเท่านั้น และมีการจัดล�ำดับ แบ่งหมวดหมู่และวิธีการ
น�ำเสนอ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและใช้เวลาเรียนน้อยลง
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3. การสอนอ่านสะกดค�ำที่บูรณาการกับการสอนอ่านแบบอื่น
พัฒนาการแบบเรียนแบบที่ 3 นี้คือเริ่มต้นตั้งแต่แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถม
ศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2503 เป็นต้นมา จะมีวิธีการน�ำเสนอคือแบ่ง
บทเรียนออกเป็นบทสัน้ ๆ โดยในการสอนจะมีคมู่ อื ส�ำหรับครูซงึ่ จะให้รายละเอียดของแต่ละ
บท บอกวัตถุประสงค์ วิธีสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยสอน ฯลฯ หากครูปฏิบัติตามคู่มือ
การสอนก็จะกลมกลืนสอดคล้องกันระหว่างการอ่านออกเขียนได้กับการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาด้านต่าง ๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ฟัง และคิด รวมทั้งหลักภาษา อันแสดงให้เห็น
ว่า นอกจากจะสอนให้ผู้เรียนอ่านออกแล้ว ยังสอนให้คิดเป็น พูด ตอบค�ำถามได้ และเขียน
เล่าเรื่องที่อ่านได้ด้วย
ในช่วงห้าถึงหกสิบปีที่ผ่านมานี้ การสอนอ่าน-เขียน มีพัฒนาการอย่างเห็นได้
ชัด กล่าวคือ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้น
ให้สอดคล้องกับแนวคิดว่า “ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร” จึงเน้นทักษะการพูดและ
การฟังด้วย อีกทั้งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก
นานาอารยประเทศ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอนอ่าน-เขียนเพิ่มขึ้น เช่น การอ่านเป็นค�ำ การอ่านเป็นประโยค
ดังนัน้ การเรียนการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำแบบดัง้ เดิมจึงมีลกั ษณะเป็นการบูรณาการ
กับการสอนแบบใหม่ คือการอ่านเป็นค�ำเป็นประโยคหรือทีเ่ รียกว่า การสอนอ่านแบบเบสิค
แบบเรียนหรือหนังสือเรียนที่ใช้วิธีการสอนอ่านแจกลูกสะกดค�ำโดยบูรณาการ
ไปกับการสอนอ่านแบบอื่น ๆ ได้แก่ แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ.2503 หนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521 หนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ชุดพื้นฐาน
ภาษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หนังสือสาระการเรียนรูพ้ นื้ ฐาน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ไทย ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2544 (ชุดพื้นฐานภาษา ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
และชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีล�ำน�ำ) หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 (ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที และชุด
ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีล�ำน�ำ) ซึ่งเรียบเรียงโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาในแต่ละบทหยิบยกบางส่วนมาจากบทกล่อมเด็ก วรรณคดี ประเพณี
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ มีคุณค่าด้านเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดี ตลอดจนประเพณีที่ดีงามของไทย
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ในส่วนวิธสี อนอ่านเขียนมีความผสมผสานกับแบบเรียนยุคก่อนหน้า กล่าวคือ เริม่
ต้นด้วยการสอนให้อ่านเป็นค�ำ เป็นประโยค และเป็นเรื่องราวต่าง ๆ จากเรื่องสั้น ๆ ง่าย ๆ
กระทัง่ เป็นเรือ่ งทีย่ าวขึน้ และหลังจากอ่านเนือ้ เรือ่ งจบ จะมีแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมท้ายบท
ซึง่ เป็นการแจกลูกประสมค�ำให้ผเู้ รียนได้ฝกึ หัด โดยบางครัง้ จะผูกเรือ่ งเป็นเรือ่ งราวต่อเนือ่ ง
มีตวั ละครชุดเดียวกัน เช่นมานะ มานี ในหนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 หรือ แก้ว กล้า ในหนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 ชุดพื้นฐานภาษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ช่วงเวลาของการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำแต่ละสมัย อาจแสดงด้วยตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 รูปแบบการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน
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สรุปผล
ผู้วิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 แต่ละเล่มมี
ระบบและวัตถุประสงค์เดียวกัน กล่าวคือ ใช้ระบบการแจกลูกสะกดค�ำและมุง่ หวังให้ผเู้ รียน
อ่านออกเขียนได้เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดีความแตกต่างจะอยู่ที่วิธีสอนดังนี้
1) การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นแจกลูกทุกค�ำ ได้แก่ หนังสือ
มูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสทุ รโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึง่ สอนโดยแจกลูกพยัญชนะ
และสระทุกตัว
2) การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำที่เน้นแจกลูกบางค�ำ ได้แก่ แบบเรียน
เร็วใหม่ เล่ม 1-3 ของกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ โดยมีพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ช่วยเรียบ
เรียง, แบบหัดอ่านหนังสือไทยเล่มต้น-ปลาย ป.1 ของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์
(สังข์ พุกกะเวส), แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, และแบบเรียนเร็วใหม่
เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจวิทูร โดยมีนายฉันท์ ข�ำวิไล
ช่วยเรียบเรียงตอนต้น วิธีสอนในแบบเรียนแบบที่ 2 นี้ จะเน้นแจกลูกเป็นบางตัวเท่านั้น
บางเล่มเน้นแจกลูกโดยเลือกสระเสียงยาวที่จ�ำง่ายและคุ้นเคยมาสอนก่อนสระอื่น บางเล่ม
เน้นแจกลูกโดยเลือกพยัญชนะและสระที่มีรูปคล้ายกันมาสอนเป็นอันดับแรก นอกจาก
นี้ยังมีแบบฝึกหัด, ภาพประกอบ หรืออาจมีสื่อการสอนเพิ่มเติม ส่วนการสอนจะเริ่มให้
อ่านออกเสียงก่อน ตามด้วยคัดลายมือ เขียนตามค�ำบอก เขียนย่อความ เรียงความ ฯลฯ
ตามล�ำดับ โดยมีค�ำอธิบายวิธีสอนเป็นแนวทาง
ต่อมา แบบเรียนในการสอนอ่านเขียนเริ่มมีพัฒนาการที่เด่นชัดมากขึ้น โดย
เฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 9 เป็นต้นมา แบบเรียนที่ใช้จะมีรูปแบบและวิธีสอนทั้งเหมือนและ
ต่างจาก 2 แบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นั่นคือ
3) การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค�ำที่บูรณาการกับการสอนอ่านแบบ
อื่น ได้แก่ หนังสือเรียน พ.ศ. 2503, หนังสือเรียน พ.ศ. 2521 (ชุดมานะ-มานี), หนังสือ
เรียน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), หนังสือเรียน พ.ศ. 2544, และหนังสือเรียน
พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ เช่นเดียวกับแบบเรียนใน
อดีต มีการน�ำเสนอการแจกลูกสะกดค�ำทีเ่ น้นแจกลูกบางค�ำ และได้เพิม่ เติมแนวคิดให้ผเู้ รียน
มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งยังน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นมา
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บูรณาการด้วย เช่น การสอนอ่านเป็นค�ำ เป็นประโยคหรือการสอนอ่านแบบเบสิค เป็นต้น
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา หนังสือเรียนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากที่
เป็นส่วนส�ำคัญที่สุดในการเรียนการสอน ต้องลดบทบาทลงเพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ และต้องใช้คู่มือและอุปกรณ์ช่วยสอนด้วย
เมื่อครูผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมด้วยการบูรณาการทักษะการ
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-คิด จะท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างก้าวหน้า ดังนั้น การสอนอ่านแจกลูก
สะกดค�ำจึงมีด้วยกันหลากหลายวิธี โดยไม่มีวิธีใดถูกหรือผิด แต่ครูผู้สอนควรเลือกใช้วิธีใด
วิธีหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม และที่ส�ำคัญต้องใช้ให้เหมือนกันไปโดยตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
		
นอกจากนี้ บริบททางสังคมก็มสี ว่ นท�ำให้หลักสูตรและการวัดและประเมินผล
ในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อนมาก กล่าวคือ ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการคือให้อ่าน
ออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่เน้นพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และร่างกายของผู้เรียน
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน
		
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะมีหนังสือเรียนทีด่ ี และมีคมู่ อื การสอนทีด่ เี พียงใด แต่ถา้ ครู
ผูส้ อนไม่ใส่ใจ ในการสอน ไม่หมัน่ ศึกษาหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาการสอน ไม่หาวิธสี อนทีเ่ หมาะกับ
ผู้เรียน ก็ย่อมไม่บรรลุผลส�ำเร็จตามที่มุ่งหวัง ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าผู้เรียนไม่ใส่ใจใน
การเรียน ไม่หมั่นฝึกฝนทบทวน ก็ย่อมไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนนั้น
จะต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการ ผู้วิจัยขอยกพระราชด�ำรัสกรมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมอบรมของสมาคมครูภาษา
ไทยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร มาเป็นบทสรุปในการสอนอ่านเขียนภาษาไทย ความว่า
“...อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสอนผสมค�ำดีไหม คือให้อ่าน กอ กา กิ กี กุ กู อย่างแบบเรียน
เร็วนี่ดี หรือว่าอย่างสมัยหนึ่งที่เขาคิดว่า ให้สอนเป็นค�ำที่มีความหมายไปเลย เช่น กิน นอน
ไป ก็สอนให้เป็นความหมายไปเลย เพราะว่าเด็กบางคนเขาเบื่อเหมือนกันที่ต้องเรียนอะไร
ที่ไม่มีความหมาย หรือไม่เข้าใจความหมายกัน เป็นการเรียนเบื้องต้นเกินไปในขณะที่เขารู้
แล้ว ก็มี 2 วิธี บางทีก็นั่งนึกว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่สะกดได้ไม่เหมือนภาษาจีน ภาษาจีน
ต้องจ�ำเป็นตัว ๆ แน่ แต่ภาษาไทยต้องสะกด ผสมอักษรเป็นค�ำได้ ท�ำไมไม่เอาเรือ่ งนีใ้ ห้เป็น
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ประโยชน์ แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ก็รู้สึกว่าต้องปน ๆ กัน วิธีไหนดีกว่าก็พูดไม่ได้ แนะน�ำไม่ได้
ถ้าพูดว่าอย่างนี้ดี ก็ไม่ใช่ อย่างนั้นก็ดีเหมือนกัน หรือว่าต้องปน ๆ กัน หรือต้องใช้แต่ละ
สถานการณ์...”
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