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หรือหนังสือเรียนภาษาไทยที่ใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า
แบบเรียนหรือหนังสือเรียนในแต่ละยุคสมัยมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ความ
แตกต่างดังกล่าวสามารถน�ำมาก�ำหนดช่วงเวลาของพัฒนาการการสอนอ่าน-เขียน
ภาษาไทยได้เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
ต่อมาเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป และมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร แบบเรียน
หรือหนังสือเรียนก็จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
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The Development of textbooks for teaching reading
and writing at the elementary education level from
the Reign of King Rama V to the Present
Passapong Pewporchai๑

Abstract

The research aims to analyze teaching methods from Thai exercise
books and textbooks of Thai reading and writing at the elementary
education level from the Reign of King Rama V to the Present. The research
found that the exercise books and textbooks used in each period had different
aims. These differences can be used for specifying the periods of the
development of the teaching methods of Thai reading and writing into two
periods. The first period aimed at the outcome of enabling learners to read
and write Later, with the change in the social context, the curricula were also
changed, using exercise books and textbooks that aimed at yielding efficient
outcomes in using language as a communicative instrument.
Keywords: textbook, reading and writing, elementary education level
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บทน�ำ
แบบเรี ย นภาษาไทยเล่ ม แรกนั้ น แต่ ง ขึ้ น ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์
มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระโหราธิบดี ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและโบราณคดี
ได้แต่งแบบเรียนภาษาไทยชื่อจินดามณี นับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่สอน
อ่านเขียนจนถึงแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และใช้เป็นแบบเรียนสืบต่อมาเป็นเวลา
ยาวนาน หลังจากนั้นได้มีผู้แต่งหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น กล่าวคือในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สันนิษฐานว่ามีหนังสือประถม ก กา หนังสือ
ประถม ก กาหัดอ่าน หนังสือประถมมาลา หนังสือจินดามณีฉบับความแปลก หนังสือ
จินดามณีฉบับความพ้อง และหนังสือจินดามณีฉบับส�ำรวมของหมอบรัดเลย์ ปัจจุบัน
กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือประถม ก กา เป็นอักษรไทยปัจจุบัน และใช้ศึกษา
เกี่ยวกับแบบเรียนภาษาไทยตามสถาบันต่าง ๆ
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ใช้ในสมัยที่มีการปฏิรูปการศึกษาได้แก่หนังสือ
แบบเรียนหลวง หนังสือแบบเรียนหลวงนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เขียนขึ้นเพื่อใช้สอน
ในโรงเรียนต่าง ๆ สมัยนั้น
จนกระทั่งเมื่อมีการตั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษาคือกรมศึกษาธิการขึ้นใน
ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ อธิบดีกรมศึกษาธิการ นิพนธ์
หนังสือแบบเรียนเร็ว ๓ เล่มและประกาศใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยในโรงเรียนต่าง ๆ
แทนหนังสือแบบเรียนหลวง หลังจากนัน้ ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขแบบเรียนตามหลักสูตร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม แบบเรียนจึง
เปลี่ยนไปตามหลักสูตรแต่ละสมัยด้วย
อนึ่ง ค�ำว่า แบบเรียน และหนังสือเรียนนั้น พบว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๑ หนังสือทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นอุปกรณ์
ในการเรียนการสอนมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่นแบบเรียน หนังสือแบบเรียน เป็นต้น ต่อ
มาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ค�ำว่า หนังสือเรียน ทั้งสิ้น
โดยมีการก�ำหนดว่าหนังสือเรียนเป็นเพียงหนังสือที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนจัดหาไว้
ประกอบการเรียนตามรายวิชาเท่านั้น
พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 57
จนถึงปัจจุบัน

การศึกษาพัฒนาการการสอนอ่านเขียนในแบบเรียนภาษาไทยนั้น มีผู้วิจัยไว้
อาทิ สุนันท์ อัญชลีนุกูล (๒๕๔๖) ได้ศึกษา “การศึกษาพัฒนาการของหลักภาษาไทย”
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาพัฒนาการของการสอนหลักภาษาและไวยากรณ์ไทย โดย
ศึกษาจากแบบเรียนภาษาไทยตัง้ แต่จนิ ดามณีจนถึงปัจจุบนั นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๕๒)
ก็ได้ศึกษาเรื่อง “วัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย” โดยศึกษาแบบเรียนภาษาไทย
ตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม จนถึ ง แบบเรียนในสมัยที่ได้รับอิท ธิพลจากไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษ
ผลการวิจัยทั้งสองเรื่องสรุปได้ว่า แบบเรียนแต่ละเล่มจะมีวิธีสอนทั้งที่เหมือนและ
ต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในรายละเอียดว่า วิธีสอนในแบบเรียนแต่ละสมัยนั้น
มีลักษณะเป็นอย่างไร มีคู่มือและสื่อการสอนอย่างไรบ้าง วิธีสอนแบบใดจะช่วย
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของวิธีสอนอ่านเขียน ที่
ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลเอกสาร
ซึง่ เป็นแบบเรียนหรือหนังสือเรียนหลักที่ใช้ในแต่ละสมัย ซึง่ ผู้วจิ ยั สามารถส�ำรวจได้แก่
๑. แบบเรียนหลวงของพระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) มี ๖ เล่ม
ได้ แ ก่ มู ล บทบรรพกิ จ วาหนิ ติ์ นิ ก ร อั ก ษรประโยค สั ง โยคพิ ธ าน
ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์
๒. แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑-๓ ของกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพโดยมีพระยา
วิสุทธิสุริยศักดิ์ช่วยเรียบเรียง
๓. แบบเรียนใหม่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
๔. แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวง
ดรุณกิจวิทูร โดยมีนายฉันท์ ข�ำวิไลช่วยเรียบเรียงตอนต้น
๕. แบบสอนอ่านภาษาไทย ชุด สุดากับคาวี ของนายอภัย จันทวิมล
๖. แบบสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม ๑-๒ ของนายยง อิงคเวทย์
๗. แบบสอนอ่านชุดบันไดก้าวหน้า ของนายกี่ กีรติวิทโยลาร (เรียกกันว่า
ชุด เรณู-ปัญญา)
๘. แบบสอนอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของนายสมาน แสงมลิ
มี ๒ เล่ม คือ เราช่วยกัน และเราขยันเรียน
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๙. แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.
๒๕๐๓
๑๐. หนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
๑๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
ชุดพื้นฐานภาษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)
๑๒. หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ชุดพื้นฐานภาษา ชุดภาษาเพื่อชีวิต
ภาษาพาที และชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีล�ำน�ำ)
๑๓. หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที และ
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีล�ำน�ำ)

พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนระดับประถมศึกษา
นับตั้งแต่มีการตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ ในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีแบบเรียนที่ใช้สอนกันในสมัยนั้นคือมูลบทบรรพกิจ
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ เล่ม คือ มูล
บทบรรพกิจ ว่าด้วย การประสมค�ำ วาหนิติ์นิกรว่าด้วยอักษรน�ำ อักษรประโยค ว่าด้วย
อักษรควบ สังโยคพิธาน ว่าด้วยมาตราสะกด ไวพจน์พิจารณ์ ว่าด้วย ค� ำ พ้ อ ง และ
พิศาลการันต์ว่าด้วย ค�ำที่มีตัวการันต์ แบบเรียนชุดนี้ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๔–๒๔๓๒
หลังจากนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์แบบเรียนเร็วขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๓ และใช้เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๗
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แบบเรียนที่ใช้สอนก็
ยังคงเป็นแบบเรียนเร็วของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และมีหนังสือเรียน
อีกเล่มหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก คือแบบหัดอ่านหนังสือไทยเล่มต้น–ปลาย ป.๑ ของ
อ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีแบบเรียนใหม่ เล่ม๑–๒
ของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ แต่ไม่เป็นที่
นิยมจึงเลิกใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีแบบเรียนเร็วใหม่
๓ เล่ม (เล่มต้น เล่มกลาง เล่มปลาย) ของหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข�ำวิไล
เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๐
เมื่อพิจารณาแบบเรียนสอนอ่าน–เขียนที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
ถึงรัชกาลที่ ๘ แล้วจะเห็นได้ว่า มีลักษณะร่วมกันคือเน้นการอ่านออก–เขียนได้เป็น
ส�ำคัญ การสอนจะเน้นการแจกลูกประสมค�ำ เพื่อให้อ่านออก–เขียนได้
ส่วนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช การสอนอ่าน–เขียน
มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ มิได้เน้นการอ่านออก–เขียนได้เท่านั้น แต่จะมี
แนวคิดที่ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จึงท�ำให้มีแบบเรียน ๒ ลักษณะ คือ
๑. แบบเรียนที่เน้นการอ่านออก–เขียนได้ มี ๒ แบบ คือ
๑.๑ แบบแจกลูกประสมค�ำ ใช้หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจ
วิทูร และนายฉันท์ ข�ำวิไล ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐
๑.๒ แบบสอนอ่าน–เขียน เป็นค�ำ  เป็นประโยค ใช้หนังสือแบบสอนอ่าน
มาตรฐานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๐๑ มี ๕ เล่ม ได้แก่
๑) หนังสืออ่านมาตรฐาน ของนายยง อิงคเวทย์
๒) แบบสอนอ่านภาษาไทย ชุดสุดา–คาวี ของนายอภัย จันทวิมล
๓) ชุดบันไดก้าวหน้า (เรณู–ปัญญา) ของนายกี่ กีรติวิทโยลาร
๔) แบบเรียนภาษาไทย ประถมปีที่ ๑ ของนายสมาน แสงมะลิ
๕) แบบสอนอ่านภาษาไทย ชุดเราช่วยกัน เราขยันเรียน ของนายก่อ
สวัสดิพาณิชย์
หนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐานนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อ
ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ มีสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น
แบบสอนอ่าน-เขียนเป็นค�ำ เป็นประโยคทั้ง ๕ เล่มนี้จะมีค�ำมาตรฐานที่ก�ำหนดให้เรียน
วิธสี อนจะหัดอ่านเป็นค�ำ โดยมีคำ� น้อย แต่จะซ�ำ้ ๆ กัน เพือ่ ให้เด็กจ�ำได้เร็ว ครูจะเริม่ สอน
ด้วยการแนะน�ำค�ำใหม่ในบทเรียนก่อน เมื่อผู้เรียนเข้าใจ และอ่านเป็นค�ำ ๆ ได้แล้ว จึง
ฝึกอ่านเป็นประโยคต่อไป ประโยคจะไม่ซับซ้อน ส่วนประกอบของประโยคจะซ�้ำ ๆ กัน
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บางเล่มจะมีการทบทวนค�ำใหม่ที่เรียนไปแล้วทุก ๆ ๕ บท เมื่อให้เด็กอ่านได้เป็นค�ำ  ๆ
แล้ว ก็จะสอนให้รู้จักพยัญชนะและสระในค�ำเหล่านั้นด้วย การสอนแบบนี้ อาจมีปัญหา
คือเมื่อเด็กพบค�ำใหม่ ๆ ก็อาจจะอ่านไม่ได้
วิธกี ารสอนอ่าน–เขียนในแบบเรียนบางเล่ม เช่น แบบเรียนภาษาไทย ประถม
ปีที่ ๑ ของนายสมาน แสงมลิ จะมีคู่มือส�ำหรับครูด้วย แบบเรียนชุดนี้ไม่มีแบบฝึกหัด
การทบทวนจึงขึน้ อยูก่ บั การสอนของครู การสอนหนังสือชุดนี้ ครูเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญ
และต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น บัตรค�ำ  การสอนจึงจะได้ผลดี ถ้าครูผู้สอนใช้
หนังสือชุดนี้ แต่ใช้วิธีสอนแบบแจกลูกประสมค�ำ การสอนก็จะไม่ได้ผล
๒. แบบเรียนที่เน้นภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ในแบบเรียนจะบูรณาการการสอน ๕ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ
คิด รวมทั้งหลักภาษา โดยไม่แยกสอนเป็นส่วน ๆ แบบเรียนแบ่งเป็น ๓ แบบดังนี้
๒.๑ แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.
๒๕๐๓
แบบเรียนภาษาไทยหลักสูตรนี้ จะแบ่งบทเรียนออกเป็นบทสั้น ๆ โดย
ตัดตอนมาจากบทกล่อมเด็ก วรรณคดี ประเพณีต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ เนื้อหาโดย
รวมจะเน้นให้ผู้เรียนรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดี
และประเพณีที่ดีงามของไทย
วิธีสอนอ่าน–เขียนมีความผสมผสานกับแบบเรียนยุคก่อนหน้านี้ โดย
เริ่มต้นสอนให้อ่านเป็นค�ำ  เป็นประโยค และเป็นเรื่องราวต่าง ๆ เริ่มจากเรื่องสั้น ๆ
ง่าย ๆ ไปสู่เรื่องที่ยาวขึ้น เมื่ออ่านเรื่องแล้ว จะมีแบบฝึกหัด มีกิจกรรมท้ายบท
ซึ่งเป็นการแจกลูกประสมค�ำ  นอกจากจะสอนให้อ่านออกแล้ว ยังสอนให้คิดเป็น พูด
ตอบค�ำถามได้ และเขียนเล่าเรื่องที่อ่านได้
ในการสอนจะมีคู่มือส�ำหรับครู ในคู่มือนี้จะมีรายละเอียดของแต่ละบท
มีจุดประสงค์ วิธีสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยสอน ฯลฯ ถ้าครูผู้สอนท�ำตามคู่มือ
การสอนก็จะมีความกลมกลืนระหว่างการอ่านออกเขียนได้กับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาด้านต่าง ๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ฟัง และคิด รวมทั้งหลักภาษาด้วย
พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 61
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๒.๒ หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรประถม
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ และหนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)
หนังสือเรียนทั้ง ๒ ชุดนี้มีลักษณะที่คล้ายกันมาก เป็นหนังสือเรียนที่เน้น
การฝึกทักษะการใช้ภาษา รวมทัง้ หลักภาษาด้วย ส่วนทีแ่ ตกต่างจากแบบเรียนในปี พ.ศ.
๒๕๐๓ คือเนื้อหาจะเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อใช้สอนโดยเฉพาะ
๒.๒.๑ หนังสือเรียนภาษาไทยในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ ในการแต่ง
เรื่องจะใช้พยัญชนะ สระเดี่ยว สระผสม ค�ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบ ค�ำที่มี
พยัญชนะต้นเป็นอักษรน�ำ  ฯลฯ ให้ผู้เรียนอ่านเป็นค�ำ  เป็นประโยค และเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องกันจาก ป. ๑–ป.๖ มีตัวละครเป็นชุด มีเนื้อเรื่องสนุกสนานและเหมาะสมกับวัย
เพื่อให้จำ� ได้ดี และยังแทรกคติสอนใจด้วย เช่น ให้รักการเรียน มีความสุจริต พากเพียร
เมตตาสัตว์ เมือ่ จะสอนเนือ้ หาเกีย่ วกับวรรณคดี หรือนิทานพืน้ บ้าน ก็จะให้คณ
ุ ยายเป็น
คนเล่าเรือ่ งให้ฟงั เมือ่ อ่านแล้วท�ำให้รสู้ กึ ได้ถงึ ความรักความอบอุน่ ในครอบครัว มีความ
สามัคคี เมือ่ เพือ่ นมีปญ
ั หาก็รว่ มมือกันช่วยเหลือ เมือ่ ชุมชนประสบปัญหาก็รว่ มมือแก้ไข
วิธีการสอนอ่าน–เขียนจะเริ่มด้วยการอ่านบทเรียนที่แบ่งเป็นบท ๆ บท
แรก ๆ เนื้อหาจะไม่ยาวมากนัก แต่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น เนื้อหาก็จะเพิ่มมากขึ้น และมี
แบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกหัดจะเป็นแบบแจกลูกประสมค�ำ  โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ
มีแบบฝึกอ่าน แบบฝึกผันวรรณยุกต์ ตัวสะกดมาตราต่าง ๆ อักษรน�ำ อักษรควบกล�้ำ 
ฯลฯ แบบเรียนนี้จะมีคู่มือครูชั้นปีละ ๑ เล่ม ในคู่มือจะบอกวัตถุประสงค์ และ วิธีสอน
อย่างละเอียด ถ้าครูใช้คมู่ อื ในการสอนบทเรียนแต่ละบทก็จะช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้งา่ ย คือผูเ้ รียนสามารถฝึกอ่านเนือ้ เรือ่ ง ตอบค�ำถาม แสดงความคิดเห็นด้วยการพูด
หรือเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้ และเข้าใจหลักภาษาตามที่หลักสูตรก�ำหนด
หนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หนังสือชุด
มานะ-มานี” เป็นหนังสือเรียนที่ดีชุดหนึ่ง ในปัจจุบันยังมีการพิมพ์เป็นหนังสืออ่าน
ประกอบในชุดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาด้วย
๒.๒.๒ หนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๓๓)
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หนังสือเรียนนีจ้ ะมีลกั ษณะคล้ายหนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑
มีตัวละครเด่น คือ แก้วและกล้า แต่คนจะจ�ำไม่ค่อยได้ เพราะเนือ้ หาไม่ต่อเนื่องเหมือน
หนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนหนังสือเรียน เป็นชุดใหม่ใน
พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ต้องพัฒนาหนังสือเรียนให้เข้ากับ
ยุคสมัย เช่น มีเรือ่ งการเข้าแถวซือ้ อาหาร โรงเรียนสีเขียว ประชาธิปไตย คอมพิวเตอร์
เพื่อนรัก ชีวิตยุคใหม่ ฯลฯ และยังมีบทอ่านเสริมความรู้อีกด้วย เช่น รักษาป่า กิน
อย่างไรให้แข็งแรง มารยาทในรถโดยสาร สีธรรมชาติผสมอาหาร คอมพิวเตอร์ท�ำงาน
อย่างไร ฯลฯ
วิ ธี ส อนอ่ า น–เขี ย นหนั ง สื อ เรี ย นเล่ ม นี้ ก็ เ หมื อ นกั บ หนั ง สื อ เรี ย น
ในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ คือผู้เรียนจะได้อ่านบทเรียนหลัก บทอ่านเสริม แล้วจะมี
แบบฝึกหัดให้ท�ำ สิ่งที่ต่างกันคือบทเรียนนี้จะระบุค�ำใหม่ไว้ ในบทเรียน (ไม่อยู่ในคู่มือ)
ผู้สอนจะต้องอธิบายค�ำใหม่ และวิธีใช้ค�ำเหล่านั้นด้วยการแต่งประโยค หรืออื่น ๆ
แต่ละบทจะสอนการแจกลูกประสมค�ำไปทีละน้อย ๆ เมื่อจบ ป. ๖ ก็จะเรียนครบตาม
ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่าน–เขียน–พูด–ฟัง–คิด และได้เรียน
หลักภาษา ไปพร้อม ๆ กันในลักษณะบูรณาการ
หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาหลักสูตรนีจ้ ะมีคมู่ อื ครูเพือ่
ช่วยในการสอนชัน้ ปีละ ๑ เล่ม รายละเอียดของคูม่ อื ใกล้เคียงกับแบบเรียนในหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนทีต่ า่ งกันคือหนังสือเรียนหลักสูตรนีไ้ ด้เพิม่ เนือ้ หาทีเ่ ข้ากับยุคสมัยและ
ให้ความรู้ที่จะน�ำไปใช้มากขึ้น
๒.๓ หนังสือเรียนชุดภาษาเพื่อชีวิต ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือเรียนทัง้ ๒ ชุดนีม้ สี งิ่ ทีเ่ หมือนกันคือแบ่งแบบเรียนออกเป็น ๓ เล่ม
คือ ภาษาพาที วรรณคดีล�ำน�ำ และทักษะภาษา
หนังสือเรียน ภาษาพาทีเน้นเนื้อหาการใช้ภาษาและหลักภาษา มีค�ำ
ประพันธ์ร้อยกรอง เพลงพื้นบ้านแทรกอยู่ด้วย ส่วนวรรณคดีล�ำน�ำจะให้ความรู้ทาง
พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 63
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ภาษาและวรรณคดี และทักษะภาษา จะเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้กับภาษาพาทีและวรรณคดี
ล�ำน�ำ
การสอนอ่าน–เขียนหนังสือเรียนชุดภาษาเพื่อชีวิต ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็นบท ๆ เนื้อหาจะเหมาะกับวัย ระดับ
ชั้นเด็กเล็กเนื้อหาไม่มากและไม่ซับซ้อน แต่เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น เนื้อหาก็จะมากและยาก
ขึ้นตามล�ำดับ
ภาษาพาที แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็น ๓ ส่วน คือ บทอ่านหลัก บท
อ่านเสริม และส่วนกิจกรรม เนื้อเรื่องจะไม่เรียงร้อยต่อเนื่องกัน ไม่มีตัวละครเป็นชุด
เนื้อหาเป็นการเล่าเรื่องใหม่ ๆ เน้นให้ผู้เรียนมีความสนุกเพลิดเพลิน และซาบซึ้งไปกับ
ความเป็นไทย รู้จักใช้ภาษาที่สละสลวย ขณะเดียวกันก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ด้วย ในส่วนกิจกรรมจะผสมผสานการแจกลูกประสมค�ำกับทักษะทั้งห้าและหลักภาษา
เน้นการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันอ่าน ช่วยกันตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่าน ช่วยกัน
ค้นหาค�ำต่าง ๆ ช่วยกันท�ำ ฯลฯ เพื่อท�ำให้ผู้เรียนสนุก และฝึกฝนการท�ำงานร่วมกัน
เมื่อเรียนระดับชั้นสูงขึ้น มีค�ำศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีกิจกรรม
“อ่านเพิม่ เติมความหมาย” “อ่านประโยค” และ “อธิบายเพิม่ เติมความรู”้ น�ำเสนออย่าง
เป็นระบบ เมื่อส�ำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ผู้เรียนไม่เพียงแต่อ่านออกเขียน
ได้เท่านั้น แต่ต้องมีความคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ มีการสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านการเขียนก็จะหลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับชีวิตจริง
วรรณคดีล�ำน�ำ  เป็นการผสมผสานความรู้ทางภาษาและวรรณคดี การ
ตั้งชื่อเรื่องก็ชวนให้ผู้เรียนสนใจ และได้ฝึกหาแนวคิดที่ได้จากเรื่อง เมื่อเรียนในระดับ
ชั้นสูงขึ้นก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น ทั้งการแต่งนิทาน การจัดกิจกรรมประกอบ
การแสดง การรวบรวมส�ำนวนโวหารที่ได้จากการอ่านวรรณคดี การรวบรวมเพลงที่มี
ข้อคิดเกี่ยวกับความรักชาติ การใช้โวหารเปรียบเทียบที่แสดงความรู้สึก ฯลฯ ผู้เรียน
จะได้ทั้งข้อคิดที่น�ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเรื่องราว
ใหม่ ๆ ได้ดว้ ย ส่วนทักษะภาษานัน้ เป็นแบบฝึกหัดส�ำหรับภาษาพาที และวรรณคดีลำ� น�ำ 
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ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนจะต้องสอนทั้งภาษาพาที และ
วรรณคดีล�ำน�ำสลับกันอย่างเหมาะสม โดยให้ท�ำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาด้วย เพื่อ
พัฒนาทักษะทุกด้านของผู้เรียน
๒.๔ การสอนอ่าน–เขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑
หนังสือเรียนชุดนีม้ คี วามใกล้เคียงกับหนังสือเรียนในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔
แต่ได้ปรับเนื้อหาบางระดับชั้น ให้ทันสมัยขึ้นโดยแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมความเข้าใจวิถี
ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และรู้
เท่าทันโลกตามวัยและประสบการณ์ หนังสือเรียนนี้จะมีคู่มือครู ๒ เล่ม เป็นการ
แนะน�ำอย่างกว้าง ๆ มิได้เป็นคู่มือส�ำหรับใช้สอนแต่ละบทเรียน
จากการศึกษาแบบเรียนและหนังสือเรียนภาษาไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน สามารถก�ำหนดช่วงเวลาหลักของการพัฒนาการการสอนอ่านเขียนเป็น ๒ ช่วง คือ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ (พ.ศ.
๒๔๑๔-๒๕๐๒) และ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๐๓-ปัจจุบัน)
การเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้นั้น อาจแบ่งย่อยเป็น
๒ ช่วง คือ การใช้วิธีสอนแบบแจกลูกประสมค�ำ  เป็นการสอนที่เน้นท่องจ�ำ  และ
มีพัฒนาการมาเป็นการสอนที่เน้นความเข้าใจมากขึ้น โดยใช้วิธีสอนแบบเป็นค�ำ  เป็น
ประโยค
ส่วนการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารนั้นไม่ได้มุ่งเน้น
แต่เพียงทักษะการอ่านและการเขียนเท่านั้น แต่เน้นที่ทักษะการฟัง การพูด และการ
คิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนด้วย วิธสี อนเป็นการน�ำการแจกลูกประสมค�ำและการอ่านเป็นค�ำ
เป็นประโยคมาผสมผสานกัน นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนาการทางการเรียนมากกว่า
ผลการสอบ คือจะเน้นทักษะการร่วมมือกันในชั้นเรียนมากขึ้น
การสอนอ่าน-เขียนทีเ่ น้นการอ่านออกเขียนได้ จากแบบเรียนหรือหนังสือ
เรียน แสดงด้วยตารางดังนี้
พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 65
จนถึงปัจจุบัน

ตารางที่ ๑ แบบเรียนหรือหนังสือเรียนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้
แบบเรียน/หนังสือเรียน
(๑) มูลบทบรรพกิจของ
     พระยาศรีสุนทรโวหาร
    (พ.ศ. ๒๔๑๔-๒๔๓๓)

(๒) แบบเรียนเร็วของ
     สมเด็จฯ กรมพระยา
     ด�ำรงราชานุภาพ
    (พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๔๗๔)
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วิธีสอน

รายละเอียด

วิธีแจกลูก
ประสมค�ำ

- มี ๖ เล่ม มีเนื้อหาชัดเจน
- แจกลูกประสมค�ำพยัญชนะและ
  สระทุกตัวโดยละเอียด
- มีตัวอย่างเป็นค�ำ และเป็น
  ร้อยกรองจากเรื่องกาพย์
  พระไชยสุริยา เมื่อสอนเรื่อง
  มาตราตัวสะกด
- ใช้แบบเรียนเป็นหลักในการสอน
- เน้นการท่องจ�ำ
- มี ๒ ตอน
- ปรับปรุงวิธีสอนด้วยการแบ่ง
  สระออกเป็น ๓ ชุด แบ่ง
  พยัญชนะออกเป็น ๖ วรรค
- ผันอักษรตามสระทีละชุดผัน
  พยัญชนะไม่เรียงล�ำดับ
- ฝึกให้ผู้เรียนจ�ำเท่าที่จ�ำเป็น และ
  ฝึกให้ทายพยัญชนะ ไม่เน้น
  การท่องจ�ำ
- มีตัวอย่างเป็นค�ำ ประโยค เรื่อง
  สั้น ๆ ใช้ภาษาร้อยแก้ว
- ใช้เวลาเรียนน้อยลงกว่าเดิม

วิธีแจกลูก
ประสมค�ำ
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ตารางที่ ๑ แบบเรียนหรือหนังสือเรียนทีเ่ น้นผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านออกเขียนได้ (ต่อ)
แบบเรียน/หนังสือเรียน

วิธีสอน

รายละเอียด

(๓) แบบหัดอ่านหนังสือไทย
     ของอ�ำมาตย์โท
     พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์
     (สังข์ พุกกะเวส)
     (พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๕๑๙)

วิธีแจกลูก
ประสมค�ำ

- แบ่งออกเป็นบทสั้น ๆ หลายบท
  แต่ละบทจะมีสระเพียง ๑–๒ ตัว
  พยัญชนะไม่มาก
- มีตัวอย่างเป็นค�ำ ประโยค และ
  เรื่องสั้น ๆ

(๔) แบบเรียนใหม่ของ
     เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
     มนตรี
     (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๐)

วิธีแจกลูก - เลือกพยัญชนะ สระที่มีรูป
ประสมค�ำ   ใกล้เคียงกันมาสอนก่อน
- มาตราสะกด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
- สอนไวยากรณ์

(๕) แบบเรียนเร็วใหม่ของ
     หลวงดรุณกิจวิทูร และ
     นายฉันท์ ข�ำวิไล
     (พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๒๐
     โดยประมาณ)

วิธีแจกลูก - แบ่งสระออกเป็น ๔ ชุด
ประสมค�ำ - แบ่งพยัญชนะออกเป็นอักษร
  กลาง สูง ต�่ำ
- ผันอักษรแจกลูกประสมค�ำ
  ไปตามล�ำดับสระทีละชุด
- มีตัวอย่างเป็นค�ำ ประโยค และ
  เรื่องสั้น ๆ

พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 67
จนถึงปัจจุบัน

ตารางที่ ๑ แบบเรียนหรือหนังสือเรียนทีเ่ น้นผลสัมฤทธิด์ า้ นการอ่านออกเขียนได้ (ต่อ)
แบบเรียน/หนังสือเรียน

วิธีสอน

(๑) หนังสืออ่านมาตรฐานของ วิธีสอนเป็น
    นายยง อิงคเวทย์
คำ� เป็น
(๒) แบบสอนอ่านภาษาไทย ประโยค
     (ชุดสุดา–คาวี)
     ของนายอภัย จันทวิมล
(๓) ชุดบันไดก้าวหน้า
     (เรณู-ปัญญา)
     ของนายกี่ กีรติวิทโยลาร
(๔) แบบเรียนภาษาไทย
     ประถมปีที่ ๑
     ของนายสมาน แสงมลิ
(๕) แบบสอนอ่านภาษาไทย
    ชุดเราช่วยกัน เราขยัน
    เรียนของ
    นายก่อ สวัสดิพาณิชย์
    (พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๐๑)

รายละเอียด
- สอนคำ�ใหม่ในบทเรียน
- ใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น
  บัตรคำ� ฯลฯ
- ครูต้องสอนให้จำ�เป็นคำ� 
- ไม่มีแบบฝึกหัด

หลัง พ.ศ. ๒๕๐๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงไป ผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนไม่ได้เน้นการอ่านออกเขียนได้เท่านัน้ แต่มงุ่ เน้นให้ผเู้ รียนสามารถใช้ภาษาเพือ่
การสื่อสาร วิธีสอน ใช้การแจกลูกประสมค�ำและอ่านเป็นค�ำเป็นประโยคมาผสมผสาน
กัน สร้างบทอ่านที่มีเนื้อหา ๓ ประเภท คือ เนื้อหาตัดตอนจากของเดิม เนื้อหาที่เขียน
ขึ้นใหม่ โดยมีชุดตัวละครต่อเนื่องกัน และเนื้อหาที่เขียนขึ้นใหม่ โดยไม่มีเนื้อเรื่องต่อ
เนื่องกัน ช่วงเวลาของพัฒนาการการสอนอ่าน-เขียนที่เน้นผลการสื่อสาร อาจแสดง
ด้วยตาราง ดังนี้
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ตารางที่ ๒ หนังสือเรียนที่เน้นการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
แบบเรียน/หนังสือเรียน

วิธีสอน

(๑) แบบเรียนภาษาไทย
     ชั้นประถมศึกษา ใน
     หลักสูตรประถม
     ศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๓

ผสมผสานวิธีแจก
ลูกประสมค�ำกับ
การสอนเป็นค�ำเป็น
ประโยค
โดยมีเนื้อหาที่
ตัดตอนจากงานเก่า
ที่มีอยู่แล้ว

วิธีสอนอ่าน–เขียน

แบบเรียนในชุดนี้มีวิธีการสอน
ใกล้เคียงกัน ดังนี้
๑. อ่านบทเรียน
๒. มีแบบฝึกหัดเป็นแบบแจก
    ลูกประสมค�ำ
๓. ฝึกทักษะการฟัง – พูด –
   อ่าน – เขียน – คิด
   ผสมผสานกับความรู้
(๒) หนังสือเรียนภาษา   ผสมผสานวิ ธี แ จก    หลักภาษา
ลู ก ประสมค� ำ กั บ ๔. มีคู่มือให้ชั้นละ ๑ เล่ม มีค�ำ
     ไทยในหลักสูตร
การสอนเป็นค�ำเป็น    อธิบายรายละเอียด บทต่อบท
     พ.ศ. ๒๕๒๑
    (ชุดมานะ-มานี)
ป ร ะ โ ย ค โ ด ย มี
เนื้ อ หาที่ เ ขี ย นใหม่
(๓) หนังสือเรียนใน  
มีชุดตัวละคร แบ่ง
    หลักสูตร พ.ศ.
    ๒๕๒๑
เป็นบท ๆ เนื้อเรื่อง
มีความต่อเนื่องกัน
    (ฉบับปรับปรุง
    พ.ศ. ๒๕๓๓)

พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 69
จนถึงปัจจุบัน

ตารางที่ ๒ หนังสือเรียนที่เน้นการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร (ต่ฮ)
แบบเรียน/หนังสือเรียน
(๑) หนังสือเรียน ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษา
ไทย ในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

วิธีสอน

วิธีสอนอ่าน–เขียน

ผสมผสานวิ ธี แ จก
ลู ก ประสมค� ำ กั บ
การสอนเป็นค�ำเป็น
ประโยค
โดยเขียนเนื้อหา
ขึ้นใหม่ตามสิ่ง
แวดล้อมใหม่ ๆ
เนื้อเรื่องจะไม่ต่อ
เนื่องกัน

แบบเรียน ๒ ชุดนี้มีวิธีสอนใกล้
เคียงกันดังนี้
๑. อ่านบทเรียน
๒. มีแบบฝึกหัดเป็นแบบแจก
    ลูกประสมค�ำ
๓. ฝึกทักษะการฟัง–พูด– อ่าน–
   เขียน–คิด ผสมผสานกับความ
   รู้หลักภาษา
๔. แบบเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคู่มือ
   ๒ เล่มส�ำหรับใช้สอนชั้น
   ประถมศึกษา ปีที่ ๑–๓ และ
   ๔–๖

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะมีหนังสือเรียนแบบใหม่ที่เน้นภาษาเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร แต่แบบเรียนของอ�ำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) และ
แบบเรียนของหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข�ำวิไล ก็ยังใช้สืบต่อมาเพราะเป็น
หนังสือที่ช่วยให้อ่านออกเขียนได้ดี

สรุป
แบบเรียนหลักที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๘ นั้น ที่ใช้เป็นหลักมี ๕
เล่ม แต่ใช้ระบบเดียวกัน คือ การแจกลูกประสมค�ำเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เป็นส�ำคัญ
ความแตกต่างจะอยูท่ วี่ ธิ สี อน เช่น การแจกลูกพยัญชนะและสระทุกตัว การแจกลูกโดย
เลือกสระเสียงยาวที่จ�ำง่ายและใช้บ่อย ๆ มาสอนก่อนสระอื่น การแจกลูกแบบเลือก
พยัญชนะและสระที่มีรูปคล้าย ๆ กันมาสอนก่อน เน้นการท่องจ�ำให้ขึ้นใจ ฝึกให้คิด
และสังเกต โดยมีค�ำอธิบายวิธีสอนไว้พอเป็นแนวทาง มีแบบฝึกหัดมากขึ้น และ มีรูป
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ประกอบบ้าง อาจมีสื่อการสอน ช่วยบ้าง การสอนก็เริ่มจากให้อ่านออกเสียก่อน
แล้วสอนให้คัดลายมือ เขียนตามค�ำบอก เขียนย่อความ เรียงความ ฯลฯ
ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เป็นต้นมา การสอนอ่าน–เขียนในแบบเรียนจะมีพฒ
ั นาการ
อย่างเห็นได้ชัด วัตถุประสงค์ของการสอนมิได้เน้นการอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่จะ
เป็นการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หนังสือเรียนจึงมี ๒ ลักษณะ คือ
มีการสอนให้อ่านออกเขียนได้เหมือนเดิม และสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร นอกจากนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา หนังสือเรียนมิได้เป็นส่วนส�ำคัญ
ที่สุดในการเรียนการสอน แต่ครูผู้สอนจะต้องใช้ วิธีสอนที่หลากหลาย ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ต้องใช้คู่มือและอุปกรณ์ช่วยสอน ถ้าครูผู้สอนเอาใจใส่ในการสอนและ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมโดย บูรณาการทักษะการฟัง–พูด–อ่าน–
เขียน–คิด ได้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น
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