
วรรณกรรมแบบเรียนสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น

รัชกาลที่ 1 - 4



สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

• สมัยพระเพทราชา (2231-2246)เป็นต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง เป็นคนธรรมดาขึ้น
เป็น k ต่อจากพระนารายณ์ ได้ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากไทย เลิกโรงเรียนสอนศาสนา
ทั้งหมด

• สมัย ร. 3 บาทหลวงชาวอเมริกันมาสอนศาสนาให้ชาวจีนในไทย และช่วยไทยใน
ด้านการรักษาพยาบาล ต่อมาบาทหลวงอเมริกันชื่อนายแพทย์ ซามูเอล อาร์ เฮาส์ 
ตั้งโรงเรียนมิชชั่นขึ้นให้คนไทยเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาการแขนงต่างๆ 
+ สอนศาสนา  ร. 3 ไม่พอใจ กิจการโรงเรียนจึงเลิกไป

• สมัย ร. 3 มีการปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ และมีการจารึกความรู้ต่างๆ (มหาวิทยาลัย
แห่งแรกของไทย)

• สมัย ร.3 มีการหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้น



สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

• สมัย ร.4 โปรดให้สั่งเครื่องพิมพ์มาเป็นเครื่องแรก ตั้งโรงพิมพ์แรกของไทยที่ 
วัดบวรนิเวศ ส าหรับพิมพ์หนังสือทางพุทธศาสนา ต่อมาตั้งโรงพิมพ์หลวง 
พิมพ์หนังสือราชการ ต่อมาพิมพ์แบบเรียน

• สมัย ร. 4 หมอเฮาส์จึงตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่

• สมัย ร. 4 ทรงจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกในพระบรมมหาราชวัง จ้างแหม่ม
แอนนา เลียวโนเวนส์ สอนวัฒนธรรมตะวันตก กับภาษาอังกฤษการสอน
ตามใจครูจึงไม่นับเป็นระบบโรงเรียน



แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

• สมัยรัชกาลที่ 3

ประถม ก กา และประถม ก กา 
หัดอ่าน ใช้คู่กัน

ประถมมาลา

จินดามณีฉบับกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส

จินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธิราช
สนิท (จินดามณี เล่ม 2)

• สมัยรัชกาลที่ 4

อักษรนิติ ฉบับพระอมราภริักขิต

ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ

ค ากลอนบรรยายธรรมเทียบอักษร 

ก ข



หนังสืออ่านประกอบ

• หลังนักเรียนอ่านหนังสือได้แล้ว จะให้อ่านหนังสืออ่านประกอบเพื่อสอน
จริยธรรมแก่เด็ก เช่น จันทโครพ (ฉบับที่เป็นกาพย์) กาพย์พระไชยสุริยา 
สวัสดิรักษา ฯลฯ



ลักษณะการเรียน

• เรียน นโม ก.ข. (ไม่มีแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน เป็นการหัดเขียนตาม
ตัวอย่างในกระดาน) จากนั้นเริ่มต้นด้วยประถม ก กา แล้วจึงอ่าน 
สุบินทกุมาร ตามด้วย ประถมมาลา ต่อจากนั้นเรียนจินดามณี เล่ม 1  
จินดามณีเล่ม 2 และหนังสืออ่านประกอบ





ประถม ก กา (ประถม กข ก กา)

• แต่งก่อนปี พ.ศ. 2340 แต่งเป็นกลอนสวด (กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 
กาพย์สุรางคนางค์ 28) เป็นความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นประถม 
ก กา จึงน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้ว 

• แต่ถ้าดูชื่อหนังสือที่นิยมชื่อประถมมาลา ประถมศึกษา ประถม ก กา 
ไตรย์สารนิเทศ ก็น่าจะแต่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น และถ้าดูตอนท้ายเล่มกล่าวถึง
เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ ก็เป็นอิทธิพลสมัยหลังรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-
2393) คือช่วง ร.4-ร.5 แต่ต้นฉบับที่เป็นตัวเขียนไม่กล่าวถึงเครื่องหมาย
ภาษาอังกฤษ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งสมัย ร.3



ประถม ก กา (ประถม กข ก กา)

• ใช้คู่กับ ประถม ก  กา หัดอ่าน (แต่งเป็นกาพย์
ทั้งเล่ม)

• วัตถุประสงค์ใช้เป็นแบบเรียนส าหรับเด็กเริ่มหัด
อ่านหนังสือ

• ไม่มีบทไหว้ครู



หนังสือประถม กข ก กา
• ไม่ปรากฏผู้แต่ง

• สันนิษฐานว่าแต่งต้นรัตนโกสินทร์



ประถม ก กา (ประถม กข ก กา)

• ประวัติกระทรวงศึกษากล่าวว่า แบบเรียนเล่มแรก
ของไทยคือจินดามณี เล่มถัดมาคือ ประถม ก กา 
เล่ม 3 คือ ประถมมาลา



ประถม ก กา
• เริ่มต้นด้วย พยัญชนะ 44 ตัว สระ 15 ตัว

• แจกรูป ก- ฮ 

• สระ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ ไอ ใอ โอ เอา อ า อะ

• แจกตัวสะกดแม่ต่าง ๆ จากแม่ ก กา ถึง แม่ เกย (ย ว อ)    
(แม่เกอวปรากฏในแบบเรียนสยามไวยากรณ์ ) ในแต่ละ
ตอนจะมีกาพย์แทรกอยู่ฝึกฝนการอ่าน

• แบ่งตัวอักษรเป็น สูง กลาง ต่ า



ประถม ก กา
แบบฝึกอ่าน แม่ ก กา

ก ข แล ก กา ให้อุส่าหจ์ าไว้ดี

ท าแต่ ก กา นี้ มิได้มีอะไรคละ

ใครๆ ให้อสุ่าห์ เล่า ก กา จ าไว้น่ะ

ให้ดีมี มานะ จ าได้ จะ ให้ต่อไป

แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ๆ มาสี่ห้าใบ

อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา

หมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมา

ปูแสมแลปูนา กะปูม้าปูทะเล



ประถม ก กา
แบบฝึกอ่าน แม่ ก กา (ต่อ)

เต่านาและเต่าด า อยู่ในน้ ากะจระเข้

ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหรไ่ม่สู้ดี

ซื้อเขาเบาราคา ปลาขี้ข้าใช่ผู้ดี

ก กา ว่าเท่านี้ ดูต่อไปมีใน กก ฯ

จบเรื่อง ก กา แล



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่กก เป็นค า ๆ

• กก กัก กาก กิก กึก กืก กุก เกก แกก โกก กอก 
กวก เกียก เกือก เกิก

• ฝึกอ่านค าประพันธ์ แม่ กก



แบบฝึกอ่านแม่ กก

ขี้ครอกดอกโสกสัก มีโรคนักมักแดกจุก

รักษาให้เบาทุกข ได้มีศุขสนุกนิ์นัก

นกมีปากแลมีปีก ผ่าไม้ซีกให้แตกหัก

ไปปะพวกที่รัก ได้รู้จักทักเรียกแขก

เด็กๆดูกระจก อย่าให้ตก มักจักแตก

ปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรก หญ้าคาแฝกอย่าให้รก



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่ กง

• ฝึกอ่านค าประพันธ์แม่กง



แบบฝึกอ่านแม่ กง

• เรื่องกงดูจงแจ้ง ลูกมะแว้งแตงฟักทอง

ลูกต าลึงแลหนึ่งสอง ไม้กระบองแลกระบุง

กระถางโอ่งอ่างไห ทองแท่งใหญ่ใส่ไถ้ถุง

ยุงหนักต้องกางมุ้ง ไปเมืองกรุงรุ่งพรุ่งนี้

หลังโกงนั่งหย่องยอง เรียกพวกพ้องแลน้องพี่

บึงบางคลองกว้างรี เรียกว่าปีมโรงมเสง



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่ กด

• ฝึกอ่านค าประพันธ์แม่กด



แบบฝึกอ่าน แม่ กด

• เรื่องกดก าหนดไว้ จัดเรื่องใหม่มิให้ผิด

ยัดเยียดเบียดเสียดชิด เขาซื้ออิฐมาท าวัด

ปลาสลิดสลาดสด ทั้งปลากดและปลากัด

เม็ดผดไม้กงพัด แลพวกสัตว์พวกมนุษย์

ไข่เป็ดเจ็ดแปดใบ จัดแจงไว้จะให้บุตร

ลูกลางสาดแลแมงคุด เม็ดลมุดและพุดทรา



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่ กน

• ฝึกอ่านค าประพันธ์แม่กน

• ท้ายค าประพันธ์สอนอ่านเลข หนึ่ง-หมื่น



แบบฝึกอ่าน แม่ กน
• ถ้าแม้นท าการนา ให้นุ่งผ้าถกเขมน

ไปในวังโจงกระเบน เขากะเกณฑ์ท าการงาน

ถ้าแม้นจะเรียนเลข อย่าโหยกเหยกหมั่นคูณหาร

อย่าเล่นเปนคนพาล จะยากนานตีนติดกรวน

นอนฝันเหนกลางวัน ว่าไก่ขันแลคนอ้วน

ก าปั่นผูกเชือกพวน หยอกหยิกข่วนแลเกาคัน

เด็ก ๆ อ่านเร่ืองกน ทุก ๆ คนอสุ่าหห์มั่น

เรียนจ าค าสารพัน จ า กน มั่นจึ่งอ่าน กบ



การอา่นตวัเลข



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่ กบ

• ฝึกอ่านค าประพันธ์แม่กบ



แบบฝึกอ่าน แม่ กบ

• เล่ากบจบแบบฉบับ  ครั้งนี้จะกลับ  

ประดับประดิษคิดกลอน  

• นกกระจาบอาบเคล้าเกสร  คาบแกลบแฉลบจร  

ไปจับต้นบวบสวบสาบ 

• เอาลอบดักกบภบตขาบ  กัดปวดปลาบ ๆ  

เลือดอาบแสบเจ็บเหน็บชา



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่ กม

• ฝึกอ่านค าประพันธ์แม่กม



แบบฝึกอ่าน แม่ กม

• เรื่องความนี้ในนามกม ชื่อว่ายาขม  

น้ านมน้ าต้มส้มมะขาม  

• ขุนนางหนุ่ม ๆ นุ่งปูมดูงาม ห่มผ้าย้อมคราม  

ไปถามข้อความตามธรรมเนียม  

• เจ้ากรมกั้นร่มนั่งพรมเจียม  ดูหงิมเสงี่ยม  

นั่งเยี่ยมหน้าต่างข้างริม



ประถม ก กา

• ฝึกแจกลูกแม่ เกย (ว ย)

• ฝึกอ่านค าประพันธ์แม่เกย



แบบฝึกอ่านแม่เกย

• สัตว์เนื้อเสือร้าย สัตว์วัวสัตว์ควาย มากมายหลายพรรค์

ต้นกล้วยแพงพวย อ้อยบุกกลอยกล้วย สั้นดอกบัวหัวมัน

พืชพรรณ์เขาเภาะ

.....................

• นกกระตั้วกระต่าย แมวขาวแมวลาย กัดหนูบ่อย ๆ 

จะกวดแลเหี้ย ไก่เตี้ยไก่ต่อย คนป่วยตะมอย  นิ้วก้อยปวดติ้ว



แบบฝึกอ่านใน หนังสือนี้ให้ความรู้ต่าง ๆ
• สอดแทรกจริยธรรม

เกิดมาเปนคน หนังสือเปนต้น วิชาหนาเจ้า

ถ้าแม้นไม่รู้ อดสูอายเขา เพื่อนฝูงเยาะเย้า    ว่าเง่าว่าโง่

ลางคนเกิดมา ไม่รู้วิชา เคอะอยู่จนโต ไปเปนข้าเขา 

เพราะเง่าเพราะโง่    บ้างเปนคนโซ เที่ยวขอก็มี (บทอ่านท้ายเลม่)

..........................

คนถ่อยคนชั่ว  ท าเงินตะกั่ว  ไปเที่ยวซื้อขาย  แล้วเปนขโมย 

เขาโบยด้วยหวาย  เพราะเปนผู้ร้าย  ฉิบหายหลายร้อย  (แม่เกย)



แบบฝึกอ่านใน หนังสือนี้ให้ความรู้ต่าง ๆ

• ชีวิตความเป็นอยู่

คนเฒ่านั่งเฝ้ากท่อม จักตอกสานพ้อม

ฉะลอมโพล่นแฟ้มแซมริน  (แม่กม)



แบบฝึกอ่านให้ความรู้ต่าง ๆ

• ความรู้ธรรมชาติ

ทับทิมเกิดริมน้ าเค็ม ต้นแขมต้นเขม

มตูมสุกหอมงอมงาม

• อาหารการกิน

กินกระจับจันอับตับหมูไก่ พะอบอับตลับไม้

ส าหรับเอาไว้ใส่ยา



ประถม ก กา
• อธิบายการอ่านออกเสียง ทร และ สร พยัญชนะควบกล้ าอื่นกล่าวสั้นๆ

• การผันวรรณยุกต์ ใช้หลักผัน เอก โท ก่อนแล้วจึงสอน ผันตรี จัตวา

• การใช้ไม้ไต่คู้ ไม้ทัณฑฆาฏ (เหมือนปัจจุบัน)

• การอ่านอักษรน า การผันอักษรในค าเป็น ค าตาย

• เครื่องหมายต่างๆ (เครื่องหมายประดับส าหรับอักษร) หน้า 65

๏ ฟองดัน หรือ ฟองมัน ฯ คั่น

ะ วิสัญชะนี ๛ สุด

ฯลฯ บัละญาณ ฯบฯ บัละญาณใหญ่

ฯ บัละญาณน้อย + ขีดกา



• เพ่ิมเครื่องหมายวรรคตอนอังกฤษ หน้า 66

, คัมมะ ใช้เป็นเครื่องหมายเว้นระยะเล็ก

. ปีริออด ใช้เป็นเครื่องหมายเว้นระยะใหญ่



เครื่องหมายวรรคตอนที่ไทยไม่ได้น ามาใช้

; เซมอิโกลัน

: โกลัน

? อินเตอรโรเคชั่น

! เอศเคลเมชัน

.. ไดอีรลีิศ

- ไฮเฟ็น

_ แดช

(  ) เปเร็นธิลิศ

“  ” โควเตชัน

เกเร็ด

, เอปอศโตรฟี 



ประถม ก กา หัดอ่าน
(ปถม กา กาหัดอ่าน)

• แต่งเป็นกาพย์
• ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
• มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้การสะกดการันต์เป็นค า ๆ โดย

น าเอาค าของแต่ละแม่ มารวมไว้เป็นบท ๆ ดังนี้
-แม่ ก กา ว่าด้วยการไหว้ครู ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ไหว้บิดา มารดา ครูอาจารย์ และขอไม่ให้ตนมีอคติ คือ โลภ 
โกรธ หลง มาครอบง าจิตใจ



ประถม ก กา หัดอ่าน

• นะโมข้าจะไหว้ วระไตรระตะนา ใส่ไว้ในเกศา วระบาทะมุนี คุณะวะระไตร ข้า
ใส่ไว้ในเกษี เดชะพระมุนี ขออย่ามีที่โทษา ข้าขอยอชุลี ใส่เกษีไหว้บาทา พระ
เจ้าผู้กรุณา อยู่เกศาอย่ามีไภย ข้าไหว้พระสะธรรม ที่ลึกล้ าคัมภีร์ใน ได้ดูรู้
เข้าใจ ขออย่าได้มีโรคา ข้าไหว้พระภิก์ษุ ที่ได้ลุแก่โสดา ไหว้พระกิทาคา อะระ
หาธิบดี ข้าไหว้พระบิดา ไหว้บาทาพระชะนะนี ไหว้พระอาจารีย์ ใสเ่กษไีหว้บา
ทา ข้าไหว้พระครูเจ้า ครูผู้เฒ่าใส่เกศา ให้รู้ที่วิชา ไหว้บาทาที่พระครู จะใคร่รู้
วิชา ขอเทวามาค้ าชู ที่ใดข้าไม่รู้ เล่าว่าดูรู้แลนา......



ประถม ก กา หัดอ่าน

-แม่ กน สอนให้นักเรียนสนใจในการเรียน หมั่นเขียน หมั่นท่องจ า และเชื่อฟัง
พ่อแม่

-แม่กบ สอนให้นักเรียนไม่ลบหลู่ ครูอาจารย์ ให้เอาใจใส่ในการเรียน ไม่หนี
เรียน

-แม่กก กล่าวถึงเครื่องหมายต่างๆ ในภาษาไทย การใช้ไม้โท ไม้ตรี 

น ณ 

-แม่กง สอนให้เล่าเรียนวิชาในขณะที่เป็นเด็ก เมื่อโตขึ้นให้หาเงินเลี้ยงชีพ ห้าม
เล่นแร่แปรธาตุ เป็นนักแสดง หรือท าเสน่ห์ ให้มุ่งมั่นในการท างาน



ประถม ก กา หัดอ่าน

-แม่กด กล่าวถึงการปฏิบัติตนต่ออาจารย์ เช่น การหาน้ าหาข้าวให้อาจารย์ฉัน 
การท าความสะอาดวัดวาอาราม และสอนให้รู้จักเตือนสติตนเอง

-แม่กม ให้รู้จักปฏิบัติตามศีล 10 ประการ ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่
ล่วงเกินหญิงอื่น ไม่เสพสุรา ไม่พูดจามุสา ไม่กินอาหารเวลาวิกาล ไม่ยินดีใน
การดนตรี ไม่ยินดีในกลิ่นหอม ไม่นอนที่นอนอ่อนนุ่ม และไม่ประดับเครื่อง
ทองรูปพรรณต่างๆ

-แม่เกย  ให้ขยันเรียน ทบทวนอ่านเขียน ไม่ตั้งใจครูจะลงโทษ



ประถม ก กา หัดอ่าน

• จากนั้นน าทุกมาตรามาผูกรวมกันว่าด้วยเรื่อง นก ต้นไม้ ภูเขา ปลา 

สั่งสอนให้เด็กประพฤติดี สนใจการเรียน และคิดถึงครูอาจารย์ ตอนท้าย
เป็นความรู้อื่นๆ เช่น การนับวัน เดือน ปี



ประถม ก กา หัดอ่าน

• จะร่ าแต่ไม้ในดง เสลาสละประดู่ปรูปรง พยุงพะยอมค้อมลง เปนดงเปนทวิละ
ลิ่วไป พลองพลวงม่วงปรางหางไหล ผลิดอกออกใบ ไสวสว่างอย่างท า ........

• หมูสัตว์มัจฉา ฝูงปลามาว่ายหลายพรรณ์ ฉลามฉนากมากมายครามครัน กริม
กรายว่ายพัน ก็ดั่นกระโดดโลดไป สลาดสลิดผุดชิดติดไคล เพียนทองล่องไป 
กินไคลริมฝั่งข้างขอน.....



ประถม ก กา หัดอ่าน

• สอนวันเดือนปี หน้า 96

• หนึ่งโสดปีตามชื่อมี อยู่สิบสองปี นับชวดเปนต้นขึ้นไป ปีชวดเปนนามหนูไซร้ 
ฉลูวัวใหญ่ ขาลเสือจงจ าค าถวิล เถาะกระต่ายยลยิน มะโรงจงจินต์ เปนงูใหญ่
ล้นคณนา มะเส็งงูเล็กแลนา มะเมียเปนม้า มะแมเปนแพะโดยจง วอกลิงระกา
ไก่ตรง จอสุนัขทะนง กุญนามแห่งสุกรนา ครบถ้วนสิบสองปีหนา จงหมั่นตรึก
ตรา ดังค าเราถ้วนควรถวิล



ประถม ก กา หัดอ่าน

• อนึ่งวันมีเจ็ดไซร้ จงจ าตามวาที หมายเลขไว้เป็นที่สังเกตง่ายรู้ได้พลัน เลข 1 
พึงพินิจ คืออาทิตย์จ าให้มั่น เลข 2 คือวันจันทร์ เลข 3 นั้นคืออังคาร เลข 4 
คือวันพุธ กุลบุตร์จงวิจารณ์ เลข 5 ท่านบรรหาร ว่า พฤหัศบดี เลข 6 วันศุกร์
สัน เลข 7 นั้นวันเสารี ครบเจ็ดเสร็จเท่านี้ โดยวิธีที่นิพนธ์



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

พระเทพโมฬี (โมล)ี (ผึ้ง,พึ่ง)
เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

หนังสือปฐมมาลา 

• เป็นแบบเรียนหนังสือไทยโบราณ

• แต่งในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระเทพโมลี  วัดราชบูรณะ

• สอนตัวสะกดในแม่ก กา  แม่กน  แม่กง  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กม  แม่เกย  อักษรที่ใช้
ในบาลี  การเรียนพระคัมภีร์  ค าอธิษฐานของผู้แต่งและลักษณะแต่งโคลง 

•เคยนิยมใช้เป็นแบบเรียนหนังสือไทยกันมาในสมัยหนึ่งแต่โบราณ



ผู้แต่ง

•ผู้แต่งพระภิกษุ  มีนามเดิมว่า ผึ้ง หรือพึ่ง  
ด ารงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่  พระเทพโมฬี  สถิต ณ วัดราชบูรณะ

• แต่งขึ้นในรัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์ 

•พระเทพโมฬี เป็นกวีที่มีภูมิชั้นสูงและมีความสามารถด้านการแต่งบทกลอนได้อย่างไพเราะ 
สละสลวย หนังสือเล่มนี้จึงนับว่าเป็นแบบเรียนหนงัสือไทยที่ส าคัญยิ่งเล่มหนึ่ง  นอกจากสอนใน
เรื่องตัวสะกดแล้ว  ยังสอนในเรื่องการแต่งโคลง 
โคลงสี่สุภาพ  โคลงกระทู้ โคลงอักษรล้วน  โคลงตรีเพชรประดับ 
กลบทนกน าฝูง  กลโคลงสี่ตอน ตรีพจนบท  ทวารตรึงประดับ  
ต้นเสมอ  ตรีเพชรพันธ์  จัตวาทันที  เป็นต้น



หนังสือปฐมมาลาที่มีในปัจจุบัน
1.  สมุดไทยขาว  ประถมมาลา   อายุหนังสือ กว่า 130 ปี



2.  หนังสือปฐมมาลาพิมพ์แจกในงานศพ นายตัว พงษ์เวช ณ วัดทรงธรรม  อ าเภอพรประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ   วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2485  อายุหนังสือ ประมาณ 79 ปี  พิมพ์ตาม
ฉบับสมุดไทยขาว  อักษรเส้นหมึก  



3.  หนังสือ ประถม ก กา  ประถมกกาหัดอ่าน ปฐมมาลา  อักษรนิติ  แบบเรียนหนังสือไทย  กรม
ศิลปากรอนุญาตให้ศิลปบรรณาคารพิมพ์จ าหน่าย  เมื่อปี 2513  อายุหนังสือ ประมาณ 51 ปี



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• มีหนังสือสุบินทกุมารนายมีบุตรพระโหราธิบดีแต่ง ดัดแปลงจาก สุบิน ก กา ของ
พระธรรมปรีชา (เป็นอาจารย์ของนายมี) เกิดสมัยร.1 มีชื่อเสียงสมัยร.3 น ามา
ปรับปรุงตรงกับสมัยร.2เป็นหนังสือประกอบการอ่าน เนื้อเรื่องสอนให้เด็กเลื่อมใสใน
พุทธศาสนา บวชเรียนให้พ่อแม่พ้นนรก

• เนื้อหาเป็นแบบสอนอ่านการประสมอักษร ค าที่มีในม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) ส าหรับ
กุลบุตรที่จะเล่าเรียนเขียนอ่านและประสมอักษรค าที่มีมาตราตัวสะกดแม่อื่น ๆ 
ต่อไป



สุบินทกุมาร  สุบิน ก กา

• สันนิษฐานว่าแต่งช่วงปลายรัชกาลที่ 2 ความนิยมแต่งกลอนสวด (กาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง 16 กาพยส์ุรางคนางค์ 28) ท้ายเรื่องมีร่ายสุภาพ โคลง3 โคลง 4 เพื่อ
บอกวัตถุประสงค์ของผู้แต่ง

• บันทึกวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต ารับอาหาร

เข้าปลาและน้ ายา อาหาราประดามี

ท ามาโอชาดี หมูฉู่ฉี่ดีน้ าปลา

จี่พล่าซ่ากระทือ มีในมือถือเอามา

ย าแย้ย าเต่านา น้ าปะร้าเอาที่ใส



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• แต่งเป็นกาพย์ (ยานี สุรางคนางค์ ฉบัง ซึ่งบางทีเรียกว่า กลอนสวด)หลายตอนแต่งเป็น โคลง 
ฉันท์ เนื้อหาส่วนใหญ่อธิบายกฎเกณฑ์อักขรวิธีไทยมากกว่าแบบฝึกในการอ่าน โดยใช้ค าเริ่ม
ตั้งแต่ แม่ ก กา ถึง เกย สอนให้รู้จัก สระ ตัวสะกด เครื่องหมายต่างๆ (หน้า 106) ไตรยางศ์
(หน้า 110-111) อักษรเลข (126) การใช้พยัญชนะบางตัว เช่น ศ ษ ส การใช้สระบางตัว เช่น 
ใ ไ

หลักไวยากรณ์ภาษาบาลี หลักการแต่งค าประพันธ์ (137) แทรกค าสอนให้ขยันเรียนหนงัสือ



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่ ก กา  ไหว้ครู

ข้า ฃ ยชะลี พระมุนีมีมะหา

คุณะกะรุณา แลปฤชาล้ าโลไกย

ปรานีมาน าหมู่ ประชาสู่ศิวาไลย

ไหว้ธ าม์ที่อ าไพ น าเวไนยละโลกีย์

ข้าไซ้ก็ไหว้พระ อะริยะเจ้ากูชี

ร้าฆ่าหมู่ราคี บบาบีก่ท าก าม์



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่  กน (กล่าวถึงวรรณยุกต์ เครื่องหมายประกอบการเขียน ใ ไ  ไม้ไต่คู้ )

สิ้นข้ ก กา จะสรรค์พรรณา ว่าอื่นขึ้นไป

จะสอนกลอนกน ยุบลขานไข ก กาปนใส่

เข้าในแม่กน

กุมารอ่านเขียน ให้หมั่นร่ าเรียน เพ็ญเพียรภูลผล

ก กาก่อนเก่า หมั่นเล่าหมั่นบ่น อย่าได้ฉงน

จ าจนเจนใจ



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่  กง

อ่านกนจนสิ้นประสงค์ จะเพียงเขียนกง

จ านงจงตั้งใจฟัง

เร่วครวญเร่งใคร่ใจหวัง เบื้องต้นหนหลัง

อย่าพลั้งอย่าเพลี้ยนเขียนพราง

ตั้งใจอย่าได้ละวาง ถ่องเที่ยงที่ทาง

เยี่ยงอย่างจ าให้ได้จริง



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่ กก

แจกกกยกยักแยก เปนแผนกแตกต่กลอน

แยกยักใช้อักษร ผูกพากย์ผ่อนผนักลอนไป

แจกออกบออกทารก จักแจกกกยกค าไข

เอา ก มาแทรกใส่ นึกตรึกไว้อย่าใหลหลง

หากเหนเปนแผนก หากให้แปลกจากกนกง

จักอ่านจกัจานลง จักแจกจงค าส าคัญ



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่  กด

สิ้นกกยกกดบทมา ติดต่สาธา

อุษส่าห์หมั่นจ าก าหนฎ

คัดค าจ าแนกแจกกด ส าผัสฟัดบท

เร่งจดเร่งจ าใส่ใจ

ประดิษฐลิขิตข้ไขคิดคัดอรรถใหม่

จัดใส่จดจ าค าสอน



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่  กบ

กกากนกง กกกดหมดลง จ าจงเจนใจ

เล่ากดครบจบ อ่านกบต่ไป ยลแยบแบบใน

ฉะบับให้ควรจ า

บทแบบระเบียบ ระบอบท าเนียบ เรียงเรียบเทียบท า

เก็บกลอนสอนกบ บันจบล าน า ประดับกับค า

ร าดับกับกลอน



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่ กม

แจกกบจบครบอรรถ จนเจนจัดใจจ านง

จักแจกแม่กมจง ให้ด ารงด าริหตรอง

คิดจัดคัดจ าแนก จ านงแจกให้ฟัดจอง

ท านุกตามท านอง แบบละบองบทยานี

ด าเนิรต านานอรรถ ต าแหน่งฟัดจัดวาจี

วิจารณ์ให้จงดี จ าวาทีให้แน่นอน



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ค ากลอนในแม่ เกย

จักเพียรเขียนเกอย บทใหม่ไม่เคย อย่าเลยลืมกลอน

แม่เกยนี้มา เขียนยากกว่ากลอน สลับซรับซ้อน

อักษรหลายพรรค์

กนกงกกกด กบกมทั้งหมด ก าหนฎคล้ายกัน

ต่างแต่สะกฎ โดยบทแบ่งปัน โดยแบบท่านสรรค์

ส าคัญกลบท



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• ตามด้วยอักษรท่ีใช้ในบาฬี หน้า 127

• ต่อด้วย ค าสอนในเรื่อง การเรียนพระคัมภีร์ 

• ค าอธิษฐานของผู้แต่ง แต่งเป็นวสันตดิลกฉันท์ 14

• ตามด้วยลักษณะการแต่งโคลงต่าง ๆ เช่น กระทู้หนึ่ง สองสาม อักษรล้วน 
ตรีเพชรประดับ กลบทฯลฯ หน้า 139

• จบด้วยโคลงกระทู้ ประถมมาลา จบบริบูรณ์ หน้า 143



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)

• สอนค าตัวสะกดต่างความหมายต่าง

การว่ากะท า    กาฬนี้ศรีด า     กาลค่ าเวลา

กานนี้ท่านสรรค์    สามัญวาจา    ถ้ากาญจนา

ท่านว่าสุวรรณ (แม่กน)

• นอกจากนี้เนื้อสอนแนวทางปฏิบัติ

ดูก่อนกุมาร       ร่ าเรียนเขียนอ่าน     หว่านเข้าเอาผล

การไรไม่ดี              ถ้ามีในตน               บั่นรอญผ่อนปรน

ให้พ้นสันดาน   (แม่กน)



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)
• จบเสร็จศุภศร้อย สารา

บทปถมมาลา บอกไว้

คือสารพจนสุภา สิตส่งง สอนแฮ

ผิวผู้ใดได้ อ่านอ้างอวยผล ฯ

• ปะ ดับประดิษฐข้อ ค าสอน

ถม ปทุกกลกลอน กล่าวอ้าง

มา ลัยช่ออรชร ชั้นฉัตร เช่นฤๅ

ลา มกขอมมลายล้าง ค่อยผู้เพียรเขียน ฯ



ประถมมาลา (ปฐมมาลา)
• ปะ จงแจกแจ้งวากย วาจี

ถม เพิ่มพจนวาที ละน้อย

มา ณพรุ่งเร่งพี ริยร่ า เรียนแฮ

ลา ภะยศศักดิ์สร้อย สฤษดิด้วยผดุงเพียน ฯ

• ปะ กอบประกาศแกล้ง เกลาบท

ถม ทวีนิพนธ์พจน์ เพิ่มด้วย

มา แต่แรกจนจรด จวบจบ ปลายแฮ

ลา ชาติมละชีพยม้วย มุ่งเมื้ออมรเมือง ฯ



ตัวอย่าง ฎ สะกด

รกชัฏนางนาฎกษัตรี พิฆาฎราวี

ตรกีูฎมกุฎิปรากฏ

โปรฎปราณล้านโกฎิก าหนฎ ใช้ ฎสะกฎ 

แจ้งบทให้เห็นเป็นกลอน



ตัวอย่างค าประพันธ์ใช้ไม้ม้วน ไม้มลาย 

ใฝ่ใจให้ทานนี้ นอกในมีแลใหม่ใส

ใครใคร่แลยองใย อันใดใช้หย่าใหลหลง

ใส่กลสะใพ้ใบ้ ทังต่ าใต้แลใหญ่ยง

ใกล้ใบแลใช่จง ใช้ให้คงค าบังคบั

หมู่นี้ไม้ม้วนหมด มีปรากฏบทฉะบับ

ข้ค าคะเนนับ ยี่สิบศับท์ดูสอบสวน

ทังสองไม้ ไอ ใอ ใดชอบใช้ให้ใคร่ครวญ

ไม้นอกจากไม้ม้วน แปดสิบถ้วนมีประมาณ



อักษรเลข (หน้า 126)

๑  ๒ แทน อุ อู

๓  ๔     แทน เอ และวิสัญชนีย์

๕ แทน ไม้ผัด

๖ แทน ไ  ใ

๗ แทน พินธุ์

๘ แทน สระ โ

๙ แทน  สระ อา



อักษรเลข

อ๕กษร ๓ เลข จ ๙๓๓นกอคฃ๓นก อด๊ตรกรจน๙ ส๙หรบกร๔วิ ท๊
ม๊ ปร๊ชา ร้๖ว้๖ช่ว่๙๖ส่บ่๙๓๓บกห๙ม

อักษรเลขจ าแนกอเนก อดิเรกรจนา ส าหรับกระวีที่มีปรีชา รู้ไว้ใช่ว่า
ใส่บ่าแบกหาม



จินดามณีฉบับกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

• เริ่มด้วยค าประณามพระรัตนตรัย การแต่งค าประพันธ์ไทย โคลงกล
บท การเล่นอักษร อักษรศัพท์ จบลงด้วยข้อแนะน าว่า

ชื่อว่าสรรพนาม นักปราชญ์จึ่งประกอบเพราะให้ใช้สรรพกาพย
กลอนทั้งปวง ถ้าแลมิได้เรียนถ้อยค าทั้งปวงจะแปลกอักษร ให้เรียนจึ่ง 
จ รู้อักษร จ ใช้ให้ชอบ ลักปราชญ์ทั้งปวงพึงเขียนตามบังคับไว้นี้แล



จินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธริาชสนิท
(พ.ศ. 2392)

• ความมุ่งหมายในการนิพนธ์

กรมวงษาสนิทอ้าง นามเสมอ

นิพนธ์พจน์โดยอ าเภอ ภาพรู้

ปองเป็นประโยชน์เผยอ พระยศหน่อ  นเรศร์ฤๅ

รังรักษ์อักษรกู้ กอบไว้เฉลอมเวียง

ปรับปรุงแบบเรียนที่มีอยู่แล้วเพื่อสอนพระราชโอรสของ ร. 3



จินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธริาชสนิท
• จบลงด้วยการขอพรเทพเจ้าและบอกวันเดือนปีที่แต่ง

ขอพรเทพย์สถิตช้ัน เสวตรฉัตร

ดลพระไทยหน่อกระษัตร สืบสร้าง

กุศลก ามบถวัตร แสวงยุติ  ธรรมเอย

มลายโลภพละการมล้าง มละสิ้นสิ่งพาลฯ

พันสองร้อยเอ็ดอ้าง จุลศัก  ราชเอย

รกาขวบเอกศกนัก ษัตรแคล้ว

เดือนอ้ายฝ่ายสุกรปักษ์ ศุกรค่ า  หน่ึงนา

สฤษดิลักษณ์อักษรแล้ว   เล่มสร้างสืบสอง

(วันศุกร์ขึ้น 1 ค่ า เดือนอ้ายปีระกา เอกศก จ.ศ. 1211 ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2392 )



จินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธริาชสนิท
(พ.ศ. 2392)

• เนื้อหาเริ่มจากสระ 20 รูป                อักษร 2 พวก – อักษรสูง, อักษรกลาง + 
ต่ า           การผันอักษร แต่งเป็นกาพย์ยานี            มาตรา

ตัวสะกด              เครื่องหมายในการเขียน             หลักเกณฑ์การประพันธ์            
กล่าวถึงคู่มือปฏิบัติตนของข้าราชการ จบลงด้วยขอพรเทพเจ้าให้สมปรารถนา    



สมัยรัชกาลที่ 4

อักษรนิติ

นิพนธ์โดย พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร)

เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส



• พระอมราภริักขิต เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบรมนิวาส 
แต่งหนังสือส าคัญคือ 

• บุพพสิกขาวันนนา ใช้เป็นหลักในการเล่าเรียนพระวินยั

• บทมาลาไวยากรน์ภาสาบาลี

• ความตอนท้ายในหนังสอืมูลบทบรรพกิจ ว่าด้วยการนับ
สังขยา



อักษรนิติ 
• เริ่มต้นด้วยค านมัสการ แจกอักษร (พยัญชนะ(พยญชนะ) 44 ตัว 

สระ (สวร)20 ตัว) หน้า 1

แบ่งพยัญชนะเป็นตอน ๆ

ตอน กอ ได้แก่ ก ข  ฃ ค ฅ ฆ ง

ตอน จอ ได้แก่จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตอน ฎอ ได้แก่ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตอน ดอ ได้แก่ด ต ถ ท ธ น

ตอน บอ ได้แก่บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตอนปลาย ได้แก่ ย ร ล ว ศ   ร ส ห  ใ อ                     



อักษรนิติ (หน้า 2) 

• เครื่องหมายก ากับอักษร
 ่ ไม้ค้อน (ไม้เอก)

 ้  ฃอ (ไม้โท)

   เลขเจ็ด (ไม้ตรี)

    ตีนกา (ไม้จัตวา)

 ็ เลขแปด (ไม้ไต่คู้)

 ์ หางรอก (ทัณฑฆาฎ)

 ั หางกังหัน (หันอากาศ)

• เครื่องหมายก ากับอักษร
๐  ไข่ (ฟองดัณฑ แทน ง) กุ◦ ขุ◦

◦  หยาดน้ า (นฤคหิต)

‘‘ ฟันหนู (ฝนทอง)

ะ  นมนางท้ังคู่ (วิสันชนี) ใช้ที่สุดค าปลาย
บรรทัด เช่น ๚ะ 

๏ ตานกแก้ว (ฟองมัณฑ) ใช้ข้ึนต้นบท

๛ มูตรวัว   (โคมูตร) ใช้สิ้นบท



อักษรนิติ 

• การจ าแนกอักษรตามเสียงสูง เสียงกลาง

ไม้ม้วน( 20 ค า) ไม้มลาย (22 ค า)

ใฝ่ใจใครใคร่ให้ ใหลหลง

ในใหม่ใสใหญ่ยง ต่ าใต้

ใดใช้ใช่ใบบง ใยยืด

ใกล้ใส่สใพ้ใบ สิบม้วนสองหน



การผันวรรณยุกต์

• กล่าวชัดเจน 4 รูป 5 เสียง

ก๋ จ๋

ก่ ก๊ จ่ จ๊

ก ก้ จ จ้



อักษรสูง อ่านแบบหางโค   ขา

ข่า

ข้า

อักษรกลาง อ่านดังรูปจั่ว            ก่า

กา             ก้า

อักษรต่ าอ่านดังเดือยไก่             ค้า

คา

ค่า



อักษรนิติ 

การใช้ ศ เช่น หน้า 15

• วิศวัมภรศรีลา โศณกรรกศา ปัศจิมแลอาเวศน์

• นาศประกาศโลเกศ เวหาศเกลศ ศกุระเลศประลาศน์

• นิเวศประเทศศาตร เทศนากาศ นิกาศองกุศา

• ศาครทศตรึงศา ศอคอต าราประกาศ ประกอบด้วยดี



อักษรนิติ 

ค าที่ใช้  ษ

• ประโทษทักษิณา เษกอิษยา ภุชิษยบุษกล

• ประจักษนิษผล จักษุพฤษล ปฤษยทุษยา

• ทวิษทเวษถษา ภิกษุอษฎา อัธเยษณโอภาษ

• ษอ บอ แบบนี้นักปราช ศึกษาอย่าคลาด จึ่งจะนับในเมธี



ค าที่ใช้ ส

• นาสิกสาโรชสุบรร ณเสนาสรร พสดุดสิูตรสมร

• สงครามสวรสุนทร สาหัสสังวร ดาบสสมรรค์มานัส

• สอลอนี้หลายเหลือจัด ปรีชาชาญอรรถ จงกอบก่อต่ออรรถา



อักษรนิติ 

ตัวสะกดในมาตราต่างๆ  แม่กก แม่กง  แม่กด  แม่กน แม่กบ  แม่กม แม่เกอย ศัพท์ 6 พวก 
หน้า 38-49 (นามศัพท์ คุณศัพท์ กริยาศัพท์ สังขยาศัพท์ สรรพนามศัพท์ นิบาตศัพท์ ท า
ให้เรียนรู้ค าไวพจน์ด้วย) อักษรเลข

นามศับท วิษณุ กฤษณ ไวกุณฐ ทาโมทโร หฤชิเกศ ไกษพ มาธพ สวภู พระจักรี ศางคี ไตร
วิกรม ชื่อนารายณ์

คุณศับท โสภณ เสาวภาค โศภา ศุภ สุนทร รจเิรข โอฬาร อุดม ประเสริฐ บวร บรมวร ปรา
โมกษ ประณีต วิศิษฎ์ อุกฤษฎ์ พะงา แง่ โอเอี่ยม ว่างามดี

กิริยาศับท คมนา ยาตรา จร สัญจร ไต่เต้า เต้า ว่าไป



อักษรนิติ 

สังขยาศับท ประถม ที่หนึ่ง ทุติย ที่สอง ตติย ที่สาม จตุถ ที่สี่ ปัญจม ที่ห้า ศษฎ ที่
หก สษดม ที่เจ็ด อษฎม ที่แปด พนม ที่เก้า ทศม ที่สิบ

สรรพนามศับท โน้น นี้ อื่น ไหน อะไร เท่าไร

นิบาตศับท ดุจ ดุจดัง ดัง เฉก เลห์ คือ กล



อักษรนิติ

• ดัสนา กฤษณา อาศา อพิธยา กานดี อภิลาศ ราค อาไลย เปรม 
เสนหา ฤดี ก าหนั รักใคร่ สรลัญ ชื่อความรัก

• ชล อุทก วารี กมล สลิล อาโป อัมพุ โตย ปาณิย น้ า ทึก ทรึก ชื่อน้ า



อักษรนิติ 

• อักษรเลข

เลข ๑ เป็นตีนอันหนึ่ง เลข ๒ เปนตีนคู้

เลข ๓ ตัวหนึ่งเปน เอ  สองตัวเปน  แอ

เลข ๔ เปนฝนทอง เลข ๕ เปนหันอากาศ

เลข ๖ เปนไอ ( ไ ใ) เลข ๗ เปนพินหัว

เลข ๘ เปนโอ เลข ๙ เปนลากข้าง



อักษรเลข
๓ส่ยส๊นสงวนศ๕กด๊๖ว้ วงศ์หงส์

๓ส๊ยศ๕กด๊สู้ประสงค์ สิ่งรู้

๓ส๊ยรู้๓ร่งด ๙รง สัตยอย๙่ ตส๊ยน๙

๓ส๊ยส็ตยอย๙่๓ส๊ยส้ ช๊พม้วยมรณ๙

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์

เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้

เสียรู้เร่งด ารง สัตย์อย่า เสียนา

เสียสัตยอย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณา



ตอนจบบอกผู้แต่ง

• เราอมรเชื้อบรร พชิตร

รังอักษรนิดติ์ หนึ่งนี้

แม้ค าขาดเขียนผิด ผิวปราช  เห็นแฮ

เชิญช่วยเตอมตัดชี้ ชอบล้ าเลอฉิน



อักษรนิติ 

แบบเรียนขั้นสูง

เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องแคล่วแล้วต้องอ่าน เสือโค จันทโครพ อนิรุท

สมุทรโฆษ เพชรมงกุฎ สังข์ทอง กากี พระยาฉัททันต์ สวัสดิรักษา 

พระปรมัตถ์ 



ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ

• ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง แต่คาดว่าเป็นภิกษุ เพราะวิธีการแต่งมุ่งตักเตือน สั่งสอน และ
เรียกว่าลูกศิษย์ (นิยะดา เหล่าสุนทร)

• เป็นแบบเรียนที่แตกต่างจากเล่มอื่นคือมีลักษณะการทบทวนความรู้เบื้องต้นของ
ภาษาไทย และสั่งสอนกุลบุตรแทรกตลอดเนื้อความ พฤติกรรมที่กล่าวถึงเป็น
พฤติกรรมของเด็กวัด

• ชื่อหนังสือ ไตรยส์าร มาจาก ประถม ก กา ประถม มาลา ใบลาน



ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ

ค่อคือคงคป์ญัญา สอนพยายามคิด สู่ลิขิตค าคม หยิบผสมสามฉบับ สลับซรับซ
ร้อนสอน ปรุงสุนธรสามเกลียว ฟ่ันเหนียวเข้าเป็นหนึ่ง ถลนไคลคลึงเป็นเสน หนึ่ง
เช่นชั่งกระแจะปรุงสคุนธะแปะเปียกปั้น เหมือนฉันสรรคฺเศกสาร สู่กันอ่านสูบดม 
ในประถมมาลาประถม ก กา เก่าการ และสารในลานลับ ค่อยประดับเข้าด้วย 
ภออ านวยกมูาเรศ ในประเทษเขินขาดน้ า ภองึมง าแก้ง่วง เชลหลวงบ่อได้เรียน 
เวียรอยูแ่ค่เชลบก ที่ท่านยกกันมด แบบบทเบิ่งเบาบาง ปัญาจางจากจ า ดุจสาร
ส าแพนปู ภอไถถูเอางาน กอปก่อการกุศล ที่ทุพลพ านัก



ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ

• เป็นแบบเรียนที่แตกต่างจากเล่มอื่นคือมีลักษณะการทบทวนความรู้เบื้องต้นของ
ภาษาไทย และสั่งสอนกุลบุตรแทรกตลอดเนื้อความ พฤติกรรมที่กล่าวถึงเป็นพฤติกรรม
ของเด็กวัด

• อย่าถือว่าช้าไว เล่าไว้ได้ไม่มีหนี ภกกว่ากว่าปี เข้าค าภีหนีหน้าครู คืเหล่าเผ่าผู้ดี แต่เก่ากี้
มีมาอยู่ ท าดีมีแต่รู้ ไม่ได้ขู่หมู่เมธา อย่าเอาเผ่าโว้เว้ ท าโลเลเผ่าพาลา เฉโกโฉแฉฉ่า ไก่
เอามาหาไม่ภ หายาคว้าบู้หรี่ ไฟไหนมีรี่ไปก่ ครูบาไม่มาร ตีตะกร้อกแกไป เจ้าก าท าเก้า
เร้า วาจาเขาเข้าจ่ใจ ขะขาจ๋าบ่ได้ โดดี้ใสใ่จขะรา คเืหล่าเผ่าผู้ดี หมู่เมธีโถมะนา ดีดีมี
วาจา เจาขะขาว่าละไม ยาเอาเผ่าพาลา ครูขู่ว่าว่าไม่ไหว ตีตีก็หนีไป

พแ้ม่ให้น้ าตาพรู



ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ

• เริ่มต้นด้วยบทประณามพจน์ กล่าวถึง สระอะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ

แม่ ก กา แม่กน อธิบายว่า นอกจากตัว น ยังมีพยัญชนะอีก 5 ตัว ได้แก่ 
ญ ณ ร ล ฬ           เครื่องหมายก ากับการเขียนรวมทั้งการใช้พินธุ์ ไม้เอก ไม้โท 
ไม้ตรี ไม้ม้วน ไม้มลาย(มี 96 ค า) วิสรรชนีย์ ไม้ไต่คู้ ไตรยางศ์

อักษรสูงผันอย่างหางโค ข

ข่

ข้



ประถม ก กา ไตรย์สารนิเทศ

• อักษรกลาง 9 ตัว อักษรต ่า 24 ตัว ผันอย่าง งากุญชร

ค ค้

ค่

อักษรเลข สรุปรวมค่าสอนที กล่าวมาตอนต้น            หลักเกณฑ์ในภาษาบาลี 



สมัยรัชกาลที่ 4

ค ากลอนบรรยายธรรมเทยีบอักษร 
ก ข



ค ากลอนบรรยายธรรมเทียบอักษร ก ข

• ไม่ทราบผู้แต่ง สันนิษฐานว่าเป็นภิกษุ แต่งหลังปี 2380 เพราะ
กล่าวถึง ประถม ก กา

• นักปราชญ์ฉลาดเลิศ ผู้ประเสริฐแต่ก่อนใช้

แต่งปฐม ก กา ไว้ แสดงลักษณ์อักษรสาร



ค ากลอนบรรยายธรรมเทียบอักษร ก ข

• วิธีการแต่งเลือกพยัญชนะเป็นกระทู้ทีละตัว น าธรรมะที่สอดคล้องแต่งบรรยาย

• ก ก าเนิด

• ข ขันตี

• ค คุณ

• ฆ ฆาตกรรม...

• บ บุญ



อักษร บ

ตัวบอนี้ขอยก จะสาธกบอกบุญไป

บุญนี้มีฉันใด คนอยากไดแปนหนักหนา

อะไรได้แก่บุญ เที่ยวหาวุ่นเหมือนหลับตา

รูปพรรณฉันใดนา ไม่รู้จักสักแต่ท า



อักษร บ

ให้ทานด้วยเจตนา รวยชาติ์น่าให้หลายซ้ า

รักบุญกลัวบาปกรรม แต่เว้นว่างทางศีลทาน

อย่างนี้ที่กล่าวมา เราเห็นว่าไมเ่ปนการ

นอกทางสร้างสมภาร พบบุญแล้วแคล้วคลาดไป

ท าบุญมีอุประมา เหมือนซักผ้าให้ผ่องใส

ผ้านั้นคือดวงใจ เพียงฟอกให้สะอาดตา

เปรียบไว้ให้เห็นบุญ เป็นต้นทุนแห่งปัญญา

ท าบุญบุญจึงมา ได้ด้วยง่ายสบายใจ



สวัสดีค่ะ


