
 

 

แบบเรียนหลวง 

 

 การพัฒนาการศึกษาของไทยเข้าสู่ยุคระบบโรงเรียน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้ทรงปฏิรูปการศึกษาให้เป็นระบบ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 
เมื่อ พ.ศ. 2414 มีพระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นอาจารย์ใหญ่ ประกาศใช้แบบเรียนหลวงที่
พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นผู้แต่งเป็นแบบเรียนหลัก ใช้มา 19 ป ีจนถึงปี พ.ศ.2431 จึงยกเลิกและประกาศใช้
แบบเรียนเร็วแทน 

 แบบเรียนหลวงประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่ม ได้แก ่

 มูลบทบรรพกจิ 

 วาหนิติ์นิกร 

 อักษรประโยค 

 สังโยคพิธาน 

 ไวพจน์พจิารณ ์

 พิศาลการันต ์

มูลบทบรรพกจิ เป็นแบบเรียนพื้นฐานใช้สอนอ่าน เขียน ดังจุดมุ่งหมายที่กล่าวไว้ต้นเรื่อง ดังน้ี 

จะธิบายบอกค าที่ร าพัน 

มูละนั้นแปลว่ารากแรกพากเพียร 

ค าว่าบทนี้ว่าแบบที่สอนศิษย์ 

บรรพกิจก็คือการที่อ่านเขียน 

เป็นกิจจ าท าก่อนได้ผ่อนเพียร 

พวกนักเรียนจ าแปลให้แน่ใจ 

เนื้อหาเริ่มด้วยค านมัสการ นโม พุทธายะ สิทธ  (น โม ก.ข.) จากนั้น  แสดงรูป พยัญชนะ 44 ตัว 
แบ่งเป็น 6 ตอน ตอน ก 7 ตัว ตอน จ 6 ตัว ตอน ฎ 6 ตัว ตอน ถ 6 ตัว ตอน บ 8 ตัว ตอน ย 11 ตัว
(แบ่งแบบ พ.วรรคบาลี) แบ่งอักษร 3 พวก (พยัญชนะ+ สระ = อักษร) เครื่องหมายก ากับการเขียน ม ี
13 รูป เรียกวรรณยุต(ไม้เอก,ไม้โท, ไม้ตร,ีไม้จัตวา(กากบาท ตีนกา), ฝนทอง, ฟองมัน, วิสัญชะน,ี 
ทัณฑฆาฏ, ไมไ้ต่คู,้  นิคฤหิต, โคมูตร,์ มุสิกทันต์ ฟันหน,ู หางกังหัน (หันอากาศ,ไม้ผัด)                     



 

 

สระ 15 ตัว   การใช้ไม้ม้วน 20 ค า (ที่เหลอืไม้มลาย) การฝึกอ่าน ยกค ากลอนในกาพย์พระไชยสุริยา
ใช้อ่านเทียบในมาตราตัวสะกด จบที่แม่เกย  

ตัวอย่างบทอ่านในแม่ ก กา 

จะร่ าค าต่อไป   ภฬ่ใจกุมารา 

ธระณีมีราชา    เจ้าภาราสาวะถี 

ชื่พระไชย์สุริยา   มีสุดามะเหษี  

ชื่ว่าสุมาล ี    อยู่บูรีไม่มีไภย์  

ข้าเฝ้าเหล่าเสนา   มีกิริยาอะฌาไศรย์  

พ่ค้ามาแต่ไกล   ได้อาไศรยในภารา 

ไพร่ฟ้าประชาช ี   เชาบูรีก็ปรีดา 

ท าไรเขาไถนา   ได้เข้าปลาแลสาลี   

ตัวอย่างบทอ่านในแม่ กน 

วันนั้นจันทร  มีดารากร เปนบริวาร เหนสิ้นดินฟ้า 

ในป่าท่าธาร มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร 

ตัวอย่างบทอ่านในแม่ กง 

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง  ตลิงปลิงปริงประยง 

คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง 

มะม่วงพลวงพลองช้องนาง  หล่นเกลื่อนเถอื่นทาง  

กินพลางเดินพลางหว่างเนิน 

เหนกวางย่างเยื้องช าเลืองเดิน  เหมือนอย่างนางเชิญ 

พระแสงส าอางข้างเคียง 

เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง   เริ่งรอ้งซ่องเสียง 

ส าเนียงน่าฟังวังเวง  



 

 

วาหนิติ์นิกร เป็นแบบเรียนที่ว่าด้วยเรื่องอักษรน า ดังค าอธิบายช่ือเรื่องดังนี้ 

เรื่องนี้นามต้ังว่า   วาหะนิต์ิ  

  สองอักษรน าสนิท  นับอ้าง 

  ร่วมเสียงสระชิด   เชิงชอบ 

  เชิญเร่งเรียนอย่าร้าง  รอบรู้ชูศรี ๚ะ   

เนื้อหาเริ่มจากอธิบายเหตุผลที่น าอักษรสูง 11 ตัวไปประสมกับอักษรต่ า  

7 ตัว (ง น ม ย ร ล ว )   แจกรูปโดยละเอียดทีละมาตรา  

อักษรประโยค เป็นแบบเรียนว่าด้วยเรื่องการผันอักษรควบกล้ า ดังค าประพันธ์ 

จ าแนกแจกบทเบื้อง  บรรหาร นี้ฤๅ  

น าแนะนิเทศขนาน   ชื่อไว้ 

อักษรประโยคสาร   สืบเนื่อง มานา 

สองรวมสะระใช้   เช่นด้วยค าเดียว 

แถลงลักษณสร้อย  สารโสลก 

ชื่ออักษรประโยค   แยบเยื้อง 

คือค าว่าแกรกโกรก   กรอบกรวบ นี้นอ 

อีกว่าปลั่งปลดเปลื้อง   แปลกปลื้มปลายเสียง ๚ะ  

เนื้อหาเริ่มจากอธิบายเหตุผลว่าค าไม่พอใช้เลยต้องสร้างค าควบกล้ า จากนั้นรวบรวมตัวควบกล้ า
น าเสนอตามมาตราตัวสะกด เช่น 

ตัว(ก) ควบกับตัว (ร) แม่ ก กา มี 13 ค า ได้แก่ จักรา ตะกร้า จักรกรี เอาใบไม้กรุ วิ่งกรู ต้นไกร 
โกรธา นอนโกร๋ กันเกรา กรากกร า กะลา กระลี กระล าภร 

ตัว (ก) ควบกบัตัว (ร) แม่กน มี 11 ค า ได้แก่ นอนกรน มูลตะกรัน เชิงกราน สงกรานต์ หน้า
กราน กินกรุ่น ใบไม้โกร๋น เหล็กกร่อน จ ากรวน เหี้ยนเกรียน กู่เกริ่น 

ตอนท้ายกล่าวถึง การใช้ กับ แก่ แต ่ต่อ  



 

 

สังโยคพิธาน เป็นแบบเรียนว่าด้วยตัวสะกด ในแม่ กน กก กด กบ โดยเฉพาะค าภาษาบาลี ที่มี
ตัวสะกดต่างจากค าไทย เช่น 

ตัว (ฬ) สะกดเหมือนค าเหล่านี้ จักรวาล จักพาฬ พระกาฬ แก้วประพาฬ  เกาะสิงหฬ พวกทมิฬ ใจ
ทมิฬ กาฬปักษ  ท้าววิรุฬหก อาสาฬหมาศ  

     ทัฬห์ะ ว่ามั่น มิฬหะ ว่า คูธ  

ตัว (ฟ) สะกดภาษาไทยไม่มีใช้ ในภาษาอ่ืนมีอยู่บ้าง เหมือนค าว่า   อาฟริกา ออฟฟิต ออฟิเซอร์ ออฟ
ฟิเชอร์  

แสดงว่าไทยรับค าภาษาอังกฤษมาใช้แล้ว  

ไวพจน์พิจารณ์ เป็นแบบเรียนว่าด้วยเรื่องค าไวพจน์ ซึ่งหมายรวมถึงค าที่เขียนต่างแต่ออกเสียง
เหมือนกัน หรอืออกเสียงต่างกันที่สั้น ยาว เริ่มจาก กอ ไวพจน์ ถึง ออ ไวพจน์ที่ 23 เช่น 

ปูนปัน ปัญญา ไม้ปัก ปักษา ปักษี สุกรปักษ ์กาฬปักษ์ ปะระปักษ์  

 เป่าปัด ปัจจัย ปัจจุบัน ปรัตยุบัน ปัจเจกโพธิ ปัจจาสไสมย ปัจจสไสมย  

 สวรรยาธิปัติ ไอสวรรยาธิปัติ ปัศสาสวาต ปัศสาวะ 

 จบ ปอ ไวพจน์ที่ 13 

พิศาลการันต์ เป็นแบบเรียนที่รวบรวมค าที่มีตัวการันต์ จัดเป็น 25 หมวดหมู่เช่น 

ตัว (พ) การันต์ มีตัว (พ) เติมท้ายไม่อ่าน คือค าว่า บูรพ์ บรรพ์ สรรพ์ พมิพ์ 

ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก ได้สรุปหนังสือแบบเรียนหลวงไว้อย่างน่าสนใจว่า  

• มูลบทบรรพกจิ เป็นหนังสือแบบเรียนได้ดีที่สุด 

• วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค เป็นหนังสือแบบเรียนฝึกการอ่านได้ 

• สังโยคพิธาน เป็นหนังสือกฎเกณฑ์ว่าด้วยอักขรวิธี 

• ไวพจน์พิจารณ์ เป็นหนังสือค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการแต่งค าประพันธ์ 

• พิศาลการันต์ เป็นหนังสือพจนานุกรมค าที่เขียนยากเฉพาะค าที่มีตัวการันต์ 
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