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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงว่าวรรณคดีไทยสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนภาษาไทย
ตั้งแต่อดีตนั้นได้ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนเพ่ือชักจูงโน้มน้าวให้ผู้เรียนเชื่อฟังเพ่ือให้ เกิดความ
ขยันหมั่นเพียร และต้องใช้ความพยายามในการเรียนให้เต็มตามความสามารถและสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนเรียนโดยแข่งขันกับตนเอง หากผู้เรียนเชื่อฟังและตั้งใจเรียน รางวัลที่ได้คือผู้เรียนได้
เพ่ิมพูนความรู้ เพราะผู้สอนต่อวิชาให้โดยไม่ปิดบัง ลักษณะของการใช้จิตวิทยาการเรียนการสอน
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและครรลองความคิดของคนในสมัยนั้น แม้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยจะ
เปลี่ยนแปลงไป แต่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างยังหยั่งรากลึกอยู่ นอกจากนั้น
วรรณคดีไทยยังแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการหลายประการที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน 
และน่าจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้อย่างดี เช่น บทบาทของผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน แรงจูงใจในการเรียน การเรียนรู้โดยการท่องจ้าและการกระท้าซ้้า การเรียนการสอนที่น้าเอา
ธรรมชาติวิทยาและสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนมาสอน วัยของผู้เรียน ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ค าส าคัญ 

จิตวิทยาการเรียนการสอน วรรณคดีไทย 
 

ABSTRACT 
This article aims to focus on a reflection through Thai literature which shows that 

since in the past, the Thai language teaching and studying have always been used to 
induce students to be obedient, diligent and to have endeavours to learn with their 
individual abilities and intelligence. Students compete with themselves psychologically, and 
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if they are obedient and pay attention in class, they reap the reward of gaining more 
knowledge by being taught without any obscurity. Therefore, the nature of using this 
kind of teaching and studying psychology complies with Thailand's way of life, customs, 
thoughts, and core values. Customs, tradition, and culture are deeply rooted even 
though the ways of life have changed over time. Furthermore, Thai literature shows that 
there are various historical teaching and studying methods that can be used as a guide 
to teach and study in the present; for example, teachers’ roles, students’ roles, learning 
motivations, learning by memorising and repeating, teaching and studying methods that 
use nature and the environment, students' age and individual differences. 
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บทน า 

การศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญที่จะพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม 
มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป แต่ในขณะที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาของไทยใน
ปัจจุบันกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าพอใจ อีกทั้งยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาและ
ความล้มเหลวทางการศึกษา เห็นได้ชัดเจนจากการจัดล้าดับรายงานของ World Economic Forum ปี 
พ.ศ.2559-2560 ซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในอันดับที่ 84 จาก 138 
ประเทศ  
 ปัญหาการศึกษาของไทยที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก “ครู” เนื่องจากครูไม่ได้เป็น
เพียงผู้ที่สอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงด้านเดียว แต่ครูยังมีบทบาทส้าคัญในฐานะที่เป็นผู้ช่วยให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม  โดยครูต้องเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนากระบวนการทางความคิด โครงสร้างของความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
ตลอดจนการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้นักจิตวิทยาทางการศึกษาต่างจึง
พยายามแสวงหาวิธีการเรียนการสอนมาประยุกต์เข้ากับหลักการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ด้วยการปรับปรุง
เกี่ยวกับความต้องการทางการศึกษา วัตถุประสงค์ หลักสูตร และทฤษฎี โดยเน้นเรื่องวิธีการเรียน การ
ใช้แหล่งสรรพความรู้ การแก้ไขปัญหา การปรับตัวด้านบุคลิกภาพ และด้านสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Muenchana, 2015) ซึ่งจิตวิทยาการเรียนการสอนจะสอดประสานสัมพันธ์ระหว่างการสอนกับการ
เรียนรู้ โดยประสบการณ์ที่จัดให้จะส่งผลให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้เรียน 
เป็นลักษณะการจัดสถานการณ์ภายนอกไปกระตุ้น สนับสนุน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน  (Limaksorn, 2011) 
 ในด้านจิตวิทยาการเรียนการสอนนี้ หากจะมองย้อนกลับสู่อดีต จะเห็นได้ว่าการศึกษาของไทย
ได้น้าหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเป็นเวลานาน แม้แต่ในวรรณคดีไทยก็
ยังกล่าวถึงการน้าหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการศึกษา วรรณคดีไทยจึงเป็นหลักฐาน
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ยืนยันว่าการศึกษาของไทยได้ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนมาตั้งแต่อดีต  นอกจากนั้นลักษณะการ
เรียนการสอนหลายประการก็ยังตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนในปัจจุบัน ดังนี้  

1. บทบาทของครูผู้สอน 
2. บทบาทของผู้เรียน 
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยการท่องจ้า ท่องบ่น และกระท้าซ้้า 
5. การเรียนการสอนที่น้าธรรมชาติวิทยาและสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนมาสอน 
6. วัยของผู้เรียน 
7. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเรียนการสอนในสมัยโบราณท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยซึ่งตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนการ

สอนในปัจจุบัน พบได้ดังนี้ 
1. บทบาทของครูผู้สอน 
ครูผู้สอนมีบทบาทมากในการเรียนการสอน และเป็นก้าลังส้าคัญในการที่จะช่วยอบรมบ่มนิสัย 

ให้ความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการด้ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดัง แมคคาร์ธี และแอนเดอร์สัน (McCarthy and Anderson, 2000) เสนอว่าบทบาท
หลักของครูคือการถ่ายทอดและประเมินความรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอนนี้ให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
และเป็นหัวใจส้าคัญของการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนจะดูดซับข้อมูลที่ได้จากการสอน ผู้สอนจึงมีบทบาท
ส้าคัญในฐานะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาบุคลิกภาพทางบวกอย่างสมบูรณ์ ผู้สอนจะต้องสร้าง
บรรยากาศของสถานที่เรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการทางบุคลิกภาพของผู้เรียน 
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความเมตตา ขันติ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท้าตนให้ผู้เรียนรัก เชื่อถือ และศรัทธา ถือว่า
ผู้สอนเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งวรรณคดีไทยปรากฏลักษณะบทบาทของผู้สอนไว้ดังนี้ 

ตัวอย่าง 
...เด็กเอ๋ยทั้งหลาย   สูเล่นวุ่นวาย   กูร้าคาญใจ    ครั้นกูไม่ว่า  สูกล้าท้าไป  อื้ออึงไป

ได้  ค่้าเช้าอัตรา   สูเร่งเล่าเรียน   ชวนกันขีดเขียน  กูเห็นดีกว่า  จะเล่นก็เล่น  ให้เปนเวลา  
อ้ืออึงวัดวา  ร้าคานหูคน  กูจะสั่งสอน  เปนข้อต่อกลอน  สอนเอากุศล   สอนให้ได้ดี   ยากที่
ล้นพ้น   ท้าชั่วทรพล   ง่ายนักง่ายหนา    สูเร่งฝึกสอน   น้้าใจให้อ่อน   ตามโอวาทา   ตริตรึก
นึกปอง  ให้คล้องปัญญา   ค้าสอนนี้นา   จงเข้าใจตน     กูสอนล้วนดี   ไม่ว่าจู้จี้   ที่มิเปนผล   
สอนแต่แล้วบุญ   เปนคุณล้นพ้น   เองอย่าว่าบ่น   นินทาด่าเรา     ใช่จะชิงชัง   ใจตรึกนึก
หวัง   ให้รู้เทียมเขา   เขาย่อมดี ๆ   สูนี้โฉดเขลา   ปดโป้โง่เง่า   ไม่เอาอย่างดี   กูจึงพร่้าว่า   
ด้วยความกรุณา   เมตตาปรานี   ตักเตือนร้อยครั้ง   ไม่ฟังวาที   ถ้าสูท้าดี   กูนั้นรักใคร่  เกิด
มาเป็นคน   เอาแต่ใจตน   จะดีท่ีไหน   ดูเยี่ยงเอาอย่าง   เขาบ้างเป็นไร... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 
  บอกไว้ให้ทราบบาปกรรม   เรียบเรียงเทียบท้า  แนะน้าให้เจ้าเอาบุญ 

(Phu, Sunthorn, 1978) 
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เห็นได้ว่าบทบาทของผู้สอนมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นองค์ประกอบภายนอก อัน
ได้แก่แนวทางการเรียนการสอนที่ใช้และสภาพสังคม ส่วนที่ 2 เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากประสบการณ์ 
ลักษณะส่วนบุคคลและความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งบทบาทของผู้สอนจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของผู้เรียน การเรียนการสอนจะได้ผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้บทบาทของผู้สอนที่เห็นได้เด่นชัดก็คือถ้าผู้สอนเป็นผู้มีความรู้มาก ละเอียดลึกซึ้ง 
ไม่หวงวิชาความรู้ แนะน้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ความรัก ความเมตตา ความหวังดีต่อผู้เรียนเป็นที่ตั้ง  

2. บทบาทของผู้เรียน 
ผู้เรียนทุกคนควรทราบว่าตนมีหน้าที่ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของสถานที่เรียนเพื่อให้การเรียน

การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนเอง โดยเป็นผู้ตั้งใจเรียน พร้อมที่
จะร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชั้นเรียน เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ เป็นผู้ที่มีน้้าใจคอช่วยเหลือ
เพ่ือน ครู และกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับห้องเรียน เกี่ยวกับโรงเรียนได้ ทั้งนี้ กลาสเซอร์ (Glasser, 
1999) ระบุว่าครูผู้สอนมีบทบาทในฐานะผู้จัดการที่ต้องท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการ
ประสบความส้าเร็จในการสอน ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการท้างานหนักและการเชื่อฟังเป็นสิ่ง
คุ้มค่าและจะมีผลดีต่อชีวิตของพวกเขา ครูผู้สอนสามารถบรรลุข้อนี้ได้โดยการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ใช้งานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเชี่ยวชาญและความส้าเร็จได้
ลักษณะดังกล่าวก็มีปรากฏในวรรณคดีไทย  

ตัวอย่าง  
 หมั่นเล่าหมั่นเรียน  หมั่นเขียนเพียรไป   เรียนร่้าจ้าไว้   ได้มั่นหรรษา   ดูรากุมาร      
เล่าเรียนเขียนอ่าน  อาจาริย์ว่ามา  อาศัยแต่เพียร  เล่าเรียนนี้นา  ถ้าใครอุส่าห์  อ่านว่าตาดู   
อย่าหนีขี้คร้าน   เล่าเรียนเขียนอ่าน   ชาญเชนเจนหู   จะเล่นเย็นเช้า   หมั่นเข้ามาดู   อย่าได้
ให้ครู  ขู่ว่าด่าตี ... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ตัวอย่าง 

...กินข้าวแล้วล้างเช็ดปัดกวาดเก็บง้าไว้ตามที่  จึงออกมาปิดประตูให้มิด   อย่าเที่ยว
เตร่เร่ไปกุฏิเหนือใต้   เที่ยวพูดจาเฮฮาไม่เข้าการ   จงตั้งหน้าเล่าเรียนเขียนอ่านต่อไป 

 (Priyattham Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) 
 ตัวอย่าง  
  ๏เจ้าสุบินหน่ออรหันต์  โสมนัสความเพียร 
 อาวาสกวาดแผ้วเตียน   ตั้งสติเอาส่วนบุญ 
 น้้าใช้และน้้าฉัน    น้้าหลายวันเป็นขมุน 
 เจ้าล้างเทน้้าขุ่น    ตักน้้าใสมาเทลง 
 ดูแลทั้งทั้งวัด    ปรนนิบัติรักษาสงฆ์ 
 ภิกษุทุกองค์    มีความรักความเมตตา 

 (The Fine Arts Department, 1966) 
จากตัวอย่างแสดงถึงบทบาทของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีมานะ ขยัน 

อดทนและรับผิดชอบ ไม่เอาแต่เที่ยวเตร่เฮฮา โดยเฉพาะสุบินทกุมารปรนนิบัติพระอุปัชฌาย์อาจารย์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

  
 

257 

ของตนเป็นการทดแทนคุณ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของศิษย์อย่างสมบูรณ์ การที่ศิษย์ช่วยครูบา
อาจารย์ท้างาน รับใช้ท่านเป็นการฝึกหัดการท้างาน การปลูกฝังความขยันหมั่นเพียร และรู้จักแบ่ง เบา
ภาระผู้อยู่ร่วมกันด้วย 

     3. แรงจูงใจในการเรียน 
  แรงจูงใจเป็นส่วนประกอบส้าคัญของกระบวนการเรียนการสอน เพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งช่วยให้ 
ผู้เรียนกระท้ากิจกรรมหรือเรียนรู้ได้ส้าเร็จ โดยมีสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นตัวเสริมแรง โบรฟี 
(Brophy, 2004), ชั้งค์ พินทริค และมีซ (Schunk, Pintrich, and Meece, 2008), สตีเปค (Stipek, 
1998), เวนต์เซล และวิกฟีลด์ (Wentzel and Wigfield, 2009) เสนอความเห็นพ้องต้องกันว่าการ
ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขท่ีต้องการ ปัจจัยต่าง ๆ 
ที่น้ามา เช่น รางวัล การลงโทษ การท้าให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งการท้าให้เกิดความคาดหวัง สิ่งเหล่านี้
อาจใช้เป็นเครื่องล่อใจได้ ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงแรงจูงใจในการเรียนว่าหากผู้เรียนเกียจคร้านจะมี
วิธีการลงโทษเพ่ือให้ผู้เรียนหลาบจ้า  

เช่น 
  ๏ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย   ไม้เรียวเจียวเหวย  

กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว 
 ๏หันหวดปวดแสบแปลบเสียว  หยิกซ้้าช้้าเขียว 
อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจ้า 

(Phu, Sunthorn, 1978) 
 ตัวอย่าง 

...ให้เขียนเวียนเล่าใหม่  กว่าจะได้เปนหลายวัน  ขู่รบตบตีกัน  รันเข้าบ้านขี้คร้านมา...
ครั้นเช้าเล่าให้อ่าน  ที่กระดานท่านเขียนทาย  ได้ต้นแล้วลืมปลาย  ว่ากลับกลายคิดผิดค้า จะ
อ่านนานนิ่งคิด  ปากบูดบิดคิดงึมง้า  มือชี้จี้จด ๆ   น้้าตาหยดรดกระดาน  นิ่งงมก้มอยู่นาน    
ท่านยีหูขู่ตีรัน   ส้ารากปากบ่นไป   ไม่ใคร่ได้เปนครึ่งวัน  คลุกคลีตีรันกัน  ว่าเสียงสั่นรันซ้้านา     
เที่ยวเตร่เร่นักเล่า   ตีสองเท้าหวดซ้ายขวา   ท่านโบยโอยเจ็บนา   ว่าไจ้ ๆ ให้ทานบน   ไม่ฟัง
ยังมิจ้า   เร่งรันซ้้าเปนหลายหน   ไม่เขียนเรียนเล่าบ่น   จนต้องตีมิกลัวเกรง... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
วิธีการลงโทษนี้จะใช้เฉพาะกับผู้เรียนที่เกียจคร้านไม่เชื่อฟังเท่านั้น หากผู้เรียนเชื่อฟังและตั้งใจ

เรียนก็จะมีการให้รางวัลโดยผู้สอนจะสอนหรือต่อวิชาให้อย่างไม่ปิดบัง นับว่าเป็นการเสริมแรงได้อย่างดี  
ตัวอย่าง 

ใคร ๆ ให้อุสาห์ เล่า ก กา จ้าไว้นะ   ให้ดีมีมานะ   จ้าได้จะให้ต่อไป...   แลว้เล่า
เรียนหมั่นเพียรไป   ปฏิบัติให้ชอบกล   พระชีต้นเอาใจใส่   พระครูรู้สิ่งไร   ท่านบอกให้จง
ง่ายดาย 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ตัวอย่าง 

  ๏ริร่้าท้าแต่ย่  แม่ ก ข และ ก กา 
 ถ้าดีมีปฤชา   ไตร่ตราดูรู้ต่อไป 
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 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

ค้าท่ีตูสอนนี้เป็นค้าสอนให้สูเจ้าได้ความดี แต่เป็นการขัดอกขัดใจสูทั้งหลาย ๆ จะท้า 
ชั่วทรพลนั้น ง่ายแก่ใจแลเพลิดเพลินด้วย...การที่สูจะฝึกหัดนั้นก็หัดใจให้อ่อน เชื่อถ้อยฟังครู
สอนแล้วตรึกนึกตามไป ปัญญาก็จะเกิด ค้าสอนก็จะเข้าใจง่ายดี...ค้าที่ตูกล่าวสอนนี้ เป็นทาง
บุญกุศล เพ่ือให้สูดีต่อไปข้าหงน้า สูเจ้าอย่าเข้าใจค้าสอนนั้นเป็นค้าปักป้าด่าทออย่างไรเลย...ตู
ไม่ชิงชังอย่างไรเลย ตั้งจิตเจตนาจะให้สูรู้วิชาเท่ากับผู้อ่ืนเขาที่ดี ๆ มีมากนั้น เพราะสูยังโฉด
เขลามาก พูดจาก็หลีกเลี่ยงต่อความจริง จึงให้เอาอย่าคนดี ๆ เขา...การที่ตูอุตส่าห์ว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยใจกรุณาปรานีเมตตาสุนี้ สูควรจะจ้าไว้ ถ้าสูท้าดีได้ตามค้าตู ๆ รักใคร่มาก 

 (Priyattham Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนการสอนที่ปรากฏในวรรณคดีตรงตามหลักจิตวิทยาการ

เรียนการสอน ดังที่ แฮดแดด (Haddad, 2006) กล่าวถึงปัญหาในการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนมักสร้าง
ปัญหาในการเรียนการสอน โดยอาจเกิดขึ้นจากความซุกซน หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตลอดจนเกิด
ปัญหาจากทั้งสถานการณ์ภายในและภายนอกของตัวผู้เรียนเอง ปัญหาที่เกิดข้ึนบางครั้งผู้สอนก็ควบคุม
หรือจัดการได้ยาก ดังนั้นผู้สอนควรมีเทคนิคที่ดีในการควบคุม และจัดการพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียน หนึ่งในเทคนิคนั้นก็คือการ
ให้รางวัลและการลงโทษ  ทั้งนี้การเสริมแรงเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเห็นคุณค่าของการมีความรู้
ความสามารถ ท้าให้ผู้เรียน มั่นใจว่าตนสามารถท้าได้ และยังชักจูงให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

ตัวอย่าง 
 ...พระทรงฟังสั่งให้ท้าค้าประกาศ หากนักปราชญ์เปรียบเหมือนเพชรทั้งเจ็ดสี 
ไม่มีทองรองรับเป็นเรือนมณี  รัศมีไม่สว่างกระจ่างตา 
เหมือนคนดีมีครูซึ่งรู้รอบ   ไม่ท้าชอบช่วยกษัตริย์ขัดยศถา 
ต้องตกอับลับชื่อไม่ลือชา   ดังจินดาไร้เรือนก็เหมือนกัน 
อันตัวเราเจ้าลังกาอาณาจักร  บ้ารุงรักษ์นคเรศขอบเขตขัณฑ์ 
จะเลี้ยงดูผู้รู้วิชาสารพัน   ให้ควรกันกับความชอบประกอบการ 
............................................................ ........................................................... 
หนึ่งรู้เรียนเขียนหนังสือลายมือเอก  ลูกคิดเลขนับประมูลคิดคูณหาร 
รู้วิไสยไตรภูมิพงศาวดาร   รู้จักว่านยาสิ้นระบิลไม้ 
หนึ่งผู้รู้อักษรกาพย์กลอนกล่าว  เรียบเรียงราวเรื่องความตามวิไสย 
รู้กฎหมายฝ่ายขุนนางฝ่ายข้างใน  รู้พิไชยสงครามตามกระทรวง 
รู้ตั้งค่ายหลายชั้นป้องกันศึก  รู้ตื้นลึกแลคะเนทะเลหลวง 
รู้แปลความตามภาษาคนทั้งปวง  รู้ล่อลวงราวีให้มีไชย 
หนึ่งช้านาญปืนใหญ่ยิงไวแน่  แก้อาถรรพณ์ผันแปรแก้คุณไสย 
รู้เล็ดลอดสอดแนมสืบความใน  ท้านาได้ผลดีรู้ที่ท้า 
อันวิชาห้าสิบประการนี้   ผู้ใดมีเราจะชุบอุปถัมภ์ 
แต่อย่างเดียวเจียวถ้ารู้แม่นย้า  ดังคัดค้าเขียนหมึกจารึกไว้ 
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(Phu, Sunthorn, 1978) 
ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่มังคลาเขียนค้าประกาศเพ่ือให้ผู้มีวิชาความรู้มา

รับราชการในราชส้านัก ได้แสดงให้เห็นว่าใครที่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ก็จะใช้เป็น
เครื่องยกระดับฐานะทางสังให้สูงขึ้นได้ 

 ตัวอย่าง 
...ทุกวันนี้เล่า  เปนกรรมของเรา  เกิดในโลกีย์  ถ้าว่าโง่อยู่  ความรู้ไม่มี  เขาย่อมย่้ายี     

เบียดเบียนบีฑา  เร่งคิดจงหนัก  เห็นอยู่ประจักษ์   สืบ ๆ กันมา  เห็นใครฝ่ายโง่  พาโลเปนข้า     
ใช้ให้ไถนา  ติดหน้าตามหลัง   ชาวเจ้าใหญ่น้อย  จงเร่งฟังถ้อย  อย่าท้าโอหัง  หาความสบาย     
เมื่อพ่อแม่ยัง  ท่านปลูกท่านฝัง  คุ้มขังรักษา  สิ้นบุญพ่อแม่  โอ้เท่านี้แล  จะร้องเปนกา  มูล
นายฝ่ายเจ้า  เกาะเอาตัวมา  ทุกข์ภัยเมื่อหน้า  พึ่งใครไม่มี... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
บุคคลที่มีโอกาสเรียนรู้วิชาภาษาไทยมักเป็นคนในกลุ่มชนชั้นผู้ปกครอง เพราะการมีความรู้วิชา

จะท้าให้รักษาสถานภาพมูลนายไม่ให้ตกไปเป็นไพร่ การเรียนการสอนภาษาไทยจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ
ชนชั้นนี ้
 จากตัวอย่างแรงจูงใจในการเรียนที่ปรากฏในวรรณคดีไทยตรงกับที่ วิกฟีลด์กับเอคเคิลส์ 
(Eccles & Wigfield, 2002) เสนอความเห็นด้านแรงจูงใจในการเรียนการสอนว่า การเรียนการสอนที่
ผู้เรียนเห็นคุณค่าก็จะส่งผลให้สนใจเรียนได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อผู้เรียนเห็นว่าการเรียนการสอนเป็น
ผลประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างดีหากเล็งเห็นถึงการที่จะประสบผลส้าเร็จ
ในอนาคต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม และค่านิยมของสังคมจะเป็นตัวผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจใน
การเรียนการสอน เพราะหากล้มเหลวก็จะได้รับความอัปยศอดสู 

4. การเรียนรู้โดยการท่องจ า ท่องบ่น และการกระท าซ  า 
การจ้าไม่ได้หรือการลืมนั้นเกิดจากการไม่ได้ใช้ ดังนั้นการได้ทบทวน ได้อ่านได้ท่องอยู่เสมอ 

ย่อมท้าให้จ้าได้ดีขึ้น เสมือนย้้าให้ความจ้ามั่นคงถาวรขึ้น ลาร์เซน ฟรีแมน (Larsen-Freeman, 2000) 
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยการท่องจ้า ท่องบ่น และกระท้าซ้้าว่าเป็นการปฏิบัติที่ช่วย ให้
ผู้เรียนพัฒนาการตอบสนองโดยอัตโนมัติ และเมื่อผู้เรียนสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จะ
กลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างดี ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกระท้าซ้้า ทั้งนี้
เพราะหากผู้เรียนกระท้าบางสิ่งบางอย่างซ้้าแล้วซ้้าอีก จะท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น และคงทนขึ้น 
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีที่เกิดจากการให้ค้าตอบที่ถูกต้องแทนที่ค้าตอบที่ผิดพลาด 
และยังเพ่ิมเติมว่าในทางหลักจิตวิทยา การเรียนการสอนด้วยวิธีการท่องจ้า ท่องบ่น และกระท้าซ้้า ให้
เกิดประสิทธิภาพว่า การเรียนการสอนควรมีการฝึกหัด และการหยุดพักระหว่างฝึก เพราะการฝึกหัด
เป็นสิ่งจ้าเป็นในการช่วยให้เด็กจ้าสิ่งที่เรียนไปแล้วได้ ทั้งนี้เพราะการกระท้าซ้้าหมายถึงการเรียนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแล้วยังมีการฝึกหัดซ้้าเพ่ือให้เกิดความช้านาญ ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงการเรียนรู้อันเกิดจากการ
ท่องจ้า ท่องบ่น และการกระท้าซ้้าแล้วซ้้าเล่าจนเกิดเป็นความช้านิช้านาญ  

ตัวอย่าง 
 ...เด็ก ๆ จงจ้า   หนังสือท้าค้า   เปนภาษาไทย   อ่านให้หลายหน   จ้าจนขึ้นใจ  แล้ว
อ่านอื่นไป   ตามใจของเรา...   เกยแล้วเวียนเขียนเกยใหม่   ต้นปลายหายลืมไป   เล่าเก่าใหม่
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ไปหมดกัน   ให้เขียนเวียนเล่าใหม่   กว่าจะได้เปนหลายวัน...   ค่้าเช้าอัตรา   สูเร่งเล่าเรียน     
ชวนกันขีดเขียน...   เร่งเล่าเรง่เรียน   เลขผานาที   ถึงปัญญาชั่ว   เพียรมากคงดี... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

...กุมาราตะรุณี     จงใคร่ได้รู้ธ้าม์     ที่ลึกล้้าจ้าไว้ดี     ได้แน่แต่เท่านี้     ดีจ้าเอาเบา
ใจครู     ว่าแต่พอฬ่อใจดู     ว่าไว้ได้พอรู้     ดูว่าเล่าเอาใจใส่... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ความส้าคัญของการเรียนรู้อันเกิดจากการท่องจ้าท่องบ่นนี้ ผู้สอนต้องพยายามฝึกปรือผู้เรียน 

คือฝึกให้ท้าจนท้าเป็น และท้าได้ดี การสอนภาษาไทย และการสอนวิชาชีพในสมัยก่อนจึงเน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเข้มงวด และให้ฝึกซ้้าแล้วซ้้าเล่าจนช้านาญ เช่น เมื่ออ่านตัวพยัญชนะและสระได้แล้ว ครูก็
จะสอนแบบแจกลูก คือ ผันมาตราแม่ ก กา จนคล่องปาก ฝึกให้เด็กจ้าพยัญชนะผสมกับสระและตัว  
สะกดไปพร้อมกัน เมื่อผันแม่กนได้แล้ว ครูให้ผัน แม่กบ กก กง กด กม ต่อไปจนถึงแม่เกย การฝึกหัด
แบบ “ต่อหนังสือ” และ “ไล่หนังสือ” เช่นนี้ท้าให้นักเรียนท่องบ่นจดจ้าจนช้านาญ คนไทยสมัยก่อนจึง
อ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องแม่นย้า  ทั้งนี้ปรากฏข้อความในหนังสือเรื่องโบราณศึกษา (Priyattham 
Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) ว่า 

...ตั้งแต่ฉันแล้ว 2 โมงไปนี้ และเป็นการกาหลเซ็งแซ่ด้วยส้าเนียงอ่านท่องบ่นของ 
นักเรียนทั้งหลาย  ฝ่ายพระที่ต่อหนังสือต่อครูก็ต่อไป ที่ต่อแล้วก็ไปเล่าเรียนท่องบ่นไป 
ฝ่ายการที่เขียนก็เขียนไป เขียนแล้วอ่าน ที่ต่อก็ต่อไป ต่อแล้วท่องบ่น ฝ่ายเด็กที่เขียนก็
เขียนไป ที่เขียนไม่ได้ต้องจับมือให้เขียน ว่ากันขรมไป ตลอดบริเวณวิทยาลัย 

เนื้อหาในวรรณคดีไทยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการท่องจ้า ท่องบ่น และการกระท้าซ้้านี้ มี
ความจ้าเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนจดจ้าสิ่งที่เรียนไปแล้วได้ ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้บทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี ถ้าผู้เรียนจ้าสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้ ก็จะขาดความรู้พ้ืนฐานในการเรียน
บทเรียนใหม่ ไม่สามารถเข้าใจบทเรียนใหม่ได้ นั้นคือการเรียนรู้ล้มเหลว ซึ่งตรงกับที่  ลาร์เซน ฟรีแมน 
(Larsen-Freeman, 2000) กล่าวไว้ว่า  มีหลักความจริงว่า สิ่งใดที่เราเรียนรู้เข้าใจความหมายดีแล้วจะ
ช่วยให้จ้าง่าย และสิ่งนั้นก็จะฝังอยู่ในความทรงจ้าได้ดีด้วย จ้าได้เร็ว จ้าได้แม่นย้า ยั่งยืน ทั้งนี้ต้องระวัง
ในการที่เด็กจะจ้าโดยที่ไม่มีความเข้าใจ จากความเห็นดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาการเรียนการสอนที่กล่าว
ไว้ในวรรณคดีแล้วจะเห็นได้ว่า แม้ว่าการเรียนการสอนจะเป็นการส่งเสริมการจ้า แต่ก็เป็นความจ้าที่
อาศัยการคิดพิจารณา ดังนั้นจึงส่งเสริมการซักถามในสิ่งที่สงสัยด้วย  
 ตัวอย่าง 
  ๏อ่านกมจบสิ้นจงจ้า     อย่าให้ลืมค้า     ที่ท้าเรื่องกลอนสอนความ      

บทใดสงไสยให้ถาม     ครูจะบอกความ     ไปตั้งแต่ต้นจนเกย 
 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 

๏สอนไว้ให้เหนแจ้ง  ในต้าแหน่งด้าเนิรกลอน 
แต่ละแม่ให้แน่นอน   อย่าหยุดหย่อนพะยายาม 

๏รักษ์จักใคร่รู้   ศึกษาครูดูไต่ถาม 
หมั่นคิดพินิจตาม    ส้าเนาความส้าเหนียกจ้า 
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๏ถ้ารู้อักษรตรี   ในพิธีที่ผันค้า 
เขียนอ่านไม่พลาดพล้า   ใช้แม่นย้าหนังสือไทย 

๏วิจารณ์ให้วิจิตร   ที่ใดติดคิดสงไสย 
สืบถามให้แน่ใจ    อย่าด่วนได้ใคร่ใจดู 
 

๏อ่านเดาเอาแต่ได้  ไม่ ภ ใจจ้าใส่หู 
ผิดถูกไม่ถามครู    ลัดค้าหลู่ข้ามล้าน้า 

๏เยี่ยงนี้อย่ายินยล  บ เปนผลอย่าพึงท้า 
สอนสั่งจงฟังจ้า    ที่  ข้ ค้าร่้านิพนธ์ 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ในปฐมมาลายังเน้นย้้าถึงกระบวนการเรียนว่าต้องประกอบด้วย การฟัง คิด เขียน 

ถาม ท่อง ไว้ดังนี้ 
๏เริ่มเรียนให้เร่งรู้  ทั้งสี่องค์ประมาณหมาย 

หนึ่งฟังอย่าฟังดาย   ให้ตั้งจิตร์ก้าหนฎจ้า 
๏หนึ่งให้อุษสาหะ  เอาจิตร์คิดพินิจฉย์ค้า 

หนึ่งห้ามอย่าเอ้ือนอ้า   ฉงนใดให้เร่งถาม 
๏หนึ่งใจให้มั่นหมาย  ลิขิตข้อสุขุมความ 

พร้อมองค์จึ่งทรงนาม   ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา 
 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 

 
5. การเรียนการสอนที่น าธรรมชาติวิทยาและสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กมาสอน 
บุคคลส่วนมากมักสนใจสิ่งที่อยู่รอบข้าง หากน้าสิ่งที่บุคคลสนใจมาใช้ในการเรียนการสอนย่อม

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้มากข้ึน ดังที่ บรูเนอร์ (Bruner, 1961), 
ไวกอตสกี้ (Vygotsky, 1962), เพียเจต์ (Piaget, 1980) เบดนาร์ คันนิ่งแฮม ดัฟฟี และเพอรรี่ (Bednar, 
Cunningham, Duffy, and Perry, 1992) และกลาสเซอร์ เฟลด์  (Glasersfeld, 1995)  กล่าวถึ ง
รูปแบบของการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ว่า  กระบวนการสร้างความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ และประสบการณ์ที่มีความหมายต่อตนเอง จากการปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ จริง ให้ผู้เรียนค้นพบ
ความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ จากนั้นผู้เรียนจึงศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม น้าไปเชื่อมโยง ต่อ
ยอดกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เกิดเป็นความรู้ใหม่ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียน ดังนั้นความสนใจของผู้เรียน มักเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ขนบประเพณี และ
วัฒนธรรม ในวรรณคดีไทยก็มีการน้าเอาธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาให้เล่าเรียน 
ลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนจดจ้าได้ง่าย กระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนหนังสือมากขึ้น เพราะเกิดความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน รวมทั้งมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมได้  
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ตัวอย่าง 
 ๏รอนรอนอ่อนอัษดงค์  พระสุริยงเย็นยอแสง 
ช่วงดังน้้าครั่งแดง   แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร 
 ๏ลิงค่างครางโครกครอก  ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน 
ชะนีวิเวกวอน    นกหกร่อนนอนรังเรียง 
 ๏ลูกนกยกปีกป้อง  อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง 
แม่นกปกปีกเคียง    เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร 

 (Phu, Sunthorn, 1978) 
ตัวอย่าง 
 ๏แม่ไก่อยู่ในตะกร้า  ไข่ ๆ มาสี่ห้าใบ 
อีแม่กาก็มาไล่    อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
 ๏หมาใหญ่ก็ไล่เห่า  หมูในเล้าแลดูหมา 
ปูแสมแลปูนา    กะปูม้าปูทะเล 
 ๏เต่านาและเต่าด้า  อยู่ในน้้ากะจระเข้ 
ปลาทูอยู่ทะเล    ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ตัวอย่าง 

๏เข้าสวยเข้าเหนียว     กินกับของเปรี้ยว     มะนาวมะงั่ว     งูเขียวเลื้อยไป      
บนไม้รอบรั้ว  แล้วเลื้อยออกจั่ว     ห้อยหัวลงมา 

 ๏ฟั่นเชือกตีเกลียว     หมั่นขึงหมั่นเหนี่ยว     จึงเหนียวหนกัหนา  มะเดื่อมะเขือ     
มะเกลือย้อมผ้า     ต้นฝ้ายหวายตะค้า     ถ้วยชาผ้าลาย      
  ๏คนไข้คนป่วย     หาหมอมาช่วย     รักษาให้หาย     คนแก่ชรา     เรียกว่าตายาย     
ตะวันบ่ายสาย     ค้าขายเรือรวย 

(Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

...ฝูงปลามาว่ายหลายพรรณ์ ฉลามฉนากมากมายครามครัน กริมกรายว่ายพัน ก็ดั้น
กระโดดโลดไป สลาดสลิดผุดชิดติดไคล เพียนทองล่องไป กินไคลริมฝั่งข้างขอน เทโพ
กะโห้อยู่สลอน ปลาอุกดุกช่อน เนื้ออ่อนก็ซอนซอกหา สวายแสวงแขยงแมงดา ปลา
หมูปลากา อ้ายบ้าอ้ายด่องล่องลอย เล่นตมสะสมพ้ืนหอย ห่านหงส์ลงลอย แล้วค่อย
เข้าใกล้ไซร้กิน ตัวระริกจิกคาบฉาบบิน คลอแคลแซ่กิน แล้วบินกระหยับกลับไป... 

  (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
นอกจากจะน้าเอาธรรมชาติวิทยา และสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาสอนแล้ว การเรียนการสอนยัง 

เป็นไปตามล้าดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชา โดยเริ่มตั้งแต่ตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ แล้วจึงประสม
อักษร ผูกประโยค ไปจนกระทั่งแต่งค้าประพันธ์ตามล้าดับ  
 ตัวอย่าง 
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ให้เขียนนะโม กข ก กา  สั่งสอนข้ามา  จนจบเกยกาย...ครั้นข้าเขียนได้ พระคุณท่าน
ใช้  ให้เขียน ก ข  จ้าได้จนจบ  ค้ารบถึงฮอ  ให้เขียนกนต่อ  ไปถึงเกยกาย  แจกเกยทายเล่า  
พระชีต้นเจ้า   ท่านจึงเขียนทาย  ฝืดเคืองหนักหนา เล่าหาแทบตาย  อ่านได้คลับคล้าย ให้สวด
สุบิน 

(Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

อนึ่ง ถ้ากุลบุตรเรียนรู้ในพิธีอักษรสามแลไม้ม้วนไม้มลายแล้วก็ให้พึงพิริยพิจารณาให้รู้
ในพิธีจะกระท้า  ซึ่งบทแลกลอน คือ ร่ายสุภาพ ร่ายด้นน ร่ายกาพย์ โคลงสอง โคลงสาม โคลง
สุภาพ และโคลงจัตวาทัณฑี ตรีพิพิธพรรณ แลโคลงด้นนวิวิธมาลีบาทกุญชร แลพึงตกแต่ง
กระท้าให้ถูกต้องตามโบราณคะดี อันท่ายบังคับให้ชอบด้วยวางบทแลกลอนฟัด ส้าผัษตามขนบ
ที่สุภาพ แลเอกโทจงถูกถ้วนทุกประการ 

    (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 

6. วัยของผู้เรียน 
ในสมัยก่อน เด็กชายเมื่อมีอายุ 7 ปีขึ้นไปมักบวชเป็นเณรเพ่ือจะได้ศึกษาเล่าเรียน การบวชเณร

ก็เหมือนกับการเข้าโรงเรียน เพราะในสมัยนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยยังต้องอาศัยวัด มีพระเป็น
ผู้สอน เท่ากับพาเด็กไปฝากฝังให้พระท่านสอนให้เล่าเรียนเขียนอ่าน ประกอบวิชาความรู้และศีลธรรม
จรรยา  ในวรรณคดีกล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเรียนการสอนกับการบวชเณรและวัยของผู้เรียน ดังนี้ 

ตัวอย่าง 
โอเจ้าสุบิน แม่หาให้กิน เจ็ดปีสี่เดือน อันความรักลูก ใครเล่าจักเหมือน  ได้นั่งเฝ้า

เรือน     ฝากไข้ฝากตาย...จะบวชให้โดยด่วน  เห็นไม่ควรด้วยบาลี  ฟังค้าเด็กเจ็ดปี  คนทั้งนี้
จะติฉิน... 

(The Fine Arts Department, 1966) 
ตัวอย่าง 
เด็กได้สิบขวบนับปี   อ่านกบจบแบบนี้   อุส่าห์อย่าลี้  อย่าหนีไปไกลครู   อาจาริย์เรียกอย่า

ไขหู  
  หมั่นเพียรเรียนรู้   ให้ดูเรื่องใหม่ในกม 

(Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
การให้บวชเป็นเณรเมื่ออายุ 7-10 ปีนั้นก็เพ่ือผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ เพราะ

จะต้องเล่าเรียนเขียนอ่าน และดูแลกิจการงานในวัดด้วย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเกณฑ์อายุของ
ผู้เรียนในอดีตนั้นก็ตรงกับเกณฑ์ของผู้เรียนในการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน ทีส่้านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส้านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักการว่า “เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ว่า  
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...อาศัยอ้านาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการ ส้านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก้าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษาไว้ว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม และให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบ
การศึกษาชั้นก่อนประถม ศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุก
คน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่
มีผู้สมัครเกินจ้านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือจัดหาที่เรียนให้
เด็กได้เข้าเรียนทุกคน (ประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561) 

7. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเรียนการสอนที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยยังค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้าน

สติปัญญาและความพร้อมของผู้เรียน เปรียบเสมือนการเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-graded School) 
ของ Goodlad & Robert (1987) และ Gaustad (1992) ที่มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนที่ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่ไม่แบ่งชั้น อันมี
รากฐานความคิดมาจากความส้าคัญ 3 ประการ คือ การศึกษาคือการเจริญงอกงามที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องกัน อัตราการเจริญงอกงามของแต่ละคนไม่เท่ากัน และการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนต้องวัด
เต็มตามสมรรถวิสัยของแต่ละคน ซึ่งลักษณะดังกล่าวพิจารณาได้จากวรรณคดีไทย ดังนี้ 
 ตัวอย่าง 

 ๏ครานั้นจึงเจ้าโฉมพลายแก้ว บวชเณรแล้วร่้าเรียนด้วยเพียรหมั่น 
ปัญญาไวว่องคล่องแคล่วครัน  เรียนสิ่งใดได้มั่นไม่ช้าที 
อาจารย์ขยาดฉลาดเฉลียว   เถรเณรออกเกรียวอยู่ที่นี่ 
จะเปรียบเณรแก้วได้นั้นไม่มี  บวชยังไม่ถึงปีก็เจนใจ 
หนังสือสิ้นกระแสทั้งแปลอรรถ  จนสมภารเจ้าวัดไม่บอกได้ 
ลูบหลังลูบหน้าแล้วว่าไป   สิ้นใส้กูแล้วเณรแก้วอา 

(Literature and History, The Fine Arts Department, 2003) 
ตัวอย่าง 

...ใคร ๆ ให้อุส่าห์  เล่า ก กา จ้าไว้นะ  ให้ดีมีมานะ  จ้าได้จะให้ต่อไป...เรียนไยไม่อุ
ส่าห์   แต่ ก กา เปนตาปี  เกียจนักมักหลบลี้  ที่ข้ีคร้านนานรู้เห็น  เขียนพลางเล่นพลางเล่า  
เขียนแต่เช้าเล่าต่อเย็น  เขียนค้างวางไปเล่น  เช่นนี้ไซร้ไม่รู้ธรรม... ถ้าสูท้าดี  กูนั้นรักใคร่  เกิด
มาเปนคน     เอาแต่ใจตน  จะดีที่ไหน  ดูเยี่ยงเอาอย่าง  เขาบ้างเปนไร  อ้ืออึงไปได้  ไม่มี
ความอาย  ตัวเขาเพียงนั้น  รู้จบครบครัน  สาระพรรณ์มากมาย  ฝูงคนระบือ  เลื่องชื่อ
ทั้งหลาย  ตัวเองเปล่าดาย     ความอายไม่มี... แต่เขียนนะโม  มาเปนไหน ๆ  จนถึงสามเดือน  
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เลื่อนเปื้อนเชือนไป  ยากนักเหลือใจ แต่ตัวธายอ  ครั้นข้าเขียนได้  พระคุณท่านใช้  ให้เขียน ก 
ข  จ้าได้จนจบ  ค้ารบถึงฮอ     ให้เขียน กน ต่อ  ไปถึงเกยกาย 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
การอ่านเขียนนั้น ตามหน้าที่ใครหัดเขียนก็เขียนไป ใครหัดอ่านก็อ่านไป ใครเรียนเลข

ก็ท้าไป ใครเรียนขอมก็เรียนไป  แต่การสวดอ่านนั้นอย่าลุกลน จงค่อย ๆ ว่าก้าหนดจดจ้า 
ถ้อยค้าช้า ๆ จ้าได้ดี 

การอ่านเขียนเรียนเหล่านี้ต้องอาศัยมือกับตา ความตั้งใจให้พร้อมกัน ถ้าปากว่าตาเมิน 
มือก็ชี้ตัวหนังสือไม่ถูก ก็จะจ้าตัวหนังสือไม่ได้ หรือจะลุกเดินลุกนั่ง เขียนพลางเล่นพลาง โดย
ไม่ตั้งใจเช่นนี้ ก็จะรู้หนังสือไม่ได้ จึงให้พร้อมองค์ดังนี้ การเขียนมีองค์ 3 ถ้ามือเขียน ตาก็ดู ใจ
สังเกต จ้าไปด้วย การอ่านมีองค์ 4 ถ้าปากอ่าน มือชี้ตัว ตาก็ดู ใจก้าหนดไปด้วย 

(Priyattham Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) 
    ข้อความที่ปรากฏข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของไทยตั้งแต่อดีตได้ให้
ความส้าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคลและเป็นไปตามหลักจิตวิทยาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ได้บังคับให้ทุกคน
ต้องเรียนอะไรเหมือน ๆ กัน หรือพร้อม ๆ กัน แต่อยู่ที่ว่าใครมีความสามารถมาก สนใจมาก ก็จัดให้
เรียนเต็มตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ของแต่ละคนเป็นเกณฑ์   
 
สรุป 
 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตั้งแต่อดีตนั้น นับเป็นภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษา โดยมีการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนเพ่ือชักจูงโน้มน้าวให้ผู้เรียนเชื่อฟัง เกิดความ
ขยันหมั่นเพียร และใช้ความพยายามในการเรียนให้เต็มความสามารถและก้าลังสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนจะเรียนโดยการแข่งขันกับตนเอง รางวัลที่ได้เมื่อผู้เรียนเชื่อฟังและตั้งใจเรียนก็คือการที่
ผู้สอนสอนหรือต่อวิชาให้โดยไม่ปิดบัง นับว่าเป็นการเสริมแรงที่ดี ลักษณะของการใช้จิตวิทยาการเรียน
การสอนดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกับวิถีชีวิต และครรลองความคิดของคนในสมัยนั้น แต่แม้ว่าวิถีชีวิต
ของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างยังคงหยั่งราก
ลึกอยู่ ดังนั้นหากพิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่ามีวิธีการหลายประการที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียน
การสอนในปัจจุบัน และภูมิปัญญาไทยดังกล่าวข้างต้นนั้นน่าที่จะเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน้ามาพิจารณาเพ่ือปรับใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนสอนสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณค่าและศักยภาพภูมิปัญญาไทย ให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาสากล  ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การก้าหนดวัตถุประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมไทย ภายใต้บริบทของวิถีชีวิตสังคมสมัยใหม่อย่างมีความสุข พ่ึงพาตนเอง และพัฒนาสังคมได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนบทความขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  พนเจริญสวัสดิ์ ที่ให้
ค้าแนะน้าอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความนี้ 
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