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คุยเปิดเล่ม	 ๔	

เกริ่นกล่าว	 ๕	
	

กำเนิดหนังสือเด็กของไทย	:	จากสมุดไทยถึงยุคกำเนิดการพิมพ์	 ๙	

หนังสือเล่มแรก	ดวงแก้วแห่งปัญญาเด็กไทย		 ๑๒	

หนังสือสอนทักษะชีวิตเล่มแรก		 ๑๘	

แบบเรียนภาษาไทย	เรียนความรู้ด้วยความงาม		 ๒๒	

•	เส้นทางเวลา	เทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่สู่ประเทศไทย		 ๒๘	
	

สร้างหนังสือ-สร้างเด็กไทย	ในยุคก้าวสู่การศึกษาแผนใหม่	 ๓๑	

สร้างแบบเรียน	คือ	สร้าง	“แบบ”	เด็กไทย		 ๓๓	

สร้างเสริมแบบเรียนไทยโดยบาทหลวงฝรั่ง		 ๓๕	

หนังสือนิทาน-อ่านสนุก...ปลูกฝังความดีด้วยความงาม		 ๓๗	

หนังสือดีที่ต้องห้ามในสมัยรัชกาลที่	๖	-	๗		 ๔๓	

เพลงกล่อมเด็ก	:	จากมุขปาฐะสู่หนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยเล่มแรก		 ๔๖	

•	สังเขป	การศึกษากับหนังสือเด็กของไทย		 ๔๙	

สารบัญ
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รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน	:		

เพาะนักอ่าน	หว่านเมล็ดพันธุ์	“นักเขียน”	สู่บรรณพิภพ	 ๕๓	

จดหมายเหตุแสงอรุณ	:	แสงแรกแห่งอรุณของนิตยสารเพื่อเด็ก		 ๕๖	

กุลสัตรี	:	ปฐมฤกษ์เพื่อโรงเรียนสตรีและนักเรียนสตรี		 ๖๔	

ราชินีบำรุง	:	สื่อสร้างเสริมคุณภาพผู้หญิงยุคใหม่		 ๖๗	

อัสสัมชัญอุโฆษสมัย	:	จากครูฝรั่งถึงนักเรียนไทย	ก้องไกลในกระแสกาล		 ๖๙	

แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์	:	แปลงเพาะต้นกล้า	“นักประพันธ์”		 ๗๑	

รายการหนังสืออ้างอิง	 ๘๖	

พิมพ์ครั้งที่ ๑ :	กรกฎาคม	๒๕๕๔	จำนวนพิมพ์  :		๑,๐๐๐	เล่ม	บรรณาธิการ :	สุดใจ	พรหมเกิด	

บรรณาธิการประจำฉบับ :	รศ.ถิรนันท์	อนวัชศิริวงศ์	เขียนโดย :	พิรุณ	อนวัชศิริวงศ์		

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ :	วัฒนสินธุ์	สุวรัตนานนท์	ภาพ : ธันยนันท์	ฉัพพรรณรังษี	

กองบรรณาธกิาร : ยวุด	ีงามวทิยโ์รจน,์	วลิาสนี	ีดอนเงนิ,	ชตุมิา	ฟกูลิน่,	คณติา	แอตาล,	วไิล	มแีกว้สขุ,	

จุฑาพร	ยอดศรี	ประสานการผลิต :	พวงผกา	แสนเขื่อนสี,	ชญชนัญ	เอี่ยมชื่น	

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :	แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	

ได้รับการสนับสนุนจาก	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	

ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	

โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	โทรสาร	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	กด	๓	Website	:	ww.happyreading.in.th		

E-mail	:	info@happyreading.in.th,	Facebook	:	http://www.facebook.com/happy2reading		

Twitter	:	http://www.twitter.com/happy2reading	

พิมพ์ที่ :	แปลนพริ้นติ้ง	จำกัด	โทรศัพท์	๐-๒๒๗๗-๒๒๒๒	
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การเดินหน้าขับเคลื่อนร่วมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน	 โดยเฉพาะการ

มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน	 หากได้ย้อนดูประวัติศาสตร์	 ก็คงจะดียิ่ง	

การให้ความสำคัญในเรื่อง	ดังกล่าว	จึงเป็นที่มาให้	“อ่านสร้างสุข”	โดยศูนย์วิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการอ่าน	 ได้ศึกษา	 เรียบเรียงกำเนิดหนังสือของเด็กไทยฯ	

แค่เพียงจำเพาะเล่มนี้	 ภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 คงเห็นพ้อง

ต้องกันว่ามีเรื่องงดงามหลายต่อหลายเรื่องให้เราได้ร่วมกันสานต่อ	หลายต่อหลาย

เรื่องเพียงเช็ดถูก็แวววาว	อีกหลายต่อหลายเรื่องล้ำกาลสมัยอย่างน่าทึ่ง	ฯลฯ	

หากจะนับกันจริงๆ	 จะเห็นว่า	 ภารกิจร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านแทบไม่

ต้องนับหนึ่งใหม่	 ทุนเดิมและทรัพยากรเรามีอยู่พอสมควร	 ขึ้นอยู่กับการ

สร้างสรรค์	 ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ร่วมสมัย	 เหมาะสมบริบทท้องถิ่น	 ชุมชน	

องค์กร	ฯลฯ	

เราจะลองจับมือ	 เดินหน้า	และหมั่นจัดการความรู้กันอย่างสม่ำเสมอ	ด้วย

ความเชื่อมั่นว่าพลังของการอ่าน	 จะเป็นพลังสำคัญทำให้เราเห็นผลที่วาดหวังใน

เร็ววัน																																																																									

	 สุดใจ	พรหมเกิด																																																																												

	 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 	

	

	

	

คุยเปิดเล่ม

�  |  กำเนิดหนังสือเด็กของไทยสู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน
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เกริ่นกล่าว

กำเนิดหนังสือเด็กของไทยสู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน  |  � 

บนเส้นทางสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่เปิดประเด็นกันในเวทีต่างๆ	เพื่อ

วาดหวังให้เด็กและเยาวชนมี	 “การอ่าน”	 เป็นวิถีทางไปสู่การมีสุขภาวะ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจและจิตวิญญาณ	 เราจะมองจากสภาพที่เป็นอยู่ของการ

อ่านและหนังสือทุกวันนี้	เพื่อหวังว่าจะมีพรุ่งนี้ที่ดีกว่า	?	

การแลไปข้างหน้ามีความสำคัญ	

การเหลียวมองข้างหลัง	ก็มีความสำคัญ...	

...เพื่อจะได้หนุนเนื่องให้วิสัยทัศน์เบื้องหน้านั้นมีความกระจ่างชัดยิ่งขึ้น	

จากช่วงเวลากว่าสามศตวรรษที่ผ่านมา	 ถึงราวหนึ่งศตวรรษมานี้	 สยาม

ประเทศของเรามีพัฒนาการที่ถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหญ่ในมหาสมุทรแห่งการอ่าน

และระบบหนังสือ	อย่างน้อย	๓	ประการหลักๆ		

	

๑. กำเนิดหนังสือเด็กของไทย : จากสมุดไทยถึงยุคกำเนิดการพิมพ ์

เรามีสมุดไทยที่ทำให้ได้ประจักษ์หลักฐานของหนังสือสำหรับเด็กเล่มแรก

ของไทย	 ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์	 จินดามณี	 -	หนังสือเรียนเล่มแรก
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�  |  กำเนิดหนังสือเด็กของไทยสู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน

ของไทย	 สวัสดิรักษา	 -	 หนังสือสอนทักษะชีวิตเล่มแรก	 กาพย์พระไชยสุริยา

หนังสือเด็กที่เรียกได้ว่าเป็น	 Edutainment	 Book	 เล่มแรก	 ก่อนจะขยายตัว

เปลี่ยนโฉมหน้าจากการจดจารลงในสมุดไทย	 เป็นการพิมพ์แบบใหม่ที่ฝรั่งนำเข้า	

พิมพ์ได้ทีละมากๆ	 การอ่านในสังคมแพร่หลายขึ้น	 ระบบหนังสือยุคใหม่จึงเข้ามา

แทนที่	

	

๒. สร้างหนังสือ สร้างเด็กไทย ในยุคก้าวสู่การศึกษาแผนใหม่ 

นโยบายการศึกษาแผนใหม่	 กอปรกับเทคโนโลยีการพิมพ์	 ทำให้กรม

ศึกษาธิการ	 กระทรวงธรรมการ	 มีความเคลื่อนไหวในการผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

จำนวนมาก	 จากแบบเรียน	 เป็นหนังสือนิทานต่างๆ	 เพื่อให้เด็กได้เพลิดเพลินกับ

การอ่าน	 อันเป็นการหวังเพาะนิสัยรักการอ่าน	 โรงพิมพ์เอกชน	 ครูต่างชาติต่าง

ภาษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนหนังสือให้เด็กไทยอ่าน	 กรอบคิดของการ

สร้างหนังสือเด็กในยุคนี้	 (ยุคอื่นๆ	 ก็คงไม่ต่างกัน)	 ก็คือ	 “รัฐบาลต้องการให้

ราษฎรมีความรู้อย่างไร หรือในที่สุดจะให้มีนิสัยใจคออย่างไร อำนาจของรัฐบาล

อยู่ในการแต่งหนังสือสอนเด็ก” 

เราได้หนังสือที่น่าสนใจตามดำริของฝ่ายอำนาจรัฐจำนวนไม่น้อย	 แต่เราก็

เสียโอกาสที่จะได้อ่านหนังสือที่ต่างออกไป	จากที่อำนาจของผู้ปกครองรัฐต้องการ	
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กำเนิดหนังสือเด็กของไทยสู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน  |  � 

๓. รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน : เพาะนักอ่าน หว่านเมล็ดพันธุ์ “นัก

เขียน” สู่บรรณพิภพ 

ในยุคที่มีการขยายตัวของโรงเรียนในพระนคร	 ทั้งโรงเรียนของรัฐไทยและ

โรงเรียนฝรั่ง	 (ซึ่งดำเนินการโดยครูจากสถาบันทางคริสต์ศาสนา)	 โรงเรียนซึ่ง

ปัจจุบันนี้มีอายุราวๆ	หนึ่งร้อยปี	คือโรงเรียนที่เกิดในยุคนี้	 ได้แก่	วัฒนาวิทยาลัย	

อัสสัมชัญ	 ราชินี	 สวนกุหลาบ	 เทพศิรินทร์	 เป็นต้น	 โรงเรียนหลายแห่งได้ดำริ

ดำเนินการออกหนังสือของโรงเรียนในลักษณะนิตยสาร	โดยมีจุดเน้นต่างๆ	กันไป	

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความรอบรู้	 ที่สำคัญเพื่อสร้างเสริมการอ่านและเป็นเวที

ให้นักเรียนได้เขียนลงพิมพ์	บางฉบับมีอายุยืนยาวร่วม	๓๐	ปี	บางฉบับเป็นแปลง

เพาะกล้าให้เกิดนักเขียนเรืองนามในยุคต่อมา	

ทำให้นึกถึงข้อความหนึ่งจาก	แลไปข้างหน้า ของ	“ศรีบูรพา”	
	

...กาลเวลาที่ผ่านไป มิได้ผ่านไปอย่างไร้ความหมาย 

กาลเวลามิได้ผ่านไปดุจว่ามันเป็นความว่างเปล่า 

และมิได้ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ข้างหลังมัน... 
	

จากการค้นคว้าเรียบเรียงด้วยพินิจพิจารณา	 ทำให้ได้เห็นการแสวงหา

มาตรการ	 วิธีการ	 และขบวนการในการเพาะการอ่านให้เป็นอุปนิสัย	 ปลูกฝังการ

เขียนให้แก่เยาวชน	 ลองเหลียวไปมองข้างหลัง	 จะพบหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าจะ
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นำมาเป็น	 “แบบอย่าง”	 หลายอย่างเป็นนวัตกรรมหนังสือและการอ่าน	 ที่น่าจะ		

นำมา	 “สร้างใหม่”	 หรือ	 “สานต่อ”	 และหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นอาจนำมา		

“ต่อยอด”	 แทนที่การ	 “ต่อต้าน”	 ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเหนือข้อจำกัดที่มักกล่าว

อ้างกันอย่างพร่ำเพรื่อ	 เพียงเพราะไม่ต้องการให้คิดต่าง	 คิดใหม่	 คิดไกล	 หรือ		

คิดก้าวหน้า	
	

...เบื้องหลังกาลเวลาผ่านไป 

ย่อมมีพัฒนาการของสรรพสิ่ง 

เหลือไว้เป็นร่องรอยของมันเสมอ… 

 

	
ถิรนันท์	อนวัชศิริวงศ์	
พิรุณ	อนวัชศิริวงศ์	

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน	

	

	

	

�  |  กำเนิดหนังสือเด็กของไทยสู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน
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กำเนิดหนังสือเด็กของไทย
จากสมุดไทย

ถึงยุคกำเนิดการพิมพ
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��  |  กำเนดิหนงัสือเด็กของไทยสู่รุง่อรุณของหนงัสอืโรงเรยีน
��  |  กำเนดิหนงัสือเด็กของไทยสู่รุง่อรุณของหนงัสอืโรงเรยีน

	 วรรณกรรมเด็กของไทยนั้นเริ่มมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ	 เด็กฟังเรื่อง

ราวที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง	ปรากฏจากบทเห่	บทกล่อมเด็ก	กลอนและนิทานพื้นบ้านที่

ใช้เล่าและขับกล่อมสืบต่อๆ	 กันมาเป็นเวลานานโดยมิได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร	 การเล่าเรื่องนิยมเล่าเป็นคำกลอน	 คือมีลักษณะสัมผัสและจังหวะเพื่อ

สะดวกในการเล่าและท่องจำ	 เล่ากันมาปากต่อปาก	 เรื่องที่นิยมเล่ากันมาก	 เช่น	

ปลาบู่ทอง	โสนน้อยเรือนงาม	ยายกะตา	เป็นต้น	

	 ต่อมาจึงมีการเขียนลงใน สมุดข่อย	 หรือ	 สมุดไทย	 มักเป็นเรื่องทำนอง

สั่งสอนศีลธรรมและพุทธศาสนา	 เช่น	 พระยาฉัททันต์	 นกกระจาบ	 สุบินทกุมาร	

สังข์ทอง	 นอกจากนี้ก็มีเรื่องราวที่นำมาจากนิทานชาดกต่างๆ	 จากการค้นคว้า

ของนักวิชาการวรรณกรรม	(รัญจวน,	๒๕๑๗	 ;	กล่อมจิต,	๒๕๒๒)	ได้ภาพอย่าง

ชัดเจนว่า	 หนังสือสำหรับเด็กในระยะแรกๆ	 ของไทยล้วนเป็นคำประพันธ์ร้อย

กรอง	 ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง	 และเป็นหนังสือที่ผู้เขียนประสงค์แต่งให้ผู้ใหญ่	 แต่

เด็กก็อ่านด้วย	

	

“ในระยะแรกนั้นเด็กอ่านหนังสือของผู้ใหญ่ เช่นเรื่อง รามเกียรติ์ สังข์

ทอง และไกรทอง เป็นต้น หนังสือที่เขียนให้เด็กอ่านนั้นเป็นหนังสือ

สอนอ่าน ที่ประกอบด้วยเรื่องศีลธรรมเป็นพื้น เช่น สุบินทกุมาร 

พระยาฉัททันต์ นกกระจาบ และพระไชยสุริยา เป็นต้น เรื่องต่างๆ 

เหล่านี้เขียนเป็นกาพย์กลอนทั้งสิ้น” (เปลื้อง	ณ	นคร,	๒๕๑๐	:	๕๑)	
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คำว่า สมุด เมื่อครั้งโบราณ หมายถึง หนังสือเป็นเล่มๆ ซึ่งคนไทยแต่

โบราณนานมาจะบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพงศาวดาร ตำรายา 

กาพย์กลอน ลงในสมุดทั้งสิ้น สมุดนี้เรียกว่า สมุดไทย หน้าต้นของหนังสือ

สมุดไทยจะมีข้อความอย่างเช่น หน้าต้นพระสมุดรามเกียรติ์ หน้าต้นพระ

สมุดบทละครพระรถเสน ฉะนั้นจึงมีหอสมุด หอพระสมุด ต่อมาพอมี

หนังสือที่เป็นกระดาษ เราก็เรียก สมุดฝรั่ง ให้ต่างจากสมุดไทย 
 

สมุดไทย ทำด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาวๆ หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับ

ไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ เป็นสมุดเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาษขาว

และกระดาษดำ ดังนั้นจึงเรียกห้องที่ใช้เก็บสมุดเหล่านี้ว่า ห้องสมุด มา

ภายหลังเรารับเทคโนโลยีการพิมพ์จากตะวันตก สิ่งที่เก็บอยู่ในห้องสมุดจึง

เป็นหนังสือแทบทั้งสิ้น แต่เราก็ยังใช้คำเรียกที่มีมาแต่เดิมคือ “ห้องสมุด” 

หรือ “หอสมุด” 
 

ส่วนคำว่า หนังสือ มักใช้หมายถึงตัวหนังสือ ตัวอักษร ข้อความ จดหมาย 

เช่น มีหนังสือไปถึง มีใบบอก มีหนังสือบอก ในภาษาราชการยังใช้คำว่า 

หนังสือ เมื่อหมายถึงจดหมาย เช่น ตามที่แนบมาในหนังสือนี้ ดังแจ้งใน

หนังสือนี้แล้ว 
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	 ที่เรียกว่า	สมุดข่อย	เพราะทำมาจากต้นข่อย	บางครั้งก็เรียกว่า	สมุดไทย	

เป็นของที่ไทยทำมาแต่โบราณ	 “ปรากฏว่าในสมัยอยุธยามีร้านขายสมุดไทยแล้ว	

แต่ผู้ที่ซื้อนั้นมีน้อย	ชาวบ้านธรรมดาคงไม่ซื้อใช้และราคาคงจะแพง	สมุดไทยจะมี

ใช้มาก่อนสมัยอยุธยาหรือไม่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน”	 (สิทธา	 และคณะ,	

๒๕๑๕	:	๕๒๙)	

	

หนังสือเล่มแรก ดวงแก้วแห่งปัญญาเด็กไทย 
	

	 หนังสือที่ปรากฏหลักฐานว่าแต่งขึ้นสำหรับเด็กเล่มแรกได้แก่	“จินดามณี” 

แต่งโดยพระโหราธิบดี	 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 (ครองราชย์	 พ.ศ.	

๒๑๙๙-๒๒๓๑)	 เมื่อประมาณ	 พ.ศ.	๒๒๒๓	 หรือราว	 ๓๓๐	 ปีมาแล้ว	 จินดามณี 

ถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย	 ว่าด้วยการเขียนและแต่งคำประพันธ์	 ภาคแรก

สมุดไทย หรือ สมุดข่อย 
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เป็นบทสรรเสริญ	 แล้วกล่าวถึงคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกัน	 ต่อด้วยหลักไวยากรณ์

ไทย	ส่วนภาคหลังเป็นการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆ	

	 การที่พระโหราธิบดีซึ่งเป็นพระมหาราชครู	 แต่งหนังสือเรื่องนี้ขึ้น	

สนันษิฐานวา่เปน็พระราชประสงคข์องสมเดจ็พระนารายณ	์เนือ่งดว้ยพวกมชิชนันารี

ฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและวิชาการอย่างฝรั่งจนถึงแก่ตั้งโรงเรียนสอนเด็กไทย	

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเกรงว่าเด็กไทยจะพากันไปนิยมฝรั่งเสียหมด	 จึงได้โปรด

ใหบ้ำรงุการศกึษาดว้ยการแตง่หนงัสอืเรยีนขึน้	 (สทิธา	และคณะ,	๒๕๑๕	:	๑๑๐	 ;	

เสนีย์,	๒๕๑๘	:	๖๓)	

จินดามณี เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่ใช้กันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยา	 แต่กิจการพิมพ์ยังไม่เกิดขึ้น	 ผู้ที่ใคร่จะได้ความรู้จึงต้องขวนขวาย

หาต้นฉบับมาคัดลอกไว้ในสมุดไทย	 เมื่อคัดลอกต่อๆ	กันมาหลายยุคหลายสมัยก็

ย่อมมีการคลาดเคลื่อนไป	 บางครั้งผู้เป็นเจ้าของสมุดไทยได้ความรู้มาก็ใส่	

เพิ่มเติมบ้าง	 หรือเมื่อสมุดขาดก็เอาสมุดมาปะติดปะต่อสับสน	 จึงทำให้ข้อความ

ของ	 จินดามณี ฉบับต่างๆ	 ผิดแผกแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง	 เมื่อตกทอดมา

ถงึกรงุรตันโกสนิทรจ์งึมจีนิดามณปีรากฏอยูห่ลายฉบบั	 ประกอบกบัการทีจ่นิดามณี

ของพระโหราธิบดี	 เป็นแบบเรียนไทยมาก่อนจนเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของแบบ

เรียนไทย	 ทำให้หนังสือแบบเรียนไทยในยุคต่อมาหลายเล่มใช้ชื่อตามว่า	

“จินดามณี”	 เช่นเดียวกัน	 เช่น	 จินดามณีฉบับความแปลก	จินดามณีครั้งแผ่นดิน
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พระเจา้บรมโกศ	 จนิดามณฉีบบักรมหลวงวงษาธริาชสนทิ	 จนิดามณฉีบบัพมิพข์อง

หมอสมิธ	และ	จินดามณีฉบับพิมพ์ของหมอบรัดเลย์	

	

	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 หนังสือที่ใช้ศึกษาเล่าเรียนกันมี	 ๕	 เล่ม	 เป็นแบบ

เรียนตั้งแต่ชั้นต้นเรื่อยไปตามลำดับ	 คือ	 “ประถม ก กา” “สุบินทกุมาร” 

“ประถมมาลา” “ประถมจินดามณี เล่ม ๑”	 และ	 “ประถมจินดามณี เล่ม ๒” 

หนังสือเหล่านี้ถูกคัดลอกต่อๆ	กันมาโดยไม่ปรากฏนามผู้แต่งและไม่ปรากฏแน่ชัด

ว่าแต่งขึ้นในสมัยใด	 นอกจากแบบเรียนประถมมาลา	 ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้แต่งคือ	

พระเทพโมลี	 (ผึ้ง)	 ซึ่งเป็นพระภิกษุแห่งวัดราชบูรณะ	 เข้าใจว่าคงเป็นพระองค์

เดียวกับที่แต่งจารึกวัดพระเชตุพนฯ	 (วัดโพธิ์)	 เมื่อครั้งปฏิสังขรณ์วัดนั้น	 ประถม

มาลา	คงแต่งในสมัยรัชกาลที่	๓	

	 สำหรับหนังสือประถม	ก	กา	นั้น	พระวรเวทย์พิสิฐ	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ

วรรณคดไีทย	(๒๕๐๒)	วา่	“แบบเรยีนประถม ก กา เปน็แบบเรยีนในสมยัรชักาลที ่

๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ เล่าเรียนกันก่อนมีแบบเรียนมูลบทบรรพกิจขึ้น เข้าใจว่าการ

เรียนเขียนอ่านด้วยแบบเรียนเช่นนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากยุคสุดท้ายของกรุง

ศรีอยุธยา คือแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์” 
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 ประถม ก กา	 เป็นหนังสือหายาก	 เพราะครั้งนั้นยังไม่มีการพิมพ์	 โดย

มากจึงคัดลอกมาจากครู	 หรือพอจะหาได้บ้างจากพวกสมุดข่อย	 เมื่ออ่านหนังสือ

แตกแล้ว	ก็อ่าน	สุบินทกุมาร ประถมมาลา ประถมจินดามณีเล่ม ๑ และเล่ม ๒ 

แล้วจึงอ่านหนังสือประเภทอื่นๆ	ต่อไป	 ได้แก่	 เสือโค	 จันทโครพ	สังข์ทอง	 กากี	

พระยาฉทัทนัต	์ สวสัดริกัษา	 เปน็ตน้	 (ตอ่มาเมือ่ชาวตา่งประเทศเขา้มาตัง้โรงพมิพ์

ในประเทศไทย	 จึงได้นำหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านเพื่อความเพลิดเพลิน

เหล่านี้	รวมทั้งนิทานที่มีอยู่ในสมุดข่อย	มาจัดพิมพ์เผยแพร่)	

(ซ้าย) ปฐม ก กา หัดอ่าน พ.ศ.๒๔๖๘ 
(ขวา) ประถม ก กา ร.ศ.๑๒๕ 
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ตัวอย่างการสอนมาตรา	ก	กา	ใน	ประถม ก กา	ฉบับหอสมุดแห่งชาติ	

แม่ไก่อยู่ในตะกร้า 

	 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า	 ไข่ๆ	มาสี่ห้าใบ	

	 อีแม่กาก็มาไล่	 อีกแม่ไก่ไล่ตีกา	

	 หมาใหญ่ก็ไล่เห่า		 หมูในเล้าแลดูหมา	

	 ปูแสมแลปูนา	 กะปูม้าปูทะเล	

	 เต่านาแลเต่าดำ	 อยู่ในน้ำกะจระเข้	

	 ปลาทูอยู่ทะเล	 ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี	

	

บทอาขยานสำหรับฝึกอ่านการสะกดแม่	ก	กา	

บทเพลงมาตราแม่ ก กา 

	 เด็กทั้งหลายยังจำได้ไหม	 แม่	ก	กาในมาตราไทย	

	 เป็นไทยไม่มีตัวสะกด	 เราต้องจดจำ	

	 เต่า	ไก่	เสือ	หมี	วัว	ถั่ว	งา	 ปลาโลมา	ม้า	ลา	จระเข้	

	 คำเหล่านี้	ไม่มีตัวสะกด	 นั้นคือ	แม่	ก	กา	

	

	

	 เต่า	ไก่	เสือ	หมี	วัว	ถั่ว	งา	 ปลาโลมา	ม้า	ลา	จระเข้	

	 คำเหล่านี้	ไม่มีตัวสะกด	 นั้นคือ	แม่	ก	กา	
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หนังสือ	ประถมมาลา	หรือ	ปฐมมาลา	แต่งโดยพระเทพโมลี	(ผึ้ง)	ใน

สมัยรัชกาลที่	๓	ได้ให้หลักการใช้ไม้ม้วน	โดยที่สองบทท้ายเป็นคำกลอน

จากตำราจินดามณี	ดังนี้	

	 หนึ่งไซร้หมู่ไม้ม้วน	 ปราชประมวลแต่บูราณ	

	 จักลอกจำลองสาร	 ตามอาจารย์บังคับไข	

	 ใฝ่ใจให้ทานนี้	 นอกในมีแลใหม่ใส	

	 ใครใคร่แลยองใย	 อันใดใช้อย่าใหลหลง	

	 ใส่กลสะใภ้ใบ้	 ทั้งต่ำใต้และใหญ่ยง	

	 ใกล้ใบแลใช่จง	 ใช้ให้คงคำบังคับ	
	

หลังจากนั้นยังมีคำประพันธ์	(กาพย์ยานี)	ที่สอนการใช้ไม้ม้วน	ที่รู้จักกัน

ดีจนปัจจุบัน	ดังนี้	

	 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่	 ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ	

	 ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ	 มิหลงใหลใครขอดู	

	 จักใคร่ลงเรือใบ	 ดูน้ำใสและปลาปู	

	 สิ่งใดอยู่ในตู้	 มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง	

	 บ้าใบ้ถือใยบัว	 หูตามัวมาใกล้เคียง	

	 เล่าท่องอย่าละเลี่ยง	 ยี่สิบม้วนจำจงดี	
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หนังสือสอนทักษะชีวิตเล่มแรก 
 
สวัสดิรักษา	 แต่งโดย	พระสุนทรโวหาร	 (ภู่)	 หรือสุนทรภู่	 (พ.ศ.	๒๓๒๙	-	

๒๓๙๘)	แต่งขึ้นเมื่อประมาณ	พ.ศ.	๒๓๖๔	-	๒๓๖๗	 (ตอนปลายสมัยรัชกาลที่	 ๒)	

เพื่อถวายเจ้าฟ้าอาภรณ์	เป็นการแนะนำกิจที่พึงปฏิบัติเพื่อสวัสดิมงคล	

นอกจากนี้ในช่วงสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ประมาณ	 พ.ศ.	๒๓๗๓	 สุนทรภู่ได้แต่ง	

เพลงยาวถวายโอวาท ถวายเจา้ฟา้กลาง	 (สมเดจ็เจา้ฟา้กรมพระยาบำราบปรปกัษ)์	

และเจ้าฟ้าปิõว	 (พระอนุชาเจ้าฟ้าอาภรณ์)	 เป็นคำสอนของครูแก่ศิษย์และม	ี

คำไว้อาลัยที่ต้องจากกัน	 และแต่ง	 สุภาษิตสอนหญิง ระหว่าง	 พ.ศ.	๒๓๘๐	 -	

๒๓๘๓	เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติของกุลสตรี	

อนึ่ง	 ภายหลังมีหนังสือ	 สุภาษิตสอนเด็ก	 เกิดขึ้นราว	 พ.ศ.	๒๔๑๙	 (สมัย

รัชกาลที่	๕)	แต่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง	

สุนทรภู่	 ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนหนังสือเด็ก	 (ที่มิใช่แต่ง

เป็นตำราเรียนโดยตรง)	 คนแรกของไทย	 โดยเมื่อครั้งที่บริษัท	 ไทย

วัฒนาพานิช	 จำกัด	 จัด	 “นิทรรศการ ๑๕๐ ปีของหนังสือเด็ก” ขึ้น

เมื่อเดือนตุลาคม	 ๒๕๑๕	 ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของหนังสือ

เด็กไทยไว้	 ระบุว่า	 หนังสือเด็กของไทยเท่าที่มีหลักฐานปรากฏตัว	

ผู้แต่ง	 หากจะนับหนังสือที่มีจุดประสงค์นอกเหนือการเป็นแบบเรียนผู้แต่ง	 หากจะนับหนังสือที่มีจุดประสงค์นอกเหนือการเป็นแบบเรียน
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ส่วนหนึ่งในคำสอนจาก	 สวัสดิรักษา	 จากหนังสือสมุดไทยที่มีอายุร่วม	

สองร้อยปี	ที่ยังเป็นวิถีแห่งความประพฤติที่จะนำสวัสดิมงคลมาให้ผู้ปฏิบัติ	

	 อนึ่งอย่าว่าแดดแลลมฝน	 อย่ากังวลเร่งวันให้พลันดับ	

	 เมื่อเช้าตรู่สุริยงจะลงลับ	 จงคำนับสุริยันพระจันทร	

	 อนึ่งเล่าเข้าที่ศรีไสยาสน์	 อย่าประมาทหมั่นคำนับลงกับหมอน	

	 เป็นนิรันดร์สรรเสริญเจริญพร	 คุณบิดรมารดาคุณอาจารย์ฯ	
	

	 อย่าลืมหลงจงอุส่าห์รักษาสิริ	 ตามคติโบราณท่านขานไข	

	 ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย	 ตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธา	

	 ผินพักตร์สู่บูรพ์ทิศแลทักษิณ	 เสกวารินด้วยพระธรรมคาถา	

	 ที่นับถือคือพระไตรสรณา	 ถ้วนสามคราจึงชำระสระพระพักตร์	

 

โดยตรงแล้ว	กล่าวได้ว่าเริ่มเมื่อประมาณ	๑๕๐	ปีมาแล้ว	 (นับถึงปี	พ.ศ.	๒๕๑๕)	

โดยเริ่มนับจาก	สวัสดิรักษา	เป็นต้นมา	
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นอกจากเรื่องที่แต่งขึ้นสำหรับเด็กแล้ว	 สุนทรภู่มักนำนิทานมาเล่าแทรกไว้

ในเรื่องที่แต่งอยู่เสมอ	เช่น	นิทานเรื่อง	“รอยนิ้วที่เขาควาย”	แทรกใน	นิราศเมือง

สุพรรณ	 เรื่อง	 “กระต่ายกับจระเข้”	 แทรกใน	 ลักษณวงศ์ และเรื่อง	 “พระยากง

พระยาพาน”	แทรกใน	นิราศพระประโทน (เจือ	สตะเวทิน,	๒๕๑๖)	

หนังสือสำหรับเด็กเล่มสำคัญที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้อีกเรื่องหนึ่งคือ	 “กาพย์

พระไชยสรุยิา”	ในสมยัรชักาลที	่๓	เมือ่พระยาศรสีนุทรโวหาร	(นอ้ย	อาจารยางกรู)	

แต่งแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ	เพื่อใช้ในโรงเรียนหลวง	ในสมัยรัชกาลที่	๕	นั้น	ได้

นำ	 “กาพย์พระไชยสุริยา”	 ไปแทรกไว้	 คงด้วยความไพเราะจรรโลงใจของกาพย์

ประเภทต่างๆ	จากฝีมือของกวีชั้นครู	

 กาพยพ์ระไชยสรุยิา	 เปน็แบบเรยีนทีส่นุทรภูแ่ตง่ขึน้ในสมยัรชักาลที่	

๓	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 สุนทรภู่แต่งขึ้นเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	๒๓๘๓	 -	

๒๓๘๕	 ขณะที่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดเทพธิดาราม	 ท่านแต่งเป็นกาพย์ซึ่ง

แทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย	 ในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่ต่างๆ	 เช่น	

แม่กก	 กง	 กน	 กด	 กบ	 และเกย	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นยังสอดแทรกคติ

ธรรมต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย	 จุดประสงค์ของการแต่งก็เพื่อถวาย

พระอักษรแด่เจ้าฟ้าชายกลางและเจ้าฟ้าปิõว	 พระโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี	พระอัครชายา	
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	 เรื่องย่อ	:	มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่าไชยสุริยา	ครองเมืองสาวัตถี	

มีพระมเหสีทรงพระนามว่าสุมาลี	 ครอบครองบ้านเมืองด้วยความผาสุก	 ต่อมา

ข้าราชการ	 เสนาอำมาตย์ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม	จึงเกิด

เหตุอาเพศ	 เกิดน้ำป่าไหลท่วมเมือง	 ผีป่าอาละวาด	 ทำให้ชาวเมืองล้มตาย

จำนวนมาก	 พระไชยสุริยากับพระมเหสีจึงลงเรือสำเภาแต่ก็ถูกพายุพัดจนเรือ

แตก	 พระไชยสุริยาและพระมเหสีขึ้นฝัòงได้	 พระอินทร์จึงเสด็จมาสั่งสอนธรรมะ

ให้ทั้งสองพระองค์ปฏิบัติตามธรรม	จึงเสด็จไปสู่สวรรค์	

	 ในรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อพระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย	 อาจารยางกูร)	 แต่ง

หนังสือมูลบทบรรพกิจ	 สำหรับใช้เป็นแบบเรียนหนังสือไทยในโรงเรียนหลวง	

คงเห็นว่า	 “กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา”	 นี้	 เป็นบทกวีนิพนธ์ที่ไพเราะทั้งอ่าน

เข้าใจง่ายและเป็นคติ	 จึงนำมาบรรจุไว้ในมูลบทบรรพกิจเป็นตอนๆ	 ตั้งแต่	

แม่	 ก	 กา	 ไปจนจบแม่เกย	 ในการศึกษา	 “กาพย์พระไชยสุริยา”	 ผู้เรียนจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์	ได้แก่	กาพย์ยานี	๑๑	

กาพย์ฉบัง	๑๖	และ	กาพย์สุรางคนางค์	๒๘	
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แบบเรียนภาษาไทย เรียนความรู้ด้วยความงาม 
	

หนงัสอืแบบเรยีนของไทยไดร้บัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหมใ่นสมยัรชักาลที	่ ๕	

เนื่องจากเริ่มมีการจัดการศึกษาแบบใหม่ในปี	 พ.ศ.	๒๔๑๔	 ยกเลิกแบบเรียนเก่า

และให้ใช้	 แบบเรียนหลวง	 ของพระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย	 อาจารยางกูร)	

(พ.ศ.	๒๓๖๔	-	๒๔๓๔)	ซึ่งแต่งขึ้นเมื่อครั้งเป็นหลวงสารประเสริฐ	มีทั้งหมด	๖	เล่ม	

คือ	มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรพิโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และ	

พิศาลการันต ์

มูลบทบรรพกิจ ได้เค้าจากหนังสือ จินดามณี แล้วนำมาดัดแปลงใหเ้หมาะ

แกก่าลสมยั	และนำ กาพยพ์ระไชยสรุยิา	ของสนุทรภูม่าแทรกไวเ้ปน็ตอนๆ	เพื่อให้

(ซ้าย)	

หนังสือชุด	มูลบทบรรพกิจ	

ฉบับพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๑	 	

(ขวา)	

ตัวอย่าง	กาพย์พระไชยสุริยา	

ที่แทรกอยู่ใน	มูลบทบรรพกิจ	
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เป็นตำราว่าด้วยรูปสระ	 พยัญชนะ	 ตัวอักษร	 การประสมสระ	 -	พยัญชนะ	

วรรณยกุต	์และเครือ่งหมายพเิศษ	ตลอดจนการนบัเลข วาหนติิน์กิร สอนอกัษรนำ	

อักษรพิโยค	 สอนอักษรควบ	 สังโยคพิธาน	 สอนตัวสะกด	 ไวพจน์พิจารณ์ สอน	

คำพ้อง	และ	พิศาลการันต์ สอนตัวการันต์	

กล่าวโดยสรุป	 หนังสือในชุดนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญคือ	 ๑)	 การแจก	

ตัวสะกดต่างๆ	 เริ่มจาก	 ก	 กา	 แจกอักษร	 ก	 ถึง	 ฮ	 ประสมกับสระ	 ๑๕	 เสียง	

แล้วแจกตัวสะกดแม่ต่างๆ	 แทรกกาพย์ยานีพระไชยสุริยา	 เพื่อเป็นแบบฝึกหัด	

การอ่าน	 และ	 ๒)	 การอธิบายกฎเกณฑ์ของอักขรวิธี	 ได้แก่	 การแบ่งพยัญชนะ

ตามไตรยางค์	 การแบ่งตามการออกเสียง	 การผันวรรณยุกต์อักษรนำ	 การใช้	

ฤ	ฤÂ	∆	∆Â	

เมื่อกรมศิลปากรนำแบบเรียนชุดนี้มาพิมพ์ในปี	 พ.ศ.	๒๕๐๑	 ได้ระบุไว้ใน

คำนำว่า	
	

“มลูบทบรรพกจิ วาหนติิน์กิร อกัษรพโิยค สงัโยคพธิาน ไวพจนพ์จิารณ ์

และ พศิาลการนัต ์ทัง้หมดนีว้า่ดว้ยวชิาใชพ้ยญัชนะเสยีงสงูตำ่ การผนั 

การผสมอักษรและตัวการันต์ เฉพาะมูลบทบรรพกิจสันนิษฐานว่า 

คงได้เค้ามาจากหนังสือจินดามณีอันว่าด้วยระเบียบของภาษาซึ่ง 

พระโหราธิบดีแต่งไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่คงนำมาดัดแปลงให้
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เหมาะแก่กาลสมัย และนอกจากนี้ยังแทรกเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

ซึง่สนุทรภูแ่ตง่ในรชักาลที ่ ๓ เขา้ไวด้ว้ย ทัง้นีเ้ขา้ใจวา่พระยาศรสีนุทร

โวหารคงจะเห็นว่ากาพย์พระไชยสุริยาเป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะ 

เข้าใจง่ายและเป็นคติ จึงนำมาบรรจุไว้ในมูลบทบรรพกิจเป็นตอนๆ 

ไป ตั้งแต่แม่ ก กา จนจบแม่เกย” 

 

หนังสือชุดนี้นับว่ามีบทบาทสำคัญในประวัติการศึกษาของชาติ	 ด้วยเป็น

แบบฝึกหัดอ่านเบื้องต้นของกุลบุตรกุลธิดา	 ในยุคสมัยก่อนเกิดกรมศึกษาธิการ	

กระทรวงธรรมการ	(พ.ศ.	๒๔๓๕)	กล่าวคือหนังสือชุดนี้เกิดขึ้นเมื่อ	๑๔๐	ปีที่ล่วง

มา	 เพื่อทำหน้าที่พัฒนาแบบเรียนซึ่งทางราชการเรียบเรียงจัดพิมพ์ขึ้นเป็น

มาตรฐาน	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงปฏิรูปการ

ศึกษาของชาติโดยจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น	 เป็นการเปิดแนวทางที่รัฐจะรับหน้าที่

จัดการศึกษาแก่เยาวชน	 ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระยาศรี

สุนทรโวหาร	 (น้อย	 อาจารยางกูร)	 เมื่อครั้งเป็นหลวงสารประเสริฐ	 เรียบเรียง

หนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนหลวง	 และวงการการศึกษาสมัย

ต่อมาก็รับเอาหนังสือเหล่านี้ไปใช้เป็นแบบแผนในการสอน	
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	 ตัวอย่างจากกาพย์พระไชยสุริยาของสุนทรภู่	ที่แต่งขึ้นสมัยรัชกาลที่	๓		

ที่นำไปแทรกในมูลบทบรรพกิจ	แบบเรียนหลวง	ในสมัยรัชกาลที่	๕	

 ฉบัง ๑ˆ (แม่กง) 

	 ขึ้นกงจงสำคัญ	 ทั้งกนปนกัน	

รำพันมิ่งไม้ในดง	

	 ไกรกร่างยางยูงสูงระหง	 ตะลิงปลิงปริงประยงค์	

คันทรงส่งกลิ่นฝิòนฝาง	

	 มะม่วงพวงพลองช้องนาง	 หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง	

กินพลางเดินพลางหว่างเนิน	

	 เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน	 เหมือนอย่างนางเชิญ	

พระแสงสำอางข้างเคียง	

	 เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง	 เริงร้องซ้องเสียง	

สำเนียงน่าฟังวังเวง	

	 กลางไพรไก่ขันบรรเลง	 ฟังเสียงเพียงเพลง	

ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง	

	 ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง	 เพียงฆ้องกลองระฆัง	

แตรสังข์กังสดาลขานเสียง	
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	 กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง	 พระยาลอคลอเคียง	

แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง	

	 ค้อนทองเสียงร้องปÜองเปÜง	 เพลินฟังวังเวง	

อีเก้งเริงร้องลองเชิง	

	 ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง	 ค่างแข็งแรงเริง	

ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง	

	 ป่าสูงยูงยางช้างโขลง	 อึงคะนึงผึงโผง	

โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป	

	

ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 กิจการการพิมพ์ที่ชาวต่างประเทศนำเข้ามีความเจริญ

ก้าวหน้า	โดยลดบทบาทจากการออกหนังสือพิมพ์	หันไปผลิตหนังสือที่เป็นความรู้

และวรรณกรรมอย่างขนานใหญ่	โดยนำมาจากเอกสารดั้งเดิมซึ่งเขียนไว้ในรูปของ

สมุดข่อยหรือสมุดไทย	 มาพิมพ์ในรูปเล่มด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เรียกกันในยุค

นั้นว่า	“สมุดฝรั่ง”	

โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์	นอกจากพิมพ์ตำรา	หนังสือแปล	และพงศาวดารจีน

แลว้	ในป	ี๒๔๑๖	ไดพ้มิพผ์ลงานชิน้เอก	คอื อกัขราภธิานศรบัท ์หรอื	Dictionary 
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of the Siamese Language	เขียนโดยอาจารย์ทัด	ถือกันว่าเป็นพจนานุกรมเล่ม

แรกของไทย	และเป็นต้นแบบการจัดพิมพ์พจนานุกรมในสมัยต่อมา	นอกจากนี้ยัง

พิมพ์หนังสือได้คราวละมากๆ	 เช่น	 หนังสือสำหรับมูลศึกษา	 กรมศึกษาธิการ	

เรื่อง	ประถม ก กา พิมพ์ครั้งแรกจำนวนถึง	 ๑๐,๐๐๐	 เล่ม	 และหนังสือบางเล่ม	

ก็พิมพ์ซ้ำหลายครั้ง	เช่น	กฎหมายไทยของหมอปรัดเล	พิมพ์ครั้งที่	๑๐	เมื่อ	พ.ศ.		

๒๔๑๖	

สว่นโรงพมิพข์องหมอสมธิ	 พมิพว์รรณกรรมรอ้ยกรองเปน็หลกั	 เลม่ทีโ่ดง่ดัง

ที่สุดคือ	พระอภัยมณี ของสุนทรภู่	โดยแยกพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆ	สิบกว่าเล่ม	ร่ำลือ

กันว่าผู้จัดพิมพ์ร่ำรวยขึ้นทันตาเห็น	 สามารถสั่งแท่นพิมพ์มาขาย	 และทำให้เกิด

โรงพิมพ์ขึ้นอีกหลายโรงด้วย	

ความตื่นตัวในเรื่องการอ่านหนังสือก่อตัวขึ้นเป็นกระแสในสังคมยุคนั้น	

หากแต่ไม่มีหนังสืออ่านเล่นเพื่อเด็ก	 เด็กจึงนิยมอ่านเรื่องแต่งสำหรับผู้ใหญ่	 นอก

เหนือจาก	 พระอภัยมณี	 แล้วก็มี	 ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น	 ไม่ต่างจากยุคนี้ที่เด็ก

ชอบดูละครโทรทัศน์ที่มีรสชาติเข้มข้นของผู้ใหญ่	 จนต้องเกิดข้อเรียกร้องให้มีสื่อ

เพื่อเด็ก	-	เพื่อความสุข	ความความคิดสร้างสรรค์	ความรอบรู้ที่เชิดชูใจเด็ก...เพื่อ

สุขภาวะทางปัญญาและจิตวิญญาณของเด็ก	
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เส้นทางเวลา	เทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่สู่ประเทศไทย	
	

	 เดิมการเขียนหนังสือของคนไทยนอกจากจารึกบนแผ่นศิลาแล้ว	 ยังเขียน

บนใบลานและกระดาษข่อย	 (สมุดไทย)	 ต่อมามีชาวต่างประเทศได้หล่อตัว

พิมพ์อักษรไทยขึ้น	

	 จากหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทยนั้น	เริ่มขึ้น

ในประเทศพม่า	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๕๙	โดย	แอน	จัดสัน	(Ann	Judson)	และช่าง

พิมพ์ชื่อเฮาส์	 (Hough)	 แล้วย้ายแท่นพิมพ์ไปตั้งถาวรที่โรงพิมพ์ของคณะแบบ

ติสต์ในเมืองกัลกัตตา	 ประเทศอินเดีย	 ในปี	 พ.ศ.	๒๓๖๙	 แท่นพิมพ์นี้ได้พิมพ์

ตำราไวยากรณ์ของร้อยเอกเจมส์	โลว์	(James	Low)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๗๑	

	 จากนั้น	 นักสอนศาสนาชื่อโรเบิร์ต	 เบิร์น	 (Robert	 Burn)	 และธอมสัน	

(Thomson)	 ได้ซื้อแท่นพิมพ์นี้ไปตั้งที่สิงคโปร์	 รับพิมพ์หนังสือไทย	 การพิมพ์

หนังสือไทยในช่วงแรก	 กลุ่มมิชชันนารีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับศาสนาที่สิงคโปร์

แล้วส่งมาแจกที่กรุงเทพฯ	

	 ต่อมา	 นักสอนศาสนาคณะหนึ่งได้ซื้อแท่นพิมพ์ไว้จากนิกายลอนดอน	

มิชชันนารีโซไซตี้	 (London	 Missionary	 Society)	 และมอบให้หมอแดน	 บีช	

บรัดเลย์	(Dan	Beech	Bradley)	นำมาใช้ในกรุงเทพฯ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๗๘	และ

เริ่มพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีถัดมา	ส่วนใหญ่พิมพ์คำสอนศาสนาคริสต์	
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	 ปี	พ.ศ.	๒๓๘๒	หมอบรัดเลย์ได้รับจ้างพิมพ์ประกาศของทางราชการเรื่อง

ห้ามสูบฝิòน	นับเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ทางราชการฉบับแรก	

	 ป	ีพ.ศ.	๒๓๘๗	เกดิหนงัสอืขา่ว	บางกอกรคีอรเ์ดอร ์(Bangkok	Recorder)	

นับเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย	

	 ปี	 พ.ศ.	๒๔๐๑	 รัชกาลที่	 ๔	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นใน

พระบรมมหาราชวัง	 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรงพิมพ์อักษรพิมพการ	 และเริ่มพิมพ์

หนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งแรก	

	 หนังสืออ่านเล่นของไทยเริ่มมีการพิมพ์จำหน่ายในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 โดย

โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์พิมพ์เรื่องไทยและเรื่องแปลจากภาษาจีน	 เช่น	 สามกäก	

ซึ่งมีคนนิยมอ่านมาก	

	 ปี	 พ.ศ.	๒๔๐๔	 ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือตามแบบตะวันตกเริ่มเกิดขึ้น

ในประเทศไทย	 เมื่อหม่อมราโชทัยขายลิขสิทธิ์	 “นิราศลอนดอน”	 แก่หมอ	

บรัดเลย์	เป็นเงิน	๔๐๐	บาท	

	 ในสมัยรัชกาลที่	๕	มีโรงพิมพ์ใหญ่ที่พิมพ์หนังสืออ่านเล่นอยู่	๒	แห่ง	คือ	

โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ที่คลองบางหลวง	พิมพ์หนังสือร้อยแก้ว	และโรงพิมพ์หมอ

สมิธ	(Samuel	John	Smith)	พิมพ์ร้อยกรอง	(พิมพ์เรื่องของสุนทรภู่จำหน่าย)	

ต่อมาจึงมีโรงพิมพ์อื่นๆ	 เช่น	 โรงพิมพ์นายเทพที่ปากคลองตลาดซึ่งพิมพ์เรื่อง

จีน	และโรงพิมพ์เรื่องจักรๆ	วงศ์ๆ	ย่านวัดเกาะ	สำเพ็ง	สะพานหัน	ฯลฯ	
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หากจะปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา	

จำเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่าน	

ให้เป็นวัฒนธรรมของชาติและทำให้เกิดทั่วแผ่นดิน	
	
ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
ราษฎรอาวุโส  
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เส้นทางสายหนังสือสำหรับเด็กมีจังหวะก้าวที่รวดเร็วกว่าแต่ก่อนๆ	 ในยุค

ก้าวสู่การศึกษาแผนใหม่	 กล่าวคือในปี	 พ.ศ.	๒๔๓๐	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นและโอนโรงเรียนต่างๆ	

ที่มีอยู่ในสมัยนั้นมาขึ้นกับกรมศึกษาธิการทั้งหมด	 โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรง

ราชานุภาพ	 (เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชา	

นุภาพ)	 ทรงเป็นผู้บัญชาการกรมศึกษาธิการ	 และได้ทรงนิพนธ์	 “หนังสือแบบ

เรียนเร็ว”	ขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๓๑	ให้ใช้สอนในโรงเรียนแทน	แบบเรียนหลวง ๖ เล่ม 

ของพระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย	 อาจารยางกูร)	 หนังสือแบบเรียนเร็วนี้ช่วยให้

นักเรียนอ่านออกเขียนได้ภายในเวลาหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง	 แทนที่จะต้องใช้เวลา

เรียนถึง	๓	ปี	อย่างแต่ก่อน	

และอีกไม่กี่ปีต่อมาก็มีการจัดตั้ง	 กระทรวงธรรมการ	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑	

เมษายน	พ.ศ.	๒๔๓๕	(ตอ่มาเปลีย่นชือ่เปน็กระทรวงศกึษาธกิาร)	มกีรมศกึษาธกิาร

เป็นกรมหนึ่งของกระทรวงธรรมการ	 กองแบบเรียนของกรมศึกษาธิการทำหน้าที่

ั ื โ ี

เป็นกรมหนึ่งของกระทรวงธรรมการ	 กองแบบเรียนของกรมศึกษาธิการทำหน้าที่
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เกี่ยวกับการจัดพิมพ์แบบเรียนต่างๆ	 (ต่อมาในปี	 พ.ศ.	๒๔๕๔	 ได้แยกกองแบบ

เรียนไปเป็นกรมราชบัณฑิต	 มีหน้าที่สร้าง	 รวบรวม	 และรักษาสรรพแบบอย่าง

สำหรับศึกษาเล่าเรียนทั่วไป)	

	

สร้างแบบเรียน คือ สร้าง “แบบ” เด็กไทย 
 

ตั้งแต่	 พ.ศ.	๒๔๔๐	 เป็นต้นมา	 กรมศึกษาธิการได้ผลิตหนังสือหัดอ่าน

หลายชดุ	 ไดแ้ก	่ แบบสอนอา่นเลม่ ๑	 -	๔ แบบสอนอา่นภมูศิาสตร ์ แบบสอนอา่น

จินตกวีนิพนธ์ ซึ่งคัดเลือกตัดตอนมาจากวรรณคดีสำคัญๆ	 บางเรื่อง	 ได้แก่	

อิเหนา สังข์ทอง ราชาธิราช สามกäก รามเกียรติ์ พระอภัยมณี และ	ดอกสร้อย 

สุภาษิต	นอกจากนีก้ม็	ีแบบสอนอา่นพงศาวดาร	แบบสอนอา่นธรรมจรยิา	หนงัสอื

พลเมอืงด	ีเป็นต้น	

เนื้อหาวิชาความรู้เรื่องเมืองไทยในสมัยนั้นได้กำหนดไว้ว่า	 ให้เรียนวิชา

ภูมิศาสตร์	พงศาวดาร	(ประวัติศาสตร์)	หน้าที่พลเมืองและจรรยา	(ศีลธรรม)	

ชนชั้นสูงผู้มีโอกาสในการจัดการศึกษาของชาติในยุคนั้น	 ต่างมีแนวคิดที่

ยอมรับความสำคัญของแบบเรียนในแง่ของการเป็นเครื่องมือใช้ส่งผ่านทัศนคติ

ทางการเมืองที่รัฐพึงประสงค์มาสู่ประชาชน	 ดังข้อความจากเอกสารสำคัญของ

ทางการ	:-	
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“จะให้ไพร่ฟ้าพลเมืองมีนิสัยใจคออย่างไร รัฐบาลมีอำนาจที่

ตกแต่งนิสัยใจคอไพร่บ้านพลเมืองได้ด้วยการแต่งหนังสือ

สำหรบัสอนเดก็ในโรงเรยีน...” (สมเดจ็กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 

เอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๖ ศ.๔/๒๖ เรื่องคิดจัดโรงเรียน

กสิกรรม) 
 

“หนังสือเรียนเป็นหลักสำคัญของการศึกษา โดยเหตุว่ารัฐบาล

ต้องการให้ราษฎรมีความรู้อย่างไร หรือในที่สุดจะให้มีนิสัย

ใจคออย่างไร อำนาจของรัฐบาลอยู่ในการแต่งหนังสือสอนเด็ก 

เหตุฉะนั้น การแต่งหนังสือสร้างหนังสือควรอยู่ในกระทรวง

ธรรมการ...” (เอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๖ ศ.๑/๑ 

รายงานการประชุมข้าหลวงเทศาภิบาล ร.ศ.๑๒๖) 

	

แบบสอนอ่านธรรมจริยา	 เล่มแรกที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี	 (สนั่น	

เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	แต่งขึ้นเป็นครั้งแรก	ตีพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๔	ซึ่งขณะนั้น

มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์	 ดำรงตำแหน่งเป็นนายตรวจฝ่าย

ศึกษาธิการ	 แต่งแบบเรียนนี้ขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้า		

กิตติยากรวรลักษณ์	 ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการ	 เป็นหนังสือ

เล่มเดียวจบ	มีเนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาที่บุคคลทั่วไปพึงประพฤติ	
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ในปตีอ่มา	 มปีระกาศของกระทรวงธรรมการใหบ้คุคลแตง่แบบเรยีนธรรมจรยิา

ตามหัวข้อที่กระทรวงกำหนด	 ผู้ใดแต่งได้ดีที่สุดจะได้รับคัดเลือกไว้เป็นแบบเรียน

หลวง	 โดยได้รับเงินรางวัลบทละ	 ๓	 บาท	 (เอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติ	

ศธ.๙.๒/๓๓	เรื่องลิขสิทธิ์หนังสือตำราเรียน)	เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจึงได้แต่ง	

แบบสอนอ่านธรรมจริยาใหม่	 ออกมาเป็นชุด	 ๕	 เล่ม	 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความ

รักชาติและความภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เพิ่มเติมจากชุดแรกที่แต่งไว้	

	

สร้างเสริมแบบเรียนไทยโดยบาทหลวงฝรั่ง 
	

แบบเรียนที่แต่งขึ้นโดยภาคเอกชนที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การ

ศึกษาไทย	เห็นจะต้องยกให้หนังสือ	ดรุณศึกษา เล่ม	๑	-	๕	ซึ่งแต่งโดย	ฟ.ฮีแลร์	

ครูผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญในอดีต	 หนังสือชุดนี้มุ่งหมายเรียนภาษาไทยในชั้น

ประถมมูลและชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๔	ในช่วง	พ.ศ.	๒๔๕๓	หนังสือชุดนี้แสดง

ถึงความแตกฉานทางภาษาไทยของนักบวชชาวฝรั่งเศส	 โดยเนื้อหาภายในเล่มจะ

เป็นกลอนและภาพประกอบสอนเด็ก	 ทำให้ได้รับการยอมรับใช้เป็นตำราเรียนที่ใช้

ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ	 อย่างแพร่หลาย	

(ดรุณศึกษา ตอน	 กอ	 ขอ	 เคยได้พิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕)	
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วิ™าเหมือนสินค้า 

วิชาเหมือนสินค้า	 อันมีค่าอยู่เมืองไกล	

ต้องยากลำบากไป	 จึงจะได้สินค้ามา	

จงตั้งเอากายเจ้า	 เป็นสำเภาอันโสภา	

ความเพียรเป็นโยธา	 แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ	

นิ้วเป็นสายระนาง	 สองเท้าต่างสมอใหญ่	

ปากเป็นนายงานไป	 อัช¨าสัยเป็นเสบียง	

สติเป็นหางเสือ	 ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง	

ถือไว้อย่าให้เอียง	 ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา	

ปัญญาเป็นกล้องแก้ว	 ส่องดูแถวแนวหินผา	

เจ้าจงเอาหูตา	 เป็นล้าต้าฟังดูลม	

ขี้เกียจคือปลาร้าย	 จะทำลายให้เรือจม	

เอาใจเป็นปóนคม	 ยิงระดมให้จมไป	

จึงจะได้สินค้ามา	 คือวิชาอันพิสมัย	

จงหมั่นมั่นหมายใจ	 อย่าได้คร้านการวิชา	
	

แต่งโดย ฟ.Œีแลร์ (จาก ดรุณศึกษา เล่ม ๓) 
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	 เจษฎาจารย์	 ฟ.ฮีแลร์	 เป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล	 ๑	 ใน	 ๕	

ท่านแรกที่เดินทางมารับงานด้านการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เมื่อ	 พ.ศ.		

๒๔๔๔	ในวัย	๒๐	ปี	จากการฝึกฝนภาษาไทยจนสามารถแต่งแบบเรียนไดแ้ละ

แสดงถึงความแตกฉานในภาษาไทย	 ทำให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โปรดให้เป็นผู้แปลจดหมายของ	มองซิเออร์	 เดอ	วีเซ	ว่าด้วยเรื่องโกศาปานไป

ประเทศฝรั่งเศส	 โดยราชบัณฑิตสภาได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่มเข้าไปในชุด

ประชุมพงศาวดาร	โดยแบ่งเป็น	๑๔	ภาค	คือ	ภาคที่	๔๗	ถึงภาคที่	๖๐	โดย

ใช้ใช้ชื่อว่า	 “โกศาปานไปฝรั่งเศส” นอกจากท่านจะแปลหนังสือได้ดีแล้ว	 มี

ความรู้และรักในโคลง	ฉันท์	กาพย์	กลอน	และมีความแม่นยำในเรื่องศัพท์ทุก

ประเภท	ไม่ว่าจะเป็นศัพท์ในประวัติศาสตร์	ศาสนา	หรือวรรณคดี	ทำให้ได้รับ

เชิญเป็นสมาชิกของสมาคมวรรณคดี	ณ	ราชบัณฑิต	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๕	

หนังสือนิทาน-อ่านสนุก...ปลูกฝังความดีด้วยความงาม 
	

ในปี	 พ.ศ.	๒๔๕๓	 มีหนังสือ	 “นิทานสุภาษิต”	 (ร.ศ.	๑๒๘)	 เป็นแบบเรียน

อ่านภาษาไทย	ซึ่งกรมศึกษาธิการประกาศให้สามัคยาจารสมาคมแต่งประกวดกัน

ในหัวข้อจรรยา	และคัดเลือกเรื่องดีมาจัดพิมพ์รวมเล่ม	มีทั้งหมด	๕๓	เรื่อง	 เป็น
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เรื่องที่พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหลวงวชิรญาณวโรรส		

เรียบเรียงไว้หลายเรื่อง	 ได้แก่	 นกกินปลา หงส์ทองลอง

อีกที ความเชื่อ เป็นอะไรดีเอ่ย	และ	เงินสลึง 

ส่วนเรื่องอื่นๆ	 เช่น	 โคนันทวิศาล	 (ม.ร.ว.เปีย	

มาลากุล	 ณ	 อยุธยา) เด็กเลี้ยงแกะ	 (ขุนสภาเสพ	

(ช่วง))	 กระต่ายตื่นตูม	 (พระยาประกาศวุฒิสาร	 (สุ่น		

บุณโญปการ))	ม้าอารี (พระยาโอวาทวรกิจ)	ช้างกับมด	

(ร.	อ.	ต.	ขนุอกัษรสทุธิ)์	กิง้กา่ไดท้อง	(นายตว่น	เปรยีญ)	

นกมีหูหนูมีปีก	 (พระยาวิจิตรธรรมหปริวัฒน์)	 สอนลูกให้เป็นโจร	 (พระยาพิรุฬห์

พิทยาพรรณ	(สวน	พุกกะเวส))	เป็นต้น	

ปี	 พ.ศ.	๒๔๕๕	 กรมราชบัณฑิต	 ได้จัดพิมพ์หนังสือแบบสอนอ่านรวมเรื่อง	

“นิทานอีสป”	 แปลและเรียบเรียงโดยพระจรัสชวนะพันธ์	 (สาตร	 สุทธเสถียร)	

(ภายหลงัเลือ่นบรรดาศกัดิเ์ปน็พระยาเมธาธบิด)ี	มทีัง้หมด	๔๕	 เรือ่ง	 เชน่	ราชสหี์

กับหนู ลากับจิ้งหรีด กากับนกยูง กระต่ายกับเต่า ชาวนากับงูเห่า เทพารักษ์กับ

คนตัดต้นไม้ กบเลือกนาย กวางกับเสือ เป็นต้น	

จุดประสงค์ในการรวมนิทานอีสปเล่มนี้	 เพื่อให้เด็กชั้นมูลหรือชั้นประถมได้

ใช้อ่าน	 โดยมีเจตนาให้เด็กได้อ่านหนังสือแตกฉาน	 และรู้จักตัวสะกดต่างๆ	 ได้		

ถูกต้อง	
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อนึง่	 สำหรบัการจดัพมิพ	์นทิานอสีป	 ภาคเอกชนไดจ้ดัพมิพม์ากอ่นหนา้นัน้

แล้ว	 โดยใช้ชื่อว่า	 อิศปปกรณัม	 เมื่อ	 พ.ศ.	๒๔๓๔	 นับว่าเป็นหนังสือเด็กเก่าแก่

ที่สุดอีกเล่มหนึ่งของไทย	จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ศึกษาพิมพการ	

และอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจในสองทศวรรษต่อมาคือ	 เทพปกรณัม	 (๒๔๕๑)	

แต่งโดยนายบี.โอ.คาตไรท์	 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบ	 เป็นประเภท

เทพนิยาย	 แปลจากเรื่องของต่างประเทศ	 มีเรื่อง	 อาละดินกับโคมวิเศษ อาลีบา

บากับพวกปล้น	เป็นต้น	

	 นิทานที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับความนิยมสืบทอดมาถึงปัจจุบัน	 และเป็นที่รู้จักกัน

ทัว่โลกมากทีส่ดุรวมถงึในประเทศไทยดว้ย	คอื	นทิานอสีป	ซึง่นอกจากจะมเีรือ่งราว

สนุกสนานแล้ว	 ด้านหลังเล่มยังมีคติสอนใจจากเนื้อเรื่อง	 ด้วยคำว่า	 นิทานเรื่องนี้

สอนให้รู้ว่า...	

	 นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ	 จากทาสผิวสีคนหนึ่งชื่อ	

“อีสป”	 (Aesop)	ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา	๕๖๐	-	๖๒๐	ปีก่อนคริสต์ศักราช	 เป็นคน

รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์	 แต่มีจิตใจที่งดงาม	 อีสปไปทำงานเป็นทาสที่เกาะซามอส	

ในระหว่างที่เป็นทาส	 อีสปได้นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและนายของเขา	 ด้วยการเป็น

นักเล่านิทานผู้มีความสามารถจนเป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น	 ในที่สุดอีสปก็ถูก
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ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส	 เนื่องจากความเป็นผู้ที่มีไหวพริบและสติ

ปญัญาอันเฉียบแหลมนั่นเอง	

	 อีสปสามารถเอาชนะใจชาวกรีกได้	 ด้วยการเล่าเรื่องที่สนุก	 สอดแทรกด้วย

ปรัชญาแง่คิด	 และคติสอนใจต่างๆ	 ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ	 อีก

ทั้งยังนำคติที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองได้ด้วย	

นิทานของอีสปได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง	ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการ

เล่านิทานเป็นกิจวัตร	 จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี	 และ

ทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่	

	 ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ	 เขาจะใช้ตัวละครที่เป็น

สิงสาราสัตว์ทั่วไป	 เช่น	 หมาป่ากับลูกแกะ	 สุนัขกับเงา	 ราชสีห์กับหนู	 กบเลือก

นาย	กระต่ายกับเต่า	ฯลฯ	

	 สนันษิฐานกนัวา่	 นทิานอสีป เขา้มาในไทยในสมยักรงุศรอียธุยา	 ชว่งสมยัของ

พระนารายณ์มหาราช	 มีชาวกรีกเข้ามารับราชการคือ	 คอนสแตนติล	 ฟอลคอน	

หรือ	 เจ้าพระยาวิชาเยนทร์	 และมีการเล่าต่อๆ	 กันมา	 ครั้นเมื่อมีการพิมพ์เกิดขึ้น	

จงึไดม้	ีนทิานอสีป เปน็ตวัหนงัสอืและปรบัแตง่สำนวนการเลา่ไปหลากหลายสำนวน	

ตลอดจนหลากหลายวิธีการ	และสืบมายาวนาน	

	

เปน็ตวัหนงัสอืและปรบัแตง่สำนวนการเลา่ไปหลากหลายสำนวน
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ในชว่ง	พ.ศ.	๒๔๕๖	-	๒๔๖๒	กรมราชบณัฑติ	กระทรวงธรรมการ	ไดจ้ดัพมิพ์

หนังสือสำหรับเด็กที่มิใช่แบบเรียนขึ้นหลายเล่ม	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแปล	 ได้แก่

เรื่อง	 นายแย็กผู้ฆ่ายักษ	์ เด็กที่เมืองจีน เด็กที่เมืองญี่ปุ่น ฉันอยากเป็นกลาสี 

แอฟรกิาใต ้ความลกึลบัของรปูเทา้นกอนิทรงีา	และ	ปกณิณกประวตักิารคนกบัเรอื 

“หนังสืออ่านเล่น
สำหรับเด็ก” 
ของกรมราชบัณฑิต 
กระทรวงธรรมการ 
ช่วง พ.ศ. ๒๔๕๖ - 
๒๔๖๒ 

มูลเหตุที่กรมราชบัณฑิตจัดพิมพ์	 “หนังสืออ่านเล่น”	 (Book	 for	 Fun)	

สำหรับเด็ก	 ก็ด้วยหนังสือที่นำความเพลิดเพลินมาให้เด็กได้นั้น สามารถเพาะ

นิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นได้ ดังข้อความแจ้งอยู่ในปกหลังของหนังสือว่า	
	

“ด้วยเด็กๆ ในสมัยนี้ เมื่อเรียนหนังสือ เช่น แบบเรียนเร็ว มูล 

บทบรรพกิจ หรือประถม ก กา มากับครูแล้ว ก็ไม่มีหนังสืออะไร

จะอ่านเล่นโดยลำพังตนเองให้เพลิดเพลินได้ จะหันหน้าไปทาง
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ไหนก็พบแต่แบบเรียนและหนังสือที่เป็นข้อความไม่เหมาะสมหรือ  

ยุ่งยากเกินไปทั้งนั้น หนังสือเช่นนี้ถึงจะซื้อหามาให้เด็กอ่าน โดยมาก

เด็กก็จำใจจำต้องอ่านไปอย่างนกแก้วพูดภาษาคน ไม่เป็นประโยชน์

แก่การที่จะเพาะนิสัยใจคอเท่าใดนัก เมื่อกรมราชบัณฑิตเห็น

เป็นการบกพร่องอยู่เช่นนี้จึงได้คิดให้มีหนังสือขึ้นชุดหนึ่ง ทำเป็นเล่ม

เล็กๆ พิมพ์ด้วยตัวอักษรโตๆ มีรูป ว่าด้วยเรื่องง่ายๆ และใช้ถ้อยคำ

อย่างจะมิให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่าย...” 

	

ความดังกล่าวนี้	 ชี้ให้เห็นว่าการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กเป็นงาน

สำคัญที่จะต้องมีองค์ความรู้	 อย่างน้อยก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา

การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย	 อันได้แก่	 ศิลปะการเขียน	 การออกแบบ	 การผลิต

หนังสือ	 น่าเสียดายที่ขาดความต่อเนื่อง	 องค์ความรู้ในเรื่องหนังสือเด็กของเราจึง

ไม่ได้เพิ่มผลผลิตจนกลายเป็นคลังปัญญาที่พร้อมจะงอกเงยดอกผล	 หรือเป็นทุน

ทางวัฒนธรรมสำหรับอนุชนรุ่นต่อรุ่น	
	

“เดิมทีเยาวชนไม่มีหนังสืออ่านของตน เมื่อจะอ่านหนังสืออ่านเล่นก็

ต้องเอาเรื่องที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใหญ่มาอ่าน มาภายหลังจึงเห็นกันว่า 

การที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญทางสติปัญญาและจิตใจของ
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เยาวชนนั้น หนังสือที่เขียนขึ้นสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะนั้นมี

ความสำคัญเป็นอันมาก... 
 

ระยะที่มีหนังสืออ่านร้อยแก้วสำหรับเด็กโดยเฉพาะนั้นเริ่มประมาณ 

พ.ศ.๒๔๖๐ ในตอนนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ผู้แต่งเรื่องสำหรับ

เด็กหลายเรื่อง ทั้งที่แปลจากภาษาอังกƒษและเขียนจากวรรณคดี

เก่าๆ ของไทย เช่นเรื่อง นายแย็กผู้ฆ่ายักษ์ ความลึกลับของรูปเท้า

นกอินทรีงา เด็กที่เมืองญี่ปุ่น และสรรพสิทธิ์ เป็นต้น การดำเนินการ

ในเรื่องนี้แม้เด็กจะนิยมอ่าน แต่ก็ได้ทำๆ หยุดๆ กัน...” 

(เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๐˘ : ๕๕)

	

หนังสือดีที่ต้องห้ามในสมัยรัชกาลที่ ๖ - ๗ 
	

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	มีการจัดพิมพ์หนังสือ	ทรัพยศาสตร์ เล่ม ๑ - ๒	(ในยุค

นั้นเขียนว่า	ทรัพยสาตร)์	 โดยโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ	ผู้เขียนคือพระยาสุริยานุวัตร	

(เกิด	 บุนนาค)	 เป็นหนังสือที่เสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 และอธิบายถึงระบบ

เศรษฐกิจในประเทศตะวันตกในสมัยนั้น	 เอาแนวคิดและกลไกระบบเศรษฐกิจ

แบบตะวันตกมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยโดยไม่ลืมรากฐานที่ไทยเป็นสังคม

เกษตรกรรม	 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนายากจน	 ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
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เศรษฐกิจไทย	 และทัศนะที่คนไทยยุคก่อนมองปัญหาเศรษฐกิจไทย	 เป็นหนังสือ

ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของคนไทย	ที่ได้แค่เปิดประตูแง้มออกมาสู่โลกหนังสือ

ก็ต้องชะงักงัน	 เพราะถูกทางราชการขอร้องไม่ให้เผยแพร่	 ทั้งที่ตีพิมพ์เพื่อเป็น

หนังสือประกอบการเรียน	 และได้รับอนุญาตจากกรมศึกษาธิการแล้ว	 เมื่อ	 พ.ศ.		

๒๔๕๘	 เนื่องจากรัชกาลที่	 ๖	 ได้ทรงเขียนวิจารณ์	ลงในวารสาร	สมุทรสาร ของ		

ราชนาวีสมาคม	 ว่าเป็นหนังสือที่จะทำให้เกิดริษยากันและแตกสามัคคีกัน	 พร้อม

ทั้งเสนอลัทธิทรัพยศาสตร์ใหม่	 คือ	 “ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วนั้นแหละเป็น

ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง”	

	

หนังสือ “ทรัพยสาตร์” -  
หนังสือต้องห้าม 

aw.indd   44 7/28/11   10:56:29 AM



��  |  กำเนิดหนังสอืเดก็ของไทยสูรุ่่งอรุณของหนังสอืโรงเรียน
��  |  กำเนิดหนังสอืเดก็ของไทยสูรุ่่งอรุณของหนังสอืโรงเรียน

��

	 หลังจากนั้นจึงไม่มีใครกล้าเขียนตำราทางเศรษฐศาสตร์อย่างเปิดเผยอีก	

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	 ๗	 รัฐบาลได้ออกกฎหมาย	 ห้ามสอนลัทธิเศรษฐกิจ	 โดย

ถอืวา่การกระทำดงักลา่วเปน็ความผดิอาญา	และหนงัสอื	ทรพัยศาสตร ์เลม่	๑	-	๒	

ก็ถูกประทับตราในฐานะหนังสือต้องห้าม	

ว่ากันว่า	 ความใฝ่ฝันที่จะเห็นประเทศไทย	 พัฒนาไปสู่ประเทศที่มั่งคั่ง	

เขม้แขง็	 เปน็อสิระ	 เปน็ตวัของตวัเอง	 และมคีวามเปน็ธรรมในสงัคม	 อนัจกัไดจ้าก

หนังสือเล่มนี้	 เป็นสิ่งที่ก้าวล้ำหน้าความคิดอ่านของชนชั้นนำไทยในขณะนั้นไป

อย่างมาก	!	

ต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.	๒๔๗๕	 ทรัพยศาสตร์ 

เล่ม	 ๓ จึงได้รับการตีพิมพ์ออกมาเป็นครั้งแรก	 ในปี	 พ.ศ.	๒๔๗๗	 ภายในชื่อ	

เศรษฐกิจ-การเมือง	 หรือ	 เศรษฐวิทยา เล่ม	 ๓ เพื่อให้

หนังสือชุดนี้มีความสมบูรณ์	 และอีกราว	 ๒๐	 ปี	 ต่อมา	

จึงมีการจัดพิมพ์รวมเล่ม	 ๑	-	๓	 เป็น	ทรัพยศาสตร์ฉบับ

สมบูรณ์ และเมื่อมีการวิจัย	 “๑๐๐	 เล่มหนังสือดีที่คน

ไทยควรอ่าน” ทรัพยศาสตร์ คือหนึ่งในร้อยเล่มอันทรง

คุณค่าควรแก่การอ่าน	!!		

	

aw.indd   45 7/28/11   10:56:31 AM



��  |  กำเนดิหนงัสอืเด็กของไทยสูรุ่่งอรุณของหนังสอืโรงเรียน
��  |  กำเนดิหนงัสอืเด็กของไทยสูรุ่่งอรุณของหนังสอืโรงเรียน

เพลงกล่อมเด็ก : 
จากมุขปาฐะสู่หนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยเล่มแรก 

	

พ.ศ.	๒๔๖๓	สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งทรงบริหารหอสมุด

วชิรญาณ	 ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมบทกล่อมเด็กที่ใช้ขับกล่อมอยู่

ตามหัวเมืองภาคต่างๆ	 แล้วรวมพิมพ์เป็นเล่ม	 เรียกชื่อว่า	 “บทกลอนกล่อมเด็ก” 

พิมพ์ในปี	 พ.ศ.	๒๔๖๔	 ประกอบด้วยบทเห่เด็ก	 (บทกล่อมให้เด็กนอน)	 ๗๑	 บท	

บทปลอบเด็ก	๔๒	บท	และบทเด็กเล่น	(เพลงที่เด็กร้องเล่น)	๖๖	บท	กล่าวได้ว่า

เราได้เปิดถนนสายหนังสือให้เด็กปฐมวัย	 จากวรรณกรรมมุขปาฐะสำหรับเด็กเล็ก

ที่เรามีมาแต่โบราณกาล	
 

“แต่เก่าก่อนมา พอเด็กลืมตาดูโลก หูฟังเสียงต่างๆ เป็น ก็ได้ยิน

เสียงเห่กล่อมนอนเปลไกวกันเรื่อยมา จนสอนนั่ง สอนยืน สอน

เดิน ล้วนมีบทกลอนสอนไว้ เช่น บทสอนยืนที่ล่อให้เด็กยืนก็มีว่า 

“ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน ไข่ตกดิน อดกินไข่เน้อ” เป็นต้น 
 

ยังมีบทขู่เวลาลูกน้อย ๖-๗ เดือนในเปลไม่ยอมนอน ชอบดูอะไรเล่นๆ 

เพราะกำลังเป็นเวลาที่เด็กหัดเรียนรู้สิ่งรอบๆ ตัว บทนั้นก็มีเป็นต้นว่า 

เพลงกล่อมเด็ก : 
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“แมวหง่าวเอย ไต่ราวลงมา คนนอนไม่หลับ กินตับเถิดวา” หรือ 

“ตุäกแกเอย ตัวลายพร้อยพร้อย งูเขียวตัวน้อย ห้อยหัวลงมา คนนอน

ไม่หลับ มากินตับเถิดวา” 

บทปลอบ เวลาเด็กน้อยๆ ร้องไห้ก็มี เช่น “แต่เช้าแต่ เขาแห่ยาย

มา...” บทสอนให้ใช้อากัปกิริยาปนเล่น เช่น “แกว่งแขนเสีย จะด่วน

ไป ลูกร้องไห้ ด่วนไปด่วนมา” 

บทร้องเล่นสนุกÊ เช่น เมื่อเด็กยังอ่อนก็ให้หัดเล่น “แมงมุมขยุ้ม

หลังคา” หัดให้เด็กใช้นิ้วเป็น จับหลังมือตัวเอง แล้วคนเลี้ยงก็ช่วยจับ

ต่อๆ กัน ขยุ้มขึ้นๆ ลงๆ เด็กโตก็เล่นเข้าแถวลอด “รีรีข้าวสาร สอง

ทะนานข้าวเปลือก” ถ้าเล่น “งูกินหาง” ก็ร้องบทไป แล้วไล่ตะครุบ

กันไป” 

บทกลอนทุกระดับวัยของเด็กมีมากมายให้เลือกใช้ในโอกาส

ต่างÊ เป็นวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับสอนเด็กตั้งแต่ยังไม่รู้หนังสือ พอ

เติบโตเข้าโรงเรียนหรือหัดเรียนกับผู้ใหญ่ก็ใช้บทกลอนอีก บทเรียน

ดั้งเดิมที่มีเหลือก็คือ “จินดามณี” แต่ครั้งเก่า หรือ “มูลบทบรรพกิจ” 

ฯลฯ ก็สอนด้วยวิธีของกาพย์กลอน” 

(คุณหญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ๒๕๑๕) 
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จากนโยบายการศึกษาแผนใหม่ของไทย	กอปรกับเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เอื้อ

ต่อการผลิตหนังสือจำนวนมากๆ	 ในยุคก่อตั้งกรมศึกษาธิการสืบมา	 เรามีการ

ผลิตหนังสือสำหรับเด็กจำนวนมาก	โดยเฉพาะหนังสือแบบเรียน	ไม่ว่าจะเป็นแบบ

เรียนภาษาไทย	ธรรมจริยา	นิทาน	และอื่นๆ	ทั้งจากการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิม

ของไทยมารังสรรค์ใหม่	และนำมาจากต่างประเทศ	หลักๆ	เป็นงานผลิตของทาง

ราชการ	 มีอยู่บ้างที่เอกชนได้ผลิตขึ้น	 มีทั้งส่วนที่หนุนเสริมและส่วนที่ก้าวนำ

ราชการ	จนกลายเป็นหนังสือต้องห้าม	

น่าหาคำตอบว่า	 เส้นทางสร้างสรรค์หนังสือที่น่าสนใจที่แม้ทางการเปิดป้าย

นำทางไว้	 เหตุใดจึงไปได้ไม่ไกลก็เงียบหาย	 เช่น	 แนวคิดเรื่องการจัดทำหนังสือ

เพื่อความเพลิดเพลินอันจะช่วยเพาะนิสัยรักการอ่านได้เป็นอย่างดีนี้อย่างหนึ่ง	

ส่วนที่เป็นหนังสือห้ามไม่ให้อ่าน	 ก็น่าจะได้ตั้งคำถามเช่นกันว่า	 เราสูญเสียโอกาส

อะไรไปบ้าง	 ในการเปิดปัญญาแก่อนุชนของชาติ	 เพราะหากการอ่านไม่ได้นำมา

ซึ่งความสามารถในการตรึกตรอง	 วิเคราะห์วิพากษ์	 ตั้งคำถามกับความรู้ที่มีอยู่

และสังคมที่เป็นอยู่	คุณค่าของหนังสือย่อมลดน้อยถอยลง…	
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สังเขป	การศึกษากับหนังสือเด็กของไทย	
	

	 •	 ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	(รชักาลที	่๕)	ประเทศ

ไทยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากอันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก	 ซึ่ง

แพร่เข้ามาตั้งแต่รัชกาลก่อนแล้ว	

	 •	 รัชกาลที่	๕	ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา	โปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งโรงเรียน

หลวงขึ้นเป็นครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง	 เมื่อ	 พ.ศ.	๒๔๑๔	 ให้พระยาศรีสุนทร

โวหาร	 (น้อย	 อาจารยางกูร)	 เมื่อครั้งยังเป็นหลวงสารประเสริฐ	 ปลัดกรม	

พระอาลกัษณเ์ปน็อาจารยใ์หญ	่นกัเรยีน	ไดแ้ก	่พระเจา้ลกูยาเธอ	พระราชวงศ	์และ

บตุรขุนนาง	

	 •	 ในปี	 พ.ศ.	๒๔๒๔	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่ตำหนักสวนกุหลาบ	

เรยีกวา่	 โรงเรยีนมหาดเลก็	 ความมุง่หมายในตอนตน้เพือ่หดัวชิาทหาร	 ตอ่มาโปรด

เกล้าฯ	ให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนพลเรือนเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการทั่วไป	และตั้งแต่	

พ.ศ.	๒๔๒๗	 เป็นต้นมา	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับสามัญชนตามวัด

ต่างๆ	 ทั้งในกรุงและหัวเมือง	 โรงเรียนสำหรับประชาชนแห่งแรกคือโรงเรียน	

วัดมหรรณพาราม	
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	 •	 เมือ่การศกึษาขยายออกไป	 จงึมพีระราชดำรทิีจ่ะแยกการจดัการศกึษาออก

จากกรมทหารมหาดเล็ก	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งกรมธรรมการขึ้นเป็นกระทรวง	นับแต่

นั้นมาการศึกษาของไทยก็ขยายออกไปสู่ราษฎรอย่างแท้จริง	

	 •	 ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๔๓๐	-	๒๔๗๐	หนังสือสำหรับเด็กของไทยมีวิวัฒนาการไป

อย่างรวดเร็วมาก	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา	

	 •	 ด้านบันเทิงคดีของไทยนั้น	 แต่เดิมเขียนเป็นร้อยกรองโดยได้เค้าเรื่องจาก

ชาดกและนิทานพื้นเมือง	 บันเทิงคดีร้อยแก้วในระยะแรกส่วนใหญ่แปลจากภาษา

อังกฤษโดยตรง	 ต่อมาจึงใช้เพียงโครงเรื่องและดัดแปลงตัวละครและฉากให้เป็น

ไทย	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่	๕	 เจ้านาย

และข้าราชการได้ไปศึกษาวิชาการในต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษมี

เป็นจำนวนมาก	 บุคคลเหล่านี้ได้ถ่ายทอดบันเทิงคดีของตะวันตกเป็นภาษา	

ร้อยแก้ว	 แต่เป็นที่นิยมอ่านเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษาดีและในวงสังคมชั้นสูง	 ส่วน

ชาวบ้านยังนิยมอ่านกลอนอยู่	

	 •	 มีการประกวดหนังสือสำหรับเด็ก	 คือ	 การประกวดหนังสือแสดงพระพุทธ

ศาสนาสำหรบัสอนเดก็	 ตามพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	

(รัชกาลที่	๗)	ดำเนินการโดยราชบัณฑิตยสถาน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๗๑	 เป็นต้นมา	
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เปน็การประกวดแตง่หนงัสอืเพือ่รบัพระราชทานรางวลัและพมิพพ์ระราชทานในงาน

พระราชพธิทีรงบำเพญ็กศุลวสิาขบชูา	 หนงัสอืทีไ่ดร้บัรางวลัในปแีรกคอื พทุธมามกะ 

แตง่โดยสมเดจ็พระมหาสมณเจา้	 กรมพระวชริญาณวโรรส	 และในปตีอ่มา	 (๒๔๗๒)	

เรื่องที่ได้รับรางวัลคือเรื่อง	ศาสนคุณ	แต่งโดย	ม.จ.	หญิงพูนพิศสมัย	ดิศกุล	

	 •	 เมื่อความเร่งด่วนในการผลิตตำราของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มลดลง	

ประกอบกับตลาดหนังสือหันไปสนใจนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่	 เริ่มตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

๒๔๗๒	เป็นต้นมา	เป็นเหตุให้หนังสือเด็กออกสู่ตลาดน้อยลง		

	 •	 ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในระยะหลังของยุคนี้ก็คือหนังสือชุด	

นทิานปญัญาสชาดก	เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๔๗๔	เปน็เรือ่งจากชาดกทีน่ำมาเขยีนใหง้า่ยขึน้

สำหรับเด็ก	

	 •	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๗	 การศึกษาของชาวไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น	 จำนวน	

ผู้อ่านออกเขียนได้มีมากขึ้นตามลำดับ	 แต่ผู้มีอาชีพในทางการเขียนหนังสือยังมี

ฐานะไม่สู้ดีนัก	 จนได้ชื่อว่า	 “นักประพันธ์ไส้แห้ง”	 หนังสือพิมพ์รายวันมีภาค

บันเทิงคดีมากขึ้น	 มีนิยายแปลหรือทำเสมือนแปลจากภาษาจีน	 นวนิยายแปลจาก

ภาษาอังกฤษ	ซึ่งมีทั้งเรื่องอิงพงศาวดารและอื่นๆ		
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“มีความมั่งคั่งอยู่ในหนังสือมากกว่าสมบัติโจรสลัดทั้งหมด	“	
																																																																														
วอลท์ ดิสนีย์ 
นักสร้างสรรค์การ์ตูนระดับโลก 
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รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน:
เพาะนักอ่านหว่านเมล็ดพันธุ“นักเขียน”

สู่บรรณพิภพ


รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน:
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ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในยุคเริ่มต้นการศึกษาแผนใหม่ในประเทศไทย	 ซึ่ง

นับเป็นบทบาทที่สำคัญมากในการส่งเสริมอ่านและการเขียนของเยาวชน	 คือการ

ผลิตหนังสือหรือนิตยสารขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ	 และบ้างก็เพื่อ		

ผู้อ่านนอกโรงเรียนด้วย	โดยดำเนินการขึ้นภายในโรงเรียน	

เริ่มจากคณะครูมิชชันนารีอเมริกันของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	 (เดิมชื่อ

โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง)	จัดทำ	จดหมายเหตุแสงอรุณ (๒๔๓๕)	เป็นหนังสือพิมพ์

นักเรียนที่กำหนดออกเป็นรายเดือน	 จัดว่าเป็นนิตยสารฉบับแรกสำหรับเด็กที่เกิด

ขึ้นในโรงเรียนเล่มแรก	 และเป็นแนวทางให้มีนิตยสารเกิดขึ้นในโรงเรียนอื่นๆ	 อีก

ในเวลาต่อมา	ได้แก่	

- กุมารวิทยา (๒๔๓๘)	ของโรงเรียนราชกุมาร	

- กุลสัตรี (๒๔๔๙)	ของมหามกุฎราชวิทยาลัย	

- สตรีพจน์ (๒๔๕๖)	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	ราชินีบำรุง	(๒๔๗๐)	

	 ของโรงเรียนราชินี	

- อัสสัมชัญอุโฆษสมัย (๒๔๕๗)	ของโรงเรียนอัสสัมชัญ	

- สวนกุหลาบวิทยา (๒๔๖๕)	ของโรงเรียนสวนกุหลาบ	

- แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ (๒๔๖๕)	ของโรงเรียนเทพศิรินทร์	

- เบญจมานุสาส์น (๒๔๖๗)	ของโรงเรียนเบญจมบพิตร	

- คอลเลซ์นิวส์ (๒๔๖๗)	ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	
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- ปรินส์รอยแยล (๒๔๗๐)	ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์	

	 มณฑลพายัพ	(เชียงใหม่)	

- ยุพราชวิทยา (๒๔๗๑)	ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	

	 มณฑลพายัพ	(เชียงใหม่)	

	 ฯลฯ	

	

หนังสือรายคาบ	 หรือที่ในสมัยต่อมาเรียกว่า	 “นิตยสาร”	 ของโรงเรียน

ต่างๆ	 ในยุคสมัยกว่าร้อยปีมาแล้ว	 ก่อนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย	 คือเกลียวคลื่นที่มีบทบาทต่อสายธารพัฒนาการของวงการหนังสือ

ของไทย	

หนังสือของโรงเรียนหลายฉบับ	 คือขุมพลังในการสร้างนักอ่านที่มีคุณภาพ

ให้สังคม	 และยังเป็น	 “เวที”	 สร้างนักเขียนให้ได้ก้าวเดินออกไปสู่ถนนสายบรรณ

พิภพ	และกลายเป็นนักเขียนแถวหน้าของประเทศในกาลต่อมา	

อย่างน้อยที่สุด	 นิตยสารโรงเรียนดังต่อไปนี้	 ได้ทำแล้วซึ่งคุณูปการที่เรียก

ไดว้า่เปน็	“best	practice”	ของยคุสมยันัน้กว็า่ได	้หากแตโ่รงเรยีนใดจะนำมาเปน็	

“ตน้แบบ”	อยา่งนอ้ยกน็กัเรยีนหรอืเดก็และเยาวชนนัน่แหละจะไดร้บัคณุานปุระโยชน	์
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จดหมายเหตุแสงอรุณ : 
แสงแรกแห่งอรุณของนิตยสารเพื่อเด็ก 

	

จดหมายเหตุแสงอรุณ หรือชื่อเต็มว่า	 DAYBREAK จดหมายเหตุ

แสงอรุณ	 เป็นนิตยสารที่จัดทำขึ้นในโรงเรียนฉบับแรก	 โดยคณะครูของโรงเรียน

วัฒนาวิทยาลัย	(เดิมชื่อ	โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง)	ออกเป็นรายเดือน	เริ่มฉบับแรก

เดือนมกราคม	 พ.ศ.	๒๔๓๕	 (ร.ศ.	๑๑๐)	 ริเริ่มโดย	 ศาสนทูต	 จอห์น	 เอ.	 เอกิน	

(John	 A.	 Eakin)	 มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน	 และทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

ในระยะแรก	

จดหมายเหตุแสงอรุณ	 ออกถึง

เดือนเมษายน	๒๔๔๖	(ร.ศ.	๑๒๑)	แล้ว

หยุดไปชั่วคราว	 จากนั้นได้ออกใหม่อีก

ครั้งในเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	

(ร.ศ.	๑๒๕)	ต่อมาใช้ชื่อบนปกว่า แมค

เอซิน วัฒนาวิทยา	 (แต่ยังมีคำว่า	

“จดหมายเหตุแสงอรุณ”	 เป็นอักษรตัว

เล็กบนปก)	 จัดทำถึงปีที่	 ๓๕	 (ไม่นับ

ช่วงที่หยุดไปประมาณ	 ๓	 ปี)	 เมื่อเริ่ม		
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ปีที่	 ๓๖	 (พ.ศ.	๒๔๗๓)	 เป็นต้นมา	 ได้เปลี่ยนชื่อนิตยสารเป็น	 วัฒนาวิทยาลัย	

ออกเป็นรายเดือน	ถึงปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	เปลี่ยนเป็นราย	๓	เดือน	ครั้น	พ.ศ.	๒๔๙๒	

ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรายปี	กลายเป็นหนังสืออนุสรณ์ประจำรุ่นของนักเรียนที่จบ

หลักสูตรในแต่ละปีไป	

จดหมายเหตุแสงอรุณ	 แม้จะเป็นนิตยสารที่จัดทำขึ้นในโรงเรียน	 ทว่ามุ่ง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อผู้อ่านทั่วไป	 ความมุ่งหมายในการจัดทำนั้น	 บรรณาธิการ	 (เจ.	

เอ.	เอกิน)	ได้แจ้งไว้ในฉบับแรกดังนี้	
	

ข้าพเจ้าเอดิเตอร์ ได้คิดจัดแจงเรื่องราวซึ่งจะนำมาลงในหนังสือ

จดหมายเหตุแสงอรุณนี้ คัดเลือกหาเรื่องที่พอจะเปนคติบ้าง กับเรื่อง

ในคริสศาสนาบ้าง เปนข่าวความสำคัญที่ต่างประเทศบ้าง และ

ธรรมเนียมบ้านเมืองที่ผิดกันกับธรรมเนียมเมืองสยามนี้ กับเหตุการณ์

อันแปลกปลาด ซึ่งมีอยู่ตามประเทศอื่นๆ กับวิชาการต่างๆ คือ เรื่อง

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ วิชาไฟฟÑา ลม อากาศ และจะมีคำสั่งสอน

เตือนสติให้รู้จักลักษณะการประพƒษติ์ พอจะรักษาตัวให้พ้นจากโรค

ไภยต่างๆ ให้มีความสุขสบายจำเริญมากขึ้นจริงแท้ และเรื่องเปนคุณ

เปนประโยชน์ ซึ่งจะได้นำมาลงในจดหมายเหตุนี้ก็ยังมีอยู่อีกมาก จะ

คิดให้สมควรกันกับท่านผู้เสียทรัพย์ที่ประสงค์หาความรู้ เหตุการณ์อัน

ดี มาเปนเครื่องสำหรับที่ช่วยตกแต่งสติปัญญาให้ไพโรจน์ยิ่งขึ้น 
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ข้าพเจ้าคิดจะมีรูปภาพพิมพ์ลงในจดหมายเหตุนี้ด้วย แต่การนั้นยังไม่

สำเร็จ จะต้องขอทุเลาไว้ก่อน ต่อภายหลังจึงจะมีรูปภาพ คือรูปสัตว์

ต่างๆ อันแปลกปลาดที่มิได้มีอยู่ในเมืองนี้ มีอยู่แต่ตามประเทศอื่นๆ 

นั้น 

อนึ่ง หนังสือจดหมายเหตุแสงอรุณนี้เปนคราวแรกออก ซึ่งออกแต่

เพียงเดือนละครั้งหนึ่งก่อน ถ้าเห็นว่าการนี้จำเริญดีขึ้น ต่อภายหลัง

จึ่งจะได้ออกเดือนละสองครั้ง ซึ่งข้าพเจ้าได้คิดการนี้ขึ้น ที่มิได้หวังผล

ประโยชน์กำไรในการนี้ไม่ คิดแต่จะให้สิ่งซึ่งเปนคุณเปนประโยชน์แก่

ท่านทั้งปวง เพราะดังนั้น จึ่งมิได้คิดราคาให้มากเหลือเกิน คิดราคา

เพียงปีละบาทหนึ่ง แต่พอช่วยเสียค่ากระดาษค่าพิมพ์เท่านั้น ถ้าท่าน

ผู้ใดที่อยู่ในแขวงกรุงเทพฯ จะต้องการหนังสือจดหมายเหตุแสงอรุณนี้

ตัง้แตส่บิแผน่ขึน้ไป กจ็ะไมค่ดิเอาคา่แสตมปด์ว้ย จะใหค้นนำหนงัสอืนี้

ไปส่งจนถึงบ้านแห่งท่าน 

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งปวงผู้ที่ได้รับจดหมายเหตุแสงอรุณตั้งแต่คราว

แรกนี ้ จะไดโ้ปรดชว่ยปา่วประกาศใหแ้กค่นทัง้ปวงทีไ่มท่ราบการนีด้ว้ย 

เพื่อจะให้แสงอรุณนี้แผ่ไปทั่วตลอด ส่องสว่างไปทุกแห่งทุกตำบล 

(จดหมายเหตุแสงอรุณ : มกราคม ร.ศ.	๑๑๐) 
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มีประจักษ์หลักฐานการเปิดให้นิตยสารเล่มนี้เป็น	 “พื้นที่”	 ของการเขียน	

ดังปรากฏใน	“คำนำของเอดิเตอร์”	ในฉบับเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๔๕๐	
	

ขา้พเจา้ตัง้ใจวา่ครัง้นีจ้ะอสุา่หจ์ดัการใหด้กีวา่แตก่อ่น เชน่จะใหม้เีรือ่ง

ตา่งๆ มากขึน้ ทัง้เปน็เรือ่งทีด่มีปีระโยชนท์ัง้นัน้ และจะพมิพแ์สงอรณุ

ให้เป็นเล่มใหญ่กว่าแต่ก่อนด้วย 

ครั้งนี้ตามที่ได้ตกลงกัน ข้าพเจ้าและพวกครูอเมริกันจะเป็นผู้จัดหา

เรื่องต่างๆ แล้วจะมีผู้ช่วยซึ่งเป็นชาวสยามเรียบเรียงตามสำนวน

โวหารแห่งภาษาชาวสยาม เพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้รับแสงอรุณได้อ่าน

โดยความพอใจสบาย ข้าพเจ้าตั้งใจจะสืบค้นเรื่องต่างๆ จากนอก

ประเทศบ้าง ในประเทศบ้าง กับทั้งจะมีผู้ส่งข่าวในหัวเมืองต่างๆ ใน

กรุงสยามนี้ ส่งข่าวมารวมกันในหนังสือพิมพ์แสงอรุณทุกๆ เดือนไป 

และเรื่องต่างๆ นั้นจะเป็นเรื่องมีคุณประโยชน์และเป็นเรื่องสำคัญควร

อ่านควรทราบ เพื่อความพอใจของท่านทั้งหลายที่มิเสียเงินเปล่าใน

การรับแสงอรุณ 
 

ข้าพเจ้าขอแจ้งความต่อท่านทั้งหลายเป็นพิเศษว่า แม้ท่านผู้หนึ่งผู้ใด

มีโอกาสแต่งเรื่องต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่บ้านเมืองก็ดี แก่บุคคลก็ดี 
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เป็นเรื่องน่าฟังก็ดี ส่งมายังข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะลงพิมพ์ให้เสมอ

เมือ่เหน็สมควร และเมือ่สิน้ปหีนึง่ๆ ทา่นผูใ้ดไดฝ้ากเรือ่งมคีณุประโยชน์

มาลงพิมพ์มากกว่าเพื่อนแล้ว จะได้รับรางวัลเป็นที่ระฦกของแสงอรุณ 

ในการที่ท่านส่งมานี้ แม้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้รับรางวัลก็ดี ท่านยังได้

รับความขอบใจอันสูงสุดของแสงอรุณ... 

(จดหมายเหตุแสงอรุณ : เมษายน ร.ศ.	๑๒๕) 

	

เนื้อหาในช่วงแรกแบ่งเป็น	 ๗	 หมวด	 คือ	 กิจการแห่งโลกทั่วไป	 (ข่าวใน

ประเทศและต่างประเทศ)	 ธรรมจริยา	 วิทยาศาสตร์	 ธรรมชาติ	 ประวัติบุคคล

สำคัญในโลก	ข่าวสามัญและข่าวพิเศษต่างๆ	(ข่าวโรงเรียน)	และเรื่องขำขัน	

ตอ่มาเมือ่แหมม่โคล	์(Miss	Edna	S.	Cole)	เปน็ครใูหญข่องโรงเรยีนและเปน็

บรรณาธิการ	 ได้ปรับปรุงขนาดรูปเล่มและเนื้อหา	 ประกอบด้วย	 ข่าวต่างประเทศ	

วิทยาศาสตร์	ประวัติศาสตร์	เยาวชนของประเทศต่างๆ	คตินิทาน	และมีคอลัมน์

กิจสำหรับสตรีเป็นคอลัมน์ประจำ	 ลงนวนิยายเรื่องยาวและเรื่องน่ารู้สำหรับสตรี	

นอกจากนี้ก็เริ่มลงภาพประกอบ	
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เมื่อเปลี่ยนมาเป็น	 “วัฒนาวิทยา”	 ตามชื่อโรงเรียนในปี	 ๒๔๗๓	 ได้ระบุ

วัตถุประสงค์ไว้ว่า	 “เพื่ออุปการะแก่ผู้ที่ใฝ่ใจในจริยศึกษา ทั้งเป็นคติสำหรับพ่อ

บ้านแม่เรือน อันเป็นทางนำมาซึ่งความรู้รอบตัว มีสุขวิทยาอนามัย และกิจ

สำหรับสตรีเป็นอาทิ”	(วัฒนาวิทยา	:	เมษายน	๒๔๗๓)	

ครั้นเมื่อออกเป็นราย	๓	เดือน	ในปี	๒๔๗๕	เป็นต้นมา	(ออกปีละ	๔	ฉบับ	

คือ	 เดือนมิถุนายน	 กันยายน	 ธันวาคม	 และมีนาคม)	 มีนางสาวเกื้อ	 ศาลิคุปต์	

เป็นบรรณาธิการ	 เนื้อหาประกอบด้วย	 เรื่องที่ให้ความรู้	 คติสอนใจ	ความบันเทิง	

คำประพันธ์ประเภทโคลง	 กลอน	 คอลัมน์ข่าวโรงเรียน	 และคอลัมน์ที่เปิดโอกาส

ให้นักเรียนผู้มีใจรักในด้านการประพันธ์เขียนส่งมา	 นับได้ว่านิตยสารเล่มนี้ได้ทำ

หน้าที่เป็น	สนามของนักเรียน	ดังข้อความตอนหนึ่งในคอลัมน์บรรณาธิการแถลง	
	

...หนังสือวัฒนาวิทยาของเรานี้ เปรียบเหมือนบันไดคั่นแรกของการ

เขียนหนังสือ จะให้ดีเยี่ยมทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ คงต้องมีที่ผิดบ้าง 

แต่ผิดเช่นนั้น ท่านเรียกว่าผิดเป็นครู ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้เราใช้

ความพยายามยิ่งๆ ขึ้น ประเทศของเรายังต้องการคนที่เขียนหนังสือ

ดีๆ สำหรับแต่งตำรับตำราต่างๆ อีกมาก ขอให้นักเรียนมีความเพียร

ฝñกหัดเขียนเรื่องส่งมาเถิด... 

(วัฒนาวิทยา : กันยายน ๒๔๗๕) 
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	 ทา่นผูห้นึง่	 ไดพ้ดูโทรศพัทไ์ปเชญิหมอยามาใหต้รวจบตุรเ์ลก็ๆ	 ของหลอ่นโดย

ความกระวนกระวายใจเปนอนัมาก	

	 เมือ่หมอไดฟ้งัดงันัน้	กถ็ามวา่	“บตุรข์องแมเ่ปนอะไรจะ้	?”	

	 ทา่นผูห้ญงินัน้ตอบวา่	“เขากลนืหมกึเขา้ไปทัง้กระปกุแนจ่ะ้”	

	 ทา่นหมอจงึถามตอ่ไปวา่	“แลว้แมแ่กไ้ขอยา่งไรหรอืเปลา่จäะ	?”	

	 หล่อนตอบว่า	 “ฉันก็แก้ไขบ้างเหมือนกันละจ้ะ	 คือฉันให้เขารับประทาน

กระดาษซบัเขา้ไปสามแผน่จะ้”	

จดหมายเหตแุสงอรณุ พƒษภาคม ๒๔๕๑ 

	

อยา่งมหางา่ย 

	 “นีแ่กอา้งวา่แกเปนคนชา่งแตง่หนงัสอืหรอื	?”	

	 “ขอรบัผมแตง่หนงัสอืชือ่	“วธิตีา่งๆ	สำหรบัหาเงนิเลีย้งชพี”	“	

	 “ยงังัน้ยงัตอ้งมาเทีย่วขอทานอกี”	

	 “กน็ีเ่ปนวธิหีนึง่อยา่งไรเลา่ขอรบั”	

จดหมายเหตแุสงอรณุ กรกฎาคม ๒๔๕๖ 
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ความคดิทีเ่หมาะ 

	 มารดา	 	 “หน	ู กระตา่ยของเจา้นะ	 เอาใหเ้ดก็คนนัน้เสยีไมด่หีรอื	 สงสารมนั	

เปน็ลกูกำพรา้	พอ่กไ็มม่”ี	

	 บตุร	์	(กอดกระตา่ยไวแ้นน่)	“แมจ่ãา	เอาพอ่ใหเ้ขาไปแทนกระตา่ยไมไ่ดห้รอื?”	

จดหมายเหตแุสงอรณุ กรกฎาคม ๒๔๕๖ 

	

	 เยนเตอลแมนผูห้นึง่	 ไปรบัประทานอาหารในโฮเตล็แหง่หนึง่	 นัง่คอยอยูช่ัว่โมง

เต็มๆ	 ได้ของรับประทานแต่สองสิ่ง	 พอเจ้าบãอยเดินเข้ามา	 ก็ว่าขึ้นกับมันว่า	 “ขอ

สลดัมะเขอืเทศ”	

	 บãอย		“ไดข้อรบั”	

	 เยนเตอลแมน	 	 “นี	่ ในเวลาที่ไปเอากับข้าว	 เอ็งต้องเขียนโปสคäาดมาส่งข่าว

คราวบา้งนะ”	

จดหมายเหตแุสงอรณุ กรกฎาคม ๒๔๕๖ 

จดหมายเหตุแสงอรุณ	 ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	 นับเป็นนิตยสาร

โรงเรยีนฉบบัแรกทีใ่หแ้นวทางในการจดัทำนติยสารของโรงเรยีนอืน่ๆ	ในระยะตอ่มา	
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กุลสัตรี : ปฐมฤกษ์เพื่อโรงเรียนสตรีและนักเรียนสตรี 
	

กลุสตัร ีนติยสารของมหามกฎุราชวทิยาลยั	กำหนดออกเปน็รายเดอืน	เริม่ออก

เมือ่เดอืนเมษายน	พ.ศ.	๒๔๔๙	มหีลวงจนัทรามาตยเ์ปน็บรรณาธกิาร	จดุมุง่หมาย

ของการออกนิตยสารฉบับนี้	 ก็เพื่อสตรี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักเรียน	 นับเป็น

นติยสารเพือ่นกัเรยีนสตรฉีบบัแรกของไทย	ดงับรรณาธกิารแจง้ไวใ้นคำนำฉบบัแรก	
	

เวลานี้สังเกตดูหนังสือไทยได้เจริญขึ้นโดยรวดเร็ว ผิดกว่าเวลาที่ล่วง

เลยมาแล้วสองสามปีเป็นอันมาก กระทรวงธรรมการได้จัดการก้าว
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ออกไปเสมอโดยได้จัดตั้งโรงเรยีนแผต่ลอดไปตามหวัเมอืง เปน็วธิอีนัดี

ที่จัดเอาวัดเป็นโรงเรียน และเลือกพระเป็นผู้อุปการะและปกครองเป็น

ขั้นๆ ตั้งแต่ส่วนน้อยตลอดไปถึงส่วนใหญ่ ...เมื่อประชาชนได้เห็นผล

ของการเล่าเรียนเจริญขึ้นดังนี้แล้ว ต่างก็พากันออกหนังสือพิมพ์

ต่างๆ เพื่อเปนการอุดหนุนเปîดเผยความสว่างแห่งวิชาให้กระจายออก

ทั่วไป แต่หนังสือพิมพ์เหล่านั้นล้วนเป็นหนังสือสำหรับชายส่วนเดียว 

ยังหาสมควรแก่เวลาไม่ เพราะบัดนี้โรงเรียนสำหรับสตรีก็ได้ผุดแทรก

ขึ้นโดยรวดเร็วเหมือนกัน แม้ถึงกรมศึกษาจะยังไม่จ้องตามองดูใน

เวลานี้มากนัก ก็คงจะผุดทวีขึ้นตามธรรมดาแห่งความนิยม เพราะ

ประชาชนได้เห็นผลเปนพยานในการอันนี้มากขึ้นแล้ว การก้าวหน้า

ของโรงเรียนสตรีก็คงรุกรับมากขึ้นตามลำดับ 
 

เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคิดพิมพ์หนังสือสำหรับสตรีขึ้นอีกอย่างหนึ่ง 

โดยความอุดหนุนของหญิงนักเรียนทั้งหลาย ให้ชื่อหนังสือนี้ว่า “กุล

สัตรี” หมายความว่า หญิงผู้ดีหรือหญิงผู้มีตระกูลดี คือหญิงสุภาพ 

จะออกเปนรายเดือนๆ ละครั้ง ตามกำลังที่คาดว่าพอจะทำได้ แต่ถ้า

มีผู้อุดหนุนรับซื้อพอ... 

(กุลสัตรี : เมษายน ๒๔๔˘) 
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เนื้อหาที่นำมาลงนั้นไม่จำกัด	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอ่านเล่น	 และความรู้ใน

เรื่องทั่วๆ	ไป	เช่น	“การปกครองของจีน”	หรือ	“การเขียนหนังสือ”	มีสุภาษิต	คำ

เตือนสติ	นิทาน	เรื่องขบขัน	และตำราเบ็ดเตล็ด	และความรู้เฉพาะสำหรับผู้หญิง	

เช่น	 “หน้าที่ของหญิง”	 “ธรรมจริยานารี”	 โดยเน้นว่า	 ต้องไม่เป็นตำราชั้นสูงซึ่ง

เหลือวิสัยที่นักเรียนชั้นเล็กๆ	 จะเข้าใจได้	 สำหรับเรื่องอ่านเล่นมักเป็นเรื่องใกล้

ตัวผู้หญิง	เช่น	เรื่องความรัก	เรื่องครอบครัว	หรือมีตัวละครตัวเอกเป็นผู้หญิง	ซึ่ง

นับว่าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงและเพื่อผู้หญิงอย่างชัดเจน	 นอกจากนี้ยัง

เสนอให้โรงเรียนสตรีทั้งหลายแสดงความคิดเห็นและประกาศรายงานในหน้า

นิตยสารนี้ได้ทุกโรงเรียน	 และยินดีรับเรื่องที่นักเรียนสตรีเขียนส่งมาเพื่อพิจารณา

ลงพิมพ์	 (ถ้าเรื่องของผู้ใดได้ลงพิมพ์	 จะได้รับรางวัลคือ	 ยกเว้นไม่เก็บค่าหนังสือ	

และจะได้รับหนังสืออ่านเป็นพิเศษ)	

กุลสัตรี ไม่เพียงแต่นับเป็นปฐมฤกษ์ของนิตยสารสำหรับโรงเรียนและ

นักเรียนหญิงเท่านั้น	 ยังนับเป็นนิตยสารผู้หญิงฉบับแรกอย่างแท้จริง	 เพราะบรรจุ

เนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงและเพื่อผู้หญิงอย่างชัดเจน	แต่มีอายุเพียง	๒	ปีก็เลิกไป	
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ขายกุลสัตรี	!	แม่เอäย	!!	
	 บรรดาหนังสือสำหรับผู้ชายก็มีแล้ว	ความสนุกของผู้ชายก็มีแล้ว	ผู้หญิงก็เกิด

มามาก	 แล้วมากกว่าผู้ชายเสียอีก	 ผู้หญิงจะต้องมีหนังสืออ่านบ้าง	 จะต้องมีความ

สนุกบ้าง	 ขอท่านจงซื้อหนังสือกุลสัตรีอ่านเถิด	 จะรับประกันว่าจะให้สนุกตามแต่

จะได้	 แลจะให้มีเรื่องโก้ๆ	 อ่านด้วย	 ทั้งท่านชายเมื่อหยากรู้ความแห่งสัตรี	 ก็ไม่มี

สิ่งใดจะช่วยให้รู้การหญิงดีกว่ารับกุลสัตรี	 เพราะจะมีฝีปากหญิงแลวิชาหญิงอยู่

ด้วย	 จนชั้นวิชาการระหว่างสามีภรรยาปกครองบ้านช่องก็มีด้วย	 แลการเลี้ยงบุตรี

บุตราก็มีด้วย	เพราะฉะนั้นดีฉันจึงขอร้องว่า	“ขายหนังสือร้อนๆ	เน้อ	!!”	

	 วิชาชายก็มี		 หญิงก็มี	

	 ฟังเสนาะ		 เพราะดี	

	 กุลสัตรี		 ร้อนๆ	เน้อ	!!	

ราชินีบำรุง : สื่อสร้างเสริมคุณภาพผู้หญิงยุคใหม่ 
	

นิตยสารของโรงเรียนราชินี	 เกิดขึ้นโดยพระปรีชาสามารถของ	 ม.จ.หญิง

พิจิตรจิราภา	เทวกุล	อาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนราชินี	และราชินีบน	โดย

ริเริ่มออกหนังสือของโรงเรียน	 ชื่อ สตรีพจน์ ขึ้นเป็นครั้งแรก	 พ.ศ.	๒๔๕๖	 เพื่อ	

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนค้นคว้าหาความรู้	 เพาะนิสัยรักการอ่าน	 และเป็นเวทีให้

นักเรียนหญิงมีความชำนาญในการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง	 ส่งผลงานมา
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ลงพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	ราชินีบำรุง	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๐	พิมพ์

เผยแพร่จนถึงสงครามโลกครั้งที่	๒	จึงยุติ	เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกระดาษ	

การศึกษาของผู้หญิงมีความสำคัญอย่างไรในยุคสมัยนั้น	 ม.จ.หญิงพิจิตร	

จิราภา	 ได้ทรงนำเสนอทัศนะด้วยการนิพนธ์เรื่องต่างๆ	 ลงหนังสือของโรงเรียน	

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพของเยาวชนหญิงที่กำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้หญิงแถวหน้า

ของยุคสมัยต่อมา	 นอกจากนี้ยังทรงส่งไปพิมพ์ในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอกด้วย

ดังเช่นบทความเรื่อง	 “การศึกษาของโรงเรียนผู้หญิง”	 ลงพิมพ์ในหนังสือ	 ดุสิต

สมิต	ฉบับพิเศษ	พ.ศ.	๒๔๖๓	

ใน	 ราชินีบำรุง นอกจากเรื่องชวนอ่านเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และคุณภาพ

ชีวิตแก่นักเรียนหญิง	นิตยสารฉบับนี้ยังได้เริ่มมี	นวนิยายหรือเรื่องยาวสำหรับเด็ก

ลงพิมพ์	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	๒๔๗๓	 ต่อเนื่องกันไป	 โดยได้อิทธิพลจากเรื่องของต่าง

ประเทศ	 ได้แก่เรื่อง ชีวิตเด็กน้อย	 และ	 ความลึกลับในรถตู้ กล่าวได้ว่าเป็น

นิตยสารที่บุกเบิกวรรณกรรม(เพื่อ)เยาวชน	
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อัสสัมชัญอุโฆษสมัย : 
จากครูฝรั่งถึงนักเรียนไทย ก้องไกลในกระแสกาล 
 

อัสสัมชัญอุโ¶ษสมัย (Echo	de	 lû	Assomption)	นิตยสารของโรงเรียน

อัสสัมชัญ	เริ่มออกครั้งแรกในปี	พ.ศ.	๒๔๕๗	กำหนดออกราย	๓	เดือน	

เนื้อหาแบ่งเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือส่วนที่เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ	 กับ

ส่วนที่เป็นภาษาไทย	 ในส่วนภาษาไทยเป็นข้อเขียนที่ให้ความรู้ทั่วไปและคำสอน

ทางศาสนา	มีเรื่องอ่านเล่นประเภทนิทาน	นวนิยาย	กวีภาค	ข่าวโรงเรียน	ความรู้

รอบตัว	 และเรื่องขำขัน	 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนและข่าวบุคคล	 มีภาพประกอบเป็น

ภาพถ่ายขาวดำ	ส่วนเรื่องอื่นๆ	บางเรื่องมีภาพลายเส้นขาวดำประกอบ	
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	 เรื่องที่นำมาลง	 ส่วนใหญ่คณาจารย์ของโรงเรียนเป็นผู้เขียน	 และเปิด

โอกาสให้นักเรียนร่วมเขียนด้วย	 โดยเฉพาะคอลัมน์	 “กวีภาค”	ผู้จัดทำได้กำหนด

ลักษณะคำประพันธ์และหัวข้อให้นักเรียนเขียนส่งมา	

ครคูนสำคญัทีม่บีทบาทตอ่การสง่เสรมิการประพนัธแ์กเ่ยาวชนไทยในยคุนัน้	

คือ	เจษฎาจารย์	ฟ.	ฮีแลร์	ชาวฝรั่งเศส	ซึ่งเป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล	

๑	 ใน	 ๕	 ท่านแรก	 ที่เดินทางมาเมืองไทยเพื่อรับงานด้านการศึกษาของโรงเรียน

อัสสัมชัญ	ท่านได้พยายามศึกษาภาษาไทยจนแตกฉาน	จนสามารถที่จะแต่งตำรา

เรียนให้กับนักเรียนของท่าน	สอนให้นักเรียนรักบทกวี	 รู้จักและรู้รักในโคลง	ฉันท์	

กาพย์	 กลอน	 เพื่อให้เด็กไทยรักในภาษาไทย	 และรักในมรดกแห่งการประพันธ์

ของไทย	ดังปรากฏใน	อุโฆษสมัย 
	

“ปราชญ์หนหลังแต่งหนังสือมีชื่อเสียง ใช่แต่เพียงหยิบปากกาขึ้นมาเขียน 

ต้องหมั่นตรึกศึกษาตำราเรียน ทั้งพากเพียรถามครู อ่าน ดู ฟัง 

โคลงศรีปราชญ์ เชิงกลอนสุนทรภู่ ถ้าตรองดูของท่านเพราะเสนาะขลัง 

ดูสมเรื่องแต่เบื้องต้นจนเอวัง  ความไม่บังเค็มเด็ดดังเม็ดเกลือ 

ตอนเด็กพูด คำละม้ายคล้ายเด็กพูด ถ้าตอนทูตสมสง่ายิ่งกว่าเสือ 

ตอนละหอ้ย พลอยสมเพชนำ้เนตรเจอื ดูสมเนื้อสมตัวทุกทั่วนาย 

ถ้อยก็งามความไม่ลับกระชับชิด ตีสนิทหลับตาเห็นเหมือนเช่นหมาย 

ถูกระบอบชอบจริงทั้งหญิงชาย แสนเสียดายเราไม่เอาอย่างเขาเอย” 
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อัสสัมชัญอุโฆษสมัย อยู่ในบรรณพิภพกว่า	๒๕	ปี	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๔๘๔	ก็

หยุดไป	

ต่อมาโรงเรียนมีการออกนิตยสารชื่อ	 แดง-ขาว	 อยู่ระยะหนึ่ง	 จากนั้นก็ได้

ออก	อุโฆษสาร (ECHOES)	ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๕	(ฉบับที่	๑	

วันที่	 ๑๕	 สิงหาคม)	 นักเรียนชั้น	 ม.	๘	 นาม	 สุลักษณ์	

ศิวรักษ์	 ได้รับการโหวตเป็นเอกฉันท์ให้เป็นบรรณาธิการ	

(อันเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นได้ออกนิตยสารรายสะดวก	

ยุววิทยา	 ในห้องเรียนชั้น	ม.	๖	ทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือกัน

ในโรงเรียน)	 ...ปัจจุบัน	 สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	 คือนักคิดนัก

เขียน	ผู้ได้รับสมญานามว่า	“ปัญญาชนสยาม”	

	

	

แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ : 
แปลงเพาะต้นกล้า “นักประพันธ์” 

	

นิตยสารของโรงเรียนเทพศิรินทร์	 ซึ่งออกเมื่อ	 พ.ศ.	๒๔๖๕	 โดยมีหลวง

สำเร็จวรรณกิจ	 (บุญ	 เสขะนันท์)	 ครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

เป็นบรรณาธิการ	 (ผลงานการแต่งหนังสือของหลวงสำเร็จวรรณกิจที่คนในยุคหลัง
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รู้จักกันเป็นอย่างดี	คือ นิทานร้อยบรรทัด	๖	เล่ม	ที่กระทรวงศึกษาประกาศให้ใช้

เป็นแบบเรียนเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๑)	

จากรายชื่อนักประพันธ์ไทยเรืองนามในยุคก่อน	 หลายท่านเคยศึกษาจาก

โรงเรียนเทพศิรินทร์	ได้แก่	กุหลาบ	สายประดิษฐ์	(ศรีบูรพา),	ม.จ.อากาศดำเกิง	

รพีพัฒน์,	 สด	 กูรมะโรหิต,	 มาลัย	 ชูพินิจ	 (แม่อนงค์,	 เรียมเอง),	 อบ	 ไชยวสุ		

(ฮิวเมอริสต์),	 สันต์	 ท.โกมลบุตร	 (สันต์	 เทวรักษ์),	 โชติ	 แพร่พันธุ์	 (ยาขอบ),		

เปลื้อง	ณ	นคร	 (นายตำรา	ณ	 เมืองใต้)	 ในบรรดานักประพันธ์มีชื่อนี้หลายท่าน

ได้ฝากฝีมือไว้ใน แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ และหนังสือที่ออกกันในห้องเรียน	

ด้วยการพิมพ์ดีดและกระดาษโรเนียว	ด้วยหัวใจและไฟฝัน...	

ดังจะได้กล่าวถึงนักเขียนตัวอย่าง	ที่ผ่าน	 “เวที”	หนังสือในห้องเรียน	และ

ในโรงเรียน	สู่บรรณพิภพ	
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“ศรีบูรพา” กุหลาบ สายประดิษฐ : 
บุคคลสำคัญของโลกทางศิลปวัฒนธรรม 

	

ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๕	ขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้น	ม.๖	(อายุ	๑๗	ปี)	กุหลาบ	สาย

ประดิษฐ์	 ได้เริ่มแสดงออกทางการประพันธ์	 โดยการออกหนังสือในห้องเรียนชื่อ	

ศรเีทพ รว่มกบัเพือ่นรว่มชัน้บางคน	ม	ีม.จ.	อากาศดำเกงิ	และ	ชะเอม	อนัตรเสน	

เป็นต้น	 เป็นแบบใช้เครื่องพิมพ์ดีด	 จะออกมากี่ฉบับก็ไม่อาจทราบได้	 ทราบแต่

เพียงว่าออกมาจนกระทั่งสิ้นปี	 ใช้นามปากกาว่า	 “ดาราลอย”	 เป็นส่วนใหญ่	

เขียนเนื้อเรื่องในเล่ม	

...ครูประจำชั้น	ม.๖	ในเวลานั้นคือ	หลวงสำเร็จวรรณกิจ	(บุญ	เสขะนันท์)	

ที่ลือเลื่องเชี่ยวชาญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ให้การสนับสนุนทางการประพันธ์

เป็นพิเศษ...	

แววทางการประพันธ์เริ่มฉายแสงแรงกล้าขึ้นอีก	เมื่อขึ้นมาอยู่ชั้น	ม.๗	ในปี	

พ.ศ.	๒๔๖๖	 การออกหนังสือประจำห้องเรียนก็ยังคงทำอยู่อีก	 ชื่อว่า	 เทพคำรน 

เป็นแบบพิมพ์ดีด	 ออกได้	 ๔	-	๕	 ฉบับ	 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น	ศรีสัตตคาม	 ออกจนถึง

สิ้นปี	 ช่วงนี้กุหลาบได้ปล่อยฝีมือการเขียนออกสนามบ้างแล้ว	 ผลงานส่วนใหญ่จะ

เป็นบทกวี	และเรื่องอ่านเล่นทำนองตลกๆ	บ้าง	นามปากกาที่ใช้ก็มี	“ดาราลอย”	

“ส.ป.ด.กุหลาบ”	 และเริ่มใช้	 “ศรีบูรพา”	 เป็นครั้งแรกในการเขียนบทความให้

หนังสือพิมพ ์ทสวารบันเทิง 
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ปีรุ่งขึ้น	 คือ	 พ.ศ.	๒๔๖๗	 ก็ได้เรียนชั้น	 ม.๘	 อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน	

ไม่ปรากฏว่ามีการออกหนังสือประจำห้องอีก	 แต่ผลงานเขียนเริ่มมีมากขึ้นเป็น

ลำดับ	ผลงานที่กล่าวถึงกันอยู่เสมอ	คือ “ต้องแจวเรือจ้าง”	 เป็นกลอนหก	ใช้ชื่อ

ว่า	นายกุหลาบ	สายประดิษฐ์	ระบุกำกับด้วยว่าอยู่	ชั้นมัธยม ๘ ข. เขียนให้กับ

หนังสือของโรงเรียน	 ที่ชื่อว่า	 แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ฉบับเดือนธันวาคม	

๒๔๖๖	 (หม่อมเจ้าอากาศดำเกิงฯ	 ก็มีงานแปลเรื่อง	 “เอนีวา	 ซองครัวต์”	 ลงใน

ฉบับนี้ด้วย)	

“ศรบีรูพา”	 เปน็นามปากกา	 ที่	 โกศล	 โกมลจันทร์	 (เจ้าของนามปากกา		

“ศรเีงนิยวง”)	 เจา้ของสำนักรวมการแปลในสมัยนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อให้	 และเป็นชื่อที่		

นักอ่านปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดี	

กหุลาบ	สายประดษิฐ	์มี

ผลงานมากมายทั้ ง ในด้าน

การเมือง	 ศาสนา	 ปรัชญา	

สงัคม	วชิาการ	นวนยิาย	เรือ่ง

สั้น	 เรื่องแปล	 บทกว	ี โดยใช	้	

ชื่อจริงและนามปากกา	 ว่า	

“ศรีบูรพา”	“อิสรชน”	“อุบาสก”	“มะกะโท”	“ดอกประทุม”	เป็นต้น	
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ปี	พ.ศ.	๒๔๗๒	“ศรีบูรพา”	 ได้ชักชวนเพื่อนนักเขียนร่วมรุ่นมารวมกลุ่มกัน

เรียกชื่อว่า	“คณะสุภาพบุรุษ”	ออกนิตยสารรายปักษ์ชื่อ	สุภาพบุรุษ	เขารับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการ	 สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการหนังสือ	 ได้รับความนิยมอย่าง

กว้างขวางจากนักอ่านในยุคนั้น	 กระทั่งต้นปี	 ๒๔๗๓	 ได้หันเหเข้าสู่วงการ	

นกัหนงัสอืพมิพ	์ โดยคำเชญิของฝา่ยกองอำนวยการหนงัสอืพมิพ	์บางกอกการเมอืง 

ในตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน	บางกอกการเมือง 

กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ	 “ศรีบูรพา” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการ

หนังสือพิมพ์และการประพันธ์ไทยโดยตลอด	

ข้างหลังภาพ 
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 

โปสเตอร์ภาพยนตร์ ปี ๒๕๒๘ และ ๒๕๔๔  โปสเตอร์ละครเพลง 
ปี ๒๕๕๑ 
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สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งรางวัล	 “ศรีบูรพา”	 เพื่อมอบให้

แก่นักประพันธ์ผู้มีผลงานดีเด่น	และมีแนวคิดเพื่อสันติสังคม	เป็นประจำทุกปี	นับ

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	จนถึงปัจจุบันนี้	

ผลงานวรรณกรรมที่คนรุ่นหลังยังกล่าวขานถึงอยู่ไม่รู้วายคือ ข้างหลังภาพ 

และ	แลไปข้างหน้า นวนิยายชั้นเยี่ยมที่ต้องอยู่ในชั้นหนังสือของนักอ่าน	

ในวาระครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 ชาตกาล	 กุหลาบ	 สายประดิษฐ์	 ในวันที่	 ๓๑	

มีนาคม	 ๒๕๔๘	 องค์การศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	

(ยูเนสโก)	 ได้ประกาศยกย่องให้	 กุหลาบ	 สายประดิษฐ์	 หรือ	 “ศรีบูรพา”	 เป็น

บุคคลสำคัญของโลก	

	

ม.จ.อากาศดำเกิง : เปิดโลกและชีวิตด้วย ละครแห่งชีวิต 
	

ม.จ.อากาศดำเกิง	 รพีพัฒน์	 เป็นนักเรียนร่วมรุ่นกับกุหลาบ	 สายประดิษฐ์	

ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์	ดังกุหลาบได้เล่าถึงท่านอากาศฯ	ว่า	
	

“...ข้าพเจ้ารู้จักกับหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง เมื่อปี พ.ศ.	๒๔๖๓ ท่านมา

จากโรงเรียนอัสสัมชัญ มาตั้งต้นการเรียนที่เทพศิรินทร์ในชั้นมัธยม ๔ 

เราได้เรียนร่วมชั้นเดียวกันมาตราบกระทั่งถึงชั้น ๗ แล้วหม่อมเจ้า

อากาศดำเกิงก็จากเราไปยังยุโรปเพื่อศึกษาวิชากฎหมาย… 
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ในฐานะที่ข้าพเจ้ากับหม่อมเจ้าอากาศฯ มีนิสัยต้องกันในทางเป็นผู้รัก

หนังสือมาตั้งแต่อยู่โรงเรียน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงรู้เห็นถึงการเคลื่อนไหว

ของท่านในทางนี้อยู่มาก หม่อมเจ้าอากาศดำเกิงได้เริ่มแสดงอัธยาศัย

ว่าจะเป็นนักเขียนสืบไปภายหน้า ตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยม ๖ 

ในปี พ.ศ.	๒๔๖๖ ทางโรงเรียนได้ดำริออกหนังสือพิมพ์ แถลงการ

ศึกษาเทพศิรินทร์ หม่อมเจ้าอากาศฯ ได้นำชีวิตของท่านออกสนาม

เป็นครั้งแรกด้วยเรื่อง เอนีวา ซองครัวต์ ในหนังสือ แถลงการศึกษา

เทพศรินิทร ์ ฉบบัประจำเดอืนธนัวาคม ๒๔๖๖ ในปเีดยีวกนั หมอ่มเจา้

อากาศฯ ไดแ้ปลเรือ่งสัน้ๆ อกีสองสามเรือ่ง สง่ไปในหนงัสอืรายเดอืน 

ศพัทไ์ทย โดยใชน้ามปากกาวา่ “วรเศวต” ในการตัง้ตน้เขยีนเรือ่งเหลา่นี ้

หมอ่มเจา้อากาศฯ ใช้วิธีแปลจากเรื่องต่างประเทศทั้งสิ้น เป็นเรื่องที่มี

ถ้อยคำสำนวนคมคายพอใช้สำหรับในสมัยนั้น และเมื่อคิดว่างาน

เหล่านั้นเป็นงานของเด็กหนุ่มอายุเพียง ๑๘ ปี ก็ต้องนับว่าหม่อมเจ้า

อากาศดำเกิงได้เริ่มชีวิตการประพันธ์ของท่านไว้อย่างเรียบร้อย...” 

	

แม้ว่าการไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาของราชนิกุลหนุ่ม	

ผู้นี้จะไม่ประสบความสำเร็จ	 หากแต่กลับสร้างชื่อเสียงอย่างมากจากการเขียน

นวนิยายเรื่ อง	 ละครแห่งชีวิต โดยอาศัยประสบการณ์ที่ ได้คลุกคลีกับ	
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นักหนังสือพิมพ์อังกฤษเป็นวัตถุดิบ	หนังสือที่พิมพ์	๒,๐๐๐	เล่ม	ในปี	พ.ศ.	๒๔๗๒	

ราคาสูงถึงเล่มละ	๓.๕๐	บาท	ขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว	และพิมพ์ใหม่อีกหลาย

ต่อหลายครั้ง	นับเป็นความสำเร็จของนักประพันธกรหนุ่มที่สังคมให้ความสนใจ	

“การศึกษาที่ดีและการสำเร็จในกิจการต่างๆ ที่อาจทำให้เราเป็นคน

ใหญ่โตในภายหน้า ไม่ใช่แต่จะไปอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเดียว ผู้ที่มี

การศึกษาที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับโอกาสไปเรียนตามมหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้

ที่สามารถจะเรียนได้ไม่ว่าที่ไหน ผู้ที่ไม่ต้องมีครู ผู้ที่มีความสามารถ 

มีสมองที่จะเรียนได้ด้วยตนเองไม่ว่าอยู่ที่ไหน โดยใช้หนังสือเป็น

มัคคุเทศก์และเป็นครู” 
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นีค่อืหนึง่ในขอ้ความจาก	ละครแหง่ชวีติ	หนงัสอืทีม่อีายขุยักวา่	๘๐	ป	ีมกีาร

ตีพิมพ์มาแล้วกว่า	๓๐	ครั้ง	และเป็นหนึ่งในหนังสือ	๑๐๐	เล่มที่คนไทยควรอ่าน	

	

สด กูรมะโรหิต : ผู้สร้างอาณาจักรจรรโลงวรรณกรรม 
	

นักเขียนไทยผู้มีผลงานเขียนหลากหลาย	 ทั้งสารคดี	 เรื่องสั้น	 นวนิยาย	

นวนิยายแปล	 บทละครเวที	 และบทภาพยนตร์	 นอกจากนี้	 ยังเป็นเกษตรกรที่

พยายามนำแนวคิดเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ไว้เป็นจำนวนมาก	

สด	กรูมะโรหติ	ในวยัเดก็ตอ้งยา้ยตามบดิาไปตามจงัหวดัตา่งๆ	และเขา้เรยีน

ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์	 ถึงมัธยม	 ๘	 ในช่วงมัธยมปลายเป็นนักเรียนรุ่นราวคราว

เดียวกับ	กุหลาบ	สายประดิษฐ์	 (ศรีบูรพา)	โชติ	แพร่พันธุ์	 (ยาขอบ)	และหม่อม

เจ้าอากาศดำเกิง	รพีพัฒน์		

ช่วงที่ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์	 ความสนใจด้านหนังสือของสด	 กูรมะ

โรหิต	ฉายแววเด่นชัด	โดยเขาได้ร่วมกับเพื่อนๆ	ทำหนังสือ	ดรุณสาส์น ซึ่งอาศัย

การพิมพ์ดีดออกมาให้อ่านกันในชั้นเรียน	 มีเพื่อนๆ	 ร่วมกันเขียนหลายคน	 ได้แก่	

สนิท	 เจริญรัฐ	 เพ็ง	 โสมนะพันธ์	 คนอื่นๆ	 ได้แก่	 ยาขอบ	 และกุหลาบ	 สาย

ประดิษฐ์	 ก็เข้าร่วมด้วย	 แววนักประพันธ์ของเขาปรากฏออกมาในงานเขียนหลาก

หลาย	 ไม่ว่าจะเป็นบทกวี	 เรื่องสั้น	นวนิยาย	 เรื่องแปล	รวมทั้งถ่ายภาพประกอบ	
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ตลอดจนออกแบบปก	จนแทบจะทำหนังสือทั้งฉบับได้ด้วยตัวเอง	ต่อมาก็ได้มีงาน

เขียนหลายชิ้นได้ลงพิมพ์ใน แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับ

ความสนใจจากผู้อ่านไม่น้อย	 ทั้งที่เป็นการพิมพ์แบบโรเนียว	 ต่อมาจึงได้เข้าสู่

ระบบโรงพิมพ์	

ตอ่มาใน	 พ.ศ.	๒๔๗๐	 ไดร้บัทนุจากเสนาบดกีระทรวงธรรมการ	 ใหไ้ปศกึษา

ยังมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	 ในระหว่างศึกษาอยู่ที่ปักกิ่ง	 ได้เขียนนวนิยายเกี่ยวกับชีวิต

ต่างแดน	 ส่งมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์	 ประชาชาติ เช่น	 เรื่อง	 ปักกิ่งนครแห่ง

ความหลัง คนดีที่โลกไม่ต้องการ เมื่อหิมะละลาย	 มีผลงานแปลและบทความ

ศรินทิพย์ ศิริวรรณ และชนะ ศรีอุบล 
ในภาพยนตร์ ขบวนเสรีจีน 
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ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมจำนวนมาก	 ผลงานที่มีการนำไปสร้างเป็น

ภาพยนตร์ได้แก่เรื่อง	 ระย้า และ	 ขบวนเสรีจีน	 ซึ่งได้รับรางวัลตุäกตาทอง	 สาขา

บทประพันธ์ยอดเยี่ยม	 และนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม	 (ศรินทิพย์	 ศิริวรรณ)	

ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	

จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีอยู่ในวงการเขียนและหนังสือพิมพ์ทั้งในและ

นอกประเทศ	 ทำให้สด	 กูรมะโรหิต	 มุ่งมั่นสร้างอาณาจักรหนังสือขึ้นที่โรงพิมพ์

อักษรนิติ	สี่แยกบางขุนพรหม	ออกหนังสือ เอกชน เป็นนิตยสารรายสัปดาห์	และ

ต่อมาก็สร้างนิตยสารอีกฉบับหนึ่งชื่อ	 สวนอักษร	 รายสัปดาห์	 เพื่อสร้างสรรค์เวที

นักเขียนเก่า-ใหม่	 จากนั้นยังได้ทำนิตยสารรายเดือนอีกชื่อ	 ศิลปîน	 นิตยสารแนว

วรรณกรรม	 หรือ	 Literary	 Magazine	 ทั้งสามฉบับนี้มี	 สด	 กูรมะโรหิต	 เนียน	

กูรมะโรหิต	 (นักเขียน-ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน	 ภรรยาของสด)	 และ	 น.ประภาสถิต	

เป็นบรรณาธิการตามลำดับ	 จากงานหนังสือที่ดำเนินการทำให้สามารถผนึกกำลัง

กับเพื่อนๆ	ก่อตั้ง	“จักรวรรดิศิลปิน”	หรืออีกนัยหนึ่งคืออาศรมหนังสือขนาดใหญ่	

เพื่อต่อสู้กับพวกนายทุนที่ขูดรีดนักเขียน	

	

หนังสือในห้องเรียน หนังสือในโรงเรียน หนังสือของโรงเรียนสู่โลกการอ่าน

ภายนอก ไม่เพียงเพาะนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนเท่านั้น ยังหว่านเมล็ดพันธุ์

รักการเขียนให้กับเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อย 
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นอกเหนือไปจากนักเขียนตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว	 ในค่ายของนักเรียนเก่า

เทพศิรินทร์	 ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ได้เมล็ดพันธุ์รักการเขียนติดตัวไป	 “ศรีบูรพา”	

เคยเลา่ถงึเพือ่นรว่มโรงเรยีนคอื	ชะเอม	อนัตรเสน	และ	สนทิ	เจรญิรฐั	ทีไ่ดร้ว่มงาน

กันในสำนักรวมการแปล	 (สำนักงานนี้มี	 โกศล	 (บุญเติม)	 โกมลจันทร์	 เจ้าของ

นามปากกา	 “ศรีเงินยวง”	 เป็นผู้อำนวยการ	 และได้ตั้งนามปากกาให้ชะเอมว่า	

“ศรีเสนันตร์”	ให้สนิทว่า	“ศรีสุรินทร์”	และตั้งให้กุหลาบว่า	“ศรีบูรพา”)	เกี่ยวกับ

การเขียนในระยะแรกๆ	 ของมิตรสหายว่า	 “...ในบางคราวพวกเขาบางคนก็ส่งบท

กวีที่เป็นโคลงหรือกลอนสั้นๆ	 ไปยังหนังสือพิมพ์	 ภาพยนตร์สยาม	 โดยทาง

ไปรษณีย์	 ...บางทีก็ส่งเรื่องชวนหัวหรือความรู้เบ็ดเตล็ดไปยัง	 หนังสือพิมพ์

นักเรียน...บางคนก็นำเรื่องไปส่ง	 หนังสือพิมพ์นักเรียน	 ด้วยตนเอง...	 การเขียน

หนังสือเป็นการเขียนเพื่อเกียรติและเพื่อบันเทิงใจ	มิใช่เพื่อวิชาชีพ...”	

	

หนงัสอืหรอืนติยสารโรงเรยีนฉบบัอืน่ๆ	 กไ็ดส้รา้งนกัเขยีนนกัประพนัธเ์ชน่กนั	

ดังเช่น	 “สันต์	 เทวรักษ์”	 (นามเดิม	 บุญยืน	 โกมลบุตร)	 ซึ่งเรียนที่โรงเรียน		

อัสสัมชัญ	 แผนกภาษาฝรั่งเศส	 จนจบมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 อันเป็นชั้นสูงสุดของ

โรงเรียนขณะนั้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๗	

งานเขียนเรื่องแรกที่ทำให้	“สันต์	เทวรักษ์”	เริ่มมีชื่อเสียงคือเรื่องสั้น	เดี๋ยว

นกขมิ้น ลงพิมพ์ในนิตยสาร	 ไทยใหม่วันอาทิตย์ (“ศรีบูรพา”	 เป็นบรรณาธิการ)	
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นวนิยายเรื่องต่างๆ	 ได้แก	่ ถ่านไฟเก่า เถ้าแห่งความรัก แก้วสารพัดนึก	 ฯลฯ	

ผลงานของเขาจัดได้ว่ามีแบบฉบับการใช้สำนวนแปลกใหม่แห่งยุค	 นอกจากนี้	

ยังกำกับภาพยนตร์เรื่อง แม่ยอดสร้อย เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๐๕	

เหตุจูงใจให้	“สันต์	 เทวรักษ์”	 เขียนหนังสือ	คือการเห็นแบบอย่างนักเขียน

รุ่นก่อนผลิตผลงานเขียนเป็นที่ต้องใจ	 จึงมีความประสงค์จะเป็นนักเขียนบ้าง	

เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่อายุได้	 ๑๘	 ปี	 โดยเขียนเรื่องลงพิมพ์	

ในหนังสือ อัสสัมชัญอุโฆษสมัย นิตยสารราย	 ๓	 เดือน	

ของโรงเรียนอัสสัมชัญ	ด้วยนามปากกา	“บ.	โกมลบุตร”	

เรื่องที่ตีพิมพ์มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารคดีประวัติ	

ศาสตร์สากล	 วิชาการภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส	

ข่าวสารทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ	

ฯลฯ	 การมีผลงานได้ตีพิมพ์ในหนังสือของ

โรงเรียนจึงเป็นรอยประทับให้เกิดความภาค

ภูมิใจ	 และกล้าก้าวออกไปสู่ เส้นทาง

สายน้ำหมึกอย่างองอาจในโลกกว้าง	

	

ในยุคนั้น	 กล่าวได้ว่าหนังสือของโรงเรียน

หลาย เล่ มจั ดว่ า เป็ นนิ ตยสารที่ มี อ ายุ ยื นยาว	

aw.indd   83 7/28/11   10:59:30 AM



��  |  กำเนดิหนงัสือเดก็ของไทยสูรุ่่งอรุณของหนังสือโรงเรียน
��  |  กำเนดิหนงัสือเดก็ของไทยสูรุ่่งอรุณของหนังสือโรงเรียน

โดยเฉพาะ	จดหมายเหตุแสงอรุณ ราชินีบำรุง	และ	อุโฆษสมัย ต่างพิมพ์เผยแพร่

นับเนื่องได้ร่วม	 ๓๐	 ปี	 ในขณะที่นิตยสารเด็กของภาคเอกชน	 ไม่ว่าจะเป็น		

เด็กไทย	 (๒๔๖๔)	 ของโรงพิมพ์เจริญผล	 ซึ่งเป็นนิตยสารเล่มแรกที่จัดทำขึ้นนอก

รั้วโรงเรียน	 หนังสือพิมพ์นักเรียน	 (๒๔๖๕)	 ของนายแช	 เศรษฐบุตร	 แต่พิมพ์อยู่

เพียง	๓	-	๔	ปี	ก็เลิกกิจการไป	ต่อมามี	หนังสือพิมพ์เด็ก	(๒๔๖๖)	ของนายเพียว	

แต้ตระกูล	 และในปี	 พ.ศ.	๒๔๖๙	 สวัสดิ์	 จุฑะรพ	 ได้จัดทำนิตยสาร ดรุณเกษม 

แต่ก็เลิกไปในปีเดียวกัน	

	

วันวานบนถนนสายหนังสือของเมืองไทย	 วัฒนธรรมสร้างเสริมการอ่านได้

หยั่งรากลงสู่เด็กและเยาวชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านหนังสือที่ออกเป็นประจำของ

โรงเรียน	 กับหนังสือที่นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์กันในห้องเรียน	 ซึ่งก็เทียบได้

กับที่ยุคนี้เรียกกันว่า	 “หนังสือทำมือ”	 ในสมัยที่เครื่องพิมพ์ดีด	 การโรเนียว	 จัด

หน้าเย็บเล่มก็ เรียกว่าหรูแล้ว	 หากได้มี โอกาสเขียนลงในหนังสือที่พิมพ์		

จำนวนมากๆ	 ด้วยระบบการพิมพ์เล็ตเตอร์เพรส	 (ตัวตะกั่ว)	 ก็ถือว่าได้มีโอกาส

ก้าวสู่	“เวทีน้ำหมึก”	ที่สร้างความภาคภูมิใจให้ยิ่งยวด	
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“พื้นที่สื่อสาร” ด้วยสื่อหนังสือ หัวใจของเยาว™น ครูที่มีสายตา 

นโยบายของผู้บริหาร :	 คือองค์ประกอบในการสร้างและเสริมวัฒนธรรมการ

อ่าน-การเขียน	

	

วันนี้	เราจะลอง	“Back	to	the	Future	-	กลับสู่อนาคต”	ด้วยเรียนรู้จาก

อดีตที่เคย	 “หยั่งรากฝากใบ”เอาไว้แล้ว	 ก็คงจะดีไม่น้อย	 จะนำแนวคิดแนวทาง

ของหนังสือในห้องเรียน	 หนังสือโรงเรียน	 หนังสือนักเรียนสู่สังคม	 ฯลฯ	 ไป

ประยุกต์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมด้านหนังสือที่ท้าทายสังคมทุกวันนี้อยู่	 เชื่อว่าจะ

ได้รับความชื่นชมยินดี	สนับสนุน	เชื่อว่ายังมีครูดีที่รักหนังสือและรักนักเรียนอย่าง

หลวงสำเร็จวรรณกิจ	เจษฎาจารย์	ฟ.	ฮีแลร์	ท่านหญิงพิจิตรจิราภา	และอีกหลาย

ท่านในโรงเรียนต่างๆ	 เชื่อว่าเราจะมีนักเรียนที่ก้าวสู่การเป็นพลเมืองของชาติและ

ของโลกที่มีคุณภาพ	จากการได้มีโอกาส	อ่าน	และ	 เขียน	“สื่อ”	ที่มีความหมาย

และให้ความสุขแก่ชีวิต	
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กฤษณา	 ผลชีวิน.	 “การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กอายุตั้งแต่	 ๖-๑๒	 ปี	 ที่พิมพ์ใน

ประเทศไทยตั้งแต่	 พ.ศ.	๒๕๑๕	 ถึง	 พ.ศ.	๒๕๑๙”	 วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๒๕๒๔.	

กล่อมจิตต์	 พลายเวช.	 “วิวัฒนาการหนังสือสำหรับเด็กของไทย”	 ใน	 งานสัปดาห์หนังสือ

แห่งชาติ	๒๕๒๒.	

เจือ	สตะเวทิน.	สุนทรภู่,	สุทธิสารการพิมพ์	๒๕๑๖.	

ณรงค์	ทองปาน.	การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก.	เอกสารนิเทศการศึกษา	ฉบับที่	๒๕๐	ภาค

พัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ	หน่วยศึกษานิเทศก์	กรมการฝึกหัดครู	๒๕๒๖.	

นวลจันทร์	 รัตนากร,	 ชุติมา	 สัจจานันท์	 และมารศรี	 ศิวลักษณ์,	 ปกิณกะเรื่องหนังสือใน

สมัยรัตนโกสินทร์.	 ม.ป.ท.	 ๒๕๒๔.	 (พิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	

๒๐๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๕)	

นิศา	 ชูโต	 และกล่อมจิตต์	 พลายเวช.	 สภาพและแนวโน้มหนังสือเด็ก.	 สำนักงานเสริม

สร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๒๕๒๗.		

นิศา	ชูโต,	กล่อมจิตต์	พลายเวช	และกานต์มณี	ศักดิ์เจริญ.	การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือ

อ่านสำหรับเด็ก.	 รายงานการวิจัยเสนอคณะกรรมการอุดมการณ์แห่งชาติ	 ๓๑	

มีนาคม	๒๕๒๔.	

บุญเหลือ	 เทพสุวรรณ,	 ม.ล.	 “หัวเลี้ยวของวรรณคดีไทย”	 วรรณไวทยากร	 (วรรณคดี)	

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	๒๕๑๔.	

รายการหนังสืออ้างอิง 
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กำเนิดหนังสือเด็กของไทยสู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน  |  �� 

เปลื้อง	 ณ	 นคร	 “การทำหนังสืออ่านสำหรับเยาวชน”	 เอกสารประกอบการสัมมนาใน

รายงานการสัมมนาเรื่องหนังสืออ่านสำหรับเด็ก	 กลุ่มอายุ	 ๑๑-๑๖	 ปี	 :	 ๒๘	

พฤศจิกายน	 -	๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๐๙.	 กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ๒๕๑๐.	

หน้า	๕๑-๕๘.	

พรทิพย์	 วินิจสาร,	 “การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็ก”	

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	๒๕๒๓.	

พัฒนาหนังสือ,ศูนย์	กรมวิชาการ.	การส่งเสริมและพัฒนาหนังสือการ์ตูนไทย.	๒๕๓๔.	

รัญจวน	อินทรกำแหง.	วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น.	ดวงกมล	๒๕๑๗.	

ศิริ	พุทธมาศ,	“การเมืองกับการแต่งแบบเรียนของครูเทพ”	(ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง	

“แนวคิดทางด้านการเมืองของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี	 (สนั่น	 เทพหัสดิน	 ณ	

อยุธยา)”	 ปริญญานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

๒๕๒๙)	ครุปริทัศน์.	ปีที่	๑๒,	มีนาคม	๒๕๓๐	หน้า	๒๐-๓๑.	

สมโรจน์	สวัสดิกุล	ณ	อยุธยา,คุณหญิง.	 “บทกลอนสำหรับเด็กๆ	”	 เอกสารประกอบการ

สัมมนา	 ในการสัมมนาเรื่อง	 “การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก”	 ๑๗-๒๐	 กุมภาพันธ์	

๒๕๑๕,	สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย	๒๕๑๕.	

สิทธา	 พินิจภูวดล	 และคณะ.	 ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย.	 คณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	๒๕๑๕.	

เสนีย์	วิลาวรรณ.	ประวัติวรรณคดี.	วัฒนาพานิช	๒๕๑๘.	
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แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกลไก	 นโยบาย	

และปัจจัยขยายผล	 จากทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 และภาคเอกชน	 ให้เอื้อต่อการขับ

เคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่าน	 ให้เข้าถึงเด็ก	 เยาวชน	 และ

ครอบครัว	 โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและกลุ่มที่มีความต้องการ

พิเศษ	

	

คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน		

ประธาน	 :	รศ.นพ.ปัญญา	ไข่มุก	 	

กรรมการ	 :	ดร.อมรา	ปฐภิญโญบูรณ์	 	

กรรมการ	 :	คุณเข็มพร	วิรุณราพันธ์	

กรรมการ	 :	รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท์	

กรรมการและเลขานุการ	 :	คุณสุดใจ	พรหมเกิด	

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย	โครงการ	และกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรม	

และวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสังคมสุขภาวะกับเราได้ที่	

แผนงานสร้างเสริมวั≤นธรรมการอ่าน 

๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางพลัด	

เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	โทรสาร	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	กด	๓	
Website	:	ww.happyreading.in.th,	E-mail	:	info@happyreading.in.th	
Facebook	:	http://www.facebook.com/happy2reading		
Twitter	:	http://www.twitter.com/happy2reading	
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