
 

แบบเรียนภาษาไทยในอดีต จินดามณีฉบับพระโหราธิบดี 

ชื่อแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกของไทยชื่อใดกันแน ??? 

จินดามณี 

จินดามนี 

จินดามุนี 

หนังสือจินดามณี ของกรมศิลปากร (2543, น. 148) ที่เขาใจวาชื่อหนังสือน้ัน ที่ถูกนาจะเปนจินดา

มณีอยางเดียว ก็เพราะคําวา จินดามณีน้ีเปนชื่อของแกวสารพัตรนึกอยางหน่ึง ซ่ึงเชื่อกันมาแตโบราณวา ถา

ใครมีอยูแลวอาจนึกอะไรใหไดผลสําเร็จตามใจนึกของผูเปนเจาของฉันใด ทานผูแตงตั้งนามของหนังสือน้ี ก็ฉัน

น้ัน คือนาจะตั้งใจใหมีความหมายวาถากุลบุตรผูใดเรียนไดตามหนังสือเลมน้ีแลวก็จะรูแตกฉานในอักษรศาสตร

ของไทยไดเหมือนหน่ึงมีแกวสารพัตรนึก คือจินดามณี 

ดังน้ันช่ือของหนังสือจึงนาจะสรุปไดวา คือ จินดามณี ซึ่งหมายถึง แกวสารพัดนึก 

ลิขิตวิจิตรดวย  ศุภอรรถ 

ดางมณีจินดารัตน เลอศแลว 

อันมีศิริสวัสดิ  โสภาคย 

ใครรูคือไดแกว  คาแทควรเมือง 

ประเภทของหนังสือจินดามณี 

1. จินดามณีฉบับความแปลก หมายความวามีเน้ือความแตกตางไปจากฉบับพระโหราธิบดี มี 2 ฉบับ คือ 

ฉบับสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประทาน 1 เลม กับฉบับของหอสมุด 1 เลม ทั้ง 2 

เลมเปนสมุดไทยดําเสนรง 

2. จินดามณีฉบับความพอง หมายความวามีเน้ือความสวนใหญพองหรือเหมือนกันฉบับพระโหราธิบดี มี 4 

ฉบับ คือ ฉบับลายมือเขียนเกาที่สุด ซ่ึงเปนสมุดไทยดําเสนรง ฉบับนายมหาใจภักดิ์ (ผูคัดลอก) มี 2 เลมสมุด

ไทยดํา ฉบับพระยาธิเบศ (ผูคัดลอก) และฉบับความกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส มี 2 เลมสมุดไทยดํา 

3. จินดามณีฉบับพระนิพนธกรมหลวงวงศาธิราชสนิท 

4. จินดามณีฉบับหมอบรัดเล เปนฉบับที่พิมพหลาย ๆ เรื่องรวมไวในเลมเดียวกัน มีประถม ก กา แจกลูก 

จินดามณีประถมมาลา และปทานุกรม 

ในที่น้ีจะอธิบายแบบเรียนจินดามณี 2 เลม ไดแก 

จินดามณีฉบับพระโหราธิบดี  

จินดามณีฉบับแผนดินพระเจาบรมโกศ 



 

ความรูเกี่ยวกับจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี 

จินดามณีเปนแบบเรียนที่ใชในการเรียนการสอนตั้งแตสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช 

พระองคเกรงวาประชาชนจะเปลี่ยนศาสนาและนิยมชาติตะวันตก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระโหราธิ

บดีแตงตําราเรียน “จินดามณี” ข้ึน 

“จินดามณีฉบับพระโหราธิบดี” ที่ใชอยูในปจจุบันเปนฉบับที่ยังมีเน้ือหาไมสมบูรณ เน่ืองจากถูกเผา

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 และตนฉบับอาจสูญหาย การเรียบเรียงจึงไดจากความ

ทรงจําของบางคน ประกอบการผสมสวนที่หลงเหลือมาไวเปนเลม ทําใหเน้ือหาไมตอเน่ืองกันเทาที่ควร  

รายละเอียดในแบบเรียนจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี มีดังน้ี 

เน้ือหาและการเรียบเรียง  

เน้ือหาท่ีเปนประโยชนในการแตงคําประพันธ 

อักษรศัพทที่วาดวยคําพองเสียง 

อักษรศัพทที่วาดวยการอธิบายความหมายของคําศัพท 

อักษรศัพทที่วาดวยคําไวพจน 

คําที่ใช ส ศ ษ (รอยเปนคําประพันธ) ใ (20 ตัว) ไ (80 ตัว)  

การใช ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ 

ตัวอยางอักษรศัพทท่ีวาดวยคําพองเสียง 

พระบาท บาตรพระสงฆ บาศเชือกคลอง เงินบาท บาดอาวุธ อุบาทวะ 

ตัวอยางอักษรศัพทท่ีวาดวยความหมายของคําศัพท 

พรรฒ วาจําเรอญ พรรษ วาฝน พรรษ วาปวาอายุศม 

ตัวอยางอักษรศัพทท่ีวาดวยคําไวพจน 

ชาง  คเชนทร คชินทร นาคินทร นาเคษ นาเคนทร กริน คช คชา สาร หัตถี หัษด ี

บุรุษ บุรุษา บุรุษโษ บุริสสะ บุริสัสสะ  

มานุษ มนุษย  

สมณพราหมณาจารย อารรย อรหันต 

ตัวอยางการใชคํา ส ศ ษ 

การใชคํา ส 



 

๏ สมบูรรณสาครแลสิน  ธุสมุทสมสมร 

สารถีสมรรถแลสลอน  แลตรัสสละสมาคม 

การใชคํา ศ 

๏ ไพศาขศิขรพิเศศ  แลศับทศรัทธา 

ศัตรูแลศุขศุทธอา  ศรภขไศยรัศมี 

การใชคํา ษ 

๏ อักษรรากษษแลยัก  ษแลเกษบุษบา 

พฤกษาฤๅษีบุรุษมา  นุษยภิกษุเหาะหรรษ 

การใชไมมวน 20 คํา 

๏ หน่ึงโสดคือไมมวน  ไมมลายอเนกา 

ประกอบเปนฉันทา  ผูพิเศศอยาหลงใหล 

๏ ใฝใจแลใหทาน  ทังนอกในแลใหมใส 

ใครใครแลยองใย   อันใดใชแลใหลหลง 

๏ ใสกลสใพใบ   ทังใตเหนือแลใหญยง 

ใกลใบแลใชจง   ญี่สิบมวนคือวาจา 

การใชไมมลาย 80 คํา 

๏ ไสพุงแลตับไต   แลเหงื่อไคอเนกา 

แกไขวไวอา   ไศรยไดคดีดี 

๏ ไคคาวแลเรนไร  วิไนยไฉนแลไมตรี 

ไฉไลแลไพลหนี   แลไหลไพลแลแกวงไกว 

๏ ไศลไขแลไกษร   แลสไบแลลูกไพ 

ผักไหแลไมไซร   แลไอสูรยแหลหลาย 

การใช ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ 

๏ อน่ึงจึ่งใหใช  ฤฤๅใสโดยดํากล 

ฦฦๅก็อําพล  โวหารชอบสถารการ 



 

บุทคลผูใดจเขียนหนังสือกาพยโคลงพากยฉันท ใหดูอักษร ๔ คือ ฤฤๅฦฦๅ น้ีใหชอบกับกลอนควรจึ่งใส 

มิชอบกลอนอยาใส ไมรูอานก็มิฟดเลย รูอานก็ฟดกันแล ผูรูเขียนใหเขียนดั่งน้ี ชอบฤทธิใหใสฤทธ ิชอบริทธิ ให

ใสริทธิ ชอบพฤนทร ใหใสพฤนทร ชอบพรินทร ใหใสพรินทร ชอบ รึ ตัวน้ี ใหใสตัวน้ี ชอบ ฤ ตัวน้ีใหใสตัวน้ี 

ชอบ รื ตัวน้ี ใหใสตัวน้ี ชอบ ฤๅ ตัวน้ี ใหใสตัวน้ี ชอบ ลึ ตัวน้ี ใหใสตัวน้ี ชอบ ฦ ตัวน้ี ใหใสตัวน้ี ชอบ ลือ ตัวน้ี 

ใหใสตัวน้ี ชอบ ฦๅ ตัวน้ี ใหใสตัวน้ี ตามอักษร จึ่งจฟดกันเปนกลอนแล ถึงขาศึกชอบกลอนแล 

ที่กลาววาเน้ือหาสวนน้ีเปนประโยชนในการแตงคําประพันธนอกจากจะทําใหรูจักคําศัพท และ

ความหมายของคําจํานวนมากจากหัวขออักษรศัพท และการใช ส ศ ษ ใ ไ แลว  

คําอธิบายในตอนทายของแตละหัวขอยังระบุไวถึงประโยชนเพื่อการแตงคําประพันธใหไพเราะ สัมผัส

ไดคลองจองกัน 

เน้ือหาดานอักขรวิธีไทย 

อักษร 3 หมู มีการแจกลูกโดยละเอียด คือ นําพยัญชนะทุกตัวประสมสระทุกเสียง มีการผันวรรณยุกต

อักษรทั้ง 3 หมู (ผันเฉพาะเสียง สามัญ เอก โท) เริ่มจากอักษรสูงและมีการบอกวิธีอานดวย  

ที่นาสนใจ คือ การวางรูปแบบการผันวรรณยุกตใหเปนไปตามการออกเสียงและคําอธิบาย เชน 

อธิบายการผันวรรณยุกตของอักษรกลางวาออกเสียงข้ึน-ลง เหมือนรูปจั่ว ดังน้ี 

อธิบายการผันวรรณยุกตของอักษรกลางวาออกเสียงข้ึน-ลง เหมือนรูปจั่ว ดังน้ี 

อักษรกลาง 9 แมน้ันคือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ น้ีคําตนใหอานเปนคํากลางแลวจึงอานข้ึนไปตามไมเอก 

แลวลงไปตามไมโทดงงรูปจั่วน้ัน 

      กา        จา              ดา     ตา                บา 

กา    กา      จา             จา       ดา           ดา      ตา ตา      บา         บา 

อักษรควบกล้ํา  

มาตราตัวสะกด  (ใครหาเจอวามาตราตัวสะกดมีกี่แม สงภาพถายมาไดเลยจา) 

คําเปน-คําตาย 

วิธีเขียนเครื่องหมายวรรณยุกต 

เครื่องหมายตาง ๆ (โดยแตงเปนคําประพันธ) 

๏ ส ศ ษ ญ ย   ใครถวิล 

           พินทุ   ชอบรู 

ใ ไ ใสโดยจิน   ดาแมน 

คือวาทารน้ันผู   ฉลาดแทเมธา ฯ 



 

๏ เปนเสมียนรอบรู  วิสัญช 

พินเอกพินโททัณฑ-  ฆาฏคู 

ฝนทองอีกฟองมัน  นฤคหิต น้ันนา 

แปดสิ่งน้ีใครรู   จึงใหเปนเสมียร ฯ 

การเรียนรูเครื่องหมายตาง ๆ สําคัญสําหรับผูทําหนาที่เสมียนในเวลาน้ัน ซ่ึงหมายถึงตําแหนงของ

เจาหนาที่ที่ทํางานดานหนังสือในราชสํานัก หรือเรียกอีกชื่อวา อาลักษณ  

เครื่องหมายกํากับการเขียน  

วิสัญช (ะ  )   พินทุเอก (   ) 

พินทุโท (    )   ทัณฑฆาฏ  (   ) 

คูหรือไมตายคู  (   ็ )  ฝนทอง ( '' ) 

ฟองมัน (๏)   นฤคหิต (๐) 

มาตราตวัสะกด 7 มาตรา 

๏ นนพกอกอเหงา  อักษร 

แจกจําอุธาหอร   แหงห้ัน 

กดกบกกมวยมรณ  สามแม 

กนกงกมเกอยน้ัน   ชีพไดนามตรี ฯ 

๏ ส จ ต ถ ท ใช   ตางกด 

กน ญ ร ล ฬ ด   แตงตงง 

พ ป ภ ทานสมมต  ตางกบ แลนา 

ข ค ตางกกจั้ง   แจกใหเหนแสดง ฯ 

เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับการแตงคําประพันธประเภทตาง ๆ 

ในที่น้ีกลาวเฉพาะคําประพันธประเภทโคลงกับฉันทเทาน้ัน 

    โดยยกแผนผังตัวอยางโคลงจากลิลิตพระลอ 

อธิบายวิธีแตงโคลงสุภาพโดยใชคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ 

    มีตัวอยางโคลงลาวจํานวนมาก 

ตัวอยางโคลงหา โคลงกลบท กลอักษร 



 

    จากน้ันจึงอธิบายการแตงฉันท (โดยอธิบายจากคัมภีรวุตโตทัย)  

มีตัวอยางคําประพันธประเภทฉันทหลายตัวอยาง  

    เน้ือหาเกี่ยวกับรหัสอักษร (ใหลองถอดรหัสความจากโคลงที่

กําหนด) 

เน้ือหาเกี่ยวกับรหัสอักษร  เชน ฤๅษีแปลงสาร 

 ๏ ลิตขิศอิศรเทไ   ฤนลบา 

งงฟถ่ีนวทวขารสา   มนูหนาหเ 

รรมคาทุศรเสนถา   งงยะลุงถึยลเ 

มอําตยฤศรนจพจาเ   นน่ีเชาอพื่เดใ 

ถอดรหัสเปน 

 ๏ ลิขิตอิศเรศไท   นฤบาล 

ฟงงถ่ีทวนขาวสาร   หนุมเหนา 

มรรคาทุเรศสถาน    ยงงลุะถึงเลย 

อํามฤตยรศพจนเจา   เน่ินชาเพื่อใด 

ขอสังเกตและแนวคิดจากการพิจารณาเน้ือหาและการเรียบเรียงจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี 

1. วิธีการข้ึนตนดวยบทไหวครู ยังคงรักษาขนบนิยมในการแตงคําประพันธ 

2. เน้ือหาที่กลาวถึงการแจกลูกตามมาตราตัวสะกดตาง ๆ สังเกตไดวาแตกตางกับปจจุบัน เน่ืองจาก

ไมมีมาตราแมเกอว สวนตัวสะกดในมาตราแมเกยจะรวมคําที่สะกดดวยตัว “ว” หรือมาตราแมเกอวในปจจุบัน 

3. เน้ือหาและการนําเสนอเน้ือหามักนํามารอยเปนคําประพันธ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเปนยุคที่นิยมดาน

การกวี และเนนประโยชนใหผูที่ทําหนาที่ทางหนังสือในราชสํานัก หรือที่เรียกวา อาลักษณ 

4. เน้ือหาที่กลาวถึงหัวขอรหัสอักษร อักษรเลข ใหผูเรียนมีโอกาสฝกทดสอบถอดรหัสอักษร นับเปน

วิธีการที่ทันสมัย ใหผูเรียนไดใชความคิด และยังแสดงความสามารถของผูแตงดวย  

คําถามชวนคิด 

จากที่ไดเรียนเน้ือหาในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีแลว 

นักศึกษาคิดวาเน้ือหาในจินดามณีฉบับน้ีเหมาะสําหรับเด็กไทยในระดับใด หรือไมเหมาะสม เพราะ

เหตุใด และเหมาะที่จะเปนแบบเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองดานใดบาง  

รายการอางอิง 
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