
FL  347 
ชื่อวิชา  ภาษาและอักษรอีสาน 

 
คําชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา 

กระบวนวิชา  FL  347   เปนกระบวนวชิาที่จัดอยูในหมวดวิชาโทเลือกจํานวน  3   
หนวยกิต 

เน้ือหาของกระบวนวิชา FL 347 ภาษาและอักษรอีสาน  ( Northeastern Thai  Language  
and Scripts ) เปนกระบวนวิชาที่ศึกษาลักษณะตัวอักษรที่เคยใชอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสานในอดีตอันไดแกอักษรตัวธรรมและอักษรไทยนอย  โดยใหผูศึกษาไดฝกอาน
วรรณกรรมที่เขียนดวยตัวอักษรอีสานเขาใจความหมายของถอยคํา และสํานวนตาง ๆ ศึกษา
ที่มาวิวัฒนาการของอักษรตัวธรรม  อักษรไทยนอย อักษรที่ใชอยูในประเทศประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในปจจุบันแตพอสังเขป  ศึกษาเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาถิ่นอีสานกับ
ภาษาไทยถิ่นมาตรฐานหรือ ภาษาไทยที่ใชอยูในภาคกลางแลวยังไดนํารูปถายเอกสารสําเนา
จารึกมาเปนภาคผนวกเพื่อที่นักศึกษาทานใดสนใจจะไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  
          อน่ึงหนังสือคูมือประกอบการเรยีนกระบวนวชิา  FL 347  เลมน้ี  ไดแบงเน้ือหาออกเปน 
6  ตอน  และภาคผนวกซึ่งอาจจัดเปนอีกตอนหนึ่งก็ได  ดังนี้ 
 1)  ตอนที่  1  กลาวถึงความเปนมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสานซึ่งมี
อาณาเขตกวางใหญ มีเนื้อที่หน่ึงในสามของประเทศไทย   กลาวถึงที่ตั้งอาณาเขตติดตอ 
การเมืองการปกครองในอดีตกอนรวมเปนสยามประเทศ หรือประเทศไทยในปจจุบัน  กลาวถึง
ลักษณะของภูมิประเทศ ประชากร รองรอยอารยธรรม จารึกที่ปรากฏในภาคอีสานทั้งจารึก
อักษรปลลวะ จารึกหลังปลลวะ จารึกอักษรขอมโบราณ จารึกอักษรธรรมอีสาน จารึกอักษรไทย
นอย แบบอักษรปลลวะพุทธศตวรรษที่  12  แบบอักษรหลังปลลวะพุทธศตวรรษที่ 13-15  แบบ
อักษรขอมโบราณพุทธศตวรรษที่ 16-18  แบบอักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 18- 21  แบบ
อักษรไทยนอยพุทธศตวรรษที่ 21-22 แบบอักษรธรรมอีสานพุทธศตวรรษที่   22-24  พรอมทั้ง
กลาวถึงอักขรวิธีของอักษรปลลวะ หลังปลลวะและอักษรขอมโบราณโดยสังเขป 
 2)  ตอนที่  2  กลาวถึงตัวอักษรธรรมอีสาน รูปพยัญชนะตัวเต็ม รูปพยัญชนะตัวเฟอง 
หรือพยัญชนะตัวเชิง  หลักเกณฑการวางรูปพยัญชนะ  การใชพยัญชนะตัวสะกด การใช
พยัญชนะควบกล้ํา การใชพยัญชนะตัวเฟอง  19  ตัว  รูปสระอักษรธรรมอีสาน รูปสระลอย สระ
จม หลักเกณฑการใชสระลอย หลักเกณฑการใชสระจม หลักเกณฑการใชสระพิเศษ หลักเกณฑ
การใชเครื่องหมายประกอบการเขียน ตัวเลขที่เคยใชในภาคอีสานในอดีต หลักเกณฑการใช
ตัวเลข หลักเกณฑการประสมคําอักษรธรรมอีสาน มาตราสะกดแม ก  กา  มาตราสะกด แม กก  
มาตราสะกด แม กด แบบฝกหัดที่  1  มาตราสะกด แมกบ มาตราสะกดแม กง มาตราสะกดแม 
กน  แบบฝกหัดที่  2  แบบฝกหัดที่ 3 มาตราสะกด  แม  กม  แบบฝกหัดที่  4   มาตราสะกด  
แม  เกย  แบบฝกหัดที่  5  มาตราสะกด  แม  เกอว  แบบฝกหัดที่  6  คําเขียนพิเศษ 



 3)  ตอนที่  3  อักษรไทยนอย กลาวถึงความเปนมาของรูปอักษรไทยนอยโดยสังเขป 
รูปพยัญชนะ รูปสระ ตัวเลข วรรณยุกต  เครื่องหมายวรรคตอน อักขรวิธีอักษรไทยนอย การใช
สระพิเศษ  หรือเคร่ืองหมายประกอบการเขียน หลักเกณฑการประสมคําอักษรไทยนอย มาตรา
สะกด แม ก กา  มาตราสะกดแม กก  มาตราสะกด แม กด  มาตราสะกด  แม กบ  มาตราสะกด 
แม กง  มาตราสะกด แม กน  มาตราสะกด  แม  กม  มาตราสะกด แม  เกย  มาตราสะกด  แม  เกอว 
 4)  ตอนที่  4   กลาวถึงอักษรกาบ อักษรสรอย และอักษรเลข  อักษรกาบเปนอักษรที่
นักปราชญชาวอีสานคิดขึ้นมาโดยใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่กําหนดดวยจุด  ตั้งแต  2  จุด 
ถึง  5  จุด มาใชแทนพยัญชนะและสระ  อักษรเลขเปนอักษรที่นําตัวเลขมาแทนสระ โดยการนํา
ตัวเลขมาวางลงในตําแหนงของสระที่ตองการใช  ตัวอักษรสรอยคือตัวอักษรไทยนอยที่มีการ
เขียนแตกตางไปจากการเขียนอักษรไทยนอยโดยทั่ว  ๆ  ไป นั่นคือจะมีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณสรอยคําคลายกับรูปสระโอหัวกลับคั่นอยู  ในชวงของสระกับพยัญชนะเวลาอานตอง
ตัดรูปอักษรสรอยหรือสัญลักณษที่คลายสระโอหัวกลับน้ันทิ้งไปอานแตพยัญชนะสระท่ีเหลือ
เหมือนอักขรวิธีของอักษรไทยนอยโดยทั่ว  ๆ  ไป 
 5)  ตอนที่   5   เปนการเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทย
มาตรฐานโดยยอ  ๆ  พอใหผูอานมองเห็นลักษณะสําคัญ  ๆ   ของความเหมือนและความ
แตกตางกัน  เชน  การใชหนวยเสียงพยัญชนะ ของทั้งภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยถิ่น
มาตรฐาน  การใชหนวยเสียงสระ  การใชหนวยเสียงวรรณยุกตตลอดจนการใชถอยคําซ่ึงนํามา
แสดงไวทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน 
 6)  ตอนที่  6   กลาวถึงตัวอักษรลาว  รูปพยัญชนะ รูปสระ  รูปวรรณยุกต  อักขรวิธี  
แบบฝกหัดอาน  หลักการผันเสียงสระ  แบบฝกหัดอาน  หลักเกณฑการประสมคําอักษรลาว  
มาตราสะกดแม  กก  มาตราสะกดแม  กด  มาตราสะกดแม  กบ  มาตราสะกดแม  กง  มาตรา
สะกดแม  กน  มาตราสะกดแม  กม  มาตราสะกดแม  เกย  มาตราสะกดแม  เกอว  ตัวเลขลาว  
การใชตัวเลขลาวแบบหัดอาน   

7)   ภาคผนวก  สวนของภาคผนวกไดนําคําแปลและสําเนาจารึกอักษรตาง  ๆ  ที่พบ
ในภาคอีสานทั้งจารึกอักษรปลลวะ  จารึกอักษรหลังปลลวะ จารึกอักษรขอมโบราณ  จารึกอักษร
ธรรมอีสานและจารึกอักษรไทยนอยมาแสดงไว 
ขอแนะนําในการเรียน 

กระบวนวิชาภาษาและอักษรอีสานน้ี  มีเนื้อหาไมมากนักเพราะเปนการเรียนตัวอักษร
เฉพาะถิ่นหรือเฉพาะภาคเทาน้ัน  แตถึงแมวาเปนการเรียนตัวอักษรและภาษาเฉพาะถิ่นหรือ
เฉพาะภาค นักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนกระบวนวิชาน้ียอมตองเอาใจใสเปนพิเศษเพื่อความรอบ
รูในภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย ที่ไดคิด ศึกษาสืบทอดถายโอนจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง
จนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของมรดกไทยที่คนไทยปจจุบันควรศึกษาสืบทอดใหคงอยูตลอดไป 
อน่ึงเพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของหลักสูตรจึงขอแนะนําให
นักศึกษาตั้งใจอานหนังสือตําราเรียนเลมน้ี และพยายามเขาฟงคําบรรยายในหองเรียนทุกคร้ังที่
มีการบรรยาย  นอกจากน้ีนักศึกษายังตองหม่ันทําการฝกฝนทําแบบฝกหัดเพราะตําราเลมน้ีวา
ดวยเรื่องตัวอักษรและภาษาซึ่งตองใชทักษะ ไมมีนักศึกษาทานใดจดจําเน้ือหาไดทั้งหมดหาก



ไมไดฝกฝนทําแบบฝกหัด ฝกหัดเขียนรูปตัวอักษรแบบตาง  ๆ  ดังน้ันจึงขอแนะนําใหนักศึกษา
หม่ันฝกฝนตนเองดังน้ี 

1)  ขอใหนักศึกษาอานหนังสือตําราเรียนเลมน้ีอยางนอย  1  คร้ังกอนเพ่ือการสํารวจ
เน้ือหาวิชา เม่ืออานในครั้งที่  2   อานจบแตละบท ขอใหทดสอบความรูตนเอง โดยวิธีทํา
แบบฝกหัดที่อยูในหนังสือคูมือเลมน้ีทีละตอน  พรอมทั้งทําแบบทดสอบดวย  หม่ันทําเชนนี้จน
เห็นวาทําแบบทดสอบไดถูกตองเกินรอยละ  70-80  ก็ใหศึกษาในบทตอไปได  หากทําไดต่ํา
กวารอยละ  60  ขอใหนักศึกษาเริ่มตนอานหนังสือตําราเลมน้ีอีกคร้ังหนึ่ง 

2) เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูขอใหนักศึกษาอานหนังสือตอไปน้ีประกอบ 
-  ลายสือไทย  700  ป 
-  จารึกและอักขรวธิีโบราณ 
-  การอานจารึกสมัยตาง  ๆ   
-  ภาษาถิ่น 
-  วรรณกรรมอีสาน อักษรธรรมอีสาน 
-  แบบเรียนอานและเขียนอักษรขอม อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน อักษร

มอญ อักษรพมา  อักษรสิงหล  อักษรโรมัน        
-  การเรียนอักษรธรรม 
-  จารึกในประเทศไทย  เลม 1-5 
-  ภาษาลาวพื้นฐาน  1 

3)   กรณีนักศึกษาทีส่นใจใครรูเร่ืองตวัอักษรโบราณของไทยและตวัอักษรที่มี
ความสัมพันธ กันตัวอักษรไทย ขอใหลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาทีส่ืบเนื่องดังนี้ 

 -  นักศึกษาที่สนใจความเปนมาของตัวอักษรไทย  อักษรที่เปนตนแบบของอักษรไทย     
อักษรเขมรอักษรพมาอักษรลาวเปนตน ควรลงทะเบียนเรียนวิชาการอานจารึกสมัยตาง ๆ  หรือ
กระบวนวิชา FL 344                

 -  นักศึกษาท่ีสนใจตัวอักษรที่เคยใชและปรากฏในเอกสารพื้นบานภาคกลางและ
ภาคใตเปนพิเศษควรลงทะเบียนเรียนวิชา  “อักษรขอมที่ใชในภาษาไทย”  หรือ FL 348  
กระบวนวิชา FL 346 ภาษาและอักษรไทยเหนือ     
 
การประเมินผล 

การประเมนิผลกระบวนวิชาอักษรและภาษาอีสานนี ้ มทีั้งขอสอบแบบปรนัยลวน  ขอสอบ 

แบบอัตนัยลวนและขอสอบแบบผสม  ขอสอบแบบอัตนัยจะตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบเปนขอ  ๆ  
หรือใหเขียนตัวอักษรแบบตาง  ๆ  ตามขอความที่กําหนดใหและมีการทําแบบฝกหัดอยาง
สมํ่าเสมอแตตามสภาพความเปนจริงในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงยังไม
สามารถใหกระทําไดเชนนั้น  เพราะบางวิชามีนักศึกษาจํานวนมาก   นอกจากนี้พบวายังมี
นักศึกษาจํานวนหนึ่งไมเขาหองเรียนแตจะดูหนังสือมาสอบเอง  ฉะน้ันในที่นี้จึงกําหนดไดเพียง
วาจะมีขอสอบสามแบบไดแก  ขอสอบแบบปรนัยลวน  ขอสอบแบบอัตนัยลวน และขอสอบแบบ
ผสมดังนี้ 



1) ขอสอบแบบปรนัยลวนจะมขีอสอบ  100 ขอ  หรือ  120  ขอก็ได 
2) ขอสอบแบบอัตนัยลวนจะมขีอสอบ  5   ขอ  โดยใหนักศึกษาทําขอสอบ  ขอ1-4  

ทุกขอ  สวนขอที่  5   จะมีขอยอย  3   ขอ  ใหเลือกทํา  2  ขอ 
 3)  ขอสอบแบบผสม  จะแบงเปนขอสอบปรนัย   60   ขอ  ขอสอบอัตนัย  3   ขอ            
ใหเลือกทํา   2   ขอ  โดยกําหนดใหแปลถายถอดตัวอักษรธรรมอีสาน  ตัวอักษรไทยนอย  หรือ 
ตัวอักษรลาวแบบใดแบบหนึ่งมาเปนอักษรและภาษาไทยปจจุบัน หรืออาจจะใหแปลถายถอดตัว
อักษรไทยปจจุบันเปนตัวอักษรธรรมอีสาน ตัวอักษรไทยนอย ตัวอักษรลาวแบบใดแบบหนึ่งก็ได 
 อยางไรก็ตามการจะออกขอสอบแบบที่  1   ที่  2   หรือที่  3   นั้น  ผูบรรยายจะแจงให
นักศึกษาทราบอีกคร้ังหนึ่งในชั้นเรียนของแตละภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการใชคูมือประกอบการเรียน  ( hand-book ) 
 

1. คูมือประกอบการเรียนเลมน้ี ใชคูกับตําราเรียนกระบวนวิชา  FL  347  อักษรและภาษา
อีสาน ( North eastern Thai Language and Scripts )  เขียนโดย ผูชวยศาสตราจารยอดุลย  ตะพัง   

2. คูมือประกอบการเรียนเลมนี้  แบงเน้ือหาออกเปน  7   ตอน  ตามหนังสือตํารา
เรียนกระบวนวิชาภาษาและอักษรอีสาน 

3. วิธีใชคูมือประกอบการเรียน 
3.1 ใหนักศึกษาทาํแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน เพ่ือใหทราบวานักศึกษามี

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนวิชานี้มากนอยเพียงใด 
3.2 กอนการใชคูมือประกอบการเรียนแตละบท ใหนักศึกษาอานเน้ือหาในหนังสือตํารา

เรียนกระบวนวิชาใหจบทกุตอนเสียกอน   หรืออานทลีะหัวขอแลวทําแบบฝกหัดตามหัวขอนัน้ก็ได     
3.3 เม่ือเวลาทีใ่ชคูมือประกอบการเรียนเลมนี้  ขอใหนักศึกษาทําตามหัวขอที่

กําหนดอยูในคูมือเลมน้ีตามลําดับ 
3.4 ขอใหนักศึกษาหม่ันทาํแบบฝกหัด  ทํากิจกรรมการเรียนทุกหัวขอ  โดยไมตอง

ดูคําเฉลย หรอืตําราเรียนกระบวนวิชานี้ ขณะทําแบบฝกหัด 
3.5 เม่ือนักศึกษาทําแบบฝกหัดเสร็จแลวจึงคอยดูคําเฉลยทายบท  หรือตรวจดูจาก

ตําราเรียนกระบวนวิชานีท้ีกํ่าหนดอยูในแบบฝกหัดน้ัน  ๆ  เม่ือตรวจดูแลวพบวา คําตอบที่
นักศึกษาไดทาํน้ันไมถูกตอง ใหอานหนังสือตําราเรียนตามหัวขอน้ัน  ๆ  ใหละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง
แลวทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมขอท่ีผิดน้ันอีกคร้ังหนึ่ง 

3.6 กรณีที่นักศึกษาทําแบบประเมินผลแลวพบวามีขอที่ผดิมาก  ใหนักศึกษาอาน
ตําราเรียนตอนนั้นอยางละเอียดแลวทําแบบฝกหัดอีกคร้ังหนึ่ง 



3.7 เม่ือนักศึกษาเรียนตามคูมือประกอบการเรียนจบตอนแลว ใหทําแบบทดสอบ
ประเมินผลทายบทนั้น  ๆ   เปนการวัดผลการเรียนของนักศึกษา  เม่ือพบวาทําแบบทดสอบได
ถูกตองเกินรอยละ  80  แสดงวานักศึกษามีความรูในตอนนั้นดีแลว  หากปรากฏวาไดคะแนน
นอยกวาน้ัน  ใหนักศึกษาอานทบทวนอกีคร้ังหนึ่งกอน จึงจะศึกษาในตอนตอไป  นักศึกษาอยา
ลืมวาถานักศกึษาสอบแลวไมไดเกรด  G   ถือวานักศึกษายังไมมีความเขาใจกระบวนวิชาน้ี
อยางถองแท  เพราะวาโดยเน้ือหาวิชาที่กําหนดตามหลักสูตรแลว  ถือวาไมมากเกิน
ความสามารถของนักศึกษาโดยทั่ว  ๆ  ไปจะสอบไดเกรด  G 
 

                                                      ( นายอดุลย    ตะพัง ) 
                                          ผูจัดทําคูมือประกอบการเรียนอักษรและภาษาอีสาน                           

แบบประเมินผลกอนเรียน 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินความรูเดิมของนักศึกษากอนที่จะเรียนกระบวนวิชาภาษา  และ
อักษรอีสาน 

คําแนะนํา ใหนักศึกษาอานคําถามทีละขอและตอบคําถามโดยไมตองดูคําเฉลย    
นักศึกษาตองเขาใจวาตนยังไมไดศึกษามากอน ฉะนั้นการตอบคําถามผิด 
จํานวนมากนั้นไมไดหมายความวานักศึกษาไมมีความรู แตการประเมินผลกอน 
เรียนน้ันเพื่อวัดประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษาเม่ือจบกระบวนวิชาน้ี  ใน 
ขณะเดียวกันขอสอบเหลาน้ีจะเปนเครื่องจูงใจใหนักศึกษาอยากแสวงหาความรู  
และหาคําตอบจากหนังสือตําราตอไป 
(  แบบประเมินผลน้ีใชเวลา  30  นาที ทาํเสร็จแลวใหดูคําเฉลยทายตอนที่ 7 ) 

คําสั่ง     ใหนักศึกษาเลือกตอบคําตอบที่ถูกตองจากคําถามแบบ    ถูก-ผิด ขอที่  1-30 
1.  ภาคอีสานเดิมเรียกวา  “ อีสานปุร ”                                 ( ถูก             ผิด )  
2.  ภาคอีสานมีเน้ือที่สองในสามของประเทศไทย                     ( ถูก             ผิด ) 
3.  ภูมิประเทศของภาคอีสานสวนใหญเปนที่ราบสูง                   ( ถูก             ผิด ) 

           4.  ภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมเปนสยาม          ( ถูก             ผิด ) 
              ประเทศในสมัยรัชกาลที่  4  แหงกรุงรัตนโกสินทร             ( ถูก             ผิด ) 

5.  ภาคอีสานมีจํานวนประชากรหน่ึงในสามของประเทศ             ( ถูก             ผิด ) 
6.  จารึกที่พบในภาคอีสานที่เกาที่สุดคอือักษรขอมโบราณ          ( ถูก             ผิด ) 
7.  อารยธรรมบานเชียงเปนยุคหินเกา                                  ( ถูก             ผิด ) 
8.  ภาคอีสานเขาสูยุคประวตัิศาสตรพุทธศตวรรษที่  12             ( ถูก             ผิด ) 

    9.  จารึกยุคแรกๆ ที่พบในภาคอีสานสวนมากเปนภาษาสันสกฤต  ( ถูก             ผิด ) 
10. อักษรธรรมอีสานมีวิวัฒนาการมาจากอักษรตระกูล 

พอขุนรามฯ          ( ถูก             ผิด ) 
11. จารึกอักษรธรรมอีสานและอักษรไทยนอยมีใชมาตั้งแต 
 พุทธศตวรรษที่  19                                                     ( ถูก             ผิด ) 



  12.  ในภาคอีสานไมพบจารึกอักษรมอญโบราณเลย                  ( ถูก             ผิด ) 
     13. ตัวอักษรธรรมที่ปรากฏในหนังสือตาํราเรียนกระบวนวิชา 

          FL  347  มีจํานวน  66  ตัว                                        ( ถูก             ผิด ) 
 

14. พยัญชนะคร่ึงตัวที่มีการใชในอักษรธรรมอีสานเรียกวาพยัญชนะ 
               ตวัเฟอง                                                            ( ถูก             ผิด ) 

15. องคประกอบของอักษรธรรมอีสานประกอบดวย พยัญชนะตวัเต็ม 
     พยัญชนะตัวเฟอง  สระ  และวรรณยกุต                           ( ถูก             ผิด ) 
16. สระอักษรธรรมอีสานประกอบดวย  สระลอย และสระจม       ( ถูก             ผิด ) 
17. สระ                                    เรียกวาสระลอย               ( ถูก             ผิด ) 
18. สระ                                   เรียกวาสระจม                 ( ถูก             ผิด ) 
19.                             เรียกวาเครื่องหมายประกอบการเขียน  ( ถูก             ผิด ) 
20.                             เรียกวาเลขโหรา                            ( ถูก             ผิด ) 
21. อักษรธรรมอีสานแจกตามแมสะกดได   9   แม                 ( ถูก             ผิด ) 
22. อักษรไทยนอยพัฒนาการมาจากอักษรมอญโบราณ           ( ถูก             ผิด ) 
23. อักษรไทยนอยจัดอยูในอักษรตระกลูพอขุนรามคาํแหง        ( ถูก             ผิด ) 
24. ผูที่มีบทบาทในการเผยแพรตัวอักษรไทยนอยคือพระสุมน- 
 เถรกับพระสวุณัณคีรี     ( ถูก             ผิด ) 
25. อักษรไทยนอยประกอบดวยพยัญชนะตวัเต็ม  
 พยัญชนะตวัเชิงสระและวรรณยุกต                                 ( ถูก             ผิด ) 
26. บทสวดมนตและพระธรรมคมัภีรในอดีตของภาคอีสาน- 
 นิยมเขียนดวยอักษรไทยนอย         ( ถูก             ผิด ) 
27. เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณที่กําหนดดวยจุดแทนตัวอักษร- 
     เรียกวาอักษรจุด              ( ถูก             ผิด ) 
28. เคร่ืองหมายสองจุด : บนลงลางแทนพยัญชนะตวั ส และ น ( ถูก             ผิด ) 
29. อักษรไทยนอยที่มีรูปคลายสระโอ หัวกลบัมาคั่นอยูเรียกวา- 
     อักษรสรอย               ( ถูก             ผิด ) 
30. อักษรลาวปจจุบัน  พัฒนาการมาจากอักษรไทยนอย        ( ถูก             ผิด ) 

  
ขอที่  31-50  ใหนักศึกษาเลือกตอบขอทีถู่กตองที่สุดเพียงขอเดียว 
31.  ภาคอีสานในอดีตนาจะมีความสัมพันธกับอาณาจักรใดมากที่สุด 

1.  อาณาจักรทวารวดี   2.  อาณาจักรศรีวชิัย 
3.  อาณาจักรศรีสัตนาคณหุต           4.  อาณาจักรศรีเกษตร 
 

32. จารึกที่พบในภาคอีสานยุคแรก  ๆ  จารึกดวยอักษรใด 
  1.  อักษรปลลวะ    2.  อักษรหลังปลลวะ 



  3.  อักษรขอมโบราณ   4.  อักษรธรรมอีสาน 
33. ตัวอักษรธรรมอีสานพัฒนามาจากอักษรตนแบบใด 
 1.  อักษรปลลวะ    2.  อักษรขอมโบราณ 
 3.  อักษรมอญโบราณ   4.  อักษรพอขุนรามคําแหง 
34. อักษรไทยนอยมีอักษรใดเปนตนแบบ 
 1.  อักษรปลลวะ    2.  อักษรขอมโบราณ 
 3.  อักษรมอญโบราณ   4.  อักษรพอขุนรามคําแหง 
35. จารึกอักษรใดที่มีหลักฐานวาพบมากที่สุดในบรรดาจารึกที่พบในภาคอีสาน 
 1.  จารึกอักษรขอมโบราณ   2.  จารึกอักษรไทยนอย 
 3.  จารึกอักษรธรรมอีสาน   4.  จารึกอักษรลาว 
36. บทสวดมนตก็ดี พระธรรมคัมภีรก็ดี ในอดีตของภาคอีสานนิยมเขียนหรือจารดวย 
     อักษรชนิดใด 
 1.  อักษรขอมไทย    2.  อักษรธรรมอีสาน 
 3.  อักษรไทยนอย    4.  อักษรลาว 
37. อักษรธรรมอีสานเหมือนกับอักษรใดมากที่สุด 
 1.  อักษรธรรมลานนา   2.  อักษรไทยนอย 
 3.  อักษรไทยสมัยอยุธยา   4.  อักษรลาวปจจุบัน 
38. คําเขียนพิเศษหรือคํายอ หมายความวาอยางไร 
 1.  คําที่นิยมเขียนกันมาตั้งแตโบราณ 2.  คําที่เขียนตามกฎเกณฑอยาง

โบราณ 
           3.  คําที่เขียนไมคอยจะเปนไปตามกฎเกณฑการเขียนโดยทัว่  ๆ  ไป 
           4.  ไมมีคําตอบในขอใดถูกตอง 

39. หลักฐานจารึกลายเขียนสีแดง ที่ผนังถ้ํานางอันมีความสัมพันธกับอักษรแบบใด 
     เปนพิเศษ 

 1.  อักษรธรรม    2.  อักษรไทยสมัยพระยาลิไท 
 3.  อักษรลาว    4.  อักษรมอญโบราณ 

40. พระมหากษัตริยพระองคใดของลาวมีพระราชกรณียกิจโดดเดนกวาพระมหากษัตรยิ 
     องคอ่ืน  ๆ 
 1.  พระเจาโพธิสาลราช   2.  พระเจาวชิุลราช 
 3.  พระเจาไชยเชษฐาธิราช   4.  พระเจาอนุวงศ 

          41.  คาํวา           “                               ”    ขอใดถายถอดไดถูกตองที่สุด 
  1.  ต ู     2.  ต ี
  3.  เตา     4.  ตตูีเตาตาย 

42.  หนวยเสยีงพยัญชนะโดยทั่ว  ๆ  ไปของภาษาไทยถิ่นอีสานมีก่ีหนวยเสียง 
 1.   15   หนวยเสียง   2.  18  หนวยเสียง 
 3.   20   หนวยเสียง   4.   22  หนวยเสียง 



43.  คําวา  “ ปกญม”  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  ภาษาไทยมาตรฐานหมายความ                        
 วาอยางไร 
 1.  ซักยอม     2.  ปกซอม 
 3.  ยินยอม     4.  มะยม 

 44. หนวยเสียง   ช   ในภาษาไทยมาตรฐานเทากับหนวยเสียงใดในภาษาไทยถิน่ 
      อีสาน 
 1.  หนวยเสียง  ช  เหมือนกัน  2.  หนวยเสียง  ซ   
 3.  หนวยเสียง  ฌ    4.  หนวยเสียง   ส 

 45.  คําวา  “ชาง”  ในภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงวาอยางไร 
 1.  ซาง     2.  ชางเหมือนกัน 
 3.  ซาง     4.  สาง 

 46.  คําวา  “ ม้ืนตา”  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  ภาษาไทยถิ่นมาตรฐานแปลวาอยางไร 
 1.  หลับตา     2.  เหลตา 
 3.  กระพริบตา    4.  ลืมตา 

 47.  คําวา “กระบอกตา”  ในภาษาไทยถิน่มาตรฐาน ภาษาไทยถิน่อีสานใชคาํวาอยางไร       
 1.  กระบองตา    2.  กะโบงตา 
 3.  กะบอกตา    4.  กระโบงตา 
48. เหตุใดชาวภาคอีสานจึงไมนิยมใชอักษรทองถิ่นในสมัยปจจุบัน 
 1.  เพราะไมมีโรงเรียนสอน    2.  เพราะไมมีโรงพิมพอักษรพื้นเมือง 
     3.  เพราะเรียนหนังสือไทยกลางมาตัง้แตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
         เจาอยูหัวแลว    4.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
49. ชาวไทยภาคอีสานอานเขียนเรียนหนังสือโดยใชอักษรไทยภาคกลางอยางเปน 
     ทางการสมัยใด 
 1.  สมัยอยุธยาตอนปลาย   2.  สมัยรัชกาลที่  5 
 3.  สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง   พ. ศ. 2475 
 4.  สมัยที่มีการใช  พ. ร. บ.  ประถมศกึษา  พ. ศ. 2464 
50.  อักษรลาวปจจุบันปรับปรุงมาจากอักษรชนิดใด 
      1.  อักษรโบราณของลาวเอง   2.  อักษรขอม 
 3.  อักษรไทยสยาม    4.  อักษรไทยนอย  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ตอนที่   1   บทนํา 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 
วัตถุประสงค   เพ่ือประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเก่ียวกับความเปนมาของภาคตะวัน 
  ออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน 
คําแนะนํา      ใหนักศึกษาอานคําถามทีละขอ และตอบคําถามที่นักศกึษาเห็นวาถกูตอง 
                   โดยไมตองอานหนังสือตําราเรียน  แบบประเมินผลชดุน้ี ใชเวลา  10  นาที 

เสร็จแลวจึงคอยดูคําเฉลยทายบท 
1. ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภาคอีสาน ติดกับประเทศ 
     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                   (ถูก     ผิด) 
2.   ภาคอีสานของไทยเดิมขึ้นอยูกับประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
          (ถูก     ผิด) 
3.  อาณาจักรลานชางกับอาณาจักรศรีสัตนาคณหุตเปนอาณาจักรเดียวกัน (ถูก     ผิด) 
4.  ภาคอีสานแตเดิมเปนอิสระดานการปกครองไมเคยขึน้กับใครทั้งสิน้ (ถูก     ผิด) 
5.  การขุดคนพบแหลงอารยธรรมบานเชยีงเปนหลักฐานยืนยันความเจริญของ 
     ภาคอีสาน        (ถูก     ผิด) 
6.  ภาคอีสานเขาสูยุคประวตัิศาสตรเม่ือมีการพบจารึกของเจาชายจิตรเสนหรือ 



     พระเจามเหนทรวรมันบริเวณปากแมน้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี    (ถูก     ผิด) 
7.  จารึกปากนํ้ามูล  1  และ  2   ใชภาษาลาวโบราณ                      (ถูก     ผิด) 
8.  จารึกอักษรหลังปลลวะที่พบในภาคอีสานสวนหนึ่งใชภาษามอญโบราณ (ถูก     ผิด) 
9.  จารึกปราสาทตาง  ๆ  ที่พบในดินแดนอีสานใต สวนหนึ่งเปนอารยธรรม 
     ของขอมโบราณ                                                    (ถูก     ผิด) 
10.  อักขรวธิอัีกษรปลลวะ หลังปลลวะ และ  ขอมโบราณ แตกตางกัน    (ถูก     ผิด) 

         (ดูคําเฉลยทายบท) 
 
 

 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

1. ใหนักศึกษาเขาใจความเปนมาของภาคอีสาน 
2. ใหนักศึกษารูจักลักษณะของตัวอักษรที่เคยใชในภาคอีสาน 
3. ใหนักศึกษาทราบความเปนมาของตัวอักษรที่เคยใชในภาคอีสาน 
4. ใหนักศึกษารูอักขรวิธี หรือ วิธีการประสมสระ พยัญชนะของอักษรปลลวะ             

หลังปลลวะและขอมโบราณ  พรอมทั้งแบบอักษรตาง  ๆ  ที่เคยใชในภาคอีสาน 
 

2. เคาโครงเรื่อง 
2.1 หัวขอเร่ือง 

1. ความเปนมาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. อักษรปลลวะ หลังปลลวะ และขอมโบราณที่เคยใชในภาคอีสาน 
3. อักขรวิธขีองอักษรปลลวะ หลังปลลวะ และ ขอมโบราณ 

       2.2  แนวคิด 
1. ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตกวางใหญ มี

เน้ือที่  1  ใน  3  ของประเทศไทย มีประชากรประมาณ  1  ใน  3  ของประเทศ 
 ทิศเหนอืและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน      
ลาว 
 ทิศใตติดกับภาคกลางและ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
 ทิศตะวันตกตดิกับภาคกลาง 
 ภาคอีสานเดิมอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรลานชาง หรือ ศรีสัตนาคณหุต แม
ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที ่ 1 แหงกรุง
รัตนโกสินทร อาณาจักรลานชางจะขึ้นกับกรุงรัตนโกสนิทรแลวก็ตาม หัวเมืองภาคอีสานก็ยังอยู
ภายใต การปกครองของอาณาจักรลานชาง เจาเมืองนั้น  ๆ  จัดการปกครองกันเองทั้งดาน
การเมือง การทหาร การศึกษา อักษรที่ใช ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง  ๆ  พอถึงปก็สงเครื่อง
ราชบรรณาการไปถวายแสดงถึงความจงรักภักดีคร้ังหนึ่ง คร้ันเกิดศึกสงครามกจั็ดทหารไปชวย
รบตามพระบรมราชโองการ 



 ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมเขาเปนสยามประเทศ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5  แหงกรุงรัตนโกสินทร 

2. ภาคอีสานเขาสูยุคประวัตศิาสตร  เม่ือคนพบจารึกของเจาชายจิตรเสนหรือ 
มเหนทรวรมัน เจาแหงเจนละ บริเวณปากแมน้ํามูล   2  หลัก จารึกวัดจันทึก จารึกศรีเมืองแอม 
จารึกถ้ําเปดทองดานใน จารึกถ้ําเปดทองดานนอก จารึกผนังถ้ําเปดทอง จารึกวัดสุปฏนาราม 
จารึกดอนเมืองเตย รวมเกาหลัก   

จารึกที่พบในภาคอีสานทั้งเกาหลักน้ี จารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อักษรปล
ลวะหรืออักษรคฤนถ เปนอักษรที่ใชอยูในแควนกัญจี รัฐทางตอนใตของอินเดีย สมัยราชวงศปล
ลวะ เปนอักษรที่นักภาษาโบราณเชื่อวาเปนอักษรตนแบบของอักษรที่ใชอยูในหลายประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เชน ประเทศไทย  ประเทศพมา ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา 

ราวพุทธศตวรรษที่  13-14  รูปอักษรปลลวะไดเปลี่ยนแปลงบางสวน แตโครงสราง
องคประกอบของเสนอักษรสวนใหญยังมีสวนของอักษรปลลวะชัดเจน เรียกอักษรที่เปลี่ยน
บางสวนนี้วา อักษรหลังปลลวะ  จารึกอักษรหลังปลลวะที่พบในภาคอีสานเทาที่มีหลักฐานมี
จํานวน  15  หลัก จารึก  15  หลักน้ีใชภาษาสันสกฤตปะปนภาษาเขมร  8  หลัก ภาษามอญ
โบราณ  7  หลัก 

ราวพุทธศตวรรษที่  15-19  ไดพบรูปอักษรอีกแบบหนึ่ง มีจุดเดนของตัวอักษรอยูที่
สวนบนของตวัอักษรที่เรียกวาศก หรือ หนามเตย ตัวอักษรทีพ่บนี้โครงสรางสวนใหญยังคง
รูปแบบของตวัอักษรปลลวะหลังปลลวะอยู เรียกอักษรนี้วาอักษรขอมโบราณ จารึกอักษรขอม
โบราณพบกระจายอยูในภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกวาอีสานใตที่มีปราสาทตาง ๆ ตั้งอยู 
มากกวา  40 หลัก 

หลักฐานดานตัวอักษรที่ปรากฏในศลิาจารึกบริเวณภาคอีสาน ตั้งแตพุทธศตวรรษที่  21 
เปนตนมา พบวามีรปูอักษรเพ่ิมขึน้มาอีกสองแบบไดแกอักษรธรรมอีสานและอักษรไทยนอย 
อักษรธรรมอีสาน เปนอักษรที่พัฒนามาจากอักษรมอญโบราณโดยผานอักษรธรรมลานนาอีกที
หนึ่งอักษรธรรมเขาสูอาณาจักรลานชางมีอายุเกาที่สุด จารึกวัดสังคโลกเทวาลัย  เมืองหลวงพระ
บาง ประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตรงกับ จ.ศ. 889 หรือ พ. ศ. 2070 และจารึกวัด
สุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี  ประเทศไทย ตรงกบั พ. ศ. 2106 อักษรไทย
นอยเปนอักษรตระกูลไทยอันมีลายสือไทยพอขุนรามคําแหงเปนตนแบบ มีรปูลักษณะคลาย
อักษรไทยสมัยพระยาลิไทย จารึกอักษรไทยนอยเทาที่พบที่มีอายุเกาที่สุดคือจารึกวัดแดนเมือง 
จังหวัดหนองคาย ระบุวาจารึกเมือ พ. ศ. 2073 

ภาคอีสานไดทิ้งรองรอยอารยธรรมของกลุมชนยุคประวัติศาสตร อารยธรรมยุคสัมฤทธิ์
ที่ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นอกจากน้ี ยังไดพบซากกระดูกไดโนเสาร 
รอยเทาไดโนเสารอีกหลายแหง อันเปนหลักฐานแสดงถึงความเปนมาของภาคอีสานไดอยางชัดเจน     
        3.  อักษรปลลวะก็ดี อักษรหลังปลลวะก็ดี อักษรขอมโบราณก็ดี เปนอักษรที่มีอักขรวิธี 
หรือวิธีประสมสระ พยัญชนะ เปนไปในลักษณะเดียวกัน มีการแบงสระ พยัญชนะ เปนสองกลุม
รูปพยัญชนะแบงเปนพยัญชนะตัวเต็ม และพยัญชนะตัวเชิง พยัญชนะตัวเต็มทําหนาที่เปน
พยางคหลักทําหนาที่ไดทั้งเปนพยัญชนะตนและพยัญชนะทาย รูปพยัญชนะตัวเชิงหรือ



พยัญชนะครึ่งตัว ไมสามารถทําหนาที่เปนแกนหลักของคําหรือพยางคตนไดแตทําหนาที่เปน
พยัญชนะควบหรือซอนตามพยัญชนะตนได  รูปสระก็แบงเปน  2   กลุม  ไดแก สระลอย และ
สระจม สระลอย เปนสระที่สามารถออกเสียงตามลําพังได เหมือนมีเสียงสระและพยัญชนะผสม
อยูในตัว นิยมเขียนคําที่เปนภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต  สระจม เปนรูปสระที่จะตอง
ประกอบเขากับรูปพยัญชนะโดยวางไวขางหนา ขางหลัง ขางบนและขางใต เหมือนการใชสระ
ไทยปจจุบันนี้ 
 
3.   เน้ือหาหัวขอที่  1  ความเปนมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.1  ประเด็นสําคัญ  สรุปไวในขอที่  1    
3.2 กิจกรรมการเรียน 
ใหนักศึกษาอานหนังสือกระบวนวิชา   FL  347  แลวตอบปญหาตอไปน้ี 
1) ภาคอีสานมีขนาดเน้ือที่และประชากรโดยอัตราสวนเทาใดของประเทศไทย 
2) แตเดิมภาคอีสานรวมอยูในอาณาจักรใด 
3) ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมเขาเปนสยามประเทศสมัยใด 
4) ลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานเปนเชนไร 
5) ซากไดโนเสารก็ดี รอยเทาไดโนเสารก็ดี ที่พบในภาคอีสานแสดงถึงความเปนมา

ของภูมิภาคอยางไรแกเรา 
6) จากการขุดคนในภาคอีสานพบรองรอยอารยธรรมยุคใด 
 

4.  เน้ือหาหัวขอที่ 2 เรื่องแบบตัวอักษรที่มีใชกอนตัวอักษรธรรมและอักษรไทยนอย 
4.1 ประเด็นสําคญั สรุปไวในขอที่  2  ขางตนน้ันแลว 
4.2 กิจกรรมการเรียน 
ใหนักศึกษา ตอบคําถามตอไปน้ี โดยใชความรูจากหนังสือตําราเรียนกระบวนวชิา  FL  

347  หนา  2-22 
1) ภาคอีสานเขาสูยุคประวัตศิาสตรราวพุทธศตวรรษที่เทาใด 
2) เจาชายจิตรเสน หรือ พระเจามเหนทรวรมัน ครองอาณาจักรใด 
3) จารึกรุนแรก  ๆ  ที่พบในภาคอีสานจารึกดวยอักษรใด 
4) จารึกถ้ําเปดทองอยูในจังหวัดใด 
5) รูปอักษรจารึกที่พบในชวงพุทธศตวรรษที่  13-14  จารึกดวยอักษรแบบใด 
6) รูปอักษรจารึกที่ใหไวนี้    เรียกวาอักษรแบบใด 
7) จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา  1,2  ใชภาษาใด 
8) พระเจาชัยวรมันที่   7    ครองราชยอยูในอาณาจักรใด 
9) ตั้งแตพุทธศตวรรษที่  21  เปนตนมาพบรปูอักษรแบบใดเพ่ิมขึ้นในภาคอีสาน 
10)  วัดสุวรรณคหูาซ่ึงเปนสถานที่ ที่เคยพบจารึกอยูในจังหวัดใด 
 

5.  เน้ือหาหัวขอที่  3   อักขรวิธี อักษรปลลวะ  หลังปลลวะ และขอมโบราณ 



 5.1 ประเด็นสําคัญ   ไดสรุปไวในหัวขอ  2.3  ขางตนแลว 
5.2 กิจกรรมการเรียน 
ก.  ใหนักศึกษาอานหนังสือตําราเรียนกระบวนวิชา  FL  347   หนา  23-27  แลว

อธิบายขอความตอไปน้ี 
1)   อักขรวธิ-ี-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2)   อักษรปลลวะ อักษรหลังปลลวะ         อักษรขอมโบราณ------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)   พยัญชนะตัวเต็ม      พยัญชนะตวัเชิง--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4)   สระลอย            สระจม------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5)   ลายเสนอักษร   บาอักษร  สกอักษรหรือหนามเตย----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข. ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี 
1)   อักษรปลลวะพัฒนามาจากอักษรแบบใด  ( พราหมี, เทวนาครี ) 
2)   อักษรขอมโบราณพัฒนามาจากอักษรใด                ( พราหมี, ปลลวะ ) 
3)   คําวา          อานวาอยาง  ( ยศศรี, ยศศมี) 
4)   คําวา                           อานวาอยางไร            ( เยธมมา,  ยสมา ) 
5)   คําวา   อานวาอยางไร  ( ลิงคนนิ,  สิงคนี ) 
6)   คําวา   ใชสระประเภทใด ( สระจม,  สระลอย ) 
 

6.  การประเมินผลทายตอนที่  1 
     ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี 
 1.  การเรียนรูความเปนมาของภาคอีสานกอใหเกิดความรูสึกภูมิใจและหวงแหนดนิแดน                  

         ( ถูก,   ผิด ) 
2. กรุงศรีสัตนาคณหุต ปจจุบันไดแก ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

( ถูก,  ผิด ) 
3. หลักฐานจารึกแสดงใหเห็นวาสมัยเจนละมีความสัมพันธกับอาณาจักรกัมพูชา

โบราณ 
( ถูก,  ผิด ) 



4. อักษรปลลวะ  หลังปลลวะ  และขอมโบราณมีอักขรวิธีเหมือนอักษรไทยปจจุบัน
         ( ถูก,  ผิด ) 

 5.   อักษรขอมหวัดไมมีความสัมพันธกับอักษรไทยปจจุบันเลย  ( ถูก,  ผิด ) 
6.   อักษรปลลวะและอักษรขอมโบราณที่พบในประเทศไทยจารึกดวยภาษาสันสกฤต

และภาษาขอมโบราณเทาน้ัน      ( ถูก,   ผิด ) 
7.   ศิลปลพบรุี  อาจเรียกวาศิลปขอมก็ได    ( ถูก,   ผิด ) 
8.  อักษรธรรมอีสานเปนอักษรตระกูลเดียวกับอักษรขอมโบราณ  ( ถูก,   ผิด ) 
9.  อักษรไทยนอยเปนอักษรตระกูลเดียวกับอักษรธรรมอีสาน  (  ถูก,  ผิด ) 

          10.  อักษรปลลวะ หลังปลลวะ และขอมโบราณมีอักขรวิธีเหมือนกัน ( ถูก,   ผิด ) 
 
เฉลยแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนตอนที่  1    

1. ถูก                                                                              7.   ผิด 
2. ผิด                                                                              8.   ถูก 
3. ผิด                                                                              9.   ถูก   
4. ผิด                                                                            10.  ผิด 
5. ผิด 
6. ผิด 

เฉลยกิจกรรมการเรียนขอ  3.2 
   

1. ภาคอีสานมีขนาดพ้ืนที่และประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศไทย 
2. แตเดิมภาคอีสานขึ้นอยูกับอาณาจักรลานชาง หรือ ศรีสัตนาคณหุต 
3. ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมเปนสยามประเทศสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแหงกรุงรัตนโกสินทร 
4.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานเปนทีร่าบสูง มีแนวเทือกเขาและแองตาง  ๆ  

เชน  แองโคราช และแองสกลนคร เปนตน 
5. ซากกระดูกไดโนเสาร และรอยเทาไดโนเสารที่พบในภาคอีสานแสดงถึงความ

เปนมาอันยาวนานของภาคอีสาน 
6. จากการขุดคนในภาคอีสานพบรองรอยอารยธรรมยุคสัมฤทธิท์ี่บานเชียง จังหวัด

อุดรธานี 
 

เฉลยกิจกรรมการเรียนขอ  4.2 
 

1.  ภาคอีสานเขาสูยุคประวตัิศาสตรประมาณพุทธศตวรรษที่   12 
2.  เจาชายจิตรเสนหรือ พระเจามเหนทรวรมันปกครองอาณาจักรเจนละ 
3.  จารึกรุนแรก  ๆ   ที่พบในภาคอีสานจารึกดวยอักษรปลลวะ 
4.  จารึกถ้ําเปดทองอยูในจังหวัดบุรีรัมย 



5.   จารึกที่พบในพุทธศตวรรษที่  13-14   จารึกดวยอักษรหลังปลลวะ 
6.  รูปอักษรจารึก                                     เรียกวาอักษรปลลวะ 
7.  จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 1 และ  2   ใชภาษามอญ 

    8.  พระเจาชยัวรมันที่  7   ครองราชยอาณาจักรขอมเมืองพระนคร 
     9.  ตั้งแตพุทธศตวรรษที่  21  เปนตนมา  ไดพบรูปอักษรไทยนอย และอักษรธรรมใน       
          ภาคอีสาน 
      10. จารึกวัดสุวรรณคูหา อยูจังหวัดอุดรธานี  
 

เฉลยกิจกรรมการเรียนขอ  5.2  ก.  
    

1. คําวาอักขรวิธ ี    หมายถึงวิธีการประกอบคํา  สระ พยญัชนะ  วรรณยุกต     
2. อักษรปลลวะ หลังปลลวะ  และ ขอมโบราณ เปนอักษรที่พัฒนาการตอเน่ืองกัน   

โดยเริ่มจากปลลวะ หลังปลลวะ และขอมโบราณตามลาํดับ 
3. พยัญชนะตวัเต็มหมายถึง  รูปพยัญชนะที่มีทรวดทรงสัณฐานครบถวนตาม

ลักษณะของรูปตัวอักษรน้ัน  ๆ   สามารถทําหนาที่ไดทัง้พยัญชนะตนคํา  พยัญชนะตัวสะกด 
พยัญชนะตวัเชิง  หมายถึงรูปพยัญชนะคร่ึงตัว  หรือสวนใดสวนหนึ่งของพยัญชนะ

ที่ไมครบสมบรูณเหมือนพยัญชนะตวัเต็ม  พยัญชนะตัวเชิงแปลไดวา ตีน ( เทา )  หรือเรียกวา
หอย  หรือ เฟอง ก็ได    

4. สระลอย หมายถึงสระที่มีความสมบูรณอยูในตวัเอง  ทําหนาที่เหมือนมีทั้งสระและ
พยัญชนะอยูในตัว 

5. เสนอักษรปลลวะ ประกอบดวยเสนหนา เสนกลาง และเสนหลัง และสวนบนของ
อักษร เสนหนาและเสนหลงัลากจากสวนบนถึงฐานมีขนาดเทากัน เสนกลางลากยาวลงมาแลว
โคงมาทางสวนหนาของตัวอักษร สวนหัวของตวัอักษรยาวขึ้นไปแลวมีเสนขีดทําใหมีหัวโตขึ้น                 
อักษรหลังปลลวะ เสนหนา กลาง และ หลังมีความยาวเทากัน สวนหัวขีดเปนบาตวัอักษร               
อักษรขอมโบราณ เสนหนา เสนกลางและเสนหลังเทากัน จุดเดนของอักษรขอมโบราณอยูที่
สวนบนของตวัอักษรที่เรียกวาศก หรือ หนามเตย ศก หรือหนามเตยมีรูปตาง  ๆ   เชน ศก
ดอกไม  ศกเขา เปนตน  อักษรปลลวะ  หลังปลลวะ  และขอมโบราณตางกันเพียงบางตัวเทาน้ัน 
 

เฉลยกิจกรรมการเรียนขอ  5.2  ข. 
 

 1.  อักษรปลลวะพัฒนามาจาก         อักษรพราหมี 
 2.  คํา                                              อานวา  ยศศร ี

3.  อักษรขอมโบราณพัฒนามาจาก   อักษรปลลวะ 
4.  คํา                                              อานวา   เย    ธมมา 
5.  คํา                                              อานวา   ลิงคนนิ 
6.  คํา                                              เปนสระลอยอานวา 



 
เฉลยคําตอบประเมินผลทายบท 

1. ถูก                                                                                                      
2. ถูก         
3. ถูก 
4. ผิด 
5. ผิด 
6. ผิด 
7. ถูก 
8. ผิด 
9.  ผิด 
10. ถูก 
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