
ตอนที่  2   อักษรธรรมอีสาน 
 

ประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 

วัตถุประสงค    เพ่ือประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเก่ียวกับความเปนมาของตัวอักษรธรรม  
อีสาน 

คําแนะนํา       ใหนักศึกษาอานคําถามทีละขอแลวตอบคําถามดวยตนเองโดยไมตองอานตํารา    
           แบบประเมิน ผลชุดน้ีใชเวลา  20  นาที เสร็จแลวดูคําเฉลยทายบท 

 
1. ที่เรียกตวัอักษรชนิดน้ีวา อักษรตัวธรรม เพราะใชบนัทึกเรื่องเก่ียวศาสนาพุทธ     
                ( ถูก      ผิด ) 

2.   ตัวอักษรธรรมที่ใชกันทั่ว ๆ ไป มี 70 ตัว   ( ถูก      ผิด ) 
3.   ตัวพยญัชนะอักษรธรรมมี 60 ตวั   ( ถูก      ผิด ) 
4. ตัวพยัญชนะอักษรธรรม จัดเปนพยัญชนะตัวเต็มและพยัญชนะตวัเฟอง   
                        ( ถูก      ผิด ) 

5.   ตัวอักษรธรรมอีสานพัฒนามาจากอักษรธรรมลานนา   ( ถูก      ผิด ) 
6. หลักฐานการพบจารึกอักษรธรรมอีสานที่เกาที่สุดจารึกเม่ือป พ.ศ. 2106       
                   ( ถูก      ผิด ) 

7.   ผูที่มีบทบาทใหอักษรธรรมลานนาแพรเขาสูอาณาจักรลานชางคือพระเจา 
     ไชยเชษฐาธิราช   ( ถูก      ผิด )           

 8.  พระเจาไชยเชษฐาธิราช มีเชื่อสายราชวงคมังราย  ( ถูก      ผิด ) 
9. ตัวอักษรที่เปนตนแบบของตัวอักษรธรรม คือตัวอักษรมอญโบราณ   
       ( ถูก     ผิด ) 

10. จารึกวัดสังคโลกเทวาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวเปนจารึก
อักษรธรรมทีมี่อายุเกาที่สุดในบรรดาจารึกอักษรธรรมที่พบในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  ( ถูก      ผิด ) 

11. ภาคอีสานกับภาคเหนือในอดีตมีความสัมพันธกันโดยตรงโดยไมมีอาณาจักรใด 
มาเช่ือมโยง                                                         ( ถูก      ผิด ) 

ภาคอีสานกับภาคเหนือในอดีตมีความสมัพันธกันโดยมีอาณาจักรลานชาง 
เปนตวัเชื่อม   ( ถูก      ผิด ) 
 

พระแกวมรกตถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่อาณาจักรลานชางสมัย 
     พระเจาโพธิสาลราช                                       ( ถูก       ผิด ) 
14.  อักษรธรรมอีสานใชจารหรือจารึกดวยภาษาบาลเีทาน้ัน ( ถูก       ผิด ) 



15. อักษรธรรมอีสานและอักษรไทยนอยมีพัฒนาการมาพรอม ๆ กัน    
   ( ถูก       ผิด ) 
16. ตัวอักษรจารกึที่พบในประเทศไทยยุคแรก ๆ เปนตัวอักษรนําเขา  
   ( ถูก       ผิด ) 
17. ตัวอักษรธรรมอีสานเปนตวัอักษรที่นักปราชญชาวอีสานคิดขึ้นมาเอง 
         ( ถูก       ผิด ) 
18. ตัวอักษรธรรมที่ใชอยูในภาคอีสานของไทยกับทีใ่ชอยูในประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนตวัอักษรคนละแบบกัน ( ถกู       ผิด ) 
19. ตัวอักษรที่ถือวาเปนตนแบบของตวัอักษรที่ใชอยูในประเทศพมา ลาว กัมพูชา 

และไทย คือ ตัวอักษรปลลวะ   ( ถูก       ผิด ) 
20. ตัวอักษรปลลวะกับตวัอักษรคฤนถเปนตัวอักษรคนละแบบกัน ( ถูก       ผิด ) 
 

1. วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. ใหนักศึกษาเขาใจความเปนมาหรือพัฒนาการของตัวอักษรธรรมอีสาน 
2. ใหนักศึกษารูจักอักษรตัวธรรมที่ใชอยูในภาคอีสานของไทยและทีใ่ชอยูในประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                               
3. ใหนักศึกษารูจักพยัญชนะตัวเต็ม พยัญชนะตวัเชิง  ตวัเฟอง  หอย หรือ ตีน           
4. ใหนักศึกษาไดรูจักอักขรวิธขีองอักษรธรรมอีสาน  

 
2. เคาโครงเรื่อง 

2.1 หัวขอเร่ือง 
1. รูปพยัญชนะอักษรตวัธรรมอีสาน 
2. อักขรวิธขีองอักษรธรรมอีสาน 
3. รูปสระอักษรธรรมอีสาน 
4. หลักเกณฑการใชสระเคร่ืองหมายประกอบการเขียน 

2.2 แนวคิด 
ในอดีตภาคอีสานปรากฏหลักฐานวาเคยมีการใชตวัอักษรอยางนอย 5  ชนิด ไดแกอักษร

ปลลวะ อักษรหลังปลลวะ  อักษรขอมโบราณดังกลาวมาแลว อีกสองชนิดไดแกอักษรไทยนอย
และอักษรธรรมอีสาน อักษรไทยนอยและอักษรธรรมอีสานเริ่มมีการใชในภาคอีสานราวพุทธ
ศตวรรษที่  21  เปนตนมา ตัวอักษรธรรมนิยมจาร จารึกหรือเขียนพระไตรปฎก หรือเรื่องราวท่ี
เก่ียวเน่ืองดวยพระพุทธศาสนา วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา ชาดก และตําราวิชาการสําคญั  ๆ        
          ตัวอักษรไทยนอยนิยมจาร จารึก หรือเขียนเรื่องประโลมโลก วรรณกรรมเริงรมยที่ใชอาน
ในงานศพ ( บญุงันเฮือนดี ) และหนังสือราชการทีเ่รียกวาลายจุม รวมทั้งบันทึกสวนตวัของเอกชน 
 ดังไดกลาวมาบางแลววาตวัอักษรธรรมอีสานพัฒนามาจากตัวอักษรมอญโบราณที่พบ
ในอาณาจักรหริภุญไชยโดยผานตัวอักษรยวน ตวัเมือง หรือตัวอักษรธรรมลานนา ตัวอักษร



ธรรมลานนา ตัวเมือง หรือตัวยวนไดแพรกระจายเขาสูอาณาจักรลานชางสมัยราชวงศมังราย 
โดยมีจารึกฐานพระพุทธรูปวัดสีสะเกดเมืองเวียงจันทนซึ่งลงศักราชตรงกับ พ. ศ. 2033  และ
จารึกฐานพระพุทธรูปพระประธานพระอุโบสถวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนมประเทศไทย ลง
ศักราชตรงกบั พ. ศ. 2046  และจารึกวดัสังคโลกเทวาลัย เมืองหลวงพระบาง ลงศักราชตรงกบั 
พ. ศ. 2070 เปนหลักฐานยนืยัน 
         ตัวอักษรธรรมเจริญรุงเรืองมีการใชอยางแพรหลายบริเวณลุมแมน้ําแมโขงทั้งฝงขวาและ
ฝงซายซ่ึงหมายรวมถึงภาคอีสานของไทยดวย ในสวนของตวัอักษรธรรมทีใ่ชในภาคอีสานของ
ไทยเรียกวาตวัอักษรธรรมอีสาน ตัวอักษรธรรมอีสานใชสืบทอดกันมาหลายศตวรรษจนถึงสมัย
รัชกาลที่  5   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนใหเรียน
อักษรไทยภาคกลางขึ้น ตัวอักษรธรรมอีสานจึงหมดความสําคัญลงคงมีการเรียนการสอนอยู
เฉพาะบางกลุมเชนตามวัด หรือ ตามบานหมอเจาพิธีตาง ๆ  เทาน้ัน  ปจจุบันนีมี้ผูรูนอยมากซ่ึง
ผูรูเหลาน้ันจัดอยูในกลุมผูสนใจเชนคนเฒาคนแก ตามสถานศึกษาที่เปดการเรียนการสอนและ
ตามวัดบางวดัเทาน้ัน 
 
3.  เน้ือหาหัวขอที่  1   รูปพยัญชนะอักษรตัวธรรม 

3.1 ประเด็นสําคญั 
ดังไดกลาวมาแลววา อักษรตัวธรรมเปนอักษรที่มีรากฐานมาจากอักษรมอญโบราณที่

พบในอาณาจักรหริภุญไชย หรือจังหวัดลําพูนในปจจุบันราวพุทธศตวรรษที่  18  ตัวอักษรธรรม
เม่ือใชในอาณาจักรลานนาเรียกวาอักษรธรรมลานนา ตัวยวน หรือตัวเมือง เม่ือใชในภาคอีสาน
เรียกวาอักษรธรรมอีสาน  อักษรธรรมลานนากับอักษรธรรมอีสานมีรูปทรงสัณฐานสวนใหญของ
ตัวอักษรเหมือนกันจะมีที่ตางกันบางก็เปนบางตัวเทาน้ันประเด็นนี้อาจมองไดวาระยะแรกก็คือ
ตัวอักษรตัวเดียวกัน ตอมาเม่ือมีการแพรหลายเขาสูอาณาจักรลานชางและภาคอีสานของไทยก็
ไดดัดแปลงบางสวน บางตัวของเสนอักษร ขณะเดียวกันตัวอักษรที่ใชอยูในอาณาจักรลานนาก็
ถูกดัดแปลงและเพิ่มเติมบางตัว บางสวนของเสนอักษรเพื่อความเหมาะสมกับการปรับใชกับ
แทนพิมพ 
          ตัวอักษรธรรมที่พบในหนังสือธรรมอีสานที่ใชเขียนคําภาษาบาลี คําภาษาพื้นเมือง ( นิสสัย ) 
ตลอดจนที่ใชอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวรวมกันมีทั้งหมด  66  ตวั 
แบงเปนพยัญชนะ  38  ตัว  สระ  28  ตัว พยัญชนะจัดเปนพยัญชนะตัวเต็ม และพยัญชนะตัว
เฟอง ตัวหอย  ตีน ตัวเชิง หรือ พยัญชนะตัวครึ่งซึ่งมีอยู  19  ตวั 
         พยัญชนะทั้ง  38  ตวันั้น ใชเขียนคําภาษาบาลี  33  ตัว พยญัชนะที่เพ่ิมเขามาเพ่ือใช
เขียนภาษาพืน้เมืองหรือคําภาษาทองถิ่น  5   ตัว   
         สระประกอบดวยสระลอย  สระจม และสระพิเศษ   
  ตัวเลขประกอบดวยตัวเลขธรรมและตวัเลขโหรา 
         พยัญชนะ  9  ตัว ไดแก ฆ  ฉ  ฌ  ญ  ฎ   ฏ   ฒ   ณ   ฬ  นิยมเขียนภาษาบาลีเทาน้ัน                     



         พยัญชนะตวั        ใชแทนเสียง   ด   ในภาษาถิ่น  
         พยัญชนะตวั   ฉ   ภาคกลาง  ภาษาถิ่นอีสานใชพยัญชนะตวั ส  แทน                                               
         พยัญชนะตวั  ช     ใชแทนเสียง  ช  เม่ือใชเขียนคําภาษาบาลี  ใชแทนเสียง  ซ  เม่ือใช
เขียนคําภาษาถิ่นอีสาน 
        พยัญชนะตวั            ใชแทนเสียง          อ นํา ย  ใชเขียนเฉพาะภาษาถิ่นอีสาน 
 พยัญชนะตวั            เม่ือประสมกับสระ    +ๅ   ไดรูปเปน        
 พยัญชนะตวั           เปนไดทั้งพยัญชนะตัว  ป และ บ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทของคําที่ใช 
 พยัญชนะตวั  ร       ถาใชเขียนคําภาษาถิ่นอีสานออกเสียงเปน  ฮ    
 นิคหิต   +    ใชเปนพยัญชนะตวัสะกด เม่ือใชเขียนคาํภาษาบาลีและมีสระ  อะ  อิ   อุ  
ประสมอยู   
 พยัญชนะทีใ่ชแทนไดทั้งเสียงสระและพยญัชนะหรือที่เรียกวาก่ึงสระก่ึงพยัญชนะ
ประกอบดวย                   ( ย   ว    อ ) 
 การใชพยัญชนะตัว     ( ค )   แทน  ตวั       ( ก ) ไดโดยทั่ว  ๆ   ไป   ซึ่งบางคร้ัง
พบวามีการใชพยัญชนะตวั        ( ก ) ตรงตามตัวก็มี 

หลักเกณฑการวางรูปพยัญชนะ 
 1.  ใชเปนพยัญชนะตนคํา ใชไดทั้ง  38  รูป  โดยเขียนพยัญชนะไวตนคํา   ใชเปน
พยัญชนะควบกล้ํา  พยัญชนะตวัเฟอง  ร ล ว  พยัญชนะตวั ร ควบกับพยัญชนะตัวอ่ืนใหเขยีน  
( ร ) หรือ  ระวง  ไวหนาพยัญชนะตวัที่  ร   ควบกล้ําดวย 
 2.  ใชเปนพยญัชนะตวัสะกดใชไดทั้งรูปพยัญชนะตวัเต็มและรูปพยญัชนะตวัเฟอง 
          3. การใชพยัญชนะตัวสะกดตวัตาม ตามหลักการทําสังโยคของภาษาบาลีซึ่งใชรปู
พยัญชนะ  33   ตัว แบงเปนพยัญชนะวรรคและพยัญชนะเศษวรรคดังนี้ 
         พยัญชนะวรรคตัวที่  1  ซอนหนาพยัญชนะตัวที่  1  และ  2   ในวรรคของตนได  
          พยัญชนะวรรคตัวที่  2  ซอนหนาพยัญชนะตัวที่  2  และ  3    ในวรรคของตนได 
          พยัญชนะวรรคตัวที่   3  ซอนหนาพยัญชนะตวัที่  3  และ  4   ในวรรคของตนได 
          พยัญชนะวรรคตัวที่   4  ซอนหนาพยัญชนะตวัที่  4  และ  5   ในวรรคของตนไดและ 
          พยัญชนะที่สดุวรรค ตัวที่  5  ซอนหนาพยัญชนะในวรรคไดทุกตัวยกเวนพยัญชนะตัว  
ง    ไมสามารถซอนหนาตนเองได              
          พยัญชนะเศษวรรคใชเปนตวัสะกดตวัตามพยัญชนะอ่ืน  ๆ   ไดทั่วไป 
          4. พยัญชนะตวัเฟอง  19  ตัว  ไมสามารถทําหนาที่เปนพยญัชนะตนได แตสามารถทาํ
หนาที่เปนตวัสะกด ตัวควบกล้ํา และตัวถกูนําได 

 
สระอักษรธรรมอีสาน 

        สระอักษรธรรมอีสานประกอบดวย สระลอย  สระจมและสระพิเศษ 
        สระลอยมี  9   ตัว   ( อ   อา  อิ   อี  อุ  อู   เอ  โอ  เอา ) 



        สระจมหรือ บางที่เรียกวา สระ ประสมมี  28  ตัว ไดแก  ( ะ   า    อิ    อี   อึ   อื   อุ   
อู   เอะ   เอ   แอะ   แอ   โอะ   โอ   เอาะ  เออ   ออ  อัวะ  อัว   เอียะ  เอีย   เอือะ  เอือ  อํา  
ใอ  ไอ  เอา   ออย )          
        สระพิเศษมี  1  ตัว                             ( ฤ      ฤา    ฦ   ฦา ) 

เคร่ืองหมายประกอบการเขยีน  ไดแก 
       1.  เคร่ืองหมายนิคหิต  +   ใชเขยีนแทนพยัญชนะที่สดุวรรค  เม่ือใชเขียนคําภาษาบาล ี
ใชแทนเสยีงสระออที่ไมมีตัวสะกด เม่ือใชเขียนคําภาษาถิ่นไทยอีสาน 
       2.  ไมกง   +   มีวิธีการใช  3   ประการ 
               2.1 ใสเคร่ืองหมายไมกง    เพ่ือแสดงใหเห็นวา คําน้ันประสมดวยสระและมีตวัสะกด
เทากับเสยีงสระ โอะลดรูป 
                2.2 ใชเขียนประกอบตวั      (ว)   กับสระ            อัวะ  อัว     
                2.3 ใชเขยีนประกอบกับสระ     ( เอา )  เม่ือใชเขียนคําภาษาพ้ืนเมืองหรือ
ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
      3.  ไมซัด    +     ใชเขยีนบนพยัญชนะในการประกอบคําทําหนาที ่ 4   ประการ 
                3.1  ใชเปนตวัสะกดแทนพยัญชนะตวั       ( ก )     
                3.2  ใชเขียนกํากับคําที่ประสมดวยสระเอที่มีตัวสะกด  (  เสียงสั้น ) 

 3.3  ใชทําหนาที่เหมือนไมหันอากาศ 
 3.4  ใชประกอบสระ                     ( เอียะ   เอีย ) 

      4.  ไมยมก            ใชเขียนแทนการซ้ําคําหรือ ซํ้าความเหมอืนการใชไมยมกใน
ภาษาไทยปจจุบัน 
      5.   เคร่ืองหมายทัณฑฆาต      ใชเขียนบนพยัญชนะตวัที่ไมตองการออกเสียง 
      6.  เคร่ืองหมายไมไตคู           ใชเขียนกํากับบนพยัญชนะทําใหเกิดเสียงสั้นเหมือน
การใชไมไตคูในอักษรไทยปจจุบัน 
 

เครื่องหมายวรรณยุกต 
      ตัวอักษรธรรมที่พบยุคแรก  ๆ   ไมมีการใชวรรณยุกต แตหลังจากพุทธศตวรรษที่  24  
เปนตนมาพบวามีการใชอยูบางโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวอักษรธรรมที่ใชอยูในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวามีการใชรูปวรรณยุกตอยู  2  รูปคือ รูปวรรณยุกตเอก       
และรูปวรรณยุกตโท 
      นอกจากเคร่ืองหมายดังกลาวมาแลวยังพบวามีการใชเคร่ืองหมายอ่ืน  ๆ   อีก   เชน 

1. เคร่ืองหมายตนขอความหรอืเคร่ืองหมายที่ใชเขียนกอนการเขาสูเน้ือเรื่อง 
2. เคร่ืองหมายจบขอความหรอืจบเรื่อง 



 
ตัวเลข 

      ตัวเลขที่เคยใชอยูในภาคอีสานซึ่งรวมทัง้ที่พบในจารกึยุคแรก  ๆ  อันไดแกจารึกอักษร
ปลลวะหลังปลลวะและอักษรขอมโบราณพบวามีใชอยู  4   ชนิดดวยกัน 
      1.  เลขขอม  จะพบในจารึกยุคแรก  ๆ   ที่พบในภาคอีสาน 

2.  เลขไทยนอย นิยมใชรวมกับการใชตวัอักษรไทยนอย 
3. เลขธรรม นิยมใชรวมกับการใชตวัอักษรธรรมซึ่งใชจารหรือจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา 
4. เลขโหรา นิยมใชกับการจารหรือจารึกเรื่องราวตําราตาง  ๆ   เชนตํารายา ตํารา

โหราเปนตน 
ตัวเลขทั้ง  4   ชนิดตามที่กลาวมาน้ี  3   ชนิดหลังมีความนิยมในการใชดังกลาวมา

แลวแตทั้งน้ีและทั้งนั้นก็เปนแตเพียงความนิยมเทาน้ันมิมีกฎเกฑณตายตวัวาถาใชตวัธรรมแลว
จะตองใชเลขธรรม  ใชตวัอักษรไทยนอยแลวจะตองใชตวัเลขไทยนอยเสมอไปไม  ทั้งนี้อาจ
ขึ้นอยูกับความนิยมในการใชตวัเลขของแตละทองถิ่นก็อาจเปนได 

 
หลักเกณฑการใชตัวเลข 
ตัวเลขหลักหนวย  ใชวางตัวเลขไวโดด  ๆ   ตวัเลขหลักสิบใหวางตัวเลขสองตวัประสม

กันระหวางเลขสองตัวนั้นใหคั่นดวยเลขสูญ  ตวัเลขตัง้แตหลักรอยขึ้นไปนิยมเขยีนตัวเลขประสม
กับพยัญชนะหรือคําที่บอกจํานวนหลักไวหนา 

3.2 กิจกรรมการเรียน 
ใหนักศึกษาอานหนังสือตําราเรียนกระบวนวชิา  FL  347  หนา  29-60  แลวสรปุหัวขอ

ตอไปน้ี 
1) ตัวอักษรธรรมที่ใชทั้งหมดมีอยูก่ีตัว  แบงเปนพยัญชนะกี่ตวั  แบงเปนพยัญชนะ

ประเภทตาง ๆ  ไดอยางไรบาง………………………………………………..….………………… 
2) หลักการใชพยัญชนะ  มีวิธกีารใชอยางไรบาง…………………..………………… 
3) พยัญชนะทั้งหมดมีวิธีการใชอยางไรและมีพยัญชนะตวัใดใชแตกตางจากพยัญชนะ

ตัวอ่ืน  ๆ  โดยทั่วไปอยางไร………………………………………………………. 
4) พยัญชนะทั้งหมดมีหลักเกณฑการวางรูปอยางไรบาง…………………………….. 
5) สระอักษรธรรมอีสานมีก่ีประเภทแตละประเภทมีชื่อเรียกวาอยางไรบาง…………. 
6) เคร่ืองหมายประกอบการเขยีนมีรูปอยางไรและมีวธิีการใชอยางไรบาง…………… 
7) เคร่ืองหมายที่ใหไวนี้                                                                            

เรียกวาเคร่ืองหมายอะไรและมีการใชอยางไร……………………………………………………. 
8) ตัวเลขที่เคยใชอยูในภาคอีสานในอดีตมีก่ีชนิดอะไรบาง…………………………… 



9) หลักเกณฑการใชตวัเลขธรรม  เลขโหรา  และเลขไทยนอยสวนใหญแลวนิยมใช
อยางไร 
 

4.   เนื้อหาหัวขอที่  2  อักขรวิธีอักษรธรรมอีสาน 
 4.1 ประเด็นสําคัญ 

อักขรวิธีอักษรธรรมอีสานหรือวิธีประสมคาํหรือประกอบสระพยัญชนะใหเปนคํามี
ความหมาย  มีหลักเกณฑหรือวิธีการโดยแบงมาตราแมสะกดออกเปน  9   แมไดแก  แม ก  กา  
แม กก  แม กด  แม กบ  แม  กง  แม  กม  แม  กน  แม  เกย  และแมเกอว 

4.2 กิจกรรมการเรียน 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี  โดยใชความรูจากหนังสือตําราเรียนกระบวนวิชา FL 347 

หนา  29-60   
1)  คําวา                               สะกดดวยมาตราแมสะกดใดใน  9   แมนั้น 
2)  ตัวพยัญชนะที่ใหไวนี้                เรียกชื่อวาอยางไร 
3)  คําวา                              พยัญชนะตัวใดเปนตวัสะกดตวัใดเปนตัวตาม 
4) พยัญชนะตวัใดที่นักปราชญชาวอีสานคิดขึ้นมาเพ่ือใชเขียนคําพ้ืนเมืองโดยเฉพาะ 
5) รูปพยัญชนะ                        และ       เรียกวาพยัญชนะอะไร 
6) คําวา                                 สะกด

ดวยมาตราแมสะกดใด 
7) คําวา                                 เรียกวา

การใชพยัญชนะแบบใด 
8) สระ                                 จัดเปน

สระประเภทใด 
9) สระ                                       เรียกวา

สระอะไร 
10) ตัวเลข                                   เรียกวา

เลขใด 
 
5.  เน้ือหาในหัวขอที่  3   รูปสระอักษรธรรมอีสาน 

5.1 ประเด็นสําคญั 
ดังไดกลาวมาแลววารูปสระอักษรธรรมอีสานประกอบดวยสระลอย  สระจม  และสระ

พิเศษ ( ใหดูในหัวขอที่  1  ) 
 
6. เน้ือหาในหัวขอที่  4 หลักเกณฑการใชสระ เครือ่งหมายประกอบการเขียน และตัวเลข  
 6.1 ประเด็นสําคัญ 



        สระลอยเปนสระที่สามารถเขียนไวตนคําในกรณีที่พยางคนั้นขึ้นตนดวยสระ  9   ตัว  
กลาวคือสามารถใชไดโดด  ๆ  เสร็จอยูในตัวเหมือนมีเสยีงสระและพยญัชนะอยูในสญัลักษณนั้น  
สระลอยอักษรธรรมมีใชอยู   9   ตัวไดแก             
                            =   อหัง                                                     สระ                     
( อ )     ลอย 
                            =   อาจารย                                                    สระ                        
( อา )    ลอย 
                            =   อิติปโส                                                       สระ                        
( อิ )     ลอย 
                            =   อีสาน                                                          สระ                        
( อี )     ลอย 
                            =   อุปฏฐาก                                                     สระ                        
( อุ )     ลอย                    
                            =    อูรุ                                                              สระ                        
( อู )     ลอย 
                            =    เอวัง                                                           สระ                        
( เอ )    ลอย 
                            =    โอปนยิโก                                                  สระ                         
(โอ)    ลอย  
                            =     เอามานํา                                                    สระ                        
( เอา)   ลอย 
        สระจม ไดแกสระที่ออกเสียงตามลําพังไมได ตองประสมกับพยัญชนะจึงจะออกเสียงได 
ซึ่งมีลักษณะการใชเหมือนสระอักษรไทยปจจุบัน มี  28  รูป มีหลักเกณฑการใชดังนี้ 
        วางไวหนาพยญัชนะ  5  รูปไดแก 
         สระ                          กาเฟ                             เจดีย 
             ”              แม                                     แกว 
            ”                           โพธิสัตว                              นะโม 
            ”                            ใน                                      ใย 
            ”                            ไหน                                   ไหล 
        วางไวบนพยญัชนะ มี  4   รูปไดแก 
          สระ                          หิมพาน                               นิพพาน 
            ”                            ที่นี่                                    หมีขาว 
            ”                            หมากอึ                               ครํ่าครึ 
            ”                            กระบอื                                มือถือ 



วางไวใตพยญัชนะ มี  3  รูปไดแก 
          สระ                          กุมารา                                อนุบาล 
            ”                            ปู                                      ตระกูล 
            ”                            จอก                                  ศอก 
        วางไวขางหลงัพยัญชนะ มี  3  รูปไดแก 
          สระ                         กระทะ                                มะระ 
            ”                           ตา                                      คาถา 
          สระ                          เล็กนอย                              ลอยไป 
        สระประสมมี  15  รูป 
          สระ                         เผ็ด                                   เตะ  
            ”                           ครืนคราง                             -- 
            ”                           พุะ                                    -- 
            ”                            หมวกแกป                          -- 
            ”                           โพะ           ( เพราะ )             -- 
            ”                            สรเพราะ   ( เฉพาะ )              -- 
            ”                            ยัวะไย                                ตั๊วะ 
            ”                            ตัว                                     ครัว 
            ”                           เปยะ                                  เพียะ 
            ”                           เมีย                                    เสีย 
          สระ                         เสือ                                    เน้ือ 
            ”                           เสิกะ    ( ขาศึก )                   -- 
            ”                           เหลิง    ( เหลอืง)                   เปกยี 
            ”                           น้ําเตา                                 บําเพ็ญ 
            ”                            เจา                                     หมูเฮา 
          หมายเหตุ  สระ  อะ  ถึงแมจะไมมีรูป  ะ  ปรากฏอยูแตพยัญชนะทุกตวัจะมีเสียงสระ  ะ  
ปรากฏอยู สระ  โอ  ( เ-า ) โบราณเรียกวา  เก  หนา  กา  หลัง  ใชเปน สระ โอ  สระ  ออ  
ขึ้นอยูกับปริบท 
         สระพิเศษ อักษรธรรมอีสานมีใชอยู  1   ตัว คือ ตวั      ( ฤ )  ใชเขียนคําทีย่ืมมาจาก
ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและคําภาษาพื้นเมืองซึ่งมีความหมายเทากับ    ฤ   ฤา  ฦ   ฦา   
เชน 
                             ฤกส     ( ฤกษ ) 
                                        ฤา        ( ดังฤา ) 
                                        ฦาชา    ( ลือชา ) 
         เคร่ืองหมายประกอบการเขยีน  มีใชอยู  6  ชนิด   ไดแก 



        1.  เคร่ืองหมาย             ( นิคหิต )    ออกเสียงเปนพยัญชนะตวัที่สุดวรรคสะกด เม่ือ
เขียนคําภาษาบาลี   เชน                 สัจจัง                      กิจจัง                  ธัมมัง 
               ใชแทนเสียงสระ  ออ   ที่ไมมีตัวสะกดในภาษาไทยถิ่นอีสาน   เชน             ขอ            
บอ       พอ           ตอ        กอ 
        2.   ไม              ( กง )     มีวิธีใชอยู   3   ประการ 
                2.1   ใสเคร่ืองหมายไม            เพ่ือแสดงวาคําน้ันประสมดวยสระและมีตวัสะกด
เทากับสระโอะลดรูป   เชน 
                                      คน                  สม                จน            ลม 
                2.2 ใชเขยีนประกอบกับพยัญชนะตวั           ว       ในรูปสระ                       
อัวะ               อัว            เชน 
                                      ตั๊วะ                 จ๊ัวะ               หัว            ตัว              
                2.3   ใชเขียนประกอบกับสระ              ( เ-า )   เม่ือเขียนคําภาษาทองถิ่น 
เชน                 เกา                น้ําเตา                 เลา               เฝา 
     3.   ไมซัด                ใชเขียนประกอบกับสระ  พยัญชนะทําหนาที่   4    ประการ
ไดแก 
                3.1   ใชทําหนาที่เปนตวัสะกดแทนพยญัชนะตวั             ก   
เชน                 จาก                         มาก                 ลาก                  หมาก 
                3.2   ใชกํากับคําที่ประสมกับสระ  เอ   ที่มีตัวสะกดซ่ึงจะทําใหออกเสียงสั้น 
เชน                 เต็ม                         เปนเคา 

3.3  ใชทําหนาที่เปนไมหันอากาศ 
เชน                 ดังวา                      สัมมา                   คร้ันวา              อาณาจักร 

     3.4   ใชประกอบสระ               เอียะ                   เอีย  
เชน                 เยียะ                       เสีย                      เมีย                         
      4.   ไมยมก             ใชเขียนแทนการซ้ําคํา  ซ้ําความหรือ ใหกลาวสองคร้ัง   เหมือน
การใชไมยมกในอักษรไทยปจจุบัน 
เชน                 ตาง ๆ              ไปไป               มามา                                  
      5.   เคร่ืองหมายทัณฑฆาต               ใชเขียนบนพยญัชนะตวัที่ไมตองการออกเสียง 
เชน                ปฏิบัติ                            พราหมณ 

  6.   เคร่ืองหมายไมไตคู               ใชกํากับสระที่มีตัวสะกดทําใหมีเสียงสั้นเหมือนการ
ใชไมไตคูในภาษาไทยปจจุบัน 
เชน              เมล็ด                เกล็ด              เสร็จ  
 



วรรณยุกต 
         จากขอมูลการใชอักษรธรรมอีสานระยะแรก  ๆ   ไมพบวามีการใชวรรณยุกต  ผูอาน
ตองผันหาเสียงวรรณยุกตตามความหมายของประโยคนั้น  ๆ   โดยอาศัยคําปริบทในประโยค
เปนเคร่ืองพิจารณา 
เชน                              คําวา               ตัวแรกควรอานวาอยางไรและคําวา  
ตัวหลังควรอานวาอยางไรจึงจะถูกตองซึ่งประโยคดานบนนี้ที่ถูกควรอานวา  “ปูไดปูมาแตนา” 
        สวนตวัอักษรธรรมที่ใชอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พบใน
ระยะหลังมีรูปวรรณยุกตใชอยู  2  รูปไดแกวรรรยุกต       และ       
เชน             อยู               ทาน                ไดไหวแลว 
เคร่ืองหมายอ่ืน  ๆ   เชน 

1. เคร่ืองหมายตนขอความ หรือขึ้นตนเรื่อง 
 
               
2. เคร่ืองหมายที่ใชเม่ือจบขอความ 
 
ตัวเลข 

         ตัวเลขที่เคยใชอยูที่ภาคอีสานมีอยู   4    แบบ 
1. เลขธรรมอีสาน 
 
      ๑         ๒        ๓        ๔        ๕        ๖         ๗        ๘         ๙       O   
 
2. เลขโหรา 
 
       ๑        ๒       ๓       ๔        ๕        ๖        ๗         ๘           ๙         O 

 
3. เลขไทยนอย 
 

                  ๑        ๒       ๓       ๔        ๕       ๖         ๗         ๘           ๙          O        
 

4. เลขขอมโบราณ 
 
       ๑        ๒       ๓       ๔         ๕       ๖         ๗         ๘           ๙          O 
 
หลักเกณฑการใชตวัเลข 



          1.   เลขหลักหนวย    ใหวางตัวเลขไวโดด   ๆ      
เชน                      อานวา      หนึ่ง 
                                ”        สาม 
                                ”       แปด 
                                ”        เกา 

2. เลขหลกัสิบ  ใหวางตวัเลขสองตัวระหวางตัวเลขสองตวันั้นใหคั่นดวยเลขสญู 
เชน                       อานวา   สิบเกา 
                                 ”      เกาสิบแปด 
                                 ”      แปดสิบเจ็ด 

3. ตั้งแตเลขหลกัรอยขึ้นไปนิยมเขียนตวัเลขประสมกับตวัอักษร 
บางคร้ังพบวาเขียนตวัหนังสือกอนแลวตอดวยตัวเลข  บางคร้ังเขียนตัวเลขกอนแลวตอทายดวย
ตัวหนังสือ 
เชน                       อานวา   รอยหกสิบแปด 
                                  ”     สามพัน 
                                  ”     หนึ่งหม่ืน 
                                  ”     หาแสน 
                                  ”     เกาลาน 

6.2  กิจกรรมการเรียน 
           ใหนกัศึกษาตอบคาํถามตอไปน้ี 
        1.  รูปสระทีใ่หไวนี้ “               ”  เทากับสระอะไรในภาษาไทย 
     2.  รูปสระ  “             ” เทากับสระอะไรในภาษาไทยและจัดเปนสระ   
ประเภทใด 
        3.  รูปสระ “                    ”  เม่ือประสมกับพยัญชนะวางไวตําแหนงใดของ
พยัญชนะ 
     4.  รูปสระ “                      ”   จัดเปนสระประเภทใด 
    5.  รูปสระ “                     ”   มีชื่อเรียกวาอยางไร 
   6.  รูปสระ “                     ”   เทากับสระใดในภาษาไทยปจจุบัน 
     7.  เคร่ืองหมายประกอบการเขียนที่ใหไวนี้ “              ” มีชื่อเรียกวาอยางไร 
     8.  เคร่ืองหมายประกอบการเขียนที่ใหไวนี้ “                ” มีหลักเกณฑการใชก่ีอยาง   
อะไรบาง  

9. เคร่ืองหมายวรรณยุกตอักษรธรรมที่ใชอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีก่ีรูปอะไรบาง 
      10. คําที่ใหไวนี้ “                                            ”   อานวาอยางไร 
 



7.   เน้ือหาในหัวขอที่  5   หลักเกณฑการประสมคาํอักษรธรรมอีสาน 
         อักขรวิธี หรอื วิธีประสมคําอักษรธรรมอีสานจัดเปนมาตราแมสะกดได  9  มาตราแม
สะกด  ไดแก 
          1.   มาตราสะกดแม ก กา   ไดแกสระประสมพยัญชนะโดยไมมีพยัญชนะเปนตวัสะกด 
มีลักษณะเหมือนการแจกแม ก   กา ในอักษรไทยปจจุบัน 
เชน    ก  กา   กิ   กี   กุ   กู   เกะ   เก  แกะ  แก  เปนตน 

ขอสังเกตการใชแม  ก    กา  
          การใชสระ า ธรรมดาใชไดโดยทั่วไป แตไมนิยมใชกับพยัญชนะ       ว        ค   สระ า 
สูงนิยมใชกับพยัญชนะตวั   ว      ค            
         สระอัวและสระ เอือ   เม่ือใชเปนพยัญชนะควบกล้ําหรืออักษรนําสามารถเปลี่ยน
ตําแหนงของพยัญชนะตวั ว และ  อ  ไวบนบรรทัดได 
         การใชคําวา ใน   สามารถเขียนเปน         ก็ได                                         
         2.   มาตราสะกดแม  กก  ไดแกสระทั้ง  28  รูป ประสมกับพยัญชนะโดยมีพยัญชนะตวั                          
ก  ตัวเต็ม ตัวเฟองและไมซัดเปนตัวสะกด 
เชน                  กก                 หมก                   จาก                 นัก                   
รัก  เปนตน 

ขอสังเกตการใชแม กก 
         สระ อะ  อา  อุ   อู   อัว   เอีย  นิยมใชไมซัดสะกดแทน  ก     เชน                จัก             
ลูก               บอก           เรียก เปนตน 
        พยัญชนะควบกล้ํา หรือพยัญชนะทีใ่ชเปนอักษรนํา นิยมใชพยัญชนะตวั ก เตม็ตัวสะกด   
เชน                  เหล็ก                  หลัก                    หมัก                    ประกอบ 
      คําวา  หนวก      หมวก       หลวก      หนอก        หมอก        หลอก   เห็นเขียน
ได   3    แบบ 
                                                                                                    =  หนวก 
                                                                                                    =  หมวก                        

                                                                                         =  หลวก 
                                                                                          =  หนอก 
                                                                                          =  หมอก    
                                                                                     =  หลอก 

ขอสังเกต    คําบางคําอาจเขียนไมเปนไปตามความนิยมดังกลาวมาแลวก็ได 
         3.   มาตราสะกดแม กด  ไดแกสระทั้ง   28  รูป  ประสมกับพยัญชนะโดยมีพยัญชนะ
ตัว        ด ตัวเต็ม     ด    ตัวเฟอง และ ส เปนตัวสะกด 
เชน                    ลด                  หมด                                        พระยาครุฑ เปนตน 

ขอสังเกตการใชแมกด 



          คําที่ประสมดวยสระ                                                                 โอะลดรูป ไม
ซัด อา  อิ  อี  อึ  อื  เอ  แอ  โอ  เออ  เอือ  นิยมวางตัวสะกดไวใตบรรทัด 
          คําที่ประสมดวยสระ                                                                   อุ    อู    ออ    
อัว    ย  ( เอีย )  นิยมวางตัวสะกดไวบนบรรทัด 
         อน่ึงความนิยม   ดังกลาวมาน้ัน  อาจไมเปนไปตามนั้นก็ได อาจขึ้นอยูกับความนยิมใน
การใชของแตละสํานักเรียนแตละทองถิ่นก็ได 
         4.   มาตราสะกดแม  กบ   ไดแกสระท้ัง   28   รูป ประสมกับพยัญชนะ  โดยมี
พยัญชนะตวั บ ตัวเต็ม และ บ  ตัวเฟอง เปนตัวสะกด 
เชน             ตบ           นบ             หลบ                            แมบลิน 

ขอสังเกตการใชแม   กบ                                                                       
สระ โอะลดรูป   ไมซัด   อา    อิ    อี     อึ     อือ     อุ      อู      เอีย      แอ      โอ     

เออ    เอือ   นิยมใชพยัญชนะตวั บ  เฟองเปนตัวสะกด 
          สระ  ออ       อัว      เอือ    นิยมใชพยัญชนะตวั  บ  ตวัเต็มเปนตวัสะกด 
         อน่ึงความนิยมดังกลาวน้ัน มิใชกฎเกณฑตายตัว ดังนั้นอาจใชสลบักันไดทั้งน้ีขึน้อยูกับ
ความนิยมของแตละทองถิน่ 
         5.   มาตราสะกดแม  กง   ไดแกการประสมสระทั้ง  28   รูป โดยมีพยัญชนะตวั ง   ตัว
เต็ม   ตัวเฟอง และไมอังแลน บางคร้ังเรยีกวา ( ไมก๋ังไหลก็มี )  เปนตัวสะกด 
เชน                 กง                       หลง                    หนังสือ                       พรอม
เพียง                   เถิง  เปนตน                     

ขอสังเกตการใชแมกง 
          พยัญชนะตวั                  ง  เฟอง นิยมเขียนไวใตบรรทัด เปนตัวสะกด 
          ไมอังแลน              หรือ   ง   เฟอง วางไวบนบรรทดั เปนตัวสะกดและนิยมใชกับสระ 
                                         อุ    อู     ย  ( เอีย )    ออ  แตไมนิยมใชกับ หยอ หยาดน้ํา 
        พยัญชนะตวั   ง    ตัวเต็มนิยมวางไวบนบรรทัด 
       ความนิยมดังกลาวมาขางตนน้ัน มิใชหลักเกณฑตายตัว สามารถใชแตกตางหรือ
สลับกันได 
          6.   มาตราสะกดแม กน  ไดแกสระทั้ง   28  รูปประสมกับพยัญชนะโดยมีพยัญชนะตวั  
น  เต็มตัว ตัว          น เฟอง และ ร  เปนตัวสะกด 
เชน              คน                    หลน                หมน              หม่ิร         ขุน  เปนตน 

ขอสังเกตการใชแม กน 
          น  ตัวเฟอง  นิยมใชประกอบกับพยัญชนะตนไดทุกตัว ยกเวนพยัญชนะอักษรควบหรือ
อักษรนําที่ซอนอยูใตบรรทดั นิยมใชพยัญชนะตวั น ตัวเต็มสะกดแทน 
          พบวามีความนิยมใชพยัญชนะตวั   ร   แทนตัว น  บางในบางครัง้ และในทางกลับกัน
พบวามีการใช   น   แทน   ร  ดวยเชนกัน 



        สระ                  เ-     มีพยัญชนะตวั         น    และ         น   สะกดจะอานออก
เสียงสั้น 
เชน                               เก็น   ถาไมมีเคร่ืองหมาย   เ-    ใหอานวา  กเน  หรือ เกนก็ได 
         พยัญชนะตวั           ร     ที่มีรูปคลายกับไมอังแลนทีว่างไวขางบนพยัญชนะ นักศึกษา
ตองสังเกตใหดีโดยดูคําปริบทวาคําใดเปนพยัญชนะตวั  ร แทนตวั น และตวัใดเปนพยัญชนะที่
ใชแทนตัว  ง 
          
7.   มาตราสะกดแม  กม  ไดแกสระทั้ง  28   รูปประกอบกับพยัญชนะโดยมีพยัญชนะตวั      ม 
เต็มตวั       ม  เฟองเปนตัวสะกด 
เชน           รมไม                         พรอมเพรียง                      รวมเรียง เปนตน 

ขอสังเกตการใชแม กม 
         สระ                                   นิยมใชพยัญชนะตวั             ม   เฟองเปนตวัสะกด 
         สระ                           นิยมใชพยัญชนะตวั           ตัวเต็มเปนตัวสะกด  แต
อยางไรก็ตามความนิยมทั้งสองประการน้ันก็มิใชกฎเกณฑตายตวั ดังนั้นอาจมีการใชสลบักันได 
         คําที่ประสมโดยใชไมซัดทาํหนาที่แทนไมหันอากาศมีพยัญชนะ        ม  สะกด สามารถ
ใชสระ  อํา  แทนก็ได 
เชน                คัม          จัม เปน          คํา          จํา เปนตน 
         คําที่มีพยัญชนะตัว             ม ตวัเต็มสะกดและมพียัญชนะตวั         ม  เฟองเปนตวั
ตามใชเฉพาะคํายืมภาษาบาลี 
เชน                              ธมมเทศนา 
          8.   มาตราสะกดแม เกย   ไดแกสระประสมพยัญชนะโดยมี พยัญชนะตัว          ย เต็ม
ตัว และตวั             ย เฟอง เปนตัวสะกด 
เชน            เสวย               เลย                 โจรภัย                   โหนย  (หนอย ) เปน
ตน 

ขอสังเกตการใชแม เกย 
          พยัญชนะตวั              ย เฟองนิยมใชกับสระ  
เออ     อา     อึ      อือ      อุ       อู       โอ     อัว   และเอือ 
         อน่ึงสระ                   เอือ บางคร้ังพบวานิยมนําสระ          ออ ตัวเฟองมาไวบน
บรรทัดแลวเขยีนดวย           อ ตัวเต็มแทน สามารถใชพยัญชนะตวั  ย  ตวัเต็มหรือ ตัวเฟอง
สะกดก็ได 
          9.   มาตราสะกดแม เกอว  ไดแกสระประสมพยัญชนะโดยมี พยัญชนะตวั  ว ตวัเต็ม 
และ  ว  ตวัเฟองเปนตัวสะกด 
เชน                 ยาว                     หนาว                 เหลว                 เหลยีว เปนตน 

ขอสังเกตการใชแม เกอว 



        นิยมใชพยัญชนะตวั     ว  ตัวเฟองสะกดคําที่เปนอักษรเด่ียว และเรียงไวใตบรรทัด 
เชน               ทาว    เปนตน 
           นิยมใชพยัญชนะตวั         ว ตัวเต็มสะกดกับสระ              ออย วางไวบนบรรทัด 
เชน                    เที่ยว                  เลี้ยว           เกลียว เปนตน 
           อน่ึงการใชพยัญชนะตัว  ว  สะกดตองพิจารณาดูคําปริบทใหดีวาเปนพยัญชนะ
ตัวสะกดหรือเปนพยัญชนะควบกล้ํา 

 
คําเขียนพิเศษหรือคํายอ    

          คําเขียนพิเศษหรือคํายอ เปนคําที่เขยีนไมเปนไปตามกฎเกณฑการเขียนทัว่  ๆ ไป  แต
มีการเขียนกันมาแตโบราณ  นักปราชญชาวอีสานไดกําหนดการอานไวดังนี้ 
   อานวา      แล             อานวา       ดูรา                   อานวา   แทแล        
              ”          ก็มี                ”           ชื่อวา                     ”        ก็ใครได 
      อานวา      ไปมา        อานวา        กระทํา          อานวา    บอดี 
              ”          เทาที่             ”            คือวา                     ”       ลีลา 
              ”         นา                 ”            ไดเอา                    ”        ชื่อวา เปนตน 
 
8.  การประเมินผลทายตอนที่ 2 
 
เฉลยประเมินตนเองกอนเรียนตอนที่ 2  
 

1.         ถูก                  11.         ผิด   
         2.        ผิด                        12.         ถูก 
          3.        ผิด                          13.         ผิด 
         4.     ถูก                         14.         ถูก 
          5.       ถูก                          15.         ถูก 
         6.       ถูก    16.         ถูก 
          7.        ถูก   17.         ผิด 
          8.        ถูก   18.         ผิด 
          9.       ถูก   19.         ถูก 
          10.      ถูก   20.         ผิด 
 

เฉลยกิจกรรมการเรียน  3.2 
 1.  อักษรธรรมอีสานมี   66   ตัว  พยัญชนะมี   38   ตวั  แบงเปนพยัญชนะตวัเตม็และ
พยัญชนะตวัเฟอง 



2. ใชเปนพยัญชนะตน พยัญชนะควบกล้ํา  พยัญชนะตวัตามและตัวสะกด 
3.  พยัญชนะบางพวกใชเขียนเฉพาะคําภาษาบาลี  บางตัวใชเขียนคําภาษาถิ่นออก

เสียงตางไปจากคําภาษากลาง พยัญชนะบางตัวเปนไดทั้งสระและพยัญชนะ 
4.  พยัญชนะทั้งหมดใชเปนพยัญชนะตนเด่ียว พยัญชนะตนควบได   ตัวสะกดใชในรูป

พยัญชนะตวัเต็มและตัวเฟอง  และใชในรูปการทําสังโยคตามหลักภาษาบาล ี
5.  สระอักษรธรรมอีสานแบงเปน  สระลอย   สระจม   และสระพิเศษ 
6.  เคร่ืองหมายประกอบการเขียนมี  นิคหิต  ไมกง   ไมซัด   ไมยมก  ไมทัณฑฆาต  

ไมไตคู  วรรณยุกต   
7.  เคร่ืองหมายขึ้นตนขอความ และจบขอความ 
8.  ตวัเลขที่เคยใชอยูในภาคอีสานมีอยู  4   ชนิด ไดแก  เลขขอมโบราณ  เลขธรรม 

เลขโหราและเลขไทยนอย 
          9.  เลขธรรมนิยมใชคูกับอักษรธรรม เลขโหรานิยมใชกับหนังสือที่บนัทึกเรื่องราว
เก่ียวกับตําราตาง ๆ เชน ตําราหมอดู ตํารายา เปนตน เลขไทยนอยนิยมใชคูกับอักษรไทยนอย 
 

เฉลยกิจกรรมการเรียน  4.2 
         1.   คําวา         “                         ”   สะกดดวยแม   กด 
         2.   พยัญชนะ  “                            ”    เรียกวา   ส สองหอง 
      3.   คําวา          “                      ”    มีพยัญชนะตัว พ  ตวัเต็มเปนตวัสะกด 
                และมีพยัญชนะตัว  พ  เฟองเปนตัวตาม 
                คําวา          “                   ”    มีพยัญชนะตัว  ม  ตัวเต็มเปนตัวสะกด 
                และมีพยัญชนะตัว  ม  เฟองเปนตัวตาม 
         4.   รูปพยัญชนะตวั                                            และ  ( ด  บ  ฝ   ฟ  และ  ฮ ) 
         5.   รูปพยัญชนะตวั                       และ          เรียกวาพยัญชนะตวัเฟอง 
          6.   คําวา          “                                          ”     สะกดดวยแม   กน 
        7.   คําวา          “                                          ”     สะกดดวยแม   กง 
        8.   สระ           “                                           ”  เรียกวาสระลอย 
        9.   สระ           “                                           ”  เรียกวาสระพิเศษ 
      10.  ตวัเลข       “                                          ” เรียกวาเลขโหรา 
 

เฉลยกิจกรรมการเรียน   6.2 
1. รูปสระที่ยกมาน้ี เทากับรูปสระอี ในอักษรไทยปจจุบัน 
2. เหมือนรูปสระ  อู   ในอักษรไทยปจจุบัน 
3. รูปสระ   อี   วางไวบนพยญัชนะ 
4. รูปสระ   อึ   เรียกวา สระจมหรือ สระนิสสัย 
5. รูปสระ   ออย  เทากับสระ อ ที่มี ย สะกด 



6. เปนรูปสระพิเศษ เทากับสระ  ฤ      ฤา      ฦ     ฦา  ในอักษรไทยปจจุบัน 
7. เคร่ืองหมายประกอบการเขยีนน้ีเรียกวา   ไมกง 
8. เคร่ืองหมายประกอบการเขยีนน้ีเรียกวา   ไมซัด  มีหลักเกณฑการใช  4  อยาง 

1. ใชเปนพยัญชนะตัวสะกดแทน  ก 
2. ใชกํากับคําทีป่ระสมสระเอมีตัวสะกดทําใหออกเสียงสั้น 
3. ใชทําหนาที่แทนไมหันอากาศ 
4. ใชประกอบสระ เอียะ สระ เอีย 

9. รูปวรรณยุกตที่ใชในอักษรธรรมที่ใชในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชา 
ชนลาวมีอยู  2  รูป คือ วรรณยุกตเอกและวรรณยุกต โท 

          10. คําที่ใหไวนี้ อานวา    เกาลานบาท  
                

เฉลยแบบฝกหัดที่  1  ( ตํารากระบวนวิชา  FL  347 หนา  72-73 ) 
         ปะละ             พารา       มะลิ      อยูดี        ถือโอ       ธุระ       เกะกะ        เวลา 
        แวะมา           ไปเอยอ   หนาเรอ ถอยหนี  พอแม      เถาแก    ใจดุ           เหลาสอ 
           แอนอย          จิโกะ       โจะไว   โมโห     เหาะไป   เตาไฟ     จําป          ซอเขียะ 
          เมียเจา           ขี้ตั๋ว         ใสอ่ัว     ไมหลัว   เรือเฮา    ตาเหลือ   หาวา       อูเหนือ 
          มือขวา          ขวํามือ     ไกวอู      ไจว ไจว ขาวเหมา เปาไฟ    น้ําเยื้อ     เงินหม้ัน 
          ตนตาล        หลานเจา    กินนํา    ดูหม่ิน    คนจีน    หลิ่นนํากัน ขึ้นพู    หมึนขา 
     อยีนอยู        หม่ืนหา     ปกุน      หมุนไป   หินปูน  หมูนหมอน  เห็นกัน 
        เหม็นเนา     คนเขมร     แบนมือ แหนนหนา  โกนไม  เอาไวโหยน ควรแล 
        ขี้ขมวน        กอนดิน    หลอนวา หม่ันเพียร   เงินเหลียร เตือนให  เหมือนกัน 
        บานเพ่ิน      เกินไป      เปนเหลิน   ควรไฟ  ไปพลรั  กวานบาน  ขี่เกวียน ขวานหอน 
        ทาขม่ิร  แหวนคํา   ขึ้นสวรรค   เดือนนี้  เฮือนโจร  ฯลฯ 
 

เฉลยแบบฝกหัดที่  2  ( ตํารากระบวนวิชา  FL 347 หนา   81 )                         
         ใหเจาอยูดีอยามีภัย   เฮาจะไปไถนานําพอเจา    เขาจะไปซื้อสม  เจาอยาไดทําเกะกะ 
         เฮาจะแวะไปหาถ้ํา     ผูใดมีโมโหโทโสบอดีแล   ขอยไปไหวสาธคุรูบา   เขาไลตจิีโกะ 
         แมเจาไกวอู  ขาไดกระทําแทดีหลี  เจาฤษีอยูที่ศาลา  แมเฮาชื่อสุมาลี  ทําไฉนเดจะได 
          ใหเจาจําเอาคาถาน้ีไว    เฮาก็มาที่นี้ทุกป   ผูใดมีปญญาดีแทแล  ผิวาเจาไดกระทําแท 
       คําน้ีมีแทดีหลีแลนา เจาจะบอไปก็บอวาแตเซา เจาไดกระทําแทชลี เสนาเขาเฝาเจาฟา 
         คําน้ีมีแทชะแล   เมียเจามีซอเขียะ   ผูนี้ขี้ตัว๋  เจาอยาเขือไม    เฮาจะไปซื้อเฮือ 
 

เฉลยแบบฝกหัดที่   3   ( ตํารากระบวนวิชา  FL  347  หนา  86 )                         
                        เอ็นดูสองราชไท               ธิดา    ทานนา 
                   ทานบอเห็นโหยหา                  อกใหม 



                   พระลอราชจักมา                    ฦาไป   มาเลย 
                   สองราชละหอยไห                  แตทา   ภูบาล 
                        จึงใชสองพี่เลื้อง                 ไปพลัน 
                   ถามปูเปนฉันใด                       ดังนี้ 
                   ขาไปบังคมคัน                        พระปู   แลนา 
                   พระปูเฮยยังกี่                        เม่ือทานจักมา 
                        ปูเล็งเห็นทั่วแลว                ทุกอัน   นาแม 
                   บอกขาวเขาแกกัน                   แตงเฝา 
                   มดหมอจักเทียมทัน                 เขายาก   นักนา 
                   ไวปูจักกลอยเถา    ตอดวยเขาเอง   ฯ                          
   

เฉลยแบบฝกหัดอานที่   4   ( ตํารากระบวนวิชา  FL  347  หนา  90 ) 
        ผูใดหม่ันเรียนเขียนอาน   นานไปจะไดเปนเสมียน  ใหเจาหม้ันแกนแสนปเทอญ  
          ทานอยาไดดูหม่ินเขา   วานนี้เราเห็นเขมรและจีนมาเลนกับหลานเจา  ผูใดทําการดี 
         จะไดขึ้นเงินเดือน   เราเห็นทหารหม่ืนหาพันคน   คร้ันเจามึนขาหรือแขน 
          ใหเอาน้ํามันแคทา   อาจารยสอนวาแผนดินหมุน   ตาหมูนเอาหินปูนแตที่ใดมา 
        ผูใดกระทําบญุใหทานจะไดขึ้นสวรรค   เปนหน้ีสินทานใหใชแทน  แหแหน 
          พระเจาแผนดิน   เขาเอาแหนมาเกื้อหมู   ปลาตอนนี้เปนหนอน   และขีข้มวนเหม็น 
          เนาแท   เงินเหรียญเกา   ใหญกวาเงินเหรียญใหม   มันซ้ือขวานหอนไวฟนสวน 
 

เฉลยแบบฝกหัดอานที่   5   ( ตํารากระบวนวิชา  FL  347  หนา  93 ) 
       เพชรลูกใด  มีวรรณเขียวหนวยแหยง     ชื่อวาเพชรแหยง     มีไวชุมเย็น 
          มีเงินคําเขาของสมบัติ     
     เพชรลูกใด  มีวรรณดังรากกลวยกลมยาว     ชื่อวาเพชรกลวยชุมเยน็ดี 
       เพชรลูกใด  มีวรรณดังเหลก็  มีน้ําหนัก   ชื่อวาเพชรใจเหล็ก    
       เพชรลูกใด  มีวรรณดังเหลก็   จดกันออกทุกดาน   ชื่อวาขายพันชัน้ 
          เพชรลูกใด  มีวรรณดังเหลก็   มีเหลี่ยมเสมอกัน  ชื่อวาเพชรหนาตั้ง   ขามเขี้ยว 
          ขามงา    หมาขบบอเขา    ขามควรแลละคุยเนอ 
           เพชรลูกใด  มีวรรณแดงดังหาง แลดังน้ําราก   ชื่อวาเพชรหมากเยา    
         เพชรลูกใด  มีวรรณดังคํามีเหลี่ยม  ชื่อวาเพชรนํ้าคํา  ชุมเย็นมีเขาของเงินคํา 
          เพชรลูกใด  มีวรรณดังเหลก็  มีตุมติดกันออกทุกดาน  ชื่อวาขุมนํ้าคํา   ขามอาวุธ 
      บอมีคม 
     เพชรลูกใด  มีวรรณดังหมากปากผีแบง  มีคาพันคํา 
     เพชรลูกใด  มีวรรณดําก็ดี   แดงก็ดี   ลักษณะเหมือนตวัแมงเหง่ียงงํารัง   ชื่อวา 
         เพชรแมงเหง่ียงงํารัง   วิเศษนักแล 



 
เฉลยแบบฝกหัดอานที่   6   ( ตํารากระบวนวิชา   FL  347  หนา   96-97 ) 

     เฒาแกแลว  เนื้อเห่ียวหนังยาน  หูตาเสียกะบอดียังนอย  ตีนมือเสาตนโตกะ 
  หมองหมน  หูกะบอแจงตานั้นกะบอใส   บาดสิลุกยางยายยายยางไปมา   หลังขดโข 

แขงโงงอโงงเลยบอแสนแกนหนาโสภาไดคือเกา    
    เฒาแกแลวหากแนวนี้สูคน  พวกหมูเจาพ่ีนอง   ประชาลูกหลานเหลน  ยังบอทัน 
    ไดเห็น   เม่ือลุนหากสิพอฝูงหมูเจานงเยาวบอทันแก   อยาไดปะหม่ันมางเมา 
    เลนบอดี  แสงไฟแจงบอทอแสงสุริเยศกะบองไดหม่ืนเลม   บอแมนแจงแหงแสงเดือน 
     แตวาหลานเหลนหลอน   บอปูนปานเฒายา  เด็กนอยรูตั้งลาน  บอปานเฒาผูเดียว 
       เด็กนอยน้ีไดยินเสียงแมวรองในเรือน    มันก็สันเสือโคง  มีหม่ืนชั้นคนเฒา 
      กะบอกลวัมัน   บอมีผูเรียนถวนเมิดกะบวนแปดหม่ืน   แตหลวงพอนอนเฝาตู 
        บอมีรูคูสูโต  หนังสือกอมตางคนตางมี  โตบาลตีางคนตางได  ศิษยตางคู    
      อาจารยตางวัด  คฤหัสถตางบาน   หัวลานตางคุม   หามือบอถืกกันดอกนา 
    บานขอยพุนบออึดบออยาก   เวาแลวขออนุญาตเดอ  ปวดทองขี้โปงอยหลังเตา 
    หักไมแกงกะไบถืกขากวง  ฯ                    
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