
ชุดความรู ๖ 
อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

 
เรียบเรียงโดย วัฒน ศรีสวาง 

 
ตอนท่ี ๑  รูปลักษณอักษรธรรมอีสาน 

ความนํา 
อักษรธรรม ทางภาคเหนือเรียกวา "อักษรตัวเมือง" สวนภาคอีสานเรียกวา "อักษรธรรมอีสาน"  

ท้ังสองแบบมีลักษณะคลายกัน  จากการศึกษาของนักวิชาการพบวาเปนตัวอักษรท่ีพัฒนามาจากอักษรมอญ
โบราณ ตัวอักษรมีรูปแบบเฉพาะ และเปนอักษรที่ใชเฉพาะกลุมชนภาคเหนือและภาคอีสานเทานั้น ไมปรากฏ
อักษรชนิดนี้ในภาคกลางหรือภาคใตเลย (เพ็ญพักตร ล้ิมสัมพันธ. ๒๕๒๗ : ๑) 
 อักษรธรรมอีสาน มีการใช ๒ ลักษณะ  คือ ใชเขียนภาษาบาลี และ ใชเขียนภาษาถ่ินอีสาน  มี
ความแตกตางกันท้ังพยัญชนะ สระ และอักขรวิธี  ในชวงแรกนี้จะเปรียบเทียบการใชพยัญชนะและสระ เพื่อให
เห็นภาพรวมของรูปลักษณอักษรธรรมอีสาน ในชวงตอไปจะนําเสนออักขรวิธีของอักษรธรรมภาษาไทย
อีสาน และอักษรธรรมภาษาบาล ี
 

เปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ท่ีใชเขียนภาษาบาลีกับภาษาถ่ินอีสาน 
ภาษาบาลี ภาษาถิ่นอีสาน 

๑. พยัญชนะ มี  ๕ วรรค และ เศษวรรค ๘ ตัว 
    วรรค ก   d - 8 a ' 
                    ก    ข   ค   ฆ    ง 
   วรรค จ   0 c = G e 
                    จ    ฉ   ช    ฌ   ญ 

   วรรค ฏ   q { f n w 
                     ฏ    ฐ   ฑ   ฒ   ณ 

   วรรค ต   9 5 m t o 
                     ต    ถ   ท    ธ    น 

   วรรค ป   x z r 4 , 
                     ป   ผ   พ    ภ    ม 

     เศษวรรค  p i ] ; l s > v 
                       ย   ร    ล    ว   ส    ห   ฬ   อ 
 

๑. พยัญชนะ แบงเปน ๓ หมู คือ 
    อักษรกลาง d 0 f 9 [ x v Q 
                        ก   จ   ด    ต   บ   ป   อ  อย 
    อักษรตํ่า   
     8 ' = p m o r a , i ] ; V 
          ค    ง   ช    ย   ท   น   พ   ฟ    ม   ร    ล   ว   ฮ 
    อักษรสูง   - 5 z / l s 
                     ข    ถ   ผ   ฝ   ส    ห 
สรุปคือ มีการสรางเพ่ิมใหพอกับเสียงภาษาถ่ิน ๖ ตัว 
คือ f [ / a V Q  ขณะที่พยัญชนะภาษาบาลี๘ 
ตัวไมนิยมใชในการเขียนภาษาถ่ิน ไดแก  
a c G e q { w > 
หมายเหตุ  ในวรรณกรรมอีสานสวนมากจะมีคําปะปน
กันทั้งภาษาถิ่นและบาลี ดังน้ันจึงมีการใชปะปนกันได 

 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒

เปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ที่ใชเขียนภาษาบาลีกับภาษาถ่ินอีสาน (ตอ) 
ภาษาบาลี ภาษาถิ่นอีสาน 

๒. ตัวอักษรพิเศษ ไดแก  [  K 
                                        นา  วา 
๓. มีหลักการอักษรสังโยค คือเมื่อมีตัวสะกดจะมีตัว
ตามเสมอ ในการเขียนภาษาลีดวยอักษรธรรมอีสาน 
ตัวสะกดจะใชตัวเต็ม สวนตัวตามจะเขียนซอนไวใต
ตัวสะกด  ตัวตามน้ันจะเขียนได ๒ ลักษณะคือ เขียน
รูปลักษณเดียวกับตัวเต็ม หรือตัดมาบางสวนเรียกวา 
"ตัวเฟอง" เชน  
      ภ  t,<  l,&@gmTk  lgdDk  
       ภิกฺขุ     ธมฺม      สมฺพุทฺโธ       สกฺโก 
   la\k  BQu   1xXJk  ;97@ 
        สํฆา       อิตฺถี      อุปฺปชฺฌา     วตฺถุ   เปนตน 
(ดูรายละเอียดในชุดความรูอักษรธรรมบาลี เรื่อง อักษร
สังโยค) 
๔. สระ   
     ภาษาบาลีมีสระ ๘ เสียง แบงเปน ๒ ลักษณะ คือ 
สระลอยและสระจม 
     สระลอย ไดแก  v vk B U 1 ! h gvk 
                              อะ   อา   อิ    อี    อุ   อู   เอ   โอ 
   สระจม มี ๗ รูป ไดแก  |k  |b  |u |6 |̂ g| g|k 
                                        อา   อิ   อี  อุ  อู  เอ  โอ 
หมายเหตุ  พยัญชนะที่ใชเขียนภาษาบาลีมีพ้ืนเสียงเปน
เสียง อะ จึงไมตองมีสระ  อะ  กํากับอีก 
๕. เคร่ืองหมายพิเศษ (สําหรับพิมพพระไตรปฎกฉบับ
อักษรธรรมอีสาน) ไดแก   
     2 3 22 33   y " ฯ V . / ? ฅ ช ฝ ผ ป ท ม 

 
(ศึกษารายละเอียดในชุดความรู "อักษรธรรมภาษา
บาลี") 
 

๒. ตัวอักษรพิเศษ ไดแก  [ K 
                                       นา  วา 
๓. ตัวเฟองและตัวซอน ใชเมื่อเปนตัวสะกด และในคํา
ควบกลํ้า 
     - เมื่อเปนตัวสะกด ๘ มาตรา ไดแก   
        ฃ O  ฃ"\  ฃD  ฃF  ฃX  ฃ<  ฃP  ฃ: 
           น     ง     ก     ด      บ     ม      ย      ว 
     - เมื่อใชในคําควบกล้ํา เชน  
     s<  sO  s"  s}  sP  s:  -:  d:   
          หม   หน    หง    หล    หย    หว    ขว    กว 
๔. สระ 
    ภาษาถ่ินอีสานมีสระดังน้ี 
    ฃt ฃk  ฃb  ฃu  ฃ7  ฃn  ฃ6 ฃ ̂ gฃt  gฃ  
      อะ     อา    อิ     อี     อึ     อื     อุ    อู    เอะ     เอ    
   cฃt  cฃ   Hฃt   Hฃ   gฃkt  ฃY  ฃฺN 
      แอะ      แอ         โอะ       โอ        เอาะ     ออ   ออ 
   gฃyPt   gฃyP   gฃ 7Nt   gฃnN    gฃ b    gฃu  
      เอียะ       เอีย        เอือะ     เอือ        เออะ       เออ  
   ฃA:t   ฃA:  ฃe   wฃ  gฃAk 
      อัวะ      อัว     อาํ      ไอ      เอา 
หมายเหตุ ภาษาถ่ินบางคํามีรากคําภาษาบาลี ก็ใช
สระลอยได  เชน  1[A}   1fNi  UlkO  
                          อุบล       อุดร       อีสาน    เปนตน 
๕. สระพิเศษและเคร่ืองหมาย 
    ภ   ?     A     y    ๒ 
     รือ  ออย   ไมกง   ไมกัน    ไมซ้ํา 
 
 

 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๓

สรุปรูปลักษณอกัษรธรรมอีสานเรียงตามลําดับอกัษรไทย 
 

 ไทย ตัวเต็ม ตัวตาม  ไทย ตัวเต็ม ตัวตาม 

๑ ก d  $D ๒๑ บ [  ${ 

๒ ข -  $_ ๒๒ ป x  ${ 

๓ ค 8  $* ๒๓ ผ z  $ Z 

๔ ฆ S  $ฆ ๒๔ ฝ  / ฅ 

๕ ง  '  $"  $\ ๒๕ พ r  $& 

๖ จ 0  $) ๒๖ ฟ a ฅ 

๗ ฉ C  $ฉ ๒๗ ภ 4  $ ภ 

๘ ช =  $+ ๒๘ ม ,  $B 

๙ ฌ ฌ  $ จ ๒๙ ย p  $q  $P 

๑๐ ญ แ  $ ญ ๓๐ ร i โ$ 

๑๑ ฏ ฏ  $ ต ๓๑ ล ]  $| $} 

๑๒ ฐ ฐ  $ ฦ ๓๒ ว ;  $: 

๑๓ ฒ <  $ฒ ๓๓ ส l  $X 

๑๔  ฑ  ด f $F ๓๔ ห s  $ห 

๑๕ ณ I $ณ ๓๕ ฬ > ฅ 

๑๖ ต 9  $( ๓๖ อ v  $U 

๑๗ ถ 5  $% ๓๗ ฮ  V ฅ 

๑๘ ท m  $M ๓๘ อย 2 ฅ 

๑๙ ธ T  $?        
๒๐ น o  $N      

 
หมายเหตุ  อักษรธรรมอีสานไมมีตัว  ศ  ษ  เพราะภาษาบาลีไมมีอักษร ๒ ตัวน้ี พยัญชนะพิเศษที่ใชสําหรับเขียน
อักษรสังโยค ไดแก  E (ญญ)  L (สส)   Q (ฏฐ)     J (ชฌ)   (โสรัจ นามออน. ๒๕๔๙) ศึกษา
รายละเอียดในชุดความรูอักษรธรรมบาลี เรื่อง อักษรสังโยค 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๔

ตอนที่ ๒ อักขรวิธีอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 
    

เรื่องท่ี ๑ การประสมสระ แม  ก กา 
      การประสมสระ แม ก กา มีการวางสระคลายภาษาไทย ดังตัวอยางตอไปนี ้  

ธรรม ไทย ตัวอยาง คําอาน 

$t อะ dt   ot   ;t   Wr กะ   นะ   วะ    พระ 

$k อา 2k  9k  ว   ;K ยา   ตา    วา    วา 

 $b อ ิ ,b    xb    0b    ด มิ    ป     จ ิ     อิ 

 $u อ ี fu    zu    ก ดี     ผี      อี 

 $7 อ ึ m7    /7    97    l7 ท ึ    ฝ     ตึ      สึ 

 $n อือ 8n    ,n    zn    ]n คือ   มือ   ผือ   ลือ 

$6 อ ุ l6    -6    =6 สุ     ข ุ    ซุ 

$^ อ ู l^    ,^    =̂ สู     มู     ซ ู

g$t เอะ g]t   gxt   g9t เละ   เปะ    เตะ 

g$ เอ gl  g=  gx เส   เซ    เป  

c$t แอะ cat   crt    c9t แฟะ   แพะ    แตะ 

c$ แอ cV    ci    co แฮ     แร     แน 

G$t โอะ G9t   Glt    G,t โตะ    โสะ     โมะ 

G$ โอ G4   Gm   Gl โภ     โท       โส 

g$kt เอาะ gdkt   g,kt   gpkt เกาะ    เมาะ    เยาะ 

$Y ออ sBY    sNY    rY    s:Y หมอ    หนอ    พอ    หวอ 

g$b เออะ grb   gxb    g]b เพอะ    เปอะ     เลอะ 

g$u เออ gvu   g0u    gVu เออ     เจอ      เฮอ 

g$yqt เอียะ gryqt   g-yqt    gs|yยt เพียะ    เขียะ     เหลียะ 

g$yq เอีย g,yq   g0yq   gsByย  เมีย     เจีย       เหมีย 
 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๕

การประสมสระ แม ก กา  (ตอ) 
 $A:t อัวะ 9ฤ:t   pฤ:t    sฤB;t ตัวะ     ยัวะ     หมัวะ 

 $A: อัว oA:    0A:    s|A; นัว     จัว       หลัว 

g$7U เอือะ g-7U    g]7U    gs ง7v เขือะ     เลือะ     เหงือะ 

g$nU เอือ gVnU    glnU    gs|nv เฮือ      เสือ       เหลือ 

w$ ไอ wv    wf    wsB ไอ       ได        ไหม 

g$Ak เอา gdฤk  g[ฤk   1Ak เกา     เบา       เอา 

$e อํา 9e   -e   sงe ตํา      ขํา       หงํา 

 

คํายอ 
เปนลักษณะคําพิเศษท่ีเขียนอยางรวบรัด ไมเหมือนกับการประสมคําทั่วไป เปนอักขรวิธีอีกแบบหน่ึง

ของอักษรธรรมอีสานซึ่งไมมีกฎเกณฑวางไว ตองจดจําเปนพิเศษ 
 

คํายอที่มักใชในการเขียนอักษรธรรมภาษาไทยอีสานมีมากมาย เชน 
dY_k dY บ duF dMe 8n:k 8uB 8 ถk dYBk 8}u wsk 

ก็ขา ก็บ ก็ดี กะทํา คือวา ก็มี คาถา ก็มา คีลี ใหหา 
 =}u  =}A  =n:k โf^k wfAk f}u 5uN cm} [uB [uF 

ชะลี ชะแล ช่ือวา ดูรา ไดเอา ดีหลี ถะหน่ี แทแล บมี บดี 
โxqk wx ๆk zb:k ]A ]At ]ANk ]uk l}k glu ๆ wN 

ผยา ไปมา ผิวา แล และ และนา ลีลา สาลา เสมอ ใน 
wfu wf^ Wf^ ;)K x ณk xYBk wxY fuBky ,uBky fu|kP 

ไดดี ไดดู ดูกร วาจา ปาณา บมา บไป ดีมาก มีมาก ดีหลาย 
,u:k c,uP ]A: c]A: m:k g-A:k wz:k wz^ gVuP ws|y' 

มีวา แมเมีย แลว แลวแล ทวา เขาวา ไผวา ไผผู เอย ไหลหล่ัง 
Vu 8y:k c,:k ,y:k g-U\k my}k     

อันวา คันวา แมนวา มักวา เขาของ ทั้งหลาย     
 
 
 
 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๖

ฝกอานคําท่ีประสม แม  ก  กา 
 

 ๑   ๒   ๓   ๔   

๑ dt[t กะบะ gsNnvak เหนือฟา .0glyq ใจเสีย c0tgduU แจะเกือ 

๒ ,t]b มะลิ 8K;K คาวา g,yq.sB เมียใหม gluU8YBk เสือก็มา 

๓ ดf^ อิดู dkg;Ak กาเวา wd:v^ ไกวอู กdk อีกา 

๔ 2̂fu อยูดี g,Akgs|Ak เมาเหลา 4^g-Ak ภูเขา l}k8uB ศาลาก็มี 

๕ ;b=k วิชา g5Akcd เถาแก gs ฤ|klY เหลาสอ WrduF พระก็ดี 

๖ T6it ธุระ rYc, พอแม 0 าgdkt เจาเกาะ [uB5uN บมีถะหนี่ 

๗ gdtdt เกะกะ 3=k รือชา gskt,k เหาะมา cm=}u แทชะลี 

๘ g;}k เวลา c0/k แจฝา Wxqkfu ผยาดี ,uB8 ถk บมีคาถา 

๙ c;t,k แวะมา =n:k ซื่อวา [kWlu บาศรี 8YBkglBu ก็มาเสมอ 

๑๐ xusNk ปหนา 2ksNu อยาหนี [uB]A บมีแล  =nl ๆY ชื้อสมอ 

๑๐๑ 9kfe ตาดํา  -u9A:t ขี้ตัวะ ]ANk และนา wlๆ.s ๆ สมัยใหม 

๑๐๒ 0e1Ak จําเอา .lvA: ใสอั่ว Wf^k ดูรา gl ชsk เสนหา 

๑๐๓ g-AkO เขานา w,s|A; ไมหลัว wx ๆk ไปมา pkโ8^ ยาครู 

๑๐๔ x}k8Y ปลาคอ sA:Gx หัวโป zb:k ผิวา 2k86 ยาคุ 

๑๐๕ sYg-Ak หอเขา 2tGl ยะโส dMeO กะทํานา 5^,n ถูมือ 

๑๐๖ OYgOA น้ําเนา G,Gs โมโห l}k[uF ศาลาบดี 5nGv ถือโอ 
 

ฝกอานเพ่ิมเติม 

๑ฬ -kwfdMecm=}u  ๖ฬ g-Ak8YBkmuou=̂xu  ๑๐๑ฬ g0 ฤkwxskpkW8^[Y 

๒ฬ g0Aki7lu2̂mul}k  ๗ฬ g0Ak,uWxqkfucm}  ๑๐๒ฬ gl ชkg/Akg0Akak 

๓ฬ gVAk=n:kl6,k]u  ๘ฬ zb:kg0AkwfdMecm ๑๐๓ฬ Wr3lu,u8 ถkgxAksA: 

๔ฬ mewlNgf0twfrY  ๙ฬ 8eou,ucm=}u]A ชk  ๑๐๔ฬ z^ou-u9A:tcm} 

๕ฬ .sg0Ak0e1Ak8 ถkouw; ๑๐ฬ g0Ak0t[YwxdY บ;Kc9g=Ak ๑๐๕ฬ -NZwxws:WrW8^.sq 
 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๗

เรื่องท่ี ๒ การประสมสระกับตัวสะกดแม กน 
รูปลักษณ o   $ช     ตัว น เต็ม   ตัว  น  เฟอง 

 
การประสมสระกับตัวสะกดแม กน  มีหลักการดังนี ้    
    ๑.  ปกติสะกดดวยตัว น เฟอง  $ช ที่บรรทัดลาง   

ตัวอยาง  dAN     dyN     dkN     [bN     xNu     xNn     g-Ny     c-N     G-N 
คําอาน  กน      กัน       กาน     บิน      ปน      ปน      เขน     แขน       โขน 

   ๒.  ถาบรรทดัลางไมวาง เนื่องจากติดสระหรือตัวอักษรอ่ืน จงึสะกดดวย   ร    
         ๒.๑  สระที่ติดไดแก  $6   $^   $U   $:   g$nU (อุ    อู    ออ    อัว    เอือ) 

ตัวอยาง  [6i     l^i     vUi      p:i      gVnUi 
คําอาน  บุน        สูน         ออน        ยวน         เฮือน 

        ๒.๒  ตัวอักษรที่ติดคืออักษรประสม (อักษรนําและอักษรควบกลํ้า)   ไดแก 
   sN      sB      s"       s|      s:      sq      d:    r|     r} 

ตัวอยาง  csNi   sByi    cs"i   gs|yi   cs:i   Gsqi    8:yi  gs|ui   r}yi 

คําอาน  แหนน    หมนั     แหงน    เหลน    แหวน    โหยน     ควัน    เหลิน    พลัน 
  ๓.   ตัว  ว  เมื่อเปนสระ และเปนอักษรควบ มีขอแตกตางที่เคร่ืองหมายกาํกับ ดังนี ้ 
      ๓.๑ เมื่อเปนสระ  อัว  แม ก กา     oA:      lA:      sA:    

  นัว        สัว        หัว  
    ๓.๒ เปนสระ อัว  มีตัวสะกด      o:i     l:i      s:i   

นวน      สวน        หวน 
      ๓.๒ เปนตัวควบ    l:yi      s:yi   

 สวรรค       หวัน 
  ๔.  สระที่มีตัว   ว   อ   เปนสวนประกอบ  ปกติจะเขียนดวยตัวเฟอง แตเมื่อประสม  
       กับอักษรประสม จะเขียนดวยตัวเต็ม  เชน 

ตัวอยาง  s|A;     s|;"     s|vN     gs|nv     gs|nv"     gsBnv"  
คําอาน  หลัว     หลวง      หลอน       เหลือ       เหลือง       เหมอืง 

 ๕.  คํายอในแม กน ม ี๓ คํา  คือ    Vu    8:yk    c,:k  (อันวา   คันวา    แมนวา) 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๘

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กน 
อักษรเดีย่ว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 

 $ ฿ช 9AN ตน $ ท฿i sBAi หมน 

$yN xyN ปน $yทi s:yi หวัน 

$kN  -kN ขาน $ ทkN s:kN หวาน 

 $bN sbN หิน  $bทi sqbi หยิน 

 $uN 9uN ตีน  $uทi s|ui หลีน 

 $7N 07N จึน  $7ทi sB7i หมึน 

$nN pnN ยืน $ ทni s|ni หลืน 

$6i s6i หุน $6i sq@i หยุน 

$^i x^i ปูน $^i s:#i หวูน 

g$yN gxyN เปน g$yทi gs|yi เหลน 

c$N cfN แดน c$ ทi cs:i แหวน 

G$N G0N โจน G$ ทi GsNi โหนน 

 $Ui vUi ออน $ ทvN s|vN หลอน 

 $:i l:i สวน $ ท;N s";N หงวน 

$qน ;q น เวียน $ ทยน s|ยน เหลียน 

g$nUi gVnUi เฮือน g$ ทnvN gsBnvN เหมือน 

g$bN grbN เพิ่น g$ ทbi gs:bi เหวิ่น 

g$uN gduN เกิน g$ ทui gsu"i เหงิน 

 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๙

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม กน 
 

 ๑   ๒   ๓   
๑ dbN=uN กินซี้น /k/nN ฝาฝน cxt0:i แปะจวน 
๒ 9uNGrN ตีนโพน 2nN-7N ยืนขึ้น  -:kN[kN ขวานบาน 
๓ G9Ng9yN โตนเตน sBniclN หม่ืนแสน  -7Nl:yi ขึ้นสวรรค 
๔ gxyNG0N เปนโจร c,:k แมนวา d:kN[kN กวานบาน 
๕ OY/AN น้ําฝน sNkvUi หนาออน VkNgdAk ฮานเกา 
๖ 9AN9kN ตนตาล vUi=Ui ออนซอน g-BAk8:yi เขมาควัน 
๗ [kNgVAk บานเฮา .[sBvN ใบหมอน x:ixyN ปวนปน 
๘ g-Akx6i เขาปุน s|vN;K หลอนวา sByilลUi หม้ันสมร 
๙ [6imkN บุญทาน vk:lkN อาวสาน fUig5nUi ดอนเถ่ือน 
๑๐ 2kNlyN ยานส่ัน xkNg-nUi ปานเขื่อน grnUis|bi เพื่อนหล้ิน 
๑๐๑ s|kNgs|yi หลานเหลน gVUniwa เฮือนไฟ ดi=u อินทรี 
๑๐๒ gxyNsByi เปนหมัน wrrAN ไพพน xuoyฯ บีนั้น 
๑๐๓ sByirqน หม่ันเพียร 9AN8^i ตนคูน ONgsyN นานเห็น 
๑๐๔ VqนvkN เฮียนอาน sB#isBvN หมูนหมอน suN,kN หนีมาร 
๑๐๕ dkN'kN การงาน vYiv:i อรอวน [K8KN บาคาน 
๑๐๖ fkNsNk ดานหนา 8:i]A ควรแล vkiyNpk อารันยา 

 
ฝกอานเพ่ิมเติม 

๑ฬ z^.fsByiVqน-qนvkN O ฯwx0twfgxyNlBยน  ๘ฬ vk0kNlUi;K czNfbNsB@i 

๒ฬ .sg0AksByicdNclNxugmuN   ๙ฬ 9AN8^i]A9AN9kNgsyN2^.ol:i 

๓ฬ mkN2kwff^sBbig-Ak   ๑๐ฬ z^.fdMe[6i.smkN0twf-7Nl:yi 

๔ฬ ;KNougVAkgsANg-Byi]At0uN,ks|biOYs|kN ๑๐๑ฬ d6i=tGilkNsBAivkiyNpkskdbN 

๕ฬ z^.fmedkNfu0twf-nNg'bNgfnUi  ๑๐๒ฬ cscsNWrg0AkczNfbN 

๖ฬ gVAkgsNymtskNsBniskrNy8AN  ๑๐๓ฬ g-Ak1AkcsN,kgdnUsB# 

๗ฬ 8Nyg0AksB7i-k3c-N.s1AkOY,Nyc8mk ๑๐๔ฬ [kNgVAk1Ak[6idbNg-Akx6i 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๐

  เร่ืองที่ ๓  การประสมสระกับตัวสะกดแม กง  
 รูปลักษณ  '  $ง  $\    ตัว  ง  เต็ม   ตัวเฟอง และไมอังแลน   
 
การประสมสระกับตัวสะกดแม กง  มีหลักการดังนี ้ 
 ๑.  ปกติสะกดดวยตัว  ง  เฟองลาง 
 ตัวอยาง  dy"     07"     c-"     G8" 
 คําอาน  กัง       จึง       แขง      โคง 
 ๒.  ถาบรรทดัลางไมวางเนือ่งจากติดสระอ่ืน จะสะกดดวยตัวเฟองบน 
       ๒.๑  สระที่ติดไดแก    $6    $^    $U    $:    $q    (อุ    อู    ออ    อัว    เอีย) 
 ตัวอยาง  ]6\      l^\      lU\     p:\      V\q 
 คําอาน  ลุง        สูง        สอง      ยวง      เฮียง 
       ๒.๒  ถาติดอักษรประสม จะสะกดดวยตัวเต็ม ยกเวนสระอา  จะสะกดดวยตัวเฟองลาง 
 ตัวอยาง  csN'    GsB'    s"u'    s|u'    s:b'     s ๆk"     d:k"  
 คําอาน  แหนง      โหมง       หงีง     หลีง       หวงิ       หมาง     กวาง 
       ๒.๓  อักษรประสม เมือ่ประสมกับสระ   อัว   ออ    เอือ   จะเปล่ียนตัว  ว  ซอน 
                และตัว  อ  เฟองเปนตัวเต็ม   จงึสามารถสะกดดวยตัว   ง   เฟองลางได 
 ตัวอยาง  s|;"      sNv"      gs|nv" 
 คําอาน  หลวง      หนอง       เหลือง 
 ๓.  เมื่อประสมกับตัวอักษรที่มีหางกีดขวางและติดสระลาง  จะสะกดดวย  ง  เต็ม     
 ตัวอยาง   /^'     a6'     2^'    
 คําอาน     ฝูง         ฟงุ          ยูง    
 ๔.  คํายอในแม กง  ไดแก      g-U\k อานวา  เขาของ   

 
 
 
 
 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๑

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกด  แม กง 
อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 

 $ ฿ง  'A ง งง $ ท฿' s|A' หลง 
 $yง xyง ปง $yท' s:y' หวัง 
$kง  -k ง ขาง $ ทkง s:kง หวาง 
 $bง sbง หิง  $bท' sqb' หญิง 
 $uง 9uง ตีง  $uท' s|u' หลีง 
 $7ง 07ง จึง  $7ท' s ช7' หนึ่ง 
 $nง pnง ย่ืง  $ ทn' s|n' หล่ืง 
 $6\ s6\ หุง  $ ท@' sN@' หนุง 
 $\̂ l\̂ สูง $ ท#' s:#' หวูง 
g$yง gly ง เสง g$yท' gs|y' เหลง 
c$ ง cfง แดง c$ ท' cs:' แหวง 
G$ ง G0 ง โจง G$ ท' Gs|' โหลง 
 $U\ vU\ ออง $ ทv ง s|v ง หลอง 
 $:\ l:\ สวง $ ท;ง s|; ง หลวง 
$q\ ;q\ เวียง $ ทย \ sNย \ เหนียง 

g$nU' gVnU' เฮือง g$ ทnv ง gsBnv ง เหมือง 
g$bง gsbง เหิง g$ ทb' gs|b' เหลิง 
g$uง gdu ง เกิง g$ ทu' gsqu' เหยิง 

 
หมายเหตุ      
       ๑. คําที่ประสมสระ เอือง  ในหนงัสือตางๆ อาจพบวาเขียนเปนสระ  เอิง   เชน 
 g,nU'     gsBnv"      gs|uv"    เขียนเปน g,b"    gsBb'    gs|b' 

 เมือง       เหมอืง        เหลือง เมิง      เหมิง      เหลิง 
       ๒.  คําวา   sNv"   sBv"    s|v" อาจเขียน sNฮ\    s ลU\    s|ฮ\ 

 หนอง  หมอง   หลอง    
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๒

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม กง 
 
 ๑ ๒ ๓ 
๑ oy"]A" นั่งลง gsb"ON เหิงนาน 8ANcd" คนแกง 

๒ s|A'.s| หลงใหล lkNdt[6\ สานกะบุง g0Akc-:' เจาแขวง 

๓ db"w, ก่ิงไม ,6\gVnUi มุงเฮือน c5}'w- แถลงไข 

๔ .sql^\ ใหญสูง grnUicr" เพื่อนแพง .[mU\s|k" ใบทองหลาง 

๕ /^']b" ฝูงลิง cs ช';K แหนงวา c9"โlk" แตงสราง 

๖  =b"O\ ซิงนาง lBv"sNk สมองหนา O\Gr" นางโพง 

๗ d:y'wd: กวังไกว  -:k"sNk ขวางหนา โmA'=k" ทรงซาง 

๘ .99\q ใตเตียง OgsBuv" นาเหมือง [y"mb" บั้งทิง 

๙  =q\sBย \ เซียงเหม้ียง gVuU'gVuU เฮืองเฮื่อ 8bN'g5b" คนิงเถิง 

๑๐ oUiVP\ นอนเฮียง gVuUl:\ เฮือสวง g8b"sN7' เค่ิงหนึ่ง 

๑๐๑ 8q\-k" เคียงขาง s|;"Wr[k" หลวงพระบาง dn"]A" ก่ืงลง 

๑๐๒ d:k"zk กวางผา  -:k"g0Ak ขวางเจา aU'aA" ฟองฟง 

๑๐๓ 2k9u" อยาตีง g-U\k เขาของ Gl"sNy' โสงหนัง 

๑๐๔ s|b'g[b" หลิงเบิ่ง sBv"sBAi หมองหมน my"oyฯ ทั้งนั้น 

 
ฝกอานเพิ่มเติม 

๑ฬ    .sg0Akoy"]A"2k2nN[y"z^.sq  ๘ฬ  [kNg,nU'[YV6\gVnU'5k,u8ANGd" 

๒ฬ    g[b"/^']b"g9yNw9gmb"db"w,l^\  ๙ฬ  =q\sBย \gxyN8ANWxqkfu 

๓ฬ    rqk=k"c9"โlk"sYWxk".sO\2^  ๑๐ฬ   pk"mk"wd.s1Ak[y"mb".lOYdbN;K"mK" 

๔ฬ .[,:\.[mU\s|k",u2^-k"GV"Vq น  ๑๑ฬ   lU\ruoU\oUixkfA"fUi 

๕ฬ g,nU's|;"Wr[k"2^gmb"g,nU'=q\-:k"  ๑๒ฬ   O\Gr"V^gsyNcs".0[k 

๖ฬ โrWlul6TANs|b'gsyNO\,tGoik  ๑๓ฬ   sbNa^OYomus|;".s|]U\ 

๗ฬ lq\cl"lq\8U\lq\GVlq\VU\l}v"g0AklNyig,b" ๑๔ฬ   g'bNmU\g-U\k9U\c["g8b"w;2k.=gxnU' 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๓

  เร่ืองที่ ๔ การประสมสระกับตัวสะกดแม กก 
 รูปลักษณ    d   $D   $y    $ะ   ตัว  ก  เต็ม   ตัว  ก  ซอน  ไมอัน และจุดคู 

 
 การประสมสระกับตัวสะกดแม กก มีหลักการดังนี ้  
 ๑.  ใชไมอัน  แทนตัว  ก  เมือ่ประสมกับสระ  $yk  $y6   $y^   G$y   $yU   $y:   $yq 

 ตัวอยาง    0yk      ]6y       ]y^      G]y      vUy       r:y       Vyq 
 คําอาน   จาก        ลุก          ลูก       โลก       ออก        พวก       เฮียก 
 ๒. สะกดดวยตัวซอน  ใชไดกับสระในขอ ๑ และสระอ่ืนๆ  ยกเวน   g $nU d 

 ตัวอยาง  0yD    0kD    G]D     xuD      o7D      sAD     g]bD     g]uD     gxnUd 
 คําอาน  จัก    จาก    โลก      ปก        นึก        หก       เลิก       เลิก       เปอก 
 ๓.  ถาตําแหนงลางไมวาง เพราะติดสระหรือตัวอักษรอ่ืน จะสะกดดวยตัวเต็ม 
 ตัวอยาง    sBAd     sNyd      sqbd      gs|yd      g'nUd       s|Ad 
 คําอาน    หมก       หนัก         หยิก          เหล็ก          เงือก           หลก 
๔. ใชเคร่ืองหมาย  "สองจุด"  วางไวใตอักษรหลัก สวนใหญใชกับสระเสียงส้ัน 
 ตัวอยาง   0A ะ       ]A ะ       xA ะ       oA ะ        sA ะ 
 คําอาน   จก        ลก         ปก          นก          หก 
๕.  คํายอในแม กก  ไดแก   ,:yk  อานวา "มักวา" 
๖. คําที่ประสม   g $nUd  อาจพบวาเขียนเปน   g $bD 
       เชน g]nUd   gs|nvD     เขียนเปน g]bD    gs|bd 
  (เลือก    เหลือก)  (เลิก     เหลิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๔

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กก 

อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 
 $AD oAD นก  $A ทd s|Ad หลก 
 $yD xyะ ปก $yทd s|yd หลัก 
$yk ,ky มาก $ ทyk s|yk หลาก 
 $bD 0bD จิก  $bทd sqbd หยิก 
 $uD xuD ปก  $uทd s|ud หลีก 
 $7D /7D  ฝก  $7ทd sB7d หมึก 
 $nD dnD กืก  $ ทnd sNnd หนกื 
 $6y x6y ปุก  $ ท@y sB@y หมุก 
 $^y xŷ ปูก $ ท#y s:y# หวูก 
g$yD g-yD เขก g$yทd gs|yd เหล็ก 
c$D c-D แขก c$ ทd cs:d แหวก 
G$y G0y โจก G$ ทy Gsqy โหยก 
 $Uy vUy ออก $ ทvD s|vD หลอก 
 $:y l:y สวก $ ท;D sB;D หมวก 
$qy ;qy เวียก $ ทย y sNร y เหนยีก 

g$nUd gsnUd เหือก g$ ทnvD gs|nvD เหลือก 
g$bD g]bD เล่ิก g$ ทbd gsqbd เหยิก๋ 
g$uD g]uD เลิก g$ ทud gs|ud เหลิก 

 

หมายเหตุ     คําวา "จัก" เหน็เขียน ๒ อยาง คือ 0yD   0y  
 
 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๕

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม กก 
 
 ๑ ๒ ๓ 

๑ ]ŷoAD ลูกนก l7Dlk ศึกษา cd"sq;D แกงหยวก 

๒ xADxyะ ปกปก zkxqy ผาเปยก ryDr:y พรรคพวก 

๓ 0y9Uy จักตอก Vqy]ŷ เฮียกลูก  ':kDsk งวากหา 

๔ fUy0bD ดอกจิก z^ygs|yd ผูกเหล็ก  'A:gznUd งัวเผือก 

๕ sqbdsqvy หยิกหยอก g]yDsAD เลขหก g-AkgxnUd เขาเปอก 

๖ vUyc-D ออกแขก -kGsqy ขาโหยก sA:Gxy หัวโปก 

๗ csDxky แหกปาก wdGvy ไกโอก dtGs|y กะโหลก 

๘ 9kyxuD ตากปก glnUGdy เสือโกก Glym6y โศกทุกข 

๙ s|udg;yN หลีกเวน xkyG0y ปากโจก x}kf6y ปลาดุก 

๑๐ gxyNl6y เปนสุข sBAdV:y หมกฮวก  -AN]6y ขนลุก 

๑๑ xŷzyะ ปูกผัก s^sN;D หูหนวก ]ŷ0ky ลูกจาก 

๑๒ xkydnD ปากกืก ]Dys ล: y ลักหมวก ,:yk มักวา 

 

ฝกอานเพ่ิมเติม 

๑ฬ   c,oAD0UydAD]ŷsADG92^.oV"ygmb"dAD0bD ๘ฬ   wdGvydbNg-AkgxUndoUy]ADOYwdc0 

๒ฬ   ]bgdvUyc-Dcs ะxkylq\f"ysN;ys^ ๙ฬ    x}kf6yskdbN2^OYg]bDd:kx}kG0y 

๓ฬ   oyDVq นoyDl7Dlk9U\rkDrq น.s,ky Q ๑๐ฬ   r:ygVAk,yะdbNzyDsNvy]AtzyDdUy0exANx}kxky 

๔ฬ   cd"sq;y.lx}kcfD]At2kO\ ๑๑ฬ   9esBkyV6\.lsBkygvbDl6y]UygxnUd.sdq\ 

๕ฬ   8ANs^sN;D-kGsqy.lsB;yxqy ๑๒ฬ   ;KNou-Z]A"gVnUwxg[b"[y"waWrqkOymuOY-U\ 

๖ฬ   VuVyะ0yrk.sm6yGly[YgxNyl6y  ๑๓ฬ   O\dU\lux^y9ANfUyVDyw;oUyl:i0eo:i,ky 

๗ฬ   sBk0Uywx=Uy]Dywddk"gfbDm6y8nN ๑๔ฬ   OpADmDylbNsA:sNkryDwmVyDwmwxg,nU'oUy 

 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๖

เรื่องที่ ๕ การประสมสระกับตัวสะกดแม กด 
รูปลักษณ  f  $F ตัว   ด   เต็ม  และตัว   ด   ซอน 

 
การประสมสระกับตัวสะกดแม กด มหีลักการดังนี ้ 
 ๑. สะกดดวยตัว   ด  ซอน 
 ตัวอยาง  0yF    0kF     G]F    xbF      duF     sAF     gsFy     g]uF 
 คําอาน  จัด    จาด     โลด      ปด       กีด      หด       เหด       เลิด  
 ๒.  ถาตําแหนงลางไมวางเนื่องจากติดสระอ่ืน จะสะกดดวยตัวเต็ม 
 ๒.๑  สระที่ติด   ไดแก   $6     $ ̂    $U     $:     $q     g$nU  
 ตัวอยาง  d6f    d^f      dUf     d:f     dqf     gdUnf 
 คําอาน  กุด        กูด          กอด       กวด       เกียด        เกือด 
 ๒.๒  สระ   อัว   ออ    เอือ    ปกติจะเขียนดวยตัวซอนและตัวเฟอง สะกดดวยตัวเต็ม 
 เมื่อประสมกับอักษรประสม จะเขียน  ว   อ   ดัวยตัวเต็ม  แลวสะกดดวยตัวซอน 
 ตัวอยาง   sN;F      s|vF      gsBnvF 
 คําอาน  หนวด     หลอด       เหมือด 
 ๒.๓  สระอ่ืนๆ ที่ประสมกับอักษรประสม  จะสะกดดวยตัวเต็ม  ยกเวนสระอา 
 ตัวอยาง  sNnf    GsBf    s"yf     s|@f     s:bf     d:yf     r|yf     d:kF 
 คําอาน  หนืด     โหมด     หงัด      หลุด        หวิด        กวัด       พลัด      กวาด 
 

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กด 

อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 
 $AF dAF กด  $A ทf s|Af หลด 
 $yF xyF ปด $yทf s|yf หลัด 
$kF ,kF มาด $ ทkF s|kF หลาด 
 $bF sbF หิด  $bทf s:bf หวิด 
 $uF  -uF ขีด  $uทf s|uf หลีด 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๗

 
รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กด (ตอ) 

อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 
 $7F a7F ฟด  $7ทf sB7f หมึด 
 $nF dnF กืด  $ ทnf sNnf หนืด 
$6f x6f ปุด  $ ท@f sB@f หมุด 
 $^f x^f ปูด $ ท#f s:#f หวูด 
g$yF g-yF เขด g$yทf gs|yf เหล็ด 
c$F cVF แฮด c$ ทf cs"f แหงด 
G$F GzF โผด G$ ทf Gsqf โหยด 
 $Uf vUf ออด $ ทvF s|vF หลอด 
 $:f l:f สวด $ ท;F sB;F หมวด 
$qf ;qf เวียด $ ทยf sNยf เหนยีด 
g$nUf gsnUf เหือด g$ ทnvF gsBnvF เหมือด 
g$bF g]bF เลิด g$ ทbf gsBbf เหมิ๋ด 
g$uF gduF เกิด g$ ทuf gs|uf เหลิด 

 
 
หมายเหตุ อาจารยมนัส สุขสาย (มหาชนก  ๒๕๔๔ ) สะกดแมกด ดวย ตัว ส เฟอง   เชน 
 vA"vkX องอาจ xb96SkX  ปตุฆาต  
 grX เพศ lbX     ศิษย  
 gmgmX เทเทศ ,bXCk  มิจฉา  
 oyDxkX นักปราชญ l"yg;X  สังเวช  
 v]yX=u อลัชชี GpX    โยชน  
 บางคําสะกดดวย    ช    เชน   ik= (ราช)   
 และเขียน "กษัตริย" ได  ๓  แบบ คือ   
 dX9   dX9ibแ    dlX  



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๘

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม กด 
   
 ๑ ๒ ๓ 
๑ xkdAF ปากด sBkygzyF หมากเผ็ด sBkys^f หมากหูด 

๒ ,AFcf" มดแดง grktgsyF เพาะเห็ด v^f0u อูดจี่ 

๓ d:yfcd:' กวัดแกวง g0yF-uF เจ็ดขีด zugzFy ผีเผด 

๔ cd"-qf แกงเขียด sBkys:uf หมากหวีด gVyFGrF เฮ็ดโพด 

๕ [qf[qน เบียดเบียน VuF8U\ ฮีตคอง WxGpX ประโยชน 

๖ วF-q น วาดเขียน lU\06f สองจุด 2ฤF2k หยดยา 

๗ s|ยน[kF เหลียนบาท f6fcV" ดุดแฮง x:f-k ปวดขา 

๘ oDyxkX นักปราชญ cd"0nF แกงจืด x}ks|kF ปลาหลาด 

๙ gxyNrqkX เปนพยาธิ vnFvkF อืดอาด d:frqkF กวดพยาธิ 

๑๐ r}kFwx พลาดไป lk,kF สามารถ d:kF[kN กวาดบาน 

๑๐๑ 27Fw; ยึดไว lkFzn สาดผือ ;yNr6f วันพุธ 

๑๐๒  -NkF.sq ขนาดใหญ ,nd6f มือกุด ]AF-6f ลดขุด 

๑๐๓ w]gxyF ไลเปด 9UysB@f ตอกหมุด sBvN-bF หมอนขิด 

๑๐๔ fUygdFy ดอกเกด C6f]ky ฉุดลาก vkmbX อาทิตย 

 
ฝกอานเพ่ิมเติม 

๑ฬ   O\OF,u8:kBlk,kF9elkFzn  ๘ฬ   xyFd:kF[kN.sltvkFWxkXl0kygVUnf 

๒ฬ ;yNvkmbF ]AFf6f0t,k-6ffbN  ๙ฬ   9es|;FgxAksBkys:uf0kF8AN9k[Uf 

๓ฬ c,-U\g0ABkgVyFsBvN-bF-NkF.sq     ๑๐ฬ   ]:yzDygsBnvF xAN-qf gxyNvkskNWxgluF 

๔ฬ ]\̂,oyFwx=bFg[yF wfx}ks|Af]Atx}ks|kF  ๑๐๑ฬ  8ANl}kFwxskcrFd:frqkFgxyNWx0e 

๕ฬ cd"0nFzyDdkF [Y9U\.lsBkygzyF  ๑๐๒ฬ  wx9}kF=nlulqf]At,"y86fg0yFcxF-uF 

๖ฬ g]nUffy"vUy 2k9kycfF g]nUf0t[Ysq@f  ๑๐๓ฬ  cd"gsFy[AFgzyFiAX0Fy.l.[s^flAF Q 

๗ฬ fUygdFgduF2^g-F;yF[kNsbN]kF         ๑๐๔ฬ Wr,skdX9g0Ak WmA"o8UiW8U'ik= 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๑๙

เรื่องท่ี ๖ การประสมสระกับตัวสะกดแม กบ 
รูปลักษณ [  $บ  ${ ตัว  บ  เต็ม   ตัว บ  ซอน  และ ตัว  บ  เฟอง 

 
การประสมสระกับตัวสะกดแม กบ มีหลักการดังนี ้
 ๑. สะกดดวยตัวเฟอง 
 ตัวอยาง  0A{      0y{     0k{      G]{     fb{      ]u{     gsy{ 
 คําอาน  จบ       จับ       จาบ         โลบ        ดิบ        ลีบ         เห็บ 
 ๒.  ถาตําแหนงลางไมวาง เพราะติดสระหรือตัวอักษรอ่ืน จะสะกดดวยตัวเต็ม 
       ๒.๑  สระที่ติด  คือสระ ออ  อัว  เอีย  เอือ  $U     $:     $q     g$Un  

 ตัวอยาง  dU[      d:[      dq[      gdUn[ 
 คําอาน  กอบ        กวบ         เกียบ         เกือบ 
       ๒.๒  สระ   อัว   ออ    เอือ    ปกติจะเขียนดวยตัวเฟอง (ดู ๒.๑) 
 เมื่อประสมกับอักษรประสม  จะเขียน  ว   อ   ดวยตัวเต็ม  แลวสะกดดวยตัวเฟอง 
 ตัวอยาง  sq;{     s|v{     g- ๆnv{ 
 คําอาน  หยวบ      หลอบ      เขมือบ 
       ๒.๓  ถาติดอักษรประสม  จะสะกดดวยตัวเต็ม 
 ตัวอยาง  s|n[     sNu[     sqy[     s|@[     lNy[ 
 คําอาน  หลืบ      หนีบ       หยับ       หลุบ      สนับ  
       ๒.๔ สระ  อุ   อู   อาจสะกดดวยตัวเฟอง 
 ตัวอยาง  s6พ    d6พ    T^พ     V^พ 
 คําอาน  หุบ      กุบ        ธูป       ฮูป 
       หรือสะกดดวยตัวเต็มก็ได 
 ตัวอยาง  s6[    d6[    T^[     V^[ 
 คําอาน  หุบ      กุบ        ธูป       ฮูป 

 
 
 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๐

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กบ 
อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 

 $A{ dA{ กบ  $A ท[ s|A[ หลบ 
 $y{ xy{ ปบ $yท[ s|y[ หลับ 
$k{ ,k{ มาบ $ ทk{ s|k{ หลาบ 
 $b{ sb{ หิบ  $bท[ sqb[ หยิบ 
 $u{ 9u{ ตีบ  $uท[ s|u[ หลีบ 
 $7{ ]7{ ลึบ  $7ท[ sN7[ หนึบ 
 $n{ 8n{ คืบ  $ ทn[ s|n[ หลืบ 
$6[ m6พ ทุบ  $ ท@[ sq@[ หยุบ 
 $^[ V^พ ฮูบ $ ท#[ s|#[ หลูบ 
g$y{ g0y{ เจ็บ g$yท[ gsNy[ เหน็บ 
c${ cd{ แกบ c$ ท[ csN[ แหนบ 
G${ Gd{ โกบ G$ ท[ Gsq[ โหยบ 
 $U[ sU[ หอบ $ ทv{ๅ s|v{ หลอบ 
 $:[ l:[ สวบ $ ท;{ sB;{ หมวบ 
$q[ mq[ เทียบ $ ทย[ sqย[ เหยยีบ 

g$nU[ๅๅ gvnU[ เอือบ g$ ทnv{ gs|nv{ เหลือบ 
g$b{ g]b{ เล่ิบ g$ ทb[ gs งb[ เหงิ๋บ 
g$u{ gdu{ เกิบ g$ ทu[ gs งu[ เหงิบ 

 
 
หมายเหตุ      
๑.  คํา  "หมอบ หลอบ"  อาจสะกดดวยตัว บ ซอนก็ได เชน     sBv บ    s|v บ  
๒.  คําที่ประสม   "เอือบ"  ในหนังสือตางๆ มักเขียนเปน  "เอิบ"   เชน   
 gdnU[   g=nU[ เขียนเปน gdu{   g=u{ เปนตน  
 (เกือบ  เซือบ)  (เกิบ       เซิบ)   
 
 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๑

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม กบ 
 

 ๑ ๒ ๓ 
๑ 0y{dA{ จับกบ mA:m:u[ ทั่วทวีป oUisB#[ นอนหมูบ 

๒ 9A{,n ตบมือ su{vZ หีบออย vพ̂mU\ อูบทอง 

๓ 5nfk{ ถือดาบ VZ]7{ ฮอยลึบ g0y{mU\ เจ็บทอง 

๔  -k{Wr ขาบพระ lb{8n{ สิบคืบ VU\-y{ ฮองขับ 

๕ WxdU[ ประกอบ g-Aks|n[ เขาหลืบ gmy{]y{ เทปลับ 

๖ oA{oU[ นบนอบ ln{l:i สืบสวน ry{rq[ พับเพียบ 

๗ 0U[sk จอบหา mA{m:i ทบทวน sBky-q[ หมากเขียบ 

๘ 9ksb{ ตาหิบ l:i[:[ สวนบวบ glyqxq[ เสียเปยบ 

๙ sBkyfb{ หมากดิบ  -:[xu ขวบป sqย[gdu{ เหยียบเกิบ 

๑๐ 0b{0k{ จิบจาบ m6พ9u ทุบตี c9Dgsu{ แตกเหิบ 

๑๑ sNy'sqk{ หนังหยาบ s|A[sNu หลบหนี g0u{sNu เจิบหนี 

๑๒ g-yFs|k{ เข็ดหลาบ zuxU[ ผีปอบ  -ug-y{ ขี้เข็บ 

๑๓ Wdk{]k กราบลา gdy{dU[ เก็บกอบ g]y{-A{ เล็บขบ 

๑๔ vk=u{ อาชีบ  -U[V^พ ขอบฮูบ vA{fbN อบดิน 
 

 
ฝกอานเพ่ิมเติม 

 ๑ฬ o"yry{rq[-k{Wr2k"oA{oU[   ๘ฬ d:k"akN,yDs|A[2^.oxk97{ 

 ๒ฬ oAD0Uy0y{2^-U[V^พdy{oAD0b{0k{   ๙ฬ oyDVA{ryNlqA[G]y0A{mq\8nN 

 ๓ฬ O\0u{sqย[-ug-y{gmb"dU\-ucd{  ๑๐ฬ gdy{sBky-q[]At[:[.ldtlU[ 

 ๔ฬ fk{f:\ou8ABfucm}   ๑๑ฬ g;}k]AB,ky9U\s|#[dAF 

 ๕ฬ c9ou9Ywx-Z-Yg-yFs|k{  ๑๒ฬ rY8kgdy{g'bN8kgdu{ 

 ๖ฬ oUi[Ys|y[pUisU\8y{c8{  ๑๓ฬ g-AkG8{g-Ak-q[.sBdbNc={fu 

 ๗ฬ 2kdbNsBky,:\fb{ 0tg0y{mU\  ๑๔ฬ dMelb".f9U\.siU[8U[ 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๒

  เรื่องท่ี ๗ การประสมสระกับตัวสะกดแม กม  
 รูปลักษณ ,  $ม   $ๆ ตัว  ม  เต็ม    ม  ซอน  และ  ม  เฟอง  
 
การประสมสระกับตัวสะกดแม กม มีหลักการดังนี ้ 
 ๑.  อักษรเด่ียว    สะกดดวยตัวเฟอง   เชน 
 อักษรธรรม 0AB      0kB      rbB      8uB      g9By      gluB      lq ฟ 
 คําอาน     จม      จาม        พิม        คีม        เต็ม        เสิม       เสียม 
 ๒.  ถาตําแหนงลางไมวางเนื่องจากติดสระลาง   จะสะกดดวยตัวเต็ม 
       สระที่ติด  คือสระ   อุ   อู   ออ   อัว   เอือ   $6    $^    $U     $:     g$Un 
 อักษรธรรม d6,    9^,    dU,     d:,    g]Un, 
 คําอาน      กุม        ตูม        กอม       กวม       เลือม 
 ๓.  อักษรประสม  จะสะกดดวยตัวเต็ม  ยกเวนสระ   อา   สะกดดวยตัวเฟอง   เชน  
 อักษรธรรม s|b,    s ง b,    s|@,    GsB,    lNb,     s|kB     sqkB     lNkB 
 คําอาน      หลิม     หงิม      หลุม     โหมม      สนิม      หลาม     หยาม     สนาม 
 ๔.  สระ   อัว   ออ    เอือ    ปกติจะเขียนดวยตัวเฟอง และสะกดดวยตัวเต็ม  (ดู ๒)  
 แตเมื่อประสมกับอักษรประสม  จะเขียน  ว   อ   ดวยตัวเต็ม  แลวสะกดดวยตัวเฟอง 
 อักษรธรรม s|;B     s|vB     gs|nvB 
 คําอาน    หลวม    หลอม      เหลือม 
 

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กม 

อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 
 $AB dAB กม  $A ท, s|A, หลม 
$,ๆ T, ๆ ธมฺม* ฅ ฅ  - 
$kB  'kB งาม $ ทkB s|kB หลาม 
 $bB sbB หิม**  $bท, sqb, หยิม 
 $uB 9uB ตีม  $uท, s|u, หลีม 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๓

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกดแม กม (ตอ) 

 $7B 87B คึม  $7ท, sN7, หนึม 
 $nB ]nB ลืม  $ ทn, s|n, หลืม 
$6, m6, ทุม  $ ท@, sq@, หยุม 
 $^, 0^, จูม $ ท#, s|#, หลูม 
g$yB g8yB เค็ม g$yท, gsNy, เหนม็ 
c$B cdB แกม c$ ท, csN, แหนม 
G$B GdB โกม G$ ท, Gsq, โหยม 
 $U, sU, หอม $ ทvB s|vB หลอม 
 $:, l:, สวม $ ท;B sB;B หมวม 
$qฟ mqฟ เทียม $ ทย, s|ย, เหลียม 

g$nU, gvnU, เอือม*** g$ ทnvB gs|nvB เหลือม 
g$bB g]bB เล่ิม g$ ทb, gs งb, เหงมิ 
g$uB g9uB เติม g$ ทu, gs งu, เหงมิ 

 
หมายเหตุ      
         ๑.  คํา     $,B ใชเฉพาะคําทีม่าจากภาษาบาลีเทานัน้  เชน  
     d,B  (กมฺม) T,BgmlNk (ธมฺมเทสนา)  
                 สวนคําที่ออกเสียง  อํา  ที่เปนภาษาถ่ิน ใชสระ  e   เชน   
     fe-e   de,n    =nVe    meO    dMefu   
       ดําขํา      กํามือ     ซื้อฮํา     ทํานา     กะทาํดี   
         ๒.  คํา sBb   sBu  csB     อาจอานวา  หิม หรือ  หม ิ    หีม หรือ  หม ี  
 แหม  หรือ  แหม ฺ    ข้ึนอยูกบัใจความของเร่ืองเปนสําคัญ  
         ๓.   คําที่ออกเสียง  "เอือม"  อาจเขียนเปน  "เอิม"     เชน   
 g]nU,  gs|nvB เขียนเปน g]bB   gs|b,   
 (เลือม   เหลือม)  (เลิม    เหลิม)   
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๔

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม กม 
 

 ๑ ๒ ๓ 

๑ su:zAB หวีผม  -AB5bB ขมถ้ิม glyqs|ย, เสียเหล่ียม 

๒ dAB-k{ กมขาบ 2bBc2B ย้ิมแยม 2q ฟ2kB เย้ียมยาม 

๓ sk{skB หาบหาม cs|,8AB แหลมคม sBky-k ๆ หมากขาม 

๔ OB[yF นามบัด 0AB]A" จมลง ๓ m6, สามทุม 

๕ ryF]AB พัดลม lA"gluB สงเสริม  -6fs|@, ขุดหลุม 

๖ zABfe ผมดํา glBudyN เสมอกัน 96,GVB ตุมโฮม 

๗  'kB-e งามขํา 8:kB/yN ความฝน w,GdB ไมโกม 

๘ [k{d,B บาปกมฺม 0yNc0B จันทรแจม g9NyGsq, เตนโหยม 

๙ T,Bfk ธมฺมดา sYcsN, หอแหนม G8Bwa โคมไฟ 

๑๐ ak87B ฟาค้ึม cdBsU, แกมหอม 5NvBw; ถนอมไว 

๑๑ s|A']nB หลงลืม s|vB8e หลอมคํา w,sU, ไมหอม 

๑๒ pnB8uB ยืมคีม  '^s|kB งูหลาม vU,V:y ออมฮวก 

๑๓ sbBrkN หิมพาน fnBOY ด่ืมน้ํา 0U,x:y จอมปวก 

๑๔ s:kNvAB หวานอม fkBlq ฟ ดามเสียม l:,s ล:y สวมหมวก 
 
 
           ฝกอานเพิ่มเติม  
 ๑ฬ 8:kBm6yousykgxNy-\UT,Bfkcs"8AN.oG]y   ๘ฬ dkNs|A']nB8uB2̂m6y8ANgxyNT,Bfk 

 ๒ฬ c-D=Uy0k"8AN,kskBglAkginUi   ๙ฬ 2km6,5q\dyN.soNygonU' 

 ๓ฬ Wr,tgsluWmA'WrOB;Kl6,k]u  ๑๐ฬ muO-U\9klu,us|@,x}kf6y 

 ๔ฬ 8:kB/yNou[k"mu8Y5nDcm   ๑๑ฬ sByk9^,gxNy2kcdmU\-7N 

 ๕ฬ 0A"dbNg-Ak]AtfnBOY.svuBg9BydUi0b"vUywx  ๑๒ฬ z^.f0FydkNg-yBc-y" 0twfiy{8:kB=U[ 

 ๖ฬ -Z-Y2nB8uBoADg8Ak-U\g0Akcf  ๑๓ฬ =k"lyDg,bD=ng-By,kgVFygs|y, 

 ๗ฬ c,-U\-Z=ng-AksNA,,k.sg0AklkBdUi ๑๔ฬ sBvBx}k[7Dc={d:ksBvBx}kg]uB 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๕

 เรื่องท่ี ๘   การประสมสระกับตัวสะกดแม เกย  
 รูปลักษณ   p $q $P  ตัว  ย  เต็ม  และ  ย  เฟองสองแบบ 
 
การประสมสระกับตัวสะกดแม เกย  จะสะกดดวยตัว   ย   เฟองในทุกกรณ ี

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกด  แม เกย 

อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 
$kq 2kq ยาย $ทkq s|kq หลาย 
 $7q ,7q มึย  $7ทย sB7ย หมึย 
 $nq ]nq ลืย  $ ทnย s|nย หลืย 
$6ย m6ย ทุย  $ ท@ย sq@ย หยุย 
 $^ย 0^ย จูย $ท#ย s|#ย หลูย 
G$q Gdq โกย G$ ทย Gs"ย โหงย 
 $:ย l:ย สวย $ท;q sB;q หมวย 
g$nUย gvnUย เอือย g$ทnvq gs|nvq เหลือย 
g$bq g]bq เลย g$ทbย gsงbย เหงย 
g$uq g9uq เตย g$ทuย gl:uย เสวย 

 
หมายเหตุ      
      ๑. มีบางสระที่ไมมีศัพทคําใดในภาษาไทยอีสานที่สะกดดวยแม  เกย  
      ๒. คํายอในแม เกย   คือ     my}k    อานวา  ทัง้หลาย   
      ๓. มีสัญญลักษณพิเศษที่ใชเขียนสระออย  คือ     Z   เชน   
       -Z   lZ    oZ   s|Z (ขอย   สอย   นอย    หลอย)   
          ดังนัน้ ในการเขียนอักษรธรรม จงึใชสัญญลักษณนี้ในการเขียนสระ "ออย" เสมอ  
     ๔. บางตํารา เขียน ย เฟอง อยางนี ้ P    
     ๕. ตัว ย เฟอง นอกจากใชเปนตัวสะกดแลว ยังใชเปนสระ "เอีย" ดวย 

เชน  -qน VP\ (เขียน เฮยีง) 
     ๖. ฝกอาน แม เกย อยูรวมกับ แม เกอว ในเร่ืองตอไป 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๖

  เรื่องท่ี ๙ การประสมสระกับตัวสะกดแม เกอว  
รูปลักษณ   ;  $:  ตัว  ว  เต็ม    และ   ว  ซอน 

 
การประสมสระกับตัวสะกดแม เกอว มหีลักการดังนี ้    
 ๑.  อักษรเด่ียว    สะกดดวยตัว  ว  ซอน   เชน    
 อักษรธรรม 0k:      sb:        8u:      gs:y      cd:    
 คําอาน  จาว       หิว           คีว         เหว         แกว    
 ๒.  อักษรประสม  จะสะกดดวยตัว  ว  เต็ม  ยกเวนสระ   อา   สะกดดวยตัว  ว  เฟอง   เชน 
 อักษรธรรม s|b;     s งb;    Gsq;     s|k:      sNk :     
 คําอาน      หลิว      หงิว       โหยว        หลาว      หนาว     

รูปแบบการประสมสระกบัตัวสะกด  แม เกอว 

อักษรเด่ียว ตัวอยาง คําอาน อักษรประสม ตัวอยาง คําอาน 

$k: pk: ยาว $ ทk: s|k: หลาว 

 $b: sb: หิว  $bท; sqb; หยิว 

 $u:  -u: ขีว*  $uท; s|u; หลีว 

g$y: giy: เร็ว g$yท; gs|y; เหลว 

c$: cv: แอว c$ ท; cs|; แหลว 

G$: Gp: โยว G$ ท; Gsq; โหยว 

$q; mq; เทียว $ ทย; s|ย; เหลียว 

g$u: gdu: เกิว g$ ทu; gs งu; เหงวิ 
 หมายเหตุ      
๑. มีบางสระที่ไมมีศัพทคําใดในภาษาไทยอีสานที่สะกดดวยแม  เกอว  
๒. คํายอในแม เกอว   คือ    ]:A   อานวา  แลว    
๓.  -:u   l:u   s:u   อาจอานเปน  ขีว  หรือ   ขวี      สีว  หรือ  สวี      หีว หรือ หว ี  
 ตองพิจารณาตามใจความของเร่ืองเปนสําคัญ 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน ๒๗

ฝกอานคําท่ีประสม มาตราแม เกย และ แม เกอว 
 

   ๑   ๒   ๓ 
๑ /kq-k: ฝายขาว czgxuUย แผเปอย g-AksNย; เขาเหนียว 

๒ 0k:rk: จาวพาว  '^g]nUย งูเล้ือย s|ย;]A เหลียวแล 

๓ pkBsNk: ยามหนาว g,nUย]A: เม่ือยแลว c,sBkq แมหมาย 

๔ lk:oZ สาวนอย กcs|; อีแหลว v:kqsNk อวายหนา 

๕ ]ZOY ลอยน้ํา 0ec0: จ้ําแจว sN;q9k หนวยตา 

๖ 8u:fe ค้ิวดํา c0:rkq แจวพาย Gsqsk โหยหา 

๗ me]kq ทําลาย vkqlq; อายเส่ียว fkxZ ดาปอย 

๘ g0AkOq เจานาย  -q;gl:uย เขียวเสวย 0ZG= จอยโซ 

๙ 5:kqcd: ถวายแกว x}kl:kq ปลาสวาย Gsq;g;uq โหยวเวย 

๑๐ cv:db: แอวก่ิว mNkq8:kB ทนายความ ]eg9uq ลําเตย 

๑๐๑ ou:,n นิ้วมือ sNkBg9uq หนามเตย gvuqlZ เอยสอย 

๑๐๒  =ns:ย ซื้อหวย gxuFgzuq เปดเผย Gfq-NZ โดยขนอย 

๑๐๓ d:kยv^ กวายอู g'uqsNk เงยหนา OqVZ นายฮอย 

๑๐๔ sB#gvnUย หมูเอื้อย ;Kd}k: วากลาว sZs|k: หอยหลาว 
 
        ฝกอานเพ่ิมเติม  
 ๑ฬ =k"Vq\gduq[u]tlU\8y"    ๘ฬ oU\=kq-U\-ZgxNyrqkFou: sq;[YvUy 

 ๒ฬ [kNs:Pltgs|uแ2^c-:'sA:ryN   ๙ฬ -Z[Y=k"gxAk-ย̂ c9;K=k"gxAkc8N 

 ๓ฬ g0AkOqgl:uยg-Ak   ๑๐ฬ z^c9"c[{iq นgs|y,ou=n:k=q\z^ย 

 ๔ฬ c,8k-kq-U\2̂97Dc5:   ๑๑ฬ vkq,ug,yq]:A2k,kxkys:kN.l-Z 

 ๕ฬ 0A"v:kqsNkg-Akl^mk"[6i  ๑๒ฬ -Yg0Akmy}k0A"2^fudbNfu2k,uG4qw4q 

 ๖ฬ [Y2ykgxNyc,sBkqg;Nsyk0U\0egxNy  ๑๓ฬ ]6\-U\-Zg0y{sN;q9ks|kq;yN]A: 

 ๗ฬ 0A"xk:VU\.s,tsk=AV^m:AdyN  ๑๔ฬ mk:8elUigxyN=k:g,nU'rkik 

 
 เอกสารอางอิง ดูบรรณานุกรม 


