
ชุดความรู ๒ 
ภาษาและอักษรไทยอีสาน 

 
ภาคอีสานมีประชากรหลายวัฒนธรรม แบงตามภาษาพูดได ๓ กลุมใหญๆ  คือ กลุม 

ไทย-ลาว กลุมเขมร-สวย (กูย) และกลุมไทยโคราชหรือไทยเบิ้ง  ทั้งสามกลุมน้ีมีภาษาพดู 
ตัวอักษรแตกตางกันไป น่ันคือ กลุมไทยลาว ใชภาษาถิ่นอีสาน อักษรธรรม (สกุลอักษรมอญ) 
และอักษรไทยนอย (สกุลพอขุนรามคาํแหง) สวนวรรณกรรมอีสาน มีรูปแบบและเนื้อหา
เหมือนวรรณกรรมในลานชาง (คือประเทศลาวปจจุบัน)  กลุมเขมร ใชภาษาเขมร อักษรขอม 
สวนชาวสวย (กูย) น้ันไมมีอักษรของตนเอง กลุมไทยโคราช ใชภาษาถ่ินภาคกลาง ใช
อักษรไทยและอักษรขอมเหมือนกับภาคกลาง  (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๑) 
 
๑.  สภาพทางภาษาของทองถิ่นอีสาน 
 ประชาคมอีสานในอดีตผูกพันกับราชธานี (สุโขทยั อยุธยา ธนบุรี) นอยมาก สวนใหญ
จะผูกพันกับลานชาง เน่ืองจากกลุมชนสวนใหญอพยพมาจากลานชางนั่นเอง  ประชาชนในภาค
อีสาน ๒ ใน ๓ จึงพูดภาษาใกลเคยีงกับภาษาลานชาง ที่เรามักเรยีกกันอยางผดิๆ วา "ภาษา
ลาว" (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๒)  
 ภาษาถ่ินอีสานนั้น ใชกันทัว่ๆ ไปในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม 
กาฬสินธุ ขอนแกน อุดรธานี นครพนม หนองคาย เลย ชัยภมิู หนองบัวลําภ ูอํานาจเจริญ และ 
บางสวนของจังหวัดสกลนคร ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร และนครราชสีมา  ภาษาที่ใชน้ีมี
ลักษณะทั่วไปเหมือนกัน เชนการใชคาํ หนวยเสียง พยัญชนะ สระ จะตางกันบางที่วรรณยกุต มี
ระดับเสียงตางกันบาง เชนที่จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครพนม สกลนคร 
 นอกจากนี้ยังมีภาษาถ่ินยอยๆ อีก เชน ภาษาผูไทย ภาษายอ ภาษาแสก ภาษาพวน  
ภาษากะเลิง กะโส  (ในจงัหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มุกดาหาร) ซึ่งนาจะเปนภาษา
ของชนกลุมนอยที่ถูกกวาดตอนมาจากลาวตอนบนสมัยรัชกาลที ่๓  

สวนภาษาเขมร สวย (กูย, กวย)  ซึ่งใชพูดในบางสวนของจังหวดัศรีสะเกษ สุรินทร 
บุรีรัมย นาจะเปนวัฒนธรรมพื้นเมืองเดิมสมัยขอมเรอืงอํานาจในภมิูภาคนี ้  สําหรับภาษาชาว
บน  เปนภาษาของชนกลุมนอย กระจดักระจายอยูในบริเวณเทือกเขาดงพระยาเย็น  อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จนถึง จังหวัดเพชรบูรณ รวมประชากรทีพู่ดภาษาชาวบน ประมาณ
หม่ืนคน (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๓) 
  ฉะนั้น ภาษาอีสานในที่น้ี จะหมายเฉพาะภาษาที่ใชกันเปนสวนใหญในภาคอสีาน ที่
เรียกกันผิดๆ วา "ภาษาลาว" หรือ "ลาวอีสาน" (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๓)  ซึ่งจริงๆ 
แลว ควรเรียกวา "ภาษาไทยอีสาน" 
 



 ๒

 
๒.  ตัวอักษรไทยอีสาน 
 ศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก (๒๕๔๔ ข : ๒๕) ไดอธิบายเกี่ยวกบัอักษรไทยอสีานไว
สรุปไดวา ในการจดบันทกึเรื่องราวตางๆ ของกลุมชนในภาคอีสาน นิยมใชใบลานมากกวา
กระดาษ (ทั้งกระดาษสาและสมุดขอย) ตัวอักษรที่ชาวอีสานใชน้ันตางไปจากตัวอักษรไทยใน
ภาคกลางเรียกวา "อักษรตัวธรรม" อยางหนึ่ง และ "อักษรไทยนอย" อีกอยางหนึ่ง ดงั
รายละเอยีดตอไปนี้ 
 
 ๒.๑ อักษรตวัธรรม  

     มีรูปรางคลายกับอักษรตัวเมืองของภาคเหนือ จากการศึกษาของนักวิชาการพบวา 
เปนตัวอักษรที่พัฒนามาจากอักษรมอญโบราณ ตัวอักษรมรีูปแบบเฉพาะ และเปนอักษรทีใ่ช
เฉพาะกลุมชนที่อยูทางภาคเหนือและภาคอีสานเทานั้น ไมปรากฏอักษรชนิดนี้ในภาคกลาง
หรือภาคใตเลย (เพ็ญพักตร ลิ้มสัมพันธ. ๒๕๒๗ : ๑)  
 อักษรธรรม ทางภาคเหนอืเรียกวา "อักษรตัวเมอืง" ทางภาคอีสานเรียกวา "อักษร
ธรรมอีสาน" เพราะมีลักษณะบางอยางที่แตกตางกนั อาจเรียกส้ันๆ วา อักษรธรรมหรือ
หนังสือธรรม  พบหลักฐานการใชอักษรธรรมอีสานที่เกาแกที่สุด  ในพุทธศตวรรษที ่๒๒ เปน
อักษรรวมสมัยอยุธยา คือจารึกวดัศรีคณุเมือง อําเภอเมือง จังหวดัหนองคาย เปนศิลาทรายสี
แดงรูปใบเสมา สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓  สวนหลักฐานทางใบลานนั้น เชื่อวา คมัภีรวิสุทธิมรรค 
ซึ่งจารเปนภาษาบาลีลวน (พบที่จังหวดัหนองคาย) จารเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๓ ตรงกับสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เปนเอกสารที่เกาแกที่สุดปจจุบันเก็บไวที่หอสมุดแหงชาต ิ (เพ็ญพักตร 
ลิ้มสัมพันธ. ๒๕๒๗ : ๑) สวนหลักฐานที่พบในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาวที่เกาแกทีสุ่ด ไดแกจารกึบนฐานพระพุทธรปูวัดสีสะเกด ในนครเวียงจันทน (พ.ศ. ๒๐๓๓) 
ตรงกับสมัยพระราชแสนไทย  รองลงมาไดแกจารกึบนฐานพระพุทธรูปวัดพันหลวง ที่หลวงพระ
บาง (พ.ศ. ๒๐๖๗) ตรงกับสมัยพระเจาโพธิสารราช ซึ่งแสดงใหเห็นวา ลานชาง ใชอักษร
ธรรมกอน พ.ศ. ๒๐๓๓  และใชจารกึเรื่องราวทางพุทธศาสนาลัทธิหีนยานเรื่อยมา  พระสงฆ 
ซึ่งเปนผูสืบพระศาสนาจึงจาํเปนตองเรียนรูอักษรธรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งมีความใกลชดิ
กับวัด จึงรับเอาอักษรธรรมมาใชอยางแพรหลาย ถือเปนอักษรศกัดิสิ์ทธ์ิทางศาสนา  
 
 ๒.๒  อักษรไทยนอย   
                  เปนตัวอักษรที่พัฒนามาจากอักษรไทยสมัยสุโขทยั มีอักขระวิธีของอักษรธรรม
ปะปนอยูบางสวน (ธวัช ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ข : ๒๕) รัฐบาลลาวในยคุตอมาไดวิวัฒนาการ
อักษรไทยนอย ทั้งรูปแบบและอักขรวธีิแตกตางไปบาง และใชเปนภาษาราชการของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน   อาจารยมนัส สุขสาย (๒๕๔๓ : ๑๒๗) 
กลาวคลายกนัวา อักษรธรรมและอักษรไทยนอยเขามาสูภาคอีสาน จากลานนา ผานมาทาง
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ลานชาง โดยอักษรธรรมนั้น จะใชบันทึกเรื่องราวทางศาสนา ถือเปนอักษรชัน้สูง และไดตั้ง
ขอสังเกตวา เรื่องราวคาํสอนทางศาสนานั้นจะไมพบวามีการจารดวยอักษรไทยนอยเลย สวน
ชาวบานทั่วๆไป ก็ไมกลาเอาอักษรธรรมมาเขียนเรื่องทั่วๆ ไป เพราะกลัวบาป จึงใชตัวอักษรที่
เขียนงายๆ คอือักษรไทยนอย 
 อักษรทั้งสองแบบนี้ ชาวอสีานและชาวลาว ไดใชเขียนบันทึกเรื่องราวตางๆ ของทองถ่ิน
เสมอมา ไมวาจะเปนวรรณกรรม ตํานานบานเมือง ตําราตางๆ ตลอดจนคัมภรีพุทธศาสนา 
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที ่ ๕ แหงกรุงรตันโกสินทร ไทยตองเสียดนิแดนฝงซายแมนํ้าโขง และ
ดินแดนอื่นๆ ใหแกฝรั่งเศส  (พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๙๙)  จึงไดจัดการปกครองหัวเมืองฝงขวา
แมนํ้าโขงใหม โดยจัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิบาล จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที ่๖ มีพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา (พ.ศ. ๒๔๖๔) อิทธิพลจากราชธานีไดเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอีสานมากขึ้น 
ประชาชนเริ่มเรียนภาษาไทยกลางและใชภาษาไทยกลางในการตดิตอราชการ อักษรอีสานทั้ง
สองแบบเริ่มหมดความสําคัญลง จนในปจจุบันจะมีอกัษรเหลานี้อยูในใบลาน ในวัดเทานั้น 
 
 สําหรับอักษรขอมนั้น  จากหลักฐานจารกึตางๆ ที่ปรากฏในพื้นที่ภาคอีสาน ตามลุมนํ้า
มูล พบวาขอมเคยมีอทิธิพลและครอบครองดินแดนแถบนี้ในสมัยพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ - ๑๘ 
พบวามีการใชอักษรขอมสมัยพระนคร หรือขอมโบราณ ซึ่งคลี่คลายมาจากอักษรปลลวะ 
(อินเดียใต) เชน จารึกเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จารึกอุบมุง อําเภอวารินชําราบ จารึกปราสาท
หินพนมวัน  จารึกปราสาทหินพิมาย จารึกสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนตน เม่ือส้ิน
สมัยพระเจาชยัวรมันที ่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ -๑๗๖๒) ขอมเริ่มเส่ือมอํานาจลง จึงไมปรากฏ
หลักฐานทางภาษาขอมใดๆ ตอเนื่องมา  จนกระทั่งเกือบ ๓๐๐ ปตอมา จึงปรากฏวัฒนธรรม
ไทย-ลาวในดนิแดนแถบนี้ แตไมพบวา กลุมวัฒนธรรมไทย-ลาวไดใชอักษรขอมในการเขียน
หนังสือใดๆ ทั้งส้ิน  ซึ่งตางจากสุโขทัยทีใ่ชอักษรขอมเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีมาตลอด
จนถึงสมัยกรงุเทพฯ (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ก : ๑๔)  วรรณคดไีทยหลายเรื่อง เชน 
มหาชาตคิําหลวง มหาชาต ิ๑๓ กัณฑ และปฐมสมโพธิกถา เปนตน ก็ลวนมีตนฉบับเปนอักษร
ขอม ในพงศาวดารพบวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลาฯ ใหชาํระ
พระไตรปฎก  ใหแสวงหาพระไตรปฎกลาว รามัญ มาชําระแปลงออกเปนหนังสือขอมแบบไทย 
ในป พ.ศ. ๒๓๓๑ เปนครั้งแรกในกรุงรตันโกสินทร ใชเวลา ๕ เดือนจึงสําเร็จ เรียกวา 
พระไตรปฎกฉบับครูเดิม 
 ในการสอบพระปริยัติธรรมชั้นตน ใชวิธีสอบดวยปากเปลา ไดใชหนังสือขอมใบลาน
เปนขอสอบแปล สถานที่สอบคือวัดพระศรีรตันศาสดารามบาง วัดสุทัศนบาง อยูในพระบรม
ราชูปถัมภ จึงเรียกวา สอบในสนามหลวง   และในการพระราชทานสมณศักดิแ์กพระสงฆ  พระ
เจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยดวยอักษรขอมเปนภาษามคธ   ถือเปนพระราชประเพณมีา
จนถึงรัชกาลที ่๗  การใชอักษรไทยพิมพคัมภรีพระพุทธศาสนา เพ่ิงจะมีขึ้นสมัยรัชกาลที ่๕ น้ี
เอง ตอมาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงเปลี่ยนวิธีการสอบดวยปาก
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เปลา เปนการสอบดวยวิธีเขียนภาษาไทย ซึ่งเปนหลักสูตรมาจนถึงปจจุบัน อักษรขอมแบบไทย
จึงหมดความจําเปนไป (สวัสดิ์ วงศวิเศษ. ๒๕๑๘ : ๑ - ๓)  
 จึงนาจะสรุปไดวา อักษรขอมนั้นเคยมีการใชในภาคอีสานเมื่อ ประมาณ ๘๐๐ ปมาแลว 
และผูใชน้ัน ไมอาจชีช้ัดไดวาเปนบรรพบุรุษของชาวไทยอีสานสวนใหญ ที่สืบทอดวัฒนธรรมมา 
จนปจจุบันหรอืไม  แตผูใชและสืบสานอยางตอเนื่องมา กลับเปนคนไทยในราชธานี ซึ่งไดใช
อักษรขอมในการจารกึเรื่องราวทางศาสนา ใชอักษรไทยในการบันทึกเรื่องราวทั่วไป คลายกับ
บรรพบุรุษของชาวไทยอีสานที่ใชอักษรธรรมในการจารึกเรื่องราวทางศาสนา และใชอักษรไทย
นอยในการบันทึกเรื่องราวทั่วๆ ไป ดังน้ัน ในการศกึษาเรื่องราวของภาษาไทยอีสาน จึงนาจะ
กําหนดขอบเขตดานตัวอักษรเฉพาะ "อักษรธรรมอสีานและอักษรไทยนอย" เพราะเปนอักษร
ที่ใชบันทึกวรรณกรรมเปนภาษาไทยอีสานเปนสวนมาก  สวนอักษรขอมนัน้ ใชบันทกึ
พระไตรปฎก ซึ่งนาจะเปนผลงานของชาวไทยภาคกลาง  กระนั้นก็ตาม ใชวาการศึกษาอักษร
ขอมจะไมสําคญัก็หาไม ยังมีคัมภีรฎีกาทางพระพุทธศาสนาอีกจาํนวนมากทีจ่ารึกดวยอักษร
ขอมซึ่งเรายังแปลไมหมด (สวัสดิ์ วงศวิเศษ. ๒๕๑๘ : ๔) 
 
 ปจจุบัน มีชาวตางชาติอีกหลายกลุมอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในภาคอีสาน เชน ชาวจีน 
ชาวเวียดนาม เปนตน ไดสืบเชื้อสายเผาพันธผสมกลมกลืนกับชาวอีสานดั้งเดิมบาง บางสวน
รับและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย-ลาว บางสวนยังยึดถือวัฒนธรรม ประเพณี ใชภาษาและ
อักษร  เดิมอยูบางเฉพาะในกลุมของตน  แตสวนใหญพูดภาษาไทยอีสาน 



 ๕

อักขระสมภพ (กําเนิดตัวอักษร) ตามแนวของ ยอรช เซเดส 

            ศาสตราจารยยอรช  เซเดส (๒๕๐๗ : อางอิงมาจาก กําธร สถิรกุล. ๒๕๒๗) ซึ่งเปนคน
แรกที่คนควาเกี่ยวกับกําเนิดตัวหนังสือไทย และไดเขียนหนังสือตํานานอักษรไทยขึ้น ไดกลาววา 
ตนตอของตัวหนังสือไทยเริ่มจากอักษรโฟนีเชียน ซึ่งเปนตนเคาของอักษรพราหมีของอินเดีย 
ตัวอักษรที่เขามาสูสุวรรณภูมิเปนของอินเดียใต (ราชวงศกทัมพะและปลลวะ) เม่ือขอมมีอํานาจขึน้ 
ไดดัดแปลงเปนอักษรของตัวเอง เปนอักษรบรรจง (สําหรับจารึกบนศิลา) และอักษรหวัด (สําหรับ
เขียน) พอขุนรามคําแหงมหาราชไดดัดแปลงอักษรขอมหวัดเปนอักษรไทย เม่ือป พ.ศ. ๑๘๒๖
ศาสตราจารยเซเดส ไดเขียนแผนผังกําเนิดอักษรไทยไวดังน้ี 
 

อักษรโฟนีเชียน 
 
 
                        อักษรพราหมี                   อักษรฝรั่งตางๆ 
 
 
        อักษรอินเดียฝายใต                                           อักษรอินเดียฝายเหนือ 
 
 
          อักษรขอมโบราณ          อักษรมอญโบราณ 
 
 
อักษรขอมจารึก       อักษรขอมหวัด         อักษรสุโขทัย  

 
                                                                 อักษรไทยเดิม             อักษรเงี้ยว            อักษรพมา 

อักษรขอมตางๆ 
 

           อักษรอาหม       อักษรลื้อและอักษรลาวลานนาไทย 
 
 
            อักษรสยาม          อักษรลาวลานชาง           อักษรไทยตั้งเกี๋ย 

แผนภูมิ ๑  แสดงอักขระสมภพ (กําเนิดตวัอักษร) ตามแนวของศาสตราจารยยอรช เซเดส 
(ขอมูลจากหนงัสือ  ลายสือไทย ๗๐๐ ป โดยกําธร สถิรกุล. ๒๕๒๗ หนา ๖๔) 
 



 ๖

การกําเนิดตวัอักษร ตามแนวของ กองแกว วีระประจักษ 
 

รูปอักษรปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ 
 

   รูปอักษรหลังปลลวะ      รูปอักษรขอมโบราณ 
พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕      พุทธศตวรรษที่ ๑๖ 
 
 
 รูปอักษรมอญโบราณ                       รูปอักษรขอม 
   พุทธศตวรรษที่ ๑๗               พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ปจจุบัน 
       รูปอักษรขอม 
            พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ 
        รูปอักษรมอญ         รูปอักษรขอมสมัยสุโขทัย 
พุทธศตวรรษที่ ๑๘-ปจจุบัน            พุทธศตวรรษที่ ๒๐ 
 
 
                    รูปอักษรพอขุนรามคําแหง     รูปอักษรขอมอยุธยา 

          มหาราช       พ.ศ. ๑๘๓๕  พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๔ 
 
               รูปอักษรไทยสุโขทัย                 รูปอักษรขอมรัตนโกสินทร 
        รูปอักษรไทยลานนา          พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑               พุทธศตวรรษที่ ๒๔-ปจจุบัน 
        พุทธศตวรรษที่ ๒๐ 
                     
               รูปอักษรไทยอยุธยา      รูปอักษรไทยอีสาน 
รูปอักษรธรรมลานนา          พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๔     พุทธศตวรรษที่ ๒๑ 
  พุทธศตวรรษที่ ๒๐ 
         

อักษรลานนา(อักษรฝกขาม)           
       พุทธศตวรรษที่ ๒๑ 
 
รูปอักษรธรรมอีสาน         รูปอักษรไทยรัตนโกสินทร      รูปอักษรไทยนอย 
  พุทธศตวรรษที่ ๒๒            พุทธศตวรรษที่ ๒๔-ปจจุบัน     พุทธศตวรรษที่ ๒๓ 
 

แผนภูมิ ๒  การกําเนิดตัวอกัษรอีกแนวหนึ่ง เหน็ทีม่าของอักษรธรรมและอักษรไทยนอย 
(ขอมูลจากหนงัสือ ๗๐๐ ป ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับยอ) กรมศิลปากร. ๒๕๒๖ หนา ๓๐) 


