
ชุดความรู ๗ 
เรื่อง อักษรธรรมภาษาบาลี 

         เรียบเรียงโดย วัฒน ศรีสวาง 
 
ภาษาบาลีเปนภาษาที่ใชจารึกพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏใน

พระไตรปฎก และบทสวดมนตลวนเปนภาษาบาลีทั้งส้ิน ชาวไทยอีสานไดรับอิทธิพลภาษาบาลี
จากพระพุทธศาสนา ไดจารึกพระธรรมคําสอนตางๆ ไวในเอกสารใบลาน  วรรณกรรมอีสาน
จํานวนมากมีสวนเกี่ยวของกับพุทธศาสนา จึงมีคาํศัพทภาษาบาลีปะปนกับภาษาถ่ินเปนจํานวน
มาก  การเรียนรูอักษรธรรมภาษาบาลีจะทําใหอานอักษรโบราณอีสานไดถูกตอง ชวยใหเขาใจ
วรรณกรรมอีสานไดชัดเจนยิ่งขึ้น  ในชุดความรูน้ี จะนําเสนอหลักการและตัวอยางของอักษร
ธรรมอีสานเม่ือใชเขียนภาษาบาลีเปนเบ้ืองตน  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูระดบัสูงตอไป 
ดังตอไปน้ี 

เร่ืองท่ี  ๑ พยัญชนะท่ีใชเขียนภาษาบาลี 
อักษรธรรมอสีานที่ใชเขยีนภาษาบาลีมี ๓๓ ตัว แบงตามฐานที่เกิดได  ๕ วรรค  แตละ

วรรคมี ๕ หลัก  และเศษวรรค (อวรรค) อีก ๘ ตัว  ดังตอไปน้ี 
 
                  หลักท่ี  

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วรรค กะ      d - 8 S ' ฐานคอ (กัณฐชะ) 
         ก ข ค ฆ ง 

วรรค จะ 0 C = G E ฐานเพดาน (ตาลุชะ) 
จ ฉ  ช ฌ ญ 

วรรค ฏะ q { f ม W ฐานปุมเหงือก (มุทธชะ) 
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

วรรค ตะ 9 5 m T o ฐานฟน (ทันตชะ) 
ต ถ ท ธ น 

วรรค ปะ x z r 4 , ฐานริมฝปาก (โอษฐชะ) 
ป ผ พ ภ ม 

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

 (เศษวรรคเกิดจากฐานตางกัน) 
ตอไปจะเรียกเรียกอักษรทั้งหมดนี้วา "ตัวเต็ม" 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๒

เร่ืองท่ี ๒ สระท่ีใชเขยีนภาษาบาลี 
สระที่ใชเขียนภาษาบาลี มี ๒ ลักษณะ คอื สระลอยและสระจม 
๑. สระลอย คอืสระที่ไมตองประสมกับพยัญชนะอ่ืน มี ๘ ตัว  ไดแก 

v vk B U 1 ! h gvk 

อะ อา อิ อี อุ อู เอ  โอ 
๒. สระจม  คือสระที่ใชประสมกับพยัญชนะอ่ืน  มี ๗ รูป  ๘  เสียง   ไดแก 

ขk    ขb ข u ข 6 ข ̂ gข gขk    

            อา      อิ        อี อุ        อู เอ         โอ         
หมายเหตุ  พยัญชนะท่ีใชเขียนภาษาบาลีทุกตัวมีพื้นเสียง  อะ  อยูแลว จึงไมตองมีวิสรรชนียกํากับอีก 
 

เร่ืองท่ี ๓ อักขรวิธขีองอักษรธรรมอีสานภาษาบาลี 
อักษรธรรมอสีานมีการประสมอักษรใหเกิดเปนเสียงภาษาบาลีไดดงัตอไปน้ี 
๑. พยัญชนะทุกตัวมีพ้ืนเสียงเปนเสียง  อะ  เชน 

liw  (สะระณะ)    ,iw   (มะระณะ) 
 ๒. สระลอย สามารถออกเสียงไดในตัวเอง สวนมากจะอยูตนคาํ  เชน   

vdk]bgdk   (อกาลิโก)    ไมจํากัดเวลา 

vks6gogpPk (อาหุเนยโฺย)    ควรใหการบูชา 

B97u   (อิตฺถี)   ผูหญิง 

Umbly   (อีทิสํ)    เชนน้ี 

1=6xqbxg[O  (อุชุปฏิปนฺโน)  ปฏิบัติตรงแลว 

!i6    (อูร)ุ    ตนขา 

hsbxLbgdk  (เอหิปสฺสิโก)   เปนส่ิงที่ควรชวนผูอ่ืนมาดู 

gvkxopbgdk  (โอปนยิโก)   เปนส่ิงที่ควรนอมมาใสตัว 
๓. พยัญชนะที่ประสมสระจม ออกเสียงตามสระน้ันๆ  เชน  

   vgodxibpkgpo (อะเนกะปะริยาเยนะ) 

๔. เครื่องหมาย นฤคหิต    Y 

    ถาใชตามลําพัง จะออกเสียง  อัง  เชน  h;y (เอวัง)    liwy (สรณัง) 

    ถาใชรวมกับสระอ่ืน จะเทากับสะกดดวย  "ง"  เชน   lmYT (สัทธิง)   ;bl6y (วิสุง) 
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การประสมสระจม มาตรา แม ก กา และนฤคหิต  สามารถแจกคาํไดดังตารางตอไปน้ี 
 

  ะ า  ิ  ี  ุ  ู เ โ  ํ  ิ฿ 6y 
๑ ก d dk db du d6 d̂ gd gdk dy dY d6y 
 อานวา กะ กา กิ กี กุ กู เก โก กัง กิง กุง 

๒ ข - -k -b -u -6 -̂ g- g-k -y -Y -6y 
 อานวา ขะ ขา ขิ ขี ขุ ขู เข โข ขัง ขิง ขุง 

๓ ค 8 8k 8b 8u 86 8^ g8 g8k 8y 8Y 86y 
 อานวา คะ คา คิ คี คุ คู เค โค คัง คิง คุง 

๔ ฆ a ak ab au a6 â ga gak ay aY a6y 
 อานวา ฆะ ฆา ฆิ ฆี ฆุ ฆู เฆ โฆ ฆัง ฆิง ฆุง 

๕ ง ' 'k 'b 'u '6 '^ g' g'k 'y 'Y '6y 
 อานวา งะ งา งิ งี งุ งู เง โง งัง งิง งุง 

๖ จ 0 0k 0b 0u 06 0̂ g0 g0k 0y 0Y 06y 
 อานวา จะ จา จิ จี จุ จู เจ โจ จัง จิง จุง 

๗ ฉ c ck cb cu c6 ĉ gc gck cy cY c6y 
 อานวา ฉะ ฉา ฉิ ฉี ฉุ ฉู เฉ โฉ ฉัง ฉิง ฉุง 

๘ ช = =k =b =u =6 =̂ g= g=k =y =Y =6y 
 อานวา ชะ ชา ชิ ชี ชุ ชู เช โช ชัง ชิง ชุง 

๙ ฌ G Gk Gb Gu G@ G# gG gGk Gy GY G@y 
 อานวา ฌะ ฌา ฌิ ฌี ฌุ ฌู เฌ โฌ ฌัง ฌิง ฌุง 

๑๐ ญ e ek eb eu e6 e^ ge gek ey eY e6y 
 อานวา ญะ ญา ญิ ญี ุ ู เญ โญ ญัง ญิง ุง 

๑๑ ฏ q qk qb qu q6 q̂ gq gqk qy qY q6y 
 อานวา ฏะ ฏา ฏิ ฏี ฏ ฏ เฏ โฏ ฏัง ฏิง ฏง 

๑๒ ฐ { {k {b {u {@ {# g{ g{k {y {Y {@y 
 อานวา ฐะ ฐา ฐิ ฐี ุ ู เฐ โฐ ฐัง ฐิง ุง 

๑๓ ฑ f fk fb fu f6 f̂ gf gfk fy fY f6y 
 อานวา ฑะ ฑา ฑิ ฑี ฑุ ฑู เฑ โฑ ฑัง ฑิง ฑุง 

๑๔ ฒ n nk nb nu n6 n^ gn gnk ny nY n6y 
 อานวา ฒะ ฒา ฒิ ฒี ฒุ ฒู เฒ โฒ ฒัง ฒิง ฒุง 

๑๕ ณ w wk wb wu w6 w^ gw gwk wy wY w6y 
 อานวา ณะ ณา ณิ ณี ณุ ณู เณ โณ ณัง ณิง ณุง 

๑๖ ต 9 9k 9b 9u 96 9^ g9 g9k 9y 9Y 96y 
 อานวา ตะ ตา ติ ตี ตุ ตู เต โต ตัง ติง ตุง 
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๑๗ ถ 5 5k 5b 5u 56 5^ g5 g5k 5y 5Y 56y 
 อานวา ถะ ถา ถิ ถี ถุ ถู เถ โถ ถัง ถิง ถุง 

๑๘ ท m mk mb mu m6 m^ gm gmk my mY m6y 
 อานวา ทะ ทา ทิ ที ทุ ทู เท โท ทัง ทิง ทุง 

๑๙ ธ t tk tb tu t6 t̂ gt gtk ty tY t6y 
 อานวา ธะ ธา ธิ ธี ธุ ธู เธ โธ ธัง ธิง ธุง 

๒๐ น o [ ob ou o6 ô go g[ oy oY o6y 
 อานวา นะ นา นิ นี นุ นู เน โน นัง นิง นุง 

๒๑ ป x xk xb xu x6 x^ gx gxk xy xY x6y 
 อานวา ปะ ปา ป ป ปุ ปู เป โป ปง ปง ปุง 

๒๒ ผ z zk zb zu z6 ẑ gz gzk zy zY z6y 
 อานวา ผะ ผา ผิ ผี ผุ ผู เผ โผ ผัง ผิง ผุง 

๒๓ พ r rk rb ru r6 r̂ gr grk ry rY r6y 
 อานวา พะ พา พิ พี พุ พู เพ โพ พัง พิง พุง 

๒๔ ภ 4 4k 4b 4u 46 4^ g4 g4k 4y 4Y 46y 
 อานวา ภะ ภา ภิ ภี ภุ ภู เภ โภ ภัง ภิง ภุง 

๒๕ ม , ,k ,b ,u ,6 ,̂ g, g,k ,y ,Y ,6y 
 อานวา มะ มา มิ มี มุ มู เม โม มัง มิง มุง 

๒๖ ย p pk pb pu p6 p^ gp gpk py pY p6y 
 อานวา ยะ ยา ยิ ยี ยุ ยู เย โย ยัง ยิง ยุง 

๒๗ ร i ik ib iu i6 i^ gi gik iy iY i6y 
 อานวา ระ รา ริ รี รุ รู เร โร รัง ริง รุง 

๒๘ ล ] ]k ]b ]u ]6 ]̂ g] g]k ]y ]Y ]6y 
 อานวา ละ ลา ลิ ลี ลุ ลู เล โล ลัง ลิง ลุง 

๒๙ ว ; K ;b ;u ;6 ;̂ g; gK ;y ;Y ;6y 
 อานวา วะ วา วิ วี วุ วู เว โว วัง วิง วุง 

๓๐ ส l lk lb lu l6 l̂ gl glk ly lY l6y 
 อานวา สะ สา สิ สี สุ สู เส โส สัง สิง สุง 

๓๑ ห s sk sb su s6 s^ gs gsk sy sY s6y 
 อานวา หะ หา หิ หี หุ หู เห โห หัง หิง หุง 

๓๒ ฬ > >k >b >u >6 >̂ g> g>k >y >Y >6y 
 อานวา ฬะ ฬา ฬิ ฬี ฬุ ฬู เฬ โฬ ฬัง ฬิง ฬุง 

๓๓ อ v vk B U 1 ! h gvk vy vY v6y 
 อานวา อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ อัง อิง อุง 
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๕. อักษรสังโยค (ตัวสะกด ตัวตาม) 
  ตามหลักอักขรวิธีของภาษาบาลี  เม่ือมีตัวสะกด จะมีตัวตามเสมอ เรียกวา 
"อักษรสังโยค" โดยตัวสะกดและตัวตามจะอยูในวรรคเดียวกันเทาน้ัน  เชน ตัวสะกดในวรรค  
กะ  ตัวตามตองเปนพยัญชนะในวรรค กะ  มีหลักการโดยสรุปดังน้ี 
  พยัญชนะหลักที่ ๑ สะกด  จะตามดวยหลักที่  ๑ หรอื  ๒  (พูดส้ันๆ วา ๑ 
สะกด ๑  ๒ ตาม)   พยัญชนะหลักที่ ๓ สะกด  จะตามดวยหลักที่ ๓ หรือ ๔ (พูดส้ันๆ วา ๓ 
สะกด ๓  ๔ ตาม)   พยัญชนะหลักที่ ๕ สะกด  จะตามดวยหลักที่ ๑  ๒  ๓  ๔  หรือ ๕ ก็ได  
(พูดส้ันๆ วา  ๕ สะกด ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ตาม) ยกเวนวรรค กะ  หลักที่ ๕ จะไมตามตัวเอง  
ดังน้ัน เม่ือตัว  ง  สะกด จึงไมมี  ง ตาม  พยัญชนะหลักที่ ๒ และ ๔ ไมใชเปนตัวสะกด  เศษ
วรรค สามารถเปนตัวสะกดและตัวตามไดในบางกรณี รายละเอียดจะกลาวในเรื่องตอไป 
 

  จากหลักการดังกลาว สามารถแจงอักษรสังโยคทั้งหมดได ดังตารางตอไปน้ี 
 ตารางแสดงอักษรสังโยค (การซอนอักษร) ของอักษรธรรมอีสาน ทั้ง ๕ วรรค 

หมายเหตุ ในการเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทย จะใสจุดไวใตตัวสะกด ตัวถัดไปคือตัวตาม 
 

อักษรสังโยค วรรค  ก วรรค  จ วรรค  ฏ วรรค  ต วรรค  ป 
๑ สะกด ๑ ตาม dD  กฺก 0)   จฺจ qต   ฏฏ 9(   ตฺต xX   ปฺป 

๑ สะกด ๒ ตาม d_  กฺข 0C   จฺฉ Q   ฏฐ 97   ตฺถ xZ   ปฺผ 

๓ สะกด ๓ ตาม 8*  คฺค =+  ชฺช fF   ฑฺฑ mM   ทฺท r&   พฺพ 

๓ สะกด ๔ ตาม 8A   คฺฆ J   ชฺฌ fN   ฑฺฒ mT   ทฺธ r$   พฺภ 

๕ สะกด ๑ ตาม 'D   งฺก e)   ฺจ w ต   ณฺฏ o(   นฺต ,X   มฺป 

๕ สะกด ๒ ตาม '_   งฺข eC   ฺฉ w ข   ณฺฐ o%   นฺถ ,Z   มฺผ 

๕ สะกด ๓ ตาม '*   งฺค e+   ฺช wF   ณฺฑ oM   นฺท ,&   มฺพ 

๕ สะกด ๔ ตาม 'A   งฺฆ e จ   ฺฌ wN   ณฺฒ oT   นฺธ ,$   มฺภ 

๕ สะกด ๕ ตาม || E   ฺญ wW   ณฺณ oO   นฺน ,<   มฺม 

 
เศษวรรค  เปนตัวสะกดและตัวตามไดในบางกรณี ดรูายละเอียดเรื่องเศษวรรค 
ขอควรสังเกต  อักษรสังโยค ๔ ตัวมีลักษณะพิเศษ เน่ืองจากเขียนรวมไวเปนตัวเดียวกัน  คือ    
J   ชฺฌ     E   ฺญ       Q   ฏฐ       L   สฺส  (โสรัจ  นามออน. ๒๕๔๙) 
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คําอธบิายเพ่ิมเติมท่ี ๑ 
ตัวเต็ม ตัวซอน ตัวเฟอง คอือยางไร 
ตัวสะกด ตัวตาม คืออยางไร 

dD    0)    xX 
   ๑    ๒         ๓        ๔    ๕         ๖ 
  พยัญชนะ ๑  ๓   ๕  เรียกวา  "ตัวเต็ม"  (ดูรายละเอียดเรื่อง พยัญชนะ ท่ีกลาวมาแลว) 

 พยัญชนะ ๒ มรีูปลักษณเดียวกับตัวเต็ม เขียนซอนไวขางลาง เรียกวา "ตัวซอน" 
  พยัญชนะ  ๔ และ ๖  เปนการตัดเอาบางสวนของตัวเต็มหรือสรางขึ้นใหมเรียกวา  "ตัวเฟอง" 

 พยัญชนะ   ๑   ๓  และ  ๕  ทําหนาท่ีเปนตัวสะกด 
  พยัญชนะ   ๒   ๔  และ  ๖  ทําหนาเปนตัวตาม 
 
 
คําอธบิายเพ่ิมเติมท่ี ๒ 

ตัวสะกด ตัวตามทาํงานอยางไร 
ตัวอยางท่ี ๑ 

     ๒ 

  vdD    
 
   ๑            ๓ 
 หมายเลข ๑ ตัว "อ"  เปน "ตัวตน" ออกเสียง อะ  

(ตัวตน ในท่ีนี้อาจะเปนสระลอย  หรือเปนพยัญชนะท่ีประสมสระจมก็ได) 
หมายเลข ๒ ตัว  ก  เปน "ตัวสะกด"   ๑+๒ อานวา  อัก 

 หมายเลข ๓ ตัว  ก  ซอน เปน  "ตัวตาม"  พื้นเสียง  กะ   คํานี้อานวา  อักกะ 
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ตัวอยางท่ี ๒ 
       ๒ 

  vdDk 
 
   ๑            ๓        ๔ 

หมายเลข ๑ ตัว "อ"  เปน "ตัวตน"  พื้นเสียง อะ      
หมายเลข ๒ ตัว  ก  เปน "ตัวสะกด"   ๑+๒ อานวา  อัก  สระใดๆ ท่ีอยูรอบตัวสะกดจะยกใหตัวตาม

(๓) ท้ังหมด  ในตัวอยางนี้  ตัว ก ซอน (๓) จึงรับเอา สระ อา (๔) มาประสมกับตัวมัน   ๓+๔ อานวา  กา   
ท้ังคําอานวา  อักกา 
 
 

ตัวอยางท่ี ๓ 
           ๒ 

  vgdDk 
 
   ๑        ๔     ๓        ๕ 

หมายเลข ๑ ตัว "อ"  เปน "ตัวตน"  พื้นเสียง อะ      
หมายเลข ๒ ตัว  ก  เปน "ตัวสะกด"   ๑+๒ อานวา  อัก สระใดๆ ท่ีอยูรอบตัวสะกดจะยกใหตัวตาม

(๓) ท้ังหมด  ในตัวอยางนี้  ตัว ก ซอน (๓) จึงรับเอา สระโอ (๔+๕) มาประสมกับตัวมัน   ๓+๔+๕ อานวา  
โก   ท้ังคําอานวา  อักโก 
 อธิบายงายๆ ตามภาษาชาวบานวา ตัวหอย(ตัวซอนหรือตัวเฟอง) จะดันตัวบนไปสะกดกับตัว
ขางหนา (ท่ีอยูทางซาย) แลวยึดสระท้ังหมดมาเปนของมัน และพรอมท่ีจะประสมกับตัวท่ีตามหลังมา 
 จะเห็นไดวา "ตัวหอย" นั้นมีอิทธิพลมาก  ดังนั้นในการอานอักษรธรรมภาษาบาลีจึงตองดูลวงหนา
ไปหาตัวหอยกอนจึงจะอาน "ตัวตน" ได 

 

 v8*u คํานี้อานวา  อัคคี   B97u คํานี้อานวา  อิตถี 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๘

จากหลักการดังกลาว สามารถแสดงรายละเอียดการประสมคําตัวสะกดตัวตาม  
ดังตารางตอไปน้ี 

 
ตารางประสมคํา  แปรสระแนวตั้ง (หมายถึงมีการเปล่ียนสระในแนวต้ัง) 

หมายเหตุ  ในตารางนี้ "ตัวตน" ในแตละวรรคจะแตกตางกันเพื่อใหเห็นตัวอยางหลากหลาย 
 

  ตัวสะกดตัวตาม ชุดท่ี ๑ หลักที่ ๑ สะกด หลักที่ ๑ ตาม 
  กฺก จฺจ ฏฏ ตฺต ปฺป 
ฟ ะ vdD db0) dq ต x69( 1xX 
 อานวา  อักกะ กิจจะ กัฏฏะ  ปุตตะ  อุปปะ  
ห า vdDk db0)k dq ตk x69(k 1xXk 
อานวา อักกา กิจจา กัฏฏา ปุตตา อุปปา 

ก  ิ vdDb db0)b dq ตb x69(b 1xX b 
 อานวา  อักกิ กิจจิ   กัฏฏิ  ปุตติ  อุปป 

ด  ี vdDu db0)u dq ตu x69(u 1xXu 
 อานวา  อักกี  กิจจี  กัฏฏี  ปุตตี  อุปป 

เ  ุ vdD@ db0)@ dq ต@ x69(@ 1xX@ 
 อานวา  อักกุ  กิจจุ  กัฏฏ  ปุตตุ  อุปป ุ

 า  ู vdD# db0)# dq ต# x69(# 1xX# 
 อานวา  อักกู  กิจจู  กัฏฏ  ปุตตู  อุปป ู

ส เ vgdD dbg0) dgq ต x6g9( 1gxX 
 อานวา  อักเก  กิจเจ  กัฏเฏ  ปุตเต  อุปเป 

ว โ vgdDk dbg0)k dgq ตk x6g9(k 1gxXk 
 อานวา  อักโก  กิจโจ  กัฏโฏ  ปุตโต  อุปโป 

บ  ํ vdDy db0)y dq ตy x69(y 1xXy 

อานวา  อักกัง  กิจจัง  กัฏฏัง  ปุตตัง  อุปปง 

ฟๆ  ิ฿ vdDY db0)Y dq ตY x69(Y 1xX Y 
 อานวา  อักกิง  กิจจิง  กัฏฏิง  ปุตติง  อุปปง 

ฟๆฟ 6y vdD@y db0)@y dq ต@y x69(@y 1xX@y 
 อานวา  อักกุง  กิจจุง  กัฏฏง  ปุตตุง  อุปปุง 

 
 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๙

ตารางประสมคํา แบบ "ยืนตัวหลัก ตวัสะกดตัวตาม"   "แปรสระ" แนวตั้งและแนวนอน 
 

ตัวหลักคือตัว ก   เปล่ียนสระแนวนอน  (ตัว ก ประสมกับสระ  ะ า    ิ    ี   ุ    ู เ  โ   
ในตารางแนวนอน )    ตัวสะกดตัวตาม  "มฺพ"  (ตัว ,& ) คงที่  แลวนําคําที่ไดแจกคาํแปรสระ
แนวตั้ง  ดังตารางตอไปน้ี 

  ฟ ห ก ด เ า ส ว 

 สระ ะ า  ิ  ี  ุ  ู เ โ 
ฟ ะ d,& dk,& db,& du,& d6,& d̂,& gd,& gdk,& 
 อานวา กัมพะ กามพะ กิมพะ กีมพะ กุมพะ กูมพะ เกมพะ โกมพะ 

ห า d,&k dk,&k db,&k du,&k d6,&k d̂,&k gd,&k gdk,&k 
 อานวา กัมพา กามพา กิมพา กีมพา กุมพา กูมพา เกมพา โกมพา 

ก  ิ d,&b dk,&b db,&b du,&b d6,&b d̂,&b gd,&b gdk,&b 
 อานวา กัมพิ กามพิ กิมพิ กีมพิ กุมพิ กูมพิ เกมพิ โกมพิ 

ด  ี d,&u dk,&u db,&u du,u& d6,&u d̂,&u gd,&u gdk,&u 
 อานวา กัมพี กามพี กิมพี กีมพี กุมพี กูมพี เกมพี โกมพี 

เ  ุ d,&@ dk,&@ db,&@ du,@& d6,&@ d̂,&@ gd,&@ gdk,&@ 
 อานวา กัมพุ กามพุ กิมพุ กีมพุ กุมพุ กูมพุ เกมพุ โกมพุ 

า  ู d,&# dk,&# db,&# du,#& d6,&# d̂,&# gd,&# gdk,&# 
 อานวา กัมพู กามพู กิมพู กีมพู กุมพู กูมพู เกมพู โกมพู 

ส เ dg,& dkg,& dbg,& dug,& d6g,& d̂g,& gdg,& gdkg,& 
 อานวา กัมเพ กามเพ กิมเพ กีมเพ กุมเพ กูมเพ เกมเพ โกมเพ 

ว โ dg,&k dkg,&k dbg,&k dug,&k d6g,&k d̂g,&k gdg,&k gdkg,&k
 อานวา กัมโพ กามโพ กิมโพ กีมโพ กุมโพ กูมโพ เกมโพ โกมโพ 

บ  ํ d,&y dk,&y db,&y du,&y d6,&y d̂,&y gd,&y gdk,&y 
 อานวา กัมพัง กามพัง กิมพัง กีมพัง กุมพัง กูมพัง เกมพัง โกมพัง 

ฟๆ  ิ฿ d,&Y dk,&Y db,&Y du,&Y d6,&Y d̂,&Y gd,&Y gdk,&Y 
 อานวา กัมพิง กามพิง กิมพิง กีมพิง กุมพิง กูมพิง เกมพิง โกมพิง 

ฟๆฟ  ุy d,&@y dk,&@y db,&@y du,&@y d6,&@y d̂,&@y gd,&@y gdk,&@y 
 อานวา กัมพุง กามพุง กิมพุง กีมพุง กุมพุง กูมพุง เกมพุง โกมพุง 

 
หมายเหตุ  ใหสังเกตตัวเฟองนี้ใหดี ตัว "พ" เฟองจะขีดหางไปตัดเสน อยางนี้    &   

          ถาขีดหางไปไมถึงเสน  อยางนี้     7   เปนตัว  "ถ"  เฟอง  (โสรัจ นามออน. ๒๕๔๙) 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๑๐

ตัวอยางคําภาษาบาลี แจกแจงตามหลักการอักษรสังโยคในแตละวรรค แสดงไดดังตอไปน้ี 
 

๑) วรรค กะ     d - 8 S ' 

อักษรสังโยค อักษรไทย อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 
๑ สะกด ๑ ตาม กฺก dD lgdDk สกฺโก พระอินทร 
๑ สะกด ๒ ตาม กฺข d_ vd_b อกฺขิ นัยนตา 
๓ สะกด ๓ ตาม คฺค 8* vg8*k อคฺโค เลิศ 
๓ สะกด ๔ ตาม คฺฆ 8A vg8Ak อคฺโฆ คามาก 
๕ สะกด ๑ ตาม งฺก 'D l6gd\k สุงฺโก สวย 
๕ สะกด ๒ ตาม งฺข '_ lg-\k สงฺโข สังข 
๕ สะกด ๓ ตาม งฺค '* v'*y องฺคํ องค 
๕ สะกด ๔ ตาม งฺฆ 'A lga\k สงฺโฆ สงฆ 
๕ สะกด ๕ ตาม งฺง || || || || 

 
๒) วรรค จะ 0 C = G E 

อักษรสังโยค อักษรไทย อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 
๑ สะกด ๑ ตาม จฺจ 0) v0)b อจฺจิ เปลวไฟ 
๑ สะกด ๒ ตาม จฺฉ 0C vg0Ck อจฺโฉ หมี 
๓ สะกด ๓ ตาม ชฺช =+ v=+ อชฺช ในวันนี้ 
๓ สะกด ๔ ตาม ชฺฌ J vJklgpk อชฺฌาสโย อัธยาศัย 
๕ สะกด ๑ ตาม ฺจ e) xe) ปฺจ หา 
๕ สะกด ๒ ตาม ฺฉ eC leCoOy สฺฉนฺนํ ดาดาษแลว 
๕ สะกด ๓ ตาม ฺช e+ d6e+gik กฺุชโร ชาง 
๕ สะกด ๔ ตาม ฺฌ e จ ;e จk วฺฌา ผูหญิงหมัน 
๕ สะกด ๕ ตาม ฺญ E xEk ปฺญา ปญญา 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๑๑

๓) วรรค ฏะ q { f ม W 

อักษรสังโยค อักษรไทย อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 
๑ สะกด ๑ ตาม ฏฏ qต vgq ตk อฏโฏ คดี 
๑ สะกด ๒ ตาม ฏฐ Q glQu เสฏฐี เศรษฐี 
๓ สะกด ๓ ตาม ฑฺฑ fF d6gfFk กุฑฺโฑ ฝา 
๓ สะกด ๔ ตาม ฑฺฒ fN ;6fNb วุฑฒิ ความเจริญ 
๕ สะกด ๑ ตาม ณฺฏ w ต dw ตgdk กณฺฏโก หนามไมไผ 
๕ สะกด ๒ ตาม ณฺฐ w ข dgw ขk กณฺโฐ คอ 
๕ สะกด ๓ ตาม ณฺฑ wF 8wFb คณฺฑิ ระฆัง 
๕ สะกด ๔ ตาม ณฺฒ wN l6wNb สุณฺฒิ ชิง 
๕ สะกด ๕ ตาม ณฺณ wW dgwWk กณฺโณ หู 

 
๔) วรรค ตะ 9 5 m T o 

อักษรสังโยค อักษรไทย อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 
๑ สะกด ๑ ตาม ตฺต 9( v9(k อตฺตา ตน 
๑ สะกด ๒ ตาม ตฺถ 97 vg97k อตฺโถ เนื้อความ 
๓ สะกด ๓ ตาม ทฺท mM 4gmMk ภทฺโท เจริญ 
๓ สะกด ๔ ตาม ทฺธ mT lgmTk สทฺโธ คนมีศรทัธา 
๕ สะกด ๑ ตาม นฺต o( mg[( ทนฺโต ฟน 
๕ สะกด ๒ ตาม นฺถ o% xg[% ปนฺโถ ทาง 
๕ สะกด ๓ ตาม นฺท oM 0g[M จนฺโท พระจันทร 
๕ สะกด ๔ ตาม นฺธ oT vg[T อนฺโธ บอด 
๕ สะกด ๕ ตาม นฺน oO lg[O สนฺโน จมแลว 

 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๑๒

๕) วรรค ปะ x z r 4 , 

อักษรสังโยค อักษรไทย อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 
๑ สะกด ๑ ตาม ปฺป xX lgxXk สปฺโป งู 
๑ สะกด ๒ ตาม ปฺผ xZ x6xZk ปุปฺผา ดอกไม 
๓ สะกด ๓ ตาม พฺพ r& mr&u ทพฺพี ทรพี 
๓ สะกด ๔ ตาม พฺภ r$ 8gr&k คพฺโภ ครรภ 
๕ สะกด ๑ ตาม มฺป ,X 1]6g,Xk อุลุมฺโป แพ  พวง 
๕ สะกด ๒ ตาม มฺผ ,Z l,ZgLk สมฺผสฺโส สัมผัส 
๕ สะกด ๓ ตาม มฺพ ,& vg,&k อมฺโพ มะมวง 
๕ สะกด ๔ ตาม มฺภ ,$ 5g,$k ถมฺโภ เสา 
๕ สะกด ๕ ตาม มฺม ,< v,<k อมฺมา แม 

 
๖) เศษวรรค p i ] ; l s > v 

(๑) เปนตวัสะกดและตวัตามตัวมันเอง ไดแก ตัว  ย  ล  ส 
ตัวสะกดตัวตาม อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 

ยฺย pP glgpPk เสยฺโย ประเสริฐ 
ลฺล ]} l]}y สลฺลํ ลูกศร 
สฺส L vgLk อสฺโส มา 

 
  (๒) ย ร ว  เม่ือเปนตัวตามจะออกเสียงควบกับตัวหนา  เชน 
ตัวสะกดตัวตาม อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 

กย dP KdPy วากฦยํ คําพูด 
ทร Im 4gรmMk ภทฺโทฦร เจริญ 
นว o: vgo:9b อเนฦวติ ไปตาม 

(๓) ส  เม่ือเปนตัวสะกดมีเสียงเปนอุสุมะ คือมีลมออกจากไรฟนเล็กนอย เชน 

   9l<k  ตสมฺา  (เพราะเหตุน้ี) 



วัฒน ศรีสวาง อักษรธรรมภาษาบาลี ๑๓

(๔) ห เม่ือตามหลัง  ญ  ณ  น  ม  ย  ล  ว  ฬ  จะมีเสียงควบกับตวัน้ัน  เชน 
ตัวสะกดตัวตาม อักษรธรรม ตัวอยาง คําอาน คําแปล 

ญห eS xgeSk ปโฺฦห คําถาม 
ณห wS 1wS อุณฦห รอน 
นห oS [Soy นฦหานํ อาบน้ํา 
มห ,S v,Sy อมฦหํ ของเรา 
ยห pS 8kipSk คารยฦหา ติเตียน 
ลห ]S ;]Sg9 วลฦหเต อันน้ําพาไป 
วห ;S vKSoy อวฦหานํ การฆา 
ฬห >S ,6g>Sk มุโฬฦห หลงแลว 

 
 

เร่ืองท่ี ๔ การอานเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทย 
ปจจุบันพบภาษาบาลีในหนังสือพระไตรปฎก และบทสวดมนตของศาสนาพุทธ  สวน

ใหญพิมพดวยอักษรไทย  การเขียนแบบบาลีมีหลักการตางจากการเขียนภาษาไทยปกติ คือ 
 ๑. พยัญชนะทุกตัวมีพ้ืนเสียง  อะ  ถาไมมีสระกํากับจึงออกเสียงเหมือนเติมสระ อะ 
เชน  สรณ  (อานวา  สะ ระ นะ)   มรณ  (อานวา  มะ ระ นะ) 
 ๒. ถามีสระกํากับ ใหออกเสียงตามสระน้ันๆ  เชน   
ทานปารมี (อานวา ทา นะ ปา ระ มี) 
 ๓. ไมมีสระลอย อักษรไทยเขียนดวยสระจมทั้งหมด คอื  อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ 
 ๔. นฤคหิต ใชเครื่องหมาย  ฿  วางไวบนอักษรตัวน้ัน  อานออกเสียง  อัง    เชน    

สํโฆ    อานวา   สัง โค 
สุคตํ   อานวา   สุ คะ ตัง 

    ถาใชรวมกับสระอุ ออกเสียง  อุง  ใชรวมกับสระ อิ ออกเสียง  อิง  เชน   
วิสุy    อานวา   วิ สุง 
เตโชธาตุy  อานวา  เต โช ทา ตุง 
อสิ฿    อานวา   อะ สิง 
คณกิ฿   อานวา   คะ นะ กิง 

 ๕. ตัวสะกดจะมีเครื่องหมาย "พินทุ"  (   ฺ ) หรือ จดุ กาํกับไวใตตัวอักษรน้ัน  เชน 
        พุทฺโธ   อานวา   พุด โท 

สุปฎิปนฺโน   อานวา   สุ ปะ ติ ปน โน 
  จิตฺตสงฺกปฺโป อานวา   จิด ตะ สัง กบั โป 
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  สํฆสฺส   อานวา   สัง คัด สะ 
๖. ในหนังสือพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จะมีเครื่องหมาย   ฦ    

วางไวใตคําควบ  อักษรที่อยูหนาจะออกเสียงครึ่งเดยีว  เชน 
อมฦหากํ   อานวา   อัม  มฺหา  กัง 
ตุเมฦหหิ   อานวา   ตุม  มฺเห  ห ิ
ภุชฺิตฦวา  อานวา   พุน  ชิด  ตฺวา  เปนตน  

ในบางตําราจะใชเครือ่งหมาย "ยามักการ"  ดังน้ี  อมuหากํ  ตุเมuหห ิ ภุญชิตuวา   
 

เร่ืองท่ี ๕ การแปลงภาษาบาลีจากอักษรไทยเปนอักษรธรรมอีสาน 
ภาษาบาลีในพระไตรปฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ) และบทสวดมนตที่เขียนดวยอักษาไทย 

สามารถแปลงเปนอักษรธรรมอีสานได  มีหลักการดังตอไปน้ี 
 ๑. ถาไมมีตัวสะกด เขียนเรียงตัวแบบอกัษรไทย  เชน 
  สรณ  เขียนเปน liw  

  มรณา  เขียนเปน ,iwk 

ภควโต  เขียนเปน 48;g9k 
๒. ถามีตัวสะกดตัวตาม จะเขียนตัวสะกดดวยตัวเต็ม และเขียนตัวตามดวยตัวเฟอง 

(หรือตัวซอน)  สระที่เปนของตัวตามจะใสไวที่ตัวสะกด เชน 
สมฺมา  เขียนเปน l,<k 

  เอวมฺเม  เขียนเปน    h;g,<   

  สุปฺปโยป เขียนเปน l6xX bgpkxb 

  ปริพฺพาชโก เขียนเปน xibr&k=gdk   

  อนฺเตวาสินา เขียนเปน vgo(Klb[ 

   อาหุเนยฺโย  เขียนเปน vks6gogpPk 
 ๓. คําทีใ่ชนฤคหติถาอยูทายคํา คงใชนฤคหิตตามเดิม  เชน 
  สมยํ  เขียนเปน l,py 

  ราชคห ํ  เขียนเปน ik=8sy 

  นาฬนฺท ํ เขียนเปน [>oMy 

  สทฺธิ฿  เขียนเปน lmTY 
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 ๔.  นฤคหิตอยูตนหรือกลางคํา  ถาคําทีต่ามมาอยูในวรรค กะ สามารถแปลงนฤคหิต
เปน "ง" ได  แตถาคําที่ตามมาเปนวรรคอ่ืนหรือเศษวรรค  จะใชนฤคหิตเทาน้ัน  ดังน้ันในการ
เขียนบาลีไทยจึงพบทั้งนฤคหิตและสะกดดวย  "ง"  เม่ือเขียนเปนบาลีธรรมพบวามีการเขยีนได
หลายแบบ  ดังน้ี 

๔.๑ สะกดดวย  "   \" วางไวบนตัวอักษรถัดไป เชน 

สํโฆ  เขียนเปน lga\k 

ภิกฺขุสํเฆน เขียนเปน    4bd_@lga\o 

ภิกฺขุสํฆญจ เขียนเปน   4bd_@la\e) 

เอวํวณฺโณ เขียนเปน     h;;\gwWk   

สํวรํ  เขียนเปน l;\iy 

องฺเก  เขียนเปน vgd\ 

อุปสงฺกมติ เขียนเปน    1xXld\,9b 

มหาวิภงฺคปาลิยา  เขียนเปน     ,sk;b48\xk]bpk  
  ๔.๒ สะกดดวย ง เต็ม และตัวตอไปเปนตัวตาม (เขียนดวยตัวซอน)  เชน 

สํฆํ  เขียนเปน l'Ay   

สํโฆ  เขียนเปน lg'Ak   

สํเฆน  เขียนเปน lg'Ao   

สํฆสฺส  เขียนเปน l'AL   

สํฆาทิเสโส เขียนเปน  l'Akmbglglk   

มํสํ  เขียนเปน ,'ยy 
๕.  คําควบกลํ้า   จะมีเครือ่งหมาย   ฦ  วางไวใตคําควบ  หรือ   u วางไวบนตัวควบ  คําที่

ตามหลังเครื่องหมายน้ีใหเขยีนดวยตัวเฟองหรือตัวซอน เชน 

อมฦหากํ  เขียนเปน     v,Skdy    

ตุเมฦหหิ  เขียนเปน   96g,Ssb   

ภฺุชิตuวา เขียนเปน  46e+b9:k 

   อเนuวติ  เขียนเปน vgo:9b 
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๖. ตัว  ร  เม่ือควบกลํ้า ภาษาไทยจะวางไวหลังตัวหลัก  แตอักษรธรรมอีสานจะวางไว
หนาตัวหลัก  เชน 
   พรหฦม  เขียนเปน Irs< 
   พรหฦมา  เขียนเปน Irs<k 
   พราหฦมโณ เขียนเปน Irks<gwk 

   อินทฦริยํ  เขียนเปน BรoMbpy 

   ภทโฺทฦร  เขียนเปน 4gรmMk 
 
 อยางไรก็ตาม หลักการอักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานน้ันยังไมเปนกฎเกณฑทีแ่นนอน
ตายตัว  บางตําราบางอาจารยอาจจะแตกตางไปจากน้ี  ดวยเหตุน้ีจงึตองมีการชําระหลักการ
ทางไวยากรณอีกมาก 
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เร่ืองท่ี ๖ บทสวดมนตไหวพระ 

 [AFl:f,AO ws:Ir 
   บทสวดมนต ไหวพระ 

 
visy  l,<k  l,&@gmTk  48K  r6mTy  48;o(y  v4bKgm,b. 
  อรหํ    สมฺมา     สมฺพุทฺโธ    ภควา   พุทฺธํ    ภควนฺตํ      อภิวาเทมิ 

l:kd_kg9k  48;9k  tg,<k   t,<y  o,Lk,b. 
 สฦวากฺขาโต        ภควตา      ธมฺโม       ธมฺมํ    นมสฺสามิ 

l6xqbxg[O  48;g9k  lk;dlga\k l'Ayo,k,b. 
สุปฏิปนฺโน         ภควโต          สาวกสํโฆ         สํฆํนมามิ 

 
og,k  9L  48;g9k  visg9k  l,<k  l,&@mTL. 
  นโม       ตสฺส        ภควโต         อรหโต        สมฺมา   สมฺพุทฺธสฺส 

og,k  9L  48;g9k  visg9k  l,<k  l,&@mTL. 
  นโม       ตสฺส        ภควโต         อรหโต        สมฺมา   สมฺพุทฺธสฺส 

og,k  9L  48;g9k  visg9k  l,<k  l,&@mTL. 
  นโม       ตสฺส        ภควโต         อรหโต        สมฺมา   สมฺพุทฺธสฺส 

 

B9bxbglk  48K  visy  l,<k  l,&@gmTk  
   อิติปโส        ภควา      อรหํ     สมฺมา   สมฺพุทฺโธ 

;b=+k  0iw  l,Xg[O  l68g9k  g]kd;bm̂  vo69(gik   
 วิชฺชา    จรณ     สมฺปนฺโน      สุคโต          โลกวิท ู       อนุตฺตโร 

x6iblt,<lki5b l97k gm;  ,o6Lkoy  r6gmTk  48K39b.  
  ปุริสธมฺมสารถิ      สตฺถา   เทว      มนุสฺสานํ      พุทฺโธ     ภควา  ติ 
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 l:kd_kg9k 48;9k  tg,<k  loMbQbgdk  vdk]bgdk   
  สฦวากฺขาโต     ภควตา       ธมฺโม     สนฺทิฏฐิโก       อกาลิโก   

hsbxLbgdk  gvkxopbgdk  x0)9(y  g;mb9gr&k ;bEธsb39b.  
   เอหิปสฺสิโก           โอปนยิโก        ปจฺจตฺตํ     เวทิตพฺโพ     วิฺูหิ ต ิ

 
l6xqbxg[O  48;g9k  lk;dlga\k  1=6xqbxg[O  48;g9k   
 สุปฏิปนฺโน       ภควโต          สาวกสํโฆ          อุชุปฏิปนฺโน       ภควโต   

lk;dlga\k ekpxqbxg[O  48;g9k  lk;dlga\k  lk,u0bxqbxg[O  
   สาวกสํโฆ          ญายปฏิปนฺโน        ภควโต         สาวกสํโฆ          สามีจิปฏิปนฺโน   

48;g9k lk;dlga\k pmbmy  09(kib  x6iblp68kob  vQ x6iblx68*]k   
  ภควโต          สาวกสํโฆ        ยทิทํ     จตฺตาริ       ปุริสยุคานิ      อฏฐ   ปุริสปุคฺคลา  

hl 48;g9k  lk;dlga\k  vks6gogpPk xks6gogpPk md_bgogpPk  
เอส       ภควโต        สาวกสํโฆ             อาหุเนยฺโย          ปาหุเนยฺโย      ทกฺขิเนยฺโย  

ve+]udiwugpk vo69(iy  xEgd_9(y  g]kdLk39b. 
    อฺชลีกรณีโย        อนุตฺตรํ   ปุญฺกฺเขตฺตํ       โลกสฺสา ติ 

 

||||||||||||||||||||||| 
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เร่ืองท่ี ๗ ปฺญาปารมี 

xEkxki,u 
ปฺญาปารมี 

 

ตั้งแตโบราณมา ในการเรียนอักษรธรรมอีสาน จะใชบทปญญาปารมี เปนแบบในการ
ฝกอานเขียนผูที่สามารถอานเขียนปญญาปารมีไดแลว ถือวามีความรูเรื่องอักษรธรรม    
ในตอนน้ี จะเสนอบทปญญาปารมี เพ่ือเปนแบบฝกอาน เขียนอักษรธรรมอีสาน ดงัตอไปน้ี 

 

og,k  9L56  xEkp6gxg9k  l68*g9k;b9kigSk   4klkq  
                                              
glgdk m lEk omg]k gpk g]kdOg5k sb 99ตY ; 0bgo( so(ว 
                                                
o xkxY l689Y luilk o,k,b   
            ⌫      
 

๑ฬ mkoxki,ul,{gOฯ ด9bxbglk 48ว mko1x{xki,u l,{gOฯ 
    ⌫                       ⌫        
ด9bxbglk 48ว mkoxi,9ตxki,u l,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k  
                 ⌫                         
lr&แ69(แkgIk vkoo(mb86I l,{gOฯ 8g9k glk 48ว ด9bxb  
ุ                                      
visY ;9glk 48ว visoY( liIY 80ฉk,b visoY( luilk o,k,b 
                                    ส ⌫      
 

๒ฬ lu]xki,ul,{gOฯ ด9bxbglk 48ว lu]1x{xki,u l,{gOฯ  
   ⌫⌫                          ⌫⌫  
ด9bxbglk 48ว lu]xi,9ตkxki,ul,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k 
                  ⌫                        
lr&แ69(แkgIk vkoo(mb86Il,{gOฯ 8g9k glk 48ว  ด9bxb 
ุ                                       
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l,Bkl,&@gm?k ;9(glk 48;K l,Bk l,&@m?Y liIY 80ฉk,b l,Bk 
                               
l,&@mY? luilk o,k,b 
   ⌫      
 

๓ฬ god_,Bxki,ul,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว god_,B1x{ xki,ul,{gO ฯ 
    ⌫                          ⌫ 
ด9bxbglk 48ว god_,Bxki,9ตxki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k  
                    ⌫                     
lr&แ69(แkgIk vkoo(mb86I l,{gOฯ 8g9k glk 48ว ด9bxb  
                                     
;b=+k0iIl,{gOฯ ;9(glk 48ว ;b=+k0iI l,{oฯY luilk o,k,b 
                             ⌫      
 
 ๔ฬ xEkxki,ul,{gOฯ ด9bxbglk 48ว xEk1x{xki,u l,{gO ฯ  
    ⌫                        ⌫      
ด9bxbglk 48ว xEkxi,9ตxki,u l,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k  
                  ⌫                       
lr&แ69(แkgIk voo(mb86Il,{gO ฯ 8g9k glk 48ว ด9bxb l68g9k  
ณ                                           
glk 48ว l689Y liIY 80ฉk,b l689Y luilk o,k,b 
                    ⌫          ⌫     
 

๕ฬ ;bibpxki,ul,{gOฯ ด9bxbglk 48ว ;bibp1x{xki,u l,{gOฯ 
              ⌫                          ⌫       
ด9bxbglk 48ว ;bibpxi,9ตkxki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k  
                 ⌫                           
lr&แ69(แkgIk voo(mb86Il,{gO ฯ 8g9k glk 48ว ด9bxb g]kd;bm̂ 
ณ                                             
;9(glk 48ว g]kd;bm^ liIY 80ฉk,b g]kd;bm^ luilko,k,b 
                                      ⌫ 
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 ๖ฬ -ob(xki,ul,{gOฯ ด9bxbglk 48ว -ob(1x{xki,u l,{gOฯ  
   ⌫                     ⌫       

ด9bxbglk 48ว -ob(xi,9ตxki,u l,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k  
                 ⌫                       
lr&แ69(แkgIk vkoo( mb86I l,{gOฯ 8g9k glk 48ว ด9bxb  
                                           
vo69(gik x6iblm,Blki5b ;9(glk 48ว vo69(iY x6iblm,Blki5b  
                                    
liIY 80ฉk,b vo69(iY x6iblm,Blki5b luilk o,k,b 
                         ⌫      
 
 ๗ฬ l0)xki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว l0)1x{xki,u l,{gOฯ 

  ⌫                       ⌫       
ด9bxbglk 48ว l0)xi,9ตk xki,u l,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k 
                      ⌫                      
lr&แ69(แkgIk voo(mb86Il,{gO ฯ 8g9k glk 48ว ด9bxb l9ตk  
                                         
gm;,o6LkoY ;9(glk 48ว l9ตkiY gm;,o6LkoY liIY 80ฉk,b  
                                        
l9ตkiY gm;,o6LkoY luilk o,k,b 
               ⌫      
 

๘ฬ vTbฐkoxki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว vTbฐko 1x{xki,u  
   ⌫                                       ⌫ 
l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว vTbฐkoxi,9ตk xki,u l,{gOฯ ด9bxbglk  
                            ⌫            
48ว r6gm?k lr&แ69(แkgIk voo(Tb86I l,{gOฯ 8g9k glk 48ว  
                                           
ด9bxb r6gm?k ;9(glk 48ว r6m?Y liIY 80ฉk,b r6m?Y luilk o,k,b 
                                  ⌫       
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๙ฬ g,9(kxki,u l,{gO ฯ ด9bxbglk 48ว g,9(k1x{xki,u  
          ⌫                            ⌫        
l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว g,9(xi,9ต xki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว  
                      ⌫                   
g,9(k1x{xki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว g,9(kxi,9ต xki,u  
⌫                                 ⌫ 
l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว r6gm?k lr&แ69(แkgIk voo(Tb86I l,{gOฯ  
                                     
glk 48ว ด9bxb 48ว ;9(glk 48ว 48;oY( liIY 80ฉk,b 48;oY(  
                                           
luilk o,k,b 
 ⌫        
 
 ๑๐ฬ 1gxd_kxki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว 1gxd_k1x{xki,u  
     ⌫                          ⌫ 
l,{gOฯ ด9bxbglk 48ว 1gxd_kxi,9ตkxki,u l,{gOฯ ด9bxbglk 
                     ⌫                
48ว r6gm?k lr&แ69(แkgIk voo(mb86Il,{gOฯ 8g9k liIY 80ฉk,b  
                                         
48;oY( luilk o,k,b  
      ⌫     
 

r6gm?k lr&oแ69(แkgIk mg,Bk g]kd69(g]k lgS\k ,8*z]g9%k  
         ุ                               

0 ดg0)9Y i9(o9(pY luilk o,k,b  เg9lY vko64kg;o l9&vo(ikpk  
               ⌫     ⌫                       
;bOLo(@ lr&mk 9b 
         
 

--------------- 
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เร่ืองท่ี ๘ พระไตรปฎกฉบบัอักษรธรรมอีสาน 
 
ความหมายของพระไตรปฎก 

  ทุกศาสนาลวนมีคําสอน แมวาแตเดิมจะมิไดมีการขีดเขียนเปนอักษรก็ตาม แตเมื่อมี
ตัวอักษร คําสอนทางศาสนาจึงไดรับการจารึกเปนอันดับแรกๆ  ตอมาจึงพัฒนาเปนการพิมพ 
พระไตรปฎก เปนคัมภีรหลักในพระพุทธศาสนา มีความสาํคัญดุจคัมภีรไบเบิลของครสิตศาสนา 
คัมภีรอัลกุรอาน ในศาสนาอิสลาม และคัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณ   ตามรูปศัพท คําวา 
"พระไตรปฎก" แยกศัพทออกเปน  พระ+ไตร+ปฎก คําวา พระ เปนคํายกยองแปลวา ประเสริฐ  
ไตร ในภาษาบาลีใชคําวา ติ แปลวา ๓    ปฎก บาลีใชคําวา ปฎก แปลได ๒ นัยคือ 
              ๑. หมายถึง ภาชนะ (ภาชนตฺโถ) เชนตะกรา ดังประโยคบาลีที่วา อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺยํ 
กุทฺทาลปฏกมาทาย แปลวา คราวน้ัน บุรุษคนหน่ึง ไดถือจอบและตะกรามา 
              ๒. หมายถึง คัมภรี หรือตํารา (ปกณมฺป ปฏกนฺติ วุจฺจติ) ดุจในประโยค ในกาลามสูตรวา 
มา ปฏกสมปฺทาเนน ทานอยาเช่ือเพียงเพราะอางตําราหรือคัมภีร ดังน้ัน พระไตรปฎก จึงหมายถึง 
คัมภีร หรือ ตํารา ที่รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปนหมวดเปนหมู ไมใหกระจัดกระจาย
คลายกระจาดหรือตะกราอันเปนภาชนะสําหรับใสของฉะน้ัน  (http://watmai.atspace.com   
วัดใหมพิเรนทร บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร) 
 
เนื้อหาสาระของพระไตรปฎก  แบงออกเปน ๓ หมวดใหญ คือ  
                ๑.  พระวินัยปฎก  วาดวยวินัยหรือศีลของ ภิกษุและภิกษุณ ี 
                ๒.  พระสุตตันตปฎก  วาดวยพระธรรมเทศนาโดยทั่วไป มีประวัติและทองเรื่องประกอบ  
                ๓.  พระอภิธรรมปฎก   วาดวยธรรมะลวน  ไมมีประวัติ และทองเรื่องประกอบ 
 
ความเปนมาของพระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการ 
สรางพระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน เพ่ือเปนการอนุรักษสืบสานอักษรธรรมอีสานซึ่งเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งเปนการทํานุบํารุงศาสนาอีกทางหน่ึง และเพ่ือทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเน่ืองในวโรกาสพระชนมายุ ๘๐ พรรษา โครงการไดเริ่มจัดทําต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตน
มา ผูเรียบเรียงไดรับเกียรติใหเปนผูประดิษฐอักขระคอมพิวเตอร (Font) อักษรธรรมอีสานตามแบบ
คัมภีรมูลกัจจายนตนฉบับของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใชพิมพพระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน
ตามโครงการดังกลาว 

 ตอไปน้ีจะนําเสนอตัวอยางพระไตรปฎก เลม ๙ (สุตฺตนฺตปฏก) เพ่ือใชเปนแบบฝกสําหรับ
ศึกษาอักษรธรรมภาษาบาลี  จํานวน ๓ หนา และถัดไปมีคําอานซ่ึงสําเนาจากตนฉบับพระไตรปฎก
ฉบับจริงที่พิมพต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังตอไปน้ี 
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ตัวอยางพระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสาน เลมที่ ๙  สุตฺตนฺตปฏก 
(สรางฟอนตอักษรธรรมอีสาน โดย วัฒน ศรีสวาง  ๒๕๕๐.) 

 

 

l69(o(xbqd muaobdkp 
lu]d_oT;8* 
||||||||||||||||||| 

og,k 9L 48;g9k visg9k l,<kl,&@mTL 
ฟใ Irs<=k]l69( 

xibr&k=dd5k 

 ทฟม h;g,< l69y?| hdy l,py 48K vo(ik 0 ik=8sy vo(ik 0 [>oyM 

vmTko,8*xqbxg[O gsk9b ,s9k ภlga\o lmYT xe),g9(sb ภlg9sb l6xX bgpkxb 

g-k xibr&k=gdk vo(ik 0 ik=8sy vo(ik 0 [>oyM vmTko,8*xqbxg[O gsk9b lmYT 

vgo(Klb[ Irs<mg9(o ,kwg;o. 9I9 l6my l6xX bgpk xibr&k=gdk 

vgodxibpkgpo r6mTL v;wyW 4kl9bV t,<L v;wyW 4kl9bV l'AL v;wyW 

4kl9b/ l6xX bpL xo xibr&k=dL vgo(Klu Irs<mg9(k ,kwgK 

vgodxibpkgpo r6mTL ;wyW 4kl9bV t,<L ;wyW 4kl9bV l'AL ;wyW 4kl9b. 

B9bs g9 1g4k vk0ibpgo( Klu  vE,EL 1=6;bx0)oudKmk 48;oy( xbQbg9k 

xbQbg9k vo6roTkฤ gskob( ภla\e).  

 ทหม v5 g-k 48K v,&]Qbdkpy ik=k8kigd hdi9(bKly 1x8eCbฆ lmYT 

ภlg'Ao/ l6xX bgpkxb g-k xibr&k=gdk v,&]Qbdkpy ik=k8kigd hdi9b(Kly 

1x8ebC lmYT vgo(Klb[ Irs<mg9(o ,kwg;o. 9I9xb l6my l6xX bgpk xibr&k=gdk 

vgodxibpkgpo r6mTL v;wWy 4kl9bV t,<L v;wWy 4kl9bV l'AL 

v;wWy 4kl9b/ l6xX bpL xo xibr&k=dL vgo(Klu Irs<mg9(k ,kwgK 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
  ฟ d. lu. B vo6rmTk  ห d. c. ,. 1x80bC 
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 (คําอานสําเนาจากหนังสือพระไตรปฎกฉบับจริง) 

 
เอกสารอางอิง ดูบรรณานุกรม 


