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1.  rtpao-tot   พยัญชนะลาว  ม ี27 ตัว 
d wdj   0 w0j      7 7;kp ‘ ‘q;     
9 9vd   l glnv    - -hk’      p p5’   
f gfad    8 8k      4 4q’ m m5’      
o oqd     [ c[h      x xk z gzuh’ 
/ /qo    r r6      2 w2 , c,;      
1 1k    ] ]y’     ; ;u        s sjko 
v 3v   I gInvo      
* i  (ร)  ไดประกาศใชเมื่อเร็วๆ นี ้เพื่อใชเขียน  
    ทบัศัพทภาษาตางประเทศ เชน  vk2iydk 

2. อักษรประสม     s’    sp    s;  
    \ (หม)     | (หน)    s^  (หล) 
3.  สระภาษาลาวมี 28 เสียง คือ    
    (ตัว X แทนพยัญชนะหนึ่งตัว) 
Vt  Vk Vy Vu Vb Vn 
V5 V6 gVt gV      cVt cV 
3Vt 3V    gVkt   V= หรือ   VvV  
Vy gVu     gVap  gVp Vq;t Vq; 
gVbv gVnv  Ve wV     .V     gVqk 

4. วรรณยกุต มี 4 รูป 5 เสียงเหมือนภาษาไทย 
Vj Vh VH VJ 

5. ตัวควบกล้ํา 
ภาษาลาว มีตัวควบตัวเดียว คือ "ว"  เชน     

d;jk  0;k  7;ao  fu8;k   m;kp 
6. ภาษาลาวไมมี  อ นํา ย   แตใชตัว   1  ย ยา   
    (หางยาว)  ดังนี้   อยา  1jk อยู   16j        
   อยาง    1jk’      อยาก  1kd   
    (ถาตัวหางสั้น   pkd   อานวา ยาก) 
7. ใชไมยมกเพื่อซ้ําคําเหมือนภาษาไทย   เชน      
    8jk' M     g]ad M    ohvp M     cxd M      
8. สะกดตรงมาตราเสมอ คือ 
    แม กก  สะกดดวย  d  เชน  l5dm5d 
    แม กด  สะกดดวย  f  เชน ]kf-tdko 
    แม กบ สะกดดวย  [  เชน [k[ 
     แม กม สะกดดวย  ,  เชน  s^5, หรือ  s]5, 
     แม กน สะกดดวย  o  เชน  ryfltfko 
     แม เกอย สะกดดวย   p เชน  [aopkp 
     แม เกอว สะกดดวย   ; เชน  0k;    
8.  ไ-ย  หรือ  อัย  ใช    w  ตัวเดียว เชน   w-      
    ltw\ (สมัย)   zhkvtokw,  (ผาเยน็) 

9.  ใชไมมวนคลายภาษาไทย   เชน    .o .9 
10. ใชเครื่องหมาย     a    (เรียกวา "ไมกัน" )   
     บังคับใหเปนเสียงสั้น เหมือน    ็  ภาษาไทย 
 เชน   c0a'   gxao   (แข็ง เปน) 
 
สรุปขอแตกตางกับภาษาไทย 
1. ตัว หม  หน  หล     ( \  |  s^ หรือ s] ) 
2. รูปสระ  อิ  อี  อึ  อื    ( Vy  Vu  Vb  Vn ) 
3. สระ อือ  เชน  คือ  มือ    ปน   ยมื  
    ( 7n  ,n   xno  pn, ) 
4. สระเอะ  เชน  เปน  เต็ม  เห็น   
    ( gxao  g8a,   gsao ) 
5. สระแอะ  เชน  แข็ง     ( c0a' ) 
6. สระโอะเมื่อมีตัวสะกด เชน  บน  ขน   สม  

    ( [qo  0qo  lqh, ) 
7. สระ ออ  แม ก กา  เชน  พอ  หมอ   ( r=   \= ) 
 เมื่อมีตัวสะกด เชน  สอน  นอก  ( lvo  ovd ) 
8. สระ เออะ  เออ  เชน  เจอะ  เจอ  เปดเผย    

    ( g9y  g9u   gxufgzup ) 
9. สระเอียะ   เชน    เปยะ  เผียะ  ( gxap  gzap ) 



10. สระเอีย เชน   เบียร  เมีย   เสีย   
     ( g[p  g,p  glp )  
      เมื่อมีตัวสะกด เชน  เฮียน  เหลี่ยม  เกลี้ยง  
     ( IPo  s^Pj,  dPh' ) 
     ถาจะเขียน "ลูกเขยกินเบียร" เขียนภาษาลาววา  
       ] ูdg-updbog[p คนไทยอานวา "ลกูเขียกินเบย"   
11. สระเอือะ เอือ เชน  เปอะ  เสือ   เลื่อน    
      ( gxbv  glnv  g]njvo ) 
12. สระ อัวะ อัว เชน  มัว  ทั่ว  ขัว     
     ( ,q;  mqj;  0q; ) 
      เมื่อมีตัวสะกด เชน  ชวน   อวน    สวม      
    ( -;o  vh;o   lh;, ) 
13. สระเอา เชน  เบา  เขา  เสา  เหลา    
      ( g[qk  g0qk  glqk  gs^qk ) 
14. ทุกพยางคที่ออกเสียง อะ จะใสสระ  อะ  เชน 
       เกษตรกรรม  ( dtglf8tde) 
15. ปจจุบันเห็นมีการใชไมการันต และสะกดไมตรง 
       มาตรา (ในคําทับศัพทภาษาอังกฤษ)  เชน  
      ชื่อรายการทีวี  ]k;l8ki  c-oco] 

16. มีการใชเครื่องหมายวรรคตอนคลายภาษาอังกฤษ 
      เชนใชจุด (ฟูลสตอป) ปดทายประโยค  

ลองอานเบิ่ง 

-q,me,t-kfpk,c]’ 
  r=g,njvl6]y3pphkp 

7jkp7je]q’c]’  
gIqk,krkdaowx 
mjP;8uofvpd;hk’ 
gxaomujpyolt|5dc,h’ 
,kp,t3o.ol;jk’ 
grktgrnjv]q,]j;’8hv’ 
g1ao-hvp-njo.9D 

        |jvp|bj’wfh 
]P[xjkc7,g0qk 
gfyowxr=7k;g4y’ 
mqj’,u|v’ohe 
gsao\6jgpnv’1no-hv’ 
-5,dyosphkvjvo 
c]h;g]qjk]q’fnj,ohe 
|v’oAo76j8q;D 

 
 
 

 
ซมทํามะซาดยามแลง 

พอเมื่อสูลิโยยาย 
คายค่าํลงแลง 
เฮามาพากันไป 
เที่ยวตีนดอยกวาง 
เปนที่ยินสนุกแมง 
มาย มโนในสวาง 
เพาะเพื่อลมลวงตอง 
เย็นซอยซื่นใจ 
 หนอยหนึ่งได 
เลียบปาแคมเขา 
เดินไปพอคาวเถิง 
ทงมีหนองน้ํา 
เห็นหมูเยืองยืนซอง 
ซุมกินหญาออน 
แลวเลาลงดื่มน้ํา 
หนองนั้นคูตัว 

lt[kpfuDD 
 

(rb,fh;pavo9  loasnew.ttf ครูวัฒนปรับใหพิมพ
สัมผัสแบบอักษรไทย) 


