
ความเปนมาของอักษรไทยนอย 
  

 อักษรไทยนอย เปนอักษรสกุลไทย เพราะมีรูปสัณฐานตัวอักษรและอักขรวิธีเหมือนอักขรวิธี
อักษรไทย แมจะมีอักขรวิธีอักษรธรรมเขามาปะปนบาง เปนอักษรที่ใชอยูในกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาวท่ีอาศัย
อยูลุมแมน้ําโขง กลาวคือทั้งอาณาจักรลานชาง (สปป.ลาว) และภาคอีสานของไทยบางสวน โดยมีศูนยกลาง
วัฒนธรรมอยูที่เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน โดยใชตัวอักษรไทยนอยเปนอักษรทางราชการที่จด
บันทึกเรื่องราวตางๆ ที่เปนคดีโลก เชน หนังสือราชการ (ใบบอกหรือลายจุม) กฎหมาย วรรณกรรมนิทาน 
เปนตน  สวน     คดีธรรมหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา เชน พระธรรมคัมภีร ชาดก คาถาอาคม เปนตน จะ
ใชอักษรธรรมในการบันทึก เพราะถือวาเปนตัวอักษรที่ศักดิ์สิทธิ์ 
 จากการศึกษาดานจารึกประกอบกับหลักฐานทางดานประวัติศาสตรของนักอักขรวิทยา พบวา
อักษรไทยนอยไดพัฒนามาจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไท แหงสุโขทัย (พ.ศ.๑๘๙๐-๑๘๑๑) ดังจะเห็นได
จากจารึกลายเขียนสีที่ผนังถํ้านางอัน เมืองหลวงพระบาง (ไมบอกศักราช) หรือศิลาจารึกพระธาตุรางบาน
แร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. ๑๘๙๓)  ซ่ึงเปนจารึกในระยะแรกๆ มีรูปแบบตัวอักษรและ
อักขรวิธีเหมือนกับตัวอักษรของพระยาลิไท  ระยะหลังจาก พ.ศ.๒๐๐๐ เปนตนมาพบวา ศิลาจารึกในภาค
อีสานจํานวนมากที่เขียนดวยอักษรไทยนอยไดคล่ีคลายรูปแบบสัณฐานไปจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไท 
แตกลับไปมีรูปแบบสัณฐานคลายกับอักษรฝกขามของอาณาจักรลานนามากขึ้น ซ่ึงอาจเปนเพราะวา 
อาณาจักรลานชางมีความใกลชิดกับอาณาจักรลานนาและสืบทอดวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรลานนา
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เชน สมัยพระเจาวิชุลราชที่ไดฟนฟูและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก
เชียงใหม  ในสมัยพระเจาโพธิสาลราช พระโอรสของพระเจาวิชุลราชก็ไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงเมือง
เชียงใหม และไดขอพระเถระจากเชียงใหมคือ    พระเทพมงคลกับบริวารพรอมทั้งพระธรรมคัมภีร ๖๐ 
คัมภีรไปเผยแผที่อาณาจักรลานชางดวย และในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชพระโอรสของพระเจาโพธิสาล
ราช ไดเสด็จไปครองเมืองเชียงใหมอยูระยะหนึ่ง (พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๐๙๓) เมื่อพระเจาโพธิสาลราชสวรรคตก็
ไดกลับไปครองอาณาจักรลานชาง พรอมทั้งไดนําเอาพระพุทธรูปและพระธรรมคัมภีร ตลอดถึง
นักปราชญราชบัณฑิต และชางฝมือกลับไปดวย จึงเปนไปไดวาอักษรฝกขามของลานนาจึงเขามามี
อิทธิพลตออักษรไทยนอย ซ่ึงอักษรฝกขามนั้นก็ไดคล่ีคลายหรือพัฒนามาจากอักษรไทยสุโขทัยสมัยพระ
ยาลิไทเหมือนกัน ฉะนั้นการแพรกระจายของอักษรสุโขทัยเขาสูดินแดนอาณาจักรลานชางหรือชุมชนลุม
แมน้ําโขงนั้นสรุปจากที่ศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก๑ ไดกลาวสรุปไว ๒ ระยะดวยกัน ดังนี้ 
 
 
                                                           

๑ ธวัช  ปุณโณทก. อักษรโบราณอีสาน : อักขรวิทยาอักษรตัวธรรมและไทยนอย. (กรุงเทพฯ : สยาม
เพรสแมเนจเมนท). ๘๙–๙๓. 
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 ๑. ระยะแรกของการแพรกระจายอักษรสุโขทัยเขาสูลุมแมน้ําโขงโดยตรง 
  ๑.๑ เหตุผลทางดานประวัติศาสตร จากหลักฐานทางดานประวัติศาสตรพบวา อาณาจักร
สุโขทัยไดติดตอกับดินแดนลุมแมน้ําโขงและมีความสัมพันธอยางใกลชิดในฐานะที่เปนรัฐไทยดวยกัน 
เชน ในสมัยพอขุนรามคําแหงไดกลาวถึงดินแดนอาณาจักรสุโขทัยและชุมชนลุมแมน้ําโขงหลายครั้งใน
ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง(หลักที่ ๑) เชน  
  - “…ทั้งมาลาวกาวและไทย เมืองใตหลาฟา…ไทยชาวอูชาวของมาออก” 
  - “…เทาฝงของถึงเวียงจันทนเวียงคําเปนที่แลว…” 
  ในสมัยพระยาลิไท ดินแดนลุมแมน้ําโขงไดมีผูนําชุมชนรวบรวมเปนรัฐเอกราชชื่อวา
พระเจาฟางุม ซ่ึงเปนการเริ่มตนประวัติศาสตรในดินแดนลุมแมน้ําโขงสืบตอมา สวนพระยาลิไทเองก็
ยอมรับความเปนเอกราชของพระเจาฟางุม ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๘ (เขาสุมนกูฏ)วา 
  “…เบื้องตะวันออก…เถิงของพระญาทาวฟางอม…”  
  จากขอความนี้แสดงใหเห็นวาพระยาลิไทนั้นทรงยอมรับความเปนรัฐที่อยูในการ
ปกครองของพระเจาฟางอม(ฟางุม)วาเปนรัฐอิสระหรือเปนรัฐเอกราช 
  ในตํานานมูลศาสนาซึ่งเปนตํานานการเผยแผศาสนา ไดกลาวถึงพระภิกษุเมืองสุโขทัย ๘ 
รูปที่ศึกษาพระพุทธศาสนาที่สํานักพระอุทุมพรมหาสวามีแหงเมืองพัน(ลัทธิลังกาวงศแบบรามัญ)ซ่ึงเปน
พระพุทธศาสนาที่ฟนฟูขึ้นในรัชสมัยพระยาลิไท ครั้นกลับมาถึงสุโขทัยแลวตางแยกยายกันไปเผยแผพุทธ
ศาสนานิกายลังกาวงศแบบรามัญในรัฐที่เปนชนชาติไทย โดยไดกลาวถึงพระสุวรรณคีรีเถระไปเผยแผ
พุทธศาสนาที่หลวงพระบางวา 
  “…เจาสุวัณณคีรีเอาศาสนาไปประดิษฐานในเมืองชะวา(ช่ือเดิมของเมืองหลวงพระ
บาง)…” 
  ๑.๒ เหตุผลทางดานรูปแบบตัวอักษร พระสุวรรณคีรีเถระที่นําพระพุทธศาสนาไปเผยแผ
ที่เมืองหลวงพระบาง ก็คงจะนําเอาตัวอักษรสุโขทัยสมัยพระยาลิไทไปใชบันทึกเรื่องราวทางพุทธศาสนา
เชนเดียวกันซึ่งเปนการแพรกระจายอักษรสุโขทัยเขาสูดินแดนลุมแมน้ําโขงดวย เชน จารึกลายเขียนสีที่
ผนังถํ้านางอัน (หางจากเมืองหลวงพระบางไปทางทิศตะวันตก ๒๕ กิโลเมตร) เปนตัวอยางอักษรสุโขทัย
สมัย   พระยาลิไทที่เขาสูดินแดนลุมแมน้ําโขงในสมัยนั้น สวนศิลาจารึกวัดแดนเมือง สราง พ.ศ.๒๐๗๓ 
ซ่ึงเปนระยะเวลาที่หางกันมาก พบวามีอักขรวิธีของอักษรตัวธรรมเขามาปะปนบาง แตรูปแบบตัวอักษรยัง
ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แสดงใหเห็นวาตัวอักษรสุโขทัยในสมัยพระยาลิไทยนั้นก็ยังใชสืบเนื่องมาจนถึง
ยุคที่วัฒนธรรมจากอาณาจักรลานนาเชียงใหมขามามีอิทธิพลตอดินแดนลุมแมน้ําโขง  
 

 ๒.ระยะที่ ๒ เปนการแพรกระจายอักษรสุโขทัยเขาสูลุมแมน้ําโขงโดยผานทางอาณาจักรลานนา
เชียงใหม 
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  ๒.๑ เหตุผลทางดานประวัติศาสตร ชุมชุนลุมแมน้ําโขงมีความใกลชิดกับภาคเหนือหรือ
อาณาจักรลานนามาโดยตลอด โดยเฉพาะสมัยตอนปลายราชวงศมังรายนับตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช
(พ.ศ.๑๙๘๔-๒๐๓๐) เปนตนมา พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก พระสงฆมีความสันทัดใน
พระไตรปฎกตลอดถึงไดมีการทําสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น และคัมภีรเหลานั้นไดแพรกระจายไปสู
อาณาจักรลานชางในสมัยพระเจาวิชุลราชบาง ในสมัยพระเจาโพธิสาลราชบาง ในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิ
ราชบางดังกลาวขางตน ทําใหอักษรฝกขาม(ซ่ึงพัฒนามาจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไทที่พระสุมนเถระ
นําเขาไปพรอมกับการเผยแพรพุทธศาสนาในดินแดนลานนาในสมัยเดียวกันกับพระสุวรรณคีรีเถระที่มา
เผยแผศาสนาในลานชาง)ที่ใชกันอยางแพรหลายในลานนาในสมัยนั้นแพรกระจายเขาสูดินแดนลุมแมน้ํา
โขงเปนอยางมาก ฉะนั้นตัวอักษร  ฝกขามซึ่งมีลักษณะคลายกับอักษรสุโขทัยสมัยพระยาลิไทซึ่งเขาไปมี
อิทธิพลอยูในดินแดนลุมแมน้ําโขงอยูกอนแลวยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น ตัวอักษรสุโขทัยสมัยพระยาลิไท
ผสมผสานกับตัวอักษรฝกขามที่เขาไปสูดินแดนลุมแมน้ําโขงไดพัฒนารูปแบบอักษรเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของกลุมคนลุมแมน้ําโขง ในที่สุดรูปแบบสัณฐานก็พัฒนาตางไปจากอักษรตนแบบจึงมีช่ือเรียกวา 
“อักษรไทยนอย” และอักษรไทยนอยในระยะแรกนี้ไดเปนตนแบบของอักษรไทยนอยในระยะหลงัรวมถงึ
ตัวอักษรลาวในปจจุบันดวย 
  ๒.๒ เหตุผลทางดานตัวอักษร จากการศึกษาศิลาจารึกที่สรางขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 
๒๑ ตอนปลาย ในดินแดนลุมแมน้ําโขงพบวา อักษรไทยนอยมีลักษณะเดียวกันกับอักษรฝกขามใน
ภาคเหนือทั้งรูปแบบและตัวอักษร และมีอักษรธรรมบางตัวและอักขรวิธีของอักษรธรรมบางสวนเขามา
ปะปนกับอักษรไทยนอย (การใชพยัญชนะตัวเฟองเปนตน) ซ่ึงรูปแบบดังกลาวก็คือรูปแบบอักษรยวน
ของเชียงใหมเขามาปะปนกับอักษรฝกขาม ฉะนั้นจึงเชื่อไดวาอักษรไทยนอยนั้นไดรับอิทธิพลจากอักษร
ฝกขามของภาคเหนืออีกสมัยหนึ่ง และไดพัฒนารูปแบบสัณฐานและอักขรวิธีเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ตนแบบ คอยเปนคอยไปจากอักษรฝกขามและอักษรสุโขทัยสมัยพระยาลิไทมากขึ้นตามลําดับ  

อักษรไทยนอยที่ถือวาเปนตนแบบของอักษรไทยนอยในปจจุบันซึ่งพบเห็นการคลี่คลายที่เร่ิม
แตกตางจากอักษรไทยสมัยสุโขทัยโดยไดพบวิธีการเขียนที่ใชัพยัญชนะซอนกันสองตัวแบบยอ โดยท่ี
พยัญชนะตัวหนาใชตัวเต็ม สวนพยัญชนะตัวหลังใชคร่ึงตัวหลังโดยจะเห็นการใชมากในสมัยหลัง ไดแก 
การเขียน ห นํา คือ ห นํา ม ( <) และ ห นํา น (O) ซ่ึงวิธีการดังกลาวไมพบในอักขรวิธีอักษรสมัยสุโขทัย 
วิธีการเขียนดังกลาวเริ่มปรากฏในจารึกแดนเมือง (พ.ศ. ๒๐๗๓) เปนตนมา 
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ตัวอยางอักษรไทยนอย 

 

                       จารึกวัดแดนเมือง ดาน ๑  (พ.ศ. ๒๐๗๓)  จารึกวัดศรีบุญเรือง   (พ.ศ. ๒๑๕๑) 
                       วัดปจจันตบุรี อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย                      วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.หนองคาย 
 

 
 

ตัวอยางอักษรไทยนอยที่จารในใบลานในปจจุบัน 
 

อักขรวิธีอักษรไทยนอย 
 

 อักษรไทยนอย หรืออักษรลาวเดิม เปนอักษรที่นิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคดีโลกโดยเฉพาะ
กฎหมาย พงศาวดาร ประวัติศาสตร หรือวรรณกรรมนิทานพื้นบาน ไมนิยมเขียนเรื่องเกี่ยวกับคดีธรรม 
โดยเฉพาะเรื่องที่เขียนดวยภาษาบาลี เพราะมีตัวอักษรนอยไมพอตอการเขียน แตนิยมเขียนภาษาถิ่น(ภาษา
ลาวและภาษาไทยถิ่นอีสาน)ซ่ึงจะมีพยัญชนะที่ตรงกับเสียงภาษาถิ่นเทานั้น อักขรวิธีของอักษรไทยนอย
สวนมากจะเหมือนกันกับอักขรวิธีของไทยปจจุบันและอักขรวิธีลาว(เพราะอักษรไทยนอยเปนตนแบบ
ของอักษรลาว) จะแตกตางตรงที่มีอักขรวิธีอักษรธรรมปะปนอยูบาง เชนตัว หยอหยาดน้ํา( ย หางยาว) 
การใชสระเอียที่มีตัวสะกดจะใชเชิง ย ตัวเดียว หรือการใชตัวเฟองในอักษรธรรมมาประสมกับพยัญชนะ
ของอักษรไทยนอย เปนตนโดยอักขรวิธีของอักษรไทยนอยจะวางพยัญชนะตนไวบนบรรทัด และวางสระ
ไวรอบพยัญชนะตน คือดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานลางเหมือนอักขรวิธีไทยปจจุบัน พยัญชนะ
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ตัวสะกดก็วางไวบนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะ(ยกเวน ตัว ย สะกด)  สวนพยัญชนะตัวควบกล้ํา จะวาง
ไวใตบรรทัด  

พยัญชนะอักษรไทยนอย 
 

      พยัญชนะเดีย่วอักษรไทยนอยมี ๒๗ รูป คือ  

 d   0  8  '  0  =   
 ก  ข  ค  ง  จ  ช,ซ 
 f  9  5  m  o   [ 
 ด  ต  ถ  ท  น  บ 
 x  z  /  r  a  ,  
 ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ม 
 p  I  ]  ;  l  s 
 ย  ร  ล  ว  ส  ห 
 v  ?  i 
 อ  อย  ฮ  
 

พยัญชนะควบกล้ํา 
      พยัญชนะควบกล้ํา หรือพยัญชนะตวันําและพยัญชนะตวัตามที่ปรากฏมากที่สุดมี ๖ รูป คือ เมื่อ
พยัญชนะตัวตาม  ตามหลังพยัญชนะตวันํา มักจะเปลีย่นรูปโดยตัวตามจะใชคร่ึงตัว (น และ ม) หรือใชตัว
เฟองของอักษรธรรม (ย และ ล) ดังนี ้
 s (ห) o (น)  มีรูปเปน  O เชน Ok,    (หนาม)  
 s  (ห) , (ม)  มีรูปเปน  < เชน <kd    (หมาก)  
 s (ห) ] (ล)  มีรูปเปน  s} (หรือ) S เชน   s}bo (หรือ)  Sbo  (หล้ิน = เลน) 
 s (ห) p (ย)  มีรูปเปน  sP เชน sPk  (หญา) 
 r (พ) p (ย)  มีรูปเปน  rP เชน rPkf  (พยาธิ)  
 l (ส) o (น)  มีรูปเปน  lC เชน lCv'   (สนอง) เชน 
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หลักการเขียนพยัญชนะอักษรไทยนอย 
 การเขียนอกัษรไทยนอยโดยทั่วๆ ไปนั้นนยิมเริ่มเขียนตั้งแตหวัตัวอักษรเหมือนกับอกัษรไทย แต
ตางกันที่อักษรไทยนอยนิยมเขียน ใตเสนบรรทัดซึ่งแตกตางกับการเขยีนอักษรไทยในปจจุบันทีเ่ขียนบน
เสนบรรทัด  

d d       d    d 

0 0      0     0 
8 8       8     8 

' '      ' 

0 0      0    0 

= =     =   =     = 

f f     f 

9 9    9   9 

5 5     5   5 

m m    m   m 
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o o    o   o 

[ [    [   [ 

x x     x   x 

z z     z   z 

/ /      /    / 

r r     r    r 

a a    a     a    a 

, ,     ,   , 

p p      p    p 

I I      I   I 

] ]      ]    ] 

; ;    ;    ; 
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l l       l    l 

s s      s    s 

v v       v    v 

? ?       ?    ? 

i i    i    i 
 
 

สระ 
 

 สระอักษรไทยนอยใชเขียนไวรอบพยัญชนะตวัเต็ม คือ ดานหนา เรียกวา สระหนา ดานหลัง 
เรียกวา สระหลัง ดานบน เรียกวา สระบน ดานลาง เรียกวา สระลาง เหมือนสระอักษรไทยปจจุบนั มี  ๒๓ 
รูป ดังนี ้
 vt  vk     vb   vu  v7  vn  
 อะ  อา  อิ  อี  อึ  อื 

v6  v̂   gvt  gv  cvt  cv 
อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  

 Fvt   Fv   gvkt   vv  vA;  gvyP 
 โอะ  โอ  เอาะ  ออ  อัว  เอีย 
 gvb  gvnv   vYk   wv  gvAk    

เออ  เอือ  อํา  ไอ  เอา   
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สระพิเศษ อีก ๒ ตัว คือ 
๑.    –P    ตัว ย เฟอง ใชเขียนแทนสระเอยี เมื่อมีตัวสะกด เหมือนกับอกัษรธรรมอีสาน เชน    

dP; (เกี่ยว), lP' (เสียง) 

๒.     -V   ตัว หยอหยาดน้ํา ใชเทากับเสียง สระออ สะกดดวย ย (ออย) เหมือนกับอกัษรธรรมอีสาน 

เชน  8V (คอย),  oV (นอย)  
 
 

หลักการเขียนสระอักษรไทยนอย 
 การเขียนสระอักษรไทยนอยโดยทัว่ๆ ไปนั้นนยิมเขียนใตเสนบรรทัดเหมือนกับพยญัชนะ
อักษรไทยนอย ดังนี้ 
 

− t  t      t                                                                           

−k k     k                                                                       
b b−b          

u u−u       

b7 b7 b7−b7  

nn nn nn −nn  

−66  6                                                       
−̂̂  6        ̂ 
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g−t g    g    g t 

g− g      g         

c − t g      c   c t                                              

c − g      c                                

F − t F      F   F t                                                            

F− F      F                                                                   

g−kt g   g k    g kt                                        

− v v   v   v                                                      

− A; ;      ;         A;                                                

g −y P g    P    P   g yP    

g −b g     g b                                                              

g −nv   g     g n       g  nv                                     

−Yk k    k    e  
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w− w     w                                                                

g− Ak g     g  k      g  Ak                               
 
 

ตัวสะกด 
ตัวสะกดในอกัขรวิธีอักษรไทยนอยนั้น นยิมสะกดดวยพยัญชนะเต็มโดยเขียนไวบรรทัดเดียวกัน

กับพยัญชนะตน  โดยมีตวัสะกด ๘ เหมือนอักขรวิธีภาษาไทยปจจุบนัคือ  
๑.   d (แมกก)  เชน   ,kd (มาก)  0ud (จกี)  ]̂d (ลูก)  cvd  (แอก) 

๒.  f๒  (แมกด)  เชน lkf , lkL (สาด)  87f, 87&L  (คึด)   pkf, pkL    (ญาติ)  

๓.  [ (แมกบ)  เชน 0k[    (ขาบ)    [u[   (บีบ)  c0[  (แจบ)     F][  (โลภ) 
๔.   ' (แมกง) เชน 8u'   (คีง)  l̂' (สูง) cx'  (แปง)  ]P'   (เล้ียง) 

 ๕. o (แมกน) เชน   dAo (กน)  lbo (ส้ิน)  8no (คืน)   ginvo (เฮือน) 
๖. , (แมกม)  เชน   0k, (จาม)  cd, (แกม) lA, (สม)   lP, (เสียม) 

๗.  p๓ (แมเกย)  เชน    0kp, 0kP  (ขาย)  :kp, :kP  (ชาย,ทราย)  g]bp, g]bP (เลย) 
I;p, I;P (รวย)  

๘.   ; (แมเกอว)  เชน    dk;  (กาว) c0; (แขว)  g]y; (เลว) dP;  (เกี่ยว) 
 

วรรณยุกต 
 วรรณยกุตในอักษรไทยนอยไมมีรูปเหมือนกับอักษรธรรมอีสาน แตมีเสียงวรรณยุกต

ครบทั้ง ๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยท่ีผูอานตองฝนหาเสียงเอาเองตามความหมายของประโยคหรอื
ขอความนั้นๆ เปนเกณฑในการพิจารณา เหมือนกนักับอกัษรธรรมอีสานทุกประการ (แตอักษรลาวซึ่ง
พัฒนาจากอกัษรไทยนอยไปเปนอักษรประจําชาติไดเพิม่วรรณยกุตเหมือนอักขรวิธีไทย และปรับปรุง
พยัญชนะบางตัวเพื่อใหสะดวกแกการพิมพ) 

 
                                                           

๒ แมกก ใชประสมกันทั้ง f (ด) และเชิง L (ส) 
๓ แมเกย ใชประสมกันทั้งตัวเต็ม ( p ) และตัวเชิง (P ) 
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เครื่องหมาย 
 เครื่องหมายในอักษรไทยนอยมีดังนี้  

๑.    ¯ y   ไมซัด ใชเปนไมหันอากาศ ในคําทีป่ระกอบดวยสระอะ ที่มีตัวสะกด เชน  
vyo  (อัน)    oyo (นั้น)  

  ใชประกอบกบัคําที่ประสมดวยสระ เอะ เอ ที่มีตัวสะกด  เชน  
gxyo (เปน)   gsyf, gsyL   (เหต)ุ 

  ใชประกอบกบัสระ เอีย ที่ไมมีตัวสะกด เชน  
glyP   (เสีย)  g,yP   (เมีย) 

๒.  ¯ Y นิคหิต  ใชแทนเสียงสระ ออ ที่ไมมีตัวสะกด  เมื่อเขียนภาษาอีสาน เชน    
    [Y (บ)  rY (พอ)  dY (ก)็ 
๓.  Ā   ไมกง หรือไมกม ใช เขียนแทนสระโอะ ลดรูป เชน   
    8A, (คม)   9Ao (ตน) 
๔.  # , #  ไมยมก เหมือนเลข ๒  ใชเขยีนซํ้าคําหรือซํ้าความ เชน  
    9k' # (ตางๆ)     ok #  (นานา) 
๕.         เครือ่งหมายควง คลายเครื่องหมายปกกา ใชสําหรับอานคําหรือขอความตอเนื่องที่อยูดานหนา 
(อานประสมกบัคําบนกอนแลวคอยอานประสมกับคําลางตามลําดับ) เชน 
     fu 
  8Ao                   Zคนดี คนเลว) 
    g]y; 
                    ช่ัง                                                                                        
๖.         ตําลึง      บาท          เครื่องหมายมาตราชั่ง  เชน           ขิง           ๑ 
            เฟอง      สลึง                                                                                        ๒ 
                   ไพ                                                                        อานวา   ขงิ ๑ ตําลึง ๒ สลึง 
 

ตัวเลข 
  

 ตัวเลขในอกัษรไทยนอยมี ๑๐ รูป เหมือนภาษาไทยปจจบุัน ดังนี ้
 @ #,# $,$ % * (,( ) _ +  Q 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙     ๐ 
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หมายเหตุ 
 ๑. เลขหลักหนวยเขียนตามปกติ เหมือนอักขรวิธีไทยปจจุบัน 
 ๒. เลขหลักสิบ สวนมากจะเขียนจํานวนเต็มสิบแลวตามดวยจํานวนเศษ (ยกเวน ๒๐ - ๒๙ 
บางครั้งใชคําวา ซาว หมายถึง ๒๐ แทน) เชน  

    #Q*  (๒๕)    หรือ       :k; *  (๒๕)       %Q_     (๔๘) 
 ๓. เลขหลักรอยขึ้นไปจะใชตัวหนงัสือบอกจํานวนเต็ม ตามดวยจํานวนเศษ เชน 

    # iV (๒๐๐)    # ryo * iV %Q+ ( ๒,๕๔๙)    _ <no % ryo  (๘๔,๐๐๐)  
 ๔. บางครั้งก็เขียนตามปกตเิหมือนอักขรวธีิไทยปจจุบนั เชน 

_Q  (๘๐)   $QQ  (๓๐๐)   (QQQ (๖,๐๐๐)   
 

วิธีประสมอกัษร 
 วิธีประสมอักษรของอักษรไทยนอยเหมือนกับอักขรวิธีภาษาไทยปจจบุัน คือ วางสระไว

รอบพยัญชนะตน ทั้งดานหนา ดานหลัง ดานลาง และดานบน พยัญชนะตัวสะกดก็เขยีนไวบนบรรทัด
เดียวกันกับพยญัชนะตน โดยใชพยัญชนะเต็ม (ยกเวน ตวั ย สะกดทีใ่ชตัวเฟอง ย) สวนพยัญชนะควบกล้ํา
จะใชพยัญชนะตัวเฟองของอักษรธรรมอีสานมาปะปนบาง และการใชสระเอยีที่มีตวัสะกดจะใชเชิง ย ตัว
เดียว เหมือนอกัขรวิธีอักษรธรรมอีสาน 
 การประกอบพยัญชนะตนกบัสระหนา ตวัอยางเชน 
  wx (ไป)      cd (แก)        F9 (โต)         
 การประกอบพยัญชนะตนกบัสระหลัง ตัวอยางเชน 
  9k (ตา)     ,k (มา)      oe (นํา) 

การประกอบพยัญชนะตนกบัสระบน ตัวอยางเชน 
   ,u  (มี)      =n (ช่ือ)  0'b  (จิง)     
การประกอบพยัญชนะตนกบัสระลาง ตัวอยางเชน 
 Ô (หนู)      0̂' (จูง)        x̂ (ปู) 
การประกอบพยัญชนะตนกบัสระหนาและสระหลัง ตัวอยางเชน 

 g0Ak (เจา) gdAk (เกา) g0Ak (เขา)  
การประกอบพยัญชนะตนกบัสระหนา และสระบน ตวัอยางเชน 
 g5b' (เถิง)  gdbo (เกนิ) g]bP  (เลย) 
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****************** 
แบบฝกหัดอานที่ ๑ 

(แจกแม ก กา และตัวสะกด) 
การแจกวิธีประสมอักษรตอไปนี้ จะใชพยญัชนะ ก เปนตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนอักษรไทยนอยได

ฝกหัดอานและหัดแจกใหเขาใจ เพื่อแจกพยัญชนะตวัอ่ืนๆ ซ่ึงแจกเหมอืนกันดังนี ้
 
การแจกสระ  

dt  dk  db  du  d7  dn 

 กะ  กา  กิ  กี  กึ  กื 
 d6  d^  gdt  gd   cdt  cd 

 กุ  กู  เกะ  เก  แกะ  แก 
 Fdt  Fd   gdkt  dv(ใช dY แทน) dB;  gdyP 
 โกะ  โก  เกาะ  กอ    กัว  เกีย 
 gdnv  gdb   dYk  wd  gdBk 

 เกือ  เกอ  กํา  ไก   เกา   
 
การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กก 

dyd  dkd  dbd  dud  d7d  dnd 
 กัก  กาก  กิก  กีก  กึก  กืก  
 d6d  d^d  gdyd  cdd  dBd  Fdd 

กุก  กูก  เก็ก/เกก  แกก  กก  โกก 
 dvd  d;d  dPd  gdnvd gdbd 

กอก  กวก  เกียก  เกือก  เกิก 
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การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กด 

dyf  dkf  dbf  duf  d7f  dnf 
 กัด  กาด  กิด  กีด  กึด  กืด  
 d6f  d^f  gdyf  cdf  dBf  Fdf 

กุด  กูด  เก็ด/เกด  แกด  กด  โกด 
 dvf  d;f  dPf  gdnvf gdbf 

กอด  กวด  เกียด  เกือด  เกิด 
 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กบ 

dy[  dk[  db[  du[  d7[  dn[ 

กับ  กาบ  กิบ  กีบ  กึบ  กืบ  
 d6[  d^[  gdy[  cd[  dB[  Fd[ 

กุบ  กูบ  เก็บ/เกบ  แกบ  กบ  โกบ 
 dv[  d;[  dP[  gdnv[ gdb[ 

กอบ  กวบ  เกียบ  เกือบ  เกิบ 
 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กง 
dy\  dk\  db\  du\  d7\  dn\ 

 กัง  กาง  กิง  กีง  กึง  กืง  
 d6\  d^\  gdy\  cd\  dB\  Fd\ 

กุง  กูง  เก็ง/เกง  แกง  กง  โกง 

 dv\  d;\  dP\  gdnv\  gdb\ 

กอง  กวง  เกียง  เกือง  เกิง 
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การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กน 

dyo  dko  dbo  duo  d7o  dno 
 กัน  กาน  กิน  กีน  กึน  กืน  
 d6o  d^o  gdyo  cdo  dBo  Fdo 

กุน  กูน  เก็น/เกน  แกน  กน  โกน
 dvo  d;o  dPo  gdnvo gdbo 

กอน  กวน  เกียน  เกือน  เกิน 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กม 

dy,  dk,  db,  du,  d7,  dn, 
 กัม  กาม  กิม  กีม  กึม  กืม  
 d6,  d^,  gdy,  cd,  dB,  Fd, 

กุม  กูม  เกม  แกม  กม  โกม 

 dv,  d;,  dP,  gdnv, gdb, 

กอม  กวม  เกียม  เกือม  เกิม 
 
การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม เกย 

dyp (ใช wd แทน)dkp  dbp  dup  d7p  dnp 

 กัย  กาย  กิย  กีย  กึย  กืย 

 d6p  d^p  Fdp   dvp  d;p    gdnvp 

กุย  กูย  โกย  กอย  กวย  เกือย 

 gdbp 

เกย 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม เกอว 
dk;  db;  du;  gd;  cd;  dP;  
กาว  กิว  กีว  เกว  แกว  เกียว 
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แบบฝกหัดอานที่ ๒ 
ตัวอยางอักษรไทยนอยขอความคัดลอกจากเรื่อง สมาสสงสาร 
(จากหนังสืออักษรโบราณอสีาน ของศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก) 
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แบบฝกหัดอานที่ ๓ 
ตัวอยางอักษรไทยนอย คัดลอกจากตนฉบับพงศาวดารเมืองสกลนคร 

(จากหนังสืออักษรโบราณอสีาน ของศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก) 
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คําอานปจจุบัน  พงศาวดารเมืองสกลนคร 
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แบบฝกหัดอานที่ ๔ 
ตัวอยาง ตนฉบับลายมอืพงศาวดารเมืองสกลนคร 

(จากหนังสืออักษรโบราณอสีาน ของศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก) 
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แบบฝกหัดอานที่ ๕ 
(ตัวอยาง  กฎหมายโบราณ  จากเอกสารใบลาน) 
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      แบบฝกหัดอานที่ ๕ 
(ตัวอยาง  กฎหมายโบราณ  จากเอกสารสมุดขอย) 
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