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อักษรธรรมอีสานเปน
เมือง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งว
คลายกันเปนเพราะอักษรธรร
พัฒนาการมาจากอักษรมอญโบ
อักษรตัวธรรมที่ใชในภาคอีส
เมืองในภาคเหนือ ซ่ึงทั้งอักษ
มอญโบราณที่หริภุญไชย นั่น
เปนตนแบบของอักษรยวนภาค
 สาเหตุที่เชื่อวาอักษรธ
หลักฐานทางประวัติศาสตรเปน
(รวมถึงภาคอีสานบางสวน) และ
และความสัมพันธทางสายเลือด
อาณาจักรลานชางไดฟนฟแูละท
เชียงใหมและมีพระเถระผูใหญ
โพธิสาลราช (๒๐๖๓–๒๐๙๓
และในสมยัเดยีวกนันีพ้ระเจาโพ
พระไตรปฎกจากเชียงใหมมาเผ
ราช พระโอรสของพระเจา
ระยะหนึ่งเพราะทางเชียงใหมข
จึงเสด็จกลับไปครองอาณาจกัร
คัมภีร วรรณคดี นักปราชญรา
ที่ใชกันแพรหลายในอาณาจกัร
ยิ่งขึ้นตามลําดบั ในระยะแรกๆ
ลานนามาใชในอาณาจกัรลานช
เชน จารึกฐานพระพุทธรูปวดัส
ในพระอุโบสถวัดพระธาตพุน
ดังกลาวมีรูปแบบสัณฐานตวัอ

                                                  
๑ ธวัช ปุณโณทก. อักษรโ

แมเนจเมนท,๒๕๔๐, ๕๔ . 
 ความเปนมาของอักษรธรรมอีสา
ตัวอักษรที่มีรูปลักษณะที่กลมคลายกันกับอักษรธรรมลานนา หรือตัว
าอักษรยวนเปนอยางมาก จะแตกตางกันบางบางตัวเทานั้น สาเหตุที่
มอีสานนั้นไดรับอิทธิพลและสืบทอดมาจากอักษรธรรมลานนา ซ่ึงมี
ราณดังที่ศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก๑กลาววา เมื่อศึกษารูปแบบของ
านและลานชางแลวพบวามีรูปแบบคลายกับอักษรยวนหรืออักษรตัว
รตัวธรรมและอักษรตัวยวนในภาคเหนือนั้นไดสืบทอดมาจากอักษร
คืออักษรมอญหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ ๑๘ (คริสตศตวรรษที่ ๑๒) 
เหนือและอักษรธรรมอีสาน 
รรมอีสานไดรับอิทธิพลและสืบทอดมาจากอักษรธรรมลานนาเพราะ
เครื่องยืนยันที่ชัดเจนโดยกลาวถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรลานชาง
อาณาจักรลานนาในสมัยราชวงศมังราย ทั้งทางดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
แหงเจาผูปกครองอาณาจักรทั้งสอง  กลาวคือในสมัยพระเจาวิชุลราช แหง
ํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศโดยไดรับการสบืทอดมาจาก
จากลานชางมาศกึษาพระธรรมวนิัยจากลานนาดวย ตอมาในสมยัพระเจา
) พระโอรสของพระเจาวิชุลราช ไดสมรสกับพระธดิาเจาเมืองเชยีงใหม
ธิสาลราชไดขอพระเทพมงคลเถระและบริวารพรอมทัง้คัมภีร
ยแผลานชางเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๖ อีกดวย ตอมาในสมยัพระเจาไชยเชษฐาธิ
โพธิสาลราชและเจาหญิงเมอืงเชียงใหมไดเสด็จไปครองเมืองเชียงใหมอยู
าดผูสืบเชื้อสาย (พ.ศ.๒๐๙๑–๒๐๙๓) เมือ่พระเจาโพธิสาลราชสวรรคต
ลานชาง และในการกลบัมาครั้งนั้นพระองคคงจะไดนําเอาพระธรรม
ชบัณฑิตตลอดถึงชางฝมือ กลับมาลานชางดวย  ฉะนั้นตัวอักษรลานนา
ลานนาในขณะนัน้กน็าจะไดเขามามีบทบาทตออาณาจกัรลานชางมาก
 อักษรทั้ง ๒ อาณาจักรนี้เปนอักษรแบบเดียวกันเพราะนําอักษรธรรม
างชวงตนๆ  ดังปรากฏในศิลาจารึกที่พบในภาคอีสานและลานชาง 
ีสะเกด เวียงจันทน (พ.ศ. ๒๐๓๓) จารึกฐานพระพุทธรูปพระประธาน
ม (พ.ศ. ๒๐๔๖) จารึกวัดถํ้าสุวรรณคูหา (พ.ศ.๒๑๐๖) เปนตน จารึก
ักษรเหมือนกันกับอักษรธรรมลานนาในชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน 

         
บราณอีสาน : อักขรวิทยาอักษรตัวธรรมและไทยนอย. กรุงเทพฯ : สยามเพรส 



เชน จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชยีงมั่น จงัหวัดเชียงใหม (พ.ศ. ๒๐๐๘) ศิลาจารึกวัดชางค้ํา จงัหวัด
นาน (พ.ศ. ๒๐๙๑) เปนตน ตอมารูปแบบของตัวอักษรลานนาและตัวอักษรธรรมไดพัฒนาแตกตาง
กันออกไปจนในปจจุบนัมีรูปแบบแตกตางกันบางบางประการ เชน ตัวอักษรธรรมลานนา ไดเพิ่ม
เสียงวรรณยุกต เพิ่มเครื่องหมายกํากับเสียงตัวพยัญชนะ เปนตน สวนตัวอักษรธรรมในลานชางไมได
เพิ่มเติมอะไรมากและก็นํามาใชในภาคอีสานของไทยสบืตอมา  
 สาเหตุที่ช่ือวาตัวอักษรธรรมนั้น เพราะใชตวัอักษรชนิดนีใ้นการบันทกึเรื่องราวเกี่ยวกบั
พระพุทธศาสนาเชน พระไตรปฎก พระธรรมคัมภีรตางๆ เปนตน ซ่ึงถือวาเปนอักษรชั้นสูง อักษร
ศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษรชนิดนี้ใชในประเทศลาวก็เรียกวาตัวธรรมลาว ใชในภาคอีสานก็เรียกวา ตัวธรรม
อีสานตามแตละทองถ่ินจะเรียกแตก็คือตัวอักษรชนิดเดียวกันนั่นเอง 
 

ตัวอยางอักษรธรรมอีสาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลาจารึกวัดถํ้าสุวรรณคูหา (พ.ศ. ๒๑๐๖)   

 

อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัลําภ ู             บานทาขอนยาง
   

 

ตัวอยางอกัษรธรรมอีสานในเอกส
 

ศิลาจารึกวัดมหาผล (พ.ศ.๒๔๐๓) 
 

 ต.ทาขอนยาง อ.กนัทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 
ารใบลานในปจจุบัน 



 
 
 อักขรวิธีของอักษร
อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานจ
ไวรอบพยัญชนะตน คือดานห
พยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะ
รูป ซ่ึงเรียกวา “ตัวเฟอง” หรือ “
 
 

 พยัญชนะอักษรธร
 ๑. พยัญชนะตวัเต็ม
เปนพยัญชนะตน เขียนไวบนบร
 ๒. พยัญชนะตัวเฟ
พยัญชนะที่เขยีนครึ่งรูป หรือคร

พยัญชนะตัวเต็ม และ ตัวเฟอง ง
ตัวสะกดและพยัญชนะควบกล้ํา
 
 รูปพยัญชนะตวัอัก
วรรค ก  

ก ข 
ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ต

d D̃ - 
 

วรรค จ 
จ ฉ 

ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ต

0 ⅜̄ จ̄ ⅛̄ C 
 
 
 
 

วรรค ฏ 
   อักขรวิธีอกัษรธรรมอีสาน
ธรรมอีสานแตกตางจากอักขรวิธีของอักษรไทยปจจบุันบางอยาง โดย
ะวางพยัญชนะตนซึ่งเปนพยัญชนะตวัเต็มไวบนบรรทัด และวางสระ
นา ดานหลัง ดานบน ดานลางเหมือนอักขรวิธีไทยปจจุบัน สวน
ตัวควบกล้ํา จะวางไวใตบรรทัด โดยใชรูปพยัญชนะครึ่งตัวหรือคร่ึง
ตัวหอย” สวนพยัญชนะตวัสะกดที่ไมมรูีปครึ่งตัว จะเขียนดวยตวัเตม็  

 
พยัญชนะ 

รมอีสานแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  
  คือ พยญัชนะที่เขียนเต็มรูปตามรูปแบบปกติ มี ๓๗ รูป ทําหนาที่
รทัด 
อง หรือ ตัวหอย (บางทีเรียกวา “ตัวเชิง” เหมือนอกัษรขอม) คือ 
ึ่งตัว โดยเขียนไวใตบรรทัด ยกเวน ตัวเฟอง ร ( W˜  ) จะวางไวหนา

  \̄  (ไมอังแลน) จะวางไวบนพยัญชนะ  ทําหนาที่เปนพยัญชนะ
 

ษรธรรมอีสาน แบงตามวรรคแบบภาษาบาลี มีดังนี ้

ค ฆ ง 
ัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

_̃ 8 *̃ S ˜ฆ ' ˜ \ "̄ 

ช/ซ ฌ ญ 
ัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

ฉ̄ = +̄  ?̄ ฌ ¯ฑ P ¯ 



ฎ ฐ ฑ/ด ฒ ณ 
ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

ฏ ผ̄ ฯ ต̄ f F̄ < ¯ I ณ̄ 
 

วรรค ต 
ต ถ ท ธ น 

ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

9 (̄ 5 ต̄ m M̄ T ¯ ? o N̄ 
 

วรรค ป 
บ/ป ผ ฝ พ ฟ 

ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

[ ¯พ z ¯ / ¯ r ต̄ a ¯ 

ภ ม 
ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

4 ภ̄ , B̄   
 

เศษวรรค 
ย ร ล ว ส 

ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

p ¯ย i W¯ ] ¯ } ¯ ↕ ; ¯ : l ¯ป 

ห ฬ อ ฮ อย 
ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง ตัวเต็ม ตัวเฟอง 

s ห̄ > ¯ v Ū V ¯  ¯Z 

 
หมายเหตุ 
 ๑. พยัญชนะที่มีไวสําหรับเขียนภาษาบาลีไมนิยมนํามาเขียนภาษาอีสาน ไดแก ฆ ฉ ฌ ญ ฏ 
ฐ ณ ฬ  (เพราะมีเสียงซ้ํากับ ค ส ช ย ต ถ น ล) 

๒. ตัว ฑ จะใชแทนเสยีง  ด ในภาษาอีสาน 
๓. ตัว อย หรือ หยอหยาดน้าํ ใชแทนเสยีง หย (ห นํา ย) 



๔. พยัญชนะที่เพิ่มเขามานอกเหนือจากภาษาบาลีเพื่อใชเขียนภาษาอสีาน ไดแก ฝ ฟ ฮ อย ซ่ึง
อาจเรียกวาพยญัชนะนอกวรรคก็ได สวน ซ ด ป จะใชรูปเดียวกันกับ ช ฑ และ บ 

๕.  ฉ ในภาษาอีสาน สวนมากจะใช ส แทน  
 

พยัญชนะที่มี ห นํา 
 

พยัญชนะที่มี  ห นําในอักษรธรรมอีสานนั้นมี ๕ ตัว คือ ง, น, ม, ย, ล, ว เมื่อตามหลัง ห จะ
เปล่ียนเปนรูปตัวเฟอง อยูใต  ห  ดังนี ้

s  (ห) นํา ' (ง) มีรูปเปน  s" 

s  (ห) นํา o (น) มีรูปเปน sN 

s  (ห) นํา , (ม) มีรูปเปน sB 

s  (ห) นํา p (ย) มีรูปเปน sq 

s  (ห) นํา ] (ล) มีรูปเปน s} , s| 

s  (ห) นํา ; (ว) มีรูปเปน s: 

 
 

ะ  
 

 สระอักษรธรรมอีสาน แบงออกเปน 
 ๑. สระลอย คือ สระที่สามารถเขียน
ทําหนาที่แทน อ และสระดวย 

สระลอย มี ๘ รูป ดังนี ้

 v vk ด ก 1

 อะ อา อิ อี อุ 
 

ตัวอยางการใชสระลอย เชน 

    vob0)k (อนิจจา)  vklyย (อาศัย) ดW
สร

๒ ประเภท คือ สระลอย และสระจม 
ไดเลย โดยไมตองไปอาศัยพยัญชนะมาประกอบ โดย

 ! เ 1ฤฤk 

อู เอ เอา 

oMu (อินทรีย)  1mAD   (อุทก)   Gv;kF  (โอวาท) 



 ๒. สระจม คือ สระที่ตองอาศัยพยัญชนะมาประกอบเทานั้นจึงจะใชได โดยเขียนไวรอบ
พยัญชนะตัวเต็ม คือ ดานหนา เรียกวา สระหนา ดานหลัง เรียกวา สระหลัง ดานบน เรียกวา 
สระบน ดานลาง เรียกวา สระลาง 

 สระจม มี ๒๗ รูป ดังนี ้

− t −k −b −u −7 −n −6 −̂ 

  อ อา อิ อี อึ อื อุ อู  

  g− t g− c− t c− G− t G− g−kt − U 

  เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ 

  − A:t − A: g− yยt g− yย g− nUt g− nU g− bt g− b 

  อัวะ อัว เอียะ เอีย เอือะ เอือ เออะ เออ 

  −e w− g− Ak 

  อํา ไอ เอา   
หมายเหตุ 

สระที่มีตัวเฟอง ว และ อ อยูใตบรรทัด เมื่อประกอบกับพยัญชนะควบกล้ําจะเปลี่ยนรูปไป
โดยเขียนเปนรูปพยัญชนะตวัเต็มในบรรทัดเดียวกนักับพยัญชนะตน  เชน 

− A:   เปลี่ยนเปน − y;  เชน    s↕y;  (หลัว) 

g− nU  เปลี่ยนเปน g− nv  เชน   gs↕nv (เหลือ) 
 

สระพิเศษ อีก ๕ ตัว คือ 
  

 ๑.      -K  สระ อา สูง ใชเขียนกับ ว เพื่อใหแตกตางจาก ต เชน   ;K , ว (วา หรือ วา) 

๒.    –ย    ตัว ย เฟอง ใชเขียนแทนสระเอยี เมื่อมีตัวสะกด  dย; (เกี่ยว), lย' (เสียง) 

๓.     -Z   ตัว หยอหยาดน้ํา ใชเทากับเสียง สระออ สะกดดวย ย (ออย) เชน 8Z (คอย), oZ (นอย)  

๔.    3     ฤ / ฤา  ใชเขียนเหมือน ฤ ฤา ในภาษาไทย  เชน 3=k ฤาชา 

๕.   g− k โอ ใชสําหรับเขียนภาษาบาล ี  r6gmธk (พุทโธ)   l68g9k (สุคะโต)  
 

 
 



 
  

ตัวสะกดในอกัขรวิธีอักษรธรรมอีส
และเขียนไวใตบรรทัด สวนพยัญชนะที่ไมม

พยัญชนะตัวเต็มเขียนไวใตบรรทัด เชน  vy9

เฟองที่มีรูปตางจากพยัญชนะตัวเตม็มีทั้งหม

๑. ตัว ง  เฟอง   ˜ \ (ไมอังแล

  "̄ ใชเขียนใ

๒. ตัว น  เฟอง N̄ ใชเขียนใ

๓.  ตัว ม  เฟอง ¯ B ใชเขียนใ

๔.  ตัว ป  เฟอง ¯พ ใชเขียนใ

๕.  ตัว ย  เฟอง ¯ย ใชเขียนใ

๖.  ตัว ร  เฟอง W¯ ใชเขียนห

๗.  ตัว ล  เฟอง  ¯ ↕  ¯ }  ใชเขยีนใ

๘.  ตัว ส  เฟอง ¯ป ใชเขียนใ

๙.  ตัว อ  เฟอง    ̄ U  ใชเขียนใ

๑๐. ตัว จ  เฟอง ⅜̄ จ̄ ⅛̄ ใชเขียนใ

๑๑. ตัว ช  เฟอง  +̄  ?̄ ใชเขียนใ

๑๒. ตัว ฐ  เฟอง  ต̄ ใชเขียนใ

๑๓. ตัว ถ  เฟอง  ต̄ ใชเขียนใ

๑๔. ตัว ธ  เฟอง  ̄  ? ใชเขียนใ
ตัวสะกด
 
านนั้น นิยมสะกดดวยพยัญชนะตวัเฟอง หรือ ตัวหอย 
ีตัวเฟองเมื่อทําหนาที่เปนพยัญชนะตัวสะกดจะใชรูป

(k (อัตตา) m6d_k (ทุกขา) เปนตน สวนพยัญชนะตวั
ด ๑๖ ตัว ดังนี้ 

น) ใชเขียนบนตวัพยัญชนะ เชน   -U\   (ของ)  O\ (นาง) 

ตพยญัชนะ เชน   xk"  ( ปาง )  O"  (นาง) 

ตพยญัชนะ เชน  9AN ( ตน ) 8AN  (คน) 

ตพยญัชนะ เชน   0A ๆ( จม ) 9Aๆ (ตม) 

ตพยญัชนะ เชน  dy{ (  กับ )  0y{ (จับ) 

ตพยญัชนะ เชน   l:ย ( สวย ) 5:ย (ถวย) 

นาพยัญชนะตน เชน   Wr  ( พระ )  

ตพยัญชนะ เชน   s↕;" ( หลวง )  ╦(ทั้งหลาย) 

ตพยญัชนะ เชน WxgmX ( ประเทศ ) 

ตพยญัชนะ เชน dU' ( กอง ) lU' (สอง) 

ตพยญัชนะ เชน  l0), l0จ , l0? ( สัจจะ )  

ตพยญัชนะ เชน  v=+ , v=? (อัชชะ) 

ตพยญัชนะ เชน  iฏต (รัฏฐะ ) 

ตพยญัชนะ เชน  ;9ต ( วัตถุ ) 

ตพยญัชนะ เชน r6m? ( พุทธะ ) 



๑๕. ตัว พ  เฟอง   ต̄ ใชเขียนใตพยญัชนะ เชน  lrต ( สัพพะ ) 

๑๖. ตัว  ส  เฟอง  L (ส สองหอง) ใชเขียนภาษาบาลี เชน  9L ( ตัสสะ ) 

๑๗. ตัว ญ  เฟอง  P ไมมีรูป เขียนตวัเดยีวเทากับ ญ ซอนกัน ๒ ตัว เชน xyPk (ปญญา) 
 

หมายเหตุ 
 ตั้งแตขอ ๑๐ - ๑๖ สําหรับใชเขียนคําที่เปนภาษาบาลี   ถาเขียนเปนคําไทย จะใสไมซัดก็ได 

เชน ly0) ( สัจจะ )  iyฏต  (รัฏฐะ )  vy=+ (อัชชะ)  lyr ต ( สัพพะ ) 9yL ( ตัสสะ) เปนตน 
 

   วรรณยุกต 
  

วรรณยกุตในอักษรธรรมอีสานไมมีรูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง ๕ เสียงเหมือนภาษาไทย 
โดยที่ผูอานตองฝนหาเสียงเอาเองตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้นๆ เปนเกณฑในการ
พิจารณา ซ่ึงวธีิการดังกลาวนี้คนโบราณอสีานเรียกวา “หนังสือ หนังหา” คือหาความหมายเอาเองตาม
คําปริบทที่แวดลอมของคํานั้น ดังตวัอยางเชน 

x̂wfx̂,kc9O     

คําถายถอด “ปูไดปูมาแตนา”      คําอาน “ปูไดปูมาแตนา” 
จะเห็นไดวา ขอความขางตน สามารถอานไดหลายอยางตามแตจะใสวรรณยุกตลงไป แตคําที่

ถูกคือ “ปูไดปูมาแตนา” โดยเฉพาะคําวา ปู กับ ปู เขียนเหมือนกัน แตเมือ่ดูปริบทแวดลอมของ
ประโยคจะบังคับใหอานตางกันจึงจะไดความหมาย ถาไมอานตางกันหรืออานแตกตางจากนี้กไ็มได
ความหมาย 

 
 เครื่องหมาย 

  

เครื่องหมายในอักษรธรรมอีสานมีดังนี้  

๑.    ¯ y ไมซัด ใชเปนตวัสะกดแทน ก เชน  0y (จัก)   syk  (หาก)    fUy   (ดอก) 

  ใชเปนไมหันอากาศ เชน  vyN (อัน)   oyN (นั้น)  

  ใชประกอบกบัคําที่ประสมดวยสระ เอะ เอ ที่มีตัวสะกด เชน gxyN (เปน) gsyF  (เหตุ) 

  ใชประกอบกบัสระ เอีย ที่ไมมีตัวสะกด เชน  glyย (เสีย)   g,yย (เมีย) 



๒.  ¯ Y นิคหิต  ใชเปน ง สะกดเมือ่เขียนภาษาบาลี และประกอบกับสระเสียงสั้นคือ อะ อิ อุ 

เทานั้น เชน  ดmY (อิทัง)  db Y (กิง)  dk96Y (กาตุง) 

     ใชแทนเสยีงสระ ออ ที่ไมมีตัวสะกด เมือ่เขียนภาษาอสีาน เชน [Y (บ)  rY (พอ)  dY (ก)็ 

๓.  ¯ A  ไมกง หรือไมกม ใช เขียนแทนสระโอะ ลดรูป เชน  8AB  (คม)  9AN (ตน) 

๔.  ๒  ไมยมก ใชเลข ๒ (๒) ใชเขียนซ้ําคําหรือซํ้าความ เชน 9k" ๒ (ตางๆ)  O ๒ (นานา) 

๕.   ̄   ใชเปนตัวสะกดแทน ก เชน  dy (กัก)    xu (ปก) 

 
  

 
ตัวเลข 

  

 ตัวเลขในอกัษรธรรมอีสานมี ๑๐ รูป เหมือนภาษาไทยปจจุบัน ดังนี ้

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 
 

หมายเหตุ 
 ๑. เลขหลักหนวยเขียนตามปกติ เหมือนอกัขรวิธีไทยปจจุบัน 
 ๒. เลขหลักสิบ จะเขยีนจํานวนเต็มสิบแลวตามดวยจํานวนเศษ (ยกเวน ๒๐ - ๒๙ บางครั้ง
ใชคําวา ซาว หมายถึง ๒๐ แทน) เชน  

 ๑๐ (๑๐)   ๒๐๕ หรือ =k: ๕ (๒๕)   ๓๐๖ (๓๖) 
 ๓. เลขหลักรอยข้ึนไปจะใชตัวหนงัสือบอกจํานวนเต็ม ตามดวยจํานวนเศษ เชน 

 ๑ VZ  (๑๐๐)  ๒ ryN ๕ VZ ๔๐๗ ( ๒,๕๔๗)  ๘ sๆni ๔ ryN  (๘๐,๔๐๐)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ษ 

 

อักขรวิธีพิเศษ หมายถึง อักษรธรรม
ซ่ึงมีรูปรางแตกตางไปจากคําเดิมหรือคําอาน
จะประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดถึงจํานว
บัญญัติศัพทพิเศษขึ้นใช  บางทีก็เพื่อแสดงภ
และจะตองจดจําเปนกรณีพิเศษ จึงขอยกตัว
จดจําไวเพื่อเปนประโยชนในการอานอกัษรธ
 

  iu  อันวา  

  Wf6k  ดูรา  

  ]:ฤ  ┐   แลว  

  ]Nฤk   แลนา  

  duF duf  ก็ด ี  

dY_k  ก็ขา  

[Bu  บมี  

  dMe  กระทํา  

  8ถk  คาถา  

8n:k  คือวา  

  5n:k  ถือวา  

xu|k  บาลี  

l|k  ศาลา   

  O   นา  

  fu}  ดีหลี   
อักขรวิธีพิเศ
 

อีสานที่มีวิธีประสมอักษรที่แตกตางจากกฎเกณฑทั่วไป 
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนอีสานสมัยโบราณตองการที่
น ขนาดและขอบเขตของใบลานที่ใชจารทานจึงคิด
ูมิความรู ฉะนั้นจึงเปนปญหามากสําหรับผูเร่ิมหัดอาน 
อยางอักขรวิธีพิเศษที่พบอยูบอยๆ เพื่อใหผูเร่ิมหัดอาน
รรมอีสานตอไปดังนี้ 

 m}yk m|yk ทั้งหลาย 

 ]ฤ  g]ฤ แล 

 cm}  แทแล 

 c=} c=}t g=ฤ}  ซะแล 

 dBu   ก็มี 

 dY}k:  ก็กลาว 

 [YBk  บมา 

 wxyyU  ไปบอก,บอกไป 

 d|k  กาละ 

 =n:k  ช่ือวา 

 zb:k  ผิวา 

 lb|k  ศิลา 

 c=Ne  แชน้ํา   

 OY  นํา,น้ํา 

 ]ukq  ลีลาย 



ws|y'  หล่ังไหล, ไหลหล่ัง ws|kB  ไหลหลาม 

  ]ukย  ลีลาย   wxYBk  บไปบมา,บมาบไป 

  ruky   พีพาก   wf̂  ไดด ู

  wfu ̂  ไดดูดี, ไดดไูดดี  ,ykย  มากมาย  

  2̂k  อยาอยู, อยูอยา  ,u8:k  มีคาวา 

  pnNk:  ยืนยาว   gsyNf  เห็นเหต ุ

  wskย  ใหหาย   sNukย  หนีหาย 

g-\Uk  เขาของ   wdYF  ก็ได 

  wlNe  ใสน้ํา   ly"iU  ส่ังสอน 

  lA"kN  สงสาร   wlNq  ใสสนอย 

woxkd|\k:wr ในปากวางกลางไพร O\U  นองนาง, นางนอง 
   

หมายเหตุ  
 นี้เปนสวนหนึง่ของคําพิเศษ ยังมีคําพิเศษอีกจํานวนมาก เมื่อผูศึกษาอานเอกสารใบลานมาก
ขึ้นก็จะยิ่งเห็นมาก ตองพยายามอาศัยการพิจารณาตีความหมายในประโยค  การอานหรือเขียนอักษร
ธรรมนั้นไมสามารถยึดหลักอักขรวิธีเปนมาตรฐานไมได คําๆ เดียวกันอาจเขียนแตกตางกันหรือเขยีน
ไดหลายอยาง ผูเขียนจะเขยีนอยางไรกไ็ด ขอใหอานไดและเปนคําที่ตองการสื่อเทานั้น ดังจะพบเห็น
มากมายในเอกสารใบลานที่คาํๆ เดียวกันแตเขียนตางกันแมเปนคนเดียวกันเขียนก็ตาม  

อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานที่กลาวมาขางตนนี้เปนกฎเกณฑโดยท่ัวไปที่ผูศึกษาสามารถ
นํามาเปนบรรทัดฐานในการอานและเขยีนอักษรธรรมอีสาน และอุปสรรคอีกอยางหนึ่งที่มีปญหา
มากสําหรับผูศึกษาใหมก็คอืลายมือของแตละคนที่จารไมเหมือนกนั แตเราก็ตองอาศัยรูปแบบ
ตัวหนงัสือที่พบโดยสวนมากเปนบรรทัดฐาน เมื่ออานบอยๆ พบเหน็หลายๆ ลายมอืเราก็จะคุนเคยไป
เองไมวาจะเปนลายมือแบบไหนก็สามารถจะอานได 

 
 
 



 
  

(แจ
แบบฝกหัดอานตอไปนี ้จะใชพ

อีสานไดฝกหดัอานใหเขาใจ และพยัญ
 
การแจกสระ  

dt๒ dk db 

  กะ กา กิ 

  gdt gd cd

  เกะ เก แกะ

  dy:t dy: gdyย

  กัวะ กัว เกียะ

  de wd gdAk

  กํา ไก  เกา 
หมายเหตุ  

สําหรับ  o +  k (น + า) จะม
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กก 

dyD  dkD   

 กัก  กาก  

d6d  d̂d  

 กุก  กูก  
 
 
 

                                                           
 ๒ สระอะ โดยทั่วไปไมตองประกอบกับพยัญ
แบบฝกหัดอานที่ ๑

 

กแม ก กา และตัวสะกด) 
ยัญชนะ ก เปนตวัอยางในการแจก เพือ่ใหผูเรียนอกัษรธรรม

ชนะตัวอ่ืนๆ ก็แจกเหมือนกัน ดงันี้ 

du d7 dn d6 d̂ 

กี กึ กื กุ กู  

t cd Gdt Gd gdkt dU 

 แก โกะ โก เกาะ กอ 

t gdyย gdnUt gdnU gdbt gdb 

 เกีย เกือะ เกือ เกอะ เกอ 

 

  

ีรูปเปน O  จะไมเปน ok o +  e (น+ำ )จะมีรูปเปน OY 

dbD    duD  d7D  dnD 

กิก  กีก  กึก  กืก 

gdyD  gdD  cdyD       cdD 

เก็ก  เกก  แก็ก  แกก 

ชนะ แตอานออกเสียง อะ ไดเลย เหมือนภาษาบาลี ก อานวา กะ เปนตน 



 dAD  GdD  dUd  d:d  dยd       gdnUd 

กก  โกก  กอก  กวก  เกียก              เกือก 

 gdbD 

 เกิก 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กด 

dyF  dkF   dbF    duF  d7F  dnF 

 กัด  กาด  กิด  กีด  กึด  กืด 

d6f  d̂f  gdyF  gdF  cdyF          cdF 

 กุด  กูด  เก็ด  เกด  แก็ด   แกด 

 dAF  GdF  dUf  d:f  dยf      gdnUf 

กด  โกด  กอด  กวด  เกียด            เกือด 

 gdbf 

 เกิด 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กบ 

dy{  dk{   db{    du{  d7{  dn{ 

 กับ  กาบ  กิบ  กีบ  กึบ  กืบ 

d6[  d̂[  gdy{  gd{  cdy{      cd{ 

 กุบ  กูบ  เก็บ  เกบ  แก็บ                 แกบ 

 dA{  Gd{  dU[  d:[       dย[      gdnU[ 

กบ  โกบ  กอบ  กวบ  เกียบ            เกือบ 

 gdb{ 

 เกิบ 
 
 
 
 



การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กง 

dy"  dk"   db"    du"  d7"  dn" 

 กัง  กาง  กิง  กีง  กึง  กืง 

d6'  d̂'  gdy"  gd"  cdy"  cd" 

 กุง  กูง  เก็ง  เกง  แก็ง  แกง 

dA"  Gd"  dU'  d:'  dย'  gdnU' 

กง  โกง  กอง  กวง  เกียง  เกือง 

 gdb" 

 เกิง 
 
การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กน 

dyN  dkN   dbN    duN  d7N  dnN 

 กัน  กาน  กิน  กีน  กึน  กืน 

d6i  d̂i  gdyN  gdN  cdyN  cdN 

 กุน  กูน  เก็น  เกน  แก็น  แกน 

 dAN  GdN  dUi  d:i  dยi  gdnUi 

กน  โกน  กอน  กวน  เกียน  เกือน 

 gdbN 

 เกิน 
หมายเหตุ 
 สําหรับตัวสะกดแมกน เมื่อมีสระหรือพยญัชนะควบกล้ําอยูใตพยัญชนะตวัเต็ม จะเขียนบน

บรรทัดเดียวกนักับพยัญชนะตัวเตม็และเปลี่ยนจาก  o (น) เปน  i (ร) 
 
 การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม กม 

dyB  dkB   dbB    duB  d7B  dnB 

 กัม  กาม  กิม  กีม  กึม  กืม 
 



d6,  d̂,  gdyB  gdB  cdyB  cdB 

 กุม  กูม  เก็ม  เกม  แก็ม  แกม 

 dAB  GdB  dU,  d:,  dย,  gdnU, 

กม  โกม  กอม  กวม  เกียม  เกือม 

 gdbB 

 เกิม 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม เกย 

dyย  dkย   dbย    duย  d7ย  dnย 

 กัย  กาย  กิย  กีย  กึย  กืย 

d6p  d̂p  gdย  Gdย  dUp   d:p 

 กุย  กูย  เกย  โกย  กอย  กวย 

 gdnUp   gdbย 

 เกือย  เกิย 
 

การแจกพยัญชนะตัวสะกด แม เกอว 

dkซ   dbซ     duซ  gdซ  cdซ  dย; 

 กาว  กิว  กีว  เกว  แกว  เกียว 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 ในการหดัอานหัดเขียนอักษรธร
บทเบื้องตนในการสอน เพราะปญญาบ
มาใชไดอยางครบถวน ถาสามารถอาน
ธรรมอีสานไดโดยไมยาก อีกทั้งปญญาบ
นําบทปญญาบารมีมาเปนบทเริ่มตนในก
ที่เคยปฏิบตัิสืบๆ มา อีกทั้งผูเขียนยังได
ในการฝกอานภาษาบาลีอีกโสดหนึ่งดวย
 

 

og,k 9L9ตุ ๚ xPkp6gxg9

Tugik gpk g]kdOg5k  

 นโม  ตสฺสตฺถุฯ ปฺญายุเปโต วีตราโค
นะโม  ตัสสัตถุฯ ปญญายุเปโต วีตะราโ

sb99ตY ; 0bgo(o so(;Ko xkx

หิตตฺถํ  ว  จนิฺเตน  หนฺตวฺาน  ปาป  สุค
หิตัตถัง  วะ  จนิเตนะ  หันตะวานะ  ปา
 
 
 
 

 แบบฝกหัดอานที่ 

(วิธีเขียนภาษาบาลี) 

********** 
รมอีสาน โบราณาจารยอีสานในอดีตมกัจะนําปญญาบารมีเปน
ารมีนั้นสามารถนําเอาทั้งสระและพยัญชนะของอักษรธรรมอีสาน
และเขียนปญญาบารมีไดคลองแลวก็สามารถอานและเขยีนอักษร
ารมีเปนบทเสริมใหผูศึกษามพีลังแรงใจในการเรียน ผูเขียนจงึได
ารฝกหัดอานและเขียนอักษรธรรมอีสานตามแบบโบราณาจารย
เขยีนคําอานทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยไวดวยเพื่อเปนประโยชน
ดังตอไปนี ้

xPk[ki,u 

ปฺญาปารมี 
ปญญาบารมี 

[AFo,LdkN 

ปทนมสฺสการ 
บทนมัสการ 

k  ;u9ikg8k  4klkp glgdk  ;bTxPkp 

  ภาสาย  เสโก  วิธปฺญาย  ธีโร โย โลกนาโถ  
ค  ภาสายะ  เสโก  วิธะปญญายะ  ธีโร โย โลกะนาโถ  

Y l689Y lbilk o,k,b ๚ 

ตํ  สิรสา  นมามิฯ 
ปง  สุคะตัง  สิระสา  นะมามิฯ 



๑ฬ mkoxki,u ขvisYไ 

                                                           ๑. ทานปารมี (อรหํ) 
                                                           ๑. ทานะปาระมี (อะระหัง) 

 ด9bxb glk 48;K mkoxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ทานปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ทานะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K mko1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ทานอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ทานะอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K mkoxi,9ตxki,ul,{gON 

 อิติป โส  ภควา  ทานปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,xgON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนนัตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb  visY ;9 glk 48;K viso(Y liIY 80ฉk,b 

อิติป  อรหํ วต  โส  ภควา  อรหนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  อะระหัง  วะตะ  โส  ภะคะวา  อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ  

viso(Y lbilk o,k,b๚ 

อรหนฺตํ  สิรสา  นมามิฯ 
อะระหนัตัง  สิระสา  นะมามิฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๒ฬ lu]xki,u  ข l,Bkl,ต@gm?k ไ 

๒. สีลปารมี  (สมฺมาสมฺพุทฺโธ) 
๒. สีละปาระมี  (สัมมาสัมพุทโธ) 

 ด9bxb glk 48;K  lu]xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  สีลปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  สีละปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  lu]1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  สีลอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  สีละอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  lu]xi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  สีลปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  สีละปะระมัตถะปาระมสัีมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนนัตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb  l,Bkl,ต@gm?k ;9 glk 48;K  l,Bkl,ต@mY? liIY 80ฉk,b 

อิติป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต  โส  ภควา  สมฺมาสมฺพุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  

l,Bkl,ต@mY? lbilk o,k,b๚ 

สมฺมาสมฺพุทฺธํ  สิรสา  นมามิฯ 
สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ฬ god_,Bxki,u  ข ;b=+k0iIl,{gON ไ 

๓. เนกฺขมฺมปารมี  (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) 
๓. เนกขัมมะปาระมี  (วิชชาจะระณะสัมปนโน) 

 ด9bxb glk 48;K  god_,Bxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  เนกฺขมฺมปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  เนกขัมมะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  god_,B1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  เนกฺขมฺมอุปปฺปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  เนกขัมมะอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  god_,Bxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  เนกฺขมฺมปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  เนกขัมมะปะระมตัถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนนัตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb  ;b=+k0iIl,{gON ;9 glk 48;K ;b=+k0iIl,{oNY  liIY 80ฉk,b 

อิติป  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  วต  โส  ภควา  วิชฺชาจรณสมปฺนฺนํ   สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  วิชชาจะระณะสัมปนโน วะตะ  โส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปนนัง  สะระณัง  คัจฉามิ  

;b=+k0iIl,{oNY lbilk o,k,b๚ 

วิชฺชาจรณสมปฺนฺนํ  สิรสา  นมามิฯ 
วิชชาจะระณะสัมปนนัง  สิระสา  นะมามิฯ     
 
 
 
 
 
 
 



๔ฬ xPkxki,u  ข l68g9k ไ 

๔. ปฺญาปารมี (สุคโต) 
๔. ปญญาปาระมี (สุคะโต) 

 ด9bxb glk 48;K  xPkxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ปฺญาปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ปญญาปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  xPk1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ปฺญาอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา ปญญาอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  xPkxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ปฺญาปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา ปญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนนัตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส ภะคะวา  

ด9bxb  l68g9k ;9 glk 48;K l689Y liIY 80ฉk,b 

อิติป  สุคโต วต  โส  ภควา  สุคตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  สุคะโต  วะตะ โส  ภะคะวา  สุคะตัง  สะระณัง คัจฉามิ 

l689Y lbilk o,k,b๚ 

สุคตํ  สิรสา  นมามิฯ 
สุคะตัง  สิระสา  นะมามิฯ             

 

 

 

 



๕ฬ ;bibpxki,u  ข g]kd;bm̂ ไ 

๕. วิริยปารมี (โลกวิทู) 
๕. วิริยะปาระมี (โลกะวิทู) 

 ด9bxb glk 48;K  ;bibpxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา    วิริยปารมสีมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  วิริยะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  ;bibp1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา   วิริยอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  วิริยะอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  ;bibpxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา   วิริยปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนนัตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb  g]kd;bm̂ ;9 glk 48;K g]kd;bm6Y liIY 80ฉk,b 

อิติป  โลกวิทู  วต  โส  ภควา  โลกวิทุ  ํ    สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป โลกะวิท ู วะตะ โส ภะคะวา โลกะวทิุง  สะระณัง คัจฉามิ  

g]kd;bm6Y lbilk o,k,b๚ 

โลกวิทุ  ํ  สิรสา  นมามิฯ 
โลกะวิทุง  สิระสา  นะมามิฯ  

 

 

 

 



๖ฬ -o(bxki,u  ข vo69(gik ไ 

๖. ขนฺตปิารมี (อนุตตฺโร) 
๖. ขันตปิาระมี (อะนุตตะโร) 

 ด9bxb glk 48;K  -o(bxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ขนฺติปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ขันติปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  -o(b1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ขนฺติอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ขันติอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  -o(bxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  ขนฺติปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  ขันติปะระมัตถะปาระมสัีมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนันตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb  vo69(gik ;9 glk 48;K vo69(iY liIY 80ฉk,b 

อิติป  อนุตฺตโร วต  โส  ภควา  อนุตฺตรํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  อะนุตตะโร  วะตะ โส  ภะคะวา  อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ  

vo69(iY lbilk o,k,b๚ 

อนุตฺตรํ  สิรสา  นมามิฯ 
อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามฯิ 
 
 
 
 
 
 
 



๗ฬ l0จxki,u  ข x6iblm,Blki5b ไ 

๗. สจฺจปารมี (ปุริสทมฺมสารถิ) 
๗. สัจจะปาระมี (ปุริสะทัมมะสาระถิ) 

 ด9bxb glk 48;K  l0จxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  สจฺจปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  สัจจะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  l0จ1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  สจฺจอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  สัจจะอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  l0จxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  สจฺจปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  สัจจะปะระมัตถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนันตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb  x6iblm,Blki5b ;9 glk 48;K x6iblm,Blki5b YY liIY 80ฉk,b 

อิติป  ปุริสทมฺมสารถิ วต  โส  ภควา  ปุริสทมฺมสารถึ    สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  ปุริสะทัมมะสาระถิ  วะตะ โส  ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิง  สะระณัง  คัจฉามิ  

x6iblm,Blki5b Y  lbilk o,k,b๚ 

ปุริสทมฺมสารถึ  สิรสา  นมามิฯ 
ปุริสะทัมมะสาระถิง  สิระสา  นะมามิฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๘ฬ vTbฏตkoxki,u ข l9ตk gm;,o6LkoY ไ 

๘. อธิฏฐานปารมี (สตฺถา เทวมนุสฺสาน)ํ 
๘. อธิฏฐานะปาระมี (สัตถา เทวะมะนุสสานัง) 

 ด9bxb glk 48;K  vTbฏตkoxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  อธิฏฐานปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  อธิฏฐานะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  vTbฏตko1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  อธิฏฐานอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  อธิฏฐานะอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  vTbฏตkoxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  อธิฏฐานปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  อธิฏฐานะปะระมตัถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนันตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา  

ด9bxb l9ตk gm;,o6LkoY ;9 glk 48;K l9ตk gm;,o6LkoY liIY 80ฉk,b 

อิติป  สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  วต  โส  ภควา สตฺถา เทวมนสฺุสานํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป  สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ  

l9ตk gm;,o6LkoY lbilk o,k,b๚ 

สตฺถา เทวมนสฺุสานํ  สิรสา  นมามิฯ 
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามฯิ 
 
 
 
 
 
 
 



๙ฬ g,9(kxki,u  ข r6gm?k ไ 

๙. เมตฺตาปารมี (พุทฺโธ) 
๙. เมตตาปาระมี (พุทโธ) 

 ด9bxb glk 48;K  g,9(kxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  เมตฺตาปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  เมตตาปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  g,9(k1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  เมตฺตาอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  เมตตาอุปปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  g,9(kxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  เมตฺตาปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk voO(mb86Il,{gON 8g9k glk 48;K 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  อนนฺตาทิคุณสมฺปนฺโน  คโต  โส  ภควา  
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  อะนันตาทคิุณะสัมปนโน  คะโต  โส  ภะคะวา 

ด9bxb  r6gm?k ;9 glk 48;K r6mY? liIY 80ฉk,b 

อิติป  พุทฺโธ วต  โส  ภควา  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
อิติป พุทโธ วะตะ โส  ภะคะวา พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  

r6mY? lbilk o,k,b๚ 

พุทฺธํ  สิรสา  นมามิฯ 
พุทธัง  สิระสา  นะมามิฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ฬ 1gxd_kxki,u  ข 48;K ไ 

๑๐. อุเปกฺขาปารมี (ภควา) 
๑๐. อุเปกขาปาระมี (ภะคะวา) 

 ด9bxb glk 48;K  1gxd_kxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  อุเปกฺขาปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  อุเปกขาปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  1gxd_k1x{xki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  อุเปกฺขาอุปฺปปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  อุเปกขาอปุปะปาระมีสัมปนโน 

 ด9bxb glk 48;K  1gxd_kxi,9ตxki,ul,{gON 

อิติป โส  ภควา  อุเปกฺขาปรมตฺถปารมีสมฺปนฺโน 
อิติป โส  ภะคะวา  อุเปกขาปะระมัตถะปาระมีสัมปนโน 

r6gm?k lrตP69(PkgIk Tg,Bk g]kd69(gik  o;lg'ฆk ,8*z]g9ตk 

พุทฺโธ  สพฺพฺุตฺตญาโณ  ธมฺโม  โลกุตฺตโร  นวสงฺโฆ  มคฺคผลตฺโถ   
พุทโธ  สัพพัญุตตะญาโณ  ธัมโม  โลกุตตะโร  นะวะสังโฆ  มัคคะผะลัตโถ   

ดg0)9Y i9o9(pY lbilk o,k,b เg9lY vko64kg;o lrตvo(ikpk 

;bokLo(#9b๚ 

อิจฺเจตํ  รตนตตฺยํ  สิรสา   นมามิ  เอเตสํ  อานุภาเวน  สพฺพอนฺตรายา วนิาสฺสนฺตูติฯ  
อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง  สิระสา   นะมามิ  เอเตสัง  อานุภาเวนะ  สัพพะอันตะรายา วนิาสสันตูติฯ  
 

                        ๛๛๛๛๛๛๛๛ 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฝกหัดอานที่ ๓ 

(วิธีเขียนภาษาไทย) 
************** 

89bTy,BluNsk 0yk;yoNdeginU' xkcfDxklBY 

คติธรรมศีลหา จากวรรณกรรมเรือ่งปลาแดกปลาสมอ 
 
 

.srkdyNVยiV̂ xkIk9b[kF 

ใหพากันเฮยีนฮู  ปาณาติบาต 

g;yN0yk   dkN-klyFFGfยVkย sBkยwf0U\g;yN 

เวนจาก  การฆาสัตวโดยฮาย  หมายไดจองเวร 

[k{oyN  ,uGmX,ykoZ  9kBc9d[:i86i 

บาปนั้น  มีโทษมากนอย  ตามแตกระบวนคุณ 

lyFoyN  ,u86is}kย   fy"'y:8:kย=k"  

สัตวนั้น  มีคุณหลาย  ดังงัวควายชาง 

,yNmeOws  my"d:ยน]kDcd 
มันทํานาให  ทังเกวยีนลากแก  

 ,yN,u 86imย'cm  8ANwfg[b"cp" 

 มันมี คุณเที่ยงแท  คนไดเบิ่งแยง 

dbN86i┐  ly"g]AkdbN=bN9Ui 

กินคุณแลว  สังเลากินซี้นตอน 

d̂IkmYdZ  ly"dbN=uN[Y]e8Z 
กูรณาทอกอย  สังกินซี้นบลํ่าคอย 

 

   vmbONoyN  2k]y1Ak-U\mkN 

   อทินนานั้น อยาลักเอาของทาน 

g;yN-G,ยwswf  9Ang0Ak2k1Ak 

เวนขโมยใหได  ตนเจาอยาเอา 



2kgxyNVkย   wslyF=nwow0 

อยาเปนฮาย  ใหสัตยซ่ือในใจ  

9y"c9  g-yBg]yBfย; 2kwx1Ak8:ig;yN 

ตั้งแต  เข็มเลมเดียว อยาไปเอาควรเวน 

2kgxyNG0NVkย  9kBmk"pkFcp" 

อยาเปนโจรฮาย  ตามทางยาดแยง  

1Ak-U\grbNsk"  s:'w;[Yfu 

เอาของเพิ่นหาง  หวงไวบด ี

c,N]yD   'y:8:kย=k"  lyNfย;wsg;yNsk" 

แมนลัก  งัวควายชาง  สันเดียวใหเวนหาง  

 [y"[ยf1Ak muwVOou  gxyNVkย[k{g;yN 

บังเบียดเอา ที่ไฮนานี ้  เปนฮายบาปเวร 
 

dkg,g;yN 2kwx=ABg,yยmkN 

   กาเมเวน อยาไปซมเมียทาน  

2kwx  lABgly{=Ui  w0/yNdย;dkB cmoY 

อยาไป  สมเสพซอน  ใจฝนเกีย่วกาม แทนอ 

,bLk0kNou  8ndkNme=y: 

มิสสาจารนี้  คือการทําชั่ว  

lABgly{=̂   gxyNVkย[k{g;yN 

สมเสพชู  เปนฮายบาปเวร 

zy:grbNskB  wsg;yNsk"sNuwd 

ผัวเพิ่นหาม  ใหเวนหางหนไีกล  

2kwx  =b"1Akzy:g-Ak  [k{g;yN=bOY9U\ 

อยาไป  ซิงเอาผัวเขา  บาปเวรซินําตอง 
 



]̂yg,yย  grbNs:'skB]ฤ:   2kwxG]{dkg, cmoY 

ลูกเมีย  เพิ่นหวงหามแลว อยาไปโลภกาเม  แทนอ  

,yN0y  gxyNwagzAk  0̂f]AnwogonU 
มันจัก  เปนไฟเผา  จูดลนในเนื้อ 
 
   ,6lk;kFoyN 2kwf]kยmk"9A:t  

มุสาวาทนั้น อยาไดลายทางตัวะ   

,yNgxyN  demk"ว0k  xykgsByigxyNVkย cmoY 

มันเปน  กรรมทางวาจา  ปากเหม็นเปนฮาย  แทเนอ 

2kwfg;Ak  xbNwxwxBk     

อยาไดเวา  ปนไปไปมา     

g;Akws,uly0จ  0b"c,N8U\lbNdย;  

เวาใหมีสัจจะ  จิงแมนคองศีลเกี้ยว 

8:kBg;Akou  gxyNpb"wa]AN     

ความเวานี ้  เปนยิ่งไฟลน     

2kwf  verk"9A:t  fy"c]NlU\]bN 

อยาได  อําพรางตัวะ  ดั่งแลนสองลิ้น 

0y,ug;iy"-U\  g5b"9ANVUicV"   

จักมีเวรังของ  เถิงตนฮอนแฮง    

co:g=nUv7"grAk  8:kBg;Ak-kG9 

แนวเชื้ออ่ึงเพา  ความเวาฆาโต 

2kwf  G;G;g;Ak  8:kB[uBskwl  

อยาได  โวโวเวา   ความบมีหาใส    

w02k  gsBnify"w,  ,uf:',6iwo cmoY 

ใจอยา  เหมือนดังไม  มีดวงมุนใน  แทนอ 
 



l6ikgs↕Ak g,iyqwsg;yN-kF     
   สุราเหลา เมรัยใหเวนขาด    

wzWx,kF lbN-You   xyPkoZ5ZzPk 

ใผประมาท ศีลขอนี้   ปญญานอยถอยผญา 

l6ikou   gxyNpkdbNg-Akc={     
สุรานี้   เปนยากนิเขาแซบ     

mYว2kgxyN oyDg]y"-ugs↕Ak  g,AkVkq[k{sNk  

ทอวาอยาเปน นักเลงขี้เหลา  เมาฮายบาปหนา 

,yN0y  gdbFGiDVkq  gxhNlb"mUixyPk 

มันจัก  เกิดโรคฮาย  เปนสิ่งทอนปญญา   

g0y{wow9r6\  rqkF5U\g5b"gonU 

เจ็บในไตพุง  พยาธิถองเถิงเนื้อ 

8ANdbNgs↕Ak  g,Ak,A:┐Wx,kF 
คนกินเหลา  เมามัวแลวประมาท    

8AN-ugs↕Ak  dbN]:ฤWx,kF86i 

คนขี้เหลา  กินแลวประมาทคุณ 

                 ๛๛๛๛๛๛๛๛ 
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