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แบบฝกอานเขียนอกัษรธรรมอีสาน 
 

 
ความรูพื้นฐาน 
 อักษรธรรมอีสาน เม่ือใชเขยีนภาษาไทยอีสาน และเม่ือเขียนภาษาบาลีจะมีความ
แตกตางกันหลายประการ   ดังน้ันเพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความสับสน ในตอนแรกนี้จึงเปนการฝก
อานเขียนเฉพาะภาษาไทยอีสาน ตอนหลังจึงจะเปนการฝกการอานเขียนภาษาบาลี 
 
 

ตอนที่ ๑ 
อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน 

 

แบบฝกธรรมอีสาน ๑  
รูปลักษณตัวอักษร 

 
 
คําชี้แจง   การจดจําตัวอักษรไดแมนยําจะชวยใหสามารถอานเขียนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เปาหมาย  ผูเรียนสามารถเขียนตัวอักษรธรรมอีสานไดอยางถูกตอง  คลองแคลวและสวยงาม 
ภารกิจ  ใหสังเกตเสนแสดงทิศทางการเขียนอักษรธรรมอีสาน  เริ่มตนที่จุดกลม แลวเขียนไป
ตามทิศทางของลูกศร  ถามีเลขหลายตวั ใหเขียนเสนตามลําดับตัวเลข  เชนถามีเลข  1  2   3  
ใหเขียนเสนหมายเลข 1 กอน แลวเขียนหมายเลข 2  แลวจึงเขียนหมายเลข 3 เปนลําดับตอมา 
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แบงอักษรออกเปน ๓ หมู  คือ อักษรกลาง อักษรต่ํา และอักษรสูง  
 

 ๑. อักษรกลาง  มี ๘ ตัว  คือ    ก   จ   ด    ต    บ   ป   อ   ย  
                       (ไก  จิก  เด็ก  ตาย  บิน  ไป  เอา  ยา) 
ฝกเขยีนอกัษรกลางตามแบบตอไปน้ี  

กdd.d.d.d.d.d.d.d.d. 

จ00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 

ดf f.f.f.f.f.f.f.f.f.f 

ต99.9.9.9.9.9.9.9 

..........................

...........................

..........................

...........................
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บ[[.[.[.[.[.[.[.[.[.[ 

ปxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

อvv.v.v.v.v.v.v.v.v 

อยQQ.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q 

 
 
 

ฝกเขยีนใสกระดาษอืน่ๆ เพิม่เตมิใหสวยงาม  รวดเรว็ และจาํใหได 
 
 
 
 
 

...........................

...........................

...........................

...........................



วัฒน ศรีสวาง แบบฝกเขียนตัวอักษรและประสมคําอักษรธรรมอีสาน ๔ 
============================================================================================= 

๒. อักษรต่ํามี  ๑๓  ตัว  คือ   
   ค    ง    ช    ย    ท    น    พ    ฟ    ม    ร    ล    ว    ฮ 
(ควาย  งัว  ชาง  ยาง  เทียว  นา    พา  ฟน   ไม    รด  แลน  ไว   แฮง) 

ฝกเขียนอักษรตํ่าไปน้ี 

ค88.8.8.8.8.8.8.8.8.8. 

ง''.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

ช==.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

ยpp.p.p.p.p.p.p.p.p 

..........................

...........................

...........................

...........................
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แบบฝกธรรมอีสาน ๓ 
การประสมคํา มาตราแม ก กา 

 
เปาหมาย  สามารถอานเขยีนคําที่สะกดมาตรา แม ก กา ได 
ภารกิจ  ศึกษาใบความรูเรือ่งการประสมคํา แม ก กา แลวทําแบบฝกตอไปน้ี 
 
๑. การประสมคําตัวสะกดแม  ก กา  มีลักษณะคลายภาษาไทย  ดังน้ี 
 

dt dk db du d7 dn 
กะ กา กิ กี กึ กือ 

d6 d^ gdt gd cdt cd 
กุ กู เกะ เก แกะ แก 

Hdt Hd gdkt dY gdb gdu 
โกะ โก เกาะ กอ เกอะ เกอ 

gdyPt gdyP gd7N gdnN dA:t dA: 
เกียะ เกีย เกือะ เกือ กัวะ กัว 

de wd gdAk    
กํา ไก เกา    

 
๒. คําพิเศษ 

j มีคาเหมือน ตัว  น + า   จึงเรียกวาตัว  "นา"       jY อานวา นํา 
K หรือ ษ คือตัว  ว + า  เรียกวาตัว  "วา"  อานวา  วา หรือ วา 

 ถาเขียน "วา"  อยางน้ี   ;k จะเหมือนตัว  "ต" 9 ทาํใหสับสนได จึงเขียนสระอา
ใหสูงขึ้น  เรียกวา  สระอาหลวง 
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 I  ตัวน้ี คือตัว  ร  เฟอง  ใชวางไวหนาพยัญชนะหลัก  อานออกเสียงเหมือนคาํควบ

ดวย  ร + ะ เชน  Ir อานวา  พระ   Il อานวา  สระ  แตถามีสระอ่ืนกํากับอยูใหออก
เสียงตามสระน้ัน เชน wI9 อานวา ไตร  Ilu อานวา ศรี  เปนตน 

 1Ak คําน้ีอานวา เอา  ไมนิยมเขียน gvAk 
 
อานคําตอไปน้ีและเขียนคําอานดวยภาษาไทย 

 อักษรธรรม คําอาน อักษรธรรม คําอาน 
๑ gdtdt  g,Akgs|Ak  

๒ ;b=k  sBk;Y  

๓ T6it  c0/k  

๔ OYgOA  glyPzu  

๕ dt[t  rYc,  

๖ g;}k  gsNnvak  

๗ 0e1Ak  -u9A:t  

๘ x}k8Y  g5Akcd  

๙ 2̂fu  8K;K  

๑๐ ,t]b  w,s|A;  

๑๐๑ sYg-Ak  dkg;Ak  

๑๐๒ ดf^  sA:Gx  

๑๐๓ xusNk  3=k  

๑๐๔ g-AkO  G,Gs  

๑๐๕ c;t,k  2tGl  

๑๐๖ 9kfe  .lvA:  
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๓. ฝกเขียนอกัษรธรรมอีสานตามขอความตอไปนี้  ใหระวังคํายอดวย 
 ภาษาไทย เขียนอักษรธรรม ภาษาไทย เขียนอักษรธรรม 
๑ เหลาสอ ถูมือ 
๒ ภูเขา บมีถะหนี่ 
๓ เจาเกาะ แทชะลี 
๔ ใจเสีย  เสือก็มา 
๕ ไปมา ก็มาเสมอ 
๖ ไกวอู  อีกา 
๗ บมีแล สมัยใหม 
๘ ดูรา พระก็ดี 
๙ และนา ศาลาก็มี 
๑๐ ผิวา ยาครู 
๑๐๑ ผยาดี บมีคาถา  
๑๐๒ บาศรี ยาคุ  
๑๐๓ เหาะมา ชื้อสมอ  
๑๐๔ เมียใหม แจะเกือ 
๑๐๕ กะทํานา เสนหา 

 
 

s<Adx|kcfD,u8^ 0ux^,uKF  หมกปลาแดกมคี ู จีป่มูวีาด 



 
 
 

ขออภัยที่ใหดูเฉพาะตัวอยาง 
ส่ิงที่ครูวัฒนตองการคือปฏิสัมพันธ 
ถาทานตองการฉบับสมบูรณ 
กรุณาโพสตใน Webboard (ใหม) 
แจงขอมูล ชื่อเสียงเรียงนาม Email ของทาน 
ครูวัฒนจะสงใหทาง Email 
หวังวาคงเห็นใจ 

 




