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SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์๑ 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รวบรวมโดย อาจารย์ ดร.นิกร ศรรีาช 

 
  บาลีไวยากรณ์ เป็นตำรับแสดงหลักแห่งภาษาท่ีใช้พูดหรือเขียน ซึ่งนักปราชญ์จัดขึ้นไว้ เพื่อ
กุลบุตรรู้จักและเข้าใจในการท่ีจะใช้ถ้อยคำให้ลงระเบียบเป็นอันเดียวกัน และไวยากรณ์ในภาษาบาลีนี้ ท่าน
แบ่งไว้เป็น ๔ ภาค คือ :- 
 1.อักขรวิธี  ว่าด้วยอักษร จัดเป็น 2 คือ สมัญญาภิธาน แสดงช่ืออักษรท่ีเป็นสระ และพยัญชนะ  
พร้อมท้ังฐานกรณ์    สนธิ ต่ออักษรท่ีอยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน 
 2.วจีวิภาค  แบ่งคำพูดออกเป็น 6 ส่วน คือ นาม อัพยยศัพท์  สมาส ตัทธิต   อาขยาต กิตก์ 
 3.วากยสัมพันธ์ ว่าด้วย การก และ ประพันธ์ผูกคำพูดท่ีแบ่งไว้ในวจีวิภาค ให้เข้าเป็นประโยคอัน
เดียวกัน 
 4.ฉันทลักษณ์  แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถาท่ีเป็นวรรณพฤทธิ์และมาตราพฤทธิ์สมัญญาภิธาน – สนธิ 

อักขระ 
 เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อว่า อักขระ     อักขระ แปลว่า  ไม่รู้จักส้ิน และไม่เป็นของแข็ง 
อักขระในภาษาบาลีมี 41 ตัว 
 แบ่งเป็นสระ 8 ตัว คือ  อ   อา   อิ   อี   อุ   อู   เอ   โอ 
 แบ่งเป็นพยัญชนะ 33 ตัว  คือ 

กฺ    ขฺ    คฺ    ฆฺ    งฺ 
จฺ    ฉฺ    ชฺ    ฌฺ    ญฺ 
ฏฺ    ฐฺ    ฑฺ    ฒฺ    ณฺ 
ตฺ    ถฺ    ทฺ    ธฺ    นฺ 
ปฺ    ผฺ    พฺ    ภฺ    มฺ 

ยฺ    รฺ    ลฺ    วฺ    สฺ    หฺ    ฬฺ   ํ 
 

สระ 
 ในอักขระ 41 ตัวนั้น อักขระเบื้องต้น 8 ตัว  ต้ังแต่ อ ถึง โอ  ช่ือ สระสระออกเสียงได้ตามลำพัง
ตนเอง และทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้ด้วยสระ 8 ตัวนี้ ช่ือ นิสสัย  เพราะเป็นท่ีอาศัยของพยัญชนะ  สระ  
จัดเป็น รัสสะ  ทีฆะ  ครุ  ลหุ  วรรณะ 
 สระมีมาตราเบา 3 ตัว คือ  อ  อิ  อุ  ช่ือ รัสสะ เพราะมีเสียงส้ัน  เช่น  อติ  ครุ 
สระ อา  อี  อู  เอ  โอ  ช่ือ ทีฆะ เพราะมีเสียงยาว  เช่น  ภาคี  เสโข  
เฉพาะ เอ  โอ   ถ้ามีพยัญชนะสังโยคซ้อนอยู่เบ้ืองหลังจัดเป็นรัสสะ  เช่น  เสยฺโย โสตฺถิ 
 สระท่ีเป็นทีฆะล้วน และสระท่ีเป็นรัสสะมีพยัญชนะสังโยคหรือนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง  ช่ือ ครุ เพราะมี
เสียงหนัก  เช่น  ภูปาโล  เอสี  มนุสฺสินฺโท  โกเสยฺยํ 
สระท่ีเป็นรัสสะล้วน ไม่มีพยัญชนะสังโยคหรือนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ช่ือ  ลหุ  เพราะมีเสียงเบา เช่น  ปติ มุนิ 
สระนั้นจัดเป็น 3 คู่  คือ 
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อ    อา    เรียก  อวรรณะ 
อิ    อี    เรียก  อิวรรณะ 
อุ    อู    เรียก  อุวรรณะ 
เอ  โอ  เรียก สังยุตตสระ เพราะผสมเสียงสระไว้ 2 ตัว  คือ อ กับ อิ ผสมกันเป็น เอ,   อ กับ อุ ผสมกันเป็น 
โอ 

พยัญชนะ 
 อักขระท่ีเหลือจากสระนั้น 33 ตัว มี กฺ เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นท่ีสุด ช่ือ พยัญชนะ 
พยัญชนะ แปลว่า ทำเนื้อความให้ปรากฏ 
พยัญชนะเหล่านี้ช่ือว่า นิสสิต  เพราะอาศัยสระจึงออกเสียงได้ และทำเนื้อความของสระให้ปรากฏชัดขึ้น  เช่น  
ไอ ไอ๋ อา  ออกเสียงว่า “ไปไหนมา” 
พยัญชนะ 33 ตัวนี้ จัดเป็น 2 พวก คือ  วรรค และ  อวรรค 
พยัญชนะท่ีจัดเป็นพวกเดียวกันตามฐานกรณ์ท่ีเกิดเสียง ช่ือว่า วรรค   มี 25 ตัว  คือ 
กฺ    ขฺ    คฺ    ฆฺ    งฺ    5 ตัวนี้ เรียกว่า  ก วรรค 
จฺ    ฉฺ    ชฺ    ฌฺ    ญ    5 ตัวนี้ เรียกว่า  จ วรรค 
ฏฺ    ฐฺ    ฑฺ    ฒฺ    ณฺ    5 ตัวนี้ เรียกว่า  ฏ วรรค 
ตฺ    ถฺ    ทฺ    ธฺ    นฺ    5 ตัวนี้ เรียกว่า  ต วรรค 
ปฺ    ผฺ    พฺ    ภฺ    มฺ    5 ตัวนี้ เรียกว่า  ป วรรค 
พยัญชนะท่ีไม่เป็นพวกเดียวกัน ตามฐานกรณ์ท่ีเกิดเสียง ช่ือว่า อวรรค  มี 8 ตัว  คือ  ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  สฺ  หฺ  ฬฺ ํ 
พยัญชนะคือ  ํ  ตามศาสนโวหาร เรียกว่า นิคคหิต   ส่วนในคัมภีร์ศัพทศาสตร์ เรียกว่า อนุสาร 
นิคคหิต แปลว่า กดสระ หรือ กดกรณ์ (กรณ์คืออวัยวะท่ีทำเสียง)   เวลาเมื่อจะว่า ไม่ต้องอ้าปากเกินกว่าปกติ 
เหมือนว่าทีฆะ 
อนุสาร แปลว่า ไปตามสระ  เพราะต้องไปตามหลังรัสสสระ คือ  อ  อิ  อุ   เช่น  อหํ  เสตุ อกาสึ 
ฐานของอักขระ 
ฐานท่ีต้ังท่ีเกิดของอักขระ  มี 6 คือ  กณฺโฐ คอ,  ตาลุ เพดาน,  มุทฺธา ศีรษะหรือปุ่มเหงือก, ทนฺโต ฟัน,  โอฏฺ
โฐ ริมฝีปาก,  นาสิกา จมูก 
อักขระบางเหล่าเกิดในฐานเดียว บางเหล่าเกิดใน 2 ฐาน 
อักขระท่ีเกิดในฐานเดียว 
อ อา กฺ ขฺ คฺ ฆ ฺ งฺ หฺ  8 ตัวนี้เกิดท่ีคอ เรียกว่า กณฺฐชา 
อิ อี จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญ ฺ ยฺ  8 ตัวนี้เกิดท่ีเพดาน   เรียกว่า ตาลุชา 
 ฏ ฺ ฐฺ ฑฺ ฒ ฺ ณฺ ร ฺ ฬฺ 7 ตัวนี้เกิดท่ีศีรษะ หรือปุ่มเหงือกเรียกว่า มุทฺธชา 
 ต ถ ท ธ น ล ส 7 ตัวนี้เกิดท่ีฟัน เรียกว่า ทนฺตชา 
อุ อู ป ผ พ ภ ม  7 ตัวนี้เกิดท่ีริมฝีปาก เรียกว่า โอฏฺฐชา 
ํ  (นิคคหิต)          เกิดในจมูก เรียกว่า นาสิกฏฺฐานชา 

อักขระท่ีเกิดในสองฐาน 
 พยัญชนะท่ีสุดวรรค 5 ตัว คือ  งฺ  ญฺ  ณฺ  นฺ  มฺ  เกิดใน 2 ฐาน คือ ฐานเดิมของตนและจมูก เรียกว่า 
สกฏฺฐานนาสิกฏฺฐานชา 
เอ    เกิดใน 2 ฐาน คือ คอและเพดาน    เรียกว่า  กณฺฐตาลุโช 
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โอ    เกิดใน 2 ฐาน คือ คอและริมฝีปาก    เรียกว่า  กณฺโฐฏฺฐโช 
วฺ    เกิดใน 2 ฐาน คือ ฟันและริมฝีปาก    เรียกว่า  ทนฺโตฏฺฐโช 
หฺ    ท่ีประกอบด้วยพยัญชนะ 8 ตัว  คือ  ญฺ  ณฺ  นฺ  มฺ  ย  ลฺ  วฺ  ฬฺ  เกิดท่ีอก เรียกว่า อุรโช 
ถ้าไม่ได้ประกอบ เกิดในคอ ตามฐานเดิมของตน (กณฺฐโช) 

กรณ์ของอักขระ 
กรณ์เครื่องทำอักขระ มี 4 อย่างคือ  
ชิวฺหามชฺฌํ ท่ามกลางล้ิน 
ชิวฺโหปคฺคํ ถัดปลายล้ินเข้ามา 
ชิวฺหคฺคํ ปลายล้ิน 
สกฏฺฐานํ ฐานของตน 
ท่ามกลางล้ิน    เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็น ตาลุชะ 
ถัดปลายล้ินเข้ามา    เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็น มุทธชะ 
ปลายล้ิน    เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็น ทันตชะ     
ฐานของตน    เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเหลือจากนี้ท้ังหมด คือ กณฺฐชา โอฏฺฐชา นาสิกฏฺฐานชา กับ วฺ และ เอ 
โอ 

เสียงของอักขระ 
มาตรา 
รัสสสระ มาตราเดียว  ทีฆสระ 2 มาตรา  สระท่ีมีพยัญชนะสังโยคอยู่เบื้องหลัง 3 มาตรา  พยัญชนะทุกตัว กึ่ง
มาตรา 
โฆสะ อโฆสะ 
พยัญชนะท่ีมีเสียงก้อง เรียกว่า โฆสะ  ท่ีมีเสียงไม่ก้อง เรียกว่า อโฆสะ 
พยัญชนะท่ี 1 ท่ี 2 ในวรรคท้ัง 5  คือ  กฺ ขฺ,  จฺ ฉ,ฺ  ฏฺ ฐฺ,  ตฺ ถ,ฺ  ปฺ ผฺ  และ สฺ   11 ตัวนี้เป็น อโฆสะ 
พยัญชนะท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 ในวรรคท้ัง 5  คือ  คฺ ฆฺ งฺ,  ฌฺ ชฺ ญฺ,  ฑฺ ฒฺ ณฺ,  ทฺ ธฺ นฺ,  พฺ ภฺ มฺ  และ ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  หฺ  
ฬฺ   21 ตัวนี้เป็น โฆสะ 
นิคคหิต  นักปราชญ์ผู้รู้ศัพทศาสตร์ประสงค์เป็น โฆสะ   
ส่วนนักปราชญ์ฝ่ายศาสนาประสงค์เป็น โฆสาโฆสวิมุตติ  พ้นจากโฆสะและอโฆสะ 
เสียงนิคคหิตนี้ อ่านตามวิธีภาษาบาลี มีเสียงเหมือน ง สะกด   อ่านตามวิธีสันสกฤต มีเสียงเหมือน ม สะกด 
สิถิล ธนิต 
พยัญชนะท่ีถูกฐานตัวเองหย่อน ๆ ช่ือ สิถิล 
พยัญชนะท่ีถูกฐานของตนหนัก บันลือเสียงดัง ช่ือ ธนิต 
พยัญชนะท่ี 1 ท่ี 3  ในวรรคท้ัง 5  เป็น สิถิล 
พยัญชนะท่ี 2 ท่ี 4  ในวรรคท้ัง 5  เป็น ธนิต 
ในคัมภีร์กัจจายนเภทแสดงไว้ว่า พยัญชนะท่ีสุดวรรค 5 ตัว ก็เป็น สิถิล  แต่ในคัมภีร์อื่นไม่ได้กล่าวไว้ 
พยัญชนะอวรรค ไม่จัดเป็นสิถิล ธนิต 
เสียงของพยัญชนะ 
พยัญชนะท่ีเป็น สิถิลอโฆสะ    มีเสียงเบากว่า ทุกพยัญชนะ 
พยัญชนะท่ีเป็น ธนิตอโฆสะ    มีเสียงหนักกว่า สิถิลอโฆสะ 
พยัญชนะท่ีเป็น สิถิลโฆสะ    มีเสียงดังกว่า ธนิตอโฆสะ 
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พยัญชนะท่ีเป็น ธนิตโฆสะ    มีเสียงก้องกว่า สิถิลโฆสะ 
พยัญชนะสังโยค 

ในพยัญชนะวรรคท้ังหลาย 
พยัญชนะท่ี 1    ซ้อนหน้าพยัญชนะท่ี 1 และท่ี 2 ของตนได้  เช่น  อกฺก, ทกฺข, สจฺจ, วจฺฉ 
พยัญชนะท่ี 3    ซ้อนหน้าพยัญชนะท่ี 3 และท่ี 4 ของตนได้  เช่น  อคฺค, อชฺช, อชฺฌาสย 
พยัญชนะท่ี 5    ซ้อนหน้าพยัญชนะของตนได้ท้ัง 5 ตัว  
                     (ยกเว้นแต่ตัว งฺ ซึ่งเป็นตัวสะกดอย่างเดียว  มิได้มีสำเนียงในภาษาบาลี  
                     ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้  เช่น  ปงฺก, สงฺข, องฺค, สงฺฆ) 
พยัญชนะอวรรค 3 ตัว คือ ยฺ  ลฺ  สฺ  ซ้อนหน้าตัวเองได้  เช่น  อยฺย, อลฺล, อสฺส 
พยัญชนะ 4 ตัว คือ  ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  ถ้าอยู่หลังพยัญชนะอื่น ออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้า  เช่น  ทฺวารานิ 
ภทฺรานิ 
สฺ  มีสำเนียงเป็น อุสุมะ ไม่มีคำเทียบในภาษาของเรา 
หฺ    ถ้าอยู่หน้าพยัญชนะอื่น ก็ทำให้สระท่ีอยู่ข้างหน้าตน ออกเสียงมีลมมากขึ้น เหมือนคำว่า พฺรหฺม  ถ้ามี
พยัญชนะ 8 ตัว คือ ญฺ  ณฺ  นฺ  มฺ  ยฺ  ลฺ  วฺ  ฬฺ  นำหน้า หฺ  ก็มีสำเนียงเข้าผสมกับพยัญชนะนั้น  เช่น  มุฬฺโห 
เป็นต้น 
พยัญชนะท่ีเป็น อัฑฒสระ  คือ  ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  สฺ  หฺ  ฬฺ   7 ตัวนี้มีเสียงกึ่งสระ คือ กึ่งมาตรา  เพราะพยัญชนะ
เหล่านี้ บางตัวก็รวมลงในสระเดียวกันกับพยัญชนะอื่น ออกเสียงพร้อมกันได้   บางตัวแม้เป็นตัวสะกด ก็คง
ออกเสียงได้หน่อยหนึ่ง พอให้รู้ได้ว่าตัวนั้นสะกด 

   
สนธ ิ

 การต่อมี 2 อย่าง คือ ต่อศัพท์ท่ีมีวิภัตติให้เนื่องด้วยศัพท์ท่ีมีวิภัตติ  เช่น   จตฺตาโร–อิเม  ต่อเป็น จตฺ
ตาโรเม  ต่อบทสมาสย่ออักขระให้น้อยลง  เช่น  กต–อุปกาโร  ต่อเป็น  กโตปกาโร 
การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็น 3  ตามความท่ีเป็นประธาน  คือ 
สรสนธิ    ต่อสระ 
พยัญชนสนธิ    ต่อพยัญชนะ 
นิคคหิตสนธิ    ต่อนิคคหิต 
สนธิกิริโยปกรณ์ คือ วิธีเป็นอุปการะแก่การทำสนธิ   มี 8 อย่าง ได้แก่  
โลโป  ลบ 
อาเทโส  แปลง 
อาคโม  ลงตัวอักษรใหม่ 
วิกาโร  ทำให้ผิดจากของเดิม 
ปกติ  ปกติ 
ทีโฆ  ทำให้ยาว 
รสฺสํ  ทำให้สั้น 
สญฺโญโค  ซ้อนตัว 
1. สระสนธิ 
สรสนธิใช้กิริโยปกรณ์ 7 อย่าง คือ เว้นสัญโญโค  เพราะไม่มีวิธีเกี่ยวแก่พยัญชนะ 
1.1 โลปสรสนธิ 
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มี 2 อย่าง คือ ลบสระหน้า และลบสระหลัง   
สระท่ีสุดของศัพท์หน้า เรียกว่า  สระหน้า  
สระหน้าของศัพท์หลัง เรียก สระเบ้ืองปลาย หรือ สระหลัง 
มีกฎว่า เมือ่สระท้ัง 2 นี้ไม่มีพยัญชนะอื่นค่ันในระหว่าง ให้ลบได้ตัวหนึ่ง   ถ้ามีพยัญชนะค่ัน ลบไม่ได้ 
วิธีลบสระหน้า 
1. สระหน้าเป็นรัสสะ   สระหลังเป็นทีฆะหรือมีพยัญชนะสังโยค  ลบสระหน้าอย่างเดียว  เช่น 
ยสฺส–อินฺทฺริยานิ สนธิเป็น ยสฺสินฺทฺริยานิ,  
โนห–ิเอตํ สนธิเป็น โนเหตํ, 
สเมตุ–อายสฺมา สนธิเป็น สเมตายสฺมา 
2. สระท้ังสองเป็นรัสสะ มีรูปเสมอกัน* ลบสระหน้าแล้วทีฆะสระหลัง   เช่น  
ตตฺร–อยํ เป็น ตตฺรายํ 
( คือเป็น  อ  หรือ  อิ  หรือ อุ ท้ังสองตัว) 
3. สระท้ังสองเป็นรัสสะ มีรูปไม่เสมอกัน ลบสระหน้าแล้วไม่ต้องทีฆะ  เช่น  
จตูห–ิอปาเยห ิเป็น จตูหปาเยหิ 
4. สระหน้าเป็นทีฆะ สระหลังเป็นรัสสะ ลบสระหน้าแล้วทีฆะสระหลัง  เช่น  
สทฺธา–อิธ เป็น สทฺธีธ 
วิธีลบสระหลัง 
1. สระท้ังสอง มีรูปไม่เสมอกัน ลบสระหลัง  เช่น  
    จตฺตาโร–อิเม เป็น จตฺตาโรเม 
    กินฺนุ–อิมา เป็น กินฺนุมา 
2. นิคคหิตอยู่หน้า ลบสระหลัง  เช่น  
    อภินนฺทุ–อิติ เป็น อภินนฺทุนฺติ เป็นต้น ฯลฯ 
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เรื่อง นามศัพท์ รวบรวมโดย อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช 
นาม หมายถึง  ช่ือ 
ศัพท์ หมายถึง  เสียง หรือ ตัวหนังสือ (ท่ีมีความหมาย  ชัดเจนเป็นท่ีเข้าใจ) 
นามศัพท์ หมายถึง  เสียง หรือ ตัวหนังสือ ท่ีบ่งถึงช่ือ   แบ่งเป็น 3  คือ 
นามนาม 
คุณนาม 
สัพพนาม 
1. นามนาม หมายถึง นามท่ีเป็นช่ือของคน, สัตว์, ท่ี, ส่ิงของ   แบ่งออกเป็น 2  คือ 
สาธารณนาม หมายถึง นามท่ีท่ัวไปแก่คน, สัตว์, สถานท่ี   เช่น 
มนุสฺโส มนุษย์,  ติรจฺฉาโน สัตว์ดิรัจฉาน,   นครํ เมือง   เป็นต้น 
อสาธารณนาม หมายถึง นามท่ีไม่ท่ัวไปแก่ส่ิงอื่น  เช่น 
ทีฆาวุ กุมารช่ือทีฆาวุ,  เอราวโณ ช้างช่ือเอราวัณ,  สาวตฺถี เมืองช่ือสาวัตถี   เป็นต้น 
2. คุณนาม หมายถึง นามท่ีแสดงลักษณะของนามนาม สำหรับหมายให้รู้ว่า นามนามนั้น  ดีหรือช่ัว เป็นต้น  
แบ่งเป็น 3 ช้ัน  คือ 
ชั้นปกติ 
ชั้นวิเสส 
ชั้นอติวิเสส 
3. สัพพนาม หมายถึง นามท่ีใช้แทนนามนามท่ีออกชื่อมาแล้ว เพื่อไม่ให้ซ้ำซาก  ซึ่งไม่เพราะหู แบ่งเป็น 2 คือ 
ปุริสสัพพนาม 
วิเสสนสัพพนาม 
นามศัพท์ 3 อย่างนี้  นามนามเป็นประธาน คุณนามและสัพพนามเป็นบริวาร 
เพราะเมื่อมีนามนามแล้ว คุณนามและสัพพนามจึงมีได้    เพราะฉะนั้น นามนามจึงสำคัญท่ีสุด 
นามศัพท์ (คือ นามนาม คุณนาม และสัพพนาม)  มีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่าง คือ 
ลิงค ์
วจนะ 
วิภัตติ 
ลิงค ์
ลิงค์ แปลว่า เพศ   คือคำพูดท่ีบ่งเพศของนามนาม 
ลิงค์แบ่งเป็น 3  คือ 
ปุลิงค์    เพศชาย 
อิตถีลิงค์    เพศหญิง 
นปสุกลิงค์    ไม่ใช่เพศชาย ไม่ใช่เพศหญิง 
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ลิงค์ของนามนาม 
เป็นลิงค์เดียว คือศัพท์เดียว เป็นได้ลิงค์เดียว  เช่น  ปุริโส  บุรุษ  เป็นปุลิงค์ได้อย่างเดียว,   อิตฺถี  หญิง  เป็น
อิตถีลิงค์ได้อย่างเดียว,  กุลํ ตระกูล เป็นนปุสกลิงค์ได้อย่างเดียว  เป็นต้น 
เป็น 2 ลิงค์ (ทวิลิงค์) 
ศัพท์เดียว มีรูปอย่างเดียว เป็นได้ 2 ลิงค์   เช่น  อกฺขโร อกฺขรํ อักขระ,  มโน มนํ ใจ  เป็นต้น 
นามนามมีมูลศัพท์อย่างเดียว เปล่ียนสระท่ีสุดศัพท์เป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงค์กัน (โดยลง อา อี อินี ปัจจัย 
เครื่องหมายอิตถีลิงค์)   เช่น  ราชา (ปุ.), ราชินี (อิตฺ),  อุปาสโก (ปุ),  อุปาสิกา (อิตฺ.)  เป็นต้น 
ลิงค์ของคุณนามและสัพพนาม 
คุณนามและสัพพนามเป็นได้ท้ัง 3 ลิงค์ (แล้วแต่นามนามท่ีเป็นประธาน) 
ลิงค์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
จัดตามกำเนิด  คือ จัดลิงค์ให้ตรงตามกำเนิดเดิมของนามนั้น   เช่น 
ปุริโส    บุรุษ    กำเนิดเป็นปลิุงค์    จัดให้เป็นปุลิงค์ 
อิตฺถี    หญิง    กำเนิดเป็นอิตถีลิงค์    จัดให้เป็นอิตถีลิงค์ 
จิตฺตํ    จิต    กำเนิดเป็นนปุสกลิงค์    จัดให้เป็นนปุสกลิงค์ 
จัดตามสมมุติ คือ จัดลิงค์ตามสมมุติของภาษา  ไม่ตรงตามกำเนิดเดิมของนามนามนั้น    เช่น 
ทาโร    เมีย    กำเนิดเป็นอิตถีลิงค์    สมมุติให้เป็นปุลิงค์ 
ปเทโส    ประเทศ    กำเนิดเป็นนปุสกลิงค์    สมมุติให้เป็นปุลิงค์ 
ภมูิ     แผ่นดิน    กำเนิดเป็นนปุสกลิงค์    สมมุติให้เป็นอิตถีลิงค์   เป็นต้น 
วจนะ 
วจนะ คือ คำพูดบอกจำนวน (ให้ทราบว่าน้อยหรือมาก)   แบ่งเป็น 2 คือ 
เอกวจนะ  คำพูดสำหรับออกช่ือของส่ิงเดียว    เช่น ปุริโส ชายคนเดียว 
พหุวจนะ  คำพูดสำหรับออกช่ือของมากกว่าส่ิงเดียว คือตั้งแต่ 2 ส่ิงขึ้นไป เช่น ปุริสา ชายหลายคน 
วิภัตติ 
วิภัตติ  คือส่ิงท่ีใช้แจกศัพท์ให้มีรูปต่างๆ  เพื่อให้มีเนื้อความเช่ือมต่อกับคำอื่นๆ ในประโยค 
วิภัตตินั้นมี 14 ตัว แบ่งเป็น เอกวจนะ 7   พหุวจนะ 7  ดังนี้ 
เอกวจนะ พหุวจนะ 
ปฐมา ท่ี 1 สิ โย 
ทุติยา ท่ี 2 อํ โย 
ตติยา ท่ี 3 นา หิ 
จตุตฺถ ี ท่ี 4 ส นํ 
ปญฺจม ี ท่ี 5 สฺมา หิ 
ฉฏฺฐี ท่ี 6 ส นํ 
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สตฺตม ี ท่ี 7 สฺมึ สุ 
(อาลปนะ   สิ โย) 
นามศัพท์ เมื่อประกอบวิภัตติแล้ว ก็มีความหมายต่อเนื่องกับคำอื่นได้ 
คำท่ีเช่ือมต่อความหมายของศัพท์ เรียกว่า อายตนิบาต (ตรงกับบุพบทในภาษาไทย) 
อายตนิบาต มีดังนี้ 

วิภัตติฝ่ายเอกวจนะ     วิภัตติฝ่ายพหุวจนะ 

ปฐมา อ. (อ่านว่า อันว่า)    อ. - ท. (อ่านว่า อันว่า....ท้ังหลาย) 

ทุติยา ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ.  ซึ่ง-ท., ..... เฉพาะ-ท. 
ตติยา ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง.  ด้วย-ท., ..... ด้วยทั้ง-ท. 

จตุตฺถี แก่, เพ่ือ, ต่อ.     แก-่ท., ...... ต่อ-ท. 

ปญฺจมี แต่, จาก, กว่า, เหตุ.    แต่-ท., ...... เหตุ-ท. 

ฉฏฺฐ ี แห่ง, ของ, เมื่อ.     แห่ง-ท., ...... เมื่อ-ท. 

สตฺตม ี ใน, ใกล้, ท่ี, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ เหนือ, บน, ณ ใน-ท., ...... บน-ท.,ณ-ท. 

อาลปนะ  แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่.    แน่ะ-ท.,.... ข้าแต่-ท. 
 
ปฐมาวิภัตติ และอาลปนวิภัตติ ไม่มีสำเนียงอายตนิบาต  แต่ใช้คำว่า ‘อันว่า’ และ ‘แน่ะ ดูก่อน ข้าแต่’ แทน 
ตามลำดับ เพื่อเป็นเครื่องสังเกตวิภัตติ 
ปฐมาวิภัตติ  แบ่งเป็น  2  คือ 
เป็นประธาน 
เป็นประธานในประโยคท่ีไม่มีกิริยาคุมพากย์ เรียกว่า ลิงฺคตฺถ  เช่น 
มหาปญฺโญ อานนฺโท  อ.พระอานนท์ ผู้มีปัญญามาก 
เป็นประธานในประโยคท่ีมีกิริยาคุมพากย์ เรียกว่า สยกตฺตา  เช่น 
อานนฺโท ธมฺมํ เทเสติ  อ.พระอานนท์ ย่อมแสดง ซึ่งธรรม 
เป็นอาลปนะ คำสำหรับร้องเรียก  อาลปนวิภัตติ ไม่มีวิภัตติเป็นของตนเอง แต่ยืมปฐมาวิภัตติมาใช้ 
การันต์ 
การันต ์คือ สระท่ีสุดแห่งศัพท์ 
โดยย่อมี 6  คือ  อ  อา  อิ  อี  อุ  อู 
โดยพิสดารมี 13  คือ 
ปุงลิงค์  มีการันต์ 5  คือ อ อ ิ อี อุ อู 
อิตถีลิงค์ มีการันต์ 5  คือ อา อ ิ อี อุ อู 
นปุงสกลิงค์ มีการันต์ 3  คือ อ อิ   อุ 

วิธีแจกนามนาม (ด้วยวิภัตติ) 



9 
 
วิภัตตินั้น แจกตามการันต์และลิงค์ (วิภัตติ วจนะ)   ศัพท์ท่ีการันต์และลิงค์เหมือนกัน ให้แจกเป็นแบบเดียวกัน 
เช่น ปุริส อาจริย ปณฺฑิต  เป็น อ การันต์ ปุลิงค์ เช่นเดียวกัน  ให้แจกตามแบบ อ การันต์ ปุลิงค์  
(ในแบบ แจก ปุริส ศัพท์ ให้ดูเป็นตัวอย่าง) 
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อุปสรรค 
 คือ พยางค์ท่ีใช้ประกอบหน้าคำศัพท์ ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นความหมาย

ใหม่ 
จริต แปลว่าประพฤติ 

เติม อุปสรรค สุ แปลว่า ดีงาม เป็น สุจริต จะมีความหมายใหม่ว่า ประพฤติดี 
เติมอุปสรรค ทุ แปลว่า ช่ัวทราม เป็น ทุจริต จะมีความหมายใหม่ว่า ประพฤติช่ัว 

การเติมอุปสรรค จึงเป็นการสร้างคำใหม่โดยการนำอุปสรรคประกอบหน้าคำศัพท์ให้มีความหมาย
ใหม่คำ อุปสรรคจะใช้ตามลำพังไม่ได้ต้องใช้ประกอบคำนาม หรือคำกริยาถ้าใช้ประกอบคำนามจะ
ทำหน้าที่เหมือนส่วนขยายกริยา คำอุปสรรคเมื่อประกอบหน้าคำศัพท์ แล้วจะมีการเปล่ียนแปลง
เสียงของคำให้สามารถอ่านคำให้ต่อเนื่องเป็นคำเดียวกัน หรืออาจเปล่ียนแปลง รูปสระในระหว่าง
คำตามหลักสนธิ ก็ได้ 
 ตัวอย่างอุปสรรคที่นำมาใช้ในภาษาไทย 
 1. สุ แปลว่า ดี งาม ง่าย บางครั้งเปล่ียนรูปหรือแผลง สุ เป็น เสาว สุ โส หรือ สร เช่น สุคนธ์ 
(กล่ินดี) สุพจน์ (พูดดี) สุจริยา (ประพฤติดี) สุภาษิต (กล่าวถ้อยคำดี) สุวิชา (ความรู้ดี) สุวรรณ(สี
งาม) หมายถึงสีทอง สุคติ (ทางดี) 
สุคต (ผู้ไปดี) สุภา เสาวภา โสภา (รัศมีดี) สวรรคต (ไปดีแล้ว) สรเลข (เลขดี) สุภร (ผู้เล้ียงง่าย) 
สุเมธ (ผู้มีปัญญาดี) 
เสาวรส (รสดี รสอร่อย) 
2. สํ (อ่านว่า สัง) แปลว่า ร่วม พร้อม เมื่อเป็นคำไทยจะใช้ว่า สัง สัญ สัน สัม สม เช่น สังเกต 
(กำหนดพร้อม) สังคม (การไปพร้อม) สังคีต (การขับร้องพร้อม) สังหรณ์ (ยึดไว้พร้อม) สัญชาติ 
(เกิดพร้อม เกิดร่วม) สัญญาณ(ความรู้พร้อม) สัญจร (ไปพร้อม) สันธาน (ภาพต่อพร้อม) สันโดษ 
(ความยินดีพร้อม) สัมฤทธิ์(ความสำเร็จพร้อม) สัมภาษณ์ (พูดพร้อม) สัมผัส (การถูกต้องพร้อม) 
สมบูรณ์ (เต็มพร้อม) สมภพ (เกิดพร้อม) 
 3. ส แปลว่า ร่วมพร้อมด้วย  เช่น สกรรมกริยา (กริยาที่ต้องมีกรรมร่วม) สพรหมจารี (ผู้
ประพฤติพร้อมด้วยพรหมจรรย์) 
 4. ทุ แปลว่า ช่ัว ร้าย ยาก เช่น ทุคติ (ทางชั่ว) ทุภาษิต (ภาษิตที่กล่าวชั่ว) ทุจริต (ประพฤติชั่ว) 
ทุศีล (ศีลชั่ว) ทุรัถยา (ทางลำบาก) บางครั้งจะใช้ ทุร ทร เช่น ทุรชน ทรชน (คนชั่ว) ทรพิษ (พิษ
ร้าย) 
 5. อว, โอ แปลว่า ลง ต่ำ เช่น อวตาร (ลงมาเกิด) อวชาตบุตร (บุตรที่ เลวกว่าตระกูล) อวสาน 
(ส้ินสุดลง) 
โอวาท (พูดลง คำกล่าวสอน) โอภาส (สว่างลง แสงสว่าง ส่องแสง) 
6. อป แปลว่า ไม่มี ไทยมักใช้ อัป เช่นอัปมงคล (ไม่มีมงคล) อัปลักษณ์ (ลักษณะชั่ว) อัปภาคย์ 
(ปราศจากโชค) อัปยศ (ปราศจากยศ) 
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 7. อุป แปลว่า เข้า ใกล้ รอง เช่น อุปนัย (บรรลุถึง) อุปกรณ์ (เช้า ไปช่วยเหลือ) อุปนายก (รอง
นายก) อุปถัมภ์ (เข้าไปค้ำจุน) อุปกิเลส (เข้าไปเศร้าหมอง) อุปสัมปทา (การเข้าถึงพร้อม) อุปัฏ
ฐาน (เข้าไปตั้งไกล) 
 8. อติ แปลว่า ยิ่ง กล่า ล่วง พิเศษ เช่น อติเทพ (เทวดายิ่งใหญ่) อติศัย (ประเสริฐ) 
 9. อธิ แปลว่า ยิ่งใหญ่ เช่น อธิการ (การกระทำยิ่ง) อธิบดี (ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง) ไทยใช้ อธิบดี อธิราช 
(ราชาผู้ยิ่งใหญ่) 
 10. อนุ แปลว่า น้อย ภายหลัง ตาม เนืองๆ เช่น อนุญาต (การ รับรู้ตาม) อนุสรณ์(เครื่องระลึก
ตาม) อนุโลม (ยอมตาม) อนุภรรยา (ภรรยาน้อย) อนุชิต (ชนะเนืองๆ) อนุมัติ(เห็นตาม) อนุช(ผู้
เกิดตามหลัง) อนุเฉท (ส่วนน้อย) อนุบาล (ตามรักษา) อนุมาน (กำหนดตาม) อนุรักษ์ (ตามรักษา) 
 11. อภิ แปลว่า ยิ่งใหญ่  วิเศษ เช่น อภิชาต (เกิดดีแล้ว) อภิญญา(ความรู้ยิ่ ง) อภิสิทธิ์
(ความสำเร็จยิ่งสิทธิเฉพาะ) อภิเษก (การรดน้ำที่ยิ่งใหญ่) อภินิหาร(การนำไปยิ่ง) อภิบาล (การ
รักษายิ่ง) 
12. อา แปลว่า ท่ัว เจริญ ยิ่ง เช่น อารักษ์ (คุ้มครองทั่ว) อาภา (สว่างทั่ว) อาการ(การกระทำทั่ว) 
อาจารย์ (ผู้พึงมาหา) อาพาธ (เบียดเบียนทั่ว) 
 13. อุ แปลว่า ข้ึน นอก เช่น อุโฆษ (กึกก้องทั่ว) อุธัจ (ความฟุ้งซ่านขึ้น) อุ เปล่ียนเป็นอุต หรือ
อุท ได้ เช่น อุตสาหะ (ความขยันขึ้น) อุดม อุตตม (สูงสุดยิ่ง) อุทธรณ์ (การยกขึ้น) 
 14. ปฏิ หรือ ปติ (อ่านว่า ประติ) แปลว่า เฉพาะ ตอบ ทวน กลับ  เช่น ปฏิทิน (เฉพาะวัน) 
ปฏิสนธิ (สืบต่อ) ปฏิเสธ (ห้ามเฉพาะ) ปฏิโลม (ทวนกลับ) ปฏิยุทธ์ (รบต่อ) “ ปฏิ” แผลงเป็น “ 
ปาฏิ” ได้ เช่น ปาฏิบท (บทเฉพาะ) ปุรติ ไทยใช้ ประติ เช่น ประติชญา (ความรู้ เฉพาะ) 
ประติญาณ (ความรู้เฉพาะ) ประติมุข (เฉพาะหน้า) 
 15. ปริ แปลว่า รอบ ท่ัว เช่น ปริมณฑล (วงรอบ) ปรินิพพาน (ดับทั่ว) ปริวรรต (หมุนรอบ) 
ปริมาณ (กำหนดทั่ว) ปรินายก (ผู้นำไปรอบ) ปริยายา (เป็นไปรอบ) ปริโยสาน (ที่สุดโดยรอบ) คำ
ว่า ปริ อ่านว่า ปะ- ริ บางคำไทยใช้เป็น บริ (อ่านว่าบอ- ริ) เช่น บริเวณ (โดยรอบ) บริวาร (แวด
ล้อมรอบ) บริจาค (สละทั่ว) บริบูรณ์ (เต็มทั่ว) “ ปริ” อาจแผลงเป็น “ ปรี” ได้ เช่น ปรีชา 
(ความรู้รอบ) ปรัชญา (ความรู้รอบ) 
 16. ป, ปร แปลว่า ท่ัว ข้างหน้า เช่น ปกติ ปรกติ (กระทำทั่ว) ปกิณกะ(เกล่ือนกล่นทั่ว) ปณต 
ปรณต (ไหว้ทั่ว) ไทยใช้ ประณต ปณาม ปรณาม (น้อมไหว้ทั่ว) ไทยใช้ ประณาม ปทีบ ปรทีบ 
(สว่าง ทั่ว) ไทยใช้ ประทีบ ปยุกต์ ปรยุกต์ (ประกอบทั่ว) ไทยใช้ ประยุกต์ ปรณีต (น้อมไปทั่วไป) 
ใช้ ประณีต คำว่า ปุร แผลงเป็น ประ เช่นประกาศ (กล่าวทั่ว) ประกาศิต (กล่าวทั่ว) 
 17. วิ แปลว่า วิเศษ แจ้ง ต่าง กลับความ เช่น วิเทศ (ต่าง ประเทศ) วิลาวัณย์ (งามวิเศษ) วิรัติ 
(กลับความกับยินดี หมายถึงไม่ยินดี) วิมุข (กลับความกับข้างหน้าหมายถึงข้างหลัง) วิจิตร (งาม
วิเศษ) วิกาล (ผิดเวลา) วิชัย (ชนะวิเศษ) วิปัสสนา (ความเห็นแจ้ง) 
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 18. นิ แปลว่า เข้า ลง ออก เช่น นิมิต (สร้างลง) นิพนธ์ (ผูกเข้า) นิพันธ์ (เนื่องออก) นิยม 
(กำหนดลง) นิเทศ (คำแสดงออก) 
 คำอุปสรรคที่นำมาใช้ในภาษาไทย จะนำมาใช้ตามรูปคำบาลี และสันสกฤตก็มี บางคำก็เปล่ียน ให้
เข้ากับคำไทย และเมื่ออยู่ในคำไทยความหมายอาจเปล่ียนไปได้ เช่น บริษัท แปลว่า นั่งรอบ เมื่อ
เป็นคำไทยหมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพ่ือนเข้าหุ้นกัน หรือคนทั้งหลายมาประชุมกัน เป็นต้น 
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กิริยาอาขยาต (VERB) 
              อาขยาต หมายถึง ศัพท์ที่กล่าวกิริยาคือความทำ,  เช่นยืน  เดิน  นั่ง  นอน  กิน  ดื่ม  
ทำ  พูด  คิด  ในอาขยาตนั้นท่านประกอบ  วิภัตติ  กาล  บท  วจนะ  บุรุษ  ธาตุ  วาจก  ปัจจัย  
เพ่ือเป็นเครื่องหมายเนื้อความให้ชัดเจน  ในอาขยาตมีเครื่องปรุงที่สำคัญมี 3 ประการคือ   
 1. ธาตุ   คือรากของศัพท์ ประกอบเป็นกิริยาต่างๆ มี 8 หมวด                                                                      
 2. ปัจจัย  คือศัพท์ที่ประกอบท้ายธาตุ  ในธาตุแต่ละหมวดมีปัจจัยประจำหมวด  
 3. วิภัตติ  คือแจกหรือจำแนกธาตุต่างๆประกอบทีท่้ายปัจจัย เมื่อลงแล้วจะบ่งถึง กาล
,บท,วจนะ บุรุษ   จัดเป็น  8  หมวด  ในหมวดหนึ่ง ๆ มี  12  วิภัตติ  
              กาล (Tenses)  หมายถึง ระยะเวลาที่กิริยาแสดงออกในขณะนั้น มีเครื่องหมายบอก
เวลาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัจจุบัน,อดีตและอนาคต ในภาษาบาลีมี 3 กาลคือ 
 1. ปัจจุบันกาล (Present Tense)แปลว่า อยู่,ย่อม,จะ 
  2. อดีตกาล  (Past  Tense)แปลว่า แล้ว ถ้ามี อ อาคมอยู่หน้าแปลว่า ได้แล้ว 
 3.อนาคตกาล (Future Tense)แปลว่า จัก    ถ้ามี อ อาคมอยู่หน้าแปลว่า จักได้แล้ว 
              บท เป็นเหตุให้รู้บทที่เป็นเจ้าของกริยาแบ่งเป็นปรัสสบท บทเพ่ือผู้อื่นและอตัตโนบท 
บทเพ่ือตน 
              วจนะ หมายถึงคำพูดมี 2 อย่างคือ เอกวจนะ ส่ิงเดียว ,พหุวจนะ ตั้งแต่ 2 ส่ิงขึ้นไป 
              บุรุษ หมายถึงบุคคล สัตว์ ส่ิงของ แบ่งเป็น 3 คือ 
 1. ประถมบรุุษหรือ ป มบุรุษ   ได้แก่กิริยาอาการที่เราพูดถึง ใช้แทนคนและส่ิงของที่พูด
ถึง ได้แก่ศัพท์ทั้งหลายยกเว้น ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์ 
  2. มัธยมบุรุษ   ได้แก่กิริยาอาการของคนที่เราพูดด้วย ใช้แทนคนที่เราพูดด้วย ได้แก่ 
ตุมฺห ท่าน 
 3. อุตตมบุรษ ได้แก่ ใช้แทนตัวผู้พูดเอง ได้แก่กิริยาอาการของผู้พูดเองได้แก่ อมฺห 
ข้าพเจ้า   หมวดวิภัตติของอาขยาต 
              มี 8 หมวด คือ วัตตมานา,ปัญจมี,สัตตมี,ปโรกขา, หิยัตตนี,อัชชัตตนี,ภวิสสันติและ
กาลาติปัตติ 
๑.วัตตมานาวิภัตติ แปลว่า”อยู่,ย่อม,จะ” 
                        ปรสฺสปทํ                                               อตฺตโนปทํ 
บุรุษ            เอก.             พหุ.                          เอก.                            พหุ. 
ป.                ติ.               อนฺติ.                        เต.                             อนฺเต. 
ม.                สิ.                   ถ.                         เส.                             วฺเห. 
อุ.                มิ.                   ม.                         เอ.                              มฺเห.         
ตัวอย่าง ลภ ธาตุ (ได้) เม่ือลงในหมวดวัตตมานา     
                       ปรสฺสปทํ                                                           อตฺตโนปทํ 
บุรุษ             เอก.                           พหุ.                    เอก.                       พหุ. 
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ป.   (ชโน)         ลภติ.             (ชนา)   ลภนฺติ.               ลภเต.                  ลภนฺเต. 
ม.    (ตฺวํ)           ลภสิ.             (ตุมฺเห) ลภถ.                  ลภเส.                    ลภวฺเห. 
อุ.    (อหํ)           ลภามิ.           (มยํ)     ลภาม.                ลเภ.                      ลภมฺเห.     
 
2. หมวดปัญจมี  แปลว่า “จง, จงเถิด, ขอจง”   
                      ปรสฺสปทํ                                               อตฺตโนปทํ 
ปุริส.      เอก.                 พหุ.                  เอก.                          พหุ. 
ป.         ตุ.                    อนฺตุ.                 ตํ.                             อนฺตํ. 
ม.         ห.ิ                         ถ.                 สฺส.                           วโห. 
อุ.         มิ.                         ม.                 เอ.                            อามฺหเส. 
 
3. หมวดสัตตมี ไม่แน่ว่าเป็นกาลไหน เรียกว่าอนุตตกาล แปลว่า “ควร, พึง”  อยู่ระหว่างปัจจุบันและอดีต  
                    ปรัสสบท                                   อัตตโนบท             
ปุริส.     เอก               พหุ                          เอก                    พหุ 
ป.        เอยฺย             เอยฺย.ุ                      เอถ                     เอรํ. 
ม.        เอยฺยาสิ         เอยฺยาถ                  เอโถ                   เอยฺยวฺโห. 
อุ.        เอยฺยามิ         เอยฺยาม                  เอยฺยํ                   เอยฺยามฺเห. 
ตัวอย่าง ลภ ธาตุ (ได้) เมื่อลงในหมวดสัตตมี     
                                   ปรสฺสปทํ                                                     อตฺตโนปทํ 
ปุริส.                   เอก.                   พหุ.                                   เอก.                       พหุ. 
ป.   (ชโน)         ลเภยฺย             (ชนา)   ลเภยฺยุ.                     ลเภถ                       ลเภรํ 
ม.    (ตฺวํ)           ลเภยฺยาสิ        (ตุมฺเห) ลเภยฺยาถ                  ลเภโถ                    ลเภยฺยวฺโห. 
อุ.    (อหํ)           ลเภยฺยามิ        (มยํ)     ลเภยฺยาม                 ลเภยฺยํ                    ลเภยฺยามเห. 
 
2. กิริยาอดีตกาล (Past) ประกอบด้วยกิริยาสามหมวดคือ 
     1. หมวดปโรกฺขา  (Perfect) สำหรับบอกอดีตกาลล่วงแล้ว หากำหนดมิได้ มักใช้เล่าเรื่องอดีต แปลว่า 
แล้ว  
                ปรัสสบท                                     อัตตโนบท             
           เอก               พหุ                       เอก                    พหุ 
ป.        อ.                  อุ.                        ตฺถ.                     เร. 
ม.        เอ.                ตฺถ.                      ตฺโถ.                 วฺโห. 
อุ.        อํ.                มฺห.                       อึ.                       มฺเห. 
              วิภัตติหมวดปโรกขานี้ มีท่ีใช้น้อยมาก มีใช้อยู่บ้างเพียงปรัสบท ปฐม เอก และพหุ เท่านั้นคือ พฺรู 
ธาตุในความกล่าว เช่น พฺรู+ อ+อ = อาห, พฺรู+ อ+อุ = อาหุ,อาหํสุ ( แปลง อุ เป็น อํสุ (แปลงพฺรู ธาตุ เป็น 
อาห) เช่น 
         เตน  อาห  ภควา.  ด้วยเหตุนั้น  พระผู้มีพระภาค  ตรัสแล้ว 
         เตน  อาหุ  โปราณา.  ด้วยเหตุนั้น  อาจารย์มีในปางก่อน ท. กล่าวแล้ว 
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2. หมวดหิยัตตนี  (Imperfect) บอกอดีตกาลล่วงแล้ววานนี้ แปลว่า แล้ว  เมื่อลง อ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า 
ได้แล้ว 
                  ปรัสสบท                           อัตตโนบท             
           เอก               พหุ                          เอก                          พหุ 
ป.        อา.                  อู.                         ตฺถ.                           ตฺถ.ุ 
ม.        โอ.                ตถ.                         เส.                           วฺหํ. 
อุ.        อํ.                  มฺห.                         อึ.                             มฺหเส. 
ตัวอย่างการแจก ปฺจ ธาตุ (หุง, ต้ม)                        
ป.  อปจา,  อปจ.                 อปจู.         
ม.  อปโจ.                         อปจตฺถ.         
อุ.  อปจํ.                            อปจมฺห.         
              มยํ  ชนานํ  สูทํ   อปจมฺห  เรา ท. หุงข้าวเพื่อคน ท. 
              ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา. ขณะอย่าได้เข้าไปล่วงแล้ว ซึ่งท่านท.  อุปจฺจคา  (อุป+อติ+อ+คมฺ+อ+
อา.) 
              เอวํ  อวจํ  (ข้า)  ได้กล่าวแล้ว  อย่างนี้. 
3. หมวดอัชชัตฺตนี (perfect)   สำหรับบอกอดีตกาลล่วงแล้วตั้งแต่วันนี้ แปลว่า  แล้ว ถ้าลง อ  อาคมหน้าธาตุ 
แปลว่า “ได้.....แล้ว” 
                  ปรัสสบท                           อัตตโนบท             
           เอก               พหุ                          เอก                        พหุ 
ป.         อี                    อ.ุ                          อา.                          อู. 
ม.        โอ                   ตฺถ.                        เส.                          วฺหํ. 
อุ.          อึ                 มฺหา.                        อํ.                           มฺเห. 
              ตัวอย่างการแจก คมฺ ธาตุ (ไป)   (ไม่ลง อ อาคมต้นธาตุ และไม่แปลง คมฺ ธาตุเป็น คจฺฉ                      
            เอก                                                 พหุ         
ป.     คมฺ +อ + อี = คมิ                      คมฺ +อ + อุ = คมุ                                
ม.     คมฺ +อ + โอ = คโม                  คมฺ +อ + อิ+ตฺถ = คมิตฺถ 
อุ.    คมฺ +อ + อึ = คมึ                       คมฺ +อ + อิ+ มฺหา = คมิมฺหา 
              เช่น  เถโร  คามํ  ปิณฺฑาย  คมิ.  พระเถระ  ไปแล้ว  สู่บ้าน เพื่อบิณฑะ.   
              เอวรูปํ  กมฺมํ  อกาสึ.  (ข้า)  ได้ทำแล้วซึ่งกรรม  มีอย่างนี้เป็นรูป. 
 
3. กิริยาอนาคตกาล (Future) มีสองหมวดคือ 
1.หมวดภวิสฺสนฺติ (Future) สำหรับบอกอนาคตของปัจจุบัน  แปลว่า  “จัก” 
 
                   ปรัสสบท                                  อัตตโนบท             
           เอก               พหุ                   เอก                    พหุ 
ป.        สฺสติ.          สฺสนฺติ.                สฺสเต.            สฺสนฺเต. 
ม.        สฺสสิ.          สฺสถ.                  สฺสเส.            สฺสวฺเห. 
อุ.        สฺสามิ.         สฺสาม.               สฺสํ.                สฺสามฺเห. 
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              ตัวอย่างการแจก ปฺจ ธาตุ ในความหุง ในความต้ม                        
ป.  ปจิสฺสติ.                      ปจิสฺสนฺติ.         
ม.  ปจิสฺสสิ.                     ปจิสฺสถ.        
อุ.  ปจิสฺสามิ. ปจิสฺสํ.      ปจิสฺสาม.         
              เช่น ปูวํ  ปจิสฺสามิ.  ข้า  ท.  จักต้ม  ซึ่งขนม 
  
2.หมวดกาลาติปตฺติ   สำหรับบอกอนาคตของอดีต แปลว่า  “จัก.....แล้ว”  ถ้าลง อ  อาคม หน้าธาตุ แปลว่า  
“จักได้..... แล้ว”      
                 ปรัสสบท                                        อัตตโนบท             
           เอก               พหุ                            เอก                    พหุ 
ป.        สฺสา.          สฺสํสุ.                           สฺสถ.                สฺสึสุ. 
ม.        สฺเส.           สฺสถ.                           สฺสเส.               สฺสฺเห. 
อุ.        สฺสํ.            สฺสามฺหา.                     สฺสํ.                  สฺสามฺหเส. 
              ตัวอย่างการแจก คมฺ ธาตุ (ไป) แปลงคมฺ ธาตุเป็น คจฺฉ    
         เอก                                                               พหุ         
ป. คมฺ +อ + อิ+สฺสา= คจฺฉิสฺสา, คจฺฉิสฺส      คมฺ +อ + อุ+สฺสํสุ= คจฺฉิสฺสํสุ              
ม. คมฺ +อ + อิ+สฺเส = คจฺฉิสฺเส                   คมฺ +อ + อิ+สฺสถ = คจฺฉิสฺสถ 
อุ. คมฺ +อ + อิ + สฺสํ= คจฺฉิสฺสํ                   คมฺ +อ + อิ+ สฺสามฺหา = คจฺฉิสฺสามฺหา 
เช่น โส  เจ  ยานํ  ลภิสฺสา   อคจฺฉิสฺสา  ถ้าว่า เขา  จักได้แล้ว ซึ่งยานไซร้  (เขา) จักได้ไปแล้ว  
                  
ธาตุ   
              ธาตุคือรากของศัพท์ ประกอบเป็นกิริยาต่างๆ มี 8 หมวด ตามพวกท่ีประกอบด้วยปัจจัยเป็นอัน
เดียวกัน แสดงแต่พอเป็นตัวอย่าง  ดังนี้   
1.  หมวด  ภู   ธาตุ 
              ภู  เป็นไปในความ  มี,  ในความ  เป็น  (ภู + อ = ภว + ติ) สำเร็จรูปเป็น  ภวติ  ย่อมมี,  ย่อมเป็น.  
              หุ  เป็นไปในความ  มี,  ในความ  เป็น  (หุ + อ = โห + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  โหติ  ย่อมมี,  ย่อม
เป็น. 
              สี  เป็นไปในความ  นอน  (สี + อ = สย + ติ)  สำเร็จรูปเป็นเสติ,  สยติ  ย่อมนอน. 
              มรฺ  เป็นไปในความ  ตาย,  (มรฺ + อ + ติ) สำเร็จรูปเป็น มรติย่อมตาย. 
              ปจฺ   เป็นไปในความ  หุง,  ในความ  ต้ม  (ปจฺ + อ + ติ) สำเร็จรูปเป็น  ปจติ  ย่อมหุง,  ย่อมต้ม. 
              อิกฺขฺ  เป็นไปในความ  เห็น,  (อิกฺขฺ + อ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  อิกฺขติย่อมเห็น. 
              ลภฺ   เป็นไปในความ  ได้  (ลภฺ + อ + ติ)    สำเร็จรูปเป็น  ลภติย่อมได้.  
              คมฺ   เป็นไปในความ  ไป  (คมฺ + อ =  คจฺฉ + ติ)  สำเร็จรูปเป็นคจฺฉติ  ย่อมไป.  
 
2.  หมวด  รุธฺ  ธาตุ  
              รุธฺ     เป็นไปในความ  กั้น,  ในความ  ปิด  (รุธฺ + อ - เอ + ติ) สำเร็จรูปเป็น  รุนฺธติ,  รุนฺเธติ   
ย่อมปิด. มุจฺ   เป็นไปในความ  ปล่อย  (มุจฺ + อ + ติ)  สำเร็จรูปเป็นมุญฺจติ ย่อมปล่อย. 
              ภุชฺ    เป็นไปในความ  กิน  (ภุชฺ + อ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ภุญฺชติ  ย่อมกิน.  
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              ภิทฺ  เป็นไปในความ  ต่อย  (ภึทฺ + อ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น   ภินฺทติ ย่อมต่อย.  
              ลิปฺ    เป็นไปในความ  ฉาบ  (ลึปฺ + อ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ลิมฺปติ  ย่อมฉาบ.  
 
3.  หมวด  ทิวฺ  ธาตุ    
              * ทิวฺ  เป็นไปในความ  เล่น  (ทิวฺ + ย =  พฺพ + ติ)   สำเร็จรูปเป็น ทิพฺพติ  ย่อมเล่น. 
              สิวฺ    เป็นไปในความ  เย็บ  (สิวฺ + ย = พฺพ + ติ)  สำเร็จรูปเป็นสิพฺพติ  ย่อมเย็บ.   
              พุธฺ    เป็นไปในความ  ตรัสรู้  (พุธฺ + ย = ชฺฌ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น พุชฺฌติ  ย่อมตรัสรู้. 
              * ขี    เป็นไปในความ  ส้ิน  (ขี + ย + ติ)  สำเร็จรูปเป็น ขียติ  ย่อมส้ิน. 
              * มุหฺ  เป็นไปในความ  หลง  (มุหฺ + ย = ยฺห + ติ)   สำเร็จรูปเป็น มุยฺหติ  ย่อมหลง. 
              มุสฺ     เป็นไปในความ  ลืม  (มุสฺ + ย = สฺส + ติ)  สำเร็จรูปเป็น มุสฺสติ  ย่อมลืม. 
              รชฺ     เป็นไปในความ  ย้อม  (รชฺ + ย = ชฺช + ติ)  สำเร็จรูปเป็น รชฺชติ  ย่อมย้อม. 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย (*)  เป็นอกัมมธาตุ  เพราะไม่ต้องเรียกหากรรม 
              1.  ถ้าลง  ย  ปัจจัยในหมวด  ทิวฺ  ธาติ  เป็นอกัมมธาตุ  เป็นไปในความ  หลุด,  พ้นสำเร็จรูปเป็น  
มุจฺจติ  ย่อมหลุด.     
              ถ้าลง  ย  ปัจจัยในหมวด  ทิวฺ  ธาตุ  เป็นอกัมมธาตุ  เป็นไปในความ  แตก,  สำเร็จรูปเป็น  ภิชฺชติ  
ย่อมแตก.  3.  สํสกฤต  เป็นไปในความ  สว่าง. 
 
4.  หมวด  สุ  ธาตุ 
              สุ    เป็นไปในความ  ฟัง  (สุ + ณา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  สุณาติ   ย่อมฟัง. 
              วุ     เป็นไปในความ  ร้อย  (วุ + ณา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  วุณาติ  ย่อมร้อย. 
              สิ     เป็นไปในความ  ผูก  (สิ + ณุ = โณ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  สิโณติ  ย่อมถูก. 
 
5.  หมวด  กี  ธาตุ    
              กี     เป็นไปในความ  ซื้อ  (กี + นา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  กีนาติ   ย่อมซื้อ. 
              ชิ     เป็นไปในความ  ชำนะ  (ชิ + นา  + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ชินาติ  ย่อมชำนะ. 
              ธุ     เป็นไปในความ  กำจัด  (ธุ + นา  + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ธุนาติ ย่อมกำจัด.                
              จิ     เป็นไปในความ  ก่อ,ในความส่ังสม  (จิ + นา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  จินาติ  ย่อมก่อ,ย่อมส่ัง
สม. 
              ลุ     เป็นไปในความ  เกี่ยว,ในความ  ตัด  (ลุ + นา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ลุนาติ  ย่อมเกี่ยว,  ย่อม
ตัด. 
              ญา  เป็นไปในความ  รู้  (ญา = ชา + นา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น ชานาติ  ย่อมรู้. 
              ผุ     เป็นไปในความ  ฝัด,ในความ  โปรย  (ผุ + นา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ผุนาติ  ย่อมผัด,  ย่อม
โปรย. 
 
6.  หมวด  คหฺ  ธาตุ 
              คหฺ   เป็นไปในความ  ถือเอา  (คหฺ + ณฺหา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น คณฺหาติ  ย่อมถือเอา. 
 
7.  หมวด  ตนฺ  ธาตุ  
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              ตนฺ        เป็นไปในความ  แผ่ไป  (ตนฺ + โอ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น ตโนติ  ย่อมแผ่ไป. 
              กรฺ        เป็นไปในความ  ทำ  (กรฺ + โอ + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  กโรติ ย่อมทำ. 
              * สกฺกฺ  เป็นไปในความ  อาจ  (สกฺกฺ + โอ + ติ) สำเร็จรูปเป็น สกฺโกติ  ย่อมอาจ. 
              * ชาครฺ  เป็นไปในความ  ต่ืน  (ชาครฺ + โอ + ติ)   สำเร็จรูปเป็น ชาคโรหิ  ย่อมตื่น. 
 
8.  หมวด  จุรฺ  ธาตุ 
              จุรฺ     เป็นไปในความ  ลัก  (จุรฺ + เณ - ณย + ติ)   สำเร็จรูปเป็น โจเรติ,  โจรยติ  ย่อมลัก. 
              ตกฺกฺ  เป็นไปในความ  ตรึก  (ตกฺกฺ + เณ - ณย + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ตกฺเกติ,  ตกฺกยติ  ย่อมตรึก. 
              ลกฺขฺ  เป็นไปในความ  กำหนด  (ลกฺขฺ + เณ - ณย + ติ)  สำเร็จรูปเป็น  ลกฺเขติ,  ลกฺขยติ  ย่อม
กำหนด. 
              * มนฺตฺ  เป็นไปในความปรึกษา  (มนฺตฺ + เณ - ณย + ติ)สำเร็จรูปเป็น มนฺเตติ,  มนฺตยติ  ย่อม
ปรึกษา. 
              จินฺตฺ  เป็นไปในความ  คิด  (จินฺตฺ + เณ - ณย + ติ)  สำเร็จรูปเป็น จินฺเตติ,  จินฺตยติ  ย่อมคิด. 
 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย (*)  เป็นอกัมมธาตุ  เพราะไม่ต้องเรียกหากรรม 
 
 
อสฺ ธาตุ 
              อสฺ ธาตุ ซึ่งเป็นไปในความ มี, ความ เป็น, อยู่หน้าแปลงวิภัตติท้ังหลายแล้ว ลบพยัญชนะต้นธาตุ
บ้าง ท่ีสุดธาตุบ้างดังต่อไปนี้ 
              ติ เป็น ตฺถิ. ลบท่ีสุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น อตฺถิ. 
              อนฺติ คงรูป ลบต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น สนฺติ.  
              สิ คงรูป ลบท่ีสุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสิ.  
              ถ เป็น ตฺถ ลบท่ีสุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น อตฺถ. 
              มิ เป็น มฺหิ ลบท่ีสุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น อมฺหิ. 
              ม เป็น มฺห ลบท่ีสุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น อมฺห. 
              ตุ เป็น ตฺถุ ลบท่ีสุดธาตุ สำเร็จรูปเป็น อตฺถุ. 
              เอยฺย เป็น อิยา ลบต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น สิยา. 
              เอยฺย กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺส. 
              เอยฺย ุกับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺสุ. 
              เอยฺย ุเป็น อิยุ ลบต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น สิยุ. 
              เอยฺยาสิ กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺส. 
              เอยฺยาถ กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺสถ. 
              เอยฺยามิ กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺส. 
              เอยฺยาม กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺสาม. 
              อิ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสิ. 
              อุ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสุ. 
              ตฺถ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสิตฺถ. 



19 
 
              อึ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสึ. 
              มฺหา คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสิมฺหา.  
 
สรุปท้ายบท 
              อาขยาตนั้นมีถึง 8 หมวด เป็นการยากสำหรับผู้เริ่มศึกษา เพราะการจะจดจำวิภัตติอาขยาตท้ัง 8 
หมวดนั้นมิใช่เรื่องง่ายนัก อีกอย่างหนึง่การนำธาตุมาลงให้ถูกต้องตามวิภัตติอาขยาตก็จะเป็นการฝึกในเบ้ืองต้น 
เมื่อนำคำนามนามมาประกอบกับอาขยาตด้วยประโยคง่ายๆ ก็จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ในบทนี้ให้ประกอบ
ธาตุให้ชำนาญและฝึกแปลในปฐมบุรุษเท่านั้น ส่วนมัธยมบุรุษและอุตตมบุรุษ จะนำเสนอในบทต่อๆไป 
 
 
คำถามทบทวน 
 
1.จงแจกธาตุตามวิภัตในหมวดกิริยาท่ีกำหนดให้ 
              1. จงนำธาตุต่อไปนี้คือ มฺร  ตาย,พุธ  รู้,หุ มี เป็น  ไปลงวิภัตติในหมวดวัตตมานา   
              2. จงนำธาตุต่อไปนี้คือ คมฺ ไป,มุจฺ ปล่อย , ทิวฺ เล่น  ไปลงวิภัตติในหมวดหมวดปัญจมี   
              3. จงนำธาตุต่อไปนี้คือ สี นอน, ภิทฺ ต่อย, สิวฺ เย็บ  ไปลงวิภัตติในหมวดสัตตมี   
              4. จงแจก ตนฺ ธาตุ แผ่ไป ด้วยวิภัตติหมวดหิยัตตนี  
              5. จงแจก ลุ ธาตุ(เกี่ยว)ด้วยวิภัตติภวิสสันติ  
              6. จงแจก ลกฺข ธาตุ(กำหนด) ด้วยวิภัตติอัชชัตตนี      
              7. จงแจก สุ ธาตุ(ฟัง) ด้วยวิภัตติกาลาติปัตติ     
 
2. จงแปลเป็นไทย   
              1. อาจริโย  เลขนผลเก  ลขติ                      16. อยฺยโก    คพฺเภ  ภณฺฑปสิพกานิ  กีณาสิ  
              2.วานรา ผลานิ  ขาทนฺติ                             17.  ธมฺโม  โลกสฺส  สุขํ  เทติ  
              3. ตวํ  กุสลํ  กโรตุ                                       18. ชปาโย   ทริกาย  หตฺเถ  โหนฺติ  
              4.ตุมฺเห คณฺฑิฆรํ คจฺฉนฺติ                           19. อิกฺขณิกา  ธาราย  อุทกํ   ทิพฺพติ  
              5. มกฺขลิโก  อาหาเร   อาสิ                         20.สหายโก  พาเลหิ   นตฺถิ  
              6. อุปาสกา  รเถน ราชาวาสํ  อาคจฺฉนฺติ     21. รุกฺขา วนสฺมึ  โหนฺติ  
              7. อีสา  กสิกานํ  โหติ                                 22. นาครา  หตฺเถหิ  อกฺกํ  รุนฺเธนฺติ  
              8. นโร  พุทฺธปฏิมํ   วเทยฺย                          23. เวทคู  ปญฺ าย   ปจฺจามิตฺตํ  ชยติ  
              9. โฆณิโน  กุสลํ สหายํ  ลภึสุ                     24.เอณิมิคา  อรญฺเ   วสิสฺสนฺติ   
              10. กญฺญา  รติยา  ภตฺตํ    ภุญฺชนฺติ            25. ภิกฺขู มหามกุฏฺราชวิทฺยาลเย   สิกฺขนฺติ 
              11. มนุสฺสา  อิกฺขณิกาย  ปญฺญาโย  อิกฺขนฺตุ 26.ปญฺญาโย   ญาณสฺมา  ลภนฺติ            
              12.พุทธสฺส  สาวกา  ธมฺมํ  จรนฺติ                27.วานรา  มหาวเน  ผลานิ   ขาทนฺติ  
              13. ชนา เจตนาย  กมฺมานิ  กเรยฺยุ.             28.ปุริโส  สาลาย  สยตุ 
              14.โยธา หตฺเถหิ  ริปุโย  ชยนฺติ                  29. กมลานิ  รตนํ  ปูชาย  ลเภยฺยุ.    
              15. ภิกฺขู  จีวเร    รชฺชนฺตุ                 
              30. อหํ อิมินา สกฺกาเรน อสุกาย นมฺมทาย นทิยา ปุลิเน ฐิตํ มุนิโน ปาทวลญฺชํ อภิปูชยามิ ฯ  
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                    อยํ สกฺกาเรน มุนิโน ปาทวลญฺชสฺส ปูชาย อานิสํโส มยฺหํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย สํวตฺตตุ ฯ 
 
3. จงแปลเป็นไทย (แปลโดยอรรถ) 
              ภูตปุพฺพํ  ราชา  ทิสมฺปติ  นาม  อโหสิ. เรณุ  นาม  กุมาโร  ปุตฺโต  อโหสิ. โควินฺโท  นาม พฺราหม
โณ  ปุโรหิโต อโหสิ. เรณุ จ ราชปุตฺโต  โชติปาโล จ มาณโว สหายา อเหสุ. อถโข  โควินฺโท  พฺราหฺมโณ  กาลํ  
อกาสิ. ราชา   ทิสมฺปติ  ปริเทเวสิ.  อถโข  ราชา  ทิสมฺปติ  ปุริสํ  อามนฺเตสิ  โส  อาห “อหํ  อิเม  ธมฺเม  เท
เสสึ. มา  สมณํ  อุปสงฺกมิ. อหํ  ปุโรหิโต  พฺราหมโณ  อโหสึ” อิติ. 
 
4. จงแปลเป็นไทย (แปลโดยอรรถ) 
              เอโก  ทุมฺเมโธ  คทฺรโภ  วนนฺเต  ติณํ  ขาทติ. โส  จีริกสฺส  สทฺทํ  สุตฺวา ตุฏฺโฐ  โหติ. โส  คทฺรโภ  
“จีริกสฺส  สทฺโท  อติมธุโร  โหติ”อิติ  จินฺเตตฺวา  จีริกํ  อุปสงฺกมติ. คทฺรโภ  ปุจฺฉติ “สมฺม  จีริก  ตุยฺหํ สทฺโท  
อติมธุโร  โหติ  มนาโป.กึ  ตฺวํ ขาทสิ” อิติ. จีริโก  วทติ “อหํ  ติเณ  อุสฺสาวํ  ปิวามิ  ตสฺมา  เม  สทฺโท อติมธุโร  
โหตีติ. คทฺรโภ  ติณํ  น  ขาทติ. อุสฺสาวเมว  ปิวติ. น จิเรน  โส  มรณํ  ปตฺโต. อิทํ วตฺถุ  อิทมตฺถํ  ทีเปติ “ทุมฺ
เมโธ  สตฺโต สุเขน  วญฺจิโต  โหติ. โส  วินาสํ  ปตฺโต โหตีติ.เอโก  สุเมโธ  คทฺรโภ วนสมีเป ติณํ ขาทติ. อวิทูเร 
เอโก จีริโก มธุรํ สทฺทํ กโรติ. คทฺรโภ ตํ สทฺทํ สุตฺวา อตฺตมโน โหติ.  โส จีริกํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทติ “กึ เต มา
ริส อาหาโร โหติ. ตว สทฺโท อติมธุโร โหติ มนาโป” อิติ. จีริโก วทติ “อหํ อญฺญํ  อาหารํ น ภุญฺชามิ.  อุสฺสาโว 
เอว เม อาหาโร โหตีติ.  โส คทฺรโภ วทติ “ตฺวํ มํ วญฺเจสิ. อหํ อีสปนิทาเน พาลคทฺรภสทิโส น โหมีติ. อถ โข 
คทฺรโภ ปาเทน ตํ จีริกํ อกฺกมติ. โส จีริโก มรํ ปตฺโต.      อิทํ วตฺถุ เอวํ นิทสฺเสติ “พยตฺโต สตฺโต เยน เกนจิ น 
วญฺจิยเต. โส วินาสํ น ปาปุณาตีติ. 
 
 
5. จงแปลเป็นไทย (แปลโดยอรรถ) 
              มลินทราชา  ภนฺเต  นาคเสน  อุนฺทุรสฺส  เอกงฺคํ  คเหตพฺพนฺติ  ยํ วเทสิ กตมนฺตํเอกงฺคนฺติ  ฯ  
นาคเสโน  ยถา  มหาราช  อุนฺทุโร  นาม  อิโตปิ  เอโตปิ  จรนฺโต  อาหารุปสํสโกเยว  จรติ  เอวเมว  โข  
มหาราช  โยคินา โยคาวจเรน  อิโตปิ  เอโปติ  จรนฺเตน  โยนิโส มนสิการุปสึสเกเนว  ภวิตพฺพํ ฯ  อิทํ  
มหาราช  อุนฺทุรสฺส  เอกงฺคํ  คเหตพฺพํ  ฯ  
ศัพท์ท่ีควรทราบ 
              ภูตปุพฺพํ                เรื่องเคยมีมาแล้ว,                      อโหสิ,อเหสุ      ได้มีแล้ว 
              กาลํ  อกาสิ           ตายแล้ว,                                   ปริเทเวสิ            คร่ำครวญแล้ว 
              อามนฺเตสิ             เรียกมาแล้ว,ปึกษาแล้ว,             เทเสสึ               แสดงแล้ว 
              อุปสงฺกมิ               เข้าไปหาแล้ว                            คทฺรโภ              ลา 
              จีริก                       จ้ิงหรีด                                      อุสฺสาว              น้ำค้าง 
6. จงแปลเป็นบาลี 
              1. มนุษย์ ท . ย่อมนอน บนเมรุเผาศพ      
              2.นางอัปสร ท. ดูอยู่ ซึ่ง ดาว ท. กับหญิงแม่มด ท.  
              3. เรา ท. เล่นอยู่ กับนางสาวน้อย ท.                     
              4. เรา ท.พึงหุง ซึ่งภัตร เพื่อภิกษุ ท.   
              5. ทูต ท. จงเย็บ ซึ่งธง ท. เพื่อกษัตริย์     
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              6. ท่าน ท. ย่อมนำไป ซึ่งถุง (ย่าม) ด้วยแขน 
              7. เด็กหญิง ท. ควรเล่น บนในศาลา      
              8. มนุษย์ ท. ย่อมทำ ซึ่งกรรม ด้วยเจตนา 
              9.ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม      
              10. ท่าน จงเห็น ซึ่งมหรสพในวัด ของเราท้ังหลาย     
 

๑.ให้ตอบคำถามเหล่าน้ีในช่องวา่งให้ถูกต้อง (กรณีตอบออนไลน์โปรดเขียนโจทย์ด้วย) 

๑) อักขระในบาลีภาษามี  .......... ตัว แบ่งเป็นสระและพยัญชนะ 

 สระมี ............. ตัว ได้แก่________________________________________ 

 พยัญชนะมี …………….. ตัว 

 พยัญชนะวรรค มี  ........... ตัว ได้แก่ 
 __________________________ เรียกว่า  ก  วรรค 

 __________________________ เรียกว่า  จ วรรค 

 __________________________ เรียกว่า ฏ วรรค 

 __________________________ เรียกว่า ต วรรค 

 __________________________ เรียกว่า ป วรรค 

 พยัญชนะอวรรค มี .......... ตัว ได้แก่_________________________ 

 ๒) นามศัพท์ คือ____________________________________________________ 

 ๓) คุณนาม คือ____________________________________________________ 

 ๔) สัพพนาม คือ____________________________________________________ 

  
 

๒. จงตอบคำถามเหล่าน้ีในช่องวา่ง 

 ๑) ลิงค์ ในบาลีภาษาหมายถึง________________________________________________ 

จัดตามกำเนิดของภาษา และ________________________________________________ 

 ๒) การันต์ หมายถึง  ________________________________________________ 

 ๓) อมโร (เทวดา) เป็น______________ลิงค์ 
 ๔) ภูมิ (แผ่นดิน) เป็น______________ลิงค์ 
 ๕) อุทกํ (น้ำ) เป็น______________ลิงค์ 
 ๖) วจนะมี ______________ได้แก่ _________________________________ 

 ๗) ปุริสํ แปลว่า “ซึ่ง บุรุษ” เป็น______________วิภัตติ 

 ๘) อุทเร แปลว่า “ใน ท้อง”  เป็น______________วิภัตติ 

 

๓. จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทย (แปลโดยอรรถาธิบาย/สรุป/พอเข้าใจ)  
 ๔.๑  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก. 
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________________________________________________ 

 ๔.๒  ธมฺมจารี สุขํ เสติ. 

________________________________________________ 

 ๔.๓  ปญฺญา  โลกสฺมึ ปชฺโชโต. 

________________________________________________ 

 ๔.๔  สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. 

________________________________________________ 

 ๔.๕  อตฺตา หิ  อตฺตโน นาโถ.   

________________________________________________   

๔. จงเลือกประโยคที่ถูกต้องโยคใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง 

๔.๑.  จงนำคำศัพท์ใน (ก)  เติมใน (ข)  ให้ถูกต้อง 

 (ก)  ๑ ปวิสนฺติ   ๒ อุคฺคโต 

  ๓ คโต           ๔ อุปฺปนฺโน 

  ๕ กโรม  ๖ กีฬนฺติ           

                     ๗ ตุมฺเห           ๘ อหํ   

                     ๙ สามคฺคี       ๑๐ ปสฺสติ        
 (ข) ตอบ ๑ พุทฺโธ โลเก _______.           ๒ สุริโย  นเภ  _______. 
  ๓ โย ธมฺมํ _________ .           ๔ ____ สุสานํ  คจฺฉามิ. 
  ๕ ราชา  อุยฺยานํ_______.        ๖ มยํ  กมฺมํ   _______. 
  ๗ ภิกฺขู คามํ ปิณฺฑาย_____.      ๘_______ธมฺมํ สุณาถ.  
  ๙ สุขา สงฺฆสฺส _______.        ๑๐ กุมารา อุยฺยาเน_______. 
 

๔.๒ จงนำคำในวงเล็บในช่องวา่งเพื่อความสมบูรณ์ของประโยคให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 

 ๑.  (พุทฺโธ, พุทฺธา)  _______.โลเก_______. (อุปฺปนฺนา, อุปฺปนฺโน) 
 ๒.  (มยํ, ตุมฺเห) _______.ปุญฺญํ_______. (กริสฺสาม, กริสสฺถ) 
 ๓.  (โจโร, โจรา) _______.คพฺเภ_______. (นิสินฺโน, นิสีทนฺติ) 
 ๔.  (ราชา, ราชาโน) _______.อุยฺยานํ_______. (คจฺฉติ, คจฺฉนฺติ) 
 ๕.  (อยํ, อิมา) _______.อิตฺถี เทวสิกํ ปุญฺญํ _______. (กริ, กโรนฺติ) 

 
                                                   
 
 


