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ภาษาบาลี ไวยากรณ์ แปล แต่งบาลี 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รวบรวมโดย อาจารย ์ดร.นิกร ศรีราช 
 

  บาลีไวยากรณ์ เป็นตำรับแสดงหลักแห่งภาษาที่ใช้พูดหรือเขียน ซึ่งนักปราชญ์จัดขึ้นไว้ เพื่อ
กุลบุตรรู้จักและเข้าใจในการที่จะใช้ถ้อยคำให้ลงระเบียบเป็นอันเดียวกัน  และไวยากรณ์ในภาษาบาลีนี้ ท่าน
แบ่งไว้เป็น ๔ ภาค คือ :- 
 1.อักขรวิธี  ว่าด้วยอักษร จัดเป็น 2 คือ สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษรที่เป็นสระ และพยัญชนะ  
พร้อมท้ังฐานกรณ์    สนธิ ต่ออักษรท่ีอยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน 
 2.วจีวิภาค  แบ่งคำพูดออกเป็น 6 ส่วน คือ นาม อัพยยศัพท์  สมาส ตัทธิต   อาขยาต กิตก์ 
 3.วากยสัมพันธ์ ว่าด้วย การก และ ประพันธ์ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาค 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  ตั้งแต่ อ ถึง โอ  ชื่อ สระสระออกเสียงได้ตามลำพัง
ตนเอง และทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้ด้วยสระ 8 ตัวนี้ ชื่อ นิสสัย  เพราะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะ 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 และสระท่ีเป็นรัสสะมีพยัญชนะสังโยคหรือนิคคหิตอยู่เบื้องหลัง  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,  โอฏฺโฐ 
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  สระท่ีมีพยัญชนะสังโยคอยู่เบ้ืองหลัง 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 
พยัญชนะท่ีเป็น ธนิตโฆสะ    มีเสียงก้องกว่า สิถิลโฆสะ 
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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 ก็ทำให้สระที่อยู่ข้างหน้าตน 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 
มี 2 อย่าง คือ ลบสระหน้า และลบสระหลัง   
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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 
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 นามที่แสดงลักษณะของนามนาม สำหรับหมายให้รู้ว่า นามนามนั้น  ดีหรือชั่ว เป็นต้น  
แบ่งเป็น 3 ช้ัน  คือ 
ชั้นปกติ 
ชั้นวิเสส 
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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 
 
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 เปลี่ยนสระที่สุดศัพท์เป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงค์กัน (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 
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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 
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. 
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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) 
วิภัตตินั้น แจกตามการันต์และลิงค์ (วิภัตติ วจนะ)   ศัพท์ท่ีการันต์และลิงค์เหมือนกัน ให้แจกเป็นแบบเดียวกัน 
เช่น ปุริส อาจริย ปณฺฑิต  เป็น อ การันต์ ปุลิงค์ เช่นเดียวกัน  ให้แจกตามแบบ อ การันต์ ปุลิงค์  
(ในแบบ แจก ปุริส ศัพท์ ให้ดูเป็นตัวอย่าง) 

อุปสรรค 
 คือ พยางค์ท่ีใช้ประกอบหน้าคำศัพท์ ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นความหมายใหม่ 

จริต แปลว่าประพฤติ 
เติม อุปสรรค สุ แปลว่า ดีงาม เป็น สุจริต จะมีความหมายใหม่ว่า ประพฤติดี 

เติมอุปสรรค ทุ แปลว่า ชั่วทราม เป็น ทุจริต จะมีความหมายใหม่ว่า ประพฤติชั่ว 
การเติมอุปสรรค จึงเป็นการสร้างคำใหม่โดยการนำอุปสรรคประกอบหน้าคำศัพท์ให้มีความหมายใหม่คำ 
อุปสรรคจะใช้ตามลำพังไม่ได้ต้องใช้ประกอบคำนาม หรือคำกริยาถ้าใช้ประกอบคำนามจะทำหน้าที่เหมือน
ส่วนขยายกริยา คำอุปสรรคเมื่อประกอบหน้าคำศัพท์ แล้วจะมีการเปล่ียนแปลงเสียงของคำให้สามารถอ่านคำ
ให้ต่อเนื่องเป็นคำเดียวกัน หรืออาจเปล่ียนแปลง รูปสระในระหว่างคำตามหลักสนธิ ก็ได้ 
 ตัวอย่างอุปสรรคท่ีนำมาใช้ในภาษาไทย 
 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(สีงาม) หมายถึงสีทอง สุคติ 
(ทางดี) 
สุคต (ผู้ไปดี) สุภา เสาวภา โสภา (รัศมีดี) สวรรคต (ไปดีแล้ว) สรเลข (เลขดี) สุภร (ผู้เลี้ยงง่าย) สุเมธ (ผู้มี
ปัญญาดี) 
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เสาวรส (รสดี รสอร่อย) 
2. สํ (อ่านว่า สัง) แปลว่า ร่วม พร้อม เมื่อเป็นคำไทยจะใช้ว่า สัง สัญ สัน สัม สม เช่น สังเกต (กำหนด
พร้อม) 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 (กริยาท่ีต้องมีกรรมร่วม) สพรหมจารี (ผู้ประพฤติพร้อมด้วย
พรหมจรรย์) 
 4. ทุ แปลว่า ชั่ว ร้าย ยาก เช่น ทุคติ (ทางช่ัว) ทุภาษิต (ภาษิตท่ีกล่าวชั่ว) ทุจริต (ประพฤติช่ัว) ทุศีล (ศีลช่ัว) 
ทุรัถยา (ทางลำบาก) บางครั้งจะใช้ ทุร ทร เช่น ทุรชน ทรชน (คนช่ัว) ทรพิษ (พิษร้าย) 
 5. อว, โอ แปลว่า ลง ต่ำ เช่น อวตาร (ลงมาเกิด) อวชาตบุตร (บุตรท่ีเลวกว่าตระกูล) อวสาน (ส้ินสุดลง) 
โอวาท (พูดลง คำกล่าวสอน) โอภาส (สว่างลง แสงสว่าง ส่องแสง) 
6. อป แปลว่า ไม่มี ไทยมักใช้ อัป เช่นอัปมงคล (ไม่มีมงคล) อัปลักษณ์ (ลักษณะชั่ว) อัปภาคย์ (ปราศจาก
โชค) อัปยศ (ปราศจากยศ) 
 7. อุป แปลว่า เข้า ใกล้ รอง เช่น อุปนัย (บรรลุถึง) อุปกรณ์ (เช้า ไปช่วยเหลือ) อุปนายก (รองนายก) 
อุปถัมภ์ (เข้าไปค้ำจุน) อุปกิเลส (เข้าไปเศร้าหมอง) อุปสัมปทา (การเข้าถึงพร้อม) อุปัฏฐาน (เข้าไปต้ังไกล) 
 8. อติ แปลว่า ยิ่ง กล่า ล่วง พิเศษ เช่น อติเทพ (เทวดายิ่งใหญ่) อติศัย (ประเสริฐ) 
 9. อธิ แปลว่า ยิ่งใหญ่ เช่น อธิการ (การกระทำยิ่ง) อธิบดี (ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง) ไทยใช้ อธิบดี อธิราช (ราชาผู้
ยิ่งใหญ่) 
 10. อนุ แปลว่า น้อย ภายหลัง ตาม เนืองๆ เช่น อนุญาต (การ รับรู้ตาม) อนุสรณ์(เครื่องระลึกตาม) อนุโลม 
(ยอมตาม) อนุภรรยา (ภรรยาน้อย) อนุชิต (ชนะเนืองๆ) อนุมัติ(เห็นตาม) อนุช(ผู้เกิดตามหลัง) อนุเฉท (ส่วน
น้อย) อนุบาล (ตามรักษา) อนุมาน (กำหนดตาม) อนุรักษ์ (ตามรักษา) 
 11. อภิ แปลว่า ยิ่งใหญ่ วิเศษ เช่น อภิชาต (เกิดดีแล้ว) อภิญญา(ความรู้ยิ่ง) อภิสิทธิ์(ความสำเร็จยิ่งสิทธิ
เฉพาะ) อภิเษก (การรดน้ำท่ียิ่งใหญ่) อภินิหาร(การนำไปยิ่ง) อภิบาล (การรักษายิ่ง) 
12. อา แปลว่า ทั่ว เจริญ ยิ่ง เช่น อารักษ์ (คุ้มครองท่ัว) อาภา (สว่างท่ัว) อาการ(การกระทำท่ัว) อาจารย์ (ผู้
พึงมาหา) อาพาธ (เบียดเบียนท่ัว) 
 13. อุ แปลว่า ขึ้น นอก เช่น อุโฆษ (กึกก้องทั่ว) อุธัจ (ความฟุ้งซ่านขึ้น) อุ เปลี่ยนเป็นอุต หรืออุท ได้ เช่น 
อุตสาหะ (ความขยันขึ้น) อุดม อุตตม (สูงสุดยิ่ง) อุทธรณ์ (การยกขึ้น) 
 14. ปฏิ หรือ ปติ (อ่านว่า ประติ) แปลว่า เฉพาะ ตอบ ทวน กลับ เช่น ปฏิทิน (เฉพาะวัน) ปฏิสนธิ (สืบ
ต่อ) ปฏิเสธ (ห้ามเฉพาะ) ปฏิโลม (ทวนกลับ) ปฏิยุทธ์ (รบต่อ) “ ปฏิ” แผลงเป็น “ ปาฏิ” ได้ เช่น ปาฏิบท 
(บทเฉพาะ) ปุรติ ไทยใช้ ประติ เช่น ประติชญา (ความรู้เฉพาะ) ประติญาณ (ความรู้เฉพาะ) ประติมุข (เฉพาะ
หน้า) 
 15. ปริ แปลว่า รอบ ทั่ว เช่น ปริมณฑล (วงรอบ) ปรินิพพาน (ดับท่ัว) ปริวรรต (หมุนรอบ) ปริมาณ (กำหนด
ท่ัว) ปรินายก (ผู้นำไปรอบ) ปริยายา (เป็นไปรอบ) ปริโยสาน (ท่ีสุดโดยรอบ) คำว่า ปริ อ่านว่า ปะ- ริ บางคำ
ไทยใช้เป็น บริ (อ่านว่าบอ- ริ) เช่น บริเวณ (โดยรอบ) บริวาร (แวดล้อมรอบ) บริจาค (สละท่ัว) บริบูรณ์ (เต็ม
ท่ัว) “ ปริ” อาจแผลงเป็น “ ปรี” ได้ เช่น ปรีชา (ความรู้รอบ) ปรัชญา (ความรู้รอบ) 
 16. ป, ปร แปลว่า ทั่ว ข้างหน้า เช่น ปกติ ปรกติ (กระทำท่ัว) ปกิณกะ(เกล่ือนกล่นท่ัว) ปณต ปรณต (ไหว้
ทั่ว) ไทยใช้ ประณต ปณาม ปรณาม (น้อมไหว้ทั่ว) ไทยใช้ ประณาม ปทีบ ปรทีบ (สว่าง ทั่ว) ไทยใช้ ประทีบ 
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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 (กลับความ
กับยินดี หมายถึงไม่ยินดี) วิมุข (กลับความกับข้างหน้าหมายถึงข้างหลัง) วิจิตร (งามวิเศษ) วิกาล (ผิดเวลา) 
วิชัย (ชนะวิเศษ) วิปัสสนา (ความเห็นแจ้ง) 
 18. นิ แปลว่า เข้า ลง ออก เช่น นิมิต (สร้างลง) นิพนธ์ (ผูกเข้า) นิพันธ์ (เนื่องออก) นิยม (กำหนดลง) นิเทศ 
(คำแสดงออก) 
 คำอุปสรรคที่นำมาใช้ในภาษาไทย จะนำมาใช้ตามรูปคำบาลี และสันสกฤตก็มี บางคำก็เปลี่ยน ให้เข้ากับคำ
ไทย และเมื่ออยู่ในคำไทยความหมายอาจเปล่ียนไปได้ เช่น บริษัท แปลว่า นั่งรอบ เมื่อเป็นคำไทยหมายถึง นิติ
บุคคลท่ีต้ังขึ้นเพื่อนเข้าหุ้นกัน หรือคนท้ังหลายมาประชุมกัน เป็นต้น 

 
กิริยาอาขยาต (VERB) 

              อาขยาต หมายถึง ศัพท์ท่ีกล่าวกิริยาคือความทำ,  เช่นยืน  เดิน  นั่ง  นอน  กิน  ด่ืม  ทำ  พูด  
คิด  ในอาขยาตนั้นท่านประกอบ  วิภัตติ  กาล  บท  วจนะ  บุรุษ  ธาตุ  วาจก  ปัจจัย  เพื่อเป็นเครื่องหมาย
เนื้อความให้ชัดเจน  ในอาขยาตมีเครื่องปรุงท่ีสำคัญมี 3 ประการคือ   
 1. ธาตุ   คือรากของศัพท์ ประกอบเป็นกิริยาต่างๆ มี 8 หมวด                                                                      
 2. ปัจจัย  คือศัพท์ท่ีประกอบท้ายธาตุ  ในธาตุแต่ละหมวดมีปัจจัยประจำหมวด  
 3. วิภัตติ  คือแจกหรือจำแนกธาตุต่างๆประกอบท่ีท้ายปัจจัย เมื่อลงแล้วจะบ่งถึง กาล,บท,วจนะ 
บุรุษ   จัดเป็น  8  หมวด  ในหมวดหนึ่ง ๆ มี  12  วิภัตติ  
              กาล (Tenses)  หมายถึง ระยะเวลาท่ีกิริยาแสดงออกในขณะนั้น มีเครื่องหมายบอกเวลาท่ีเกิดขึ้น
ว่าเป็นปัจจุบัน,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 เป็นเหตุให้รู้บทท่ีเป็นเจ้าของกริยาแบ่งเป็นปรัสสบท บทเพื่อผู้อื่นและอัตตโนบท บทเพื่อตน 
              วจนะ หมายถึงคำพูดมี 2 อย่างคือ เอกวจนะ ส่ิงเดียว ,พหุวจนะ ต้ังแต่ 2 ส่ิงขึ้นไป 
              บุรุษ หมายถึงบุคคล สัตว์ ส่ิงของ แบ่งเป็น 3 คือ 
 1. ประถมบุรุษหรือ ป มบุรุษ   ได้แก่กิริยาอาการท่ีเราพูดถึง ใช้แทนคนและส่ิงของท่ีพูดถึง ได้แก่
ศัพท์ท้ังหลายยกเว้น ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์ 
  2. มัธยมบุรุษ   ได้แก่กิริยาอาการของคนท่ีเราพูดด้วย ใช้แทนคนท่ีเราพูดด้วย ได้แก่ ตุมฺห ท่าน 
 3. อุตตมบุรษ ได้แก่ ใช้แทนตัวผู้พูดเอง ได้แก่กิริยาอาการของผู้พูดเองได้แก่ อมฺห ข้าพเจ้า   หมวด
วิภัตติของอาขยาต 
              มี 8 หมวด คือ วัตตมานา,ปัญจมี,สัตตมี,ปโรกขา, หิยัตตนี,อัชชัตตนี,ภวิสสันติและกาลาติปัตติ 
๑.วัตตมานาวิภัตติ แปลว่า”อยู่,ย่อม,จะ” 
                        ปรสฺสปทํ                                               อตฺตโนปทํ 
บุรุษ            เอก.             พหุ.                          เอก.                            พหุ. 
ป.                ติ.               อนฺติ.                        เต.                             อนฺเต. 
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ม.                สิ.                   ถ.                         เส.                             วฺเห. 
อุ.                มิ.                   ม.                         เอ.                              มฺเห.         
ตัวอย่าง ลภ ธาตุ (ได้) เม่ือลงในหมวดวัตตมานา     
                       ปรสฺสปทํ                                                           อตฺตโนปทํ 
บุรุษ             เอก.                           พหุ.                    เอก.                       พหุ. 
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. 
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              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 
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” 
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                   ปรัสสบท                                  อัตตโนบท             
           เอก               พหุ                   เอก                    พหุ 
ป.        สฺสติ.          สฺสนฺติ.                สฺสเต.            สฺสนฺเต. 
ม.        สฺสสิ.          สฺสถ.                  สฺสเส.            สฺสวฺเห. 
อุ.        สฺสามิ.         สฺสาม.               สฺสํ.                สฺสามฺเห. 
              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.  
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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.  
              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. 
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6.  หมวด  คหฺ  ธาตุ 
              คหฺ   เป็นไปในความ  ถือเอา  (คหฺ + ณฺหา + ติ)  สำเร็จรูปเป็น คณฺหาติ  ย่อมถือเอา. 
 
7.  หมวด  ตนฺ  ธาตุ  
              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. 
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              เอยฺยามิ กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺส. 
              เอยฺยาม กับท้ังธาตุ สำเร็จรูปเป็น อสฺสาม. 
              อิ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสิ. 
              อุ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสุ. 
              ตฺถ คงรูป ทีฆะต้นธาตุ สำเร็จรูปเป็น อาสิตฺถ. 
              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            
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              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  
                    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 
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              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     
              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     
                                                   

กิตก์ 
  
๑. ปัจจัยหมู่หนึ่ง  ประกอบกับธาตุสำเร็จแล้ว เรียกว่า กิตก์ 
๒.  กิตก์  แบ่งเป็น ๒ คือ ๑.  กิตก์ท่ีเป็นนามนามก็ดี เป็นคุณนามก็ดี เรียกว่า นามกิตก์  
                                                   ๒.  กิตก์ที่เป็นกิริยาใช้ในพากย์ (ประโยค)  เหมือนกิริยาอาขยาต 
เรียกว่า กิริยากิตก์ 
๓.  สาธนะ คือ  ศัพท์ท่ีสำเร็จรูปมาจากวิเคราะห์ มี ๗ คือ 
                ๑.  กัตตุสาธนะ    ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  ใช้เป็นช่ือของผู้ทำ 
                ๒.  กัมมสาธนะ ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  ใช้เป็นช่ือของส่ิงท่ีถูกกระทำ 
                ๓.  ภาวสาธนะ    ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  ใช้เป็นช่ือของกิริยาอาการ 
                ๔.  กรณสาธนะ ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  ใช้เป็นช่ือของเหตุทำ หรือเป็นเครื่องมือทำ 
                ๕.  สัมปทานสาธนะ ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  ใช้เป็นช่ือของผู้รับมอบ 
                ๖.  อปาทานสาธนะ   ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ ใช้เป็นช่ือของส่ิงหรือสถานท่ี  
       ท่ีเป็นแดนให้ส่ิงอื่นหรือผู้อื่นออกไป 
                ๗.  อธิกรณสาธนะ ศัพท์ท่ีสำเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  ใช้เป็นช่ือของส่ิงหรือสถานท่ี 
     ท่ีผู้อื่นหรือส่ิงอื่นเข้าไปแสดงกิริยาอาการ 
๔. รูปวิเคราะห์มี ๓ คือ  กิริยาศัพท์แห่งรูปวิเคราะห์แห่งสาธนะใดเป็น กตฺตุวาจก และเหตุกตฺตุวาจก    สาธ
นะนั้น เรียกว่า    
     กตฺตุรูป๑   ถ้าเป็น กมฺมวาจก  และเหตุกมฺมวาจก เรียกว่า กมฺมรูป๑   ถ้าเป็นภาววาจก เรียกว่า ภาวรูป๑ 
๕.  ปัจจัยนามกิตก์ มี ๑๔ คือ แบ่งออกเป็น ๓ หมวด  คือ  
                ๑.  กิตปัจจัย เป็นเครื่องหมาย กัตตุสาธนะ อย่างเดียว มี ๕ ตัว คือ กฺวิ-ณี-ณฺวุ-ตุ-รู 
                ๒.  กิจจปัจจัย เป็นเครื่องหมาย กัมมสาธนะ  และภาวสาธนะมี ๒ ตัว คือ ข-ณฺย 
                ๓.  กิตกิจจปัจจัย เป็นเครื่องหมายสาธนะท้ัง ๗ มี  ๗ ตัว คือ อ-อิ-ณ-เตฺว-ติ-ตุ-ยุ 
๖. ปัจจัยในนามกิตก์ท้ังหมดท่ีใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ได้มี ๑ ตัว คือ ณฺย  อุ.  เต จ ภิกฺขู คารยฺหา.  แปลว่า  อนึ่ง 
ภิกษุท้ังหลาย  
     เหล่านั้น  อันท่านพึงติเตียน. 
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๗.  ปัจจัยท่ีใช้ลงในอรรถแห่งตัสสีลสาธนะมี ๔ ตัว คือ ณี ตุ รู  ยุ 
                                ณี  วิ.  ธมฺมํ วทติ สีเสนาติ  ธมฺมวาที.  
                                ตุ   วิ.  กโรติ สีเลนาติ  กตฺตา. 
                                 รู   วิ.  คจฺฉติ สีเลนาติ  ปารคู. 
                                 ยุ   วิ.  กุชฺฌติ สีเลนาติ  โกธโน. 
๘.  ปัจจัยท่ีใช้ลงในอรรถแห่งการหักฉัฏฐีลงเป็นกรรม (คือเป็นทุติยาวิภัตติ)  มี ๓ ตัว คือ  ณฺวุ-ตุ-ยุ 
                                ณฺวุ วิ.  เทตีติ  ทายโก. 
                                 ตุ    วิ.  กโรติ สีเลนาติ  กตฺตา. 
                                 รู    วิ.  คจฺฉติ สีเลนาติ  ปารคู. 
                                 ยุ    วิ.  กุชฺฌติ สีเลนาติ  โกธโน. 
๙.  กิริยากิตก์ ประกอบด้วย วิภัตติ-กาล-วจนะ-ธาตุ-วาจก-ปัจจัย เหมือนอาขยาต แปลกแต่ไม่มี บท และ บุรุษ 
เท่านั้น. 
๑๐.  วิภัตติ  กิริยากิตก์นี้ไม่มีวิภัตติเป็นของตัว ต้องใช้วิภัตตินาม คือ  ถ้านามเป็นวิภัตติและวจนะอย่างใด  
        ศัพท์กิริยากิตก์ต้องมีวิภัตติและวจนะอย่างนั้น. 
๑๑.  กาล  กิริยากิตก์นี้ท่านแบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้ ๒ คือ ๑.  ปัจจุบันกาล   ๒.  อดีตกาล 
๑๒.  ปัจจุบันกาล มี ๒ คือ ๑. ปัจจุบันกาลแท้  แปลว่า อยู่   ๒. ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า  เมื่อ. 
๑๓.  อดีตกาล มี ๒ คือ ๑. ล่วงแล้ว แปลว่า  แล้ว ๒. ล่วงเสร็จแล้ว แปลว่า  ครั้นแล้ว. 
๑๔.  ธาตุ  สำหรับกิริยากิตก์นี้เหมือนกับธาตุอาขยาตทุกประการ (เอาธาตุ ๘ หมวดในอาขยาตเป็นหลัก) 
๑๕.  วาจก วาจกนี้ก็อย่างเดียวกันกับอาขยาต  ต่างกันแต่รูปกิริยาเท่านั้น เช่น 
                ๑.  กตฺวาจก อุ.  สูโท โอทนํ  ปจนฺโต พ่อครัว หุงอยู่   ซึ่งข้าวสุก. 
                ๒.  กมฺมวาจก อุ.  สูเทน โอทโน  ปจิตพฺโพ ช้างสุก อันพ่อครัว พึงหุง. 
                ๓.  ภาววาจก อุ.  เตน ภวิตพฺพํ  อันเขา พึงเป็น. 
                ๔.  เหตุกตฺตุวาจก อุ.  สามิโก สูทํ  โอทนํ ปาเจนฺโต นาย ยังพ่อครัว ให้หุงอยู่  ซึ่งข้าวสุก. 
                ๕.  เหตุกมฺมวาจก อุ.  สามิเกน สูทํ  โอทโน ปาเจตพฺโพ ข้าวสุก อันนาย ยังพ่อครัว  พึงให้หุง. 
๑๗.  ปัจจัยกิริยากิตก์ มี ๑๐ ตัวจัดไว้ ๓  พวกเหมือนนามกิตก์ คือ  
                ๑.  กิตปัจจัย มี ๓ ตัว คือ อนฺต-ตวนฺตุ-ตาวี…เป็นเครื่องหมาย กตฺตุวาจก และ เหตุกตฺตุวาจก 
                ๒.  กิจจปัจจัย มี ๒ ตัว คือ อนีย-ตพฺพ…เป็นเครื่องหมาย กมฺมวาจก  เหตุกัมมวาจกและภาว
วาจก 
                ๓.  กิตกิจจปัจจัย มี ๕ ตัว คือ มาน-ต-ตูน-ตฺวา-ตฺวาน.  เป็นเครื่องหมายท้ัง ๕ วาจก 
๑๘.  ปัจจัยในกิริยากิตก์ใช้ลงในกาลดังนี้ อนฺต-มาน บอกปัจจุบันกาล แปลว่า  อยู่-เมื่อ อุ.  สุณนฺโต   ฟังอยู่-
เมื่อฟัง. 
         ตวนฺตุ-ตาวี-ต-ตูน-ตฺวา-ตฺวาน ๖ ตัวนี้บอกอดีตกาล แปลว่า  แล้วและครั้นแล้ว.  อุ. สุตฺวา ฟังแล้ว หรือ
ครั้นฟังแล้ว    
         เป็นต้น.  
        อนีย-ตพฺพ ไม่ได้บอกกาลอะไร บอกความจำเป็น  แปลว่า พึง อุ. คนฺตพฺพํ พึงไป เป็นต้น. 
๑๙.  ปัจจัยในกิริยากิตก์    ใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ได้มี ๓ ตัว คือ  ต-อนีย-ตพฺพ… 
                                ต  ปัจจัย อุ. พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน  พระพุทธเจ้า  เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ในโลก. 
                                อนีย ปัจจัย อุ.  กรณียํ (กิจฺจํ)  อันเขาพึงทำ. 
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                                ตพฺพ ปัจจัย อุ.  กตฺตพฺพํ (กมฺมํ)  (กรรม) อันเขาพึงทำ. 
๒๐.  ปัจจัยในนามกิตก์มาเป็นกิริยากิตก์ ใช้คุมพากย์ได้มี ๑ ตัว คือ ณฺย  ปัจจัย อุ.  เต จ ภิกขู คารยฺหา. อนึ่ง  
         ภิกษุท้ังหลายเหล่านั้น  อันท่านพึงติเตียน. 

 
สมาส 

สมาส  หมายถึง นามศัพท์ต้ังแต่ 2 ขึ้นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน(เทียบกับภาษาไทย เช่น อย่าทำซึ่งบาป 
ย่อเป็น อย่าทำบาป,  สัตว์เกิดในน้ำ ย่อเป็น สัตว์น้ำ) 

ภาษาไทยเรา คำสมาส เป็นคำท่ีเกิดจากการรวมคำสองคำซึ่งต่างก็เป็นคำบาลีหรือสันสกฤตเข้าเป็นคำ
เดียวกัน โดยการนำมาเรียงต่อกัน ไม่ได้มีการดัดแปลงรูปอักษร มีการออกเสียง อะ อิ อุ ระหว่างคำ เช่น 
ประวัติ+ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฆาตกรรม(จากวิพิพีเดีย) 

ประโยชน์ของสมาส 

1.เพื่อย่นบทหลายๆบทหรือ ศัพท์บางศัพท์เข้าเป็นบทเดียวกัน ทำให้บทน้อยลง เช่น หตฺถี จ หตฺโถ จ 
รโถ จ ปตฺติโก จ ยอเข้าสมาสได้เป็น หตฺถิอสฺสรถปตฺติกํ แปลว่า ช้างม้ารถและคนเดินเท้า เป็นต้น 

๒.เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ความไพเราะทางภาษา เช่น มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส แปลว่าบุรุษใหญ่ เป็น
ต้น 

๓.อำนวยประโยชน์ในวิธกีารทำสนธิได้บ้าง เช่น กโต อุปกาโร เป็น กโตปกาโร แปลว่า ผู้มีอุปการะกัน
ตนกระทำแล้ว เป็นต้น 

รูปวิเคราะห์ คืออะไร? 
รูปวิเคราะห์ คือ การแยกศัพท์ออกมาแต่ละศัพท์ แล้วประกอบเข้า โดยประกอบด้วย วจนะ วิภัตติ 

ปัจจัย ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
ฉะนั้น วิชาสมาส จึงต้องมีรูปวิเคราะห์เพราะจะได้รู้ว่าศัพท์แต่ละศัพท์มาจากไหน ,ใช้อย่างไร,แปล

อย่างไร,พรอ้มท้ังรู้ว่าแปลอย่างไร 

ถ้าจะเปรียบกับภาษาไทยเรา ก็เช่น ประวัติศาสตร์ ก็มาจาก ศัพท์ท่ีว่า ประวัติ +ศาสตร์ รวมกันเป็น
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  

 
สมาสว่า โดยช่ือ   มี 6 อย่าง (สมาสมี 6 ประเภท)  คือ 

1. กัมมธารยสมาส 
2. ทิคุสมาส 

3. ตัปปุริสสมาส 
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4. ทวันทวสมาส 
5. อัพยยีภาวสมาส 
6. พหุพพิหิสมาส 

 
 

1. กัมมธารยสมาส 
กัมมธารยสมาส    หมายถึง นามศัพท์ 2 บท มีวิภัตติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน   

บทหนึ่งเป็นประธาน คือเป็นนามนาม   บทหนึ่งเป็นวิเสสนะ คือเป็นคุณนาม   
หรือเป็นวิเสสนะท้ัง 6 บท มีบทอื่นเป็นประธาน   ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน  มี ๖ คือ 

 
๑.วิเสสนบุพบท 
๒.วิเสสนุตตรบท 
๓.วิเสสโนภยบท 
๔.วิเสสโนปมบท 
๕.สัมภาวนบุพบท 
๖.อวธารณบุพบท 

1) วิเสสนบุพบท   มีบทวิเสสนะอยู่หน้า  บทประธานอยู่หลัง   เช่น 
มหนฺโต  ปุริโส  มหาปุริโส    บุรุษใหญ่ 
2) วิเสสนุตตรบท  มีบทวิเสสนะอยู่หลัง บทประธานอยู่หน้า  เช่น 
สตฺโต วิเสโส สตฺตวิเสโส    สัตว์วิเศษ 
3) วิเสสโนภยบท มีบทท้ัง 2 เป็นวิเสสนะ มีบทอื่นเป็นประธาน  เช่น 
สีตญฺจ  สมฏฺฐญฺจ  สีตสมฏฺฐํ (ฐานํ)    (ท่ี) ท้ังเย็นท้ังเกล้ียง 
4) วิเสสโนปมบท  มีบทวิเสสนะเป็นอุปมา  จัดเป็น 2 ตามท่ีบทวิเสสนะอยู่หน้าหรืออยู่หลัง 
ก. อุปมาอยู่หน้า เรียกว่า อุปมาบุพบท   เช่น 
สงฺขํ อิว  ปณฺฑรํ  สงฺขปณฺฑรํ (ขีรํ)    (น้ำนม) ขาวเพียงดังสังข์ 
ข. อุปมาอยู่หลัง เรียกว่า อุปมานุตตรบท   
 เช่น นโร  สีโห อิว  นรสีโห    นระเพียงดังสีหะ 
5) สัมภาวนบุพบท  มีบทหน้าประกอบด้วย อิติ ศัพท์   บทหลังเป็นประธาน   เช่น 
ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน  ขตฺติยมาโน    มานะว่า (เรา) เป็นกษัตริย์ 
6) อวธารณบุพบท  มีบทหน้าประกอบด้วย เอว ศัพท์ (เพื่อห้ามเสียซึ่งเนื้อความอื่น) บทหลังเป็นประธาน   
เช่น 
พุทฺโธ เอว รตนํ  พุทฺธรตนํ    รัตนะคือพระพุทธเจ้า 
น บุพบท กัมมธารยสมาส  
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สมาสนี้มีคำแปลว่า  มิใช่..., ไม่ใช่...;  เป็น...หามิได้, ไม่เป็น...  
เมื่อ น อยู่หน้า  พยัญชนะอยู่หลัง  ให้แปลง น เป็น อ   เช่น 
น พฺราหฺมโณ  อพฺราหฺมโณ (อยํ ชโน)    (ชนนี้) มิใช่พราหมณ์ 
มื่อ น อยู่หน้า  สระอยู่หลัง  ให้แปลง น เป็น อน   เช่น 
น อสฺโส  อนสฺโส (อยํ สตฺโต)    (สัตว์นี้) มิใช่ม้า 

 
2. ทิคุสมาส 

ทิคุสมาส หมายถึง กัมมธารยสมาส มีปกติสังขยา(ตัวเลข)นำหน้า มี 2  คือ 
1. สมาหารทิคุ  คือ ทิคุท่ีรวมนามศัพท์มีเนื้อความเป็นพหุวจนะ ทำให้เป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์  เช่น 
ตโย โลกา  ติโลกํ  โลก 3 
2. อสมาหารทิคุ คือ ทิคุท่ีไม่ได้ทำให้เป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์  เช่น 
เอโก ปุคฺคโล  เอกปุคฺคโล    บุคคลผู้เดียว 
 

3. ตัปปุริสสมาส 
ตัปปุริสสมาส หมายถึง ศัพท์นามนามที่ประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ ถึง สัตตมีวิภัตติ  สมาสเข้ากับบท

หลัง   
ตัปปุริสสมาส  บทหน้าท่ีเป็นนามนาม แปลออกสำเนียงอายตนิบาตแห่งวิภัตติใด ให้แยกออกมาประกอบวิภัตติ
นั้น  
1) ทุติยาตัปปุริสสมาส บทหน้าแปลออกสำเนียงว่า ซึ่ง, สู่,ยัง, ส้ิน เช่น 
สุขํ ปตฺโต  สุขปฺปตฺโต (ปุริโส)    (บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข 
2) ตติยาตัปปุริสสมาส บทหน้าแปลออกสำเนียงว่า ด้วย,โดย,อัน,ตาม,เพราะ,มี,ด้วยท้ัง เช่น 
อสฺเสน (ยุตฺโต) รโถ  อสฺสรโถ  รถ (เทียมแล้ว) ด้วยม้า 
3) จตุตถีตัปปุริสสมาส บทหน้าแปลออกสำเนียงว่า แก่,เพื่อ,ต่อ เช่น 
กฐินสฺส ทุสฺสํ  กฐินทุสฺสํ    ผ้าเพื่อกฐิน 
4) ปัญจมีตัปปุริสสมาส บทหน้าแปลออกสำเนียงว่า แต่,จาก,กว่า,เหตุ เช่น 
โจรมฺหา ภยํ  โจรภยํ    ภัยแต่โจร 
5) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส บทหน้าแปลออกสำเนียงว่า แห่ง,ของ เช่น 
รญฺโญ ปุตฺโต  ราชปุตฺโต    บุตรแห่งพระราชา 
6) สัตตมีตัปปุริสสมาส บทหน้าแปลออกสำเนียงว่า .ใน,ใกล้,ท่ี,ในเพราะ เช่น 
รูเป สญฺญา  รูปสญฺญา  ความสำคัญในรูป 

4. ทวันทวสมาส 
ทวันทวสมาส หมายถึง สมาสท่ีมีนามนามต้ังแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไป ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน มี 2  คือ 

1) สมาหารทวันทวะ   
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สมาหารทวันทวสมาสนี้ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ เป็นเอกวจนะบ้าง พหุวจนะบ้าง  แต่บทสมาสต้องเป็นเอกวจนะ 
นปุงสกลิงค์เสมอ  
ก. ศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของสัตว์โลก 
จกฺขุ จ โสตญฺจ  จกฺขุโสตํ  ตาด้วย หูด้วย ช่ือ ตาและหู 
ข. ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
คีตญฺจ วาทิตญฺจ  คีตวาทิตํ  เพลงขับและเพลงประโคมฯลฯ เป็นต้น 
2)  อสมาหารทวันทวะ   
อสมาหารทวันทวสมาสนี้ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ เป็นเอกวจนะบ้าง พหุวจนะบ้าง  แต่บทสมาสต้องเป็นพหุวจนะ
เสมอ 
ส่วนลิงค์ของสมาสถือตามศัพท์สุดท้าย 
ปณฺณญฺจ ปุปฺผญฺจ ผลญฺจ  ปณฺณปุปฺผผลานิ  ใบไม้และดอกไม้และผลไม้ ท. 
เทวา จ มนุสฺสา จ  เทวมนุสฺสา เทพและมนุษย์ ท. 
หมายเหตุ* ทวันทวสมาส ต่างกันกับ วิเสสโนภยบท กัมมธารยะ คือ 
วิเสสโนภยบท เป็นบทวิเสสนะท้ังสองบท ส่วน ทวันทวสมาส เป็นบทประธานทั้งสิ้น 

 
5. อพัยยีภาวสมาส 

อัพยยีภาวสมาส   หมายถึง สมาสท่ีมีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า  
อัพยยีภาวสมาสนี้ มีนิบาตหรืออุปสัคเป็นบทหน้า และเป็นประธาน (แปลก่อน) เพราะมุ่งแสดงเนื้อความของ
อัพยยศัพท์   
มีนามนามเป็นบทหลัง  เป็น นปุงสกลิงค์ เอกวจนะ  (แต่ก็มีปรากฏใช้ในลิงค์อื่นด้วย ทั้งในอรรถกถา และ
พระไตรปิฎก)  เฉพาะท่ีเป็น อการันต์ แจกดังนี้ 

เอก. 
ป. อนฺโตนครํ 
ทุ. อนฺโตนครํ 

ต. อนฺโตนครํ, อนฺโตนคเรน 
จ. อนฺโตนครํ 
ป. อนฺโตนครา 

ฉ. อนฺโตนครํ, อนฺโตนครสฺส 
ส. อนฺโตนครํ, อนฺโตนครสฺมึ, อนฺโตนคเร 

อัพยยีภาวสมาส มี 2  คือ 
1. อุปสัคคปุพพกะ  มีอุปสัคเป็นบทหน้า  บทหลังเป็นนามนาม  เวลาต้ังวิเคราะห์ ให้เอานามนามมา

เรียงไว้หน้า 
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แล้วลงวิภัตติตามคำแปล  ส่วนอุปสัค มักใช้ศัพท์อื่นแทน  โดยให้มีคำแปล เหมือนหรือใกล้เคียงกับอุปสัคนั้น    
เช่น 
อุป: นครสฺส สมีปํ  อุปนครํ ท่ีใกล้ แห่งเมือง ช่ือว่า ใกล้เมือง 
อนุ: วนสฺส อนุ อนุวนํ ท่ีใกล้ แห่งป่า ช่ือว่า ใกล้ป่า   (อนุ=สมีป) 

2. นิปาตปุพพกะ  มีนิบาตเป็นบทหน้า  เรียงนามนามไว้หลัง  เวลาตั้งวิเคราะห์ ให้เอานามนามมา
เรียงไว้หน้า แล้วลงวิภัตติตามคำแปล  ส่วนนิบาต (หรือศัพท์ท่ีแทนนิบาต) ให้เรียงไว้หลัง  เช่น 
พหิ: นครสฺส พหิ พหินครํ ภายนอก แห่งเมือง ช่ือว่า ภายนอกแห่งเมือง, นอกเมือง 
อนฺโต: นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ ภายใน แห่งเมือง ช่ือว่า ภายในแห่งเมือง, ในเมือง 

 
6. พหพุพิหิสมาส 

พหุพพิหิสมาส หมายถึง สมาสอย่างหนึ่งมีบทอื่นเป็นประธาน  
สมาสอื่นๆ เมื่อแยกย่อยแล้ว  เป็นสมาสนามอย่างเดียวบ้าง เป็นได้ท้ังสมาสนามและสมาสคุณบ้าง  แต่พหุพพิ
หินี้เป็นสมาสคุณอย่างเดียวเท่านั้น 

1.ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 
สมาสนี้ ในรูปวิเคราะห์ บทแรกเป็นคุณนาม บทท่ีสองเป็นนามนาม (หรือกลับกันบ้าง)   
เพราะบทท้ัง 2 นี้มีลิงค์ วิภัตติ วจนะ เสมอกัน (ตุลฺย) จึงเรียกว่า “ตุลยาธิกรณ” 
เมื่อสำเร็จเป็นบทสมาสแล้วเป็นสมาสคุณนามอย่างเดียว  โดยมีนามนามอื่น (อัญญบท) มาเป็นประธานของ
สมาส   มี 6 ชนิด (ตามวิภัตติท่ีเช่ือมกับอัญญบท) คือ 
1) ทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิ 
อาคตา สมณา ยํ,  โส อาคตสมโณ (อาราโม) 
2) ตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิ 
กตํ ปุญฺญํ เยน,  โส กตปุญฺโญ (ปุริโส)  บุญ อันบุรุษใด ทำแล้ว  บุรุษนั้น ช่ือว่า มีบุญอันทำแล้ว 
3) จตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ  
กตํ ทณฺฑกมฺมํ ยสฺส,  โส กตทณฺฑกมฺโม (สิสฺโส) ทัณฑกรรม (อันอาจารย์) ทำแล้ว แก่ศิษย์ใด  ศิษย์นั้น ชื่อว่า 
มีทัณฑกรรมอันอาจารย์ทำแล้ว 
4) ปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ 
วีโต ราโค ยสฺมา,  โส วีตราโค (ภิกฺขุ)  ราคะ ไปปราศแล้ว จากภิกษุใด  ภิกษุนั้น ช่ือว่า มีราคะไปปราศแล้ว 
5) ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ 
ขีณา อาสวา ยสฺส,  โส ขีณาสโว (ภิกฺขุ)  อาสวะ ท. ของภิกษุใด ส้ินแล้ว   ภิกษุนั้น ช่ือว่า มีอาสวะส้ินแล้ว 
6) สัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ 
สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺมึ,  โส สมฺปนฺนสสฺโส (ชนปโท)  ข้าวกล้า ท. ในชนบทใด ถึงพร้อมแล้ว  ชนบทนั้น ช่ือว่า 
มีข้าวกล้าถึงพร้อมแล้ว 

 ๒. ภินนาธิกรณพหุพพิหิ 
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ในรูปวิเคราะห์แห่งสมาสนี้  บทท้ัง 2 เป็นนามนาม และมีวิภัตติต่างกัน (ภินฺน)  จึงเรียกสมาสนี้ว่า  
“ภินนาธิกรณ”  
มีประเภทเดียว คือ ฉัฏฐีภินนาธิกรณ  เช่น 
เอกรตฺตึ  วาโส  อสฺสาติ  เอกรตฺติวาโส (ชโน)   การอยู่ ส้ินราตรีหนึ่ง ของชนนั้น  เหตุนั้น ชนนั้น ช่ือว่า  มีการ
อยู่ส้ินราตรีหนึ่ง 
  ๑)ฉัฏฐีอุปมาบุพบทพหพุพิห ิ
ในรูปวิเคราะห์แห่งสมาสนี้  บทท้ัง 2 เป็นนามนาม (และมีวิภัตติต่างกัน)  บทหน้าลงฉัฏฐีวิภัตติ  บทหลังเป็น
อุปมา 
สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส,  โส สุวณฺณวณฺโณ (ภควา)  
 วรรณะ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าใด เพียงดัง วรรณะ แห่งทอง   พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ช่ือว่า มีวรรณะเพียง
ดังวรรณะแห่งทอง 
 

๒)น บุพบท พหุพพิหิ 
มีคำแปลว่า “มี...หามิได้” หรือ  “ไม่มี...”  (ต่างกับ นบุพบท กัมมธารยสมาส ท่ีแปลว่า  มิใช่..., ไม่ใช่...;  เป็น
...หามิได้, ไม่เป็น...) 
(นบุพบทพหุพพิหิ ปฏิเสธว่า ไม่มีส่ิงนั้น  นบุพบทกัมมธารยะปฏิเสธว่า ไม่ใช่ส่ิงนั้น หรือ ไม่ได้เป็นส่ิงนั้น)  เช่น 
นตฺถิ  ตสฺส  สโมติ  อสโม (ภควา)   (พระผู้มีพระภาค) มีผู้เสมอหามิได้, ไม่มีผู้เสมอ 
  ๓)สหบุพบทพหุพพิหิ 
สมาสท่ีมี สห เป็นบทหน้า เรียกว่า สหบุพบทพหุพพิหิสมาส  มีคำแปลว่า  “เป็นไปกับด้วย...” 
สห  ปุตฺเตน  โย  วตฺตตีติ  สปุตฺโต (ปุริโส - ปิตา) บุรุษ ใด  ย่อมเป็นไป กับ ด้วยบุตร  เหตุนั้น บุรุษนั้น ช่ือว่า 
เป็นไปกับด้วยบุตร คือ บิดา 

สมาสท้อง 
หมายถึง สมาสต้ังแต่ 2 สมาส ขึ้นไป ย่อเป็นบทเดียวกัน เรียกง่ายๆ คือ การผสมผสานสมาสหลายๆ

ชนิดเข้าเป็นบทเดียวกัน โดยนิยมไว้ว่า สมาสใดแปลก่อนสมาสนั้นเป็นสมาสใหญ่ ไล่เป็นลำดับไปเรื่อยๆจนส้ิน
ศัพท์ เช่น  
 
 ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก  (ภควา)  (พระผู้มีพระภาค) ผู้มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว 
เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส  
มีอวบุพพบท กัมมธารยสมาส  และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน 
อว. บุพ.      - ธมฺโม เอว จกฺกํ  ธมฺมจกฺกํ  จักรคือธรรม 
วิ. บุพ. กัม.  - ปวรํ ธมฺมจกฺกํ  ปวรธมฺมจกฺกํ  จักรคือธรรมอันบวร 
ตติ. ตุล.      - ปวตฺติตํ ปวรธมฺมจกฺกํ เยน,  โส ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา) ผู้มีจักรคือธรรมอันบวร อันให้
เป็นไปแล้ว 
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 คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) 
เป็นฉัฏฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส  
มีอสมาหาร ทวันทวสมาส  และฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน 
อส. ทวัน.       -  คนฺโธ จ มาลา จ  คนฺธมาลา  ของหอมด้วย ระเบียบด้วย ช่ือว่า ของหอมและระเบียบ ท.  
ฉ. ตุล. พหุพ.   -  คนฺธมาลา อาทโย เยสํ, ตานิ คนฺธมาลาทีนิ (วตฺถูนิ) 
ของหอมและระเบียบ ท. เป็นต้น ของวัตถุ ท. เหล่าใด  วัตถุ ท. นั้น ช่ือว่า มีของหอมและระเบียบเป็นต้น 
วิ. บุพ. กัม.     -  คนฺธมาลาทีนิ วตฺถูนิ  คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ  วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท. 
ฉ. ภินน. พหุพ.   - คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ หตฺเถสุ เยสํ, เต คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา)   (ลบ วตฺถุ) 
วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท. มี ในมือ ท. ของมนุษย์ ท. เหล่าใด   
มนุษย์ ท. เหล่านั้น ช่ือว่า มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ 

 

ตัทธิต 
ตัทธิต หมายถึง ศัพท์ท่ีลงปัจจัยตัทธิต ท้ายนามศัพท์บ้าง อัพยยศัพท์บ้าง เพ่ือแทน

เนื้อความของศัพท์ต่างๆ ท้ังเป็นการย่อศัพท์ให้สั้นลงด้วย 

สหาย (สหาย/เพื่อน) + ตา + สิ =  สหายตา (ความเป็นแห่งสหาย/เพ่ือน) 

นามศัพท์/อัพยยศัพท์   ปัจจัยตัทธิต   วิภัตตินาม  

เปรียบเทียบสมาส-ตัทธิต 

สมาส:     สหายสฺส  ภาโว  สหายภาโว    ความเป็นแห่งสหาย 

ตัทธิต:    สหายสฺส  ภาโว  สหายตา        ความเป็นแห่งสหาย  (ใช้ ตา ปัจจัย แทน ภาว ศัพท์) 

ตัทธิตว่าโดยย่อ มี 3 อย่าง (จัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท) คือ 

สามัญญตัทธิต 

ภาวตัทธิต 

อัพยยตัทธิต 

 

 

1. สามัญญตัทธิต  แบ่งออกเปน็ 13  คือ 
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1) โคตตตัทธิต  มีปัจจัย 8 ตัว คือ ณ ณายน ณาน เณยฺย  ณิ ณิก ณว เณร 

2) ตรัตยาทิตัทธิต  มีปัจจัย 1 ตัว คือ ณิก 

3) ราคาทิตัทธิต  มีปัจจัย 1 ตัว คือ ณ 

4) ชาตาทิตัทธิต  มีปัจจัย 3 ตัว คือ อิม  อิย  กิย 

5) สมุหตัทธิต  มีปัจจัย 3 ตัว คือ กณฺ  ณ  ตา 

6) ฐานตัทธิต  มีปัจจัย 1 ตัว คือ อีย 

7) พหุลตัทธิต  มีปัจจัย 1 ตัว คือ อาลุ 

8) เสฏฐตัทธิต เป็นเครื่องหมายคุณนามข้ัน วิเสส อติวิเสส มีปัจจัย 5 ตัว คือ ตร ตม อิยิสฺสก อิย 
อิฏฺฐ 

9) ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัย 9 ตัว คือ วี ส สี อิก อี  ร วนฺตุ มนฺตุ ณ 

10) ปกติตัทธิต  มีปัจจัย 1 ตัว คือ มย 

11) สังขยาตัทธิต  มีปัจจัย 1 ตัว คือ ก 

12) ปูรณตัทธิต  มีปัจจัย 5 ตัว คือ ติย  ฐ  ถ  ม  อี 

13) วิภาคตัทธิต  มีปัจจัย 2 ตัว คือ ธา  โส   

2. ภาวตัทธิต  มีปัจจัย 6 ตัว คือ ตฺต  ณฺย  ตฺตน  ตา  ณ  กณฺ 

3. อัพยยตัทธิต  มีปัจจัย 2 ตัว คือ ถา  ถํ 

ตัวอย่าง 

ณ ปัจจัย 

ศัพท์เดิม วิเคราะห ์ ศัพท์ตัทธิต คำแปล 

 รูปวเคราะห์ว่า   วสิฏฺฐสฺส  อปจฺจํ วาสิฏฺโฐ เหล่ากอแห่งวสิฏฐะ ฯลฯ 

 

2) ภาวตัทธิต มีปัจจัย 6 ตัว คือ  ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ   ใช้แทน ภาว ความเป็น เฉพาะ ตา 
ปัจจัยลงแล้วสำเร็จเป็นอิตถีลิงค์   ปัจจัยท่ีเหลือเป็นนปุงสกลิงค์ 

ตฺต รูปวิเคราะห์ว่า 

วิ. จนฺโท จนฺทสฺส ภาโว จนฺทตฺตํ ความเป็นแห่งพระจันทร์ฯลฯ 
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3)  อัพยยตัทธิต มีปัจจัย 2 ตัว คือ ถา ถํ ใช้แทน ปการ (ประการ) 

ถา ปัจจัย รูปวิเคราะห์ว่า 

ย เยน  ปกาเรน ยถา โดยประการใด 

ภาคหลักการแปลบาลีเป็นไทย 
ความหมายของ “ประโยค”ในภาษาบาลี 

 ประโยค หมายถึง คำพูดที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งๆ สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจ
เนื้อความได้ชัดเจนตามที่ต้องการ เช่น คำพูดภาษาไทยว่า ฉันกินข้าว หรือ เข้าเกิดในตอนเช้า เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อความของประโยคคำพูดนั้นๆมีใจความบริบูรณ์ชัดเจนในตัว สามารถเข้าใจได้
ทันท ี
 ในภาษาบาลีก็มีลักษณะเดียวกัน ข้อความต่างๆจะหมายรู้ได้ เมื่อผู้พูดๆจบประโยคแล้ว 
หรือเมื่อผู้เขียนๆจบประโยคแล้ว ประโยคในภาษาบาลี ได้แก่ ข้อความที่เรียกกันว่า “วาจก” แต่
ละวาจกก็เป็นประโยคหนึ่งๆ แบ่งได้ ดังนี้ ที่ใช้ทั่วไปในธรรมบทมี ๙ ประโยค 
๑.ประโยคกัตตุวาจาก คือ บ่งถึงผู้ทำ  ยกขึ้นเปน็ประธานในประโยค เช่น 
 สูโท  โอทนํ  ปจติ ฯ  อ.พ่อครัว  หุงอยู่  ซึ่งข้าวสุก  ฯ 
 (พ่อครัว = ประธาน ,ข้าวสุก = กรรม,หุง = กิริยา) 
 
๒.ประโยคกัมมวาจก คือ บ่งผู้ถูกทำ  ยกขึ้นเป็นประธานในประโยค เช่น 
 สูเทน  โอทโน  ปจิยเต  ฯ อ.ข้าวสุก  อันพ่อครัว  หุงอยู่  ฯ 
 (ข้าวสุก =  ประธาน ,หุง =  กิริยา , พ่อครัว = อนภิหิตกัตตา  เนื่องด้วยประธาน ) 
 
๓.ประโยคภาววาจาจก คือ บ่งเพียงความมีความเป็น ไม่มีตัวประธาน เช่น 
 เตน  ภูยเต ฯ   อันเขา  เป็นอยู่  ฯ 
 (เนน้กิริยาที่ทำ ไม่เน้นประธานหรือกรรม เช่น ภาษาไทยมีคนถามว่า ท่านทำอะไรอยู่  แล้วเรา
ตอบว่า “กำลังไป” เปน็ต้น 
๔.ประโยคเหตุกัตตุวาจก  คือ บ่งผู้ใช้ให้ทำ  ยกขึ้นเป็นประธานใน ประโยค เช่น 
 สามิโก สูทํ  โอทนํ ปาเจติ ฯ  อ.นาย  ยังพ่อครัว  ให้หุงอยู่  ซึ่งข้าวสุก ฯ 
(นาย = ประธาน ,พ่อครัว = ถูกใช้ ,ข้าวสุก = กรรม ,ให้หุง = กิริยาที่ใช้) 
 
๕.ประโยคเหตุกัมมวาจก คือ บ่งผู้ที่ถูกเขาใช้ให้ทำ  ยกขึ้นเป็นประธานในประโยค เช่น 
 สามิเกน สูทํ โอทโน ปาจาปิยเตฯ อ.ข้าวสุก อันนาย ยังพ่อครัว ให้หุงอยู่ ฯ 
 (ข้าวสุก = ประธาน,นาย = คนใช้ ,พอ่ครัว = คนถูกใช้ ,ให้หุง =กิริยาที่ใช้) 
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๖.ประโยคลิงคัตถะ คือ ประโยคที่มีประธาน แต่ไม่มีกิริยาคุมพากย์ เช่น 
 พุทฺธสฺส  สาวโก ฯ  อ.สาวก ของพระพุทธเจ้า ฯ(มีแต่ประธาน ไม่มีกิริยาคุมพากย์) 
 
๗.ประโยคอนาทร คือ ประโยคแทรกที่ประกอบด้วยนามที่เป็นฉัฏฐีวิภัติ แปลว่า “เม่ือ”เช่น 
 สามเณรสฺส ธมฺมํ กเถนฺตสฺส อนฺธกาโร ชาโต ฯ 
 แปลว่า เม่ือสามเณรแสดงอยู่ซ่ึงธรรม ความมืดเกิดข้ึนแล้วฯ 
 (สามเณรสฺส ธมฺมํ ถเถนฺตสฺส เป็นประโยค อนาทร หรือ แทรกนั้นเอง) 
 
๘.ประโยคลักขณะ คือ ประโยคแทรกที่ประกอบด้วยนามที่เป็นสัตตมีวิภัติ แปลว่า “คร้ันเม่ือ” เช่น 
 รญฺเญ อาคเต ชนา ปกฺกมนฺติฯ แปลว่า คร้ันเม่ือพระราชามาแล้ว ชนท้ังหลายก็หลีกไป 
 (รญฺเญ อาคเต เป็นประโยค ลักขณะ) 
 
๙. ประโยคกิริยาปธานนัย คือ  ประโยคที่มี “ตฺวา ปัจจัย”คุมพากย์ หรือคุมประโยค ซ่ึงโดยมากคุมพากย์
ไม่ได้ เพราะ “ตฺวา ปัจจัย” เป็นกิริยาในระหว่าง เช่น 
เต ชนา เทวโลกา จวิตฺวา เชฏฺฐกกุฏุมฺพิโก มหากปฺปินราชา นาม อโหสิฯ 
แปลว่า ชนเหล่านั้น เคลื่อนจากเทวโลก หัวหน้ากุฏุมพี ได้เกิดเป็นพระราชาพระนามว่า มหากัปปินะฯ 
(คำว่า จวิตฺวา เป็นกิริยาคุมพากย์ ช่ือว่า กิริยาปธานนัย ซ่ึงมีใช้น้อยมาก) 
 

 
ภาคหลักการแปลไทยเป็นบาลี 

๑.โครงสร้างของประโยค 
๑.๑.บทประธาน(เอกพจน์ หรือ พหุพจน์ก็ได้) 
๑.๒.บทขยายประธาน 
๑.๓.บทกรรม 
๑.๔.บทขยายกรรม 
๑.๕.บทกิริยา 
๑.๖.บทขยายกิริยา 
๑.๗.บทอาลปนะ(คำร้องเรียก เช่น ภาษาไทย ท่านผู้เจริญ,แม่นาง เป็นต้น) 
๑.๘.บทนิบาต (คำเกริ่นนำก่อนเข้าเรื่อง) 

๒.กฎเกณฑ์การเรียงภาษาบาลี 
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๒.๑ วิธีเรียงปฐมาวิภัติ โดยมากใช้เป็นประธานในประโยค จึงนิยมวางไว้หน้าข้อความของ
ประโยคนั้นๆเสมอ 
๒.๒ วิธีเรียงทุติยาวิภัติ ส่วนมากเป็นกรรม แปลว่า ซึ่ง,สู่,ยัง,สิ้น,ตลอด,กะ,เฉพาะ 
๒.๓ วิธีเรียงตติยาวิภัตติ ส่วนมากเรียงถัดจากทุติยาวิภัตติ แปลว่า ด้วย,โดย,อัน,ตาม,เพราะ,มี,
ด้วยทั้ง 
๒.๔ วิธีเรียงจตุตถีวิภัติ ส่วนมากเรียงถัดจากตติยาวิภัตติ แปลว่า ด้วย,โดย,อัน,ตาม,เพราะ,มี,ด้วย
ทั้ง แก่,เพ่ือ,ต่อ 
๒.๕ วิธีเรียงปัญจมีวิภัติ ส่วนมากเรียงถัดจากจตุตตถีวิภัตติ แปลว่า แต่,จาก,กว่า,เหตุ 
๒.๖ วิธีเรียงฉัฏฐีวิภัติ ส่วนมากเรียงถัดจากปัญจมีวิภัตติ แปลว่า แห่ง,ของ,เมื่อ 
๒.๗ วิธีเรียงสัตตมีวิภัติ ส่วนมากเรียงถัดจากฉัฏฐีวิภัตติ แปลว่า ใน,ใกล้,ที่,ครั้นเมื่อ,ในเพราะ,
เหนือ,บน,ณ 
 
๒.๘ วิธีเรียงอาลปนะ ถ้าไม่มีสัพพนามหรือศัพท์นิบาตอยู่ด้วย นิยมเรียงไว้เป็นตัวที่ ๒เสมอ แต่ถ้า
มีสัพพนามหรือนิบาตอยู่ด้วย นิยมเรียงไว้เป็นตัวท่ ๓ ที่๔ บ้าง ที่๕บ้าง 
๒.๙ วิธีเรียงวิเสสนะ นิยมวางไว้หน้าบทนามที่ตนขยายเสมอ 
๒.๑๐วิธีเรียงวิกติกัตตา นิยมเรียงไว้หน้ากิริยาว่ามี ว่าเป็นเสมอ 
๒.๑๑ วิธีเรียงกิริยา ส่วนมากวางอยู่สุดท้ายของประโยคเสมอ 
๒.๑๒ วิธีเรียงประโยคอนาทร ส่วนมากจะแทรกตามประโยคใหญ่ แต่จะวางหลังประธานของ
ประโยคใหญ่เสมอ 
๒.๑๓ วิธีเรียงประโยคลักขณะ ส่วนมากจะแทรกตามประโยคใหญ่ แต่จะวางหลังประธานของ
ประโยคใหญ่เสมอ 
๒.๑๔ วิธีเรียงนิบาต มีการเรียงอยู่ ๒ แบบคือ 
 ๑.เรียงไว้หน้าประโยคเช่น สเจ,ยทิ,หนฺท เปน็ต้น 
 ๒.เรียงไว้หน้าประโยคไม่ได้ ต้องอยู่ตัวที่ ๒ เสมอเช่น หิ,จ,ปน,กิร เป็นต้น 

๓.การแปลไทยเป็นบาลี 
มีหลักเกณฑ์การแปลเช่นเดียวกันกับการแปลบาลีเป็นไทย แต่อาจจะยากกว่า ดังต่อไปนี้ 

๓.๑.ประโยคกัตตุวาจาก  
๓.๒.ประโยคกัมมวาจก  
๓.๓.ประโยคภาววาจาจก  
๓.๔.ประโยคเหตุกัตตุวาจก   
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๓.๕.ประโยคเหตุกัมมวาจก 
๓.๖.ประโยคลิงคัตถะ  
๓.๗.ประโยคอนาทร  
๓.๘.ประโยคลักขณะ  
๓.๙.ประโยคกิริยาปธานนัย  
 

ตัวอย่างโครงสรา้งประโยคในภาษาบาลี 
ประธาน สัตตมี  ฉัฏฐี   ปัญจมี       จตุตถี    ตติยา     ทุติยา    

กิริยาฯ 
 

เช่น 
 
๑. เอโก๔    กิร๒          ภนฺเต๑    สามเณโร๓    อตฺตโน๘  หตฺเถน๗   ภตฺตกิจฺจํ๖    
กโรติ๕ฯ 
แปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า อ.สามเณร รูปหนึ่ง ย่อมกระทำ ซึ่งกิจด้วยภัตร 
 ด้วยมือ ของตน 

แยกแต่ละศัพท์ 
๑.ภนฺเต-ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  เป็น  อาลปนะ (คำร้องเรียก) 
๒.กิร –ได้ยินว่า   เป็น  นิบาต ต้นข้อความ 
๓.เอโก-รูปหนึ่ง  เป็น วิเสนนะ(คำวิเศษ หรือคุณนาม) 
๔.สามเณโร-อ.สามเณร เป็น ประธานในประโยค 
๕.กโรติ-ย่อมกระทำ   เป็น กิริยาในประโยค 
๖.ภตฺตกิจฺจํ-กิจด้วยภัต  เป็น กรรม(ทุติยาวิภัตติ) 
๗.หตฺเถน-ด้วยมือ  เป็น ตัวขยายกรรม (ตติยาวิภัตติ) 
๘.อตฺตโน-ของตน  เป็น ตัวขยายกรรม(ฉัฏฐีวิภัตติ) 
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ชื่อ.................................นามสกุล............................เลขที่........................รหัส นศ............... ........................ 
 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
( แปลบาลีเป็นไทย,แปลไทยเป็นบาลี) 
๑.ให้นิสิตหาและเขียนบาลีประโยคเหตุกัตตุวาจกและเหตุกัมมวาจกมา พร้อมคำแปล ๕ ประโยค 
  
๑................................................................................................................................................... 
แปลว่า.......................................................................................................................................... 
๒................................................................................................................................................... 
แปลว่า.......................................................................................................................................... 
๓.................................................................................................................................................... 
แปลว่า.......................................................................................................................................... 
๔.................................................................................................................................................... 
แปลว่า.......................................................................................................................................... 
๕.................................................................................................................................................... 
แปลว่า.......................................................................................................................................... 
๒.ประโยคว่า “ สามเณโร คามํ คจฺฉติฯ แปลว่า สามเณร ย่อมไป สู่หมู่บ้าน ฯ 
ให้นิสิตเติมคำเหล้านี้ ( ประธาน, กิริยา,กรรม)ในช่องว่างให้ถูกต้อง  
-สามเณโร เป็น...............................................................ในประโยค 
-คามํ เป็น..................................................................ในประโยค 
-คจฺฉติ เป็น................................................................ในประโยค 
๓.ให้นิสิตเติมคำเหล่านี้ ( วาจก,ประโยคกัตตุวาจก,ประโยคกัมมวาจก,ประโยคภาววาจก)ในช่องว่างให้
ถูกต้อง  
-ประโยค ท่ีบ่งถึงผู้ทำ  ยกขึ้นเป็นประธานในประโยคเรียกว่า ......................................................................... 
 -ข้อความต่างๆจะหมายรู้ได้ เมื่อผู้พูดๆจบประโยคแล้ว เรียกว่า.................................................................... 
- ประโยคท่ี บ่งเพียงความมีความเป็น ไม่มีตัวประธาน เรียกว่า..................................................................... 
- ประโยคกัมมวาจก คือ บ่งผู้ถูกทำ  ยกขึ้นเป็นประธานในประโยคเรียกว่า.................................................... 
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พระธรรมบท หรือ ธรรมบท เป็นช่ือประชุมพระพุทธฎีกาในรูปแบบร้อยกรอง และเป็น 1 ในตำราพุทธศาสนา
ซึ่งได้รับความนิยมอ่านทั้งเป็นที่รู ้จักมากที่สุด  ธรรมบทฉบับต้นที่สุดอยู่ในขุททกนิกายซึ่งเป็นหมู่ 1 ใน
พระไตรปิฎกฉบับหินยาน 
 พุทธโฆษะ นักวิชาการและนักวิจารณ์พุทธศาสนา อธิบายว่า พระพุทธฎีกาแต่ละส่วนที่บันทึกไว้นั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมทรงแสดงไว้ต่างโอกาสแล้วแต่สถานการณ์จำเพาะท่ีบังเกิดข้ึนในพระชนม์และ
ในสังฆมณฑล เขาร่ายรายละเอียดสถานการณ์ดังกล่าวไว้ในงานเขียนเรื่อง "ธรรมบทอรรถกถา" ซึ ่งต่อมา
กลายเป็นแหล่งตำนานพระพุทธประวัติตามประเพณี ธรรมบทนั้นประกอบด้วยพระพุทธฎีกาซึ่งพระโคดมตรัส
ไว้ในหลาย ๆ โอกาส"เพราะเหตุที่กลั่นตัวอย่างอันซับซ้อน ทฤษฎี ถ้อยคารม และระดับอันสูงของพระพุทธ
โอวาทให้เป็นร้อยกรองที่กระชับแต่โปร่งใสดังมณี ธรรมบทจึงช่วยให้วิถีพุทธเป็นที่เข้าถึงได้โดยทั่วกัน...อันท่ี
จริง เป็นไปได้ว่า บ่อเกิดธรรมบทในช่วง 300 ปีก่อนคริสต์ศักราชนั้นโยงไยไปถึงการที่สังฆณฑลอินเดียสมัย
แรก ๆ จำต้องถอดเอาโวหารธรรมแห่งถ้อยพระพุทธต้นฉบับออกเป็นภาษาชาวบ้าน" ธรรมบทนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ ขุททกนิกายในพระสูตรของพระไตรปิฎก กระนั้น อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของธรรมบทปรากฏในส่วนอื่น ๆ ของ
พระไตรปิฎกด้วย ครั้นราว 400 หรือ 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช พุทธโฆษะแต่งคำอธิบายธรรมบทเรียก "ธรรม
บทอรรถกถา" มีเนื้อหา 305 เรื่องเพื่อขยายความเข้าใจร้อยกรองธรรมบท ธรรมบทฉบับภาษาบาลีเป็นท่ีรู้จัก
มากท่ีสุด แต่ก็ปรากฏฉบับอื่นด้วยธรรมบทในภาษาบาลีประกอบด้วยร้อยกรอง 423 บท แบ่งเป็น 26 หมวด
(เป็นหลักสูตรเปรียญธรรมของพระภิกษุ – สามเณร )ดังนี้ 
1. ยมกวัคค์ (บทแฝด)  2. อปปมาทวัคค์ (บทไม่ประมาท) 
3. จิตวัคค์ (บทคำนึง)  4. บุปผวัคค์ (บทดอกไม้) 
5. พาลวัคค์ (บทคนช่ัว)  6. ปัณฑิตวัคค์ (บทผู้ทรงภูมิ) 
7. อรหัตนวัคค์ (บทอรหันต์)  8. สหัสสวัคค์ (บทพัน) 
9. ปาปวัคค์ (บทบาป)  10. ทัณฑวัคค์ (บทลงโทษ) 
11. ชราวัคค์ (บทสูงวัย)  12. อัตตวัคค์ (บทตน) 
13. โลกวัคค์ (บทโลก)  14. พุทธวัคค์ (บทต่ืนรู้) 
15. สุขวัคค์ (บทสุข)   16. ปิยวัคค์ (บทอันเป็นท่ีรัก) 
17. โกธวัคค์ (บทโกรธ)  18. มลวัคค์ (บทมัวหมอง) 
19. ธัมมัตถวัคค์ (บททรงธรรม) 20. มัคควัคค์ (บทช้ีทาง) 
21. ปกิณณกวัคค์ (บทเบ็ดเตล็ด) 22. นิรยวัคค์ (บทนรก) 
23. นาควัคค์ (บทช้างสาร)  24. ทัณหวัคค์ (บทกระหาย) 
25. ภิกขุวัคค์ (บทขอทาน)   26. พราหมณวัคค์ (บทพราหมณ์)   
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การแปลมคธเป็นไทยและการแปลไทยเป็นมคธ  
ตัวอย่างเรื่องราวในธรรมบท 

บาลี 
๑.  ยมกวคฺค  วณฺณนา 

๑. จกฺขุปาลตฺเถร วตฺถุ. [ ๑ ] 
มโนปุพฺพงฺคมา   ธมฺมา    มโนเสฏฺ า มโนมยา, 
มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา, 

ตโต    น    ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกว   วหโต   ปทนฺติ. 
 อย   ธมฺมเทสนา   กตฺถ   ภาสิตาติ.  สาวตฺถิย.  ก  อารพฺภาติ.  จกฺขุปาลตฺเถร. 
 สาวตฺถิย   กิร   มหาสุวณฺโณ   นาม   กุฏุมฺพิโก   อโหสิ  อฑฺโฒ  มหทฺธโน   มหาโภโค   อปุตฺตโก.  โส  
เอกทิวส  นหานติตฺถ  คนฺตฺวา นหาตฺวา   อาคจฺฉนฺโต   อนฺตรามคฺเค   สมฺปนฺนสาข    เอก   วนปฺปตึ     
ทิสฺวา  อย   มเหสกฺขาย   เทวตาย   ปริคฺคหิโต  ภวิสฺสตีติ  ตสฺส เหฏฺ าภาค    โสธาเปตฺวา   ปาการปริกฺเขป   
การาเปตฺวา   วาลุก  โอกิราเปตฺวา   ธชปตาก   อุสฺสาเปตฺวา  วนปฺปตึ  อลงฺกริตฺวา  ปุตฺต วา   ธีตร   วา   
ลภิตฺวา   ตุมฺหาก  มหาสกฺการ  กริสฺสามีติ  ปตฺถน กตฺวา ปกฺกามิ.อถสฺส   ภริยาย   กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏฺ าสิ.  
 โส  ตสฺสา  คพฺภ- ปริหาร  อทาสิ.  สา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ.  เสฏฺ ี  อตฺตนา ปาลิต   วนปฺปตึ  
นิสฺสาย   ลทฺธตฺตา  ตสฺส  ปาโลติ  นาม  อกาสิ. อปรภาเค   อ ฺ    ปุตฺต   ลภิ.   ตสฺส  จุลฺลปาโลติ  นาม  กตฺ
วา  อิตรสฺส   มหาปาโลติ   นาม   กริ.   เต   วยปฺปตฺเต  ฆรพนฺธเนนพนฺธึสุ.   อปรภาเค   มาตาปิตโร  กาลมก
สุ.  สพฺพ  โภค  ทฺวินฺนเยว  วิวเรสุ. 

 
คำแปล 

๑.  ยมกวรรค วรรณนา 
๑.  เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑] 

[ข้อความเบื้องต้น] 
มีปุจฉาว่า  "พระธรรมเทศนานี้ว่า 
                "ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ 
                สำเร็จแล้วด้วยใจ  ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว  พูดอยู่ก็ดี 
                ทำอยู่ก็ดี  ทุกข์ย่อมไปตามเขา  เพราะเหตุนั้น  ดุจ 
                ล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนัน้," 
ดังนี้  พระศาสดาตรัสแล้ว  ณ  ท่ีไหน ?" 
        วิสัชนาว่า  "พระองค์ตรัสแล้ว ณ  กรุงสาวัตถี." 
         มีปุจฉา  (เป็นลำดับไป )  ว่า  "พระองค์ทรงปรารภใคร ?" 
        มีวิสัชนาว่า  "พระองค์ทรงปรารภพระจักขปุาลเถระ." 
                                   [กุฎุมพีทำพิธีขอบุตร] 
        ดังได้สดับมา  ในกรุงสาวัตถี  มีกุฎุมพีผู้หนึ่งช่ือมหาสุวรรณ เป็นคนมั่งมี  มีทรัพย์มาก  มีสมบัติมาก  
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(แต่)  ไม่มีบุตร.  วันหนึ่งเขาไปสู่ท่าอาบน้ำ  อาบเสร็จแล้วกลับมา  เห็นต้นไม้ใหญ่ท่ีเป็นเจ้าไพรต้นหนึ่งมีกิ่ง
สมบูรณ์  ในระหว่างทาง คิดว่า "ต้นไม้นี้ จักมีเทวดาผู้มีศักด์ิใหญ่สิงอยู่"  ดังนี้แล้ว  จึงให้ชำระส่วนภายใต้แห่ง
ต้นไม้นั้นให้สะอาดแล้ว  ให้วงรั้ว  เกล่ียทราย  ยกธงชัยและธงปฏากขึ้น แต่งต้นไม้เจ้าไพรแล้ว  ทำปรารถนา  
(คือบน) ว่า  "ข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาแล้ว  จักทำสักการะใหญ่ถวายท่าน" ดังนี้แล้ว  หลีกไป. 
                                  [กุฎุมพีได้บุตรสองคน] 
        ในกาลเป็นลำดับมา  ภรรยาของท่านเศรษฐีก็ตั้งครรภ์.  ท่านก็ให้พิธีครรภบริหาร  แก่นาง.  ครั้นล่วง 
๑๐ เดือน  นางคลอดบุตรคนหนึ่งท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรนั้นว่า  "ปาละ"  เพราะเหตุทารกนั้นตน 
อาศัยไม้ใหญ่ท่ีเป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้ว. ในกาลเป็นส่วนอื่น  ท่านเศรษฐีได้บุตรอีกคนหนึ่ง  ขนาน
นามว่า  "จุลปาละ"  ขนานนามบุตรคนแรกว่า  "มหาปาละ."  ครั้น ๒กุมารนั้นเจริญวัย  มารดาบิดาก็คิดผูกพัน
ด้วยเครื่องผูกพันคือการครองเคหสถาน. 
 
ตัวอย่างคำถวายทานที่เป็นภาษาบาลีที่นิสิตควรทราบเข้าใจ 
 คำถวายสังฆทานแบบสากลทั่วไป 
 อิมานิ มยํ ภนฺเต , ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณ ชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกขุสงฺโฆ,    
อิมานิ ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ, ฑีฆรตฺตํ , หิตาย สุขาย.  
 คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลายขอน้อมถวายภัตตาหาร กับบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุ
สงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าท้ังหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าท้ังหลายส้ินกาลนาน เทอญ ฯ  
 คำถวายสังฆทาน (ประเภทอุทิศให้ผู้ตาย)  
 อิมานิ มยํ ภนฺเต , มตกภตฺตานิ , สปริวารานิ , ภิกฺขุสงฺฆสฺส , โอโณชยาม , สาธุ โน ภนฺเต , ภิกขุสงฺ
โฆ , อิมานิ, มตกภตฺตานิ , สปริวารานิ. ปฏิคคณฺหาตุ , อมฺหากณฺเจว. มาตาปิตุอาทีนญฺจ ญาตกานํ, กาลก
ตานํ , ฑีฆรตฺตํ , หิตาย, สุขาย  
 คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายมตกภัตตาหาร กับท้ังบริวารเหล่านี้ แก่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้ว
ด้วย สินกาลทาน เทอญ ฯ เป็นต้น 

 
 

“ฝูงชนกำเนิดคล้าย               คลึงกัน 
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ          แผกบ้าง 
ความรู้อาจเรียนทัน              กันหมด 

ยกแต่ชั่วดีกระด้าง               ห่อนแก้ฤาไหว” 
( พระราชานิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๕ ) 
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แบบฝึกหัดและข้อสอบ  
๑.ให้นิสิตเขียนคำอาราธนาศีล ๕และคำอาราธนาศีล๘  เป็นภาษาบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทย  
๒.ให้นิสิตเขียนคำอาราธนาพระปริตร เป็นภาษาบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทย  
3.ให้นิสิตแปลข้อความต่อไปนี้และเขียนเป็นภาษาบาลี (ไม่ต้องแยกทีละศัพท์)   
 “ข้าแต่พระสงฆ์ผู ้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวาร เหล่านี้ แก่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์
และความสุข แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ” 
4.ให้แปลข้อความต่อไปนี้และเขียนเป็นภาษาบาลี (ไม่ต้องแยกทีละศัพท์)   
 “ท้าวสหัมบดี แห่งโลก ได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผู้มีธุลี ในดวงตา
น้อย มีอยู่ในโลกนี้ ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรม อนุเคราะห์ด้วยเถิด” 
 
๑. เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 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) ส่วนแห่งคำพูด (วจีวิภาค)  มี ๖ อย่าง ได้แก่ 
  ๑. ................................๒. อัพยยศัพท์ 
  ๓. ................................๔. กิตก์ 
  ๕. ................................๖. ตัทธิต 
 ๓) นามศัพท์ คือ____________________________________________________ 
 ๔) คุณนาม คือ____________________________________________________ 
 ๕) สัพพนาม คือ____________________________________________________ 
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๒. จงตอบคำถามเหล่านี้ในช่องว่าง 
 ๑) ลิงค์ ในบาลีภาษา  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. จงเขียนประโยคต่อไปนี้โดยสะกดแบบภาษาบาลี 
 ๓.๑ ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ. 
________________________________________________ 
 ๓.๒ อะทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ. 
________________________________________________ 
 ๓.๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ. 
________________________________________________ 
 ๓.๔ มุสาวาทา  เวรมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ. 
________________________________________________ 
 ๓.๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 
________________________________________________ 
๔. จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย (แปลโดยสรุป) 
 ๔.๑  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก. 
________________________________________________ 
 ๔.๒  ธมฺมจารี สุขํ เสติ. 
________________________________________________ 
 ๔.๓  ปญฺญา  โลกสฺมึ ปชฺโชโต. 
________________________________________________ 
 ๔.๔  สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. 
________________________________________________ 
 ๔.๕  อตฺตา หิ  อตฺตโน นาโถ.   
________________________________________________ 
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๑.ให้วงกลมคำตอบท่ีถูกต้องในกระดาษนี้เท่านั้น 
๑.๒. เลือกคำตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว. 
 ๑.  อักขระ (อักษร) ได้แก่ 
  ก. เสียง  ข. ตัวหนังสือ 
  ค. วจีวิภาค ง. ข้อ ก. และ ข. 
 ๒. “ไม่รู้จักส้ิน ไม่เป็นของแข็ง” คือ 
  ก. เสียง  ข. ตัวหนังสือ 
  ค. วจีวิภาค ง. อักขระ 
 ๓.  “ออกเสียงได้ตามลำพังตนเอง และทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้” คือ 
  ก. สระ  ข. พยัญชนะ 
  ค.  นิสสิต ง. ถูกทุกข้อ 
 ๔. “อาศัยสระจึงออกเสียงได้ และทำเนื้อความให้ปรากฏ” คือ 
  ก. สระ   ข. พยัญชนะ 
  ค. นิสสัย ง. ธาตุ 
 ๕.   สระเสียงส้ัน (รัสสะสระ)  คือ 
  ก. ภูปาโล ข. มุนิ 
  ค. เสโข  ง. เอสี 
 ๖. สระเสียงยาว  (ทีฆะสระ)   คือ 
  ก. ลห ุ  ข. ครุ 
  ค. ภูปาโล ง. อต ิ
 ๗. ข้อใดซ้อน (พยัญชนะสังโยค) ผิด หลักไวยากรณ์ 
  ก. อุกฺขลิ (หม้อข้าว) ข. อจฺจิ (เปลวไฟ) 
  ค. ปุพฺผํ (ดอกไม้)  ง. อจฺฉรา (นางอัปสร) 
 ๘. ข้อใดซ้อน (พยัญชนะสังโยค) ถูกหลักไวยากรณ์ 
  ก. สจฺฌุ (เงิน)  ข. เศษฺฐี (คนรวย) 
  ค. อคฺขิ (ไฟ)   ง. มหลฺลโก (คนแก่) 
 ๙. “อนุสาร”   ได้แก่ 
  ก. นิคคหิต  ข. กดสระ 
  ค. ไปตามสระ  ง. ถูกทุกข้อ 
๙. อักขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ต้ังแต่ อ จนถึง โอ เรียกว่าอะไร 

ก. สระ  ข. พยัญชนะ   
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ค. อนุสาร ง. นิคคหิต  
๑๐. ข้อใดจัดเป็นสระในบาลีท้ังหมด 

ก.อ อา อิ อี เอีย 
ข.อิ อี อุ อู อัวะ 
ค.อุ อู อัวะ อัว เอ 
ง.อ อา อิ อี อุ 

๑๑. ข้อใดคือรัสสะท้ังหมด 
ก.ปติ มุนิ อิณ 
ข.ตล ธน มาลา 
ค.อุทร กมล วิญฺญู 
ง.ฆร กฺจฉา ภาสา 

๑๒.อักขระในภาษาบาลีมีกี่ตัว 
ก.๒๐ ตัว           
ข.๓๐ ตัว   
ค.๔๐  ตัว   
ง.๔๑ ตัว 

๑๓. ตัวใดเป็นสระในภาษาบาลี 
ก. อึ   
ข. อื   
ค. เอ   
ง. แอ 

๑๔. ข้อใดไม่ใช่ พยัญชนะวรรค 
ก. ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ข. ต  ถ  ท  ธ  น 
ค. ป  ผ  พ  ภ  ม  ง. ย  ร  ล  ว  ส 

๑๕. “อินฺทริยํ”  อ่านว่าอย่างไรตามหลักการบาลี 
ก. อิน-ซิ-ยัง 
ข. อิน-ทริ-ยัง 
ค. อิน-ทะริ-ยัง 
ง. อิ-นะ-ทริ-ยัง 

๑๖. พยัญชนะท่ีมีเสียงไม่ก้องเรียกว่า  
ก. โฆสะ  ข. อโฆสะ  ค. สิถิล  ง. ธนิต 

๑๗. พยัญชนะท่ีมีเสียงก้องเรียกว่า  
ก. โฆสะ  ข. อโฆสะ  ค. สิถิล  ง. ธนิต 
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๑๘. ศัพท์ว่า “อกฺขโร” ตัวใดเป็นตัวสังโยค และตัวใดถูกสังโยค 

ก. อ เป็นตัวสังโยค ก ถูกสังโยค 
ข. ก เป็นตัวสังโยค ข ถูกสังโยค 
ค. ข เป็นตัวสังโยค โอ ถูกสังโยค 
ง. โอ เป็นตัวสังโยค ร ถูกสังโยค 

๑๙.คำว่า กณฺฐชา แปลว่าอะไร 
ก. เกิดท่ีคอ  ข.เกิดท่ีปุ่มเหงือก  ค.เกิดท่ีแขน  ง.เกิดท่ีล้ิน 

๒๐.กรณ์ มีความหมายว่าอะไร 
ก.เครื่องทำอักขระ  
ข.การนับนามนาม  
ค.การเช่ือมอักขระในภาษาบาลี  
ง.การทำบทให้เต็ม 

 
๒.  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)  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_______. 
 
๓. ประโยคต่อไปนี้เป็นวาจกอะไร. (กัตตุวาจก, กัมมวาจก, ภาววาจก, เหตุกัตตุวาจก, เหตุกัมมวาจก) 
 ๔.๑  กสฺมา สิสฺโส  ครุนา ครหิยเต.  ______________ 
 ๔.๒  สุรํ  ปิวามิ. ______________ 
 ๔.๓  จิรํ  อิธ  วสิมฺหา.     ______________ 
 ๔.๔  มาตา  ธีตรํ  สิกฺขาเปติ.    ______________ 
 ๔.๕  เกนายํ  ถูโป  ปติฏฺฐาปิยเต.   ______________ 
 
๔. ขีดเส้นใต้คำในวงเล็บให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 
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 ๕.๑  (พุทฺโธ, พุทฺธา)  โลเก (อุปฺปนฺนา, อุปฺปนฺโน) 
 ๕.๒  (มย,ํ ตุมฺเห) ปุญฺญํ (กริสฺสาม, กริสฺสถ) 
 ๕.๓  (โจโร, โจรา) คพฺเภ (นิสินฺโน, นิสีทนฺติ) 
 ๕.๔  (ราชา, ราชาโน) อุยฺยานํ (คจฺฉติ, คจฺฉนฺติ) 
 ๕.๕  (อย,ํ อิมา) อิตฺถี เทวสิกํ ปุญฺญํ (กริ, กโรนฺติ) 
 ๕.๖  อชฺช (อหํ, มยํ, ตฺวํ) เทวนครํ  (คจฺฉามิ, คจฺฉาม, คจฺฉ) 
 ๕.๗  (อาจริโย, อาจริยา) ปญฺหํ  (ปุจฺฉนฺติ, ปุจฺฉติ) 
 ๕.๘  ราชา  อตฺตโน  รฏฺเฐ ชนานํ  อิสฺสโร  (โหนฺติ, โหติ) 
 ๕.๙  (อย,ํ อิเม) ทารกา เสฏฺฐิโน  (โหนฺติ, โหติ) 
 ๕.๑๐ (จตฺตาโร, เอโก) (พฺราหฺมโณ, พฺราหฺมณา)  อุยฺยานํ  (คตา, คโต) 
 


