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อกัษรในภาษาบาลี



อกัษรในภาษาบาลี
อกัษรเป็นเครื่องหมายใหเ้ขา้ใจเนื้อความ หากปราศจากอกัษรเสยีแลว้ก็
จะไม่สามารถเขา้ใจเนื้อความได ้อกัษรจึงเป็นช่องทางใหเ้ราเขา้ใจ
เนื้อความไดผ้่านการอ่านและการฟงั ถา้สะกดอกัษรผดิหรือออกเสยีง
ผิดก็จะเขา้ใจเนื้อความไดย้าก ดงันัน้ คําว่า “อกัษรหรืออกัขระ” 
นกัปราชญฝ์่ายบาลจีงึหมายถงึท ัง้เสยีงและตวัหนงัสอื
อกัษรในภาษาบาลมี ี๔๑ ตวั แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

๑. สระ
๒. พยญัชนะ



สระใน
ภาษาบาลี

๑.อ
๒.อา

๓.อิ

๔.อี
๕.อุ

๖.อู

๗.เอ

๘.โอ



สระในภาษาบาลี
สระในภาษาบาลมี ี๘ ตวั คอื อ, อา, อ,ิ อ,ี อ,ุ อ,ู เอ, โอ
ในสระ ๘ ตวันัน้ แบง่เป็น ๒ อย่าง คอื
๑.รสัสสระ สระมเีสยีงส ัน้ ไดแ้ก่ อ,ิ อ,ิ อุ
๒.ทฆีสระ สระมเีสยีงยาว ไดแ้ก่ อา, อ,ี อ,ู เอ, โอ



รสัสสระ

๑.อ

๒.อิ๓.อุ



ทฆีสระ

๑.อา

๒.อี

๓.อู๔.เอ

๕.โอ



เอ, โอ เมือ่มพียญัชนะสงัโยคอยู่หลงั (ตวัสะกด) จะเป็นรสัสสระ 
เช่นคาํวา่ อาหเุนยโฺย, โพชฺฌงโฺค “-เนย-ฺ” และ “-โพชฺ-” จดัเขา้ใน
จาํพวกรสัสสระ การนบัเสยีงยาวเสยีงส ัน้ใหน้บัทลีะพยางค์

ครุ-ลหุ
ครุ คอื สระทีม่เีสยีงหนกั หมายถงึสระทีม่เีขา้เกณฑด์งัต่อไปนี้
๑.สระทีเ่ป็นทฆีะ เช่น ปาโป, เทโว, อากาโส เป็นตน้
๒.สระทีเ่ป็นรสัสะแต่มตีวัสะกด เช่น ภกิขฺสฺุส, อคฺคสฺส เป็นตน้
๓.สระที่เป็นรสัสะแต่มนีิคคหติ เช่น พทฺุธ,ํ ธมมฺ,ํ อคฺฆ ํเป็นตน้ 
การนบัเสยีงครุใหน้บัทลีะพยางค์



ลห ุคอื สระทีม่เีสยีงเบา หมายถงึ สระทีเ่ป็นรสัสะลว้น ๆ โดยไมม่ี
ตวัสะกด และไม่มนีิคคหติ เช่น มนุิ, มณิ, สติ, มติ อิติ เป็นตน้
การนบัเสยีงลหใุหน้บัทลีะพยางค์

สทุธสระ-สงัยตุตสระ
สุทธสระ คือสระแท ้เป็นสระที่ไม่ไดเ้กิดจากสระหลายตวัผสมกนั
ไดแ้ก่ อ, อา, อ,ิ อ,ี อ,ุ อู
สงัยุตตสระ คือสระผสม เป็นสระที่เกิดจากสระ ๒ ตวัผสมกนั
ไดแ้ก่ เอ (อ กบั อ ิผสมเป็น เอ), โอ (อ กบั อ ุผสมเป็น โอ)



การจดัคู่ของสระ
สระในภาษาบาลนี ัน้จดัเป็นคู่ได ้๓ คู่
๑.อ, อา เรยีกวา่ อ วณัณะ (เพราะเกดิทีค่อเหมอืนกนั)
๒.อ,ิ อี เรยีกวา่ อ ิวณัณะ (เพราะเกดิทีเ่พดานปากเหมอืนกนั)
๓.อ,ุ อู เรยีกวา่ อ ุวณัณะ (เพราะเกดิทีร่มิฝีปากเหมอืนกนั)

อ วณัณะ หมายถงึกลุม่สระทีอ่อกเสยีงในตาํแหน่งเดยีวกบัสระ อ
อ ิวณัณะ หมายถงึกลุม่สระทีอ่อกเสยีงในตาํแหน่งเดยีวกบัสระ อิ
อ ุวณัณะ หมายถงึกลุม่สระทีอ่อกเสยีงในตาํแหน่งเดยีวกบัสระ อุ



การออกเสยีงของสระ
สระมกีารออกเสยีง ๒ อย่าง คอื
๑.ออกเสยีงเองโดยไมผ่สมกบัพยญัชนะ เช่น 

-อ =อสมโณ (อ่านวา่ อะ-สะ-มะ-โณ)
-อา =อากาโร (อ่านวา่ อา-กา-โร)
-อิ =อณิ ํ (อ่านวา่ อ-ิณงั)
-อุ =อปุาสโก (อ่านวา่ อ-ุปา-สะ-โก)
-อู =อกูา (อ่านวา่ อู-กา)



-เอ =เอโก
-โอ =โอกาโส เป็นตน้

๒.ออกเสยีงผสมกบัพยญัชนะ เช่น
-ปรุโิส  (ป+ฺอุ - รฺ+อิ - สฺ+โอ)
-พรฺาหฺมโณ (พรฺฺ+อา - หฺม+ฺอ - ณฺ+โอ)
-พรฺหฺมาโน (พรฺฺ+อ -ม+ฺอา - นฺ+โอ
-ทวฺาโร (ทวฺฺ+อา - รฺ+โอ)
-เทวฺ (ทวฺ+เอ)
-ภวตวฺนฺตราโย (ภ+ฺอ - วฺ+อ+ต ฺ- วฺ+อ+นฺ - ต+ฺอ - รฺ+อา - ย+ฺโอ)



พยญัชนะในภาษาบาลี
พยญัชนะในภาษาบาลมี ี๓๓ ตวั จดัเป็น ๒ ประเภท คอื

๑.พยญัชนะวรรค คือ พยญัชนะที่จดัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
พยญัชนะ ๕ ตวั ตามตาํแหน่งทีเ่กดิ/ทีอ่อกเสยีงม ี๕ วรรค คอื

ก ข ค ฆ ง  เรยีกวา่ ก วรรค เกดิทีค่อ
จ ฉ ช ฌ ญ  เรยีกวา่ จ วรรค เกดิทีเ่พดานปาก
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  เรยีกวา่ ฏ วรรค เกดิทีปุ่่ มเหงอืก
ต ถ ท ธ น  เรยีกวา่ ต วรรค เกดิทีฟ่นั
ป ผ พ ภ ม  เรยีกวา่ ป วรรค เกดิทีร่มิฝีปาก



พยญัชนะ
วรรค

ก วรรค

จ วรรค

ฏ วรรคต วรรค

ป วรรค



๒.พยญัชนะอวรรค คือ พยญัชนะที่จดัเป็นพวกเป็นกลุ่มไม่ได ้
เนื่องจากมทีีเ่กดิทีอ่อกเสยีงต่างกนั ม ี๘ ตวั คอื

๑.ย เกดิที่เพดาน ๒.ร เกดิที่ปุ่ มเหงอืก
๓.ล เกดิที่ฟนั ๔.ว เกดิที่รมิฝีปาก
๕.ส เกดิที่ฟนั ๖.ห เกดิที่คอ
๗.ฬ เกดิที่ปุ่ มเหงอืก ๘.  นิคคหิต เกิดที่จมูก

พยญัชนะ  คอื   (งฺ) มีชื่อเรียก ๒ อยาง คือ
๑.ชื่อวานิคคหิต เพราะกดสระทําใหออกเสียงไดไมมาก เวลาออก

เสียงไมไดตองอาปากกวางนัก



พยญัชนะ
อวรรค

ย
ร

ล

ว
ส

ห

ฬ

อํ



๒.ชื่อว่าอนุสาร เพราะไปตามสระ คาํว่าสระในที่นี้ไดแ้ก่รสัสสระ 
๓ ตวั คอื อ, อ,ิ อ ุเท่านัน้ เช่น อห,ํ มนุึ, ภกิขฺุ เปนตน

คาํเรยีกชื่อสระและพยญัชนะ
พยญัชนะในภาษาบาลทีุกตวัออกเสยีงเองไม่ได ้ตอ้งอาศยัสระจงึ
ออกเสยีงได ้ในทางไวยากรณ์เรียกพยญัชนะทกุตวัว่าเป็น “มูคะ”
คอืเป็นใบ ้ส่วนสระออกเสยีงไดเ้อง
ดว้ยเหตนุี้สระจงึมชีื่อเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า นิสสยั เพราะออกเสยีง
ไดต้ามลาํพงัตนเอง
 ส่วนพยญัชนะเรยีกวา่ นิสสติ เพราะตอ้งอาศยัสระจงึออกเสยีงได ้


