
บทที่ ๗
อ การนัตใ์นปงุลงิค ์

และ
วธิเีรยีงคาํในภาษาบาลี



นามนามปงุลงิค ์
ในปงุลงิคม์ี ๕ การนัตค์อื อ, อ,ิ อ,ี อ,ุ อู
อ การนัตใ์นปงุลงิค ์ แจกอย่าง ปรุสิ (บรุุษ)
อ ิการนัตใ์นปงุลงิค ์ แจกอย่าง มนุิ (ผูรู้)้
อ ีการนัตใ์นปงุลงิค ์ แจกอย่าง เสฏฐฺ ี(เศรษฐ)ี
อ ุการนัตใ์นปงุลงิค ์ แจกอย่าง ครุ (ครู)
อ ูการนัตใ์นปงุลงิค ์ แจกอย่าง วญิญฺู (ผูรู้ว้เิศษ)



นามนามอติถลีงิค ์
ในอติถลีงิคม์ี ๕ การนัตค์อื อา, อ,ิ อ,ี อ,ุ อู
อา การนัตใ์นอติถลีงิค ์ แจกอย่าง กญญฺา (สาวนอ้ย)
อ ิการนัตใ์นอติถลีงิค ์ แจกอย่าง รตตฺ ิ(ราตร)ี
อ ีการนัตใ์นอติถลีงิค ์ แจกอย่าง นาร ี(นาง)
อ ุการนัตใ์นอติถลีงิค ์ แจกอย่าง รชฺช ุ(เชือก)
อ ูการนัตใ์นอติถลีงิค ์ แจกอย่าง วธู (หญงิสาว)



นามนามนปงุสกลงิค์
ในนปงุสกลงิคม์ี ๓ การนัตค์อื อ, อ,ิ อุ
อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค ์ แจกอย่าง กลุ (ตระกูล)
อ ิการนัตใ์นนปงุสกลงิค ์ แจกอย่าง อกขฺิ (นยันต์า)
อ ุการนัตใ์นนปงุสกลงิค ์ แจกอย่าง วตถฺ ุ(พสัด)ุ



อ การนัต ์ในปงุลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+สิ =โอ อ+โย =อา
ท.ุ อ+อํ =อํ อ+โย =เอ
ต. อ+นา =เอน อ+หิ =เอห,ิ เอภิ
จต.ุ อ+ส =อสฺส, อาย, อตถฺํ อ+นํ =อานํ
ปญ. อ+สฺมา =อสฺมา, อมหฺา, อา อ+หิ =เอห,ิ เอภิ
ฉ. อ+ส =อสฺส อ+นํ =อานํ
ส. อ+สฺมึ =อสฺมึ, อมหฺ,ิ เอ อ+สุ =เอสุ
อา. อ+สิ =อ อ+โย =อา



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. ปุริโส ปุริสา อ.___ (อนัว่า...)

ท.ุ ปุริส ํ ปุริเส ซึ่ง, สู,่ ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. ปุริเสน ปุริเสห,ิ ปุริเสภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ ปุริสสฺส, ปุริสาย, ปุริสตฺถํ ปุริสานํ แก่, เพื่อ, ต่อ

ปญ. ปุริสสฺมา, ปุริสมฺหา, ปุริสา ปุริเสห,ิ ปุริเสภิ แต่, จาก, กว่า, เหตุ

ฉ. ปุริสสฺส ปุริสานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. ปุริสสฺม,ึ ปุริสมฺห,ิ ปุริเส ปุริเสสุ ใน, ใกล,้ ที่, ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. ปุริส ปุริสา แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ปุริโส ลง ส ิแลว้ แปลง ส ิเป็น โอ

ท.ุ ปุริส ํ ลง อ ํคง อ ํไว ้

ต. ปุริเสน ลง นา แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ ปุริสสฺส, ปุริสาย, ปุริสตฺถํ ลง สฺ อาคม, แปลง ส เป็น อาย, อตฺถํ

ปญ. ปุริสสฺมา, ปุริสมฺหา, ปุริสา ลง สฺมา คง สฺมา ไว ้แปลง สฺมา เป็น มฺหา, อา

ฉ. ปุริสสฺส ลง สฺ อาคม

ส. ปุริสสฺม,ึ ปุริสมฺห,ิ ปุริเส ลง สฺม ึคง สฺม ึไว ้แปลง สฺม ึเป็น มฺห,ิ เอ

อา. ปุริส ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ปุริสา ลง โย แปลง โย เป็น อา

ท.ุ ปุริเส ลง โย แปลง โย เป็น เอ

ต. ปุริเสห,ิ ปุริเสภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ ปุริสานํ แปลง อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ ไว ้

ปญ. ปุริเสห,ิ ปุริเสภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. ปุริสานํ แปลง อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ ไว ้

ส. ปุริเสสุ แปลง อ เป็น เอ, ลง สุ คง สุ ไว ้

อา. ปุริสา แปลง โย เป็น อา



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีการใช ้ปรุสิ (บรุุษ)
๑. เอโก  ปรุโิส  ตฏิฐฺต.ิ

อ.บรุุษ คนหนึ่ง ย่อมยนื.
๒.เทวฺ  ปรุสิา  ตฏิฐฺนฺต.ิ

อ.บรุุษ ท. ๒ ย่อมยนื.
๓. อห ํ เอก ํ ปรุสิ ํ ปสฺสามิ.

อ.เรา ย่อมเหน็ ซึ่งบรุุษ คนหนึ่ง.
๔.อห ํ เทวฺ  ปรุเิส  ปสฺสามิ.

อ.เรา ย่อมเหน็ ซึ่งบรุุษ ท. ๒.



๕. เอเกน  ปรุเิสน  กมมฺ ํ กรยิเต.
อ.การงาน อนับรุุษ คนหนึ่ง ทาํอยู่.

๖. ทวฺหี ิ ปรุเิสห ิ กมมฺ ํ กรยิเต.
อ.การงาน อนับรุุษ ท. ๒ ทาํอยู่.

๗.เอกสฺส  ปรุสิสฺส  ภตตฺ ํ เทมิ.
อ.เรา ย่อมให ้ซึ่งขา้วสวย แกบ่รุุษ คนหนึ่ง.

๘.ทวฺนิฺนํ  ปรุสิานํ  ภตตฺ ํ เทมิ.
อ.เรา ย่อมให ้ซึ่งขา้วสวย แกบ่รุุษ ท. ๒.



๙. เอกสฺมา  ปรุสิสฺมา  สปิปฺํ  อธยิามิ.
อ.เรา ย่อมเรยีน ซึ่งศิลปะ จากบรุุษ คนหนึ่ง.

๑๐.ทวฺหี ิ ปรุเิสห ิ สปิปฺํ  อธยิามิ.
อ.เรา ย่อมเรยีน ซึ่งศิลปะ จากบรุุษ ท. ๒.

๑๑. เอกสฺส  ปรุสิสฺส  ปตุโฺต  ชายต.ิ
อ.บตุรชาย ของบรุุษ คนหนึ่ง ย่อมเกดิ.

๑๒.ทวฺนีฺนํ  ปรุสิานํ  ปตุตฺา  ชายนฺต.ิ
อ.บตุรชาย ท. ของบรุุษ ท. ๒ ย่อมเกดิ.



๑๒.ตสฺมึ  ปรุสิสฺมึ  โกโธ  มม  นตถฺ.ิ
อ.ความโกรธ ในบรุุษ นั้น ย่อมไม่มี แกเ่รา.

๑๒.ทวฺสี ุ ปรุเิสส ุ เอโก  ปรุโิส  มร.ิ
ในบรุุษ ท. ๒ หนา อ.บรุุษ คนหนึ่ง ย่อมตาย.

๑๒.โภ  ปรุสิ  ตวฺ ํ อาคจฺฉาห.ิ
แน่ะบรุุษ ผูเ้จรญิ อ.ท่าน จงมา.

๑๓. โภนฺตา  ปรุสิา  ตมุเฺห  อาคจฺฉถ.
แน่ะบรุุษ ท. ผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. จงมา.



วิธีเรียงคําในภาษาบาลไีม่เหมือนภาษาไทย ใหเ้รียงตวัขยายอยู่หนา้ตวัที่
ถกูขยาย เช่นคาํไทยว่า “สาวกของพระพทุธเจา้” 
ในวลีนี้คําขยายคือ “ของพระพทุธเจา้” คําหลกัคือ “สาวก” ภาษาบาลีจะ
เรยีงคาํหลกัไวห้ลงั เรยีงคาํขยายไวห้นา้ โดยเรยีงเป็น “พทฺุธสฺส  สาวโก” 
ใหเ้ทยีบเคยีงใชต้ามนี้

ไทย -อ.บตุร ของเศรษฐ ี บาลี =เสฏฐฺสิฺส  ปตุโฺต. 
-อ.นก บนตน้ไม ้ บาลี =รุกเฺข  สกโุณ. 
-อ.ดอกไม ้ในป่า บาลี =วเน  ปปุผฺ.ํ



บทขยายคือบทที่ทาํใหค้าํหลกัมีความหมายกวา้งขวางชดัเจนขึ้น ทาํใหน้าม
ที่ถูกขยายวิเศษขึ้น แตกต่างจากบทนามที่ไม่ไดถู้กขยาย บทขยายในภาษา
บาลมีี ๒ แบบ คอื 

๑) แบบที่เป็นนามนาม เป็นทตุยิา-สตัตมีวภิตัติ
๒) แบบที่เป็นคณุนาม มีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนนามที่ตนขยาย 

คําขยายที่เป็นคุณนามเวลาแปลใหใ้ส่คําว่า ผู .้.., อนั..., ตวั... นําหน้า
คุณนามนั้น ๆ  ดงันั้น คําว่า ผู.้.., อนั..., ตวั... เป็นจงึเครื่องแสดงลกัษณะ
ของคาํคณุนามในทางภาษาไทย



คาํหลกัและคาํขยาย
คาํหลกั

คําหลกั หมายถึงคําที่เป็นใจความสาํคญัของวลี เป็นศูนย์กลางของ
ความหมายทีเ่ป็นฐานใหค้าํอืน่ขยายออกไป  หากขาดคาํหลกัแลว้คาํขยายจะ
ไม่มีประโยชน์ใด ๆ เพราะเนื้อความจะขาดความเชื่อมโยงจนไม่สามารถ
ปะตดิปะต่อความหมายได ้
คาํหลกัจะเป็นนามนาม คุณนาม หรอืกริยิากไ็ด ้เช่นคาํว่า วเน แปลว่า ใน
ป่า แต่ไม่รูว้่าอะไรอยู่ในป่า ใจความไม่สมบูรณ์ เมือ่เตมิคาํว่า ปปุผฺํ เขา้ไป
เป็น วเน ปปุผฺ ํแปลว่า อ.ดอกไม ้ในป่า 



คาํขยาย
คาํขยาย หมายถงึคาํทีท่าํใหค้าํหลกัมคีวามหมายพเิศษขึ้น ทาํใหค้าํหลกัมี
ความสมบูรณ์มากกว่าเดิม ทาํใหค้าํหลกัมรีายละเอียดชดัเจนยิ่งขึ้นว่าทาํ
อะไร ทาํเพือ่ใคร เป็นของใคร อยู่ทีไ่หน เป็นตน้

การเรยีงคาํในภาษาบาลี
การเรยีงคาํในภาษาบาล ีคาํขยายจะเรยีงอยู่หนา้คาํหลกัเสมอ ถา้ในวลนี ัน้ม ี
๒ บท คาํขยายจะอยู่ซา้ย คาํหลกัจะอยู่ขวา สรุปงา่ย ๆ  ก็คือขยายคาํใดอยู่
หนา้คาํนัน้



ตวัอย่างคาํขยายแบบที่เป็นนามนาม
-วาปิยา  มจฺฉานํ  ยูโถ. อ.ฝูง ของปลา ท. ในบงึ
-รุกขฺสฺส  พลิสฺมึ  สกณุา. อ.นก ท. ในโพรง ของตน้ไม ้
-ปพฺพตสฺส  สขิเร  เกต.ุ อ.ธง บนยอด ของภเูขา
-วเน  ปปุผฺานํ  โปกขฺรตา. อ.ความงาม ของ ดอกไม ้ท. ในป่า
-หตถฺสิฺส  ปิฏฐฺยิ ํ ภณฺฑานิ. อ.สิ้นคา้ บนหลงั ของชา้ง
-ปพฺุพณฺเห สรุยิสฺส โอภาโส. อ.แสง ของพระอาทติย ์ในเวลาเชา้
-ปณฺฑติานํ เสวนา. อ.การคบ ซึ่งบณัฑติ ท.
-กาเลน ธมมฺสฺสวนํ. อ.การฟงัซึ่งธรรม ตามกาล



ตวัอย่างคาํขยายแบบที่เป็นคณุนาม
-วชิฺชาจรณสมปฺนฺโน พทุโฺธ.
อ.พระพทุธเจา้ ผูถ้งึพรอ้มแลว้ดว้ยวชิชาและจรณะ
-โลกวทิู พทุโฺธ.
อ.พระพทุธเจา้ ผูรู้แ้จง้ซึ่งโลก
-อนุตตฺโร พทุโฺธ. 
อ.พระพทุธเจา้ ผูไ้ม่มีบคุคลอืน่เยี่ยมกว่า
-ปรุสิทมมฺสารถ ิพทุโฺธ.
อ.พระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นสารถฝีึกบรุุษที่ควรฝึก



แบบฝึกหดัที่ ๗
๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑)อ.ธรรมะ  ของพระพทุธเจา้
....................................................................................
๒)อ.สามเณร ท.  ในวดั
....................................................................................
๓)อ.กา ท.  บนตน้ไม ้
....................................................................................
๔)อ.อปุชัฌาย ์ ของสามเณร
....................................................................................



๕)อ.โจร ท.  ในป่า
....................................................................................
๖)อ.วดั  ใกลห้มู่บา้น
....................................................................................
๗)อ.ราชสหี ์ท.  บนภเูขา
....................................................................................
๘)อ.ศิษย ์ท.  ของอาจารย์
....................................................................................
๙)อ.บาตร  ของสามเณร
....................................................................................



๑๐)อ.รถ  ท.  ในเรอืน  ของอาจารย์ ท.
....................................................................................
๑๑)อ.ยกัษ ์ ในป่า  ใกลว้หิาร
....................................................................................
๑๒)อ.มา้  ท.  ของมนุษย ์ ท.  ในนิคม.
....................................................................................
๑๓)อ.ความประมาท  ของกลุบตุร ท.
....................................................................................
๑๔)อ.ลงิ ท.  บนตน้มะม่วง  ใกลว้ดั
....................................................................................




