
บทที่ ๘
แจก อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค์



อ การนัต ์ในนปงุสกลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้

(ต่างจาก อ การนัตใ์นปงุลงิคเ์ฉพาะปฐมา., ทตุยิา., อาลปนะ 
นอกนั้นเหมือนปงุลงิค)์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+สิ =อํ อ+โย =อานิ
ท.ุ อ+อํ =อํ อ+โย =อานิ
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 =อานิ



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. กุลํ กุลานิ อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ กุลํ กุลานิ ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. กุเลน กุเลห,ิ กุเลภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ กุลสฺส, กุลาย, กุลตฺถํ กุลานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. กุลสฺมา, กุลมฺหา, กุสา กุเลห,ิ กุเลภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. กุลสฺส กุลานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. กุลสฺม,ึ กุลมฺห,ิ กุเล กุเลสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. กุล กุลานิ แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. กุลํ แปลง ส ิเป็น อํ

ท.ุ กุลํ ลง อ ํคง อ ํไว ้

ต. กุเลน ลง นา แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ กุลสฺส, กุลาย, กุลตฺถํ ลง สฺ อาคม, แปลง ส เป็น อาย, อตฺถํ

ปญ. กุลสฺมา, กุลมฺหา, กุสา ลง สฺมา คง สฺมา ไว ้แปลง สฺมา เป็น มฺหา, อา

ฉ. กุลสฺส ลง สฺ อาคม

ส. กุลสฺม,ึ กุลมฺห,ิ กุเล ลง สฺม ึคง สฺม ึไว ้แปลง สฺม ึเป็น มฺห,ิ เอ

อา. กุล ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. กุลานิ ทฆีะ อ เป็น อา แปลง โย เป็น นิ

ท.ุ กุลานิ ทฆีะ อ เป็น อา แปลง โย เป็น นิ

ต. กุเลห,ิ กุเลภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

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

ปญ. กุเลห,ิ กุเลภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

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

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

อา. กุลานิ ทฆีะ อ เป็น อา แปลง โย เป็น นิ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีการใช ้กลุ (ตระกูล)
๑.อปตุตฺก ํ กลุ ํ วนิสฺสต.ิ
อ.ตระกูล อนัไมม่บีตุร ย่อมขาดสูญ.

๒.อปตุตฺกานิ  กลุานิ  น  ตฏิฐฺนฺต.ิ
อ.ตระกูล ท. อนัไมม่บีตุร ย่อมไมด่าํรงอยู่.

๓.ภกิขฺ ู เอก ํ กลุ ํ นิสฺสาย  วสนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. อาศยัแลว้ ซึ่งตระกูล ตระกูลหนึ่ง ย่อมอยู่

๔.ภกิขฺ ู กลุานิ  คนฺตวฺา  ภญฺุชนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ไปแลว้ สูต่ระกูล ท. ย่อมฉนั.



๕. เอเกน  กเุลน  ภตตฺ ํ ทยีติถฺ.
อ.ภตัร อนัตระกูล ตระกูลหนึ่ง ถวายแลว้.

๖. ทวฺหี ิ กเุลห ิ ภตตฺานิ  ทยีสึุ.
อ.ภตัร ท. อนัตระกูล ท. ๒ ถวายแลว้.

๗.วสิาขา  กลุสฺส  คารวภตูา  โหต.ิ
อ.นางวสิาขา เป็นผูเ้คารพ ต่อตระกูล ย่อมเป็น.

๘. เสฏฐฺ ี อญฺเญส ํ กลุานํ  ธตีโร  เทต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมให ้ซึง่ธดิา ท. แกต่ระกูล ท. เหลา่อืน่.



๙. อนุรุทโฺธ  ขตตฺยิกลุา  ปพพฺชต.ิ
อ.พระอนุรุทธะ ย่อมบวช จากตระกูลของกษตัรยิ.์

๑๐.ชนา  กเุลห ิ นิกขฺมติวฺา  ปพพฺชสึุ.
อ.ชน ท. ออกแลว้ จากตระกูล ท. บวชแลว้.

๑๑.วสิาขา  กลุสฺส  เอกธตีา  โหต.ิ
อ.นางวสิาขา เป็นธดิาคนเดยีว ของตระกูล ย่อมเป็น.

๑๒.อานนฺโท  กลุานํ  ปสาท ํ รกขฺต.ิ
อ.พระอานนท ์ย่อมรกัษา ซึง่เลือ่มใส ของตระกูล ท.



๑๓.พห ุ ธน ํ เสฏฐฺกิลุสฺมึ  อตถฺ.ิ
อ.ทรพัย ์อนัมาก มอียู่ ในตระกูลของเศรษฐ.ี

๑๔.ภกิขฺ ู รตตฺยิ ํ กเุลส ุ น  จรนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมไมเ่ทีย่วไป ในตระกูล ท. ในเวลากลางคนื.



แบบฝึกหดัที่ ๘
๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑)อ.ขา้วกลา้ ท. ในนา ของอาจารย์
....................................................................................
๒)อ.หญา้ ท. ในปาก ของชา้ง
....................................................................................
๓)อ.ดอกไม ้ท. ในอทุยาน ของกษตัรยิ ์
....................................................................................
๔)อ.ยา ท. ในเรอืน ของหมอ
....................................................................................



๕)อ.ขา้วสวย ในบาตร ของสามเณร
....................................................................................
๖)อ.ไม ้ท. บนเกวยีน ของชาวนา
....................................................................................
๗)อ.ป่าชา้ ในป่า ใกลว้หิาร
....................................................................................
๘)อ.ดอกบวั ท. ในสระ บนภเูขา.
....................................................................................
๙)อ.ความสขุ ของสตัว ์ท. ในโลก
....................................................................................



๑๐)อ.ทรพัย ์ในมือ ของอบุาสก.
....................................................................................
๑๑)อ.จวีร ท. บนตัง่ ใกลเ้ตยีง ของสามเณร.
....................................................................................
๑๒)อ.อาสนะ ท. ในวดั ใกลเ้มือง.
....................................................................................
๑๓)อ.ใบไม ้ท. บนลาน ของเจดีย ์
....................................................................................
๑๔)อ.อาวธุ ท. ของโจร ท. ในป่า บนภเูขา.
....................................................................................




