
บทที่ ๑๑
แจก อ ุการนัตใ์นปงุลงิค ์



อ ุการนัต ์ในปงุลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ุสิ =อุ อ+ุโย =อโว, อู
ท.ุ อ+ุอํ =อุ อ+ุโย =อโว, อู
ต. อ+ุนา =อนุา อ+ุหิ =อหู,ิ อภูิ
จต.ุ อ+ุส =อสฺุส, อโุน อ+ุนํ =อนูํ
ปญ. อ+ุสฺมา =อสฺุมา, อมุหฺา อ+ุหิ =อหู,ิ อภูิ
ฉ. อ+ุส =อสฺุส, อโุน อ+ุนํ =อนูํ
ส. อ+ุสฺมึ =อสฺุมึ, อมุหฺิ อ+ุสุ =อสูุ
อา. อ+ุสิ =อุ อ+ุโย =อโว, อเว



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. ครุ ครโว, ครู อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ ครุ ครโว, ครู ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. ครุนา ครูหิ, ครูภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ ครุสฺส, ครุโน ครูนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. ครุสฺมา, ครุมฺหา ครูหิ, ครูภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. ครุสฺส, ครุโน ครูนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. ครุสฺมึ, ครุมฺหิ ครูสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. ครุ ครเว, ครโว แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. ครุ ลบ สิ

ท.ุ ครุ แปลง อ ํเป็น นิคคหติ (งฺ) (ไม่ใช่ลง อ ํคง อ)ํ

ต. ครุนา คง นา

จต.ุ ครุสฺส, ครุโน ลง สฺ อาคม หนา้ ส, แปลง ส เป็น โน

ปญ. ครุสฺมา, ครุมฺหา คง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา

ฉ. ครุสฺส, ครุโน ลง สฺ อาคม หนา้ ส, แปลง ส เป็น โน

ส. ครุสฺมึ, ครุมฺหิ คง สฺม,ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺหิ

อา. ครุ ลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. ครโว, ครู แปลง อุ เป็น อ แปลง โย เป็น โว, ลบ โย ทฆีะ อุ เป็น อู 

ท.ุ ครโว, ครู แปลง อุ เป็น อ แปลง โย เป็น โว, ลบ โย ทฆีะ อุ เป็น อู 

ต. ครูหิ, ครูภิ ทฆีะ อุ เป็น อู คง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ ครูนํ ทฆีะ อุ เป็น อู คง นํ ไว ้

ปญ. ครูหิ, ครูภิ ทฆีะ อุ เป็น อู คง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. ครูนํ ทฆีะ อุ เป็น อู คง นํ ไว ้

ส. ครูสุ ทฆีะ อุ เป็น อู คง สุ ไว ้

อา. ครเว, ครโว ลบ อุ แปลง โย เป็น เว, โว



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ครุ)
๑. ครุ  สิสฺสานํ  เลขนิโย  เทติ.

อ.ครู  ยอมให  ซึ่งดินสอ  ท.  แกศิษย  ท.

๒. ครู  อนฺเตวาสิเก วิเนนฺติ.

อ.ครู  ท.  ยอมแนะนํา  ซึ่งลูกศิษย  ท.

๓. สิสฺสา  ครุ  ปฺหํ  ปุจฺฉนฺติ.

อ.ศิษย  ท.  ยอมถาม  ซึ่งปญหา  กะครู.

๔. ปณฺฑิตา  ครโว  วนฺทนฺติ,  มาเนนฺติ  จ.

อ.บัณฑิต  ท.  ยอมไหว  ดวย  ยอมนับถือ  ดวย  ซึ่งครู  ท.



๕. สสิฺสานํ  สสํโย  ครุนา  วโินทยิเต.
อ.ความสงสยั  ของศิษย ์ ท.  อนัครู  ย่อมบรรเทา.

๖. มต ิ ครูห ิ จยีเต.
อ.ความรู ้ อนัครู  ท.  ย่อมส ัง่สม.

๗. สสิฺเสห ิ ปณฺณานิ  ครุสฺส  ทยีนฺเต.
อ.หนงัสอื  อนัศิษย ์ ท.  ย่อมให ้ แกค่รู.

๘. สขุํ  ครูนํ  อตถฺ.ิ
อ.ความสขุ  มีอยู่  แกค่รู ท.



๙. เตส ุ สสิฺเสส ุ เอโก  สสิฺโส  ครุสฺมา  เลขนึ  น  ลภต.ิ
 ในศิษย ์ท. เหลา่นั้น หนา อ.ศิษย ์ผูห้นึ่ง ย่อมไม่ได ้ซึ่งดินสอ จากครู

๑๐. อนฺเตวาสกิา  ครูห ิ ปาลภิาส ํ อคุคฺณฺหนฺต.ิ
  อ.ลูกศิษย ์ท. ย่อมเรยีน ซึ่งภาษาบาล ีจากครู ท.

๑๑. ครุสฺส  สสิฺสา  อกขฺรานิ  ลขินฺต.ิ
  อ.ศิษย ์ท. ของครู ย่อมเขียน ซึ่งอกัษร ท.

๑๒. อนฺเตวาสกิา  ครูนํ  เคห ํ คจฺฉนฺต.ิ
  อ.ลูกศิษย ์ท. ย่อมไป สูเ่รอืน ของครู ท.



๑๓. ครุสฺมึ  กเถนฺตสฺมึ,  สสิฺสา  สณุนฺต.ิ
  คร ัน้เมื่อครู กลา่วอยู่, อ.ศิษย ์ท. ย่อมฟงั.

๑๔. เตส ุ ครูส ุ พทุโฺธ  ปรมครุ  โหต.ิ
  ในครู ท. เหลา่นั้นหนา อ.พระพทุธเจา้ เป็นบรมครู ย่อมเป็น.

๑๕. โภ  ครุ  สทา  โสตถฺ ี ภวนฺต ุ เต.
  ขา้แต่ครู ผูเ้จรญิ อ.ความสวสัดี จงมี แกท่่าน. 

๑๖. โภนฺตา  ครเว  สพฺพทา  วโิรจนํ  ภวต ุ โว.
  ขา้แต่ครู ท. ผูเ้จรญิ อ.ความรุง่เรอืง จงมี แกท่่าน ท.



ลาํดบัการเรยีงทตุยิาวภิตัตเิมื่อมาคู่กนั ๒ ตวั
ซึ่ง...... อยู่หนา้ สู.่.....

ยงั...... อยู่หนา้ ซึ่ง......

สิ้น..... อยู่หนา้ ซึ่ง..... 

ตลอด..... อยู่หนา้ ซึ่ง.....

ซึ่ง..... อยู่หนา้ ใหเ้ป็น.....

ซึ่ง..... อยู่หนา้ ว่าเป็น.....

กะ..... อยู่หนา้ ซึ่ง.....

เฉพาะ..... อยู่หนา้ ซึ่ง.....



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑)อ.สะพาน  ใกลบ้า้น  ของครู.
................................................................................................
๒)อ.ธง  ท.  บนยอด  ของตน้ไม.้
................................................................................................
๓)อ.ตน้ไผ่  ท.  ใกลเ้ชิง  แหง่ภเูขาสเินรุ.
................................................................................................
๔)อ.กวาง  ท.  ที่ฝัง่  แหง่ทะเล.
................................................................................................



๕)อ.ศตัรู  ของสตัวเ์ลี้ยง  ท.  ในฤดูฝน.
................................................................................................
๖)อ.ขวาน  ท.  ของนายช่าง  ท.  ในเมือง.
................................................................................................
๗)อ.ตะขอ  ท.  บนสะพาน  ของญาติ
................................................................................................




