
หน่วยของคาํในภาษาบาลี
การแสดงความหมายของคาํในภาษาบาล ีม ี๔ ระดบั คอื

๑. ศพัท์
๒. บท
๓. พากยางค/์วลี
๔. พากย/์ประโยค



หน่วยของคาํในภาษาบาลี
การแสดงความหมายของขอ้ความในภาษาบาล ีมี ๔ ระดบั คอื
ศพัท ์หมายถึง หน่วยคําที่ยงัไม่ลงวิภตัติมีความหมายในตวัแต่
นํามาเขา้ประโยคไม่ได ้อีกประการหนึ่งหมายถึงหน่วยคําที่ลง
วภิตัตไิม่ได ้ศพัทม์ี ๕ ประเภท คอื
๑. นามศพัทท์ี่ยงัไม่ลงวภิตัต ิเช่น ปรุสิ, กลุ, อาจรยิ, ขตตฺยิ
๒. ธาตทุี่ยงัไม่ลงปจัจยัและวภิตัต ิเช่น กร-ทาํ, ส-ุฟงั, คม-ไป
๓. อปุสคั เช่น อต-ิยิ่ง เกนิ ลว่ง, อธ-ิยิ่ง ใหญ่ ทบั, อนุ-นอ้ย
๔. นิบาต เช่น จ-ดว้ย, กริ-ไดย้นิว่า, อถ-คร ัง้นั้น, เทวสกิ-ํทกุๆวนั
๕. ปจัจยั เช่น ตรฺ, ตถฺ, ห, ธ, ธ,ิ ตูน, ตวฺา, ตวฺาน



บท หมายถึง หน่วยคําที่เล็กที่สุดในภาษาบาลีที่มีความหมายใน
ตวั แต่ใหม้โนภาพคบัแคบไม่ชดัเจน เกิดจากการนํานามศพัท์
มาลงวิภตัตินาม ๑๔ ตวั หรือนําธาตุมาลงปจัจยัและวิภตัติ ทํา
หนา้ที่แตกต่างกนัไปตามวภิตัตทิี่ลง (ศพัท+์วภิตัต,ิ ธาต+ุวภิตัต)ิ
แต่ละบทต่างกม็ีความหมายเฉพาะเป็นของตนเอง ไม่มีเนื้อความ
เกี่ยวเนื่องกบับทใด ถา้เป็นคํานามเรียกว่า บทนาม ถา้เป็นคํา
กริยิาเรยีกว่า บทกริยิา เช่น ปรุโิส (บรุุษ), เทต ิ(ย่อมให)้ 



พากยางค/์วลี
พากยางค ์หมายถึง กลุ่มคําที่เรียงติดต่อกนัอย่างเป็นระเบียบ
และมีเนื้อความสมัพนัธก์นั มีใจความเป็นที่หมายรูก้นัไดแ้ต่ไม่
สมบูรณ์เหมือนอย่างพากย ์พากยางคเ์ป็นเพยีงสว่นใดสว่นหนึ่ง
ของประโยคเท่านั้น พากยางคจ์งึมีองคป์ระกอบไม่สมบูรณ์อาจมี
แค่ภาคประธาน ภาคแสดง หรอืภาคกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
พากยางคจ์ะมีคํากลางที่สาํคญัหนึ่งคําเป็นตวับ่งบอกถึงประเภท
ของพากยางคเ์รียกว่า "คําหลกั" ของพากยางค ์ดงันั้น พาก
ยางคจ์งึสามารถแบ่งประเภทออกไปตามคาํหลกัของพากยางค์



ประเภทของพากยางค์
ถา้คาํหลกัของพากยางคเ์ป็นนามนาม เรยีกว่า นามพากยางค์
ถา้คาํหลกัของพากยางคเ์ป็นคณุนาม เรยีกว่า คณุนามพากยางค์
ถา้คาํหลกัของพากยางคเ์ป็นกริยิา เรยีกว่า กริยิาพากยางค์
สรุปว่า นามพากยางคม์ีคํานามเป็นคําหลกัของพากยางค ์คุณนาม
พากยางคม์ีคณุนามเป็นคาํหลกัของพากยางค ์กริยิาพากยางคม์ีกริยิา
เป็นคาํหลกัของพากยางค ์
เมื่อนํานามพากยางคก์บักิริยาพากยางคม์าต่อกนัจะไดพ้ากยห์รือ
ประโยค



ตวัอย่างนามพากยางค์
-พทุธฺานํ สาสนํ. อ.คาํสอน ของพระพทุธเจา้ ท.
-พทุธฺสฺส คโุณ. อ.พระคณุ ของพระพทุธเจา้

ตวัอย่างคณุนามพากยางค์
-เทวมนุสฺเสห ิอคคฺสฺส. ผูเ้ลศิ ในโลก
-จริ ํปรนิิพฺพตุานํ. ผูป้รนิิพพานแลว้ สิ้นกาลนาน.

ตวัอย่างกริยิาพากยางค์
-วฏฏฺสฺมา สตเฺต นิยยฺาต.ิ ย่อมนําออก ซึ่งสตัว ์ท. จากวฏัฏะ.
-อนนฺตจกกฺวาล ํอพฺภคุคฺจฺฉต.ิ ย่อมฟุ้ งขจรไป ตลอดอนนัตจกัรวาล.



เมื่อนํานามพากยางคม์าต่อกบักริยิาพากยางคจ์ะไดพ้ากยห์รอืประโยค
ขอใหพ้จิารณาประโยคต่อไปนี้

-จริ ํปรนิิพฺพตุานํ พทุธฺานํ สาสนํ วฏฏฺสฺมา สตเฺต นิยยฺาต.ิ
อ.คาํสอน ของพระพทุธเจา้ ท. ผูป้รินิพพานแลว้ สิ้นกาลนาน, ย่อม

นําออก ซึ่งสตัว ์ท. จากวฏัฏะ.
-เทวมนุสฺเสห ิอคคฺสฺส พทุธฺสฺส คโุณ อนนฺตจกกฺวาล ํอพฺภคุคฺจฺฉต.ิ
-อ.พระคุณ ของพระพทุธเจา้ ผูเ้ลิศ กว่ามนุษยแ์ละเทวดา ท. ย่อม

ฟุ้ งขจรไป ตลอดอนนัตจกัรวาล.



พากยแ์ละวาจก
หน่วยของคาํในภาษาบาลทีี่รวมกนัเป็นพากยจ์ะอยู่ในรูปของวาจกใด
วาจกหนึ่งใน ๕ วาจกเสมอ สว่นบทและพากยางคไ์ม่มีวาจก
วาจก คอืวธิกีารพดูถงึประธานและกริยิาในภาษาบาล ีมี ๕ วาจก คอื

กตัตวุาจก คอืการพดูตรง ๆ ว่าประธานเป็นผูท้าํ
กมัมวาจก คอืการพดูกลบัว่า ประธานถกูกระทาํ
ภาววาจก คอืการพดูถงึกริยิา โดยไม่มีประธาน
เหตกุตัตวุาจก คอืการพดูว่าประธานใชค้นอืน่ใหท้าํสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เหตกุมัมวาจก คอืการพดูว่าประธานถกูกระทาํ โดยผูท้าํถกูใชใ้หท้าํ



การเลอืกใชว้าจก
แต่ละวาจกจะถูกใชใ้นสถานการณ์ที่แตกต่างกนั จะเป็นวาจกใด
ขึ้นอยู่กบัความประสงคข์องผูก้ลา่วเป็นหลกั เหตกุารณ์เดียวกนัผู ้
กล่าวคนหนึ่งอาจกล่าวเป็นกตัตุวาจก แต่ผูก้ล่าวอกีคนหนึ่งอาจ
กลา่วเป็นกมัมวาจกกไ็ด ้
ประโยคที่เป็นกมัมวาจกจงึสามารถเปลี่ยนเป็นกตัตวุาจกไดเ้สมอ 
ขณะเดียวกนัประโยคเหตุกมัมวาจกก็สามารถถูกเปลี่ยนเป็น
เหตุกตัตุวาจกไดเ้ช่นกนั ส่วนประโยคภาววาจกไม่มีคู่แต่ก็
สามารถเปลี่ยนเป็นกตัตวุาจกไดใ้นความหมายที่ใกลเ้คยีง



กตัตวุาจก : วานโร พทุธฺสฺส มธุ เทต.ิ
: อ.วานร ย่อมถวาย ซึ่งนํ้าผึ้ง แกพ่ระพทุธเจา้.

กมัมวาจก : วานเรน พทุธฺสฺส มธุ ทยีเต.
: อ.นํ้าผึ้ง อนัวานร ย่อมถวาย แกพ่ระพทุธเจา้.



วตัตมานา แปลว่า ...อยู่, ย่อม...,จะ...
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ เทต.ิ

ปญัจมี แปลว่า จง..., เถดิ, ขอจง...
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ เทต.ุ

สตัตมี แปลว่า ควร..., พงึ..., พงึ...
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ ทเทยฺย/ทเท.

ปโรกขา แปลว่า แลว้..., มี อ อาคมอยู่หนา้ แปลว่า ได.้..แลว้
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ ทท/อทท.



หยิตัตนี แปลว่า แลว้...
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ ททา/อทท/ททตฺถ.

อชัชตัตนี แปลว่า แลว้..., มี อ อาคมอยู่หนา้ แปลว่า ได.้..แลว้
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ ททิ/ททาสิ/อทาสิ

ภวสิสนัติ แปลว่า จกั...
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ ททิสฺสติ/ทสฺสติ

กาลาตปิตัติแปลว่า จกั...แลว้, มี อ อาคมอยู่หนา้ แปลว่า ได.้..แลว้
: วานโร พทุธฺสฺส มธุ ททิสฺส/อททิสฺส.



กตัตวุาจก : พทุโฺธ วานรสฺมา มธุ คณฺหาติ. 
: อ.พระพทุธเจา้ ย่อมรบั ซึ่งนํ้าผึ้ง จากวานร.

กมัมวาจก : พทุเฺธน วานรสฺมา มธุ คหยิเต.
: อ.นํ้าผึ้ง อนัพระพทุธเจา้ ย่อมรบั จากวานร.

๑)พุทฺธ พระพุทธเจา

๒)วานร ลิง

๓)มธุ น้ําผึ้ง

๔คห รับ



เหตกุตัตวุาจก : หตถฺ ีวานร ํพทุธฺสฺส มธุ ทาเปต.ิ
: อ.ชา้ง ยงัวานร ใหถ้วายอยู่ ซึ่งนํ้าผึ้ง แกพ่ระพทุธเจา้.

เหตกุมัมวาจก : หตถฺนิา วานโร พทุธฺสฺส มธุ ทาปิยเต.
: อ.วานร อนัชา้ง ใหถ้วายอยู่ ซึ่งนํ้าผึ้ง แกพ่ระพทุธเจา้.



กตัตวุาจก : อทุก ํรถ ํวหต.ิ
: อ.นํ้า ย่อมพดัไป ซึ่งรถ.

กมัมวาจก : อทุเกน รโถ วหยิเต/วยุหฺเต.
: อ.รถ อนันํ้า ย่อมพดัไป.



กตัตวุาจก : นาฏกา นจฺจ ํทสฺเสนฺต.ิ
: อ.นกัฟ้อน ท. ย่อมแสดง ซึ่งการฟ้อนราํ.

กมัมวาจก : นาฎเกห ินจฺจ ํทสฺสยิเต.
: อ.การฟ้อนราํ อนันกัฟ้อน ท. ย่อมแสดง.



กตัตวุาจก : กมุารกิา คตีสททฺ ํสณุาต.ิ
: อ.เด็กหญงิ ย่อมฟงั ซึ่งเสยีงเพลง.

กมัมวาจก : กมุารกิาย คตีสทโฺท สูยเต.
: อ.เสยีงเพลง อนัเด็ก ย่อมฟงั.



กตัตวุาจก : ปณฺณเปสโก ปณฺณํ เทต.ิ
: อ.บรุุษไปรษณีย ์ย่อมให ้ซึ่งจดหมาย.

กมัมวาจก : ปณฺณเปสเกน ปณฺณํ ทยีเต.
: จดหมาย อนับรุุษไปรษณีย ์ย่อมให.้



กตัตวุาจก : กมุารา มาลาวจฺเฉ โรเปนฺต.ิ
: อ.เด็ก ท. ย่อมปลูก ซึ่งดอกไม ้ท.

กมัมวาจก : กมุารเิกห ิมาลาวจฺฉา โรปิยนฺเต.
: อ.ดอกไม ้ท. อนัเด็ก ท. ย่อมปลูก.



เหตกุตัตวุาจก : อาจรยิานี กมุาเร มาลาวจฺเฉ โรปาเปนฺต.ิ
: อ.อาจารย ์ยงัเด็ก ท. ย่อมปลูก ซึ่งดอกไม ้ท.

เหตกุมัมวาจก : อาจรยิานิยา กมุารเิก มาลาวจฺฉา โรปาปิยนฺเต.
: อ.ดอกไม ้ท. อนัอาจารย ์ยงัเด็ก ท. ย่อมปลูก.



กตัตวุาจก : สกโุณ มจฺฉํ ขาทต.ิ
: อ.นก ย่อมกนิ ซึ่งปลา.

กมัมวาจก : สกเุณน มจฺโฉ ขาทยิเต.
: อ.ปลา อนันก ย่อมกนิ.



กตัตวุาจก : กมุารกิาโย ปาฐคพฺภ ํสมมฺชฺชนฺต.ิ
: อ.เด็กหญงิ ท. ย่อมกวาด ซึ่งหอ้งเรยีน.

กมัมวาจก : กมุารกิาห ิปาฐคพฺโภ สมมฺชฺชิยเต.
: อ.หอ้งเรยีน อนัเด็กหญงิ ท. ย่อมกวาด.



เหตกุตัตวุาจก : ครุ กมุารกิาโย ปาฐคพฺภ ํสมมฺชฺชาเปต.ิ
: อ.ครู ยงัเด็กหญงิ ท. ย่อมใหก้วาด ซึ่งหอ้งเรยีน.

 เหตกุมัมวาจก : ครุ กมุารกิาโย ปาฐคพฺโภ สมมฺชฺชาปิยเต.
: อ.หอ้งเรยีน อนัครู ยงัเด็กหญงิ ท. ย่อมใหก้วาด.



กตัตวุาจก : ถปต ิยนฺตกกเจน รุกขฺํ ฉินฺทต.ิ
: อ.ช่างไม ้ตดัอยู่ ซึ่งตน้ไม ้ดว้ยเลื่อยยนต์

กมัมวาจก : ถปตนิา ยนฺตกกเจน รุกโฺข ฉินฺทยิเต.
: อ.ตน้ไม ้อนัช่างไม ้ตดัอยู่ ดว้ยเลื่อยยนต.์



เหตกุตัตวุาจก : ภตโก ถปต ึยนฺตกกเจน รุกขฺํ ฉินฺทต.ิ
: อ.นายจา้ง ยงัช่างไม ้ใหต้ดัอยู่ ซึ่งตน้ไม ้ดว้ยเลื่อยยนต์

 เหตกุมัมวาจก : ภตเกน ถปต ึยนฺตกกเจน รุกโฺข ฉินฺทาปิยเต.
: อ.ตน้ไม ้อนันายจา้ง ยงัช่างไม ้ใหต้ดัอยู่ ดว้ยเลื่อยยนต.์



กตัตวุาจก : กมุาโร ปปุผฺานิ อจฺุจนิาต.ิ
: อ.เด็กชาย เกบ็อยู่ ซึ่งดอกไม ้ท.

กมัมวาจก : กมุาเรน ปปุผฺานิ อจฺุจยีนฺเต.
: อ.ดอกไม ้ท. อนัเด็กชาย ย่อมเกบ็.



เหตกุตัตวุาจก : มาตา กมุาร ํปปุผฺานิ อจฺุจนิาเปต.ิ
: อ.มารดา ยงัเด็กชาย ใหเ้กบ็อยู่ ซึ่งดอกไม ้ท.

เหตกุมัมวาจก : มาตยุา กมุาโร ปปุผฺานิ อจฺุจนิาปิยเต.
: อ.ดอกไม ้ท. อนัเด็ก ย่อมเกบ็.



กตัตวุาจก : อย ํปรุโิส ปณฺณํ ลขิต.ิ
: อ.บรุุษ นี้ เขียนอยู่ ซึ่งจดหมาย.

กมัมวาจก : อมิินา ปรุเิสน ปณฺณํ ลขิิยเต.
: อ.จดหมาย อนับรุุษนี้ เขียนอยู่.



กตัตวุาจก : กมุารกิา มธุร ํปูว ํภญุชฺต.ิ
: อ.เด็กหญงิ กนิอยู่ ซึ่งขนม อนัอรอ่ย.

กมัมวาจก : กมุารกิาย มธุโร ปูโว ภญุชฺิยเต.
: อ.ขนม อนัอรอ่ย อนัเด็กหญงิ กนิอยู่.



กตัตวุาจก : มหโิส ตณิานิ ขาทต.ิ
: อ.กระบอื กนิอยู่ ซึ่งหญา้ ท.

กมัมวาจก : มหเิสน ตณิานิ ขาทยินฺเต.
: อ.หญา้ ท. อนักระบอื กนิอยู่.



กตัตวุาจก : อคคฺ ิกฏุ ึฑหต.ิ
: อ.ไฟ ย่อมไหม ้ซึ่งกฏุ.ิ

กมัมวาจก : อคคฺนิา กฏุ ิฑหยิต,ิ ฑยหฺติ
: อ.กฏุ ิอนัไฟ ย่อมไหม.้



กตัตวุาจก : ตรุณา ปรเิวณํ สมมฺชฺชนฺต.ิ
: อ.เด็กหนุ่ม ท. ย่อมกวาด ซึ่งบรเิวณ.

กมัมวาจก : ตรุเณห ิปรเิวณํ สมมฺชฺชิยเต.
: อ.บรเิวณ อนัเด็กหนุ่ม ท. ย่อมกวาด.



กตัตวุาจก : มหาชโน สสฺสานิ โรเปต.ิ
: อ.มหาชน ปลูกอยู่ ซึ่งขา้ว ท.

กมัมวาจก : มหาชเนน สสฺสานิ โรปิยนฺเต.
: อ.ขา้วกลา้ อนัมหาชน ปลูกอยู่



กตัตวุาจก : กสโิก เขตตฺ ํกสต.ิ
: อ.ชาวนา ย่อมไถ ซึ่งนา.

กมัมวาจก : กสเิกน เขตตฺ ํกสยิเต.
: อ.นา อนัชาวนา ย่อมไถ.



กตัตวุาจก : กสกิา สสฺสานิ ลนุนฺต.ิ
: อ.ชาวนา ท. เกี่ยวอยู่ ซึ่งขา้ว ท.

กมัมวาจก : กสเิกห ิสสฺสานิ ลูยนฺเต.
: อ.ขา้ว ท. อนัชาวนา เกี่ยวอยู่



กตัตวุาจก : สนุโข ปฐว ึขนต.ิ
: อ.สนุขั ขุดอยู่ ซึ่งดิน.

กมัมวาจก : สนุเขน ปฐว ีขนิยเต.
: อ.ดิน อนัสนุขั ขุดอยู่.



กตัตวุาจก : กมุาร ีคตี ํคายต.ิ
: อ.เด็กหญงิ รอ้งอยู่ ซึ่งเพลง.

กมัมวาจก : กมุารยิา คตี ํคยีเต.
: อ.เพลง อนัเด็กหญงิ รอ้งอยู่.



กตัตวุาจก : สกโุณ สาขํ กฑฒฺต.ิ
: อ.นก ย่อมคาบ ซึ่งกิ่งไม.้

กมัมวาจก : สกเุณน สาขา กฑฒฺยิเต.
: อ.กิ่งไม ้อนันก ย่อมคาบ.



กตัตวุาจก : กมุารโิย พทุธฺมนฺต ํอทุเฺทเสนฺต.ิ
: อ.เด็กหญงิ ท. สาธยายอยู่ ซึ่งพทุธมนต.์

กมัมวาจก : กมุารหี ิพทุธฺมนฺโต อทุเฺทสยิเต. 
: อ.พทุธมนต ์อนัเด็กหญงิ ท. สาธยายอยู่.



กตัตวุาจก : กมุาร ีปานีย ํปิวต.ิ
: อ.เด็กหญงิ ย่อมดื่ม ซึ่งนํ้า.

กมัมวาจก : กมุารยิา ปานีย ํปียเต.
: อ.นํ้า อนัเด็กหญงิ ดื่มอยู่.



กตัตวุาจก : กญญฺา ปณฺณานิ วาเจต.ิ
: อ.หญงิสาว ย่อมอา่น ซึ่งหนงัสอื ท.

กมัมวาจก : กญญฺาย ปณฺณานิ วาจยินฺเต.
: อ.หนงัสอื ท. อนัหญงิสาว ย่อมอา่น.



กตัตวุาจก : สูทา ภตตฺานิ กโรนฺต.ิ
: อ.พอ่ครวั ท. ย่อมทาํ ซึ่งอาหาร ท.

กมัมวาจก : สูเทห ิภตตฺานิ กรยินฺเต.
: อ.อาหาร ท. อนัพอ่ครวั ท. ย่อมกระทาํ.



กตัตวุาจก : มหาชโน สงฺฆสฺส ปิณฺฑปาเต เทต.ิ
: อ.มหาชน ย่อมถวาย ซึ่งบณิฑบาต ท. แกพ่ระสงฆ.์

กมัมวาจก : มหาชเนน สงฺฆสฺส ปิณฺฑปาตา ทยีนฺเต.
: อ.บณิฑบาต ท. อนัมหาชน ย่อมถวาย แกพ่ระสงฆ.์



กตัตวุาจก : วานโร กทล ึขาทต.ิ
: อ.ลงิ กนิอยู่ ซึ่งกลว้ย.

กมัมวาจก : วานเรน กทล ีขาทยิเต.
: อ.กลว้ย อนัลงิ กนิอยู่.



กตัตวุาจก : อทุก ํเคหานิ โอตถฺรต.ิ
: อ.นํ้า ย่อมท่วม ซึ่งบา้น ท.

กมัมวาจก : อทุเกน เคหานิ โอตถฺรยินฺเต.
: อ.บา้น ท. อนันํ้า ย่อมท่วม.



กตัตวุาจก : อาจรยิติถฺ ีคณนวชิฺชํ วาเจต.ิ
: อ.อาจารยผ์ูห้ญงิ ย่อมสอน ซึ่งวชิาคณิต.

กมัมวาจก : อาจรยิติถฺยิา คณนวชิฺชา วาจยิเต.
: อ.วชิาคณิต อนัอาจารยผ์ูห้ญงิ ย่อมสอน.



กตัตวุาจก : เทวฺ กมุารา ปิฏฐฺปูเว ขาทนฺต.ิ
: อ.เด็กชาย ท. ๒ ย่อมกนิ ซึ่งขนมปงั.

กมัมวาจก : ทวฺหี ิกมุาเรห ิปิฏฐฺปูวา ขาทยินฺเต.
: อ.ขนมปงั อนัเด็กชาย ท. ๒ ย่อมกนิ.



กตัตวุาจก : หตถฺ/ีกร/ีนาโค/กญุชฺโร/คโช ตณิานิ ขาทต.ิ
: อ.ชา้ง ย่อมกนิ ซึ่งหญา้ ท.

กมัมวาจก : หตถฺนิา/กรนิา/นาเคน/กญุชฺเรน ตณิานิ ขาทยินฺเต.
: อ.หญา้ ท. อนัชา้ง ย่อมกนิ.



กตัตวุาจก : เถโร อปุาสกิาย อนุโมทนํ กโรต.ิ
: อ.พระเถระ ย่อมกระทาํ ซึ่งการอนุโมทนา แกอ่บุาสกิา.

กมัมวาจก : เถเรน อปุาสกิาย อนุโมทนา กรยิเต.
: อ.การอนุโมทนา อนัพระเถระ ย่อมกระทาํ แกอ่บุาสกิา.



กตัตวุาจก : ภกิขฺุ อปุาสกสฺส ธมมฺ ํเทเสต.ิ
: อ.ภกิษุ ย่อมแสดง ซึ่งธรรม แกอ่บุาสก.

กมัมวาจก : ภกิขฺุนา อปุาสกสฺส ธมโฺม เทสยิเต.
: อ.ธรรม อนัภกิษุ ย่อมแสดง แกอ่บุาสก.


