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คาํที�ได้ยนิบ่อย เมื�อเรียนภาษาบาลี 
เมื�อเริ�มเรียนภาษาบาลี เรามกัจะไดย้นิคาํพวกนี� บ่อย ๆ  การเขา้ใจคาํพวกนี�ไวบ้า้ง จะทาํ
ใหเ้รียนภาษาบาลีไดง่้ายขึ�น และสนุกขึ�น  
1 ไวยากรณ์ 

คาํ ไวยากรณ์ 

หมายถึง ระเบียบทางภาษา,Grammar,กฎเกณฑ/์ขอ้กาํหนดทางภาษา  

ลกัษณะการใช้ พูดถึงเมื�อเรียนภาษา (ที�มีการปรับแต่งพฒันาแลว้) 

ตัวอย่าง ...เรามาดูหนงัสือไวยากรณ์บาลีเล่มนี� ดูหน่อย ทาํไมตรงนี� จึงอธิบาย
ต่างจากเล่มนี�  
...ภาษาที�ไดรั้บการปรับแต่งพฒันาแลว้ จึงมีไวยากรณ์.....  

 
2 แจกศัพท์ 

คาํ แจกศพัท ์

หมายถึง การผนัรูปหรือแตกคาํใหมี้รูปต่าง ๆ เพื�อใหไ้ดค้วามหมายที�
เหมาะสมสาํหรับนาํไปเรียงเป็นประโยค คาํนามและกิริยาในภาษา
บาลี ตอ้งมีการแจกศพัทก่์อน จึงจะเอาไปใชง้านได ้

ลกัษณะการใช้ เมื�อเรียนนาม จะตอ้งฝึกแจกศพัทต์ามแม่แบบใหค้ล่องแคล่ว 

ตัวอย่าง ...วนันี�  เราจะมาฝึกแจกศพัทใ์นปุงลิงคก์นั 
...ถา้ใครจาํปทมาลาของคาํนามได ้กจ็ะแจกศพัทต่์าง ๆ ไดง่้าย 

 
3 ทาํตัว 

คาํ ทาํตวั 

หมายถึง กระบวนการที�แสดงใหเ้ห็นวา่ คาํหนึ�ง ๆ  ในภาษาบาลี กวา่จะมา
เป็น “รูปคาํ” ที�ปรากฎใหเ้ราเห็นนั�น ผา่นขั�นตอนอะไรมาบา้ง และ
มีวธีิการอยา่งไร 

ลกัษณะการใช้ เมื�อศึกษาเรื�องนาม กจ็ะพูดถึง การทาํตวั “รูปนาม” เมื�อศึกษาเรื�อง
อาขยาตหรือคาํกิริยา กพ็ูดถึงการทาํตวั “รูปอาขยาต” 
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ตัวอย่าง ...ช่วยกนัทาํตวัรูป ปุริโส พร้อมกนั... 
...ช่วยกนัทาํตวัรูปนาม “ภควนฺตุ” ศพัทต์ั�งแต่ปฐมา-สัตตมีวภิตัติ
หน่อย 
...กิริยาตวันี�  โหตุ..มีขั�นตอนทาํตวัรูปอยา่งไร ใครทราบบา้ง? 

 
4 โยค 

คาํ โยค (อ่านวา่ โยก)  (ประกอบ, เอามาใส่,ดึงมา, เติมเขา้มา, Link หา)  

หมายถึง คาํนั�น ๆ ไม่มีใหเ้ราเห็น แต่เวลาแปล ตอ้งเติมเขา้มาดว้ย  

ลกัษณะการใช้ เติมคาํขึ�นมาใหเ้หมาะสม เช่น ตามลิงค ์วจนะ วภิตัติ หรือตาม
เนื�อความ 

ตัวอย่าง ...เห็นคาํวา่ เตน ใหดู้วา่ประโยคก่อนหนา้นี�  หมายถึงอะไร กใ็หโ้ยค
มา เช่น เตน  โยค ปุริเสน  (อนับุรุษ คนนั�น) 
...แปลวเิสสนสัพพนาม ใหโ้ยคนาม มาประกอบดว้ย 
...คาํที�โยคมานั�น ตอ้งใหมี้ลิงค ์วจนะ วภิตัติ ตรงกนันะ 

 
5 ลงในอรรถ...,มอีรรถว่า...,ใช้ในอรรถ... ,อรรถว่า 

คาํ ลงในอรรถ...,มีอรรถวา่...,ใชใ้นอรรถ... ,อรรถวา่ 
(อรรถ เป็นสันสกฤต บาลีคือ อตฺถ หรือ อฏฺฐ) 

หมายถึง คาํนั�น ๆ มีความหมายวา่....ใหแ้ปลวา่... เท่านั�น  
คาํนั�น ๆ มีหลายความหมาย แต่ในที�นี�  ใหเ้ลือกเอาความหมาย....
เท่านั�น 

ลกัษณะการใช้ 1. เมื�อพูดถึงคาํศพัทบ์าลีต่าง ๆ และเพื�อตอ้งการระบุใหแ้น่ชดัวา่ คาํ
ที�ปรากฎตรงนั�น ควรจะแปลวา่อะไร  
M. ชื�อสัมพนัธ์ต่าง ๆ ชอบใช ้อตฺถ (มีอรรถวา่) ต่อทา้ยชื�อ เช่น  
ลิงฺคตฺถ (ลิงฺค+อตฺถ)  ปุจฺฉนตฺถ (ปุจฺฉน+อตฺถ)  

ตัวอย่าง 1....คาํนี� .... ลงในอรรถกตัตา (ผูก้ระทาํกิริยา) 
2....ในประโยคนี�  เถราน ํเป็นฉฏัฐีวภิตัติ แต่ใชใ้นอรรถตติยา 
(แปลวา่ อนัพระเถระทั�งหลาย).. 
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3....อิติ ศพัทใ์ชใ้นอรรถ R ประการ ดงันี� ... 
S....อิติ ศพัท ์ทา้ยสุดบาทคาถาตรงเริ�มตน้เรื�อง ใหแ้ปลวา่ ....วา่.......
ดงันี� เป็นตน้ และใหส้ัมพนัธ์ อิติ ตวันี�วา่ อาทฺยตฺถ  
5. ฉฏัฐีวภิตัติ ลงในอรรถสามี (คือมีความหมายวา่เป็นเจา้ของ) 
6.  ปฐมาวภิตัติ ไม่มีใชใ้นอรรถของวภิตัติอื�น แต่ทุติยา ตติยา 
จตุตถี ปัญจมี ฉฏัฐี สัตตมี ใชล้งในอรรถวภิตัติอื�นได ้

 
6 วภิัต/ิวภิัตติ 

คาํ วภิติั (อ่านวา่ วพิดั) วภิตัติ (อ่านวา่ วภิดัติ หรือ วพิดั)  

หมายถึง กลุ่มคาํที�มีหนา้ที�เป็นตวักระทาํการหลกั (Operator) ในการแจกคาํ
หรือผนัคาํใหมี้รูปแตกต่างกนัไป เพื�อใหมี้ความหมายเหมาะกบัการ
นาํไปใชใ้นประโยค  
วภิติันาม ใชเ้ป็นตวักระทาํการแจกคาํนามทั�ง 3 ลิงค ์
วภิติัอาขยาต ใชเ้ป็นตวักระทาํการแจกคาํกิริยาทั��ง 3 กาล 

ลกัษณะการใช้ เมื�อเรียนนาม จะตอ้งเรียนผนัรูปคาํนาม เมื�อเรียนกิริยา กต็อ้งเรียน
ผนัรูปอาขยาต 

ตัวอย่าง ..คาํวา่ ปุริส ํลงวภิติัอะไร ใครทราบบา้ง 
..ถา้อยากแปลภาษาบาลีไดเ้ร็ว ตอ้งคล่องแคล่วเรื�องวภิติั ทั�งวภิติั
นามและวภิติัอาขยาต 

 
7 โชตก 

คาํ โชตก (ส่อง, แสดง,บอก, ชี�ชดั,ระบุ) 

หมายถึง คาํนั�น ๆ แปลวา่อะไร, ใหน้ยัความหมายที�เหมาะสมในที�นั�น ๆ  

ลกัษณะการใช้ เพื�อระบุจาํกดัใหช้ดัเจนวา่ คาํนั�นแปลวา่ หรือใชเ้ฉพาะอยา่งไร 

ตัวอย่าง ...อา อี อินี.. เราเรียกปัจจยักลุ่มนี�วา่ อิตถีลิงคโชตก เพราะส่องให้
เห็นวา่ คาํที�ลงปัจจยักลุ่มนี�จดัเป็นคาํอิตถีลิงค ์(เพศหญิง) 
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...คาํนี�  เป็นอุปมาโชตก (บอกวา่เป็นคาํเปรียบเทียบ) ส่วนคาํนี�  เป็น
อุปไมยโชตก (บอกวา่ เป็นคาํที�ถูกเปรียบเทียบ) 

 
8 สกตัถ์ 

คาํ สกตัถ ์  (สก ตนเอง + อตฺถ ความหมาย), ลง....สกตัถ ์

หมายถึง ความหมายคงเดิม, มีความหมายของตนเอง, ไม่เปลี�ยนความ 

ลกัษณะการใช้ เมื�อพูดถึงการเติมอกัษรเขา้มาเพื�อเปลี�ยนทา้ยคาํ หรือเสริมคาํให้
สละสลวยขึ�น 

ตัวอย่าง ...ก (อกัษร) ตวันี� เป็น ก สกตัถ ์(คือลงอกัษร ก แต่ความหมายคง
เดิม) 
... คาํสัพพนามตวันี�  อมุ (โนน้) ลง ก สกตัถ ์จึงกลายเป็น อมุก  
... คาํสัพพนามตวันี�  อสุ (โนน้) ลง ก สกตัถ ์จึงกลายเป็น อสุก  

 
9 อาคม 

คาํ อาคม (ไม่ใช่ของขลงั หรือวิทยาคม) 

หมายถึง อกัษรตวัอื�น (ที�ไม่มีในคาํ) แต่เพิ�มเขา้มา  เพื�อเปลี�ยนเสียง หรือ
ขยายจาํนวนคาํ อาคมที�เพิ�มเขา้มานี�  มีทั�ง สระ พยญัชนะ และ 
นิคคหิต 

ลกัษณะการใช้ เมื�อพูดถึงการเติมเขา้มาเพื�อเปลี�ยนรูปคาํ เปลี�ยนนํ�าหนกัเสียง หรือ
เสริมคาํใหส้ละสลวยขึ�น 

ตัวอย่าง ...อชัชตัตนีวภิตัติ คาํกิริยาใด มี อ อาคมนาํหนา้  อ ตวันี� ใหแ้ปลวา่ 
ได.้.. เช่น อกริ (ไดท้าํแลว้) (อ+กร+อี) 
...เอโส ธมฺโม เมื�อลง อ สระอาคม จึงมีรูปเป็น เอส  ธมฺโม 
..ปา เอว เมื�อลง  พยญัชนะอาคม คือ คฺ จึงกลายเป็น ปเคว 
..จกฺข ุอุทปาทิ เมื�อลง นิคคหิตอาคม จึงกลายเป็น จกฺขุ ํอุทปาทิ 
...พยญัชนะอาคม มีเยอะ เช่น คฺ ยฺ วฺ  มฺ ทฺ นฺ ตฺ รฺ ลฺ 
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10 บทหน้า, บุพพบท 

คาํ บทหนา้, บุพพบท 

หมายถึง คาํอุปสัค (Prefix) เป็นคาํที�ไม่ผนัรูปดว้ยวภิตัติ แต่มีประโยชนใ์ช้
สาํหรับเติมหนา้คาํกิริยา หรือคาํนาม ในการกระบวนการสร้างคาํ
ขึ�นใชใ้นภาษาบาลี 

ลกัษณะการใช้ พูดหรือเขียนในการแยกคาํ หรือวเิคราะห์คาํ 

ตัวอย่าง ...อาคจฺฉติ ตดับทเป็น อา บทหนา้ คมุ ธาตุ อ ปัจจยั ติ วภิตัติ 
..โอตริตฺวา ตดับทเป็น อว บุพพบท ตร ธาตุ อิ อาคม ตฺวา ปัจจยั 

 
11 สัมพนัธ์,วากยสัมพนัธ์ 

คาํ สัมพนัธ์,วากยสัมพนัธ์ 

หมายถึง วชิาที�บอกใหเ้รารู้วา่ คาํบาลีในประโยคนั�น ๆ ทาํหนา้ที�อะไรและ
เกี�ยวโยงกบัคาํอื�นอยา่งไรในประโยค การมีความรู้เรื�อง
วากยสัมพนัธ์ดี จะทาํใหแ้ปลภาษาบาลีไดดี้  และในการเรียนภาษา
บาลีในเบื�องตน้ ทุกคนตอ้งไดเ้รียนวชิาวากยสัมพนัธ์ดว้ย ขาด
ไม่ได ้

ลกัษณะการใช้ เพื�อบอกใหรู้้วา่ จะแปลคาํนั�น ๆ วา่อยา่งไรจึงจะเหมาะ จะแปลใน
ลาํดบัก่อน หนา้ หรือหลงัคาํอะไร ตอ้งดูความสัมพนัธ์ของคาํใน
ประโยคดว้ย 

ตัวอย่าง ...คาํนี�  สัมพนัธ์วา่อยา่งไร..สัมพนัธ์เขา้กบัอะไร 
...นกัเรียนดูคาถานี�  
อจิร ํวตย ํกาโย    ปฐว ึ อธิเสสฺสติ 
ฉุฑฺโฑ อเปตวญิญาโณ นิรตฺถวํ กลิงฺครํ 
เราจะแปลดงันี�  อ.ร่างกายนี & อันมวิีญญาณไปปราศแล้ว อัน(อัน
บคุคล)ทิ&งแล้ว จักนอนทับ บนแผ่นดิน สิ&นกาลไม่นานหนอ เพียง
ดัง อ.ท่อนไม้ อันมปีระโยชน์ออกแล้ว  
ปฐว ึในคาถานี�  สัมพนัธ์เป็น ทุติยาอุปสิเลสิกาธาระ ใน อธิเสฺสติ 
ดงันั�น เราจึงแปล ปฐว ึวา่ “บนแผน่ดิน” ไม่แปลวา่ ซึ�งแผน่ดิน 
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12 แปล 

คาํ แปล 

หมายถึง ถอดความหมายจากภาษาหนึ�งไปสู่อีกภาษาหนึ�ง  

ลกัษณะการใช้ บอกใหแ้ปลบาลีเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นบาลี 

ตัวอย่าง ประโยคนี� คือ อุปาสโก ธมฺม ํสุณาติ เราจะแปลเป็นภาษาไทยวา่
อยา่งไรดี 

 
13 แปลยกศัพท์ 

คาํ แปลยกศพัท,์ ยกศพัท ์

หมายถึง การแปลบาลีโดยแปลออกสาํเนียงวภิตัติและขอ้กาํหนดทาง
ไวยากรณ์ทั�งหมด และตอ้งยกคาํบาลีขึ�นมาก่อน แลว้จึงแปล 

ลกัษณะการใช้ เมื�อฝึกแปลปากเปล่า หรือใหท้ดสอบแปลยกศพัท ์

ตัวอย่าง ....ช่วยกนัแปลยกศพัทค์าํขอศีลหน่อย... 
.....อาม อาวโุส ชานามิ... แปลยกศพัทไ์ดด้งันี�  อาวโุส ดูก่อนท่านผู ้
มีอาย ุ อาม ครับ  (อห ํอ.กระผม) ชานามิ ยอ่มรู้... 
...หา้มเอาหนงัสือแปลยกศพัทม์าหอ้งเรียนนี� เป็นอนัขาด (บาง
สาํนักเรียน จะไม่ให้ใช้หนังสือแปลยกศพัท์เลย) 

 
14 แปลโดยพยญัชนะ 

คาํ แปลโดยพยญัชนะ 

หมายถึง การแปลบาลีโดยแปลออกสาํเนียงวภิตัติและขอ้กาํหนดทาง
ไวยากรณ์ทั�งหมด แต่ไม่ตอ้งยกคาํบาลีขึ�นมาก่อน แปลเป็น
ภาษาไทยไปเลย 

ลกัษณะการใช้ เมื�อฝึกแปลปากเปล่า หรือใหส้อบแปลโดยพยญัชนะ 

ตัวอย่าง ....ช่วยกนัแปลโดยพยญัชนะพร้อมกนั... 
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.....อาม อาวโุส ชานามิ... แปลโดยพยญัชนะไดด้งันี�  ดูก่อนท่านผูมี้
อาย,ุ  ครับ,  อ.กระผม ยอ่มรู้... 

 
15 แปลโดยอรรถ 

คาํ แปลโดยอรรถ 

หมายถึง การแปลบาลีโดยมุ่งเอาความหมายที�ตรงกบัภาษาไทยในปัจจุบนั 
ใหค้วามสาํคญักบัไวยากรณ์นอ้ยหน่อย ตดัสาํเนียงอายตนิบาต
ออกไปไดบ้างส่วน สาํนวนการแปลแลว้แต่บุคคล แต่ถา้แปลสอบ
บาลีสนามหลวง ไม่สามารถแปลแบบภาษาปัจจุบนัไดเ้ตม็ที�นกั 
ตอ้งอิงไวยากรณ์ไวอ้ยู ่การแปลนอกแนวบาลีสนามหลวง เขา
เรียกวา่ แปลโลดโผน พระกรรมการตรวจขอ้สอบบาลีรุ่นเก่า ๆ จะ
ไม่นิยมใหแ้ปลโลดโผน 

ลกัษณะการใช้ เมื�อตอ้งการแปลเอาความเท่านั�น แปลจบัใจความ แต่ตอ้งไม่แต่ง
ความเสริมเรื�อง 

ตัวอย่าง ...ก่อนแปลธรรมบท ไปอ่านแปลโดยอรรถใหเ้ขา้ใจความก่อน จะ
ทาํใหแ้ปลง่ายขึ�น 
...แปลโดยอรรถสาํนวนนี�  ใครแปลนะ อ่านเขา้ใจง่ายจริง ๆ  

 
16  อรรถกถา, แก้อรรถ, แก้เป็น...,คาํอธิบายคาถา, คาํอธิบายพทุธพจน์ 

คาํ อรรถกถา, แกอ้รรถ, แกเ้ป็น...,คาํอธิบายคาถา,คาํอธิบายพุทธพจน์ 

หมายถึง ขอ้ความที�อธิบายคาถา (บทกลอนภาษาบาลี) หรืออธิบายพุทธพจน ์
,การตีความคาํสอนของพระพุทธเจา้ โดยบุคคลในยคุต่าง ๆ 

ลกัษณะการใช้ พระพุทธพจน ์หรือของพระเถระต่าง ๆ  บางครั� ง คนทั�วไปอาจ
เขา้ใจไดย้าก พระภิกษุรุ่นเก่า  ๆ  จึงเขียนคาํอธิบายไว ้คาํอธิบายนี�  
เราเรียกวา่ คาํแกอ้รรถ หรือ อรรถกถา คนที�ใหค้าํอธิบายนี�  เรานิยม
เรียกวา่ พระอรรถกถาจารย ์หรือ Commentator 

ตัวอย่าง e...ในคาถานี�   สองบทนี�  อนิเวสโน สิยา ท่านแกเ้ป็น อนาลโย 
ภเวยฺย  
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M...อ่านคาถาตรงไหน ไม่เขา้ใจ ใหไ้ปดูแกอ้รรถ ที�ท่านผูรู้้ได้
อธิบายไวแ้ลว้  
f...การแปลแกอ้รรถ จะรู้สึกวา่ ยากกวา่การแปลขอ้ความในบท
ทั�วไป เพราะท่านยกคาํขึ�นมาแลว้กอ็ธิบายไป หรือบางทีกบ็อก
ลกัษณะคาํทางไวยากรณ์ แมว้า่จะทาํใหเ้ขา้ใจความในคาถาไดง่้าย
ขึ�น แต่หลายคนกย็งัรู้สึกแปลยากอยูดี่ 

 
17 เลขนอก เลขใน 

คาํ เลขนอก เลขใน 

หมายถึง เลขนอก เลขใน เป็นภาษาโบราณ ไม่ใช่ตวัเลขหรือระบบคาํนวณ
อะไร แต่เป็นขอ้ความในประโยคภาษาบาลีเท่านั�น  
เลขนอก คือขอ้ความนอกขอบเขต อิติ ศพัท ์ส่วนมาก เป็นคาํเล่า
เรื�อง 
เลขใน คือขอ้ความที�อยูใ่นขอบเขตของ อิติ ศพัท ์ส่วนมากจะเป็น
บทสนทนา หรือความคิดเห็นการโตต้อบกนัของตวัละครในเรื�อง
นั�น  
ภาษาสมยัใหม่ จะใชเ้ป็น 
“ขอ้ความนอก อิติ ศพัท/์ขอ้ความนอกเครื�องหมายคาํพูด = เลข
นอก” 
 “ขอ้ความใน อิติ ศพัท/์ขอ้ความในเครื�องหมายคาํพูด = เลขใน”  
หนังสือบาลรุ่ีนใหม่ ๆ มกีารเพิ6มเครื6องหมายคาํพูดเข้ามา ทาํให้ดู
ข้อความเลขนอก-เลขในได้ง่ายขึ&น” 

ลกัษณะการใช้ เมื�อเรียนแปล  จะพูดถึงขอ้ความเลขนอกเลขใน 

ตัวอย่าง ...การจะแปลเลขใน ตอ้งดูใหดี้ ตอ้งเปิด อิติ เขา้ไปก่อน และตอ้งใช้
คาํเปิดใหถู้ก ถา้ขอ้ความในเครื�องหมายคาํพูดหรือเลขในเป็นการ
สนทนากนั กใ็ชค้าํวา่  
วตฺวา กล่าวแลว้ ปุจฺฉิตฺวา ถามแลว้ ฯลฯ แลว้แต่กรณีเนื�อหา ถา้เป็น
การคิด กใ็ช ้จินฺเตตฺวา เป็นตน้ 
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....อยา่แปลโดย เอาเลขนอก ผสมเลขใน จะยุง่ และสับสน ถือวา่
ผดิพลาดร้ายแรงมาก อาจปรับใหต้กทนัที (ถ้าเป็นการสอบ) 

 
18 ตัดบท, แยกคาํ 

คาํ ตดับท, แยกคาํ 

หมายถึง การแยกคาํออกเป็นส่วน ๆ วา่ มาจากอะไรบา้ง 

ลกัษณะการใช้ เมื�อแสดงวเิคราะห์ หรืออธิบายคาํสนธิ หรือแยกคาํที�ถูกสร้างรูป
ขึ�นมาดว้ยวธีิการทางไวยากรณ์ต่าง ๆ 

ตัวอย่าง คาํวา่ นิสฺสาย แปลวา่ อาศยัแลว้ ตดับทเป็น นิ บทหนา้ + สิ ธาตุ ใน
การเสพ + ตฺวา ปัจจยั 
คาํวา่ อิติปิ ตดับทเป็น อิติ+ อปิ 

 
19 วเิคราะห์, มวีเิคราะห์, วเิคราะห์ว่า 

คาํ วเิคราะห์, มีวเิคราะห์, วเิคราะห์วา่ 

หมายถึง การแยกคาํใหไ้ดค้วามหมายที�เหมาะสมและตามที�ตอ้งการ, การ
แยกคาํในทางไวยากรณ์มีหลายรูปแบบมาก โดยเฉพาะเมื�อจะนิยาม
คาํหรือชื�อทางไวยากรณ์ต่าง ๆ มกัจะแสดงแบบวเิคราะห์คาํศพัท ์

ลกัษณะการใช้ เมื�อแสดงวา่ รูปคาํที�สาํเร็จใหเ้ราเห็นนั�น มาจากอะไร 

ตัวอย่าง ...คาํวา่ ชรา เราสามารถวเิคราะห์เป็น ชีรตีติ ชรา กไ็ด ้
...จงแสดงวเิคราะห์ของคาํพวกนี�มาดูหน่อย ...นายโก, ทายโก..  
...คาํวา่ ปาลิ (ภาษาบาลี) มีวเิคราะห์วา่ พุทฺธวจน ํปาเลตีติ ปาลิ  
ไม่ใช่ พุทฺธวจน ํปาเลตีติ ปาลี   

20 ท่านว่า,ท่านกาํหนดว่า,ท่าน 

คาํ ท่านวา่,ท่านกาํหนดวา่,ท่าน 

หมายถึง การอา้งอิงถึงตาํราหรือหนงัสือต่าง ๆ ที�เขียนไวห้รือบอกไวอ้ยา่งไร 
โดยนกัวชิาการผูแ้ต่งตาํราในยคุหรือในหนงัสือเล่มนั�น ๆ  “ท่าน” 
ในที�นี�กคื็อผูแ้ต่งตาํราบาลีนั�น ๆ นั�นเอง 
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ลกัษณะการใช้ เมื�อจะพูดถึงหนงัสือหรือตาํราต่าง ๆ ที�มีอยูแ่ลว้ 

ตัวอย่าง ...ทินฺโน (ทา ทาเน ในการให+้ต ปัจจยั) ในหนงัสือไวยากรณ์บาลี
สนามหลวง ท่านกาํหนดไวว้า่  สกมัมกธาตุ (ธาตุเรียกหากรรม) 
ตอ้งเป็นกรรมวาจกเท่านั�น  ทินฺโน นี�  เวลาแปลตอ้งหาผูท้าํมา คือ 
ตอ้งแปลวา่ (อันเขา,อัน...) ให้แล้ว  แต่หนงัสือบางเล่ม ท่านวา่  
คาํวา่ ทินฺโน นี�  ใชเ้ป็นกตัตุวาจก กมี็ เช่น ทาน ํทินฺโน (อ.เขา) ให้
แล้ว ซึ6งทาน 

 
21 ตามแบบ,แบบท่านว่า,แบบว่าไว้ 

คาํ ตามแบบ, แบบท่านวา่, แบบวา่ไว ้

หมายถึง ขอ้กาํหนดตามที�ปรากฎมีในหนงัสือที�ใชใ้หเ้ป็นหลกัสูตรเรียนบาลี
นั�น ๆ เช่น แบบเรียนหลกัสูตรบาลีสนามหลวง 

ลกัษณะการใช้ เมื�อพูดถึง หรืออา้งอิงถึงเรื�องบางเรื�องทางไวยากรณ์ 

ตัวอย่าง ....คาํวา่ ปุริโส นี�  ตามแบบเรียนบาลีสนามหลวง ท่านแสดงการทาํ
ตวัรูปไวว้า่ “ ปุริโส ศพัทเ์ดิมคือ ปุริส ลง สิ วภิตัติ และเอา อ กบั สิ 
เป็น โอ จึงสาํเร็จรูปเป็น ปุริโส”  ซึ�งวธีิทาํตวัรูปแบบนี�  ต่างจาก
หนงัสือไวยากรณ์บาลีเบื�องตน้ 
....แบบท่านวา่ไวอ้ยา่งนี�  เวลาสอบ ตอ้งตอบใหต้รงกบัแบบท่าน   
อยา่ตอบนอกแบบ เพราะจะสอบตกได ้ 
(ในการทาํข้อสอบบาล ีบางครั&ง คาํว่า ถกู หรือ ผิด นั&นจะหมายถึง
ว่า ตอบได้ถกูหรือผิด อิงตามแบบเรียนหรือหนังสือเล่มไหน
เท่านั&น บางเล่มบอกว่า แบบนี &ถูก แต่บางเล่มกลบับอกว่าไม่ถกู จึง
อยู่ที6ผู้ เรียนที6ต้องรู้จักสนาม ว่าเรากาํลงัเล่นหรือสอบในเวทีไหน 
ต้องปรับตัวให้ถูกเวที) 

 
22 นอกแบบ 

คาํ นอกแบบ 
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หมายถึง เนื�อหาความรู้บางเรื�อง เช่น ปัจจยั หรือขอ้กาํหนดทางไวยากรณ์ที�
ไม่มีในตาํราเรียนบาลีสนามหลวง แต่มีในหนงัสือไวยากรณ์บาลี
ดั�งเดิมอื�น ๆ  เช่น ในกจัจายนะ  

ลกัษณะการใช้ เมื�อพูดถึง เรื�อง ปัจจยั หรือขอ้กาํหนดทางไวยากรณ์ที�ไม่มีในตาํรา
เรียนบาลีสนามหลวง 

ตัวอย่าง ...คาํวา่ ธมฺโม (ธรรม) มาจาก ธร ธาตุในการทรงไว ้+ รมฺม ปัจจยั 
รมฺม ปัจจยันี�  เป็นปัจจยันอกแบบ  
...คาํวา่ มนุสฺโส (คน) มาจาก มนุ ธาตุในการรู้ + อุสฺส ปัจจยั อุสฺส 
ปัจจยันี�  เป็นปัจจยันอกแบบ    
(แล้วทาํไม ไม่เอาเนื&อหานอกแบบทั&งหลายมาใส่ในแบบเรียนไป
เสียเลยละ นั6นน่ะสิ ต้องช่วยกนัคิดและหาลู่ทางต่อไป) 

 
23 ปทมาลา, สทฺทปทมาลา 

คาํ ปทมาลา, สทฺทปทมาลา 

หมายถึง แม่แบบ,ตน้แบบ,ตวัอยา่งหลกัของคาํที�แจกในลิงคแ์ละการันตน์ั�น 
ๆ, Pattern 

ลกัษณะการใช้ เมื�อตอ้งการแสดงใหเ้ห็นขอ้แตกต่างการแจกคาํหรือการผนัรูปคาํ
ในลิงคแ์ละการันตต่์าง ๆ 

ตัวอย่าง 1.ใครจาํ ปทมาลาของ  อา การันต ์นปุงสกลิงค ์ไดบ้า้ง  
M. การจาํ ปทมาลา ของคาํตามลิงคแ์ละการันตต่์าง ๆ ได ้จะทาํให้
เราแปลภาษาบาลีไดเ้ร็ว 
3. จงแจก  กตฺตุสทฺทปทมาลา มาดู 

24 บอก...  (บอกโน่น บอกนี� บอกนั�น) 

คาํ บอก...  (บอกโน่น บอกนี� บอกนั�น) 

หมายถึง แสดงลกัษณะคาํวา่ คาํชนิดนี�  หรือกลุ่มนี�  ใชใ้นความหมายอะไร 
ลกัษณะอยา่งไร 

ลกัษณะการใช้ พูดบอกทั�วไป แสดงลกัษณะคาํวา่ คาํชนิดนี�  กลุ่มนี�  ใชใ้น
ความหมายอะไร ในสถานการณ์แบบไหน 
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ตัวอย่าง ...นิบาตบอกกาล มีตวัอยา่งดงันี�  สมฺปติ ในกาลนี�  อชฺช ในวนันี�  
...นิบาตบอกสถานที� เช่น รโห ในที�ลบั อุจฺจ ํในที�สูง นีจ ํในที�ต ํ�า 
อนฺโต ในภายใน อนฺตรา ในระหวา่ง 

 
 25 สวญิญาณกะ  อวญิญาณกะ 

คาํ สวญิญาณกะ  อวญิญาณกะ 

หมายถึง สวญิญาณกะ ที�มีวญิญาณมีจิตใจ,  อวญิญาณกะ ที�ไม่มีวญิญาณไม่
มีจิตใจ 

ลกัษณะการใช้ พูดถึงคน สัตว ์สถานที� สิ�งของต่าง ๆ 

ตัวอย่าง ...ทุกสิ�งอยา่งในโลกนี�ทั�ง สวญิญาณกะ  และ อวญิญาณกะ ลว้น
ตอ้งมีชื�อเรียกทั�งนั�น...ชื�อเรียกนี�  ภาษาบาลีเขาเรียกว่า “นาม” หรือ 
“สัญญา” 

 
โปรดทราบ 

             หากพบคาํหรือสงสัยในคาํอะไรที�เป็น Technical Term ทางบาลีแบบนี�   
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