
 

ค ำน ำ 
        การท่ีบคุคลจะรู้ภาษาของชาติตนได้  จ าต้องอาศยัการเรียนและความเข้าใจในหลกัภาษา

นัน้ๆฉนัใด  การท่ีจะแปลภาษาบาลีได้ก็เช่นกนั  จ าต้องอาศยัการเรียนการท่องและความเข้าใจ

ในการแปล  ซึง่ภาษาบาลีนัน้  เป็นท่ีรู้กนัอยู่แล้วว่า  มีข้อก าหนด  ข้อบงัคบั  และการใช้ท่ีหลาก 

หลาย หากไม่ได้เรียนอย่างเต็มท่ีหรือไม่ได้ค้นคว้าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ไม่สามารถท่ีจะ

แปลได้อย่างถกูต้องตามหลกัของภาษา 

         เพราะฉะนัน้  เพ่ือจะให้ทกุท่านท่ีสนใจในภาษาบาลี  โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรท่ีเรียน

บาลีอยู่  ได้เข้าใจในหลกัของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างถกูต้อง  ข้าพเจ้าจงึได้จดัท าหนงัสือเล่ม 

นีข้ึน้มา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ทกุๆท่าน  ในการท าความเข้าใจกบัการแปลภาษาบาลี  ทัง้

เพ่ือให้ท่านทัง้หลายได้เรียนรู้และเข้าใจในการแปลได้อย่างถกูต้อง    จนสามารถน าความรู้อนันี ้

ไปใช้ในการสอบวดัผลในสนามจริงได้ 

         หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  หนงัสือเล่มนีจ้ะอ านวยประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย  ทัง้นี ้ 

หากมีข้อผิดพลาดประการหนึ่งประการใด  ซึ่งเกิดจากความรู้ท่ีไม่ทั่วถึงในหลักวิชา ข้าพเจ้า

ต้องขออภัยมาไว้  ณ  ท่ีน่ีด้วย และหากมีท่านผู้ มีเมตตาได้ชีแ้จงบอกกล่าวสิ่งท่ีผิดพลาด

ดงักล่าว  ข้าพเจ้าจะน าไปแก้ไขให้ดียิ่งขึน้  ในการพมิพ์ครัง้ต่อๆไป. 
 

สามเณรโดน่ี  จนัทร์ดี  ป. 

ผู้จดัท า/พมิพ์. 
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ลักษณะการแปลมคธเป็นไทย 

      การแปลนัน้มี   ๒  ลกัษณะใหญ่ๆ  คือ  การแปลโดยพยญัชนะ  และการแปลโดยอรรถ 

๑.  แปลโดยพยัญชนะ  คือ การแปลรักษารูปแบบของไวยากรณ์ทัง้หมด หมายความว่า แปล  

ออกส าเนียงอายตนิบาตตามรากไวยากรณ์  

      เช่น :-  ปริุโส  คาม   คนฺตฺวา  กมฺม   กโรติ = อ.บรุุษ  ไปแล้ว  สู่บ้าน  ย่อมกระท า  ซึ่งกรรม. 

๒. แปลโดยอรรถ    คือ  การแปลโดยถือเอาใจความของภาษาไทยเป็นส าคญั    แปลให้ได้ใจ 

ความ  พอท่ีจะเข้าใจได้  ไม่จ าเป็นต้องแปลตามส าเนียงอายตนิบาตตลอด     แต่เวลาแปลต้อง

แปลทกุศพัท์อย่าตดัทิง้  และท่ีส าคญัต้องพยายามแปลรักษาเค้าโครงไวยากรณ์ไว้ด้วย จะแปล

แบบถอดแต่ใจความเลย (เหมือนท่ีพดูคยุกนัทัว่ๆไป) ไม่ได้   ทัง้มิใช่แปลเล่นส านวนตามใจชอบ 

จนเสียจากความหมายเดิม 

        เช่น :-  ปริุโส  คาม   คนฺตฺวา  กมฺม   กโรติ =  บรุุษ  ไปสู่บ้านแล้ว  กระท าการงาน. 
 

หมายเหตุ :-  ในการแปลโดยอรรถนี ้  มีข้อท่ีควรจ าไว้เป็นหลกัๆอยู่ คือ 

๑.  ไม่ใช้ค าว่า  อ. (อนัว่า)  เวลาสอบห้ามเขียนลงไปโดยเด็ดขาด 

๒.  ค าว่า  ท. (ทัง้หลาย)  นัน้  เวลาเขียนต้องเขียนให้เต็มว่า  ทัง้หลาย  ห้ามเขียนว่า  ท.   เฉยๆ   
 

..........วิธีอ่ืนๆนอกจากนี ้ ข้าพเจ้าได้บอกไว้แล้วในล าดบัการแปลบทนัน้ๆ.......... 
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ล าดับการแปล  ๙  ประการ 

ในประโยคหนึง่ๆ  นัน้   มีล าดบัการแปล  ดงันี ้

๑.  อาลปนะ 

๒.  นิบาตต้นข้อความ 

๓.  กาลสตัตมี 

๔.  บทประธาน 

๕.  บทขยายประธาน 

๖.  กิริยาในระหว่างของประธาน/บทนามท่ีมีวิภตัติเดียวกนักบัประธาน/ประโยคแทรก 

๗.  บทเน่ืองด้วยกิริยาในระหว่าง 

๘.  กิริยาคมุพากย์ 

๙.  บทเน่ืองด้วยกิริยาคมุพากย์ 

                ทัง้นีห้ากล าดบัใดไม่มีในประโยค ก็ให้ข้ามไป แต่ประธานและกิริยาคมุพากย์ ถ้าไม่มี 

ต้องเติมเข้ามาแปลเอง  (ยกเว้นประโยคภาววาจก และประโยคลิงคตัถะ ไม่มีกิริยาคมุพากย์). 

               พเิศษ...ประโยคแทรก  ปรากฏอยู่ส่วนใดของประโยค  ก็ให้แปลทนัที  เช่น  ถ้าอยู่ต้น

ประโยคหลกั ก็แปลได้ทนัที  ไม่ต้องแปลประธานของประโยคหลกัก่อน. 

 

๑.  อาลปนะ 

     อาลปนะ   คือ  ค าร้องเรียก  มีอยู่  ๒  อย่างด้วยกนั  คือ 

๑.๑  อาลปนะนาม   คือ  นามนามท่ีประกอบด้วยอาลปนวิภตัติทัง้หมด เช่น  ปริุส,ภิกฺขเว,  

         อานนฺท,ติสฺส,ตาต,อมฺม  เป็นต้น 

๑.๒  อาลปนะนิบาต   มี ๑๐ ตวั  คือ  ยคฺเฆ-ขอเดชะ, ภนฺเต  ภทนฺเต-ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ   

       อาวุโส-ดกู่อนผู้ มีอาย,ุ อมฺโภ-ดกู่อนท่านผู้ เจริญ, ภเณ-แน่ะพนาย, เร-เว้ย, อเร-โว้ย,  

       เห-เฮ้ย  เช-แน่ะแม่ (สาวใช้) 

ทัง้นี ้ อาลปนะนาม ถ้ามาพร้อมกบัอาลปนะนิบาต ๕ ตวันี ้ คือ ภนฺเต ภทนฺเต อาวโุส อมฺโภ 

ภเณ   ให้แปลอาลปนะนามก่อน  แล้วจงึแปลอาลปนะนิบาต  เช่น 
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๑. วเทหิ  ตาว  อาวโุส  ปาลิต = ดกู่อนปาลิตะ  ผู้ มีอาย ุ อ.ท่าน  จงกล่าว  ก่อน. 

๒. ภนฺเต  ติสฺส  กึ  กโรสิ = ข้าแต่พระติสสะ  ผู้ เจริญ  อ.ท่าน  ย่อมกระท า  ซึง่กรรมอะไร  

        แต่อาลปนะนาม  ถ้ามาพร้อมกบัอาลปนะนิบาต ๕  ตวันี ้ คือ ยคฺเฆ เร อเร เห เช  ให้แปล

อาลปนะนิบาตก่อน  เช่น 

ตฺว   อเร  ขชฺุเช  โอทน   ปจาหิ =  เฮ้ย  แน่ะหญิงค่อม  อ.เจ้า  จงหงุ  ซึง่ข้าวสกุ. 

        แต่ถ้าหากมีอาลปนะนามหลายบท  ก็ให้แปลท่ีอยู่หน้าก่อนเสมอ  แล้วค่อยแปลอาลปน

นามท่ีเหลือเป็นตวัขยาย (บทวิเสสนะ) แทน  เช่น 

อนฺธพาล  อหิริก  ตฺว   มยา  สทฺธึ  วตฺตุ   น  ยตฺุตรูโปสิ.  

ดกู่อนอนัธพาล  ผู้ ไม่มีความละอาย  อ.ท่าน เป็นผู้ มีรูปไม่ควรแล้ว  เพ่ืออนักล่าว  กับด้วยเรา  

ย่อมเป็น. 

         ส่วนอาลปนะนามท่ีกล่าวถึง  ช่ือ-โคตร-สกุล  ให้แปลก่อนเสมอ  แล้วค่อยแปลอาลปน

นามหรืออาลปนนิบาตอ่ืนๆ เป็นบทวิเสสนะ (ตวัขยาย)  เช่น 

อห   โภ  อานนฺท  ปพฺพชิสฺสามิ = ข้าแต่พระอานนท์  ผู้ เจริญ  อ.ข้าพเจ้า   จกับวช. 
   

๒. นิบาตต้นข้อความ 

          นิบาตต้นข้อความมีอยู่  ๒  ประเภท  คือ 

๑.  นิบาตต้นข้อความที่นิยมวางไว้ตัวที่ ๑ ของประโยค =  อถ-ครัง้นัน้, อถ โข-ครัง้นัน้แล 

อโถ-อนึ่ง, อถ วา-อีกอย่างหนึ่ง, อโห-โอ, เจ-หากว่า.....ไซร้, ยทิ-ผิว่า.....ไซร้, สเจ-ถ้าว่า.....ไซร้, 

อทุาห-ุหรือว่า, อาม อามนฺตา-เออ,ขอรับ, อิงฺฆ-เชิญเถิด, ตคฺฆ-เอาเถิด, หนฺท-เชิญเถิด, อปิจ-

เออก็, อีกอย่างหนึง่. 

๒. นิบาตต้นข้อความที่นิยมวางไว้ตัวที่ ๒ ของประโยค = กิร,ขล,ุสทุ -ได้ยินว่า, หิ-ก็,จริงอยู่,

เพราะว่า,ดงัจะกล่าวโดยพสิดาร,ดงัจะกล่าวโดยย่อ, ต-ุส่วนว่า, ปน-ก็,แต่ว่า, จ-ก็,อนึง่ เป็นต้น  

๓.  กาลสัตตมี 

             กาลสตัตมี  คือ  ศพัท์ท่ีประกอบด้วยสตัตมีวิภตัติ หรือ แปลออกส าเนียงสตัตมีวิภตัติ

ได้ และบ่งบอกถึงกาลเวลาและสมยั  ซึง่มีอยู่หลายประเภทด้วยกนั  คือ  
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กาลสัตตมีนาม  ส่วนมากจะประกอบด้วย  ๓  วิภตัติ  คือ  

      สตัตมีวิภตัติ   เช่น  เอกสฺม ึสมเย, ส วจฺฉเร, มาเส, ทิวเส, ขเณ, กาเล,  

      ทตุิยาวิภตัติ   (แต่แปลเป็นสตัตมีวิภตัติ)  เช่น  ต ทิวส , เอก  สมย , เอกทิวส  

      ตติยาวิภตัติ   (ใช้ในอรรถสตัตมีวิภตัติ)  เช่น  เตน  สมเยน 

กาลสัตตมีสัพพนาม  เช่น  ยทา  ตทา  เอตรหิ  อิทานิ  อชฺช  กทุาจน   เป็นต้น   

กาลสัตตมีนิบาต       เช่น  อถ  ปาโต  ทิวา  สาย   เป็นต้น 
 

๔.  บทประธาน 

         บทประธาน  คือ  ศพัท์ท่ีประกอบด้วยปฐมาวิภตัติ หรือแปลออกส าเนียงปฐมาวิภตัติ (อ.) 

ได้  ซึง่จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกนั คือ 

๑.  ศพัท์นามนามทัว่ไป  เช่น  ปริุโส  ครุ  นารี  อกฺขิ  เป็นต้น 

๒.  ศพัท์นามกิตก์บางตวั   เช่น  กตฺตา  กรณ   ทายโก  คมน   ส วโร  เป็นต้น 

๓.  กิริยากิตก์ท่ีใช้เป็นนามนามได้  เช่น  พทฺุโธ  เป็นต้น 

๔. ตทัธิตท่ีเป็นนามนาม  เช่น  สามเณโร   สหายตา  อรหตฺต   เป็นต้น 

๕.  ปริุสสพัพนาม  เช่น  ตฺว   ตมฺุเห,  อห   มย   เป็นต้น 

๖.  สงัขยานามนาม คือ  ตัง้แต่จ านวน เอกนูสต  (๙๙)  ขึน้ไป 

๗.  สมาสท่ีเป็นนามนาม  เช่น  ส สารวฏฺฏ    มหาปริุโส  ปตฺตจีวร   เป็นต้น 

๘.  นิบาตบางตวัท่ีลงในอรรถปฐมาวิภตัติได้  เช่น  

      ตถา  อ.อย่างนัน้,  อล   อ.อย่าเลย, -ตุ   อ.อนั.. อ.การ.. อ.ความ..,  อชฺช  อ.วนันี,้  สาธุ  อ.ดีละ  

      เอว   อ.อย่างนัน้  เป็นต้น.    

๕. บทขยายประธาน 

         บทขยายประธาน   คือ บทท่ีลงวิภตัติเดียวกนักบัประธาน  หรือแปลและสมัพนัธ์เข้ากบั

ตวัประธานได้  ส่วนมากมกัวางอยู่หน้าประธาน  เช่น 

๑. มหาปญฺโญ  ภิกฺข ุ ภิกฺข   ภิกฺขติ = อ.ภิกษุ  ผู้ มีปัญญามาก  ย่อมขอ  ซึง่ภิกษา. 

๒. ปณฺฑิโต  สามเณโร  โอวาท   คณฺหาติ = อ.สามเณร  ผู้ฉลาด  ย่อมรับเอา  ซึง่โอวาท. 
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          แต่ถ้าหากว่าเป็นโคตร  ยศ  หรือต าแหน่งส่วนตวันัน้  มกัจะวางอยู่ข้างหลงัประธาน  เช่น 

๑.  สมโณ  โคตโม  ธมฺม   เทเสติ = อ.พระสมณะ  ผู้ โคดม  ย่อมทรงแสดง  ซึง่ธรรม. 

๒.  วิสาขา  มหาอปุาสิกา  วิหาร   คจฺฉติ = อ.นางวิสาขา  ผู้ เป็นมหาอบุาสิกา  ย่อมไป  สู่วิหาร. 
 

๖. กิริยาในระหว่าง /บทนามที่มีวภิตัตเิดียวกับประธาน/ประโยคแทรก 

     ก.  กริิยาในระหว่าง   มีอยู่  ๒  ประเภท  คือ 

๑.  กิริยาศพัท์ (ธาต)ุท่ีประกอบด้วย  ต, อนฺต  มาน ปัจจยั  ซึง่จะมีลิงค์  วจนะ และวิภตัติเสมอ  

กนักบัประธาน  เช่น 

      เถโร  วิหาร   ปวิสนฺโต  ธมฺม   วทติ  = อ.พระเถระ  เข้าไปอยู่  สู่วิหาร  ย่อมกล่าว  ซึง่ธรรม 

      สามเณโร  ธมฺม   สณุนฺโต  ปสีทติ  = อ.สามเณร  ฟังอยู่  ซึง่ธรรม  ย่อมเล่ือมใส.  

๒. กิริยาศพัท์ (ธาต)ุ ท่ีประกอบด้วย ตนู, ตฺวา, ตฺวาน ปัจจยั  (เฉพาะท่ีบ่งชดัว่าเป็นกิริยาอาการ

ของประธานในประโยคนัน้ๆ)  เช่น 

       เถโร  โอวาท   ทตฺวา  วิหาร   คจฺฉติ = อ.พระเถระ  ให้แล้ว  ซึง่โอวาท  ย่อมไป  สู่วิหาร. 

       ปริุโส  ภตฺต   ภญฺุชิตฺวา  มขุ   โธวติ = อ.บรุุษ  บริโภคแล้ว  ซึง่ภตัร  ย่อมล้าง  ซึง่ปาก. 

      ข.  บทนามที่มีลิงค์-วจนะ-วิภัตตเิดียวกันกับประธาน  เช่น 

         ปริุโส  ธมฺม   สตฺุวา  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  ปญฺจ  วสฺสานิ  กมฺมฏฺฐาน   อคฺุคณฺหิ 

       อ.บรุุษ  ฟังแล้ว  ซึง่ธรรม  บวชแล้ว  ผู้ มีอปุสมบทอนัตนได้แล้ว  เรียนเอาแล้ว  ซึง่ 

       กมัมฏัฐาน  สิน้ปี ท.  ห้า. 

       ค.  ประโยคแทรก  คือ  ในประโยคท่ีมีบทนามนาม  หรือปริุสสพัพนาม  ท่ีประกอบด้วย

ฉัฏฐีวิภัตติ  (แปลว่า  เม่ือ....) หรือสัตตมีวิภัตติ (แปลว่า  ครัน้เม่ือ....) และมีกิริยากิตก์ท่ีลง  

อนฺต  มาน  ต  ปัจจยั  ประกอบด้วยฉฏัฐีวิภตัติหรือสตัตมีวิภตัติตามนามนามนัน้ๆ เช่น   

       ปิตา  ภตฺต   ภญฺุชนฺโต  ปตฺุตสฺส  โรทนฺตสฺส   ต   ภตฺต   เทติ 

       อ.บิดา  บริโภคอยู่  ซึง่ภตัร  เม่ือบตุร  ร้องให้อยู่  ย่อมให้ซึง่ภตัรนัน้. 

       ภิกฺข ุ ธมฺม   สณุนฺโต  มชฺฌิมยาเม  อติกฺกนฺเต  คพฺภ   ปาวิสิ. 

       อ.ภิกษุ  ฟังอยู่  ซึง่ธรรม  ครัน้เม่ือมชัฌิมยาม  ล่วงไปแล้ว  เข้าไปแล้ว  สู่ห้อง.  
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๗. บทเน่ืองด้วยกิริยาในระหว่าง 

        บทเน่ืองด้วยกิริยาในระหว่าง  คือ  บทนามท่ีตัง้อยู่ข้างหน้ากิริยาในระหว่างนัน้ๆและมี

ข้อความท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิริยาในระหว่าง  เช่น 

๑.  เถโร  สามเณรสฺส  โอวาท   ทตฺวา  วิหาร   ปวิสิตฺวา  นิสีทติ 

      อ.พระเถระ  ให้แล้ว  ซึง่โอวาท  แก่สามเณร  เข้าไปแล้ว  สู่วิหาร  ย่อมนัง่. 

๒.  มนสฺุสา  ภิกฺขนู   ภิกฺข   ทตฺวา  เต   ภิกฺข ู วนฺทิตฺวา  นิวตฺตสึ.ุ 

      อ.มนษุย์ ท.  ถวายแล้ว  ซึง่ภิกษา  แก่ภิกษุ ท.  ไหว้แล้ว  ซึง่ภิกษุ ท. เหล่านัน้  กลบัแล้ว. 

 

๘. กิริยาคุมพากย์ 

         กิริยาคมุพากย์นัน้  จะมีประเภทใหญ่ๆอยู่   ๓  ประเภท  คือ 

๑.  กริิยาอาขยาตทัง้หมด  คือ  ธาตท่ีุประกอบด้วยปัจจยัในแต่ละวาจกของอาขยาต  ซึง่

กิริยาอาขยาตนี ้ ถือว่าเป็นกิริยาคมุพากย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประโยคนัน้ๆ  เช่น 

   เถโร  ธมฺม   สณุาติ =  อ.พระเถระ  ย่อมฟัง  ซึง่ธรรม.  (สณุาติ = ส+ุณา+ติ) 

   ภิกฺข ุ วิหาร   คจฺฉติ = อ.ภิกษุ  ย่อมไป  สู่วิหาร.   (คจฺฉต ิ= คม+อ+ติ) 

๒.  กริิยากติก์  ซึง่มีอยู่เพียง  ๓ ตวั  คือ  ต  อนีย  ตพฺพ  ใช้คมุพากย์ได้  เช่น 

    ปริุโส  คาม   คโต  =  อ.บรุุษ  ไปแล้ว  สู่บ้าน 

    ปริุเสน  กมฺม   กรณีย  =  อ.กรรม  อนับรุุษ  พงึกระท า 

    ปริุเสน  กมฺม   กตฺตพฺพ  = อ.กรรม  อนับรุุษ  พงึกระท า  

๓.  กริิยาบทพเิศษ  มีอยู่  ๒  ตวั  คือ  อล   (สมควร)  สกฺกา  (อาจ, สามารถ)  เช่น 

      เอว   กาตุ   น  สกฺกา  = อนัเรา  ไม่อาจ  เพ่ืออนัท า  อย่างนี.้       

ข้อควรรู้ :-  ๑.  ส าหรับกิริยาคมุพากย์นัน้  กิริยาอาขยาตถือว่าใหญ่สดุ  ซึง่ถ้าหากในประโยค

หนึง่ๆ  มีทัง้กิริยากิตก์ท่ีประกอบด้วย  ต  อนีย  ตพฺพ  ตวัใดตวัหนึง่    และมีกิริยาอาขยาตด้วย  

ในประโยคนัน้    ให้เอากิริยาอาขยาตเป็นใหญ่  (คมุพากย์)   แล้วเอากิริยากิตก์เป็นวิกติกตฺตา 

(กิริยาคณุนาม) แทน  หรือแปลเป็นกิริยาธรรมดาทัว่ไปของประธาน  เช่น 

   อห   วิหาร   อาคโตมฺหิ (อาคโต+อมฺหิ) = อ.เรา  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร  ย่อมเป็น . 
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         ๒. ส าหรับกิริยากิตก์ท่ีประกอบด้วย  ต  อนีย  ตพฺพ  นัน้แม้จะคมุพากย์ได้    แต่พงึเข้าใจ

ไว้ว่า  คมุพากย์ได้เฉพาะในประโยคท่ีนามนามทัว่ไปเป็นประธานเท่านัน้  หากในประโยคใด  มี  

อมฺห (เรา) ศพัท์  หรือ  ตมฺุห  (ท่าน)  ศพัท์  เป็นประธาน  แต่กิริยาสดุท้ายเป็นกิริยากิตก์      ใน

ประโยคนัน้  นกัเรียนจะต้องยกกิริยาอาขยาตเข้ามาเอง  ซึง่โดยส่วนมากจะโยคธาตวุ่ามีว่าเป็น

เข้ามา (ห ุธาต,ุ ภ ูธาต,ุ อสฺ ธาต ุเป็นต้น) เป็นกิริยาคมุพากย์  แล้วแปลกิริยากิตก์ในประโยคนัน้ 

เป็นวิกติกตัตาแปลว่า  เป็นผู้     ถ้ากิริยานัน้เป็นธาตท่ีุมีกรรมก็แปลว่า  เป็นผู้อนั..... เช่น 

            อห   วิหาร   อาคโต (อมฺหิ) = อ.เรา  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร (ย่อมเป็น). 

            ตมฺุเห  มยา  ทิฏฺฐา  (โหถ) = อ.ท่าน ท.  เป็นผู้อนัเราเห็นแล้ว  (ย่อมเป็น). 

จะเห็นได้ว่าทัง้ ๒  ประโยคนัน้  มีกิริยากิตก์ซึง่ประกอบด้วย  ต ปัจจยัอยู่ แต่เป็นเพราะประธาน

เป็น  อมฺห,  ตมฺุห ศพัท์  จึงไม่สามารถท าหน้าท่ีคมุพากย์ได้  เวลาแปล  นกัเรียนจงึต้องยกกิริยา

อาขยาตเข้ามาคมุพากย์เอง  แล้วแปลกิริยากิตก์นัน้เป็นคล้ายคณุนามไปแทน   แต่ถ้านามนาม

ทัว่ไปเป็นประธาน  กิริยากิตก์นัน้ๆ ก็ใช้คมุพากย์ได้เลย  ไม่ต้องยกกิริยาอาขยาตมา เช่น 

            ปริุโส   คาม    คโต =  อ.บรุุษ  ไปแล้ว  สู่บ้าน. 

            ภิกฺข ู  วิหาร   อาคตา =  อ.ภิกษุ ท.  มาแล้ว  สู่วิหาร.   

       ๓.  ส าหรับประโยคท่ีมี  สกฺกา  คมุพากย์นัน้  มีวิธีสงัเกตวาจก  ดงันี  ้

 - ถ้าในประโยค  สกฺกา  นัน้   มีประธาน  ประโยคนัน้เป็นกมัมวาจก  เช่น 

            น  สกฺกา  ธมฺโม  อคารมชฺเฌ  ปเูรตุ  

            อ.ธรรม  (อนับคุคล)  ไม่อาจ  เพ่ืออนัให้เต็ม  ในท่ามกลางแห่งเรือน 

-  ถ้าในประโยค  สกฺกา  นัน้   ไม่มีประธาน  ประโยคนัน้เป็นภาววาจก  เช่น 

           (มยา)   เอว    กาตุ    น   สกฺกา   

         (อนัเรา)  ไม่อาจ  เพื่ออนัท า  อย่างนี ้  

         (อมฺเหหิ)  เอว    เปเสตุ    น  สกฺกา 

         (อนัเรา ท.) ไม่อาจ  เพ่ืออนัส่งไป  อย่างนี ้

(กิริยากิตก์ หรือ กิริยาอาขยาต  ท่ีเข้าสมาสแล้วนัน้  จดัเป็นนามนามหรือคณุนาม  เช่น  ทิฏฺฐ-

ปพฺุโพ   วยปปฺตฺโต   นตฺถิปโูว  ซึง่จะใช้เป็นกิริยาในระหว่าง หรือกิริยาคมุพากย์ไม่ได้) 
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๙. บทเน่ืองด้วยกิริยาคุมพากย์ 

         บทเน่ืองด้วยกิริยาคมุพากย์  คือ  บทนามท่ีตัง้อยู่ข้างหน้ากิริยาคมุพากย์นัน้ๆ  (ตัง้อยู่ข้าง

หลงับ้างก็มี) และมีข้อความท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิริยาคมุพากย์นัน้  เช่น   

       สตฺถา  ภิกฺขนู   ธมฺม   เทเสติ = อ.พระศาสดา  ย่อมแสดง  ซึง่ธรรม  แก่ภิกษุ ท.  

       เถโร  สามเณรสฺส  จีวร   เทติ = อ.พระเถระ  ย่อมให้  ซึง่จีวร  แก่สามเณร. 
 

ตัวอย่างล าดับการแปล 

             ๒     ๑    ๔       ๓      ๖         ๕            ๗           ๑๐       ๙         ๘        ๑๑     

บาลี = อตีเต  หิ  เอโก < ปริุโส  วน   < คนฺตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  เอก   < สปปฺ   < ทิสฺวา  ปลายติ  ฯ 

แปล = ดงัจะกล่าวโดยพสิดาร  ในกาลอนัล่วงไปแล้ว  อ.บรุุษ  คนหนึง่  ไปแล้ว  สู่ป่า  มาอยู่      

           เห็นแล้ว  ซึง่ง ู ตวัหนึง่  ย่อมหนีไป 

 

มาประลองฝีมือกนัเถอะ.....ทหาร 

           ๒      ๑         ๔             ๓            ๗             ๖         ๕         ๙        ๘ 

     ๑.  ตทา   หิ   มหาปญฺโญ   ภิกฺข ุ  สามเณรสฺส   โอวาท    ทตฺวา   วิหาร    ปวิสติ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

                   ๒        ๑     ๔      ๓        ๘           ๗            ๖         ๕          ๙            ๑๑    ๑๐ 

    ๒.  สาวตฺถิย    กิร  เอโก   ชโน  อตฺตโน   ปตฺุตสฺส   สมฺปตฺต ึ ทตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  วิหาเร  วสติ  

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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หลักการแปลบทประธาน 

             ความในภาษาบาลีนัน้  ต่างจากภาษาไทย  ใช้กลบักนั  เช่น  พทฺุธสฺส  ธมฺโม =ของพระ 

พทุธเจ้า  พระธรรม   ค าแปลไทยนัน้ต้องเรียงกลบักนัว่า   พระธรรม  ของพระพทุธเจ้า   เหตนุัน้ 

เวลาจะแปลภาษาบาลี   นกัเรียนจงึต้องแปลจากบทหลงัไปหาบทหน้า   โดยการใช้ค าเช่ือมบท

(ค าแปลอายตนิบาต) ให้ได้ความเหมาะสม  ตวัอย่างเช่น 

  สตฺถ ุ< ธมฺเม < ปสาโท =  อ.ความเล่ือมใส  ในธรรม ของพระศาสดา   เป็นต้น. 

แน่จริง.....ลองท าดสูิ 

๑.  ภิกฺขโุน  จีวร .                        (ภิกษุ,  จีวร) 

      แปล............................................................................................................................ 

๒.  อาจริเย  คารโว.                    (อาจารย์,  ความเคารพ) 

      แปล............................................................................................................................ 

๓.  ภิกฺขโุน  ปตฺเต  โภชน .            (ภิกษุ, บาตร,  โภชนะ) 

      แปล............................................................................................................................ 

๔.  พทฺุธสฺส  สาสเน  สามเณรา.   (พระพทุธเจ้า, ศาสนา, สามเณร) 

      แปล............................................................................................................................ 

๕.  รุกฺขสฺส  สสุิเร  สปโฺป.             (ต้นไม้, โพรงไม้, ง)ู 

      แปล............................................................................................................................ 

๖.  ปิต ุ เคเห  ธนานิ.                   (บิดา, เรือน, ทรัพย์) 

      แปล............................................................................................................................ 

๗.  อคฺคิโน  ขนฺโธ.                        (ไฟ, กอง) 

      แปล............................................................................................................................ 

๘.  สาสเน  เถรสฺส  โอวาโท.         (ศาสนา, พระเถระ, โอวาท) 

      แปล............................................................................................................................ 

๙.  เสฏฺฐิโน  ภริยาย  ปตฺุตา.         (เศรษฐี, ภรรยา, บตุร) 

      แปล............................................................................................................................ 
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๑๐.ทณฺฑิสฺส  หตฺเถ  ทณฺโฑ. (คนมีไม้เท้า, มือ, ท่อนไม้) 

      แปล............................................................................................................................ 

หลักการแปลบทคุณนาม 

        คณุนาม (บทขยาย) นัน้  จะมีลิงค์  วจนะ  และวิภตัติ  เหมือนลิงค์  วจนะ  และวิภตัติของ

นามนามนัน้ๆ   โดยมากจะเรียงอยู่ข้างหน้านามนามบทนัน้  แต่ถ้าเป็นยศหรือว่าต าแหน่งพิเศษ

หรือยศต าแหน่งส่วนตวั  จะวางอยู่ข้างหลงันามนามบทนัน้  เพราะฉะนัน้  เม่ือแปลบทนามนาม

ท่ีเป็นประธานแล้ว  ถ้าบทท่ีอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลงั  มีลิงค์  วจนะ  วิภตัติ  เหมือนกบันามนาม 

บทนัน้  ก็ให้แปลบทท่ีอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลงันัน้เป็นล าดบัต่อมา   

    โดยค าแปลท่ีใช้เช่ือมส าหรับคณุนามนัน้ ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็ให้ใช้บทว่า  ผู้ ....,มี.....,ตวั เป็นต้น 

                                                               ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ใช้บทว่า  ท่ี...,อนั...,ซึง่  เป็นต้น 

    ส าหรับคณุนามนี ้ ค าแปลนัน้จะไม่ออกส าเนียงของวิภตัติและวจนะ แต่ออกส าเนียงเพียงว่า  

ผู้ .....มี.....อนั....ตวั เป็นต้น  ค าใดค าหนึง่แทน  เช่น 

    สตฺตาน  < อคฺโค < พทฺุโธ =  อ.พระพทุธเจ้า  ผู้เลิศ  ของสตัว์ ท. 

    สตฺถ ุ <  สุนฺทโร  < ธมฺโม =  อ.พระธรรม   อันดี  ของพระศาสดา  เป็นต้น. 

ได้เวลาโชว์เทพแล้ว.....นกัรบทัง้หลาย 

๑.  ภิกฺขโุน  มหนฺโต  ปตฺโต.                  (ภิกษุ, ใหญ่, บาตร) 

      แปล............................................................................................................................ 

๒.  สุนฺทรสฺส  ธมฺมสฺส  วิปาโก.             (ดี, ธรรม, วิบาก) 

      แปล............................................................................................................................ 

๓.  จณฺฑาน   โจราน   ชนปโท.               (ดรุ้าย, โจร, ชนบท) 

      แปล............................................................................................................................ 

๔.  เมธาวิโน   รญฺโญ  วิสาล    เขตฺต .    (มีปัญญา, พระราชา, กว้าง, นา) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 
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๕.  สิสฺสาน   กุสโล  อาจริโย.         (ศิษย์, ฉลาด, อาจารย์) 

      แปล............................................................................................................................ 

๖.  สุคนฺเธ  ปปุเฺผ  ภมโร.              (กลิ่นหอม, ดอกไม้, แมลงภู่) 

      แปล............................................................................................................................ 

๗.  อคฺคสฺส  พทฺุธสฺส  สาสน .         (เลิศ, พระพทุธเจ้า, ศาสนา) 

      แปล............................................................................................................................ 

๘.  อฑฺฒาน   กลุาน   ธีตโร.            (มัง่คัง่, ตระกลู, ธิดา) 

      แปล............................................................................................................................ 

๙.  มหาโภโค  ราชา.                      (มีโภคะมาก, พระราชา)              

      แปล............................................................................................................................ 

๑๐.อปุตตฺกสฺส  เสฏฺฐโิน   ปตฺุโต.     (ไม่มีบตุร, เศรษฐี, บตุร) 

      แปล............................................................................................................................ 

๑๑.สุุกกฺสฺส  โอทนสฺส  ปาตี.           (สีขาว, ข้าวสกุ, ถาด) 

      แปล............................................................................................................................ 

๑๒.วิสารโท  ปริุโส.                         (กล้า, บรุุษ) 

      แปล............................................................................................................................ 

๑๓.สุทธฺาน   สาวกาน   สงฺโฆ.           (บริสทุธ์ิ, สาวก, หมู่)  

      แปล............................................................................................................................ 

๑๔. มหติย   สาลาย   โจรา.               (ใหญ่, ศาลา, โจร)  

      แปล............................................................................................................................ 

๑๕.โกวิทสฺส   อาจริยสฺส  สนฺติเก  มหาปญฺญา  สุทธฺา  สามเณรา.  

      (ฉลาด, อาจารย์, ส านกั, ปัญญามาก บริสทุธ์ิ, สามเณร) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปล  อนฺต  มาน  ปัจจัย 

        อนฺต  มาน ปัจจยัท่ีประกอบด้วย ปฐมาวิภตัติ อยู่หน้าประธาน และท่ีประกอบด้วย ทตุิยา

วิภตัติถึงสตัตมีวิภตัติ  ให้แปลเป็นวิเสสนะว่า  ผู้ ...,อนั..., (ยกเว้นท่ีเป็นกิริยาของประโยคแทรก) 

ตวัอย่างเช่น 

- ธมฺม   สณุนฺโต    ภิกฺข ุ พทฺุธสฺส  ธมฺเม  ปสีทติ. 

           อ.ภิกษุ  ผู้ ฟังอยู่  ซึง่ธรรม  ย่อมเล่ือมใส  ในธรรม   ของพระพทุธเจ้า.  

- (อห )  เอก   ปริุส    ฉตฺต   คเหตฺวา   คจฺฉนฺต    ปสฺสามิ. 

           (อ.เรา)  ย่อมเห็น   ซึง่บรุุษ   คนหนึง่   ผู้ ถือเอาแล้วซึง่ร่มไปอยู่. 

        ส่วน  อนฺต มาน ปัจจยัท่ีประกอบด้วยปฐมาวิภตัติ  อยู่หลงัประธาน เป็นกิริยาในระหว่าง 

แปลว่า อยู่  เม่ือ   ตวัอย่างเช่น 

- สตฺถา  ธมฺม   เทเสนฺโต  ต   ภิกฺขุ   โอวทติ. 

           อ.พระศาสดา  ทรงแสดงอยู่  ซึง่ธรรม  ย่อมกล่าวสอน  ซึง่ภิกษุนัน้. 

- ปริุโส  กมฺม   กโรนฺโต  กิลมติ. 

อ.บรุุษ  กระท าอยู่  ซึง่กรรม  ย่อมล าบาก. 

        อนึง่ถ้า อนฺต มาน ปัจจยั เป็นกิริยาท่ีท าพร้อมกบักิริยาข้างหลงัตน  สามารถแปลพร้อมกนั 

กบักิริยาข้างหลงันัน้ได้   ตวัอย่างเช่น 

- อปุาสโก  สตฺถาร   โอโลเกนฺโต  อฏฺฐาสิ 

อ.อบุาสก  ได้ยืนแลดอูยู่แล้ว  ซึง่พระศาสดา. 

พเิศษ :-  ส าหรับ  มาน  ปัจจยันัน้  ถ้าประกอบด้วย   อิ   อาคม  และ  ย  ปัจจยั  หรือ  ลง  ย  

ปัจจยั  ก็ต้องแปลให้เหมือนประโยคกมัมวาจก  คือต้องหาบทนามท่ีแปลว่า อนั....   เม่ือแปล

บทนามนัน้แล้ว  จงึค่อยแปลกิริยาท่ีประกอบด้วย  มาน  ปัจจยั  เช่น 

- เถเรน  ปจฺุฉิยมาโน  สามเณโร  ต   ปวตฺต ึ อาจิกฺขติ. 

           อ.สามเณร  ผู้อนัพระเถระถามอยู่   ย่อมบอก  ซึง่ความเป็นไปทัว่นัน้. 

- อาจริเยน  โอวทิยมาโน  สิสฺโส  คารเวน  สณุาติ. 

อ.ศิษย์  ผู้อนัอาจารย์กล่าวสอนอยู่  ย่อมฟัง  ด้วยความเคารพ   เป็นต้น. 
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          ถ้ากิริยา อนฺต  มาน ปัจจยั  ในประโยคใด  ใช้ธาตตุวัเดียวกนักบักิริยาคมุพากย์ในประโยค

นัน้   กิริยาท่ีประกอบ  อนฺต  มาน  ตวันัน้จะแปลว่า "เม่ือ"   ตวัอย่างเช่น 

- สตฺถา  วิหาเร  ธมฺม   เทเสนฺโต   ภิกฺขนู   เทเสติ. 

อ.พระศาสดา  เม่ือทรงแสดง  ซึง่ธรรม  ในวิหาร  ย่อมทรงแสดง  แก่ภิกษุ ท. 

- ปริุโส  คาม   คจฺฉนฺโต  เวเคน   คจฺฉติ. 

อ.บรุุษ  เม่ือไป  สู่บ้าน  ย่อมไป  โดยเร็ว. 

มาประลองกนัหน่อย  ดีกว่า 

๑.   เสฏฺโฐ  พทฺุโธ  ธมฺม   เทเสนฺโต  ภิกฺข ู โอวทติ.   

       (ประเสริฐท่ีสดุ, พระพทุธเจ้า, ธรรม, แสดง,ภิกษุ, กล่าวสอน) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

๒.  ทกฺโข  ภิกฺข ุ กมฺมฏฺฐาน   อุคฺคณฺหนฺโต  พทฺุธธมฺเม  ปสีทติ. 

      (ขยนั, ภิกษุ, กมัมฏัฐาน, เรียนเอา, ธรรมของพระพทุธเจ้า, เล่ือมใส) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

๓. กสุโล  สามเณโร   อาจริเยน  โอวทยิมาโน   สณุาติ.    

    (ฉลาด, สามเณร, อาจารย์, กล่าวสอน,  ฟัง) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

๔.  สทฺุโธ  สตฺโต   อิมสฺม ึ โลเก  อุปปฺชฺชมาโน  ขตฺติยกเุล  อปุปฺชฺชติ. 

      (บริสทุธ์ิ, สตัว์, นี,้ โลก, เกิดขึน้, ตระกลูแห่งกษัตริย์,  เกิดขึน้) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................... 
 



14                                            (หลักการแปล  อนฺต  มาน  ปัจจัย)    

๕.  ทกฺโข  ภิกฺข ุ สตฺถารา  โอวทยิมาโน  อรหตฺต   ปาปณิุ. 

      (ขยนั, ภิกษุ, พระศาสดา, กล่าวสอน, พระอรหตั, บรรล)ุ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  กญฺญา  เภสชฺช   ภุญฺชนฺตี   ปิต ุ เภสชฺช   ภญฺุชติ. 

     (นางสาวน้อย, เภสชั, บริโภค, บิดา, เภสชั, บริโภค) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  จณฺโฑ  สนุโข  รุกฺขมเูล  นิปชฺชมาโน  สพฺพรตฺต ึ นิทฺทายติ.  

      (ดรุ้าย, สนุขั, โคนแห่งต้นไม้, นอน, ราตรีทัง้ปวง, หลบั)   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๘.  อาจริโย  สิสฺสาน   สิปปฺ   วาเจนฺโต  กิลมติ. 

      (อาจารย์, ศิษย์, ศิลปะ, บอก/กล่าวสอน, ล าบาก) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๙.  ปตฺุโต  ปิตรา  โปสิยมาโน  อนปุพฺุเพน  วฑฺฒติ. 

      (บตุร, บิดา, เลีย้ง, ล าดบั, เจริญ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๑๐.สาลาย   นิสีทนฺตา  ภิกฺข ู อตฺตโน  อตฺตโน  อาสเน  นิสีทนฺติ. 

      (ศาลา, นัง่, ภิกษุ, ตน, ตน, อาสนะ, นัง่) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปล  ต  ปัจจัย 

       ต  ปัจจยันัน้สามารถเป็นได้หลายวาจก  ฉะนัน้เวลาแปล  นกัเรียนจ าต้องดธูาตดุ้วย   ว่ามี

กรรมหรือไม่  ถ้าเป็นธาตท่ีุมีกรรม  แล้วประกอบกบั  ต  ปัจจยั  ส่วนมากเป็นกมัมวาจก ถ้าเป็น

ธาตไุม่มีกรรม  ก็เป็นกตัตวุาจก  ซึง่มีวิธีแปลหลกัๆ  ดงันี ้

    ต ปัจจยัท่ีประกอบด้วยปฐมาวิภตัติ  ถ้าอยู่หน้าประธาน  แปลเป็นวิเสสนะว่า ผู้ ..,อนั..,   

        เช่น..ปฐม   อาคโต  ภิกฺข ุ ปรุโต  นิสีทิ = อ.ภิกษุ  ผู้มาแล้ว  ก่อน  นัง่แล้ว  ข้างหน้า. 

    ต ปัจจยัท่ีประกอบด้วยปฐมาวิภตัติ   ถ้าอยู่หลงัประธาน  แต่ไม่ใช่เป็นกิริยาคมุพากย์ 

  - แปลเป็นกริิยาตามปกติ  เช่น 

    อย   ปริุโส  นิสินฺโน   ภตฺต   ภญฺุชติ = อ.บรุุษ  นี ้  นัง่แล้ว   ย่อมบริโภค  ซึง่ภตัร. 

  - แปลเป็นวิเสสนะว่า  ผู้... อัน....  เช่น 

    อย   ปริุโส  นิสินฺโน  ภตฺต   ภญฺุชติ  = อ.บรุุษ  นี ้  ผู้นัง่แล้ว   ย่อมบริโภค  ซึง่ภตัร. 

  - แปลเป็นวิกตกิัตตาว่า  เป็น  (โดยใส่ หตฺุวา มาเพ่ือรับวิกติกตัตาตวันัน้) เช่น 

    อย   ปริุโส  นิสินฺโน (หตฺุวา)  ภตฺต   ภญฺุชติ =อ.บรุุษนี ้ เป็นผู้นัง่แล้ว (เป็น) ย่อมบริโภค  ซึง่ภตัร. 

    ต   ปัจจยัท่ีเป็นกิริยาคมุพากย์มกัอยู่ค าสดุท้ายของประโยค  ซึง่จะไม่แปลว่า ผู้ ...,อนั..., 

  - แปลเป็นกริิยาตามปกติ  เช่น 

    พทฺุโธ  โลเก  อปุปฺนฺโน =    อ.พระพทุธเจ้า  อบุตัิแล้ว ในโลก  

  - แปลเป็นวิกตกิัตตาว่า เป็น  โดยใส่กิริยาว่ามีว่าเป็นมารับวิกติกตัตา ซึง่ต้องให้ตรงบรุุษกนั   

    ถ้าประธานเป็นปฐมบรุุษใช้    โหติ, โหนฺติ,  เช่น 

    พทฺุโธ  โลเก  อปุปฺนฺโน  (โหติ) =  อ.พระพทุธเจ้า  เป็นผู้อบุตัิแล้ว  ในโลก  ย่อมเป็น. 

    พทฺุธา  โลเก  อปุปฺนฺนา  (โหนฺติ) =  อ.พระพทุธเจ้า ท.  เป็นผู้อบุตัิแล้ว  ในโลก  ย่อมเป็น. 

    ถ้าประธานเป็นมธัยมบรุุษใช้  อสิ  อตฺถ, โหสิ  โหถ  เช่น 

    ตฺว    วิหาร   อาคโต (อสิ) =  อ.ท่าน  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร  ย่อมเป็น. 

    ตมฺุเห   วิหาร   อาคตา (อตฺถ) =  อ.ท่าน ท.  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร  ย่อมเป็น. 

    ถ้าประธานเป็นอตุตมบรุุษใช้  อมฺหิ  อมฺห, โหมิ  โหม  เช่น 
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    อห    วิหาร   อาคโต (อมฺห)ิ =  อ.เรา  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร  ย่อมเป็น. 

    มย    วิหาร   อาคตา (อมฺห) =  อ.เรา ท.  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร  ย่อมเป็น. 

(ความข้อนี ้ ให้นกัเรียนย้อนไปอ่านหน้าท่ี  ๗  ข้อ  ๒ ด)ู 

       ส่วน  ต  ปัจจยั  ท่ีประกอบด้วยทตุิยาวิภตัติ ถงึ สตัตมีวิภตัติ ให้แปลเป็นวิเสสนะว่า ผู้ ..อนั 

(ยกเว้นท่ีเป็นกิริยาของประโยคแทรก)   เช่น 

- เถโร  ต   ภิกฺขุ   อาคต   อทฺทส = อ.พระเถระ  ได้เห็นแล้ว  ซึง่ภิกษุนัน้  ผู้มาแล้ว. 

- สตฺถา  สามเณร   ปิณฺฑาย  คต   อทฺทส.  

อ.พระศาสดา  ได้ทรงเห็นแล้ว  ซึง่สามเณร  ผู้ ไปแล้ว  เพ่ือบิณฑบาตร   เป็นต้น. 

        ส่วน  ต  ปัจจยั  ท่ีประกอบด้วยธาตท่ีุมีกรรม  เป็นกมัมวาจก  เช่น  

- สตฺถารา  ธมฺโม  เทสิโต = อ.ธรรม  อนัพระศาสดา  แสดงแล้ว 

- ภิกฺขนุา   ภิกฺขา  ลทฺธา = อ.ภิกษา  อนัภิกษุ  ได้แล้ว     

      พเิศษ :- แม้จะไม่ใช่กิริยาคมุพากย์  คือ  ประกอบด้วยวิภตัติอ่ืนนอกจากปัฐมาวิภตัติ  

ถ้าเป็น  ต  ปัจจยัท่ีประกอบด้วยธาตท่ีุมีกรรม  เวลาแปล    ก็ต้องแปลให้เหมือนกมัมวาจก

เช่นกนั  คือ ต้องแปลหานามนามท่ีแปลว่า อนั    ( ผู้อนั......กิริยา ต ปัจจยั)   เช่น 

- ภิกฺข ุ  เถเรน  ปจฺุฉิต   สามเณร     โอวทติ 

อ.ภิกษุ  ย่อมกล่าวสอน  ซึง่สามเณร  ผู้อนัพระเถระ  ถามแล้ว      เป็นต้น. 

 

ได้เวลาประลองกนัอีกแล้ว.... 

๑.  ราชา  นหานาย  นท ึ คโต.             (พระราชา, อาบน า้, แม่น า้, ไป) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  ภิกฺขนุา  สตฺถ ุ ธมฺโม  ปฏปิชฺชิโต.   (ภิกษุ, พระศาสดา, ธรรม, ปฏิบตัิ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๓.  ภิกฺข ุ  คาม   ปิณฺฑาย  ปวิฏฺโฐ.               (ภิกษุ, บ้าน, ก้อนข้าว, เข้าไป)    

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๔.  ภิกฺขนุา  เถรสฺส  โอวาโท  ภาสิโต.           (ภิกษุ, พระเถระ, โอวาท, กล่าว)  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๕.  วาณิโช   ทาน   ทตฺวา  ปกกฺนฺโต.           (พอ่ค้า, ทาน, ให้, หลีกไป) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  เถเรน  อิตฺถิยา  โภชน   คหติ .                  (พระเถระ, หญิง, โภชนะ, รับเอา) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  เถโร  สามเณร   วิหาร   อาคต   ปกฺโกสติ.    (พระเถระ, สามเณร, วิหาร, มา, ร้องเรียก) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๘.  ปริุเสน  มหนฺโต  รุกฺโข   ฉินฺโน.                (บรุุษ, ใหญ่, ต้นไม้, ตดั) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๙.  วิสาขาย  ทาน   สตฺถ ุ ทนฺิน .                     (นางวิสาขา, ทาน, พระศาสดา, ถวาย) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๑๐.สามเณโร  เอกาย  อิตฺถิยา  มุฬฺโห.          (สามเณร, คนหนึง่, หญิง, หลง) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปล  อนีย  ตพพฺ  ปัจจัย 

            อนีย  ปัจจัยนัน้  ใช้ประกอบกบัธาตท่ีุมีกรรม   ส่วนมากถ้าเป็นกิริยาคมุพากย์จะเจอ

ในรูปแบบของกมัมวาจก    เพราะฉะนัน้   เวลาแปลก็ต้องแปลตามข้อก าหนดรูปแบบของกมัม

วาจก  (อ. – อนั – กิริยา)  เช่น 

- ปริุเสน  กมฺม   กรณีย  =  อ.กรรม  อนับรุุษ  พงึกระท า. 

- ภิกฺขนุา  ธมฺโม  วจนีโย = อ.ธรรม  อนัภิกษุ  พงึกล่าว. 

           ในบางประโยคท่ีเป็นกมัมวาจกนัน้  บางครัง้ตวัอนภิหิตกตัตา  (บทนามท่ีแปลว่า  อนั) ก็

ไม่มีมาให้   เวลาแปลนกัเรียนจะต้องเพิม่เข้ามาเอง   เพ่ือให้เนือ้ความนัน้ๆสมบรูณ์   โดยดจูาก

เนือ้เร่ืองว่าควรจะยกศพัท์อะไรมา  เช่น 

          (ปคฺุคเลน)   สจุริต   กรณีย  =  อ.สจุริต  (อนับคุคล)  พงึกระท า    เป็นต้น 

          หากว่าธาตท่ีุประกอบด้วย  อนีย  ปัจจยันัน้  ไม่ใช่กิริยาคมุพากย์     ก็จะแปลเป็นเหมือน

คณุนามของนามนามบทนัน้ๆ   ซึง่เวลาแปล   ก็ต้องแปลเหมือนรูปแบบกมัมวาจก  คือ  ต้องหา

บทนามท่ีแปลว่า  อนั   ก่อนแล้วจงึค่อยแปลกิริยาท่ีประกอบด้วย  อนีย  นัน้   

(ดอูธิบายท่ีคล้ายๆกนัหน้า  ๑๖.   ตัง้แต่ค าว่า  พเิศษ...) 

            ตพพฺ  ปัจจัยนัน้ เป็นได้ทัง้ภาววาจก กมัมวาจก เหตกุมัมวาจก ซึง่มีวิธีการท่ีจะสงัเกต

วาจก ดงันี ้

- ถ้าประกอบกบัธาตท่ีุไม่มีกรรม (เช่น ภ ูธาต ุเป็นต้น) เป็นภาววาจก  เวลาแปลไม่จ าต้อง

หาบทนามท่ีลงปัฐมาวิภตัติ  เพราะในภาววาจกไม่มี  จะมีก็แต่บทนามท่ีลงตติยาวิภตัติ  

(แปลว่า  อนั) และกิริยา   ตวัอย่างเช่น 

อนฺตราเยน  เอตฺถ  (วตฺถสฺุม)ึ  ภวิตพฺพ  = อนัอนัตราย  พงึมี  ในเร่ืองนี.้ 

- ถ้าประกอบด้วยธาตท่ีุมีกรรม  แต่ไม่ได้ลงเหตปัุจจยั  เป็นกมัมวาจก  เช่น 

ปริุเสน  กมฺม   กตฺตพฺพ  = อ.กรรม  อนับรุุษ  พงึกระท า. 

รญฺญา  โภชน   ภญฺุชิตพฺพ  = อ.โภชนะ  อนัพระราชา  พงึเสวย. 

     หากว่าธาตท่ีุประกอบด้วย  ตพฺพ  ปัจจยันัน้  ไม่ได้เป็นกิริยาคมุพากย์     จะแปลเป็นเหมือน

คณุนามของนามนามบทนัน้ๆ   ซึง่เวลาแปล   ก็ต้องแปลเหมือนรูปแบบกมัมวาจก  คือ  ต้องหา 
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บทนามท่ีแปลว่า  อนั   ก่อนแล้วจงึค่อยแปลกิริยาท่ีประกอบด้วย  ตพฺพ   ปัจจยันัน้   

(ดอูธิบายท่ีคล้ายๆกนัหน้า  ๑๖.   ตัง้แต่ค าว่า  พเิศษ...) 

หมายเหตุ :-   อนีย  ตพฺพ  ปัจจยันี ้ ให้นกัเรียนย้อนไปอ่านหน้าท่ี  ๗  ข้อ  ๒ ประกอบด้วย ฯ 

ตัวอย่างการแปล  อนีย  ตพพฺ  ปัจจัย 

- สเูทน  โอทโน  ปจิตพฺโพ = อ.ข้าวสกุ  อนัพ่อครัว  พงึหงุ 

- อห   มยา  วจนีย   วจน   วทามิ = อ.เรา  จะกล่าว  ซึง่ค า  อนัอนัเรา  พงึกล่าว 

- ชเนหิ  ผลานิ  คเหตพฺพานิ = อ.ผลไม้ ท.  อนัชน ท.  พงึถือเอา (พงึเก็บเอา) 

 

เป็นนกัรบ  ย่อมต้องได้รับการฝึกฝนเสมอ 

๑.  จณฺโฑ  ปริุโส  อตฺตโน  ญาตีหิ  ภนฺิทติพโฺพ.   (ดรุ้าย, บรุุษ, ตน, ญาติ, ท าลาย) 

 แปล................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  กสุเลน  ภิกฺขนุา  กิเลสา  ฉินฺทติพพฺา.            (ฉลาด, ภิกษุ, กิเลส, ตดั) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 ๓.  เถโร  ภิกฺขนุา  กรณีย   กิจฺจ   อาจิกฺขติ.           (พระเถระ, ภิกษุ, พงึกระท า, กิจ, บอก) 

แปล................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔.  ปริุเสน  อิมสฺมึ  เคเห  ภวิตพพฺ .                      (บรุุษ, นี,้ เรือน, มี) 

แปล................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๕. ภิกฺขนุา  สตฺถ ุ ธมฺโม  วจนีโย.                    (ภิกษุ, พระศาสดา, ธรรม, กล่าว)  

แปล................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปล  ตวฺา  ปัจจัย 

         ส าหรับ  ตฺวา ปัจจยั ท่ีท าก่อนกิริยาท่ีอยู่ข้างหลงั  ให้แปลว่า  "แล้ว"   (ทัว่ๆไป) เช่น 

- โส  ปริุโส  ธมฺม   สตฺุวา  คาม   คจฺฉติ.  

 อ.บรุุษนัน้  ฟังแล้ว  ซึง่ธรรม  ย่อมไป  สู่บ้าน. 

- ราชา  ทาน   ทตฺวา  ธมฺม   สตฺุวา  สีล   รกฺขติ.  

อ.พระราชา  ถวายแล้ว  ซึง่ทาน  สดบัแล้ว  ซึง่ธรรม  ย่อมรักษา  ซึง่ศีล. 

        ส าหรับ ตฺวา ปัจจยัท่ีเรียงไว้ตวัแรกของประโยคหลงั หากว่าใช้ธาตตุวัเดียวกนั หรือมีอรรถ

เดียวกนักบักิริยาคมุพากย์ของประโยคหน้า   แปลว่า "ครัน้...แล้ว" เช่น 

- ปริุโส   ปพฺพชิ,   ปพฺพชิตฺวา  จ ปน  อรหตฺต   ปาปณิุ. 

           อ.บรุุษ  บวชแล้ว,  ก็แล  (อ.บรุุษนัน้)  ครัน้บวชแล้ว  บรรลแุล้ว  ซึง่พระอรหตั. 

- สตฺถา  ภิกฺขนู   ธมฺม   เทเสสิ, เทเสตฺวา  จ  ปน  เต (ภิกฺข)ู  โอวทติ. 

อ.พระศาสดา  ทรงแสดงแล้ว  ซึง่ธรรม  แก่ภิกษุ ท.,  

ก็แล  อ.พระศาสดา  ครัน้ทรงแสดงแล้ว  ย่อมกล่าวสอน  ซึง่ภิกษุ ท. เหล่านัน้. 

       ตฺวา ปัจจยั ท่ีท าพร้อมกนักบักิริยาท่ีอยู่ข้างหลงั   จะไม่ออกส าเนียงค าแปลว่า  แล้ว  เช่น  

- ปริุโส  ฉตฺต   คเหตฺวา  คจฺฉติ = อ.บรุุษ  ถือ  ซึง่ร่ม  ไปอยู่. 

       ตฺวา  ปัจจยัแบบนีเ้รียกว่า  สมานกาลกิริยา  ซึง่มีความหมายเท่ากบั  อนฺต มาน ปัจจยัท่ี

ท าพร้อมกบักิริยาท่ีอยู่ข้างหลงั  ตวัอย่างเช่น 

                  โอโลเกตฺวา  อฏฺฐาสิ    มีความหมายเท่ากบั    โอโลเกนฺโต  อฏฺฐาส ิ

                  กตฺวา    วิจรติ             มีความหมายเท่ากบั    กโรนฺโต  วิจรติ.   

     ตฺวา ปัจจยั ท่ีท าหลงักิริยาคมุพากย์  ก็ให้แปลหลงักิริยาคมุพากย์ตวันัน้   เช่น 

- เถโร  ธมฺมาสเน  นิสีทิ  จิตฺตวีชน ึ คเหตฺวา.    

อ.พระเถระ  นัง่แล้ว  บนธรรมาสน์  จบั  ซึง่พดัอนัวิจิตร. 

     ตฺวา ปัจจยั ท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นกิริยาแต่ท าหน้าท่ีเป็นตวัขยาย  ถ้าเข้ากบันามแปลหลงันาม  

เป็นวิเสสนะ  ถ้าเข้ากบักิริยาแปลหลงักิริยา  เป็นกิริยาวิเสสนะ  เช่น 

- ฐเปตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวเก  อวเสสา (ภิกฺข)ู  อรหตฺต   ปาปณุึส.ุ 
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           อ.ภิกษุ ท.  ผู้ เหลือลง  เว้น  ซึง่พระอคัรสาวก ท. สอง  บรรลแุล้ว  ซึง่พระอรหตั. 

- อิม   คาม   นิสฺสาย  โกจิ  อารญฺญโก  วิหาโร  อตฺถิ. 

           อ.วิหาร  อนัตัง้อยู่ในป่า ไรๆ  อาศยั  ซึง่บ้าน นี ้  มีอยู่  หรือ. 

- ตีณิ  รตนานิ  ฐเปตฺวา  อญฺญ   เม  ปฏิสรณ   นตฺถิ 

           อ.ท่ีพึง่ อ่ืน  ของเรา  ย่อมไม่มี  เว้น  ซึง่รตนะ ท.  

       ตฺวา ปัจจยั  หากจะแปลหลงัคมุพากย์ก็ได้  ในบางกรณี  เพื่อให้เนือ้ความสละสลวยขึน้  

ซึง่เวลาแปลก็ให้แปลว่า  เพราะ  เช่น 

- สีห   ทิสฺวา  ภย   อปุปฺชฺชติ. 

           อ.ความกลวั  ย่อมเกิดขึน้  เพราะเห็น  ซึง่สีหะ. 

- มยา  อาจริย   นิสฺสาย  ชีวิต   ลทฺธ . 

           อ.ชีวิต  อนัเรา  ได้แล้ว  เพราะอาศยั ซึง่อาจารย์. 

           (แปลธรรมดา...อ.ชีวิต  อนัเรา  อาศยัแล้ว  ซึง่อาจารย์  ได้แล้ว)     

 

สงครามแห่งความท้าทาย  ได้เร่ิมขึน้แล้ว. 

๑. เถโร  สามเณรสฺส  โอวาท   อทาสิ, ทตวฺา  จ  ปน   วิหาร   ปวิฏฺโฐ. 

    (พระเถระ, สามเณร,โอวาท, ได้ให้แล้ว, ให้, ก็, แล, วิหาร, เข้าไป)  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๒.  ปริุโส  ภริยาย  เคห   คนฺตวฺา  ตสฺสา  ธน   ทตฺวา  โภชน   ภญฺุชนฺโต  มญฺจเก  ภญฺุชติ. 

      (บรุุษ, ภรรยา, เรือน, ไป, นัน้, ทรัพย์, ให้, โภชนะ, บริโภค, เตียง, บริโภค) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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๓.  อห   โจร   ทสิฺวา  ภายามิ.                  (เรา, โจร, เห็น, กลวั) 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๔.  ตยา  ม    นิสฺสาย   ชีวิต   ลทฺธ .         (ท่าน, เรา, อาศยั, ชีวิต, ได้) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๕.  อมจฺโจ  รญฺโญ  วจเนน  กตวฺา  คาม   คจฺฉติ.   (อ ามาตย์,พระราชา,ค า,กระท า,บ้าน,ไป) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  ปตฺุโต  อาหาร   อาเนตวฺา  ปิต ุ ทตฺวา  นิวตฺติ.   (บตุร, อาหาร, น ามา, บิดา, ให้, กลบั) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  สามเณโร  สีล   สมาทยิติวฺา  ธมฺม   สณุาติ.       (สามเณร, ศีล, สมาทาน, ธรรม, ฟัง) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๘.  อิตฺถี  วน   ปวิสิตวฺา  เอก   ปริุส   อทฺทส.    (หญิง, ป่า, เข้าไป, คนหนึง่, บรุุษ, ได้เห็นแล้ว) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๙.  จณฺโฑ  หตฺถี  เอก   ภิกฺขุ   ทสิฺวา   ปสีทติ.  (ตวัดรุ้าย, ช้าง, รูปหนึง่, ภิกษุ, เห็น, เล่ือมใส) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 ๑๐.ภิกฺขนุา  ธมฺม   สุตวฺา  สีล   รกฺขิตพฺพ .     (ภิกษุ, ธรรม, ฟัง, ศีล, รักษา) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

ท ำไม่ไดห้รอ.....หนำ้งนุงงเชียว  สู้ๆ ครับ. 
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หลักการแปลวาจกอาขยาต 

      วาจกในอาขยาตนัน้   มีอยู่  ๕  วาจกด้วยกนั     คือ  

- กตัตวุาจก       วาจกท่ีกล่าวถึงผู้ ท่ีท ากิริยานัน้ๆด้วยตนเอง   

- กมัมวาจก       วาจกท่ีกล่าวถึงบคุคลหรือสิ่งท่ีถกูกระท า 

- ภาววาจก        วาจกท่ีกล่าวถึงเพียงความมีความเป็น  เท่านัน้ 

- เหตกุตัตวุาจก  วาจกท่ีกล่าวถึงบคุคลท่ีใช้คนอ่ืนให้ท าสิ่งต่างๆ 

- เหตกุมัมวาจก  วาจกท่ีกล่าวถึงสิ่งท่ีถกูบคุคลใช้คนอ่ืนให้ท า   

ซึง่ในแต่ละวาจกนัน้   ก็มีค าแปลและข้อก าหนดเฉพาะตนอยู่   เพราะฉะนัน้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  

ท่ีนกัเรียนต้องท าความเข้าใจในหลกัวาจกทัง้  ๕  นี ้ เพ่ือน าไปสู่การแปลบาลีได้อย่างถกูต้อง  

ซึง่ข้าพเจ้าจะขอน ามาอธิบาย  พอเป็นตวัอย่าง  ดงัต่อไปนี ้

อธิบายหลักการแปลกัตตุวาจก  พอสังเขป   

  กตัตวุาจก   จะประกอบด้วยปัจจยั   ๑๐  ตวั  คือ  อ-เอ-ย-ณ-ุณา-นา-ณฺหา-โอ-เณ-ณย   

ตวัใดตวัหนึ่ง  เพราะฉะนัน้  กิริยา (ธาต)ุ ใดก็ตามประกอบด้วยปัจจยัเหล่านีต้วัใดตวัหนึ่ง  

กิริยานัน้  ก็เป็นกัตตุวาจก,  การประกอบปัจจยันัน้  จะประกอบตามประจ าหมวดของตน  

เช่น  ถ้าเป็น  กร  ธาตุ   ก็จะลง  โอ  ปัจจยั   เพราะ  กร  ธาตุ  อยู่ในหมวด  ตนฺ   ธาตุ  ซึ่ง  

ตนฺ  ธาตนุัน้มีปัจจยัประจ าหมวด  คือ โอ  นัน่เอง, ส่วนวิภตัติอาขยาต ท่ีมกัใช้ในกตัตวุาจก

นัน้  จะใช้กิริยาธาตท่ีุลงวิภตัติอาขยาต  ฝ่ายปรัสสบทเป็นส่วนใหญ่ 

องค์ประกอบหลกัๆ  จะต้องมี   ประธาน  และ  กิริยา   (อ.  –  (กรรม) - กิริยา)  เช่น  

- ปริุโส   กมฺม   กโรต ิ = อ.บรุุษ  ย่อมกระท า  ซึง่กรรม.   

(กรฺ  ธาต ุ ลง  โอ  ปัจจยัประจ าหมวดธาต ุ และวิภตัติฝ่ายปรัสสบท คือ  ติ ) 

- เถรา  ธมฺม   สุณนฺต ิ= อ.พระเถระ ท.  ย่อมฟัง  ซึง่ธรรม. 

(ส ุธาต ุ ลง  ณา  ปัจจยัประจ าหมวดธาต ุ และวิภตัติฝ่ายปรัสสบท  คือ  อนฺติ) 

- ตฺว    โอทน   ปจาห ิ = อ.ท่าน  จงหงุ  ซึง่ข้าวสกุ. 

(ปจฺ  ธาต ุ ลง  อ  ปัจจยัประจ าหมวดธาต ุ และวิภตัติฝ่ายปรัสสบท  คือ  หิ) 
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อธิบายหลักการแปลกัมมวาจก  พอสังเขป   

 กมัมวาจก นัน้  จะประกอบด้วย  ย  ปัจจยั  กบัทัง้  อิ  อาคม หน้า  ย  ด้วย หรือบางครัง้ 

ประกอบด้วย  ย  ปัจจยัอย่างเดียวก็มี,  ส่วนวิภัตติอาขยาต ท่ีมกัใช้ในกมัมวาจกนัน้  จะใช้

กิริยาธาตท่ีุลงวิภตัติอาขยาต  ฝ่ายอตัตโนบทเป็นส่วนใหญ่ 

องค์ประกอบหลกัๆ  จะต้องมี   คนท า, ประธาน  และ  กิริยา   (อ.  –  อนั  –  กิริยา)  เช่น  

- สเูทน  โอทโน  ปจยิเต  =  อ.ข้าวสกุ  อนัพอ่ครัว  หงุอยู่ 

(ปจิยเต >> ปจฺ ธาต ุ+ ย ปัจจยั + อิ  อาคมหน้า  ย + เต   วตัตมานา  อตัตโนบท) 

- สเูทน  โอทโน  ปจจฺเต  =  อ.ข้าวสกุ  อนัพอ่ครัว  หงุอยู่ 

(ปจฺจเต = ปจฺ + ย + เต, แปลง  ย  กบั  จฺ  ท่ีสดุธาต ุ เป็น  จฺจ) 

      พิเศษ :- กัมมวาจกนี ้ ไม่ค่อยจะนิยมใช้ในรูปแบบอาขยาตมากนกั  ส่วนมากท่านจะใช้

เป็นรูปแบบ  กิริยากิตก์  (ลง  ต  อนีย  ตพฺพ  ปัจจัย),  อนึ่ง  ขอให้นกัเรียนสงัเกตเถิด  กัมม -

วาจกนีแ้ปลกจากกตัตวุาจก  อย่างนี ้ 

- ประธานในประโยคกัตตุวาจก  พอมากัมมวาจก  จะเปล่ียนจากปัฐมาวิภัตติ  มา

ลงตติยาวิภตัติ (อนั....)  

- ตัวกรรม  (สิ่งท่ีถูกกระท า) ในกัตตุวาจก  พอมากัมมวาจก  จะเปล่ียนจากทุติยา

วิภตัติ  มาลงปัฐมาวิภตัติ ( อ. ....)  

- ตวักิริยาในกตัตวุาจก ซึง่ลงปัจจยัประจ าหมวดธาตขุองตน  และใช้วิภตัติฝ่ายปรัสส-

บท  พอมากัมมวาจก  จะไม่ลงปัจจยัในหมวดของตน  แต่จะลง  ย  ปัจจยั  กับ  อิ  

อาคม หน้า  ย  หรือ  ย  ปัจจยัตวัเดียวก็มี  และใช้วิภตัติฝ่ายอตัตโนบท   เช่น 

สูโท (ป. – อ.)  โอทน  (ท.ุ – ซึง่)  ปจต ิ (ปจ + อ + ติ) =  กัต. 

สูเทน (ต. – อนั) โอทโน (ป. – อ.)ปจยิเต (ปจ + ย + อิ อาคม หน้า ย + เต) = กัม. 

อธิบายหลักการแปลภาววาจก พอสังเขป   

 ภาววาจก นัน้  จะประกอบด้วย  ย  ปัจจยัเพียงตวัเดียว  สว่นวิภตัติอาขยาต ท่ีมกัใช้ใน 

ภาววาจกนัน้  จะใช้กิริยาอาขยาตท่ีลง  เต  วตัตมานา  ฝ่ายอตัตโนบท, ภาววาจกนี ้ ท่ีอยู่

ในรูปแบบอาขยาต  นกัเรียนจะเจอน้อยมากๆ   เพราะส่วนใหญ่    ถ้าเป็นภาววาจก ท่านจะ  
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ใช้   ตพฺพ  ปัจจยัในกิริยากิตก์ + ธาตท่ีุไม่มีกรรม (ภ ูธาต ุ– ภวิตพฺพ  เป็นต้น) 

องค์ประกอบหลกัๆ  คือ  นามนามท่ีลงตติยาวิภตัติ และกิริยา (อนั – กิริยา) เช่น 

เตน  ปริุเสน  ภูยเต = อนับรุุษ  นัน้  เป็นอยู่ 

(ภยูเต >>> ภ ู ธาต ุ+ ย ปัจจยัในภาววาจก + เต  วตัตมานา อตัตโนบท) 

อธิบายหลักการแปลเหตุกัตตุวาจก พอสังเขป   

 เหตกุตัตวุาจก  จะประกอบด้วยปัจจยั  ๔ ตวั  คือ เณ-ณย-ณาเป-ณาปย  ตวัใดตวัหนึง่     

ซึง่กิริยาท่ีลงปัจจยั  ๔  ตวันี ้  มีข้อท่ีควรรู้  คือ  เม่ือลงไปแล้ว ณ  จะถกูลบเสมอ  ซึง่ถ้าต้น

ธาตเุป็นรัสสะ   ณ  ท่ีลบไปนัน้มีอ านาจ  พอคร่าวๆ  ดงันี ้

- ถ้าต้นธาตนุัน้ เป็น  อ  จะทีฆะเป็น  อา 

- ถ้าต้นธาตนุัน้ เป็น  อิ  จะทีฆะเป็น  อี 

- ถ้าต้นธาตนุัน้ เป็น  อ ุ จะทีฆะเป็น  อ ู

- ถ้าต้นธาตนุัน้ เป็น  อิ  จะวิการเป็น  เอ บ้าง 

- ถ้าต้นธาตนุัน้  เป็น  อ ุ จะวิการเป็น  โอ  บ้าง  

-  ถ้าต้นธาตุเป็นทีฆะอยู่แล้ว  หรือว่า  มีพยัญชนะสังโยค (ตัวสะกด) ซ้อนอยู่

เบือ้งหลงั  ก็ไม่ต้องท าอะไร  คงไว้อย่างเดิม   เพียงลบ  ณ  ไปเท่านัน้ 

   เพราะฉะนัน้  กิริยา (ธาต)ุ ใดก็ตามประกอบด้วยปัจจยัเหล่านีต้วัใดตวัหนึง่  กิริยานัน้    

ก็เป็นเหตุกัตตุวาจก  (ยกเว้น เณ  ณฺย  ของหมวด  จุรฺ ธาตุ, จะได้อธิบายในข้างหน้า),  การ

ประกอบปัจจยัเหล่านัน้กบัธาต ุ  ให้ประกอบตามข้อก าหนดดงัท่ีกล่าวมา, ส่วนวิภตัติอาขยาต 

ท่ีมกัใช้ในเหตกุตัตวุาจกนี ้ จะใช้กิริยาธาตท่ีุลงวิภตัติอาขยาต  ฝ่ายปรัสสบทเป็นส่วนใหญ่. 

เหตกุตัตวุาจก นี ้ ต้องมีตวัการิตกรรม  (คนท่ีถกูใช้)  และ ก่อนแปลกิริยาต้องมีค าหนนุว่า “ให้” 

       องค์ประกอบหลกัจะต้องมี   ประธาน-การิตกรรม-อวตุตกรรม-กิริยา  (อ.-ยงั-กิริยา-ซึง่) 

- สามิโก  สทู   โอทน   ปาเจต.ิ (ปาจาเปติ, ปาจาปยติ,) 

อ.นาย   ยงัพอ่ครัว   ให้หงุอยู่   ซึง่ข้าวสกุ. 

           (ปาเจติ = ปจฺ + เณ + ติ >>> ลบ  ณ เสีย แล้วทีฆะต้นธาตซุึง่เป็น  อ   ให้เป็น  อา )  
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พิเศษ :-  จะขออธิบายถึง  เณ  ณย  ปัจจยั  คือ  ปัจจยั  ๒  ตวันี ้ นกัเรียนจ าได้ไหม   มีอยู่ทัง้

ในกตัตวุาจก (หมวด จรฺุ ธาต)ุ  และ  เหตกุตัตวุาจก  (เณ  ณย  ณาเป  ณาปย)  นกัเรียนจ าต้อง

ดใูห้ดี   มิฉะนัน้  อาจแปลผิดวาจกได้เลย  ซึง่ข้าพเจ้ามีแนวทางพอให้สงัเกต  ดงันี ้

- ถ้ากิริยา  (ธาต)ุ  ท่ีประกอบกบั   เณ    ณย  ปัจจยันัน้    ไม่ใช่ธาตท่ีุอยู่ในหมวดของ  จรฺุ   

     ธาต ุ   กิริยานัน้เป็นเหตกุตัตวุาจกอย่างแน่นอน  เช่น  

ราชา  ชเน  วิหาร   กาเรติ = อ.พระราชา  ยงัชน ท.  ให้กระท าอยู่  ซึง่วิหาร. 

( กรฺ  ธาตลุง  โอ  ปัจจยั  ไม่ได้ลง  เณ ปัจจยั  เพราะ กรฺ  ธาตไุม่ได้อยู่ในหมวด จรฺุ  ธาตุ

ดงันัน้  กาเรติ ตวันี ้ จงึเป็นเหตกุตัตวุาจก) 

- ถ้ากิริยา  (ธาต)ุ ท่ีประกอบกบั  เณ   ณย  ปัจจยันัน้  เป็นธาตท่ีุอยู่ในหมวดของ จรฺุ  ธาต ุ   

กิริยานัน้  ส่วนมากเป็นกัตตุวาจก  เพราะถ้าท่านต้องการแสดงว่าเป็นเหตุกัตตุวาจก 

ท่านจะเอาธาตท่ีุอยู่ในหมวด  จุรฺ  ธาตุ  ตวันัน้ๆ  ลง  ณาเป  ปัจจยัแทน  เพ่ือท าให้ชดั

ขึน้ แสดงให้เห็นง่ายขึน้ว่าเป็นเหตกุตัตวุาจก เช่น  

ปริุโส   จินฺเตติ = อ.บรุุษ   ย่อมคิด.  (จินฺต + เณ + ติ) 

(จินฺต อยู่ในหมวดของ  จรฺุ  ซึง่  จรฺุ  ธาตลุง  เณ  อยู่แล้ว   ดงันัน้จงึแปลเป็นกตัตวุาจก) 

ปริุโส  ชเน  ธน   โจราเปติ = อ.บรุุษ  ยงัชน ท.  ย่อมให้ลกั  ซึง่ทรัพย์  (จรฺุ + ณาเป + ติ) 

(จุรฺ  ธาตุมี  เณ  ณย  เป็นปัจจยัประจ าหมวดธาตุ  ไม่ใช่  ณาเป  ดงันัน้เม่ือ  จุรฺ  ธาตุ

ประกอบกบั  ณาเป  ปัจจยัเช่นนี ้  ก็ต้องเป็นเหตกุตัตวุาจก). 

อธิบายหลักการแปลเหตุกัมมวาจก พอสังเขป   

 เหตกุมัมวาจก  จะประกอบด้วยปัจจยั  ๑๐ ตวั  ของกตัตวุาจกตวัใดตวัหนึง่ด้วย,  จะลง   

ณาเป  ปัจจยัของเหตกุตัตวุาจกด้วย,  ลง  ย  ปัจจยั กบัทัง้  อิ  อาคมหน้า  ย  เหมือนกมัม-

วาจกด้วย  (-าปิย), วิภตัติอาขยาต ท่ีมกัใช้ในเหตุกัมมวาจกนี ้ จะใช้กิริยาธาตุท่ีลงวิภตัติ

อาขยาต  ฝ่ายอตัตโนบทเป็นส่วนใหญ่. (ต้องแปลหนนุก่อนกิริยาว่า   ให้  เหมือนกนั) 

            องค์ประกอบหลกัจะต้องมี  ประธาน – อนภิหิตกตัตา –การิตกรรม –กิริยา 

                                                    (อ..............อนั...................ยงั...............กิริยา)  

- สามิเกน   ภริย    กมฺม    การาปิยเต = อ.กรรม  อนัสามี  ยงัภรรยา  ให้กระท าอยู่. 
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พเิศษ :- เหตกุมัมวาจกนี ้  ขอให้นกัเรียนสงัเกตเถิด   จะแปลกจากเหตกุตัตวุาจก  อย่างนี ้ 

- ประธานในประโยคเหตกุตัตวุาจก  พอมาเหตกุมัมวาจก  จะเปล่ียนจากปัฐมาวิภตัติ  

มาลงตติยาวิภตัติ (อนั....)  

- ตวักรรม  (สิ่งท่ีถกูกระท า) ในเหตุกตัตุวาจก  พอมาเหตกุัมมวาจก   จะเปล่ียนจาก 

ทตุิยาวิภตัติ  มาลงปัฐมาวิภตัติ ( อ. ....)  

- ตวัการิตกรรม (คนท่ีถูกใช้)  ในเหตุกัตตุวาจก  พอมาเหตุกัมมวาจก  จะลงทุติยา -

วิภตัติ  และแปลอยู่เหมือนเดิม  (ยงั.....) 

- ตวักิริยาในเหตกุตัตวุาจก ซึง่ลงปัจจยั ๔  ตวันัน้  และใช้วิภตัติฝ่ายปรัสสบท  พอมา

เหตกุัมมวาจก  จะลงปัจจยัตามข้อก าหนดของเหตกุัมมวาจกดงัท่ีกล่าวมา และใช้

วิภตัติฝ่ายอตัตโนบท   เช่น 

สามิโก  (ป. – อ.) สูท  (ท.ุ – ยงั)  โอทน  (ท.ุ – ซึง่)  ปาเจต ิ =  เหตุกัต. 

สามิเกน (ต. – อนั) สูท  (สเูทน ก็ได้)  โอทโน (ป. – อ.) ปาจาปิยเต = เหตุกัม. 

ได้เวลาทดสอบความเข้าใจกนัแล้ว  ขอรับ 

๑.  สตฺถา    วิหาเร   ภิกฺขนู    ธมฺม    เทเสติ.  (แสดง) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  ราชา    ปริุเส    ผลานิ    อาหราเปติ.      (น ามา) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  สตฺถารา  ธมฺโม  เทสิยเต. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔.  ภิกฺขนุา    สามเณร     จีวร    สิพฺพาปิยเต. (เย็บ)   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๕.  เถโร    ภิกฺข ู  วิหาเร   ธมฺม    สณุาเปติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  กมุาโร  “ อห   ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  มาตาปิตโร   ปตฺุเต   สิปปฺานิ (ศลิปะ)  อคฺุคณฺหาเปนฺติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๘.  พทฺุโธ    โลเก   อปุปฺชฺชิ.  โส   มนสฺุสาน    ธมฺม    เทเสติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๙.  ภิกฺขนุา     สามเณโร    โอวทิยเต. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๑๐. ตทา  ราชา  ชเน  วิหาร    การาเปสิ.   โส    ต    วิหาร    สตฺถ ุ  เทติ.  สตฺถา   ภิกฺข ู  สาธุการ      

       (สาธุการ)   ทาเปสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปลประโยคแทรก 

       ประโยคแทรกนัน้  มีอยู่  ๒  ประเภท  คือ 

๑.  ประโยคอนาทร    คือ  ประโยคท่ีมีบทนามนามประกอบด้วยฉฏัฐีวิภตัต ิ   และมีกิริยาท่ีลง 

ต  อนฺต  มาน  ปัจจยั  ประกอบด้วยฉฏัฐีวิภตัติเช่นกนั   มีค าแปลว่า  เม่ือ..... 

๒.  ประโยคลักขณะ  คือ  ประโยคท่ีมีบทนามนามประกอบด้วยสตัตมีวิภตัติ  และมีกิริยาท่ีลง  

ต  อนฺต  มาน  ปัจจยั  ประกอบด้วยสตัตมีวิภตัติเช่นกนั  มีค าแปลว่า  ครัน้เม่ือ.... 

      หลกัการก็คือ  ถ้าอยู่ต้นประโยคก็แปลได้เลย   ถ้าแทรกอยู่กลางประโยค   แทรกเข้ามาตอน

ไหน  ก็ให้แปลตอนนัน้ได้เลย 

- ประโยคอนาทร มีประธานและกิริยาประกอบด้วยฉฏัฐีวิภตัติ (ส่วนใหญ่จะใช้ อนฺต มาน  

ปัจจยัเป็นปัจจบุนักาลอย่างเดียว)  แปลว่า เม่ือ   เช่น 

           ตฺว ,   มม  วทนฺตสฺส,  อกฺโกสสิ. 

           อ.ท่าน,  เม่ือข้าพเจ้า  กล่าวอยู่  ย่อมด่า. 

- ประโยคลกัขณะ  จะมีประธานและกิริยาประกอบด้วยสตัตมีวิภตัติ   (ใช้ อนฺต  มาน  ต-  

ปัจจยั  แต่นิยมใช้  ต ปัจจยัมากกว่า  จงึมกัเป็นอดีตกาล)  แปลว่า ครัน้เม่ือ   เช่น 

           เถโร,  เวลาย  สมฺปตฺตาย,  วิหาร   ปวิสติ. 

           อ.พระเถระ, ครัน้เม่ือเวลา ถึงพร้อมแล้ว,  ย่อมเข้าไป  สู่วิหาร. 

 

ข้อควรรู้.....พเิศษ 

            ส าหรับประโยคแทรกนี ้  ถ้ากิริยาเข้าสมาสกบันามนามอยู่  ไม่ว่านามนามนัน้จะสมาส 

อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลงัก็ตาม  จะไม่สามารถแปลเป็นตวักิริยาได้   นกัเรียนจะต้องแปลให้เป็น

เหมือนวิกติกตัตาแทน  (แปลว่า เป็นผู้ ....)  แล้วให้โยค  อสฺ  ธาตเุข้ามาเป็นตวัคมุกิริยานัน้ โดย

ให้ลงวิภตัตติรงกบักิริยานัน้ๆ     โดยหลกัโยค  มีดงันี ้

- ในประโยคอนาทร 

ป.ุ นป.ุ สนฺตสฺส     สนฺตาน  สมานสฺส     สมานาน  

อิต. สนฺติยา      สนฺตีน  สมานาย      สมานาน  
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- ในประโยคลกัขณะ 

ป.ุ นป.ุ สนฺเต สติ    สนฺเตส ุ สมาเน    สมาเนส ุ

อิต. สนฺติยา      สนฺตีส ุ สมานาย    สมานาส ุ

- ตัวอย่างประโยคอนาทร  ที่มีกริิยาสมาสกับบทนาม 

ตสฺส  ปตฺุตสฺส  วยปปฺตฺตสฺส  (สมานสฺส), ปิตา  กาลมกาสิ. 

เม่ือบตุรนัน้  เป็นผู้ถึงแล้วซึง่วยั  มีอยู่,  อ.บิดา  ได้กระท าแล้วซึง่กาละ. 

- ตัวอย่างประโยคลักขณะ ที่มีกริิยาสมาสกับบทนาม 

         กฏุมฺุพโิก,  ปิตริ  กาลกเต  (สนฺเต), มาตร  ปฏิชคฺคิ. 

           อ.กฏุมุพี, ครัน้เม่ือบิดา เป็นผู้ มีกาละอนักระท าแล้ว  มีอยู่, ปฏิบตัิแล้ว  ซึง่มารดา. 

           สตฺถา,  รญฺเญ  นิสินฺนมตฺเต (สนฺเต),  ธมฺม   เทเสสิ. 

           อ.พระศาสดา,  ครัน้เม่ือพระราชา เป็นผู้สกัว่านัง่แล้ว  มีอยู่, แสดงแล้ว  ซึง่ธรรม. 

 

มีเท่าไร  ใส่ให้หมดเลยนะครับงานนี ้

๑.  เอกา  อิตฺถี,  อตฺตโน  สามิเก  มเต, อตฺตนา  สพฺพกิจฺจ   กโรติ.   

      (คนหนึง่. หญิง, ตน, สามี, ตาย, ตน, กิจทัง้ปวง, กระท า) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  นคเร สพฺเพ  ชนา, รญฺเญ  อาคเต,  ภายนฺติ. 

      (พระนคร, ทัง้ปวง, ชน, พระราชา, มา, กลวั) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  เถรสฺส  นิทฺท   อโนกกฺมนฺตสฺส, อกฺขิมฺหิ  โรโค  อปุปฺชฺชิ. 

      (พระเถระ, ความหลบั, ไม่ก้าวลง, นยัน์ตา, โรค, เกิดขึน้) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๔.  ปตฺุโต, อตฺตโน  ผเล  มาตรา  คหเิต, โรทติ. 

      (บตุร, ตน, ผลไม้, มารดา, ถือเอา, ร้องให้) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๕.  ปทมุานิ, อรุเณ  อุคคฺเต, ปปุผฺนฺติ, ตสฺมึ (อรุเณ)  อตถฺงคฺเต, ปตฺตานิ  ปิทหนฺติ. 

      (ดอกปทมุ, อรุณ, ขึน้ไป, บาน, นัน้, ตกไป, ใบ, ปิด) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๖.  เถรสฺส  ธมฺม   กเถนฺตสฺส, สพฺเพ  ชนา  สาธุการ   อท ส.ุ 

     (พระเถระ, ธรรม, กล่าว, ทัง้ปวง, ชน, สาธุการ, ได้ให้แล้ว) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๗.  เถโร, สามเณเร  อาคตมตเฺต (สนฺเต), ต  (สามเณร )  ปกฺโกสติ. 

      (พระเถระ, สามเณร, สกัว่ามาแล้ว, (มีอยู)่, นัน้, (สามเณร), ร้องเรียก) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๘.  สพฺเพ  ชนา, อตฺตโน  อตฺตโน  ธเน  นฏฺเฐ, โสจนฺติ. 

      (ทัง้ปวง, ชน, ตน, ตน, ทรัพย์, ฉิบหาย, เศร้าโศก) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

ลองถำมคนขำ้งๆสิ  เผือ่ไดค้ ำตออบ  ๕๕๕ 
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หลักการแปลวกิตกัิตตา 

              วิกติกตัตานัน้  คือบทคณุนาม หรือนามนามท่ีใช้ดจุคณุนาม  ซึง่แปลเข้ากบักิริยาว่ามี

ว่าเป็น  (ห ุภ ูอส ธาต ุรวมถึง  ชน ธาตดุ้วย)  เรียกว่า วิกติกตัตา   วิกติกตัตานีก็้เหมือนวิเสสนะ

คือแปลไม่ออกส าเนียงอายตนิบาต   มีค าแปลว่า เป็น....   เม่ือว่าโดยประเภทจ าแนกได้เป็น  ๓  

ประเภทหลกัๆ  คือ 

๑. วิกตกิัตตาที่เป็นคุณนาม  คือ ศพัท์คณุนามท่ีขยายนามนาม  มีลิงค์ วจนะ และวิภตัติ  

เหมือนกนักบันามนาม  แต่วางอยู่หน้าธาตวุ่า “มี”  ว่า  “เป็น”     เวลาแปลก็ต้องใส่ค าแปลหนนุ

ว่า  “เป็น”   ตวัอย่างเช่น 

- ราชา  รฏฺเฐ  ชนาน   อิสฺสโร  โหติ.   

           อ.พระราชา  เป็นใหญ่  แห่งชน ท.  ในแว่นแคว้น  ย่อมเป็น. 

๒. วิกตกิัตตาที่เป็นนามนาม   คือ  บทนามนามท่ีใช้เป็นดจุคณุนาม  ซึง่จะมีวจนะ วิภตัติ 

ตรงกบันามนาม  ส่วนลิงค์นัน้  อาจจะตรงกนับ้าง หรือต่างกนับ้าง แล้วแต่รากฐานของศพัท์

นัน้ๆ  หมายความว่า หากนามนามท่ีใช้เป็นดจุคณุนามนัน้เป็นลิงค์ไหน    แม้จะเอาไปขยาย

บทนามท่ีต่างลิงค์กนั  ก็ไม่ต้องเปล่ียนลิงค์ไปตาม  ศพัท์เดิมเป็นลิงค์อะไร   ก็คงเป็นลิงค์นัน้  

ตวัอย่างเช่น 

- พทฺุโธ  เม  วร   สรณ   โหติ.   

           อ.พระพทุธเจ้า  เป็นท่ีพึง่  อนัประเสริฐ  ของเรา  ย่อมเป็น. 

- อปปฺมาโท  อมต   ปท   (โหติ). 

อ.ความไม่ประมาท  เป็นทาง  อนัไม่ตาย  (ย่อมเป็น). 

๓. วิกตกิัตตาที่เป็นกริิยากิตก์    คือ   กิริยากิตก์   ท่ีประกอบด้วยลิงค์   วจนะ และวิภตัต ิ

เดียวกนักบันามนาม (บทประธาน)  แต่วางอยู่หน้าธาตวุ่ามีว่าเป็น หรือกิริยากิตก์ท่ีลง  ต  อนีย 

และ  ตพฺพ  ปัจจยั  แต่อยู่ในประโยคท่ีมี  อมฺห  หรือ  ตมฺุห  ศพัท์  เป็นประธาน    ส่วนกิริยานัน้

อยู่ตวัสดุท้าย  เวลาแปลก็แปลหนนุว่า  เป็นผู้ ......โดยโยคกิริยาว่ามีว่าเป็น  มาคมุ ตวัอย่างเช่น 

- อห   วิหาร   อาคโต (อมฺหิ) = อ.เรา  เป็นผู้มาแล้ว  สู่วิหาร  (ย่อมเป็น). 

- ปริุโส  อปุสมฺปนฺโน  โหติ = อ.บรุุษ  เป็นผู้อปุสมบทแล้ว  ย่อมเป็น. 
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 (ความข้อท่ี  ๓  นี ้ ให้นกัเรียนย้อนไปอ่านหน้า  ๗  ข้อ  ๒   ประกอบด้วย) 

     วิกติกตัตา ในประโยคภาววาจก  จะประกอบด้วยตติยาวิภตัติ  ตวัอย่างเช่น 

- ภิกฺขนุา  อกสีุเตน  ภวิตพฺพ . 

อนัภิกษุ  เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน  พงึเป็น. 

      วิกติกตัตานี ้ ถ้าหากว่าอยู่กลางประโยค  ก็ให้ใส่กิริยาว่ามีว่าเป็น  คือ หตฺุวา (เป็น)  มาเพ่ือ

รับวิกติกตัตานัน้ๆ   เช่น 

- ปริุโส ปพฺพชิตฺวา  ทกฺุโข  (หตฺุวา)  วิหาเร  วสติ. 

อ.บรุุษ  บวชแล้ว  เป็นผู้ มีทกุข์  (เป็น)  ย่อมอยู่  ในวิหาร. 

       วิกติกตัตา   ถ้าอยู่ท้ายประโยค   (คือไม่มีกิริยาคมุพากย์) ก็ให้ใส่กิริยาว่า มี ว่า เป็น  มารับ 

โดยให้บรุุษ วจนะ ตรงกนักบัประธานนัน้ๆ  และให้ถกูกาลในเร่ืองนัน้ๆ  ซึง่มีหลกัโยค.........ดงันี ้  

- ประธานเป็นปฐมบรุุษให้ใช้   โหติ โหนฺติ    

- ประธานเป็นมธัยมบรุุษให้ใช้  อสิ  อตฺถ    

- ประธานเป็นอตุตมบรุุษให้ใช้  อมฺหิ  อมฺห,  อสฺมิ  อสฺม   (ใช้ส าหรับปัจจบุนักาล)   

        ส าหรับอดีตกาลนัน้   ถ้าประธานเป็นปฐมบรุุษ  ให้ใช้  อโหสิ  อเหสุ    เป็นต้น   เช่น 

- น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  อย   ภิกข ุ ปาโป(โหติ),ปพฺุเพปิ  เอส (ภิกฺข)ุ  ปาโปเยว (อโหสิ). 

           ดกู่อนภิกษุ  ท.  อ.ภิกษุนี ้ เป็นคนบาป  (ย่อมเป็น)  ในกาลนีน้ัน่เทียว  หามิได้, 

           (อ.ภิกษุ) นัน่   เป็นคนบาปนัน่เทียว  (ได้เป็นแล้ว)  แม้ในกาลก่อน.     

พเิศษ :- ถ้าวิกติกตัตาเป็นกิริยากิตก์ท่ีลง   ต   ปัจจยั  ซึง่ประกอบด้วยธาตท่ีุมีกรรม  เวลาแปล    

ก็ต้องแปลให้เหมือนกมัมวาจก  คือ ต้องแปลไปหานามนามท่ีแปลว่า อนั..   (เป็นผู้อนั....)  เช่น 

- อย  (รุกฺโข)  เทวตาย  ปริคฺคหิโต  ภวิสฺสติ.  

(อ.ต้นไม้) นี ้ เป็นต้นไม้อันเทวดา  ถือเอารอบแล้ว  จกัเป็น. 

- ตฺว    มยา   โอวทิโต (อสิ). 

อ.ท่าน  เป็นผู้อันเรากล่าวสอนแล้ว  (ย่อมเป็น). 

       วิกติกตัตานี ้ หากแปลโดยพยญัชนะ  โดยมากนิยมแปลว่า  เป็น......ย่อมเป็น, เป็น.....

จักเป็น,  เป็น.......ได้เป็นแล้ว, หากแปลโดยอรรถ   นิยมแปลว่า เป็น......, 
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คิดจะเป็นเสือ.....ต้องรู้วิธีหาเหย่ือ 

๑.  สามเณโร  กิจฺเจส ุ ทกโฺข  โหติ.       (สามเณร, กิจ, ขยนั, เป็น) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  อห   ตว   นาโถ  (โหมิ).                   ( เรา, ท่าน, ท่ีพึง่, (เป็น) )  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา.                 (ทัง้ปวง, สงัขาร, ไม่เท่ียง) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔.  ราชา  มนสฺุสาน   ปมุโข.                  (พระราชา, มนษุย์, ประมขุ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๕.  พทฺุโธ  มนสฺุเสหิ  ปูชิโต  โหติ.          (พระพทุธเจ้า, มนษุย์, บชูา, เป็น) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  ราชา  ชเนหิ  มานิโต  อโหสิ.            (พระราชา, ชน, นบัถือ, ได้เป็นแล้ว) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  ปริุโส  อตฺตโน  ธเนน  ตุฏฺโฐ  (หตฺุวา)  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถ ุ สนฺติก   คนฺตฺวา อุปสมฺปนฺโน  โหติ. 

      (บรุุษ, ตน, ทรัพย์, ยินดี, (เป็น), ออกไป, พระศาสดา, ส านกั, ไป, อปุสมบท, เป็น)   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.....อย่ำทอ้สิ  หนทำงนีอี้กยำวไกลนะ สู้ๆ ..... 
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หลักการแปลวกิตกัิมมะ 
           วิกติกมัมะ  คือ บทนามท่ีลงทตุิยาวิภตัติและอยู่หน้า กร  ธาต ุ(กระท า)  ท าหน้าท่ีขยาย

บทนามนามท่ีลงทตุิยาวิภตัติอีกตวัหนึง่ (ซึง่อยู่ข้างหน้าตน)    

           หลักการสังเกต  คือ ในประโยคใด  ถ้ามีบทนามนามลงด้วยทตุิยาวิภตัติ (อยู่ข้างหน้า)  

และมีบทนามประกอบด้วยทตุิยาวิภตัติอีกตวัอยู่ข้างหลงันามนามนัน้ และอยู่ข้างหน้า กร  ธาต ุ  

บทนามท่ีอยู่ใกล้กบั  กร  ธาตนุัน้  คือ  ตวัวิกติกมัมะนัน่เอง (แปลว่า ให้, ให้เป็น)  ส่วนนามนาม

ท่ีลงทตุิยาวิภตัติและอยู่ข้างหน้านัน้  แปลว่า  ซึง่ 

           หลักการแปลวิกตกิัมมะ....แปล  กร  ธาตกุ่อน  แล้วแปลบทนามนามท่ีลงทตุิยาวิภตัติ 

(แปลว่า ซึง่)  เป็นล าดบัต่อมา  แล้วจงึค่อยแปล  ตวัวิกติกมัมะว่า  ให้,  ให้เป็น 

            วิธีใช้ค าแปลว่า  ให้,  ให้เป็น 

- หากว่าแปล  กร  ธาตท่ีุลง  ตฺวา  ปัจจยั  (กตฺวา) และวิกติกมัมะ  ก่อนกิริยาคมุพากย์ใน 

ประโยคนัน้  วิกติกมัมะนัน้แปลว่า  “ให้เป็น”   เช่น 

เตนหิ  เขตฺต   เทฺว  โกฏฺฐาเส  กตฺวา  ต  (โกฏฺฐาส )  กโรหิ 

           ถ้าอย่างนัน้   อ.ท่าน  ท าแล้ว  ซึง่นา  ให้เป็นส่วน  ๒   จงท า  ซึง่ส่วนนัน้ 

- หากว่าในประโยคใด  วิกติกมัมะอยู่ใกล้กบั กร ธาต ุและ กร  ธาตนุัน้เป็นกิริยาคมุพากย์ 

ด้วย  วิกติกมัมะนัน้แปลว่า  “ให้เป็น”   เหมือนกนั    เช่น 

อห    ต  (ปริุส )  กฏุมฺุพสฺส   สามิก   กริสฺสามิ 
           อ.เรา  จกัท า  (ซึง่บรุุษ) นัน้   ให้เป็นเจ้าของ  แห่งขมุทรัพย์. 

- หากว่าในประโยคใด  วิกติกมัมะ และกิริยาว่า ท า (กตฺวา)   แปลงหลงักิริยาคมุพากย์ใน 

ประโยคนัน้  วิกติกมัมะตวันัน้  แปลว่า  “ให้”   เช่น 

ตฺว   อิม   อตฺถ   ปากฏ   กตฺวา  วเทหิ. 

           อ.เจ้า  จงกล่าว  ซึง่เนือ้ความนี ้ กระท า  ให้ปรากฏ. 

            วิกติกมัมะนัน้  จะเจอได้ในประโยคกตัตวุาจกและกมัมวาจก  มีวิธีสงัเกต......ดงันี ้ 

๑. ในประโยคกัตตุวาจก  วิกติกมัมะ  จะประกอบด้วยทตุิยาวิภตัติเหมือนตวัอวตุตกมัมะ  

(บทนามนามท่ีลงทตุิยาวิภตัติเช่นกนั  และอยู่ข้างหน้าตน) ส่วนวจนะ  อาจไม่เสมอกนัก็ได้    
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มีค าแปลว่า  ให้, ให้เป็น   ตวัอย่างเช่น 

- อห    ต  (ปริุส )  กฏุมฺุพสฺส   สามิก   กริสฺสามิ. 
           อ.เรา  จกัท า  (ซึ่งบรุุษ) นัน้   ให้เป็นเจ้าของ  แห่งขมุทรัพย์. 

- เตนหิ  เขตฺต   เทฺว  โกฏฺฐาเส  กตฺวา  ต  (โกฏฺฐาส )  กโรหิ. 

           ถ้าอย่างนัน้   อ.ท่าน  ท าแล้ว  ซึ่งนา  ให้เป็นส่วน  ๒   จงท า  ซึง่ส่วนนัน้. 

๒. ในประโยคกัมมวาจก   วิกติกมัมะนี ้ จะประกอบด้วยปฐมาวิภตัติเหมือนตวัประธาน  

ในประโยคนัน้  (ท าหน้าท่ีคล้ายคณุนาม) และวางอยู่ข้างหน้า  กร  ธาตเุช่นกนั  เช่น 

- สตฺถารา  ภิกฺข ุ ปาณาติปาตสฺส  อการโก  กโต. 

            อ.ภิกษุ  อนัพระศาสดา  ทรงกระท าแล้ว  ให้เป็นผู้ไม่ท า  ซึง่ปาณาติปาต. 

หมายเหต ุ ๑ : - ในบางประโยค  แม้ถ้ากิริยาว่า  ท า  (กตฺวา)  นัน้  ไมไ่ด้เขียนไว้   เวลาแปลก็

ต้องเติมเข้ามาเอง   เช่น 

- ตฺว    อิม   อตฺถ   ปากฏ   (กตฺวา)  วเทหิ. 

           อ.เจ้า  จงกล่าว  ซึง่เนือ้ความนี ้ (กระท า)  ให้ปรากฏ. 

           (กตฺวา  ในประโยคนี ้ไม่ออกส าเนียงว่า  “แล้ว”  เพราะแปลหลงักิริยาคมุพากย์) 

หมายเหต ุ๒ : - นอกจาก  กร  ธาตแุล้ว  ท่ีใช้ จรฺ  ธาตบุ้างก็มี  (มกัอยู่ในคาถา)  เช่น 

- (ปคฺุคโล)  ธมฺม   สจุริต   จเร.        

(อ.บคุคล)  พงึประพฤต ิ ซึ่งธรรม  ให้สจุริต. 

ได้เวลาซ้อมมือแล้ว  เตรียมตวั.... 

๑.  ภิกฺข ุ เอก   เถร   อตฺตโน  อาจริย   อกาสิ.     (ภิกษุ, เถระ, ตน, อาจารย์, ได้กระท าแล้ว) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  ปริุโส  เอก   อตฺถึ  อตฺตโน  เคเห  ทาสึ  กโรติ. 

      (บรุุษ, คนหนึง่, หญิง, ตน, เรือน, นางทาสี, กระท า)  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๓.  สาวตฺถิย   เถโร  สตฺถ ุ ธมฺม   มหาปญฺญาน   มนสฺุสาน   ปากฏ    เทเสติ. 

     (เม่ืองสาวตัถี, พระเถระ, พระศาสดา, ธรรม, ผู้ มีปัญญามาก, มนษุย์, ปรากฏ, แสดง) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๔.  เสฏฺฐิธีตา   เอก   มหาปญฺญํ  ปริุส    อตฺตโน  สามิก   กตฺวา  ต   ปฏิชคฺคติ. 

      (ธิดาของเศรษฐี, คนหนึง่, ผู้ มีปัญญามาก, บรุุษ, ตน, สามี, กระท า, นัน้, ปรนนิบตัิ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๕.  เถโร  สามเณร   อตฺตโน  อนฺเตวาสิก   กตฺวา  ต   สามเณร   โอวทติ. 

     (พระเถระ, สามเณร, ตน, อนัเตวาสิก, กระท า, นัน้, สามเณร, กล่าวสอน) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๖.  ภิกฺข ุ  อตฺถ    ปากฏ    วทติ.                    (ภิกษุ, เนือ้ความ, ปรากฏ, กล่าว)       

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  ปคฺุคโล   อตฺตาน   อตฺตโน  นาถ   กโรติ.   (บคุคล, ตน, ตน, ท่ีพึง่, กระท า) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

(ขอ้ ๓  กบั  ขอ้ ๖......ลองอ่ำนหนำ้  ๓๐  ตอรง หมายเหตุ :- ๑  ดูนะครับ) 
------------------- 
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หลักการแปล  ตุ   ปัจจัย 

           ตุ   ปัจจยันัน้  มีอยู่  ๒  ประเภทหลกัๆ  คือ  

๑. ตุ   ปัจจัยที่ใช้เป็นประธาน  แปลออกส าเนียงของปฐมาวิภตัติ  มีค าแปลว่า  “อ.อนั..” 

อยู่ในประโยคท่ีมี  วฏฺฏติ  (ย่อมควร), ยตฺุต   (ควรแล้ว), อยตฺุต   (ไม่ควรแล้ว) เป็นกิริยาคมุพากย์  

หรือมีบทว่า ปฏิรูป , อนรูุป ,  อนจฺุฉวิก  (สมควร) เป็นวิกติกตัตา  และมีธาตวุา่มีว่าเป็น (ภ ู ห ุ อส  

ธาต)ุ  เป็นกิริยาคมุพากย์    ตวัอย่างเช่น 

- มยา  ปลายิตฺวา  ปพฺพชิตุ   วฏฺฏต ิ=  อ.อนัอนัเรา  หนีไปแล้ว  บวช  ย่อมควร. 

- ตยา  เอว   กาตุ   อนจฺุฉวิก  = อ.อนัอนัท่าน  กระท าอย่างนี ้ เป็นการสมควร (ย่อมเป็น). 

          หลักการแปล  มีอยู่  ๕  ล าดบั  คือ 

- แปลตวั   ตุ    ว่า   อ.อนั-  แล้วพกัไว้ก่อน (อย่าพึง่แปลบทกิริยาท่ีประกอบกบั  ตุ  นัน้) 

- แปลบทนามนามท่ีลงด้วยตติยาวิภตัติ (แปลว่า อนั)   ซึง่เป็นคนท่ีท ากิริยานัน้ๆ  ถ้าไม่มี  

นกัเรียนต้องโยคขึน้มา  โดยการโยคนัน้ ให้ดท่ีูเนือ้เร่ืองเป็นส าคญั ว่าควรโยคศพัท์ไหน 

- แปลบทขยายนามนามนัน้  หรือกิริยาตวัอ่ืนซึง่วางอยู่ข้างหน้า ตุ   ปัจจยันัน้ (ถ้ามี)  

- แปลตวักิริยาท่ีประกอบอยู่กบั  ตุ  ปัจจยันัน้  (ท่ีพกัไว้ตัง้แต่แรก)  

- แปลกิริยาคมุพากย์           

ตวัอย่างล าดบัทัง้  ๕  

  ๒      ๓         ๓               ๓           ๔   ๑      ๕ 

มยา  อิโต < ฐานโต < ปลายิตฺวา  ปพฺพชติุ    วฏฺฏติ. 

           อ.อนัอนัเรา  หนีไปแล้ว  จากท่ีนี ้  บวช  ย่อมควร. 

๒. ตุ  ปัจจัย ที่เป็นจตุตถีวภิัตต ิ  แปลว่า  เพ่ือการ....,เพ่ืออนั.... ซึง่จะอยู่หน้ากิริยาหลาย 

ธาต ุเช่น  สกฺโกติ (อาจ,สามารถ), อิจฺฉติ  (ปรารถนา)  เป็นต้น    ตุ   ท่ี  ๒  นี ้ ท่ีเข้าสมาสก็มี  

ซึง่มกัจะสมาสกบั  กาม  ศพัท์  (แปลว่า  ใคร่)   เวลาสมาสนัน้  นิคคหิตของ  ตุ      จะถกูลบ  

เช่น  คนฺตุกาโม (ผู้ ใคร่เพ่ืออนัไป), โสตุกาโม (ผู้ ใคร่เพ่ืออนัฟัง)  เป็นต้น   

- อห   ธมฺม   โสตกุาโม  (โหมิ) = อ.เรา  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนัฟัง  ซึง่ธรรม  (ย่อมเป็น).            

- อห   เอว   กาตุ   สกฺโกมิ  =  อ.เรา  ย่อมอาจ  เพ่ืออนักระท า  อย่างนี.้ 
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ข้อควรรู้พเิศษส าหรับ ตุ   ปัจจัย 

๑. ตุ   ปัจจยัท่ีอยู่ประโยคเลขนอก  (เนือ้เร่ืองทัว่ไป ไม่ได้พดูคยุกนั) แปลว่า  เพ่ืออนั.... 

- ปริุโส  ธมฺม   โสตุ   อิจฺฉติ   = อ.บรุุษ  ย่อมปรารถนา  เพ่ืออนัฟัง  ซึง่ธรรม. 

๒. ตุ   ปัจจยัท่ีอยู่ในเลขใน (ประโยคพดูคยุ, ถาม, หรือคิด)  ให้สงัเกต  ดงันี ้

ก. ถ้าประโยคเลขในท่ีมี  ตุ   นัน้  มี   วฏฺฏติ,  อยตฺุต , ยตฺุต   เป็นต้น   ตามท่ีกล่าวมา 

นัน้เป็นกิริยาคมุพากย์  หรือมีบทว่า ปฏิรูป , อนจฺุฉวิก  อนรูุป  เป็นต้น  เป็นวิกติกตัตา      

ตุ   ปัจจยัในประโยคนัน้  จะเป็นประธาน  แปลว่า อ.อนั...... 

- ตยา  เอว   กาตุ   น  วฏฺฏต ิ = อ.อนัอนัท่าน  กระท าอย่างนี ้ ย่อมไม่ควร. 

ข. ถ้าไม่มีกิริยาคมุพากย์ท่ีกล่าวมาเช่น  วฏฺฏติ, อยตฺุต  เป็นต้น  หรือไม่มีพวกบทว่า   

ปฏิรูป ,  อนจฺุฉวิก   เป็นต้น   ตุ   ปัจจยัประโยคนัน้  ก็แปลว่า   “เพ่ืออนั.....”  เช่นกนั 

๓. ตุ   ปัจจยั ท่ีเป็นประธาน (อ.อนั)  ในการแปลโดยอรรถนัน้  ให้แปลว่า........... 

ก. การที่.................ย่อมควร,ควรอยู่ (ค าว่า ที่  แทนค าว่า “อนั” ของบทตติยา) 

ข. ควรท่ี...........................................(แปล วฏฺฏติ ก่อนเลย)  

- มยา  คาม   คนฺตุ   วฏฺฏติ =  การท่ีเรา ไปสู่บ้าน ย่อมควร, (ควรอยู่), (จงึจะควร). 

- มยา  คาม   คนฺตุ   วฏฺฏต ิ=  ควรท่ีเราจะไปสู่บ้าน 

๔. ตุ   ปัจจยัท่ีเป็นจตตุถีวิภตัติ (เพ่ืออนั)  ในการแปลโดยอรรถนัน้  ให้แปลว่า.......... 

ก. จะ............  เช่น  ปรารถนาจะ, ต้องการจะ,  

ข. เพ่ือจะ......  เช่น   ปรารถนาเพ่ือจะ, สามารถเพ่ือจะ, 

- ภิกฺข ุ ธมฺม   โสตุ   อิจฺฉติ = ภิกษุ  ปรารถนาเพ่ือจะฟังธรรม 

- เถโร  ทาน   ทาตกุาโม = พระเถระ ประสงค์จะให้ทาน........เป็นต้น 

๕. ถ้ากิริยาท่ีประกอบกบั  ตุ   ปัจจยันัน้  ลง  เณ  ณาเป  ปัจจยั ของเหตกุตัตวุาจก  เวลาจะ

แปล  ก็ต้องแปลตามข้อก าหนดของเหตกุตัตวุาจก  คือ ต้องแปลบทนามนามท่ีลงทตุิยา

วิภตัติ (ท่ีแปลว่า  ยงั) ก่อน  แล้วจงึค่อยแปลกิริยานัน้  (เพ่ืออนัยงั.......ให้......) เช่น 

- ปริุโส  ภริย   โภชน   โภเชตกุาโม  โหติ  

           อ.บรุุษ  เป็นผู้ ใคร่  เพื่ออันยังภรรยาให้บริโภค  ซึง่โภชนะ  ย่อมเป็น. 
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มาเพิม่ความเข้าใจกนัเถอะ 

๑.  ตยา  วิหาร   คนฺตฺวา  ธมฺม   โสตุ   วฏฺฏติ.       (ท่าน, วิหาร, ไป, ธรรม, ฟัง, ควร) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  เสฏฺฐี  ธมฺม   โสตุกาโม  หตฺุวา  วิหาร   คโต.  (เศรษฐี, ธรรม, ใคร่เพ่ืออนัฟัง, เป็น,วิหาร, ไป) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  ราชา  ทาน   ทาตุกาโม โหติ               (พระราชา, ทาน, ใคร่เพ่ืออนัถวาย, เป็น) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔.  อาจริโย  สามเณร    ปาล ึ สิกขฺาเปตุกาโม  หตฺุวา   ต   สามเณร   อามนฺเตส ิ

      (อาจารย์, สามเณร, บาลี, ใคร่เพ่ืออนั......ให้ศึกษา,เป็น, นัน้, สามเณร, เรียกมาแล้ว)  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๕.  สามเณเรน  ทส  สีลานิ  รกขฺิตุ   วฏฺฏติ      (สามเณร, ๑๐, ศีล, รักษา, ควร) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  โกวิโท  ภิกฺข ุ  ธมฺม   ญาตุ   สกฺโกติ            (ฉลาด, ภิกษุ, ธรรม, รู้, อาจ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  อห   คนฺถธุร   ปูเรตุ   น  สกฺขิสฺสามิ             (เรา, คนัถธุระ, เพื่ออนั......ให้เต็ม, ไม่, อาจ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปลประโยคเลขใน 

      ประโยคเลขใน หมายถึง ประโยคท่ีอยู่ในเคร่ืองหมายค าพดู ค าถาม ค าปรึกษา เป็นต้น   

ซึง่ก่อนเข้าประโยคเลขในนัน้ ก็ให้แปล อิติว่า   “ว่า............”  หลงัแปลจบประโยคเลขในก็ให้

แปลปิดท้ายว่า  “ดงันี”้    (ว่า...........ดงันี)้   ซึง่ประโยคเลขในนีน้ัน้  จะมีเคร่ืองหมาย คือ   

- ต้นประโยคเลขใน จะใส่เคร่ืองหมาย   “    มาให้  ( “................ติ)   

- จบประโยคเลขใน จะใช้ อิติ ศพัท์ เป็นเคร่ืองหมาย   และอิติ  นัน้  จะสนธิอยู่กบับทตวั 

สดุท้ายของเลขในนัน้ๆ   ซึง่มีรูปแบบสนธิ พอเป็นตวัอย่าง  ดงันี ้

 โ – ติ    เช่น  “ อห   ตว  อาจริโยติ    (อาจริโย + อิติ) 

  - าติ    เช่น  “ ปริุโส  อตฺตาน   โอวทติ  อมฺมาติ  (อมฺม + อิติ) 

 เ – ติ     เช่น  “ อห   ต   คาม   คจฺฉามิ  อปุาสิเกติ    (อปุาสิเก + อิติ)  

ถ้าบทสดุท้ายในเลขในนัน้ๆ  ลง  อ   วิภตัติ  ก็ให้แปลง อ   นัน้เป็น  นฺ  ซึง่เป็นพยญัชนะท่ีสดุ

วรรคของ  ต  ( -นฺติ )  ตวัอย่างเช่น 

 “ ภาริย   เต  กมฺม   กตนฺติ  ( กต  + อิติ ) 

ถ้าบทสดุท้ายในเลขในนัน้ๆ  มีสระ  อิ  เป็นท่ีสดุ  ก็ให้ลบ อิ  ตวันัน้ แล้วให้ทีฆะ  อิ  ท่ี  อิติ 

เป็น อี  เป็น  อีติ  แล้วสนธิกบับทสดุท้ายนัน้ๆ     ตวัอย่างเช่น 

 “ ภิกฺข ุ ธมฺม   สณุาตีติ   ( สณุาติ + อิติ ) 

ถ้าบทสดุท้ายในเลขในนัน้ๆ  มีสระ  อ ุ เป็นท่ีสดุ  ก็ให้ลบ อิ  ท่ี  อิติ แล้วทีฆะสระ  อ ุ ของ

บทสดุท้ายนัน้เป็น  อ ู  แล้วจงึน าไปสนธิกบั อิติ    ตวัอย่างเช่น 

 “ สามเณโร  ธมฺม   สณุาตตูิ  ( สณุาต ุ+ อิติ ) 

ถ้าบทสดุท้ายในเลขในนัน้ๆ  มีสระ  อี  เป็นท่ีสดุ  ก็ให้ลบ อี  ตวันัน้ แล้วให้ทีฆะ  อิ  ท่ี  อิติ 

เป็น อี  เป็น  อีติ  แล้วสนธิกบับทสดุท้ายนัน้ๆ     ตวัอย่างเช่น 

 “ กหุ ึ คตา  นารีติ    ( นารี + อิติ ) 

      ศพัท์ท่ีเป็นเคร่ืองสงัเกตประโยคเลขใน  พอมีให้นกัเรียนได้สงัเกต  ดงันี ้ 

- บทอาลปนะ (ปริุส, กมุาร, อาวโุส, ตาต, อมฺม, ภนฺเต มหาราช, สามเณร  เป็นต้น) 

- ปริุสสพัพนามท่ีเป็นมธัยมบรุุษ และอตุตมบรุุษ  (ตฺว ,  ตมฺุเห,  อห ,  มย ) 



42                                              (หลักการแปลประโยคเลขใน) 

- กิริยาอาขยาตท่ีอยู่ในมธัยมบรุุษ และ อตุตมบรุุษ ( กโรมิ, คจฺฉาหิ, สณุาถ เป็นต้น)  

- อิติ ศพัท์ ซึง่สนธิเข้ากบัศพัท์ท่ีอยู่ข้างหน้า  (ดรููปแบบสนธิดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น) 

     ก่อนท่ีจะแปลประโยคเลขในนัน้  นกัเรียนต้องแปลค าหรือกิริยาท่ีจะใช้เปิด อิติ ศพัท์ก่อน จงึ

จะแปลประโยคเลขในได้   ตวัอย่างเช่น 

- ราชา   " อห   ธมฺม   สณุามีติ  จินฺเตสิ. 

                   อ.พระราชา  ทรงด าริแล้วว่า  “ อ.เรา จกัฟัง  ซึง่ธรรม  ดงันี.้ 

 บทว่า   สณุามีติ  แยกศพัท์เป็น  สณุามิ + อิติ 

 ราชา,  อิติ  และ จินฺเตสิ เป็นประโยคเลขนอก   

 อห   ธมฺม   สณุามิ  เป็นประโยคเลขใน  ซึง่ขยายความของค าว่า จินฺเตสิ (คิด) ว่าคิดอะไร 

คิดเร่ืองอะไร  คิดอย่างไร เป็นต้น   จินฺเตสิ ก็คือค า (กิริยา) ท่ีมาเปิด อิติ ศพัท์นัน่เอง. 
 

วธีิการแปลเข้าประโยคเลขใน 

      ก่อนท่ีจะแปลประโยคเลขใน    ต้องแปลค ากิริยาหรือบทนามนามท่ีเป็นเจ้าของประโยคเลข

ในก่อน  ถ้าไม่มีค ากิริยาหรือนามเหล่านี ้ ต้องใส่เข้ามาเอง   และแปลก่อนข้อความในเลขในนัน้   

ซึง่มีวิธี  ดงันี ้

 ถ้าหลงัประโยคเลขใน  ยงัไม่จบประโยค   ยงัมีเนือ้ความต่อไปอีก (อิติ ระหว่างประโยค) 

กรณีนี ้ ให้ใส่กิริยาในระหว่าง  คือ ตฺวา ปัจจยั มาเปิดประโยคเลขใน    (ไม่ต้องโยคมาใส่ หากมี 

กิริยานัน้ปรากฏอยู่หลงั อิติ แล้ว)  ซึง่การโยคนัน้  ให้ดท่ีูข้อความในเลขในนัน้ๆ ดงันี ้

ถ้าประโยคเลขในเป็น    กริิยาในระหว่างที่ต้องเตมิเข้ามา  

ค าพดูสนทนา               วตฺวา กเถตฺวา อาโรเจตฺวา (กล่าวแล้ว,บอกแล้ว) 

ค าถาม                          ปจฺุฉิตฺวา     (ถามแล้ว) 

ความนกึคิด                          จินฺเตตฺวา    (คิดแล้ว) 

การฟัง                          สตฺุวา         (ฟังแล้ว) 

การรับรอง                          ปฏิสณิุตฺวา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา (ฟังตอบแล้ว, รับพร้อมแล้ว) 

การก าหนด                          สลฺลกฺเขตฺวา  (ก าหนดแล้ว) 
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ตวัอย่างการเติมกิริยาในระหว่างเพ่ือเปิดประโยคเลขใน 

 ราชา “อห ปิ  คมิสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  วิหาร   คโต. 

           อ.พระราชา  ทรงด าริแล้วว่า “ แม้ อ.เรา  จกัไป ดงันี ้  ไปแล้ว  สู่วิหาร. 

 หมายเหตุ :- กิริยาท่ีมาเปิดเลขในนัน้ ถ้าเป็นกิริยาอาขยาต อยู่ข้างหน้าประโยคเลขในก็ได้ 

ข้างหลงัประโยคเลขในก็ได้   แต่ถ้าเป็นกิริยากิตก์  จะอยู่ข้างหลงัเลขในอย่างเดียว  เช่น  

- ราชา “อห ปิ  คมิสฺสามีติ << จินฺเตตฺวา  วิหาร   คโต. 

                   อ.พระราชา  ทรงด าริแล้วว่า “ แม้ อ.เรา  จกัไป ดงันี ้  ไปแล้ว  สู่วิหาร. 

- ราชา   " อห   ธมฺม   สณุามีติ  <<  จินฺเตสิ. 

อ.พระราชา  ทรงด าริแล้วว่า  “ อ.เรา จกัฟัง  ซึง่ธรรม  ดงันี.้ 

- ราชา  จินฺเตสิ >>  " อห   ธมฺม   สณุามีติ. 

อ.พระราชา  ทรงด าริแล้วว่า  “ อ.เรา จกัฟัง  ซึง่ธรรม  ดงันี.้ 

 ในประโยคใด  มีแต่ประโยคเลขใน  ไม่มีประธานและกิริยาคมุพากย์ (คือเร่ิมต้นประโยค 

ใหมก็่เข้าเลขในเลย  และตอนจบเลขในก็จบประโยคใหญ่ด้วย) ในกรณีนี ้ ให้ใส่ทัง้ประธานและ 

กิริยาคมุพากย์มาเปิดประโยคเลขในนัน้  ส าหรับประธานท่ีจะโยคมานัน้ ให้นกัเรียนดท่ีูประโยค

ข้างหน้าก่อนว่าใครท าอะไร  ท่ีไหน  อย่างไร  ส่วนกิริยาท่ีจะโยคมาคมุพากย์นัน้ ให้ดท่ีูข้อความ

ในเลขใน  ว่าเป็นประโยคชนิดใด (กิริยาท่ีโยค วจนะต้องตรงกบัประธาน)  ซึง่มีวิธีโยค  ดงันี ้

ถ้าประโยคเลขในเป็น    กริิยาคุมพากย์ที่ต้องเตมิเข้ามา    

 ค าพดูสนทนา                       อาห,  อาห ส ุ        (กล่าวแล้ว) 

                                   กเถสิ, กเถสุ , กถยสึ ุ              (กล่าวแล้ว) 

                         อาจิกฺข,ิ   อาจิกฺขสึ ุ (บอกแล้ว) 

                                            อาโรเจสิ, อาโรเจสุ , อาโรจยสึ ุ  (บอกแล้ว) 

                                            วท,ิ วทสึ ุ        (กล่าวแล้ว) 

ความคิด                       จินฺเตส,ิ จินฺตยสึ,ุ จินฺเตสุ            (คิดแล้ว) 

ค าปรึกษา                       มนฺตยิ,มนฺตยสึ ุ       (ปรึกษากนัแล้ว) 

ค าถาม                                  ปจฺุฉิ, ปจฺุฉึส ุ        (ถามแล้ว) 
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ตวัอย่างการเติมกิริยาคมุพากย์เพ่ือเปิดประโยคเลขใน 

 อ.ุ (ราชา)  “ โอทน   ปจาหีติ (อาห). 

           อ.พระราชา  ตรัสแล้วว่า  “ อ.เจ้า  จงหงุ   ซึง่ข้าวสกุ  ดงันี.้ 

 (สามเณโร)  “ กึ  วเทสีติ (ปจฺุฉิ). 

อ.สามเณร  ถามแล้วว่า  “ อ.ท่าน  ย่อมกล่าว  ซึง่อะไร ดงันี.้ 

ค าอธิบายเพิม่เติมส าหรับตวัอย่างทัง้  ๒ 

ตัวอย่างที่ ๑  ในประโยคเลขใน  เป็นการสัง่ให้หงุข้าว  ซึง่เป็นการพดูคยุ  จึงโยค  อาห. 

ตัวอย่างที่ ๒  ในประโยคเลขในนัน้  เป็นการถามว่า  กล่าว (พดู) อะไร  จงึโยค  ปจฺุฉิ. 

 ถ้าข้อความในประโยคเลขในท าพร้อมกิริยาท่ีอยู่หลงั  อิติ ศพัท์  กรณีนี ้ ให้ใส่นามนาม  

ตติยาวิภตัติ (แปลว่า  ด้วย) มาเปิดประโยคเลขใน    โดยแปลบทนามนามท่ีลงตติยาวิภตัตินัน้

หลงักิริยาท่ีอยู่นอก  อิติ แล้วจงึแปลเข้าใปในประโยคเลขใน  (ด้วย..........ว่า.........ดงันี)้   เช่น 

ถ้าประโยคเลขในเป็น    บทนามตตยิาวิภัตตทิี่ต้องเตมิเข้ามา 

ค าพดูสนทนา               วจเนน             (ด้วยค า) 

ค าถาม                                  ปจฺุฉเนน       (ด้วยการถาม)  

การก าหนดนกึ                       มนสิกาเรน    (ด้วยการกระท าไว้ในใจ) 

ความนกึคิด                          จินฺตเนน          (ด้วยอนัคิด, ด้วยความคิด) 

ความคาดหวงั                       อาสาย           (ด้วยความหวงั) 

ความส าคญัมัน่หมาย            สญฺญาย        (ด้วยส าคญั) 

ตวัอย่างการเติมบทนามนามตติยาวิภตัติเพ่ือเปิดประโยคเลขใน 

 ปริุโส  “ คจฺฉ ตฺว , ธมฺม   สณุาหีติ  (วจเนน)  ภริย   เปเสสิ. 

อ.บรุุษ  ส่งไปแล้ว  ซึง่ภรรยา  ด้วยค าว่า  “ อ.เธอ  จงไป, อ.เธอ  จงฟัง ซึง่ธรรม  ดงันี.้ 

 สามเณโร  “ อห   อิธ   วสิสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  วิหาร   ปาวิสิ. 

อ.สามเณร  เข้าไปแล้ว  สู่วิหาร  ด้วยอนัคิดว่า  “ อ.เรา  จกัอยู่  ในวิหารนี ้ดงันี.้ 

 ปริุโส “ สปโฺป  อิมสฺม ึ เคเห อตฺถีติ  (สญฺญาย)  ภายติ. 

อ.บรุุษ  ย่อมกลวั  ด้วยส าคญัว่า  “ อ.ง ู มีอยู่  ในเร่ือนนี ้ ดงันี.้ 
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ข้อควรรู้เพิ่มเตมิของประโยคเลขใน   

 ประโยคเลขในนี ้  ยงัมีอีกแบบหนึง่  คือ ประโยคท่ีมีนามนามท่ีลงปฐมาวิภตัติ (อ.) เป็น

ตวัเปิด  อิติเข้าไป   (ประโยคท่ี  มี  อถ  นิบาต และมี บทว่า  เอตทโหสิ อยู่ใกล้ๆกนั) 

- อถสฺส  เอตทโหสิ, อถสฺสา  เอตทโหสิ, อถ  เนส   เอตทโหสิ  ฯลฯ 

ตัวอย่างเช่น :- 

อถสฺส (ปริุสสฺส)  เอตทโหสิ   “ เถโร  มม  สนฺติก   อาคจฺเฉยฺยาติ. 

ครัง้นัน้ อ.ความคิดนัน่  ได้มีแล้ว  แก่บรุุษนัน้ว่า  “ อ.พระเถระ  พงึมา  สู่ส านกั ของเรา  

ดงันี.้  

- อถสฺส       ตดับทเป็น  อถ   อสฺส  

- เอตทโหสิ  ตดับทเป็น  เอต   อโหสิ   

- เอต   ให้โยค  จินฺตน   เข้ามาเสมอ  แปลว่า อ.ความคิดนัน่ 

หลักแปล  ประโยค  อถ.....เอตทโหสิ  มี  ๒  แบบ  คือ 

- แปลทัง้ประธาน (เอต  จินฺตน )  ทัง้กิริยาคมุพากย์ (อโหสิ)  ก่อนเข้าอิติเลย  (เพ่ือกนัลืม)  

ซึง่จะแปลว่า  ครัง้นัน้  อ.ความคิดนัน่  ได้มีแล้ว  แก่.......นัน้ว่า.............ดงันี  ้ฯ 

- แปลประธานเสร็จเข้า  อิติ เลย  แล้วค่อยมาแปล กิริยาคมุพากย์ทีหลงั  (ระวงัลืมแปล) 

ซึง่จะแปลว่า  ครัง้นัน้  อ.ความคิดนัน่ว่า.............ดงันี ้  ได้มีแล้ว  แก่.......นัน้ ฯ 

 ถ้ากิริยาข้างนอก อิติ นัน้ บ่งถึง  ข่าวสาส์น, ปรบมือ, ตีกลอง, ดีดนิว้, โฆษณา, ประกาศ 

เป็นต้น    ก่อนจะแปลประโยคเลขใน  ให้ใส่ค าว่า  ญาปนเหตกุ   หลงั อิติ ศพัท์เสมอ  ซึง่แปลว่า    

มีอันให้รู้ว่า (ก่อนเข้า อิต)ิ........ดังนีเ้ป็นเหตุ (ตอนจบ อิต)ิ    ตวัอย่างเช่น 

 เถโร   “ ตฺว   ปมาณ   น  ชานาสีติ  (ญาปนเหตกุ )  อจฺฉร   ปหริ.  (ดีดนิว้) 

           อ.พระเถระ ประหารแล้ว ซึง่นิว้มือ  มีอันให้รู้ว่า  “ อ.ท่าน  ย่อมไม่รู้  ซึง่ประมาณ  ดังนี ้ 

         เป็นเหตุ. 

 ราชา  “ ชนา  สีลานิ  รกฺขนฺตตูิ  สาสน   เปเสสิ. (ส่งข่าวสาส์น) 

อ.พระราชา  ทรงส่งไปแล้ว   ซึง่ข่าวสาส์น   มีอันให้รู้ว่า   “ อ.ชน ท.  จงรักษา  ซึง่ศีล ท. 

ดังนีเ้ป็นเหตุ.  
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เปิด อิติ แล้ว  อย่าลืมปิดด้วยนะครับ  เดียวโจรเข้า ฮ่าๆ 

๑.  เถโร  สามเณร   ทิสฺวา  “ คจฺฉ  ตฺว ,  อาหาร   อาเนหีต ิ (วตฺวา)  ต   สามเณร   เปเสสิ.     
แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

๒.  ราชา  “ อห   ธมฺม   สณิุสฺสามีต ิ (จินฺเตตฺวา) วิหาร   คโต. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

๓.  เสฏฺฐี   สาสน    เปเสสิ  “ ชนา  มม  เคห   อาคจฺฉนฺต,ุ โภชนานิ  ทสฺสามีต.ิ  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๔.  เถโร   เอก   ปริุส   ทิสฺวา   “ ตฺว     อตฺตโน  ปมาณ   น  ชานาสีต ิ  อจฺฉร   ปหริ.   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๕.  เถโร  “ มม  ตมฺุเหหิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺตสฺส, ตมฺุเห   กิลมิสฺสถาต ิ อาห. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๖.  วิสาขา  “ วิหาร   คนฺตฺวา  สตฺถาร   วนฺทิสฺสามีต ิ วิหาร   อคมาสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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๗.  ปริุโส  ภริย   อามนฺเตตฺวา  “ มาตาปิตโร  เม  กาลมก ส,ุ ปพฺพชิสฺสามีต ิ  วิหาร   คโต. 
 แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๘.  ตทา  เอโก ปริุโส  อรญฺญ   ปวิสิตฺวา  เอก   ภิกฺขุ   ทิสฺวา “ อิมสฺส  ภิกฺขโุน  นาม   ปจฺุฉิสฺสามีต ิ

     ต   อปุสงฺกมิตฺวา  ปจฺุฉิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

๙.  สตฺถา  “  ภิกฺขนุา  นาม  ภิกฺขเว   ปาปกมฺม   น  กาตพฺพนฺต ิ ภิกฺขนู   ธมฺมเทสน   เทเสสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๑๐. ปริุโส “ พทฺุโธ  โลเก  อปุปฺนฺโนต ิ สตฺุวา  เคห   คนฺตฺวา  ภริย   อามนฺเตตฺวา  ต   อาห  “ ภทฺเท 

พทฺุโธ   โลเก  อปุปฺนฺโน, เอหิ,  มย    วิหาร   คนฺตฺวา  ตสฺส   ธมฺม    สณิุสฺสามาต.ิ   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

(ขอ้ ๓ กบั ขอ้ ๔  ลองยอ้นไปอ่ำนหนำ้   ๔๕  ดูดว้ยนะครับ) 

------------------- 
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หลักการแปลประโยคนิทธารณะ 

        ประโยคนทิธารณะ (ประโยคถอน) คือ   ประโยคท่ีตอนต้นจะกล่าวถึงนามนามโดยจ านวน 

รวมก่อน   ภายหลงักล่าวแยกถอนนามนามออกจากจ านวนท่ีรวมกนัอยู่นัน้    เพียงจ านวนหนึง่

บ้าง  เฉพาะท่ีต้องการบ้าง  หรือบางครัง้ถอนออกทัง้หมดก็มี  

         ประโยคถอนนี ้ นามนามจะประกอบด้วยฉฏัฐีวิภตัติ และสตัตมีวิภตัติ   มีวิธีแปล ดงันี ้

 ถ้าแปลโดยพยญัชนะ   จะนิยมแปลหนนุค าว่า “หนา” เข้ามาหลงัแปลบทนามนามนัน้   

(ฉฏัฐีวิภตัติ = แห่ง...........หนา, สตัตมีวิภตัติ = ใน..............หนา) 

 ถ้าแปลโดยอรรถ    จะนิยมแปล  ๒  แบบ  คือ 

ก. ถ้าลงฉฏัฐีวิภตัติ     นิยมแปลว่า  “บรรดา”    

ข. ถ้าลงสตัตมีวิภตัติ  นิยมแปลว่า   ใน.....,บรรดา......,ในบรรดา...,ในหมู่......ฯลฯ 

ตวัอย่างบทนิทธารณะท่ีเป็นฉฏัฐีวิภตัติ 

- เถโร  สามเณราน   เอก   ปกฺโกสิ. 

พยญัชนะ....... อ.พระเถระ  เรียกมาแล้ว  แห่งสามเณร ท. หนา  ซึง่สามเณร  รูปหนึง่.  

แบบท่ีนิยม..... อ.พระเถระ  เรียกมาแล้ว  ซึง่- แห่งสามเณร ท. หนา  -สามเณร รูปหนึง่.  

อรรถ.................บรรดาสามเณรทัง้หลาย พระเถระเรียกสามเณรรูปหนึง่มา.  

- ภิกฺขนู   โกวิโท  ภิกฺข ุ ธมฺม   ปาปณุาติ. 

พยญัชนะ............แห่งภิกษุ ท. หนา  อ.ภิกษุผู้ฉลาด  ย่อมบรรล ุ ซึง่ธรรม.  

อรรถ...................บรรดาภิกษุทัง้หลาย  ภิกษุผู้ ท่ีฉลาด  ย่อมบรรลธุรรม.   

ตวัอย่างบทนิทธารณะท่ีเป็นสตัตมีวิภตัติ 

- เตส ุ (ทวีส ุโคเณส)ุ  เอโก  (โคโณ)  มโต. 

พยญัชนะ............ในโค ท. ๒ เหล่านัน้หนา  อ.โค  ตวัหนึง่  ตายแล้ว.  

อรรถ...................บรรดาโคทัง้สองตวันัน้  โคตวัหนึง่ตายแล้ว.  

- ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนสฺุเสส.ุ 

พยญัชนะ............ในมนษุย์ ท. หนา   อ.มนษุย์ผู้ ฝึกแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐท่ีสดุ  ย่อมเป็น. 

อรรถ...................ในหมู่มนษุย์   มนษุย์ท่ีฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐท่ีสดุ.  
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ร่วมด้วยช่วยกนัแปล..สนกุนะ..ลองดสูิ 

๑. เตสุ  ปญฺจสุ  ชเนสุ   เทฺว  (ชนา)  อริยสาวกา   โหนฺติ.     

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  สตฺถา  ภกิขฺูน   เอก   (ภิกฺขุ ) อามนฺเตตฺวา  ตสฺส (ภิกฺขสฺุส)  ธมฺม   เทเสสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  สาวตฺถิย   เทฺว  ภิกฺข ู วสนฺติ.  เตสุ (ภกิขฺูสุ)  เอโก (ภิกฺข)ุ  ปาล ึ สิกฺขติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๔.  อนฺนปานเภสชฺเชสุ  โย (ภิกฺข)ุ  ย  (วตฺถุ )  อิจฺฉติ. ต  (วตฺถ)ุ  ตสฺส (ภิกฺขสฺุส)  สมฺปชฺชติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๕.  ปญฺจนฺน    ภกิขฺูน   เทฺว  (ภิกฺข)ู  โสตาปนฺนา  อเหสุ . 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  ตทา  เชตวเน   เทฺว  ภิกฺข ู วสนฺติ. เตสุ  (ภกิขฺูสุ)  เอโก (ภิกฺข)ุ  สตฺถ ุ ธมฺม   สตฺุวา  ต  (ธมฺม )   

     ปจฺจเวกฺขนฺโต (พจิารณา)   อรหตฺต   ปาปณิุ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปลบทสมาสบางตัว 
             ศพัท์นามนาม, คณุนาม, กิริยา,  หรือนามกิตก์ ท่ีสมาสอยู่กบั  ภาว, ฐาน, กาล  ศพัท์  

เป็นต้นนัน้  มีวิธีแปลเฉพาะตนอยู่   ซึง่จะยกมาให้ด ู พอเป็นตวัอย่าง ดงันี ้ 

 นามนาม + ภาว  ศพัท์  (ท่ีไม่ใช่ภาวสาธนะ)  แปลว่า  ความเป็นแห่ง............เช่น  

ตยฺุห     สมณภาโว =  อ.ความเป็นแห่งสมณะ.  ของท่าน. [พยญัชนะ] 

                                      =  ความเป็นสมณะของท่าน.  [อรรถ] 

 ธาตท่ีุลง  ย ุ ปัจจยั (ภาวสาธนะ) + ภาว ศพัท์  แปลว่า  ความเป็นคืออนั........เช่น   

เถรสฺส   วสนภาโว =  อ.ความเป็นคืออนัอยู่  ของพระเถระ.  [พยญัชนะ] 

                           =  ความท่ีพระเถระอยู่.  [อรรถ] 

 ธาตท่ีุลง  ย ุ ปัจจยั (อธิกรณสาธนะ) + กาล, ฐาน ศพัท์  แปลว่า .....เป็นท่ี....เช่น 

ตว   วิหาเร  วสนกาโล  =  อ.กาลเป็นท่ีอยู่ ในวิหาร ของท่าน.  [พยญัชนะ] 

                                             =  กาล (เวลา) ท่ีเจ้าอยู่ในท้อง.  [อรรถ] 

 คณุนาม +  กาล ศพัท์   แปลว่า  กาลแห่ง........เป็น.........เช่น 

อตฺตโน   มหลฺลกกาโล   =  อ.กาลแห่งตนเป็นคนแก่.  [พยญัชนะ] 

                                              =  กาล (เวลา) ท่ีตนแก่  [อรรถ]  

 กิริยาท่ีลง ต ปัจจยั  + นามนาม    มี  ๒  แบบ  คือ 

ก. ถ้ากิริยาเป็นสกมัมธาต ุ แปลว่า  .....อนั.....แล้ว เช่น 

มยา  กถิตธมฺโม =  อ.ธรรม อนัเรา กล่าวแล้ว. 

ข. ถ้ากิริยาเป็นอกมัมธาต ุ แปลว่า  .....อนั, ท่ี, ซึง่, ผู้ .....แล้ว เช่น 

คตปริุโส                   =  อ.บรุุษผู้ ไปแล้ว. 

 กิริยาท่ีลง  ต ปัจจยั + กาล ศพัท์  มี  ๒  แบบเช่นกนั  คือ 

ก.  ถ้ากิริยาเป็นสกมัมธาต ุ แปลว่า  กาลแห่ง......อนั......แล้ว เช่น 

                       ธมฺมสฺส   มยา   กถิตกาโล  =  อ.กาลแห่งธรรม  อนัเรา กล่าวแล้ว. 

                  ข.  ถ้ากิริยาเป็นอกมัมธาต ุ แปลว่า  กาลแห่ง................แล้ว เช่น 

                       ธมฺมสฺส   ฐิตกาโล  =   อ.กาลแห่งธรรม  ตัง้อยู่แล้ว. 
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 กิริยาท่ีลง  ต  ปัจจยั  + ภาว ศพัท์  ก็มี  ๒  แบบ  เช่นกนั  คือ 

ก.  ถ้ากิริยาเป็นสกมัมธาต ุ แปลว่า  ความท่ีแห่ง.......เป็น.......อนั.......แล้ว เช่น 

            ธมฺมสฺส   มยา   กถิตภาโว  =  อ.ความท่ีแห่งธรรม เป็นธรรม  อนัเรา กล่าวแล้ว. 

ข.  ถ้ากิริยาเป็นอกมัมธาต ุ แปลว่า  ความท่ีแห่ง.............เป็น.............แล้ว เช่น 

                      ธมฺมสฺส  ฐิตภาโว  =  อ.ความท่ีแห่งธรรม  เป็นธรรม ตัง้อยู่แล้ว. 

 บทว่า อตฺถิ + ภาว ศพัท์     แปลว่า  ความท่ีแห่ง...........มีอยู่      เช่น 

สญฺญาย   อตฺถิภาโว  =  อ.ความท่ีแห่งสญัญามีอยู่. 

 บทว่า นตฺถิ + ภาว ศพัท์     แปลว่า  ความท่ีแห่ง...........ไม่มีอยู่  เช่น 

โภชนสฺส   นตฺถิภาโว  =  อ.ความท่ีแห่งโภชนะไมมี่อยู่. 

มาเลยๆ  มาทดสอบความรู้ท่ีอ่านมาดีกว่า 

 ๑.  อห    ตว   วิหาเร  นิสินฺนภาว      ชานามิ,  อห   ปน   ตว  นิสีทนฏฺฐาน   น  ชานามิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๒.  ปริุโส  ภริยาย  เคเห  วสนภาว   ชานาติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  ภิกฺข ุ อตตฺโน  อาจริยสฺส  อตถฺภิาว   อาจิกฺขิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔. ตฺว    ปตตฺสฺส   มยา   คหติภาว    อาจริยสฺส  กเถหิ.   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

เอำแค่นีพ้อนะครับ  หลำยขอ้เกินไป  เดี๋ยวเครียด...เป็นห่วง. 
------------------- 
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หลักการแปลประโยคอุปมา 

          ประโยคอปุมา  คือ  ประโยคเปรียบเทียบเนือ้ความกบัเนือ้ความของประโยคใหญ่  โดยมี 

ศพัท์ท่ีเป็นตวับ่งบอก  คือ  วิย หรือ อิว ศพัท์ ประกอบอยู่ 

- วิย  แปลว่า  ราวกะ, ราวกะว่า, ดจุ, ดจุดงั, เหมือน, เหมือนกบั  

- อิว  แปลว่า  เพียงดงั, เพียงดงัว่า,   ดจุ, ดจุดงั, เหมือน, เหมือนกบั 

          ซึง่ในการแปลโดยพยญัชนะนัน้   วิย  ศพัท์  จะแปลว่า ราวกะ,ราวกะวา่  ส่วน  อิว  ศพัท์  

จะแปลว่า เพียงดงั. 

          หลักการใช้  วิย,  อิว  ทัง้  ๒  ศัพท์ 

 วิย  มกัใช้ในท้องนิทานธรรมดา   

 ส่วน อิว มกัใช้ในคาถาหรือฉนัท์   ซึง่  อิว ศพัท์นี ้ จะมีสระ  อิ อยู่หน้า  เวลาประกอบกบั

ศพัท์ท่ีตนอปุมา สามารถลบ อิ (อิว) เหลือไว้เพียง ว ตวัเดียวก็ได้  จะคงไว้อย่างเดิมก็ได้  

เพราะฉะนัน้เวลาแปล  นกัเรียนควรดใูห้ดีว่า เป็น ว ของ อิว (เพียงดงั) หรือว่า ว   นิบาต 

(เทียว)  วิธีสงัเกตก็คือ   ถ้า  ว  วางอยู่ห่างจากศพัท์หน้าของตน  ว  ตวันัน้  คือ  ว นิบาต  

แต่ถ้า  ว  นัน้วางติดกบัศพัท์หน้าของตน  ว  นัน้จะเป็น  ว   ของ  อิว  เช่น 

- ปาโต  ว  =  แต่เช้าเทียว   (ปาโต + ว) 

- จกฺก ว   =  เพียงดงั อ.ล้อ   (จกฺก  + อิว) 

 ประโยคอปุมานี ้ เม่ือแบ่งเป็นประเภทแล้ว  จะมีอยู่  ๔  แบบด้วยกนั  คือ   

 อุปมาลิงคัตถะ   คือ  ประโยคอปุมา  ท่ีลงปัฐมาวิภตัติ   ซึง่เปรียบเทียบตวัประธานของ 

ประโยคใหญ่นัน่เอง  วิธีแปลก็คือ  หลงัแปลตวัอปุมาเสร็จ  *จะต้องใส่กิริยาตวัเดียวกนักบักิริยา

ของประโยคใหญ่นัน้ๆเข้ามา  แต่ให้ประกอบกิริยาท่ีใส่มานัน้ด้วย  อนฺต  ปัจจยั  และต้องให้ตรง  

กบัลิงค์วจนะและวิภตัติ  ของตวัอปุมา,  วิย  ศพัท์ท่ีอปุมานัน้ ใช้ค าแปลว่า  ราวกะอ. .......เช่น  

- เทฺว อกฺขีนิ  *(วิชฺฌายนฺตี) ทีปสิขา วิย  *วิชฺฌายสุึ. 

            อ.นยัน์ตา ท. ๒    ดบัแล้ว   ราวกะ อ.เปลวแห่งประทีป  ดบัอยู่. 

 อุปมาวิเสสนะ   คือ  ประโยคอปุมาท่ีเปรียบเทียบการกระท า  ของนามนามในประโยค 

ใหญ่   (วิย  ท่ีอยู่หลงักิริยากิตก์ท่ีลง  อนฺต  มาน  ปัจจยั)  แปลว่า  ผู้ราวกะว่า...............เช่น 
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- เต   ชนา  กิลมนฺตา  วิย  อตฺตโน กมฺม    น  กโรนฺติ. 

           อ.ชน ท. เหล่านัน้   ผู้ราวกะว่าล าบากอยู่   ย่อมไมก่ระท า   ซึง่การงานของตน. 

 อุปมาวิกตกิัตตา  คือ  ประโยคอปุมาท่ีใช้เปรียบเทียบลกัษณะอาการ  ของนามนามใน 

ประโยคใหญ่   (วิย ท่ีอยู่หน้าธาตวุ่ามีว่าเป็น) แปลว่า  เป็นราวกะว่า.....,เป็นผู้ ราวกะว่า......,เช่น 

- สชุาตา  โถก  อากลุา วิย  โหติ. 

           อ.นางสชุาดา  เป็นผู้ราวกะว่าวุ่นวาย หน่อยหนึง่  ย่อมเป็น.  

 อุปมาวิกตกิัมมะ คือ ประโยคอปุมาท่ีเปรียบเทียบการท าให้เปล่ียนไป ของนามนามใน 

ประโยคใหญ่  (วิย  ท่ีอยู่หน้า  กร  ธาต)ุ  แปลหลงั  กร  ธาต ุว่า  ให้เป็นราวกะว่า.........เช่น  

- ปริุโส  เอก    อิตฺถึ   อตฺตโน   ภริย    วิย  อกาสิ. 

           อ.บรุุษ   ได้กระท าแล้ว  ซึง่หญิง  คนหนึง่  ให้เป็นราวกะว่าภรรยา ของตน. 

ท าให้ได้สิ.....ถ้านายแน่จริง.....ฮ่าๆ 

๑.  อกฺขีหิ   ธารา  ฉิททฺฆฏโต  อุทกธารา  วิย  ปคฺฆรนฺติ.  (อปุมาลิงคตัถะ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  เถโร  สามเณร   อตตฺโน  ญาตก   วิย  กโรติ.                (อปุมาวิกติกมัมะ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  โส   ภิกฺข ุ  คิลาโน   วิย  หตฺุวา  กิจฺจานิ  น  กโรติ.      (อปุมาวิกติกตัตา) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔.  สามเณรา  อปสฺสนฺตา  วิย   ต   เถร   น  วนฺทนฺติ.         (อปุมาวิเสสนะ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปลนิบาตบางจ าพวก 

        นิบาตนัน้  มีหลายประเภท  เช่น  นิบาตต้นข้อความ  นิบาตบอกกาล  นิบาตบอกอาลปนะ 

เป็นต้น  แต่ท่ีข้าพเจ้าจะน ามาอธิบายในท่ีน่ี  ประสงค์เอาแค่นิบาต  ๔  ตวั  คือ หิ, จ, ปน, วา 

อธิบายหลักการแปล  ห ิ นิบาต  พอสังเขป 

 หิ    นิบาตท่ีอยู่ประโยคแรกของเร่ืองนัน้ๆ  (ถ้าอยู่ในเลขใน ไม่นบั)  แปลว่า  ดงัจะกล่าว

โดยพสิดาร, ถ้าเร่ืองนัน้  เป็นเร่ืองสัน้ๆ  ก็แปลว่า  ดงัจะกล่าวโดยย่อ 

 หิ  นิบาตนอกจากนัน้  ส่วนมากจะแปลว่า  ก็  (ใช้ทัว่ๆไป) 

- ปริุโส  หิ  กมฺม   กโรติ  =  ก็  อ.บรุุษ  ย่อมกระท า  ซึง่กรรม. 

 หิ  นิบาตอยู่ในประโยคท่ีพดูถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ   แปลว่า  จริงอยู่ 

- สามิโก  หิ  ภริยาย  ปิโย  โหติ = จริงอยู่  อ.สามี เป็นท่ีรัก ของภรรยา ย่อมเป็น. 

 ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นการสัง่สอน  การแนะน า ตกัเตือน  เป็นต้น  แล้วประโยคหลงั  มี   

หิ  นิบาตวางอยู่  หิ  นิบาตนัน้  ส่วนมากจะแปลว่า  เพราะว่า,  ด้วยว่า. 

- ปริุโส  ปาป    น  กเรยฺย, ทกฺุโข  หิ  ปาปสฺส   อจฺุจโย 

อ.บรุุษ  ไม่พงึกระท า  ซึง่บาป, เพราะว่า  อ.การสัง่สม  ซึง่บาป   เป็นทกุข์  ย่อมเป็น. 

 หิ  ท่ีมาคู่กบั  ตสฺมา  (ตสฺมา  หิ)  แปลว่า  แล   (เพราะเหตนุัน้แล) 

อธิบายหลักการแปล  จ  นิบาต  พอสังเขป 

 จ  นิบาตโดยทัว่ๆไป  นิยมแปลว่า  ก็    

 ถ้าว่าประโยคท่ีอยู่ข้างหน้าหลายๆประโยค  พดูถึงสิ่ง, บคุคล, หรือสถานท่ี หลายๆอย่าง  

หรือพดูถึงความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ทีละประโยคๆ  พอมาถึงประโยคท่ีมี  จ  นิบาตอยู่  ซึง่

เป็นนิบาตต้นข้อความ (วางอยู่ตวัท่ี ๒) นัน้   ให้แปลว่า  อนึง่ 

 ในประโยคท่ีมีนามนามหลายๆบท  ซึง่ลงวิภตัติเดียวกนั    อยู่ใกล้ๆกนั และมี  จ  นิบาต  

วางอยู่หลงับทนามนามเหล่านัน้ทกุตวั  หรือหลงันามนามตวัใดตวัหนึง่     ให้แปลว่า  “ด้วย” 

(ถ้าศพัท์ลงวิภตัติเดียวกนัและถกู  จ  รวบอยู่ตวัใดตวัหนึง่ ตวัท่ีไม่มี  จ  ก็ต้องโยคเข้ามา) 

- ปริุโส  ปตฺุต   จ  ธีตร    จ  ลภิ = อ.บรุุษ  ได้แล้ว  ซึง่บตุร ด้วย  ซึง่ธิดา ด้วย. 

- ปริุโส  ปตฺุต  จ  ธีตร   (จ) ลภิ =  อ.บรุุษ  ได้แล้ว  ซึง่บตุร ด้วย  ซึง่ธิดา ด้วย. 
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อธิบายหลักการแปล  ปน  นิบาต พอสังเขป 

 ปน  นิบาตโดยทัว่ๆไป  แปลว่า  ก็ 

 ปน  นิบาต  ท่ีมาคู่กบั  จ  นิบาต  ( จ  ปน )  แปลว่า  ก็แล 

 ปน  นิบาต  ถ้ามาคู่กบั  ยถา  (ยถา  ปน)  แปลว่า  เหมือนอย่างว่า 

 ถ้าประโยคหน้า  มี  กิญฺจาปิ  (แม้ก็จริง), ปน  ท่ีอยู่ประโยคหลงัจะแปลว่า  ถึงอย่างนัน้ 

 ในเร่ืองใด  ประโยคข้างหน้าพดูถึงสิ่ง,  บคุคล, หรือสถานท่ีใด  แล้วพอมาประโยคหลงัก็ 

ยงัพดูถึงสิ่ง, บุคคล, หรือสถานท่ีนัน้  (พดูถึงประธานตวัเดียวกัน)  หากประโยคหลงันัน้  มี  

ปน  อยู่  ให้แปลว่า  แต่ว่า   เช่น 

- อห   วิหาร   คมิสฺสามิ, ธมฺม   ปน  น  สณิุสฺสามิ. 

อ.เรา  จกัไป  สู่วิหาร, แต่ว่า  อ.เรา  จกัไม่ฟัง  ซึง่ธรรม.   (พดูถึง เรา ทัง้ ๒ ประโยค) 

 ในเร่ืองใด  พดูอธิบายถึงลกัษณะ, การกระท า,หรือการเป็น  ท่ีแตกต่างกนัของนามนาม 

โดยแยกเป็นประโยคๆ    ประโยคหน้าพดูถึงสิ่งหนึ่ง  ประโยคหลงัพดูถึงอีกสิ่งหนึ่ง  หากว่า

ประโยคหลงันัน้  มี  ปน  หรือ  จ  นิบาต  อยู่  ให้แปลว่า  ส่วนว่า   เช่น 

- ตฺว   เคห   คจฺฉาหิ,  อห   ปน  วิหาร   คมิสฺสามิ. 

อ.ท่าน  จงไป  สู่เรือน, ส่วนว่า  อ.เรา  จกัไป  สู่วิหาร.  

อธิบายหลักการแปล   วา   นิบาต  พอสังเขป 

 วา  นิบาตนี ้ ก็คล้ายๆ  จ  นิบาตท่ีท าหน้าท่ีควบศพัท์หลายๆตวั    คือจะวางอยู่หลงับท 

นามนามท่ีตนควบเหล่านัน้   อาจจะวางอยู่เฉพาะข้างหลงันามนามตวัแรก  หรืออาจจะวาง

อยู่เฉพาะข้างหลงันามนามตวัท่ีสอง หรืออาจจะวางอยู่หลงันามนามทัง้  ๒  บท    ซึง่ถ้าวาง

อยู่เฉพาะตวัแรก  ตวัหลงัก็ต้องโยคมา  ถ้าวางอยู่ตวัข้างหลงั   ตวัแรกก็ต้องโยคเข้ามา   ค า

แปลนัน้  วา  ตวัแรก  ให้แปลว่า  “หรือ”    วา   ตวัท่ีสอง  ให้แปลว่า  “หรือว่า”   โดย  วา  ตวั

แรกนัน้จะแปลหลงันามนามบทท่ีอยู่หน้าตน  ส่วน  วา  ตวัท่ีสองนัน้   จะแปลก่อนนามนาม

ท่ีอยู่ข้างหน้าตน  เช่น 

- อห   ปตฺุต   วา  ธีตร   วา  ลภิตฺวา  มหาสกฺการ   กริสฺสามิ. 

อ.เรา  ได้แล้ว  ซึง่บตุร หรือ  หรือว่า ซึง่ธิดา  จกักระท า  ซึง่สกัการะใหญ่. 
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พเิศษ หลักการแปล   สเจ, เจ  นิบาต 

 สเจ  - ถ้าว่า, เจ  - หากว่า   ๒  ตวันีมี้อยู่ในประโยคใด  เม่ือแปลจบประโยคนัน้ครบทกุ 

ตวัแล้ว  ต้องใส่ค าแปลหนนุต่อท้ายประโยคนัน้ว่า  “ไซร้”   เช่น 

- สเจ  ตฺว   เคห   คมิสฺสสิ  = ถ้าว่า  อ.ท่าน  จกัไป  สู่เรือน ไซร้. 

- ปญฺุญญฺเจ    ปริุโส  กยิรา = หากว่า  อ.บรุุษ  พงึกระท า  ซึง่บญุ ไซร้. 

หมายเหตุ :-  สเจ  จะวางอยู่ตวัท่ี ๑  ของประโยค, ส่วน  เจ  จะวางอยู่ตวัท่ี  ๒  ของประโยค. 

มาประลองเชาว์กนัหน่อยมัย้ 

๑.  เอกสฺม ึ ห ิ สมเย  เทฺว  ภิกฺข ู  สตฺถ ุ  ธมฺม   สตฺุวา  วิหาเร  วสนฺติ. เตส ุ(ภิกฺขูส)ุ  เอโก (ภิกฺข)ุ   

      ต    ธมฺม   ปจฺจเวกฺขนฺโต   อรหตฺต   ปาปณิุ. (สมมติว่าน่ีเป็นนิทานเร่ืองยาวนะ) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๒.  สเจ  ปตฺุต    วา   ธีตร    วา  ลภิตฺวา  ตมฺุหาก   มหาสกฺการ   กริสฺสามิ.   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๓.  ตฺว    ทกฺโข  โหสิ,  ตฺว   ปน  พาโลสิ (พาโล+อสิ). 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๔.  โย  ปน  ภิกฺข ุ  พทฺุธสาสเน  ปาล ึ น  สิกฺขติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๕.  ตทา  ปน  เอโก  ทารโก   ภิกฺข ู  จ  สามเณเร  (จ)   ทิสฺวา   ปพฺพชิตกุาโม (หตฺุวา)  เคห    

      คนฺตฺวา  มาตาปิตนู   อาจิกฺขิตฺวา  วิหาร   คนฺตฺวา  สตฺถาร   วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช   ยาจิ.  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๖.  เอกา  ปน  ทาริกา  ยาคุ   วา  ภตฺต   (วา)  อลภตฺิวา  โรทติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  ตทา  สตฺถา   ภิกฺข ู  อามนฺเตตฺวา  “ ภิกฺขเว   ภิกฺขนุา  ทกฺเขน  ภวิตพฺพ , ภิกฺขนุา นาม ปาป-   

      กมฺม   น  กาตพฺพ ,   ทกฺุโข  ห ิ ปาปสฺส  อจฺุจโยติ  ธมฺมเทสน   เตส   (ภิกฺขนู )  เทเสสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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                                  หลักการแปล  อาท ิ ศัพท์ 

         อาทิ  ศพัท์นัน้   มีหลายค าแปล  เช่น  เบือ้งต้น,  เป็นต้น,      ถ้าหากสมาสอยู่ข้างหลงับท

นามนาม  ก็จะแปลว่า  เป็นต้น  ถ้าเป็นบทนามนามธรรมดา ก็แปลว่า  เบือ้งต้น , ในท่ีน่ีข้าพเจ้า

จะอธิบายเฉพาะ  อาทิ  ศพัท์ท่ีสมาสอยู่ข้างหลงัศพัท์อ่ืนๆเท่านัน้   

         อาทิ  ศพัท์นี ้ จะสมาสอยู่ข้างหลงันามนาม   ในกรณีท่ีต้องการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ   โดยย่อ  

เช่น  ของกินทัง้หลาย  มี ปลา  เป็นต้น,    ของกินนัน้มีมากมาย  ยากท่ีจะยกมากล่าวให้หมดได้   

จงึยกเพียง  ปลา  ขึน้มาเป็นตวัอย่างเท่านัน้  ค าว่า  เป็นต้น   นัน่แหละ คือ  อาทิ  ศพัท์ 

         อาทิ   ศพัท์ท่ีสมาสอยู่ข้างหลงันามนามนัน้  นบัเป็นวิเสสนะ ของนามนามท่ีอยู่ข้างหลงั

ตน  เวลาแปล  จะแปลว่า  มี.............เป็นต้น       
 

ล าดับการแปล  อาท ิ ศัพท์ 

 แปลบทนามนามท่ีอยู่ข้างหลงัศพัท์ท่ีสมาสอยู่กบั อาทิ  ก่อน 

 ถ้าไม่มีนามนามท่ีอยู่ข้างหลงันัน้   ก็ให้ใส่เข้ามาเอง  โดยดท่ีูนามนามท่ีสมาสกบั  อาทิ   

ว่ามนัเป็นสิ่งใด  อยู่ในกลุ่มอะไร    และเวลาจะโยคมานัน้  ต้องดดู้วยว่า   ศพัท์ท่ีสมาสกับ  

อาทิอยู่นัน้  ลงวจนะ  และวิภตัติอะไร  เป็นลิงค์อะไร  ต้องโยคให้ตรงกนั  ข้าพเจ้าจะยกมา

ให้ด ูพอเป็นตวัอย่าง ดงันี ้

- ถ้าเป็นกลุ่มของกิน  ของใช้  ท่านมกัจะโยค  วตฺถุ ,  วตฺถนูิ   

- ถ้าเป็นกลุ่มคน  ท่านมกัจะโยค  นร , นเร - มนสฺุส , มนสฺุเส   

- ถ้าเป็นกลุ่มพระอรหนัต์ส าคญัๆ  จะโยค  มหาเถร ,  มหาเถเร – เถร , เถเร 

- ถ้าเป็นกลุ่มยา  เภสชั  จะโยค  เภสชฺช , เภสชฺชานิ   

- ถ้าเป็นกลุ่มสตัว์  ท่านมกัจะโยค  สตฺต , สตฺเต    

 จากนัน้  แปลศพัท์ท่ีสมาสอยู่กบั  อาทิ  ว่า   มี.....(นามนามท่ีสมาสอยู่).....เป็นต้น. 

 ถ้าหากว่านามนามท่ีสมาสอยู่กบั อาทิ ศพัท์นัน้มีหลายศพัท์ หลงัจากท่ีแปลตวัแรกเสร็จ    

ก่อนท่ีจะแปลตวัต่อๆไป  ให้ใส่ค าว่า  “และ”   ทกุครัง้ไป  (บทนามนามท่ีสมาสกนัอยู่หลายๆ

ตวัก็นยันีเ้ช่นกนั  คือ  ต้องใส่ค าว่า  และ  เสมอ) 
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ตัวอย่างการแปล  อาท ิ ศัพท์ 

 เถโร   ยาคภุตฺตาทีนิ  (วตฺถนูิ)  อาหรติ.   

อ.พระเถระ  ย่อมน ามา  (ซึง่วตัถ ุท.)   มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น.  

 สารีปตฺุตาทโย  (มหาเถรา)   ปณฺฑิตา  โหนฺติ. 

อ.พระมหาเถระ ท.  มีพระสารีบตุรเป็นต้น  เป็นผู้ฉลาด  ย่อมเป็น. 

 ปริุโส  สนุขาทีน   (สตฺตาน )  อาหาร   เทติ. 

อ.บรุุษ  ย่อมให้  ซึง่อาหาร  แก่สตัว์ ท.  มีสนุขัเป็นต้น. 

งานหนกัไม่เคยฆ่าคน....อดทนเข้าไว้นะครับ 

๑.  ปิตา   ปตฺุเต    สนุขาทโย (สตฺเต)  อาหราเปติ.  

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๒.  ราชา   ราชปริุเส   คนฺธมาลาทีนิ  คาหาเปตฺวา  วิหาร   อคมาสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๓.  ปริุสาทโย  (นรา)  อตฺตโน  อตฺตโน  กมฺมนฺต    กโรนฺติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๔.  ภิกฺข ู  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตจีวราทีนิ  (ปริขารานิ)  คเหตฺวา  สตฺถ ุ สนฺติก   คจฺฉนฺติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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๕.  ปริุโส   ยาคภุตฺตาทีนิ   อาหริตฺวา   วิหาร    คนฺตฺวา   สตฺถ ุ  อทาสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๖.  ยกฺขาทโย    อมนสฺุสา    สตฺตาน    ชีวิต    วิเหเฐนฺติ. (เบียดเบียน) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๗.  ราชา  อมจฺจาทโย  (ชเน)  ปกฺโกสิตฺวา   เต  (อมจฺจาทโย)  โอวทติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๘.  ยกฺขา   ปริุสาทโย (ชเน)  คเหตฺวา   เต  (ปริุสาทโย)   ขาทนฺติ. (เคีย้วกิน)   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๙.  ปตฺุตา  อมฺพผลาทีนิ  (ผลานิ)  มาตาปิตนู   เทนฺติ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

   ------------------- 
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หลักการแปลประโยคแบบ 

           ประโยคแบบ  คือ  ประโยคท่ีมีค าแปล   คงตวั  ตายตวั  ต้องแปลตามก าหนดนัน้ๆเสมอ  

ซึง่ในภาษาบาลี  ก็มีอยู่มากพอสมควร แต่ในท่ีนี ้ ข้าพเจ้าจะขอยกมาเฉพาะท่ีท่านจะเจอบ่อยๆ

ในการแปลธรรมบท  ดงันี ้

 ประโยคสนทนาในธรรมสภา    คือ  ประโยคท่ีภิกษุทัง้หลายจะสนทนากนัในโรงธรรม     

เป็นเหตกุตัตวุาจกเสมอ  ซึง่ก่อนจะเข้าเลขใน (ประโยคสนทนา) นัน้  จะต้องแปลตวัเปิด อิติ  

ก่อน   ในบางเร่ืองก็มีแต่กิริยามาให้  (สมฏฺุฐาเปสิ, สมฏฺุฐาเปสุ )     นกัเรียนจะต้องโยคนาม-

นามท่ีลงทตุิยาวิภตัติ  (ท่ีแปลว่า  ยงั) เข้ามา  เพ่ือให้ครบข้อก าหนดของเหตกุตัตวุาจก และ 

เข้าเลขในได้    ซึง่จะโยคอยู่เพียงศพัท์เดียว    คือ  กถ   แปลว่า  ยงัวาจาเป็นเร่ืองกล่าว     มี

วิธีแปล  ๒  แบบ  คือ 

- อ. ..........ยงัวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว  ให้ตัง้ขึน้แล้ว  ในธรรมสภาว่า ” ................ดงันี.้ 

- อ. ..........ยงัวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว ว่า “ ................ดงันี ้ ให้ตัง้ขึน้แล้ว  ในธรรมสภา. 

 ประโยคที่พระพุทธเจ้าถามภกิษุถงึเร่ืองที่สนทนากันในโรงธรรม    ต่อจากอนัแรก 

เลย  คือ  ขณะท่ีพระภิกษุก าลงัสนทนากนั  หากพระพทุธองค์เสด็จมาทอดพระเนตรเห็น   ก็

จะตรัสถามพระภิกษุทัง้หลายถึงเร่ืองท่ีก าลงัสนทนากนัอยู่     มีรูปแบบประโยค  ดงันี ้

- สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “ กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปจฺุฉิตฺวา...... 

- อ.พระศาสดา  เสด็จมาแล้ว  ตรัสถามแล้วว่า  “ ดกู่อนภิกษุ ท.  อ.เธอ ท.  เป็นผู้นัง่

พร้อมกนัแล้ว  ด้วยวาจาเป็นเคร่ืองกล่าวอะไร หนอ  ย่อมเป็น  ในกาลนี ้ ดงันี.้..... 

 ประโยคที่ภกิษุทัง้หลายตอบค าถามพระพุทธเจ้าในโรงธรรม        ซึง่จะอยู่ต่อจาก 

ประโยคท่ีพระพทุธเจ้าทรงถามเร่ืองท่ีภิกษุทัง้หลายสนทนากนัในธรรม   (อยู่ต่อจากกิริยาว่า  

ปจฺุฉิตฺวา  ประโยคก่อนหน้านี ้นัน่เอง)  ซึง่จะอยู่ในรูปแบบของประโยค  แทรก  ดงันี ้

- “ อิมาย  นามาติ วตฺุเต   =  (โยค..มย   เอตรหิ (อิมาย  นาม)  กถาย  สนฺนิสินฺนา อมฺห) 

(เลขนอกโยค  เตหิ  ภิกฺขหูิ, วจเน เป็น......เตหิ  ภิกฺขหู ิ“ อิมาย  นามาติ  วจเน วุตฺเต )      

- ครัน้เม่ือค าว่า ว่า   “ อ.ข้าพระองค์ ท.   เป็นผู้นัง่พร้อมแล้ว  ด้วยวาจาเป็นเคร่ือง

กล่าว  ช่ือนี ้ ย่อมเป็น  ดงันี ้  อนัภิกษุ ท. เหล่านัน้  กราบทลูแล้ว....... 
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 ประโยค  วุตเฺต (วจเน)  คือ ประโยคท่ีมีคนตอบค าถาม  หรือว่าสนทนาแทรกขึน้มาใน 

ระหว่าง  ซึง่จะอยู่ในรูปแบบของประโยคแทรก (ลงสตัตมีวิภตัติ)  เวลาจะแปลนัน้  ต้องโยค  

วจเน  (ครัน้เม่ือค า) เป็นประธานของกิริยาประโยคแทรกนัน้  แล้วโยคนามนามท่ีลงตติยา

วิภตัติ (แปลว่า อนั)  ซึ่งเป็นคนตอบในประโยคนัน้  จะโยคเป็นเอกวจนะหรือพหุวจนะนัน้  

แล้วแต่เนือ้ความตอนนัน้ๆ  จะอ านวย  แต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องโยค.      

วิธีแปล  =   ครัน้เม่ือค าว่า......................ดงันี ้ อนั..........(ท.) กล่าวแล้ว.    

- รญฺญา  “ คจฺฉ  ตฺว   ตาตาติ   วตฺุเต,  โส  ปริุโส  เวเคน  อคมาสิ. 

ครัน้เม่ือค าว่า  แน่ะพ่อ  อ.เจ้า  จงไป  ดังนี ้ อันพระราชา  ตรัสแล้ว,  อ.บุรุษ

นัน้  ได้ไปแล้ว  โดยเร็ว.   

- เถโร   ปุริส   อาห   “ ธมฺม   สุณาหีติ. (เตน  ปุริเสน) “อห   ภนฺเต  น  สุณิสฺสามีติ  
วตฺุเต,  เถโร   ต   (ปริุส )  โอวทิ. 

อ.พระเถระ  กล่าวแล้ว  กะบรุุษว่า  อ.เธอ  จงฟัง  ซึง่ธรรม ดงันี.้   ครัน้เม่ือค าว่า   

ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ   อ.กระผม  จักไม่ฟัง  ดงันี ้ อันบุรุษนัน้  กล่าวแล้ว,  อ.พระ

เถระ  กล่าวสอนแล้ว  ซึง่บรุุษนัน้.   

 ประโยค  ก ึ (ปโยชน )  คือ  ประโยคท่ีมี  กึ  ศพัท์อยู่ข้างหน้า  มีบทนามนามท่ีลงฉฏัฐี- 

วิภตัติอยู่ตรงกลาง  และมีบทนามนามท่ีลงตติยาวิภตัติอยู่ตวัสดุท้าย    

วิธีแปล   =   อ.ประโยชน์อะไร  ของ..............ด้วย.............ฯ 

- กึ   เม  ธเนน = อ.ประโยชน์อะไร  ของเรา  ด้วยทรัพย์. 

- กึ   เม  ฆราวาเสน = อ.ประโยชน์อะไร  ของเรา  ด้วยการอยู่ครองซึง่เรือน.  

 ประโยค  กมิงคฺ   ปน  (ก็  อ.องค์อะไรเป็นเหตเุล่า) คือ  ประโยคท่ีเป็นการเปรียบเทียบ 

     ความเหมือนกนัของ  ๒  ประโยค   เช่นว่า  ตกจาก  ชัน้  ๓  ยงัไม่ตาย  แล้วแค่ตกจากชัน้  ๒    

     จะตายได้อย่างไร  (คือไม่ตายทัง้ ๒ อย่างนัน่เอง), ประโยคนี ้ เป็นประโยคท่ีไม่สมบรูณ์   คือ       

     จะมีเพียงตวัประธานหรือศพัท์ท่ีบ่งถึงประธานเท่านัน้   เวลาแปลนัน้  นกัเรียนต้องโยคกิริยา   

     มาประกอบประโยคให้สมบรูณ์    ซึง่กิริยาท่ีโยคมานัน้   จะต้องเป็นกิริยาธาตตุวัเดียวกนักบั 

     กิริยาธาตุขุองประโยคหน้าและให้ประกอบด้วยภวิสสนัติวิภตัติ.........มีหลกั ดงันี ้
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- ถ้าประโยคข้างหน้า   กิมงฺค    เป็นประโยคปฏิเสธ  ประโยคหลงัซึง่มี  กิมงฺค   จะต้องเป็น 

           ประโยคบอกเล่า  (ไม่ปฏิเสธ) 

- แต่ถ้าหากว่าประโยคข้างหน้า  กิมงฺค     เป็นประโยคบอกเล่า   ประโยคหลงัซึง่มี   กิมงฺค      

จะต้องเป็นประโยคปฏิเสธ (  ใส่   น   ปฏิเสธมาหน้ากิริยาท่ีตนโยค) 

แบบประโยคหน้าปฏิเสธ  ประโยคหลงับอกเล่า 

- อตฺตโน  หตฺถปาทาปิ   น  วเส วตฺตนฺติ,  กมิงคฺ   ปน   ญาตกา  (วเส วตฺติสฺสนฺติ).  

แม้  อ.มือและเท้า ท.  ของตน   ย่อมไม่เป็นไป  ในอ านาจ, ก ็อ.องค์อะไรเป็นเหตุเล่า   

อ.ญาติ ท.  จกัเป็นไป  ในอ านาจ. 

แบบประโยคหน้าบอกเล่า   ประโยคหลงัปฏิเสธ 

- โลเก  สพฺเพ  มนสฺุสาปิ   มรนฺติ,  กมิงคฺ   ปน   สตตฺา  (น   มริสฺสนฺติ).  

แม้  อ.มนษุย์  ท.  ทัง้ปวง  ในโลก   ย่อมตาย,  ก ็อ.องค์อะไรเป็นเหตุเล่า    อ.สตัว์ ท.  

จกัไม่ตาย. 

ค าอธิบายเพิม่เติมส าหรับตวัอย่างทัง้  ๒ 

ตัวอย่างที่ ๑   เป็นการเปรียบเทียบว่า   แม้แต่มือเท้าท่ีเป็นของเรา  เวลาแก่ตวัไป  ก็ยงับงัคบั

ไม่ได้  จะไปบงัคบัญาติได้อย่างไรกนั  หมายถึงว่า เราไม่สามารถบงัคบัญาติได้ เหมือนท่ีเราไม่

สามารถบงัคบัมือเท้า ให้ท าสิ่งต่างๆท่ีต้องการ  เวลาแก่ตวัไป  (สรุปก็คือ  ไม่สามารถบงัคบัทัง้  

๒  อย่างท่ีว่ามานัน่เอง) 

ตัวอย่างที่ ๒   เป็นการเปรียบเทียบว่า   แม้แต่พวกมนษุย์ทกุคน  ยงัต้องตาย  จะไปนบัประสา

อะไรกบัพวกสตัว์   หมายถึงว่า  พวกสตัว์ก็ต้องตายเหมือนมนษุย์เช่นกนั  (สรุปก็คือ  ตายทัง้ ๒  

จ าพวก)        

 ประโยคตัง้ช่ือ  คือ ประโยคท่ีมีช่ือคน,สตัว์,ท่ี,สิ่งของ  สนธิอยู่กบั  อิติ  ศพัท์  แล้วมีบท 

ว่า  นาม   อยู่ข้างหลงั  และบทว่า  นาม   นัน้อยู่หน้ากิริยา  คือ  กรฺ  ธาต ุ ด้วย  ตวัอย่างเช่น   

     จลฺุลกาโลติ  นาม   กตฺวา, ติสฺโสติ  นาม   อก ส ุ  เป็นต้น   มีวิธีแปล  คือ  หลงัแปลกิริยาเสร็จ     

     ก่อนจะเข้าเลขใน  ให้โยคบทว่า  วจน   (ซึง่ค า)  เข้ามาหน้าบทว่า  นาม   แล้วจงึค่อยแปลเข้า   

     เลขใน  หลงัแปลเลขใน  และ  อิติ  ศพัท์เสร็จ  ให้แปลบทว่า  นาม   นัน้ว่า  “ให้เป็นช่ือ”    
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ส าหรับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของช่ือ (ผู้ ท่ีถกูตัง้ช่ือ) นัน้  จะอยู่ข้างหน้าของเลขใน และจะประกอบด้วย

ฉฏัฐีวิภตัติ  (แปลว่า ของ)  ซึง่จะแปลต่อจากบทว่า  นาม ,    ค าแปลประโยคแบบนี ้  คือ 

(ได้)กระท าแล้ว  ซึง่ค าว่า  อ.  ............ดงันี ้ ให้เป็นช่ือ  ของ............(นัน้)  ตวัอย่างเช่น 

- เสฏฺฐี    ตสฺส  ปตฺุตสฺส  จลฺุลกาโลติ   นาม    กริ. 

อ.เศรษฐี  กระท าแล้ว  ซึ่งค าว่า  อ.จลุลกาละ  ดังนี ้ ให้เป็นช่ือ  ของบตุรนัน้.  

- อิตฺถี    เอก   ปตฺุต   วิชายิ.  สา (อิตฺถี)  ตสฺส (ปตฺุตสฺส)  ติสฺโสติ  นาม   อกาสิ. 

อ.หญิง   คลอดแล้ว  ซึง่บตุร  คนหนึง่.  อ.หญิงนัน้  ได้กระท าแล้ว  ซึ่งค าว่า  อ.ติสสะ  

ดังนี ้  ให้เป็นช่ือ  ของบตุรนัน้. 

ได้เวลาเพิม่ทกัษะกนัแล้ว  ขอรับ. 

๑.  ปตฺุโต  มาตาปิตโร  อปุสงฺกมิตฺวา  “ ก ึ เม  ธเนน, อห   ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๒.  เอเต  ภิกฺข ู “ ตมฺุเหปิ   อตฺตโน  วฑฺุฒ ึ อิจฺฉถ, กมิงคฺ   ปน  มย  (อตฺตโน  วฑฺุฒ ึ น  อิจฺฉิสฺสาม)  
      อปุาสกาติ  อาห ส.ุ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๓.  มนสฺุสา  “ กหุ ึ คจฺฉถ  ภนฺเตติ  ภิกฺข ู ปจฺุฉิตฺวา   “ วิหาร   คจฉฺามาต ิ วุตเฺต,  เต  วนฺทสึ.ุ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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๔.  เสฏฺฐิโน   ภริยา  เอก    ปตฺุต   วิชายิตฺวา  ตสฺส  “ นนฺโทต ิ นาม   อกาสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๕.  ภกิขฺู   ธมฺมสภาย    กถ   สมุฏฺฐาเปสุ   “ อาวโุส  ติสฺโส ภิกฺข ุ มหาปญฺโญ  โหติ,  โส  สตฺถ ุ   
      ธมฺม   เทเสตุ   สกฺโกตีติ.   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๖.  สตถฺา   อาคนฺตวฺา   “ กาย  นุตถฺ  ภกิขฺเว  เอตรห ิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาต ิ ปุจฉิฺตวฺา, 
     “ อิมาย  นามาต ิ วุตเฺต, “ เตนหิ  ภิกฺขเว  สณุาถาติ  วตฺวา  เตส   เอก   ธมฺมเทสน    กเถสิ.    
แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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หลักการแปล/การใช้สังขยา 

            ศพัท์สงัขยานัน้  ก็เหมือนกบัศพัท์คณุนาม  ซึง่ท่านนิยมเรียงไว้หน้านามนามท่ีตนขยาย   

เพราะฉะนัน้  เวลาแปล  เม่ือแปลบทนามนามแล้ว  หากมีบทสงัขยาอยู่ข้างหน้า  ก็ให้แปลบท

สงัขยานัน้ต่อจากบทนามนามนัน้ทนัที  โดยออกส าเนียงเช่ือมบทบ้าง  ไม่ออกบ้าง  เช่น 

- เอโก  ปริุโส = อ.บรุุษ  คนหนึง่  (ค าว่า  คน   คือ ค าเช่ือมของบรุุษ) 

- สตฺต  โจรา = อ.โจร ท.  ๗   (ไม่ออกส าเนียงค าเช่ือมบท) 

 ต่อแต่นีไ้ป ก่อนจะท าการฝึกแปลสงัขยาแต่ละตวั  เรามารู้จกัการใช้สงัขยากนัก่อน   

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแปล  และการน าไปใช้ในชัน้ต่อๆไป  ดงันี ้

๑. เอก (๑)  ศพัท์ท่ีเป็นสงัขยา  เป็นเอกวจนะอย่างเดียว 

๒. ทฺวิ (๒) ถึง  อฏฺฐารส (๑๘)  เป็นพหวุจนะอย่างเดียว 

๓. ตัง้แต่  เอกนูวีสติ (๑๙)  ถึง  อฏฺฐนวตุิ  (๙๘)  เป็นเอกวจนะ  และอิตถีลิงค์ อย่างเดียว

เท่านัน้  แม้ว่าจะขยายศพัท์ท่ีเป็นพหวุจนะและลิงค์อ่ืน (ปุ  – นปุ ) ก็คงอยู่อย่างนัน้  ไม่

เปล่ียนแปลงไปตาม    

๔. ตัง้แต่  เอกนูสต   (๙๙)  ขึน้ไป  เป็นได้ทัง้สองวจนะ และเป็นนปุงสกลิงค์ 

 ส่วนการแจกสังขยาแต่ละตัวนัน้  มีวิธีดังนี.้..... 

๑. เอก – ติ – จต ุ ศพัท์  แจกได้ทัง้  ๓  ลิงค์  (มีในแบบ) 

๒. ทฺวิ  และ  ปญฺจ  ศพัท์  ในแบบมีแจกให้แล้วเช่นกนั  (ใช้แบบเดียวกนัใน  ๓ ลิงค์) 

๓. ตัง้แต่  ฉ  (๖)  ถึง  อฏฺฐารส (๑๘)  แจกเหมือน  ปญฺจ (๕) 

๔. ส่วนตัง้แต่  เอกนูวีสติ (๑๙)  ถึง  อฏฺฐนวตุิ  (๙๘)  มีวิธีแจกดงันี ้

- ถ้าสงัขยานัน้  มี   ส  เป็นท่ีสดุ (เช่น วีส) ให้แจกอย่าง  เอกนูวีส (๑๙) 

- ถ้าสงัขยานัน้  มี  อิ  เป็นท่ีสดุ  (เช่น สตฺตติ)  แจกอย่าง  รตฺติ  อิ  การันต์ในอิตถี

ลิงค์  ฝ่ายเอกวจนะอย่างเดียว 

- ถ้าสงัขยานัน้  มี  อี  เป็นท่ีสดุ   (เช่น สฏฺฐี)  แจกอย่าง  นารี   อี  การันต์ในอิตถี

ลิงค์  ฝ่ายเอกวจนะอย่างเดียว 
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๕. ตัง้แต่ เอกนูสต  (๙๙)  ขึน้ไป  แจกอย่าง  กลุ    อ  การันต์ในนปงุสกลิงค์  ทัง้ ๒ วจนะ 

 ตัวอย่างการแจกสังขยา จ านวน  ๑๙  ถงึ  ๙๘   

- เพ่ือภิกษุ ท.  ๒๓  =  เตวีสติยา  ภิกฺขนู  

- แห่งสามเณร ท.  ๘๐ = อสีติยา  สามเณราน  

            ตวัอย่างแรก    ภิกฺขนู     เป็น  อ ุ การันต์ ในปงุลิงค์   ลงจตตุถีวิภตัติ  ฝ่ายพหวุจนะ  ซึง่

มีสงัขยาท่ีขยาย  คือ  ๒๓  แต่จ านวน  ๒๓ นัน้  อยู่ในกฎท่ีว่า  ๑๙ – ๙๘  เป็น อิต. เอก. อย่าง

เดียว  และ เตวีสติ (๒๓) นัน้ มี  อิ  เป็นท่ีสดุ  จึงแจกอย่าง  รตฺติ  อิ   การันต์ในอิตถีลิงค์  ฝ่าย 

เอกวจนะ  เท่านัน้  โดยแจกให้ลงวิภตัติเดียวกบั  ภิกฺขนู   คือ  จตตุถีวิภตัติ  ซึง่  รตฺติ  ใน  จตตุถี

วิภตัติ  เอกวจนะ  มีรูปเป็น  รตฺติยา  ฉะนัน้  เตวีสติ  ซึง่ขยาย  ภิกฺขูน   จึงเป็น  เตวีสติยา  (ไม่

เปล่ียนแปลงไปตาม  ภิกฺขนู   เลย)   ตวัอย่างท่ี ๒ ก็พงึพจิารณาตามแนวนี.้ 

อธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกับสังขยา 

     สงัขยา แปลว่า การนบั   หมายถึง ศพัท์ท่ีเป็นเคร่ืองนบันามนาม   แบ่งออกเป็น  ๒  อย่างคือ 

                   ๑.  ปกติสงัขยา คือ นบันามนามโดยปกติ เพ่ือให้รู้ว่านามนามนัน้มีประมาณ  

                        เท่าใด  เช่น   เอก ๑,   ทฺวิ ๒,   ติ ๓,  จต ุ๔ เป็นต้น 

                        ๒.  ปรูณสงัขยา คือ นบันามนามท่ีเต็มในท่ีนัน้ๆ เจาะจงนบัเอาแต่หน่วยเดียว 

ตัวอย่างเช่น :- 

- ทส        ปริุสา   บรุุษ  ๑๐ คน      นบัจ านวนบรุุษทกุคน รวมเป็น ๑๐ คน (ปกติสงัขยา) 

- ทสโม  ปริุโส   บรุุษคนท่ี  ๑๐      กล่าวถึงคนสดุท้ายคนเดียวเท่านัน้ คือ คนท่ี ๑๐  

มิได้กล่าวถึงคนทัง้ ๑๐ คน  (ปรูณสงัขยาจงึเป็นเอกวจนะเสมอ)    

การใช้ ทวฺ ิศัพท์ (ย่อๆ) 
             ทฺวิ ศพัท์ นี ้ แจกเป็นแบบเดียวกนัทัง้ ๓ ลิงค์ 

                  ๑.   เม่ืออยู่หน้า  ทส, วีสติ, ตสึ   แปลงเป็น  ทวฺ และ พา    

                  ๒.   เม่ืออยู่หน้าสงัขยาตัง้แต่ จตฺตาฬีส ถึง นวตุิ  แปลงเป็น  เทวฺ และ ทวฺา   

                  ๓.   แปลงเป็น   ท ิบ้าง  เช่น    ทิโช  สตัว์เกิด  ๒ หน  (พราหมณ์ ฯลฯ) 
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                    ๔.  เม่ือเข้ากบันามนาม คง  ทฺวิ  ไว้บ้าง  เช่น  ทฺวิปาทา  (สตัว์ ๒ เท้า) 

                    ๕.  แปลงเป็น  ท ุ บ้าง  เช่น  ทปุฏ   วตฺถ   (ผ้า ๒ ชัน้ = สงัฆาฏิ ) 

การใช้ อุภ ศัพท์ 

             อภุ ศพัท์    ใช้กบัสิ่งท่ีมีอยู่เป็นคู่ ๆ ตามธรรมชาติ   หรือสิ่งท่ีรู้กนัทัว่ไปว่าอยู่คู่กนั  เช่น  

เมียและผวัทัง้สอง  อาจารย์กบัศิษย์ทัง้สอง    ลกูตาทัง้สอง     มือทัง้สอง  เป็นต้น 

การใช้ ต ิ ศัพท์ 

      ๑.   เม่ือเข้ากบัสงัขยาจ านวนสิบ แปลงเป็น   เต   เช่น เตรส,  เตวีสต ิ ฯลฯ 

      ๒.   เม่ือเข้ากบัสงัขยานามนาม คง ต ิไว้  เช่น  ติสต ,  ติสหสฺส    ฯลฯ 

      ๓.   เม่ือเข้ากบันามนาม คงเป็น    ต ิ หรือแปลงเป็น  เต  เช่น  ติโยชน    ๓ โยชน์  ฯลฯ  

การใช้ นว ศัพท์ 

       ๑.    นว ศพัท์ ท่ีเป็นสงัขยาคณุนาม แปลว่า  ๙   เช่น    นว ภิกฺข ู  อ. ภิกษุ ท. ๙ 

       ๒.    นว ศพัท์ ท่ีเป็นคณุนาม แปลว่า ใหม่   มกัลง ก ต่อท้าย   เช่น นวก + โอวาท =    

              นวโกวาท  แปลว่า โอวาทเพื่อภิกษุใหม่  

อธิบายมาเยอะแล้ว  มาลองความรู้กนัเถอะ 

๑.   เสฏฺโฐ  พทฺุโธ  ธมฺม   เทเสนฺโต   อฏฺฐารส  ภิกฺข ู โอวทติ.   

       (ประเสริฐท่ีสดุ, พระพทุธเจ้า, ธรรม, แสดง, ๑๘, ภิกษุ, กล่าวสอน) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

๒.  ทกฺโข  ภิกฺข ุ เทวฺ  กมฺมฏฺฐานานิ  อคฺุคณฺหนฺโต  พทฺุธธมฺเม  ปสีทติ. 

      (ขยนั, ภิกษุ, ๒,  กมัมฏัฐาน, เรียนเอา, ธรรมของพระพทุธเจ้า, เล่ือมใส) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

๓. กสุโล  สามเณโร   สฏฺฐิยา  อาจริเยหิ  โอวทิยมาโน   สณุาติ.    

    (ฉลาด, สามเณร, ๖๐, อาจารย์, กล่าวสอน,  ฟัง) 
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 แปล................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................... 

๔.  ปญฺจ   ภิกฺข ู คาม   ปิณฺฑาย  ปวิฏฺฐา. 

      (๕, ภิกษุ, บ้าน, บิณฑบาตร, เข้าไป) 

      แปล............................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................... 

๕.  อฏฺฐนฺน   ภควโต  สาวกาน   สงฺโฆ. 

      (๘, พระผู้ มีพระภาคเจ้า, สาวก, หมู่) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๖.  โสฬส  ชนา  สตฺถ ุ ธมฺม   โสตุ   วิหาร   อคม ส.ุ 

     (๑๖, ชน, พระศาสดา, ธรรม, ฟัง, วิหาร,  ไป) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๗.  อิตฺถิยา  ภตฺต    อสีตยิา  สนุขาน   ทินฺน .  

      (หญิง, ภตัร, ๘๐, สนุขั, ให้)   

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๘.  ทส  มาสา  อติกฺกนฺตา. 

      (๑๐, เดือน, ก้าวล่วง) 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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รูปแบบประโยคเร่ิมต้นเร่ือง 

         รูปแบบประโยคเร่ิมต้นเร่ือง  คือ  ประโยคบาลี  ท่ีท่านจะแต่งไว้ก่อนจะเล่าเร่ืองนัน้ๆ  โดย

จะพดูถึงประมาณว่า  เร่ืองนัน้ๆ  เกิดขึน้ตอนท่ีพระพทุธเจ้า  พระองค์เสด็จประทบัอยู่  ณ  วดั

ใด  ทรงปรารภใครในเพราะเร่ืองนัน้ๆ แล้วจงึตรัสคาถา  เป็นต้น  ซึง่มีรูปแบบคร่าวๆ ดงันี ้

 ............ต ิ  อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา.................วิหรนฺโต....................อารพฺภ  กเถสิ. 

 ............ต ิ  อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา.........นิสฺสาย.........วิหรนฺโต........อารพฺภ  กเถสิ.   

ล าดับการแปลประโยคเร่ิมต้นเร่ือง 

- แปล  สตฺถา 

- แปล  วิหรนฺโต  (ถ้ามี  นิสฺสาย  แปล นิสฺสาย กบั  บทท่ีอยู่ข้างหน้า  นิสฺสาย ก่อน) 

- แปลบทท่ีอยู่ข้างหน้า  วิหรนฺโต 

- แปล  อารพฺภ 

- แปล  บทท่ีอยู่ข้างหน้า  อารพฺภ 

- แปล  กเถสิ 

- แปล  อิม   ธมฺมเทสน  

- แปลเข้าอิติแล้วทบับทท่ีอยู่ใน อิติ   

- แปลปิดท้าย อิติ  ว่า   ดงันีเ้ป็นต้น ฯ  ตวัอย่างเช่น..........            

   “ อุฏฺฐานวโตติ  อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เวฬวุเน  วิหรนฺโต  กมฺุภโฆสกเสฏฺฐึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 

แปล :-  อ.พระศาสดา  เม่ือประทบัอยู่  ในวดัเวฬวุนั  ทรงปรารภ  ซึง่เศรษฐีช่ือว่ากมุภโฆสกะ                       

             ตรัสแล้ว   ซึง่พระธรรมเทศนานีว่้า   อฏฺุฐานวโต  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

เช่ือมัน่ในตวัเอง  แล้วลงมือท าอย่างสดุก าลงั 

๑.  “อปปฺมตโฺต  ปมตเฺตสูติ  อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เทฺว   สหายเก  ภิกฺข ู   

       อารพฺภ  กเถสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๒.  “อปปฺมาทรโต  ภกิขฺูติ  อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อญฺญตร   ภิกฺขุ   อารพฺภ   

       กเถสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๓.  “อปปฺมาทรโตติ    อิม    ธมฺมเทสน    สตฺถา   เชตวเน   วิหรนฺโต   นิคมติสฺสตฺเถร    อารพฺภ   

       กเถสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๔.  “น  เตน อริโย  โหตตีิ  อิม   ธมฺมเทสน   สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก   อริย   นาม  พาลิสิก  

     อารพฺภ  กเถสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๕.  “น  สีลพพฺตมตเฺตนาติ   อิม    ธมฺมเทสน    สตฺถา   เชตวเน   วิหรนฺโต   สมฺพหเุล   สีลาทิ- 

      สมฺปนฺเน   ภิกฺข ู อารพฺภ  กเถสิ. 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

------------------- 
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รูปแบบประโยคก่อนจบเร่ือง 

              รูปแบบประโยคก่อนจบเร่ือง  คือ  ประโยคบาลีท่ีบอกถึงผลในการแสดงพระธรรมของ

พระพทุธเจ้าในเร่ืองนัน้ๆ ว่า หลงัทรงตรัสสอนด้วยพระคาถาแล้ว  มีผลเกิดขึน้อย่างไรบ้าง  ซึง่ก็

มีรูปแบบประโยค พอให้ดไูว้เป็นตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

- เทสนาปริโยสาเน  พห ู โสตาปนฺนาทโย  อเหสุ . 

           ในกาลเป็นท่ีสิน้สดุลงแห่งเทศนา  อ.ชน ท. มาก  เป็นพระอริยบคุคล มีพระโสดาบนั  

           เป็นต้น  ได้เป็นแล้ว ฯ 

- คาถาปริโยสาเน  โส  เถโร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฐหิ. 

     ในกาลเป็นท่ีสิน้สดุลงรอบแห่งพระคาถา  อ.พระเถระนัน้  ตัง้อยู่เฉพาะแล้ว  ในโสดา-  

     ปัตติผล ฯ 

- เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสิ. 

อ.เทศนา  เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยประโยชน์  แก่มหาชน  ได้เป็นแล้ว ฯ 

- เทสนาวสาเน  พหนู   ชนาน   ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ. 

      ในกาลเป็นท่ีสิน้สดุลงแห่งเทศนา  อ.การรู้เฉพาะ(การบรรล)ุซึง่ธรรม  ได้มีแล้ว แก่ชน ท.    

       มาก ฯ   

- อญฺเญปิ  พห ู โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณุึส.ุ 

อ.ชน  ท.  มาก  แม้เหล่าอ่ืน  บรรลแุล้ว  ซึง่อริยผล ท. มีโสดาปัตติผล เป็นต้น ฯ 

- สมฺปตฺตปริสายปิ  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสิ. 

อ.เทศนา  เป็นเทศนาเป็นไปกบัด้วยประโยชน์  แม้แก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว ได้เป็นแล้ว ฯ 

- คาถาปริโยสาเน  พห ู โสตาปตฺตผิลาทีนิ  สจฺฉิกรึส.ุ 

ในกาลเป็นท่ีสิน้สดุลงรอบแห่งพระคาถา  อ.ชน  ท.  มาก  กระท าให้แจ้งแล้ว  ซึง่อริยผล 

ท. มีโสดาปัตติผล เป็นต้น ฯ 

(ท่ีเหลือจากนี ้ ก็มีการแปลและการวางท่ีคล้ายๆกนัทัง้สิน้) 

 

      ------------------- 
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เทคนิค/แนวคดิในการท าข้อสอบ 

           การจะท าข้อสอบได้ดีและถกูต้องนัน้  นกัเรียนต้องมีความรู้พืน้ฐานในหลกัไวยากรณ์ท่ีดี  

และมีความเข้าใจในหลกัการแปลท่ีแจ่มแจ้ง  ทัง้นกัเรียนจ าต้องเคยดหูนงัสือมามากพอสมควร  

ทัง้นีไ้ม่ใช่ว่า  นักเรียนดูไม่จบเล่มแล้วจะสอบตกซะทีเดียว  เพราะอย่างไรเสีย  ประโยคใน

ภาษาบาลี  โดยเฉพาะในธรรมบท  มีการวางและการใช้ศพัท์ท่ีซ า้กนัและคล้ายๆกนัมาก  ดงันัน้

แม้นว่าเราไม่ได้ดมูา  ก็สามารถจะท าข้อสอบนัน้ๆได้เช่นกนั  หากว่า  เรามีประสบการณ์ในการ

ฝึกฝน ทัง้ในส่วนไวยากรณ์และการแปลมามากพอสมควร 

          เม่ือว่าโดยรูปรวมแล้ว  นกัเรียนผู้จะผ่านด่านนีไ้ปได้  ต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิ ดงันี ้

- ต้องจ าและเข้าใจในหลกัไวยากรณ์ให้ดี 

- ต้องหมัน่ศกึษาหลกัการแปล  โดยอาศยัการอ่าน  การฝึกฝน และการแปลบ่อยๆ 

ในกรณีท่ีเจอข้อสอบ ซึ่งตนไม่เคยดูมา  หรือเคยดูมาแต่น้อยครัง้นัน้ ข้าพเจ้ามีเทคนิคและ 

แนวคิดเล็กๆ ในการเอาตวัรอด จากการสอบครัง้นัน้ๆ ดงัต่อไปนี ้

- ก าหนดประโยคหลกัไว้ โดยดท่ีูเคร่ืองหมายจบประโยค ( ฯ ) ว่ามีก่ีประโยค 

- เม่ือก าหนดได้แล้ว  นกึถึงล าดบัการแปลไว้ในใจ 

- เร่ิมแกะทีละประโยค  โดยหาศัพท์หรือบท ท่ีต้องแปลก่อนประธาน  แล้วค่อยไปแปล

ประธาน  ถ้าไม่มีประธาน  ให้ดท่ีูกิริยาคมุพากย์  และต้องแยกให้ออก ว่าเป็นวาจกอะไร  

โดยให้ดท่ีูปัจจยัท่ีประกอบอยู่กบักิริยาคมุตวันัน้  เม่ือรู้วาจกแล้ว  นกึถึงค าแปล แม่แบบ

ของวาจกนัน้ไว้ในใจ  เช่น ถ้าเป็นกัมมวาจก  ก็ต้องมีส่วนส าคญั ๓  อย่าง  คือ   อ. – 

อนั – กิริยา   หาให้ครบทัง้สามส่วนนีก่้อน เม่ือหาได้แล้ว ก็แปลตามล าดบัการแปลเลย 

- เม่ือกิริยาหรือศพัท์ไหนท่ีเราแปลไม่ได้  ให้คาดเดาจากเนือ้ความก่อนๆหรือหลงัๆ หาก

คิดไม่ออกจริงๆ ก็แปลทบัศพัท์เสีย แต่ขอให้ออกส าเนียงอายตนิบาตให้ชดัเจน (แต่ถ้า

ให้แนะน า ควรแปลออกดีกว่า แปลอะไรก็ได้ ท่ีคิดว่าน่าจะใช่และเข้ากับเนือ้ความใน

ตอนนัน้ๆ) 
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- ถ้าเจอประโยค  อิติ ท่ีซ้อนกันหลายๆประโยค  ก็ให้สงัเกตทท่ีเนือ้ความ  คือลองแปลดู

หลายๆแบบ และคิดดูว่า ตรงกับเนือ้ความในตอนนัน้ๆหรือไม่ แปลแล้วเข้าใจมัย้ สม

เนือ้เร่ืองมัย้ เป็นต้น   เช่นว่า    

มหาเถโร  “อย  ปุริโส  ‘ อหนฺเต  ทาน   เทมีต ิ วทตีติ  จินฺเตสิ ฯ 

ประโยคใหญ่ คือ  มหาเถโร  กบั  จินฺเตสิ  ส่วนท่ีเหลือ คือ เลขใน  ซึ่งมีสองเลขใน  คือ   ตัง้แต่    

อย ....................วทตีติ  เป็นเลขในใหญ่  ตัง้แต่  อหนฺเต.......... ...เทมีติ  เป็นเลขในเล็ก  ซึ่งก็

เป็นเลขในซ้อนของเลขในใหญ่  อย่างประโยคนี ้ ให้สงัเกตด ูมีกิริยาถึง ๓  ตวั  คือ  เทมิ   วทติ  

และ   จินฺเตสิ    จินฺเตสิ คือ กิริยานอก  กิริยาของมหาเถระ (มหาเถระคิดว่า) ส่วน  เทมิ  คือ 

กิริยา ท่ีเป็นค าพดูของบุรุษ  ซึ่งมหาเถระก าลงัคิดถึง    วทติ  ก็เป็นกิริยาการพดูของบุรุษ  ซึ่ง

มหาเถระก็ก าลงัคิดเช่นกนั  เวลาแปล ก็แปลตามล าดบัเนือ้ความ  

 แปล  มหาเถโร  กบั  จินฺเตสิ  ก่อน 

 แล้วมาแปล อย   ปริุโส  กบั  วทติ  เป็นล าดบัต่อมา  เพ่ือเข้าอิติเล็ก (อหนฺเต......เทมีติ) 

 จากนัน้จงึค่อยแปล ประโยคเลขในซ้อน คือ อหนฺเต........เทมีติ   

อ.มหาเถระ  คิดแล้วว่า  อ.บรุุษนี ้ ย่อมกล่าวว่า  อ.กระผม  จะถวาย  ซึง่ทาน  แก่ท่าน  

ดงันีด้งันี ้ ฯ  ดงันี ้อนัแรก คือของ  เทมีติ   ดงันี ้ ท่ีสอง  คือของ  วทตีติ   

            คิดว่า (จินฺเตสิ)  คือตวัเข้าเลขในใหญ่ เป็นกิริยาของมหาเถระ    พดูว่า (วทติ)  คือ  

            กิริยาเข้าเลขในเล็กซึง่เป็นค าพดูของบรุุษ ฯ     

อีกอนัหนึ่งท่ีควรสงัเกตไว้  ส าหรับชัน้ต้นนี ้ คือ  ถ้าเป็นเลขในใหญ่ จะใช้เคร่ืองหมาย ( “ )  ถ้า

เป็นเลขในเล็ก  จะใช้เคร่ืองหมาย ( ‘ )    (เร่ืองนีค้วรมีอาจารย์อธิบายต่อหน้า  จงึจกัรู้ชดัเจนได้) 

- เม่ือท าเสร็จ ๑  ประโยค  ควรตรวจทานทันที  ว่าแปลถูกล าดับ  ถูกวาจกหรือไม่ 

เนือ้ความฟังหรืออ่านรู้เร่ืองหรือไม่  ทัง้นีห้ากท าได้ก็จะไม่ต้องมาลบในภายหลงัอีก 

ต่อแต่นีไ้ป ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างบาลีมาให้เป็นท่อนๆ  แล้วจะท าการแปลโดยอรรถ

ตามล าดบั พอเป็นตวัอย่าง  เพ่ือเป็นอปุการะให้นกัเรียนได้ลองน าไปใช้ต่อๆไป ฯ 

      

 ------------------- 
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๑. สาวตฺถิย   กิเรโก  กลุปตฺุโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  วิหาเร  วสติ. 

โดยพยัญชนะ ได้ยินว่า  อ.กลุบตุร  คนหนึง่  ในเมืองช่ือว่าสาวตัถี  บวชแล้ว  ในศาสนา  ย่อม
อยู่  ในวิหาร ฯ 

โดยอรรถ ได้ยินว่า  กลุบตุรคนหนึง่ ในเมืองสาวตัถี  บวชในพระศาสนาแล้วอยู่ในวิหาร ฯ 

 

๒. จตฺตาโร  ภิกฺข ู  คาม   ปิณฺฑาย  อคม ส.ุ 

โดยพยัญชนะ อ.ภิกษุ ท. ๔  ได้ไปแล้ว  สู่หมู่บ้าน  เพื่อก้อนข้าว ฯ 

โดยอรรถ ภิกษุ  ๔  รูป  ได้ไปยงัหมู่บ้าน  เพื่อบิณฑบาต ฯ 

 

๓.  ตีณิ  ผลานิ  รุกฺขา  ปติตานิ. 

โดยพยัญชนะ อ.ผลไม้ ท.  ๓  ตกแล้ว  จากต้นไม้ ฯ 

โดยอรรถ ผลไม้  ๓  ลกู  ตกจากต้นไม้ ฯ 

 

๔.  มนสฺุสา  สตฺถ ุ  ธมฺม   โสตุ    วิหาร   คตา. 

โดยพยัญชนะ อ.มนษุย์ ท.  ไปแล้ว  สู่วิหาร  เพ่ืออนัฟัง  ซึง่ธรรม  ของพระศาสดา ฯ 

โดยอรรถ พวกมนษุย์  พากนัไปวิหาร   เพื่อฟังธรรมของพระศาสดา ฯ 

 

๕.  ราชา  ปริุเส  ภิกฺขนู    อาราม   กาเรสิ. 

โดยพยัญชนะ อ.พระราชา  ยงับรุุษ ท.  ให้กระท าแล้ว  ซึง่อาราม  เพื่อภิกษุ ท. ฯ 

โดยอรรถ พระราชา  ทรงรับสัง่ให้พวกบรุุษสร้างอารามขึน้  เพื่อภิกษุทัง้หลาย ฯ 

 

๖.  ราชา    ปริุเส    ผลานิ    อาหราเปติ.       

โดยพยัญชนะ อ.พระราชา  ย่อมยงับรุุษ ท.  ให้น ามา  ซึง่ผลไม้ ท.  ฯ 

โดยอรรถ พระราชา  ทรงรับสัง่ให้พวกบรุุษน าผลไม้ทัง้หลายมา (ถวาย) ฯ 
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๗.  สามเณโร  สีล   สมาทิยิตฺวา  ธมฺม   สณุาติ.          

โดยพยัญชนะ อ.สามเณร  สมาทานแล้ว  ซึง่ศีล  ย่อมฟัง  ซึง่ธรรม  ฯ 

โดยอรรถ สามเณรสมาทานศีลแล้วฟังธรรม ฯ 
 

๘.  สามเณเรน  ทส  สีลานิ  รกฺขิตุ   วฏฺฏติ. 

โดยพยัญชนะ อ.อนัอนัสามเณร  รักษา  ซึง่ศีล ท. ๑๐  ย่อมควร  ฯ 

 
โดยอรรถ 
 

ควรท่ีสามเณรจะรักษาศีล ๑๐ ฯ   

การท่ีสามเณรรักษาศีล ๑๐  ย่อมควร ฯ 

สามเณรควรรักษาศีล  ๑๐ ฯ 
 

๙.  อาจริโย  สามเณร    ปาล ึ สิกฺขาเปตกุาโม  หตฺุวา   ต   สามเณร   อามนฺเตสิ  

โดยพยัญชนะ อ.อาจารย์  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนัยงัสามเณรให้ศกึษา  ซึง่บาลี  เป็น  เรียกมาแล้ว  
ซึง่สามเณรนัน้  ฯ 

โดยอรรถ อาจารย์มีความประสงค์จะให้สามเณรเรียนบาลี  จึงเรียกสามเณรนัน้มา ฯ 

 

๑๐. ตยา  ม    นิสฺสาย   ชีวิต   ลทฺธ . 

โดยพยัญชนะ อ.ชีวิต  อนัท่าน  ได้แล้ว  เพราะอาศยั  ซึง่เรา  ฯ 

อ.ชีวิต  อนัท่าน  อาศยัแล้ว  ซึง่เรา  ได้แล้ว  ฯ 
โดยอรรถ ท่านได้ชีวิต  เพราะอาศยัเรา ฯ 

ท่านอาศยัเรา  จงึได้ชีวิต ฯ 
 

๑๑. เถโร  สามเณร   อตฺตโน  อนฺเตวาสิก   กตฺวา  ต   สามเณร   โอวทติ.  

โดยพยัญชนะ อ.พระเถระ  กระท าแล้ว  ซึง่สามเณร  ให้เป็นอนัเตวาสิก  ของตน  ย่อมพร ่า
สอน  ซึง่สามเณรนัน้ ฯ 

โดยอรรถ พระเถระ  ท าให้สามเณรเป็นอนัเตวาสิกของตนแล้ว พร ่าสอนสามเณรนัน้ ฯ 
 

๑๒. สพฺเพ  ชนา, อตฺตโน  อตฺตโน  ธเน  นฏฺเฐ, โสจนฺติ. 
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โดยพยัญชนะ อ.ชน ท.  ทัง้ปวง ครัน้เม่ือทรัพย์ ของตน ๆ ฉิบหายแล้ว  ย่อมเศร้าโศก ฯ 
โดยอรรถ คนทัง้หมด  เม่ือทรัพย์ของตนๆหมดไป ก็พากนัเศร้าโศก ฯ 

 

๑๓. เตส ุ ปญฺจส ุ ชเนส ุ  เทฺว  (ชนา)  อริยสาวกา   โหนฺติ.     

โดยพยัญชนะ ในชน ท.  ๕ เหล่านัน้หนา  อ.ชน ท.  ๒   เป็นพระอริยสาวก  ย่อมเป็น ฯฯ 
โดยอรรถ บรรดาชน  ๕  คนนัน้  ชน  ๒ คน  เป็นพระอริยสาวก ฯ 
 

๑๔. เถโร  สามเณร   อตฺตโน  ญาตก   วิย  กโรติ.                 

โดยพยัญชนะ อ.พระเถระ  กระท าแล้ว  ซึง่สามเณร  ให้เป็นราวกะญาติ ของตน  ฯ 
โดยอรรถ พระเถระ  ท าให้สามเณรเป็นเหมือนญาติของตน ฯ 
 

๑๕. สาลาย   นิสีทนฺตา  ภิกฺข ู อตฺตโน  อตฺตโน  อาสเน  นิสีทนฺติ. 

โดยพยัญชนะ อ.ภิกษุ ท.  เม่ือนัง่  บนศาลา  ย่อมนัง่  บนท่ีนัง่  ของตน ๆ ฯ 
โดยอรรถ พวกภิกษุ  เม่ือจะนัง่บนศาลา  ก็พากนันัง่บนอาสนะของตนๆ ฯ 
 

มาประลองกนัรอบสดุท้าย  ก่อนเข้าสงัเวียนจริง 

๑.  เถโร  สามเณร   ทิสฺวา  “ คจฺฉ  ตฺว ,  อาหาร   อาเนหีติ  (วตฺวา)  ต   สามเณร   เปเสสิ ฯ   
แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

๒.  ราชา  “ อห   ธมฺม   สณิุสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา) วิหาร   คโต ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๓.  กมุาโร  “ อห   ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๔.  สตฺถา    วิหาเร   จตนฺุน    ภิกฺขนู   กมฺมฏฺฐาน   อทาสิ ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

๕.  เอโก  โจโร  เอกสฺส  ภิกฺขโุน  จีวร   เถเนตฺวา  ปลายิ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๖.  นวตุิ  สามเณรา  คาเม  อาวาเส   มนฺเต  สชฺฌายนฺติ ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๗.  สพฺเพ  สตฺตา   อตฺตโน  อตฺถาย  ปญฺุญานิ  กเรยฺยุ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๘.  ธมฺมครุเกน   ภิกฺขนุา  สีลานิ  รกฺขิตพฺพานิ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๙.  อิมสฺม ึ โลเก  ปพฺพชิตา  สตฺเตส ุ  กรุณาภิยตฺุตา  ภเวยฺยุ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๑๐. เสฏฺฐิปตฺุโต  สาสเน  ปสนฺโน  วิหาร   คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช   ยาจิ ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

๑๑. ภิกฺขโุน  ธมฺม   กเถนฺตสฺส,  เทโว  วสฺสิ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 
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๑๒. อมจฺโจ  รญฺโญ  นิเวสน   คนฺตฺวา  ตสฺส  กิจฺจ   กตฺวา  อตฺตโน  เคห   อคมาสิ ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๑๓. เอโก  ภิกฺข ุ อตฺตโน  อาจริย   อปุสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  อาสเน  นิสีทิ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๑๔. อาจริโย, สิสฺเสส ุ ปกฺกนฺเตส,ุ  อตฺตโน  คพฺภ   ปวิฏฺโฐ   สพฺพรตฺต ึ สมณธมฺม   อกาสิ ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๑๕. ตมฺุเห  กตรสฺม ึ วิหาเร  วสถ, สพฺเพ  มย    เสฏฺฐิโน  เคหสฺส   สมีเป  ฐิเต  วิหาเร  วสาม ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

๑๖. สาวตฺถิย   เอโก  กลุปตฺุโต, ปิตริ  มเต, สหตฺถา  เขตฺเต  จ  ฆเร  จ  สพฺพกมฺมานิ  กโรติ  ฯ 

แปล.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

>>> ยินดีด้วยครับ.....คณุได้จบหลักสูตรการฝึกแล้ว <<< 
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บทส่งท้าย  ก่อนจบเล่ม 

         วิชาแปลมคธเป็นไทยนัน้  ถือได้ว่าเป็นวิชาท่ียากอยู่พอสมควร  ส าหรับนกัเรียนท่ีพึง่เรียน

บาลี  เพราะต้องใช้ความรู้และความเข้าใจไวยากรณ์อย่างมาก รวมถึงหลกัการแปลบาลีในส่วน

ต่างๆด้วย  ซึง่ตอนนีท้่านทัง้หลายก็คงได้ทราบหลกัการแปลบาลีในส่วนต่างๆพอสมควรแล้ว  

          เพราะฉะนัน้  ต่อแต่นีไ้ป  ก็ขอให้ท่านได้หมัน่ทบทวนไวยากรณ์ในส่วนต่างๆให้ดี  รวมถึง

หมัน่แปลธรรมบทอย่าให้ขาดสายขาดตอนมากเกินไป  

          อนึ่ง เวลาจะแปล  ดูให้ดีเสียก่อน  ว่าประโยคตอนนัน้ๆ  ก าลังพูดถึงใคร  เขาคนนัน้

ก าลงัท าอะไร  ท่ีไหน  อย่างไร  กบัใคร   และ ต้องจ าตวัละครหลกัๆให้ได้  เหมือนกบัการดหูนงั

นัน่เอง  ขณะแปลก็ต้องนกึถึงหลกัการแปล  และหลกัไวยากรณ์ให้ดี  ขอให้จ าไว้ว่า  ในการแปล

นัน้  ถ้าเข้าใจหลกัไวยากรณ์    ย่อมมีชยัไปกว่าคร่ึง.    

          ซึง่การท่ีจะแปลบาลีได้อย่างถกูต้องและเก่งนัน้  ท่านทัง้หลายจะต้อง.......... 

 พยายามท าความเข้าใจในหลกัไวยากรณ์และหลกัการแปล  ให้ดีให้ถกูต้อง 

 หมัน่ท่องไวยากรณ์อย่างสม ่าเสมอ 

 หมัน่แปลธรรมบทบาลีอย่างสม ่าเสมอ 

 หมัน่สงัเกตวิธีแปลของครูอาจารย์  ท่ีท่านได้แปลไว้ให้แล้ว 

 หมัน่ฝึกแปลด้วยตนเองก่อน   โดยไม่ต้องดเูฉลย (จะท าให้รู้ข้อบกพร่องของตน) 

 และ.....อย่าท้อหรือยอมแพ้ต่ออปุสรรคความยากในการเรียน. ขอให้นกึถึงค าสอนท่ีว่า 

“  เกิดเป็นคน  ควรพยายามจนกว่าจะประสบความส าเร็จ ” 

      สดุท้ายนี ้ ขอขอบพระคณุและอนโุมทนาท่ีท่านใคร่ต่อการศกึษาพระบาลี และขอให้ท่านได้

สมหวงัในการร ่าเรียนครัง้นีด้้วยเถิด  หากรู้สกึท้อ.....ขอให้พกัผ่อน  แล้ว  “ สู้ตอ่ไป ” นะครับ. 

 

{...จบบริบูรณ์...} 

 

 



 

 


