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โครงสร้างเนื้อหาการเรียนภาษาบาลี
ก่อนเรียนภาษาบาลี ผูเ้ รียนควรเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาสิ่งที่จะเรียนก่อน วิธีนจี้ ะทาให้เรียน
ภาษาบาลีได้ง่าย เข้าใจเร็ว รู้จุดมุ่งหมายของการเรียนแต่ละเรื่ อง ทาให้เชื่อมโยงเนื้อหาเป็ น
สนุกสนานและไม่เกิดความเบื่อหน่าย โครงสร้างเนื้อหาการเรียนภาษาบาลีโดยย่อต่อไปนี้ เหมาะ
สาหรับคนเริ่มเรียนภาษาบาลีทุกคน และวิธีการแนวนี้เหมาะกับการเรียนภาษาบาลี ทุกหลักสูตร
ทุกสายคัมภีร์ เพียงแต่อาจมีการเติมเนื้อหามากน้อยกว่ากันเท่านั้น
โครงสร้างเนื้อหาที่ควรรู้ก่อนเรียน
๑. อักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/สมัญญาภิธาน
๑. เรียนอะไร
ศึกษาเรื่องเสียง ตัวสัญลักษณ์แทนเสียง เครื่องมือสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์ ที่ใช้
บันทึกภาษาบาลี วัสดุ/สื่อ/พื้นผิวที่รองรับการจารึก เทคโนโลยีการถ่ายทอดและการจารึก
การสืบต่อ การปรับรูปแบบอักษรแต่ละยุค ตัวอักษรที่ใช้ศึกษา เช่น อักษรไทย ลาว ขอม
โรมัน ฯลฯ
เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป ความหมายของคาว่า “อักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/
สมัญญาภิธาน” จานวนอักษร สระ พยัญชนะ วรรค อวรรค วรรณะ ฐาน กรณ์ ปยตนะ
มาตรา ทีฆะ รัสสะ โฆสะ อโฆสะ สถิล ธนิต นิสสิต นิสัย สังโยค ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
- พูดได้ อ่านได้ เขียนอักษรแบบใดแบบหนึ่ง เช่น ภาษาไทยได้ ก็เรียนได้แล้ว
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
- ทุกเรื่องทุกเนื้อหาของการเรียนภาษาบาลีทั้งหมดต่อ ๆ ไป
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-เข้าใจพื้นฐานการสื่อสารของมนุษย์ การคิดสัญลักษณ์แทนเสียง การบันทึก
-เข้าใจระบบเสียง ระบบอักขระที่ใช้บันทึกคาสอนของพระพุทธเจ้า
-จาอักขระ วรรค อวรรค พยัญชนะที่สุดวรรค ได้
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หมายเหตุสาหรับผู้สอน เมื่อเรียนจบเนื้อหาอักขรบาลีศึกษาแล้ว ข้ามเนื้อหาสนธิไปก่อน ให้ไปสอนเนื้อหา
นามก่อน เมื่อผู้เรียนได้แจกปทมาลาและฝึกแปลคาต่าง ๆ ได้สัก 1 การันต์/1 ลิงค์แล้ว ให้พักเรื่องนามไว้
ชั่วคราว กลับมาสอนสนธิให้เข้าใจแล้วกลับไปเรียนนามต่อ-คราวนี้เน้นสอนวิธีทาตัวรูปคานามและสอนเนื้อหา
นามต่อไปจนจบ)

๒. สนธิ
๑. เรียนอะไร
ศึกษาวิธีการนาคาภาษาบาลีมาเชื่อมกัน การตัดบท การยืด การหด การซ้อนคา การ
แปลงคาไปเป็นรูปต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อให้คากระชับขึ้นในการพูด การ
เขียน หรือทาให้เกิดสัมผัสในบทกลอน หรือเพื่อเล่นคาให้เกิดความแพรวพราวในงานต่าง ๆ
เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป ความหมายของคาว่า “สนธิ” ประเภทสนธิ สรสนธิ พยัญชนสนธิ
นิคหิตสนธิ สนธิกิริโยปกรณ์ (เครื่องมือสนธิ) โลป อาเทส อาคม วิการ ปกติ ทีฆะ รัสสะ
สัญโญคะ ตัวอย่างคาบาลีให้ฝึกตัดบทสนธิตามประเภทสนธิและตามวิธีของเครื่องมือทาสนธิ
ต่าง ๆ ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-ความรู้เรื่องอักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/สมัญญาภิธาน
-/ความรู้เรื่อง นาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต (ความรูใ้ นเรื่องสนธิจะถูกเติมเต็มมากขึ้น
จะทาให้เข้าใจสนธิดียิ่งขึ้น เมื่อมีพื้นฐานพวกนี้แล้ว การเรียนบาลีอาจมีการสลับเนื้อหาไปมา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย)
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-เป็นพืน้ ฐานสาคัญในการเรียนรู้วิธีทาตัวรูปคานาม
-เป็นพืน้ ฐานสาคัญในการแยกองค์ประกอบคาในอาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต
-เป็นพื้นฐานสาคัญในการแยกคาสาหรับการแปลภาษาบาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น ธรรมบท
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-แยกประเภทสนธิได้
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-รู้จักเครื่องมือทาสนธิและวิธีการสนธิแบบต่าง ๆ
-สามารถตัดต่อบทสนธิต่าง ๆ ได้
๓. นาม
๑. เรียนอะไร
ศึกษา “นาม” คาที่เป็นชื่อเรียกของสิ่งต่าง ๆ ตามการตกลงร่วมกันของมนุษย์แต่ละกลุ่ม/
ภาษา เพื่อให้สื่อสารกันได้, (กรณีภาษาบาลี) ศึกษาการผันรูป(แจกคา/แต่งตัว/ทาตัว), คานาม
อิงตามเกณฑ์ลิงค์-การันต์-วจนะ, ศึกษาการทาหน้าที่ของคานามเมื่ออยู่ในตาแหน่งหนึ่ง ๆ ใน
ประโยค (การก), วิธีการใช้คานามในสถานการณ์ต่าง ๆ
เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป ความหมายของคาว่า “นาม” ลักษณะคานาม, การแบ่งประเภทคานามตามเกณฑ์ต่าง ๆ, นามนาม คุณนาม สัพพนาม, ที่มา/วิธีการสร้างคานาม, วิภัตติ 14
ตัว (เครื่องแจก/แต่งตัวคานาม/บอกหน้าที่-บอกจานวน-คาแปล), ลิงค์ของคานาม(กลุ่มสังกัด
ของคา) การันต์ (อักษรที่สุดของคา), วจนะ (พจน์/บอกจานวนแบบกว้างๆ), ปทมาลา
(ตารางแม่แบบการผันรูป/แต่งตัวของคานาม) สังขยา (ระบบคานวณ คาที่ใช้นับ/ไม่มีการใช้
ตัวเลขในภาษาบาลี เนื่องจากสมัยดั้งเดิม ภาษาถ่ายทอดด้วยปากสู่ปาก จึงไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ที่
เป็นตัวเลข) ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-ความรู้เรื่องอักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/สมัญญาภิธาน
-ความรู้เรื่องสนธิ
-/ความรู้เรื่องการก (จะเข้าใจ “หน้าที่ของคานาม” และแปลคานามได้ดียิ่งขึ้นเมื่อได้
เรียนรู้เรื่องการกแล้ว)
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-เป็นพื้นฐานสาคัญของทุกเนื้อหาที่จะเรียนต่อไปข้างหน้า ได้แก่
กลุ่มปัจจัยในอัพยยศัพท์, อาขยาต (คานามทาหน้าที่เป็นประธานของกิริยาอาขยาตคานามที่ทาหน้าที่กรรม/กรณะ/เหตุ/สัมปทานะ/อปาทานะ/โอกาสะฯลฯ), กิตก์ (นามรูปวิเคราะห์ต่าง ๆ จะมีคานามและคาสัพพนามในรูปวิเคราะห์ใช้จานวนมาก),
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กิตก์ (กิริยา-ที่ต้องนามาแจกด้วยวิภัตตินามก่อนใช้งาน), สมาส (พื้นฐานสมาสเกือบ
ทั้งหมดคือนาม-ลิงค์-การันต์-การก), ตัทธิต (ในรูปวิเคราะห์ มีคานามแทบทั้งนั้น) และ
การก (หากมีทักษะแจกรูปคานามได้ จะแยกแยะการกได้ง่าย)
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-มีความคล่องแคล่วในการแจก/ผันรูป/แต่งตัวคานามตามลิงค์-การันต์-วจนะ
-จาวิภัตติและคาแปลได้
-จาปทมาลาของคานามแต่ละลิงค์-การันต์ได้
หมายเหตุสาหรับผูส้ อน การสอนเรื่องนาม เมื่อผู้เรียนแจกปทมาลาและฝึกแปลคานามต่าง ๆ ฝึกเข้าใจการก
ได้สัก 1 การันต์/1 ลิงค์แล้ว ยังไม่ต้องสอนทาตัวรูปคานาม ให้พักเรื่องนามไว้ชั่วคราว ให้กลับไปสอนสนธิให้
เข้าใจก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนนามต่อ-คราวนี้เน้นสอนทาตัวรูปคานามเต็มทีแ่ ละเรียนนามต่อไปจนจบ)

๔. อัพยยศัพท์
๑. เรียนอะไร
ศึกษากลุ่มคาที่ไม่ผันรูป/ไม่แต่งตัวด้วยตามวิภัตตินาม มีรูปคาอย่างใดก็ปรากฏอย่าง
นั้น (อาจมีการปรับรูปไปบ้างในบางฐานะด้วยเหตุผลอื่น แต่ไม่ผันไปด้วยวิภัตตินาม)
เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป ความหมายของคาว่า “อัพยยศัพท์-อุปสัคค์, นิบาต, ปัจจัย”
อุปสัคค์ 20 ตัว ตัวอย่างการใช้อุปสัคค์แต่ละคา (เมื่ออยู่หน้าธาตุ-กิริยาอาขยาต/หน้าคาใน
กิตก์/สมาส/ตัทธิต/หรืออยู่โดด ๆ เพียงลาพัง), นิบาต ประเภทต่าง ๆ การใช้คานิบาตใน
สถานการณ์ต่าง ๆ, ปัจจัย (ในกลุ่มนาม ผสมกับคานามแล้วใช้งานได้เลย) ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-อักขรบาลีศึกษา/สนธิ
-นาม (นามเดิม วิภัตติและคาแปล) จะทาให้เข้าใจเรื่องปัจจัยได้ดียิ่งขึ้น
-/อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต (จะช่วยให้เข้าใจการใช้งานอุปสัคค์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อศึกษา
หัวข้อเหล่านี้แล้ว)
-/เมื่อได้ศึกษาหลักการแปลบาลีและการกแล้ว จะทาให้เข้าใจคาประเภทนิบาตดียิ่งขึ้น
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๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น
-เป็นพืน้ ฐานนาไปสู่การเรียน “อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต” ให้เข้าใจได้โดยง่าย
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-จาปัจจัยและคาแปลได้
-จาอุปสัคค์ 20 ตัวได้
-รู้จักนิบาตประเภทต่าง ๆ พร้อมคาแปล และวิธีการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๕. อาขยาต
๑. เรียนอะไร
ศึกษาคาประเภท Action หรือกิริยาของคน สัตว์ สิ่งต่าง ๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ
ศึกษาวิธีการสร้างคากิริยาเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบหลักของคา
กิริยา (ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ) ศึกษารูปแบบประโยคภาษาบาลี, ศึกษาคากิริยาเมื่อไปเกี่ยวข้องใน
เนื้อหาของกิตก์ สมาส และตัทธิต
เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคาว่า “อาขยาต” รู้จักธาตุ 200 ตัว ปัจจัย (และ
กลุ่มปัจจัยต่าง ๆ)ในอาขยาต วิภัตติ 8 หมวด กาล บท วจนะ บุรุษ วาจก อาคม วิธกี าร
ทาตัวรูปกิริยาอาขยาต ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว
-นาม (เน้นคานามกลุ่มที่ลงปฐมาวิัตติ
ภั และสัพพนามกลุ่มที่ลงปฐมาวิภัตติ)
-อุปสัคค์ 20 ตัว
-/การก (บางการก จะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้เรียนรู้ธาตุและอุปสัคค์แล้ว)
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-ช่วยให้แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น
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-ช่วยในการเรียนรู้วิธีสร้างคาบาลี ตามวิธี “กิตก์ (นาม) สมาส ตัทธิต”
-ความรู้เรื่องธาตุและปัจจัย เป็นฐานให้เรียนรู้ กิตก์ (ทั้งกิริยา/นาม) ได้ง่ายขึ้นด้วย
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
- จาวิภัตติอาขยาต 8 หมวดได้
- จาปัจจัยประจาหมวดธาตุและกลุ่มปัจจัยอื่น ๆ ได้
- รู้จักธาตุขั้นต่า 200 ตัว
- รู้จักวาจกทั้ง 5 ได้เป็นอย่างดี
- ทาตัวรูปกิริยาอาขยาตได้
- จาตัวอย่างปทมาลาของกิริยาได้ครบทุกหมวดวิภัตติ
- จาปทมาลากิริยาที่ใช้บ่อย ๆ ได้ (เน้นกลุ่ม หู ภู อส ธาตุ)
- เข้าใจ กาล วจนะ บุรุษ และอาคมในอาขยาตได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุสาหรับผูส้ อน เมื่อสอนอาขยาตจบแล้ว ให้ไปสอนกิริยากิตก์ก่อน เพื่อความต่อเนื่องในการทาความ
เข้าใจเรื่องธาตุ ปัจจัย วาจก จบกิริยากิตก์แล้วค่อยเรียนนามกิตก์)

๖. กิตก์ (กิริยา)
๑. เรียนอะไร
ศึกษาคากิริยาอีกรูปแบบหนึ่ง ศึกษาธาตุเพิ่มเติมอีก 100 ตัว (นาความรู้เดิมจากการเรียน
อาขยาตมาเรียนต่อ) ศึกษาปัจจัยกิริยากิตก์ ศึกษาการนาคากิริยากิตก์ไปแจกด้วยวิภัตตินาม
(ก่อนจะนาไปใช้งานได้) ศึกษาวาจกและกาลของกิริยากิตก์ ศึกษาการใช้กิริยากิตก์ร่วมกับ
กิริยาอาขยาตในประโยคภาษาบาลี ศึกษารูปวิเคราะห์กิริยากิตก์ และศึกษากลุ่มคาอัพยยกิริยาที่ใช้บ่อยที่สุดในประโยคบาลีและไม่ต้องไปแจกด้วยวิภัตตินาม ศึกษาปัจจัยกิตก์ที่เป็นได้
ทั้งนามและกิริยา ศึกษากิตก์ที่นาไปใช้ในสมาส ตัทธิต
เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคาว่า “กิตก์/กิต” การแบ่งกลุ่มปัจจัยด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ
(จานวนและลักษณะปัจจัยที่แตกต่างกันในหนังสือไวยากรณ์บาลีแต่ละสาย/หลักสูตร/เล่ม)
กลุ่มปัจจัยที่พบใช้งานบ่อย กาล วาจก และลิงค์ของกิริยากิตก์ฯลฯ
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๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว
-ธาตุ 200 ตัวที่เคยศึกษามาแล้ว
-ปัจจัยประจาหมวดธาตุ
-วาจกของกิริยากิตก์
-ปทมาลาของคานาม ตามลิงค์และการันต์ทั้งหมด
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-ช่วยให้แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น
-ทาให้เข้าใจได้เร็ว เมื่อไปเรียนรู้วิธีสร้างคาด้วยวิธี “กิตก์ (นาม) สมาส ตัทธิต” ต่อไป
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-แปลคากิริยากิตก์ได้ถกู ต้องตามความหมายธาตุ ปัจจัย กาล วาจก
-จาปัจจัยในกลุ่มกิริยากิตก์ได้ อย่างน้อย 10 ตัว
-แยกแยะความแตกต่างระหว่างกิริยาอาขยาตกับกิริยากิตก์ได้
-เข้าใจการใช้กิริยาอาขยาตและกิริยากิตก์ร่วมกันในประโยคบาลี
๗. กิตก์ (นาม)
๑. เรียนอะไร
ศึกษาวิธกี ารสร้างคาขึ้นใช้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสาคัญคือ ธาตุกับ
ปัจจัย (เมื่อได้คาสาเร็จชั้นต้นแล้ว นาไปแจกปทมาลาด้วยวิภัตตินามตามลิงค์และการันต์
ของคานั้น ๆ), ศึกษาปัจจัยนามกิตก์, รูปแบบการวิเคราะห์(แยกย่อย)รากของคาโดยการตั้ง
วิเคราะห์, ศึกษาอัญญบท (บทอื่นทีเ่ ติมเข้ามาในการวิเคราะห์), ศึกษาลักษณะรูป (อิงตาม
วาจกของส่วนวิเคราะห์), ศึกษาแผนผังการตั้งวิเคราะห์, ศึกษาสาธนะทั้ง 7, ศึกษาวิธีการ
แปลคาบาลีให้เหมาะสมตามการวิเคราะห์ ฝึกวิเคราะห์คานามที่สร้างจากกิตก์
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เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคาว่า “กิตก์/กิต” ธาตุ ชนิดและกลุ่มของปัจจัยใน
นามกิตก์ รูป สาธนะ การวิเคราะห์ตามรูปและสาธนะต่าง ๆ การนาคาไปแจกด้วยวิภัตติ
นาม การนาคาที่ได้ไปใช้เป็นคานามในแบบต่าง ๆ ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
- เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว
- ธาตุ 300 ตัวที่เคยศึกษามาแล้ว
- ความแม่นยาในกิริยาอาขยาต เพื่อการวิเคราะห์คา
- ความชานาญในสัพพนามคือ ย ต เอต อิม เพื่อการวิเคราะห์คา
- ความคล่องแคล่วในลิงค์ การันต์ และปทมาลาของคานาม
-/การก
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-เข้าใจรากที่มาของคานามต่าง ๆ
-แปลภาษาบาลีได้หลากหลายนัย
-ทาให้เข้าใจได้เร็ว เมื่อไปเรียนรู้วิธีสร้างคาตามวิธี สมาส และ ตัทธิต ต่อไป
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-วิเคราะห์คานามต่าง ๆ ได้ (ธาตุ ปัจจัย สาธนะ)
-แปลชื่อบุคคล ฉายาพระ ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้
-เลือกใช้คาบาลีได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
-สามารถตั้งชื่อ-นามสกุลให้บุคคลต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ
๘. สมาส
๑. เรียนอะไร
ศึกษาวิธีการสร้างคาภาษาบาลีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนาคาบาลีตั้งแต่ 2 คาขึ้นไปมา
ต่อเป็นคาเดียวกัน ศึกษาวิธีการทาสมาสแบบต่าง ๆ และการนาบทสาเร็จของสมาสไปใช้
งานในฐานะต่าง ๆ ฝึกวิเคราะห์คาสมาส
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เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคาว่า “สมาส” หน้าที่ของสมาส ลักษณะสมาส
ประเภทสมาส ชื่อสมาส (ชื่อเรียกสมาส อาจต่างกันบ้างในตาราไวยากรณ์บาลีต่าง ๆ)
ประเภทของคาทีน่ ามาสมาสกัน ลิงค์ของสมาส อัญญบท สมาสท้อง ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
- เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว
- ความชานาญในปทมาลาของคานามทุกลิงค์-การันต์
- กิริยากิตก์/อาขยาต
-นิบาต เช่น จ, วา, น และ อุปสัคค์ทั้งหมด
-/การก
-/ตัทธิต (บางสมาส เมื่อได้เรียนตัทธิตแล้ว จะทาให้เข้าใจสมาสได้ดียิ่งขึ้น)
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-การแปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องตามประเภทของสมาสต่าง ๆ และสามารถพลิก
แพลงรูปแบบการแปลภาษาบาลีได้หลายแนว
-การสร้างคา โดยลดคา หรือการทาคาศัพท์ให้ยาวขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสารใน
รูปแบบทั้งร้องแก้วและบทกลอน
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-สามารถวิเคราะห์คาสมาสชนิดต่าง ๆ ได้
-แปลชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้
-เลือกใช้คาบาลีได้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
-สามารถตั้งชื่อ-นามสกุลให้บุคคลต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ
๙. ตัทธิต
๑. เรียนอะไร
ศึกษาวิธกี ารสร้างคาภาษาบาลีอีกรูปแบบหนึ่ง ศึกษาการนาคามารวมตัวกับปัจจัยเป็น
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คาใหม่ ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในกลุ่มตัทธิต ฝึกวิเคราะห์คาตัทธิต
เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคาว่า “ตัทธิต” ประเภทคาที่นามาสร้างเป็นคา
ตัทธิต ปัจจัยตัทธิต ประเภทตัทธิต การวิเคราะห์คา การกาหนดประเภทนามของตัทธิต
การนาคาตัทธิตไปแจกด้วยวิภัตตินาม อนุพันธ์ต่าง ๆ ตัทธิตที่ไม่ต้องลงวิภัตตินาม อัญญบท (ชื่อตัทธิตในคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีต่าง ๆ อาจเรียกชื่อต่างกันและจัดกลุ่มต่างกัน) ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
- เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว
- ความชานาญในปทมาลาของคานามทุกลิงค์-การันต์
- กิริยากิตก์/อาขยาต
-นิบาตต่าง ๆ
-/การก
-ความคล่องแคล่วในเรื่องสังขยา
-สมาส
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-การแปลบาลีได้อย่างถูกต้องตามตัทธิตประเภทต่าง ๆ และสามารถพลิกแพลงรูปแบบ
การแปลภาษาบาลีได้หลายแนว
-การสร้างคา เปลี่ยนรูปคา เปลี่ยนท้ายคาเพื่อประโยชน์ทางการสื่อสารตามวิธี
ของตัทธิต
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-สามารถแยกคาตัทธิตต่าง ๆ ได้
-แปลชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้
-เลือกใช้คาบาลีได้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
-สามารถตั้งชื่อ-นามสกุลให้บุคคลต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ
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๑๐. การก (วากยสัมพันธ์-สัมพันธ์มคธ/สัมพันธ์ไทย)
๑. เรียนอะไร
ศึกษา “หน้าที่” ของคานามที่แต่งตัวด้วยวิภัตตินามแล้วว่าทาหน้าที่เป็นอะไรใน
ประโยคหรือเมื่อเรียงอยู่ในตาแหน่งนั้น ๆ ศึกษาความเกี่ยวข้องกันของคาในประโยค ทั้งคานาม
กิริยา นิบาต ปัจจัย อุปสัคค์ต่าง ๆ
เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคาว่า “การก” หน้าที่ของคานามแต่ละคาเมื่อลง
วิภัตติแล้ว เช่น กัตตา สยกัตตา เหตุกัตตา อนภิหิตกัตตา ลิงคัตถะ วิเสสนะ กัมมะ อัจจันตสังโย
คะ การิตกัมมะ กัมมัปปวจนียะ กรณะ เหตวัตถะ การณัตถะ สัมปทานะ อปาทานะ สามีสัมพันธะ
โอกาสะ/อธิกรณะ นิมิตตสัตตมี กาลสัตตมี นิทธารณะ ลักขณะ อนาทระ อาลปนะ สหัตถตติยา
หน้าที่คากิริยา หน้าที่อุปสัคค์ นิบาต ต่าง ๆ ชื่อเรียกสัมพันธ์นิบาตต่าง ๆ (พร้อมความหมาย) ชื่อ
เรียกสัมพันธ์คากิริยาต่าง ๆ (พร้อมความหมาย) ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-วิภัตตินามและคาแปล
-ปทมาลานาม
-อุปสัคค์ นิบาต ธาตุ
-คากิริยาทั้งหมด
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-ความเข้าใจการทาหน้าที่ของคาทุกประเภทในประโยคภาษาบาลี
-ความเข้าใจการเรียงคาบาลีในรูปแบบต่าง ๆ/การทิ้งคาให้หายไปในประโยคบาลี
-ความเข้าใจเรื่องการแปลภาษาบาลี
-ช่วยให้เรียนรู้เรื่องคานาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต อุปสัคค์ นิบาต เข้าใจได้ง่าย
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-เข้าใจการทาหน้าที่ของคาทุกประเภทในประโยคภาษาบาลี
-เข้าใจการเรียงคาบาลีในรูปแบบต่าง ๆ/การทิ้งคาให้หายไปในประโยคบาลี
-แปลภาษาบาลีได้ง่าย/มีทักษะในการใช้ภาษาบาลีอย่างตรงจุดมุ่งหมาย
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หมายเหตุสาหรับผู้สอน การก สามารถสอนแทรกได้ทันทีเมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาคานาม ได้ฝึกแจกปทมาลา และ ฝึกแปลคานามต่าง ๆ แล้ว, สอนการกขยายเพิ่มเติมอีกเมื่อเรียนอุปสัคค์ นิบาต และเมื่อได้เรียน
กิริยา และสอนเต็มรูปแบบเมื่อแปลบาลีประโยคยาว ๆ ที่มีคาประเภทต่าง ๆ ตามเนื้อหาข้อ ๑-๑๐ ครบถ้วน)

๑๑. การแปลบาลี
๑. เรียนอะไร
ศึกษาหลักการแปลภาษาบาลี การแปลบาลีเป็นบาลี การแปลบาลีเป็นไทย การแปล
ไทยเป็นบาลี รูปแบบการแปลต่าง ๆ การแปลเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ การแปลเพื่อสื่อธรรม การ
แปลเพื่อความบันเทิง การแปลเพื่อสอบ
เนื้อหาที่พบทั่วไป (กรณีแปลบาลีเป็นไทย) การแปลยกศัพท์ การแปลโดยพยัญชนะ
การแปลโดยอรรถ ลาดับการแปล การแปลประโยคชนิดต่าง ๆ ย-ต เสยฺยถีท ทฏฺฐพฺพ ยถาห
สัญญี-สัญญา วิวริยะ-วิวรณะ ลักขณะ อนาทร กินฺติ, กิมงฺค ปน, ปเคว, โก ปน วาโท, วุตฺต โหติ
ฯลฯ การแปลหนุน ตัวอย่างการแปลแบบต่าง ๆ การแปลสานวนบาลี สานวนพระวินัย สานวน
พระสูตร สานวนอรรถกถา การแปลคาถา แปลแก้อรรถ ศึกษาคาบาลีไทย การทับศัพท์คาไทย
ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-ความรู้ทางไวยากรณ์ที่เรียนมาทั้งหมด
-ความรู้เรื่องศัพท์เฉพาะทางต่าง ๆ (ทีไ่ ด้จากตาราประเภทพจนานุกรม)
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-แปลภาษาบาลีได้ด้วยตนเอง
-มีความสามารถในการแปลภาษบาลีเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-รู้ลาดับการแปลบาลี
-มีทักษะในการแปลบาลี
-ศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี
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หมายเหตุสาหรับผูส้ อน การสอนแปลบาลี ควรสอนแปลแบบสะสมมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่แจกปทมาลาคานาม
แล้ว เพิ่มแบบฝึกหัดแปลให้มากขึ้นเมื่อได้เรียนอาขยาต นาตัวอย่างการแปลนิบาตในประโยคต่าง ๆ มาให้
นักศึกษาฝึกหัด และสอนแปลเต็มระบบเมื่อเรียนเนื้อหาตัทธิตจบแล้ว)

๑๒. พจนานุกรม
๑. เรียนอะไร
ศึกษาตาราประเภทรวมคาศัพท์ เช่น พจนานุกรม อภิธาน สัททานุกรมต่าง ๆ
พจนานุกรมธาตุ ตารารวมหมวดคาศัพท์ คานามเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ศึกษาทั้งฉบับบาลี-ไทย
ไทย-บาลี และฉบับบาลีล้วน (เท่าที่หาได้)
เนื้อหาที่พบทั่วไป คาบาลีที่เป็นชื่อเรียกบุคคล สถานที่ สิ่งของ ภาวะ อาการ สภาพ
ลักษณะต่าง ๆ และศึกษาลิงค์ของคานั้น ๆ, ธาตุต่าง ๆ พร้อมความหมายและตัวอย่างรูป
ที่ใช้, รูปแบบการจัดเรียงคาของตาราประเภทพจนานุกรมแต่ละเล่ม (เช่น เรียงขึ้นต้นด้วย
สระ-พยัญชนะ/เรียงอิงเกณฑ์อักษรที่สุดของคา รัสสะ-ทีฆะ-พยัญชนะ ฯลฯ) สัญลักษณ์
คาย่อต่าง ๆ ในตาราประเภทพจนานุกรม ฯลฯ
๒. พื้นฐานจาเป็นต้องมี
-อ่านไทย เขียนไทยได้ (กรณีใช้พจนานุกรมไทย)
-ศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้ ขณะกาลังศึกษาเนื้อหาไวยากรณ์อื่น ๆ อยู่
๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนาไปสู่
-รู้คาศัพท์นาม ศัพท์นามเฉพาะ คากิริยา และธาตุบาลีกว้างขวาง
-มีความสามารถในการแปลบาลีได้ง่าย
-เลือกคาไปใช้ได้หลากหลาย
๔. ทักษะหลังเรียนจบ
-ค้นคว้าหนังสือตาราภาษาบาลีได้ง่าย
-มีทักษะในการเลือกใช้คาและการแปล
-ศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ การค้นคว้าพจนานุกรม ควรเริ่มได้ตั้งแต่เรียนนามแล้วและควรเปิดค้นคว้า ตรวจดูเรื่อย ๆ)
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