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แบบฝ,กหัดหลักสูตรภาษาบาลีเบ้ืองต3น 
 

ชื�อ.....................................................................ห้องเรียน................................... ว/ด/ป................... 

คําช้ีแจง : จงแสดงให3เห็นว�า ท�านมีความรู3ความเข3าใจในเรื่องเหล�านี้เป<นอย�างดี 
ก. เติมข	อความให	ถูกต	อง 
1. สัญญาวิธาน แปลว�า.............................................................. 
2. บุคคลจะรู�เนื้อความท้ังปวงได� ก็ด�วย....................................... 
3. เนื้อความ มี 3 ประการ ได�แก� 
 1. ..........................................เนื้อความโลกิยะ ได�แก�............................................................... 
 2............................................เนื้อความโลกุตตระ ได�แก�............................................................. 
 3............................................เนื้อความท่ีเป*นคําเรียก/คําบัญญัติ เช�น...................................... 
4. อักษร แปลว�า.................................................................................................................................... 
5. สระ แปลว�า....................................................................................................................................... 
6. พยัญชนะ แปลว�า.............................................................................................................................. 
7. อักษรในภาษาบาลี มี........................ตัว    
8. สระ มี....................ตัว ได�แก�................................................................................................................ 
9. พยัญชนะ มี ...........ตัว ได�แก� 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
10. สระเสียงสั้น เรียกว�า...............................มี..............ตัว  ได�แก�.......................................................... 
 
ข. ทําเครื่องหมาย  �  หน	าข	อท่ีกล�าวถูก และเครื่องหมาย  �   หน	าข	อท่ีกล�าวผิด 
 
1.  ....................ย�อมเป*นไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว�า พยัญชนะ 
2.  ....................สระ มีเสียงครึ่งมาตรา 
3. .....................อิวัณณะ ได�แก� อ อา อิ อี 
4. ....................สระเสียงยาว เรียกว�า ทีฆสระ ได�แก� อา อี อู เอ  โอ 
5......................อ กับ อิ ผสมกันเป*น โอ 
6......................อํ นิคหิต เป*นพยัญชนะท่ีอาศัยสระข�างหลังออกเสียง 
7. ..................."ฐาน" แปลว�า สถานท่ีเกิดของพยัญชนะ 
8......................จ ฉ ช ฌ ญ เกิดท่ีปุEมเหงือก เรียกชื่อว�า มุทธฐาน 
9. ..................."ว" เกิดท่ีคอและริมฝGปาก เรียกว�า กณฺโฐฏJฐช 
10. ................เครื่องกระทําเสียง เรียกว�า "ฐาน" 
11.................ชิวฺหคฺค ได�แก�อักษรเกิดท่ีมุทธฐาน 



 

12.................ย ร ล ว ส ห ฬ เป*น ปุพฺพาสยพฺยLฺชน 
13.................ฆ ฌ ฒ ธ ภ เกิดท่ีฐานของตน เรียกว�า สกฏJฐานชา นาสิกฏJฐานชา จ. 
14. ...............ววิฏปยตน ได�แก� อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส ห  
15..................พยัญชนะวรรค 25 ตัว เรียกว�า นิสฺสย  
16..................ค  ช  ฑ  ท พ  ย เป*นโฆสะ 
17..................ข  ฉ  ฐ  ถ  ผ ส เป*นอโฆสะ 
18..................อักษรตัวท่ี 1 และ 3 ในวรรคท้ังห�า ชื่อว�า สิถิละ 
19.................อักษรตัวท่ี 4 และ 5 ในวรรคท้ังห�า ชื่อว�า ธนิตะ 
20................. พยัญชนะต้ังแต� 2 ตัวข้ึนไปอยู�ติดกันโดยไม�มีสระมาค่ัน เรียกว�า สังโยคะ 
21.................สนธิ คือการเชื่อมคําการต�อคํา 
22.................สนธิมี 8 ประเภท 
23................วธิีทําสนธิ มีดังนี้ โลป ลบ, อาเทส แปลงอักษร, อาคม เติมอักษรใหม�, วิการ เปลี่ยนแปลง/สลับตําแหน�ง, 
                ปกติ คงเดิม, ทีฆ ทําให�ยาว, รสฺส  ทําให�สั้น, สLฺโญค ซ�อนพยัญชนะ หรือ เทวภาวะ 
24................พฺยLฺชนโลป ลบพยัญชนะ เช�น เอวํ+อสฺส = เอวํส 
25................ปรสฺสรโลป ลบสระหลัง เช�น ยสฺส+อิทานิ = ยสฺสทานิ 
26................นิคฺคหีตโลป ลบนิคหิต เช�น พุทฺธานํ สาสนํ = พุทฺธาน สาสนํ 
27................ปุถุชฺชโน ตัดบทเป*น ปุถ+ชโน 
28.................โอกาโส ตัดบทเป*น อุ+กาโส 
29.................ชจฺจนฺโธ ตัดบทเป*น ชาติ+อนฺโธ 
30................ปลิโพโธ ตัดบทเป*น ปริ+โพโธ จัดเป*น สราเทส 
31.................สLฺโญโค ตัดบทเป*น สํ+โยโค 
32................สฬายตนํ จัดเป*น พฺยLฺชนาคม (ลงพยัญชนะอาคม) 
33................รูปกฺขนฺโธ (รูป+ขนฺโธ) จัดเป*น สทิสเทวภาว (การซ�อนพยัญชนะท่ีเหมือนกัน) 
34................เพราะสระหลัง ลบสระหน�า และลง อ อาคม เช�น เอส อิทานิ (เอโส+อิทานิ) 
35................เพราะสระหลัง แปลง อุ เป*น ว เช�น อเนวติ (อนุ+เอติ) จัดเป*นอาเทสวิธิ ของ สรสนธิ 
36...............อพฺภุคฺคจฺฉติ ตัดบทเป*น อภิ+อุคฺคจฺฉติ  
37...............เพราะสระหลัง ลง ยฺ อาคม เช�น ยถยิทํ (ยถา+อิทํ) 
38...............เพราะสระหลัง ลง ลฺ อาคม เช�น สฬายตนํ (ฉ+อายตนํ) 
39...............หลังทีฆะสระ แปลง เอ เป*น ริ และรัสสะสระหน�า เช�น ยถริว (ยถา+เอว) 
40...............เพราะพยัญชนะ ทีฆะสระหน�า เช�น ขนฺตี ตโป ติติกฺขา มาจาก ขนฺติ ปรมํ ตโป ติติกฺขา 
 

----------------------------------- 


