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ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการสอนนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียน  
การสอนวิชาบำลีขั้นต้น 1 (Beginning Pali 1) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ประวัติความเป็นมาและกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์เบื้องต้น เนื้อหาประกอบด้วย 
ประวัติของภาษาบาลี สระ พยัญชนะ นามศัพท์การันต์ต่างๆ คุณศัพท์  
สรรพนาม สังขยา การประกอบกริยาอาขยาตจากธาตุหมวดต่างๆ เป็นต้น 
โดยแบ่งเนื้อหาไวยากรณ์ออกเป็น 11 บท  

 ผู้จัดท าพยายามยกตัวอย่างการใช้ภาษาบาลีทั้งการแปลบาลีเป็น
ไทยและแปลไทยเป็นบาลีให้หลากหลาย ในภาคผนวกได้เพิ่มค าศัพท์ให้มาก
ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  

การเรียนภาษาทุกภาษาย่อมต้องอาศัยการฝึกฝน ภาษาบาลี       
ก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยความอดทนและความตั้งมั่นในการเรียนจึงจะ
ประสบความส าเร็จ อีกประการหนึ่ง การเรียนภาษาบาลีถือเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้อีกทางหนึ่งด้วย  

หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ เ ริ่ มศึกษาภาษาบาลีทุกคน  ท้ายนี้  ขอขอบคุณ          
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างสูงส าหรับทุนสนับสนุน
ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนนี้ 
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บทน ำ 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษำบำลี 

ควำมหมำยของภำษำบำล ี

ความหมายของ " บาลี " หรือ " ปาลิ " ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท หรือคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือพุทธพจน์ และตามปทานุกรม
บาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์ในประเทศอังกฤษแสดงไว้ 2 รูป คือ   
ปำลิ, ปำฬิ ให้ความหมาย   2 นัย คือ 
 1. แถว, แนว เช่น ทนฺตปาลิ แปลว่า แถวแห่งฟัน 
 2. ปริยัติธรรม ต าราธรรมของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักดั้งเดิม
และใช้เป็นภาษาที่อธิบายขยายความพระพุทธพจน์ เช่น อรรถกถา ฎีกา   
อนุฎีกา และโยชนา ตามล าดับ 

 พระพุทธโฆสาจารย์และพระธรรมปาลเถระ ซึ่งเป็นพระอรรถกถา-
จารย์ที่มีช่ือเสียงของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“บำลี” ไว้ 3 อย่าง คือ 

 1. บาลี หมายถึง พระพุทธพจน์ท้ังหมดที่รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก 

 2. บาลี หมายถึง ภาษาของพระไตรปิฎก 

 3. บาลี หมายถึง แถวหรือแนวแหง่พระไตรปิฎก 

ความหมายทั้ง 3 นั้น มาจากธาตุ (รากศัพท์) อันเดียวกันคือ 
“ปาลฺ” ธาตุ ซึ่งแปลว่า “รักษา” โดยมีบทวิเคราะห์ว่า “อตฺถํ ปาเลตีติ ปาลิ” 
แปลว่า “ภาษาใดรักษาเนื้อความไว้ ภาษานั้นช่ือว่าบาลี” ความหมายนี้
ตรงกันกับที่นักไวยากรณ์ทั้งหลายได้วิเคราะห์ค า “บาลี” ตามหลักนิรุกติ-
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ศาสตร์ว่า “สทฺทตฺถํ ปาเลตีติ ปาลิ” แปลว่า “ภาษาใดรักษาความหมายของ
ค าไว้ ภาษานั้นช่ือว่าบาลี”  

ประวัติโดยสังเขป 

ภาษาบาลีจัดอยู่ในตระกูลอินโด -ยูโรเปียน (Indo-European) 
เช่นเดียวกับหลายภาษาในยุโรป เช่น อังกฤษ ละติน กรีก ในบรรดาภาษา
เหล่านี้ สันสกฤตได้ช่ือว่าเป็นภาษาเก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้ สาขาหนึ่ง
ของภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปียน คือ อินโด-อิราเนียน (Indo-Iranian) ผู้ใช้
ภาษาในสาขานี้เรียกว่า อารยัน (āryan) ซึ่งมาจากศัพท์สันสกฤตว่า ārya 
และจากศัพท์เปอร์เซียโบราณว่า airya อันเป็นต้นก าเนิดของค าว่า Iran 
นั่นเอง  ภาษาในสาขานี้คือภาษาอินเดีย (Indic) และอิหร่าน (Iranian) หรือ 
(Persian) แต่ในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะภาษาอินเดียเท่าน้ัน 

เมื่อ 2,000-1,500 ปี ก่อนคริสตกาล ชาวอารยันพวกหนึ่งได้อพยพ
เข้าไปในอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนั้นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม      
ใช้ภาษาทราวิฑ ต่อมาชาวอารยันได้พัฒนาและเพิ่มความส าคัญมากขึ้นจน
กลายเป็นภาษาหลักของอินเดียเหนือ หรือที่เรียกว่าภาษา อินโด-อารยัน 
ภาษานี้แบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกันคือ 

●อินโด-อำรยันยุคเก่ำ  

ประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล ยุคเก่านี้มี 2 ภาษาคือ ภาษา
พระเวท กับภาษาสันสกฤต   

ภาษาพระเวท จะใช้ในบทสวดคัมภีร์พระเวทของชาวอารยัน 
เนื่องจากพระเวทแต่งขึ้นในสถานที่และยุคสมัยต่างกัน ภาษาที่ใช้จึงต่างกัน 
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บางครั้งต้องอาศัยการอธิบายจึงจะเข้าใจได้  เมื่อเวลาผ่านไป ภาษาในคัมภีร์
ก็ผิดเพี้ยนไปจากของเดิม พวกนักปราชญ์ก็คิดกันว่าจะท าอย่ างไรจึงจะ
ถ่ายทอดคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง จึงพยายามวางหลักไวยากรณ์ เริ่มด้วยการ
อธิบายเสียง และรูปอักษรเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้อง จึงอาจกล่าวได้ว่า
การศึกษาไวยากรณ์ของอินเดียเริ่มมาจากศาสนานั่นเอง 

 ภาษาสันสกฤต  หลังจากปาณินิ นักภาษาศาสตร์คนส าคัญได้
จัดระบบภาษาพระเวท และเขียนต าราช่ือ อัษฏาธยายี ขึ้นแล้ว จึงเกิดภาษา
ที่เรียบเรียงและตกแต่งใหม่เรียกว่า ภาษาสันสกฤต ซึ่งมาจากธาตุ กฤ 
แปลว่า ท า ลงปัจจัย ต ที่แปลว่า แล้ว และอุปสรรค ส  ที่แปลว่า ดี  ได้รูป
เป็นสันสกฤต แปลว่า ตกแต่งแล้ว ท ำให้ดีแล้ว  ภาษาสันสกฤต ก็คือภาษาที่
ได้รับการตกแต่งแล้ว ท าให้ดีแล้วนั่นเอง  สมัยต่อมานักภาษาศาสตร์ก็นิยม
เรียกภาษาพระเวทว่า ภาษาสันสกฤตพระเวท (Vedic Sanskrit) และเรียก
ภาษาสันสกฤตว่าภาษาสันสกฤตแบบแผน (Classical Sanskrit) 

●อินโด-อำรยันยุคกลำง  

ประมาณ 240 ปี  ก่ อนคริ สตกาลถึ งคริ สต์ ศตวรรษที่  10             
มีพัฒนาการมาจากภาษาพระเวท  แบ่งออกเป็น 2 สาย  

สายแรก หมู่นักปราชญ์ได้ช าระสะสางให้มีกฎเกณฑ์รัดกุมเรียกกัน
ว่าภาษาสันสกฤต คือภาษาท่ีตกแต่งแล้ว  

สายที่สอง พัฒนาการอยู่ในหมู่ชาวบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติและได้ปะปนกับภาษาพื้นเมืองเดิม เรียกว่า ภาษาปรากฤต คือ
ภาษาธรรมชาติ   
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การเปลี่ยนแปลงจากภาษาพระเวทมาเป็นภาษาปรากฤต เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการลดขั้นตอนความสลับซับซ้อนและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เช่น ท าสระและพยัญชนะให้น้อยลง มีตัวควบกล้ าน้อยลง  มีข้อยกเว้นในการ
สนธิ  และมีการกลมกลืนเสียงเพื่อให้ออกเสียงได้ตามธรรมชาติ จึงท าให้เป็น
ภาษาที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก นักภาษาได้แบ่งภาษาปรากฤตเป็นกลุ่มดังนี้ 

- ปรากฤตยุคเก่า ได้แก่ภาษาของแคว้นมคธหรือภาษาบาลีที่พบใน
จารึกของพระเจ้าอโศก ประมาณ 250 ปี ก่อนคริสตกาล ภาษาบาลีใน
พระไตรปิฎก และในวรรณคดีพุทธศาสนา อย่างเช่น คัมภีร์มหาวงศ์และ
ชาดก และภาษาบาลีในคัมภีร์ของเชน นอกจากนี้ยังพบว่า บทละครสมัย
ต้นๆ เช่น  ของอัศวโฆษ มีการใช้ภาษาปรากฤตที่เก่าแก่พอท่ีจะจัดอยู่ในกลุ่ม
ปรากฤตยุคเก่านี้ด้วย 

- ปรากฤตยุคกลาง ได้แก่ภาษาปรากฤตที่ใช้ในบทละคร เช่น ภาษา
มหาราษฏรี ภาษาเศารเสนี  ภาษามาคธี และภาษาอรรธมาคธี  กล่าวคือตัว
ละครหญิงมักจะพูดภาษาเศารเสนี แต่เมื่อร้องเพลงจะใช้ภาษามหาราษฏรี  
วิทูษกะ (สหายของพระเอก)ใช้ภาษาเศารเสนี ส่วนตัวละครเล็กๆ เช่น 
ชาวประมงในเรื่องศกุนตลา ใช้ภาษาอรรธมาคธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ภาษาศาจี ที่เช่ือกันว่าคุณาฒยะ ใช้เขียนนิทานเรื่องพฤหัตกถา ซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดของกถาสริตสาคร 

- ปรากฤตยุคหลัง ได้แก่ภาษาอปภร ศะ ซึ่ งไม่ปรากฏมากนัก        
ในวรรณคดี  

●อินโด-อำรยันยุคปัจจุบัน  

คือภาษาที่ใช้พูดกันในปัจจุบันตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น เบงกาลี 
ปัญจาบี ฮินดี เป็นต้น ในที่น้ีจะไม่กล่าวถึง 
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ก ำเนิดและพัฒนำกำร 

ช่ือเรียกภาษานี้ คือ ปาลิ (Pāli) นั้น ไม่ปรากฏที่มาที่ชัดเจนและ
เป็นที่ถกเถียงเรื่อยมาโดยไม่มีข้อสรุป ส าหรับชาวพุทธโดยทั่วไปเช่ือว่า   
ภาษาบาลีมีก าเนิดจากแคว้นมคธ ในชมพูทวีป และเรียกว่าภาษามคธ     
หรือภาษามาคธี หรือมาคธิกโวหาร ซึ่ง "มาคธิกโวหาร" พระพุทธโฆสาจารย์ 
พระอรรถกถาจารย์ที่มีขื่อเสียง มีชีวิตอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 10 อธิบายว่าเป็น 
"สกานิรุตติ" คือภาษาท่ีพระพุทธเจ้าตรัส 

นักภาษาศาสตร์บางท่านมีความเห็นว่าภาษาบาลีเป็นภาษาทาง
ภาคตะวันตกของอินเดีย นักวิชาการชาวเยอรมันสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นนัก
สันสกฤตคือ  ศาสตราจารย์ไมเคิล วิตเซล แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา ถือว่าภาษาบาลีเป็นภาษาทางภาคตะวันตกของอินเดีย และ
เป็นคนละภาษากับภาษาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช 

ภาษาบาลีมีพัฒนาการที่ยาวนาน มีการใช้ภาษาบาลีเพื่อบันทึก
คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา (นิกายเถรวาท) เป็นจ านวนมาก วิลเฮล์ม ไกเกอร์ 
(Wilhem Geiger) นักปราชญ์บาลีชาวเยอรมัน ได้เขียนหนังสือที่มีช่ือเสียง
ในสมัยศตวรรษที่ 19 คือ Pali Literatur und Sprache โดยวางทฤษฎีที่คน
ไทยรู้จักกันดีว่าภาษาบาลีในพระไตรปิฎกนั้นสามารถแบ่งวิวัฒนาการการแตง่
ได้ 4 ยุค ตามรูปลักษณะของภาษาที่ใช้ดังนี้: 

1. ยุคคาถา หรือยุคร้อยกรอง มีลักษณะการใช้ค าที่ยังเกี่ยวพันกับ
ภาษาไวทิกะซึ่งใช้บันทึกคัมภีร์พระเวทอยู่มาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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 2. ยุคร้อยแก้ว มีรูปแบบที่ เป็นภาษาอินโดอารยันสมัยกลาง 
แตกต่างจากสันสกฤตแบบ  พระเวทอย่างเด่นชัด ภาษาในพระไตรปิฎกเขียน
ในยุคนี้ 

3. ยุคร้อยกรองระยะหลัง เป็นช่วงเวลาหลังพระไตรปิฎกปรากฏ
ในคัมภีร์ย่อย เช่น มิลินทปัญหา วิสุทธิมรรค เป็นต้น 

 4. ยุคร้อยกรองประดิษฐ์ เป็นการผสมผสาน ระหว่างภาษายุคเก่า 
และแบบใหม่ กล่าวคือคนแต่งสร้างค าบาลีใหม่ ๆ ขึ้นใช้เพราะให้ดูสวยงาม 
บางทีก็เป็นค าสมาสยาว ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก แสดงให้เห็นชัดเจน
ว่าแต่งขึ้นหลังจากท่ีมีการเขียนคัมภีร์แพร่หลายแล้ว 

ปัจจุบันมีการศึกษาภาษาบาลีอย่างกว้างขวางในประเทศที่นับถือ
พุทธศาสนานิกายเถรวาท เช่น ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และ
อินเดีย แม้กระทั่งในอังกฤษ ก็มีผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาได้จัดตั้ง 
สมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ขึ้นในกรุงลอนดอนของประเทศ
อังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2424 เพื่อศึกษาภาษาบาลีและวรรณคดีภาษาบาลี  
รวมถึงการแปลและเผยแพร่ ปัจจุบันนั้น สมาคมบาลีปกรณ์ดังกล่าวนี้        
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ต าบลเฮดดิงตัน ในเมืองอ๊อกซฟอร์ดของสหราช
อาณาจักร 

เฉพาะในประเทศไทยนั้น มีการศึกษาภาษาบาลีในวัดมาช้านาน 
โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรเปรียญธรรมตั้งแต่ 1-9 นอกจากนี้ยังมีเปิดสอน  
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย เฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปิดสอนเป็น
วิชาโท วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาเลือกเสรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2424
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อักษรท่ีใช้เขียนภำษำบำลี 

ภาษาบาลีเป็นภาษาเสียงหรอื สัททภาษา ไมมีอักษรเป็นของตนเอง 
ดังนั้น ภาษาบาลีจึงสามารถเขียนด้วยอักษรชนิดใดก็ได ้เพื่อมาแทนเสียง เช่น 
ประเทศอินเดียใช้อักษรเทวนาครี ศรีลังกาใช้อักษรสิงหล ประเทศไทยใช้
อักษรไทย ประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกาใช้อักษรโรมัน เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่ไม่มีอักษรเป็นของตนเอง ภาษาบาลีจึงได้รับความสะดวก
และแพร่หลาย สามารถเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรชนิดต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับผู้สนใจศึกษาภาษาบาลีอย่างไม่มีขอบเขต ไม่ถูกจ ากัดด้วยอักษร
ใดอักษรหนึ่งของชนชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ 

บำลีกับอักษรโรมัน 

อักษรโรมัน (Roman alphabet) ที่ใช้เขียนภาษาละติน เป็นอักษร
ที่ชาวโรมันใช้เขียนภาษาละตินตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล อักษรโรมัน
ที่ใช้เขียนภาษาละตินมีวิวัฒนาการมาจากอักษร อีทรัสกัน (Etruscan script) 
และอักษรกรีก (มีใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
อักษรฟีนิเซียน (มีใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล) อักษรโรมันจึง
นับว่าเป็นอักษรเก่าแก่และเป็นสากล ด้วยเหตุที่อักษรนี้ใช้ในระบบการเขียน
แทนเสียงพูดอย่างกว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อักษรโรมันยังถูกน ามาปรับใช้ในการเขียนภาษาต่างๆ   
ที่แยกออกมาจากภาษาละตินอีกด้วย คือ ภาษากลุ่มโรมานซ์ ซึ่งรวมภาษา
ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส อิตาเลียน และยังขยายออกไปใช้กับภาษากลุ่ม
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เยอรมันนิก ซึ่งรวมภาษาเยอรมัน อังกฤษ สวีเดน กลุ่มเคลติก และกลุ่ม
สลาวิกบางภาษา ในสมัยการแสวงหาอาณานิคมและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ 
อักษรโรมันก็ถูกน ามาใช้เขียนภาษาพื้นเมืองในอเมริกา ภาษาพื้นเมืองใน
ออสเตรเลีย และภาษาเอเชียตะวันออก เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม เป็นต้น เพื่อให้สามารถเขียนและอ่านภาษานั้นๆ 
ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ในภาษาจีน และภาษาอ่ืนๆ อีกมากมาย 

จะเห็นได้ว่าเสียงพูดในภาษากับตัวอักษร (Alphabet) ในระบบ
การเขียน (Script) เป็นคนละเรื่องกันแต่เกี่ยวข้องกัน ในระบบการเขียนส่วน
ใหญ่เราใช้อักษรแทนเสียงพูด การที่บาลีไม่มีระบบการเขียนของตนเอง การ
เผยแผ่พระไตรปิฎกบาลีจะใช้อักษรในระบบการเขียนของภาษาต่างๆ บันทึก
เนื้อหาสาระหรือข้อความที่เป็นบาลี รวมทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีด้วย    
เราจึงมีพระพุทธพจน์หรือค าทรงสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    
และคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี ซึ่งบันทึกด้วยอักษรในระบบการเขียนของภาษา
ต่างๆ เช่น อักษรไทยในภาษาไทย อักษรมอญในภาษาพม่า อักษรลาวใน
ภาษาลาว ด้วยเหตุนี้ เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปในยุโรปก็ได้ใช้อักษรโรมัน
บันทึกบาลีด้วย 

อักษรโรมันมีความเป็นสากล เพราะเป็นอักษรที่ชาวโลกรู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย เห็นได้จากเมื่อมีการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีเป็นอักษรสยาม
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้เทียบอักษรสยามกับอักษรโรมันด้วย เพราะในสมัยนั้น
ได้มีการเขียนบาลีเป็นอักษรโรมันแล้ว 
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กำรอ่ำนภำษำบำลีที่เขียนด้วยอกัษรไทย 

การใ ช้อักษรไทยเขียนภาษาบาลี ในปัจจุบันจะพบเห็นได้            
2 แบบ คือ 

●การเขียนแบบด้ังเดิม  พบเห็นได้ในพระไตรปิฎกหรือในที่ที่
ต้องการเขียนอย่างเป็นทางการ วิธีการอ่านเหมือนอ่านภาษาไทยปกติแต่มี
หลักเพิ่มเติมดังนี้ 

- พยัญชนะที่ไม่มสีระ อ่านเสมือนมีสระอะ ประสมอยู่   
เช่น เทว อ่านว่า เท-วะ 

-  พยัญชนะที่มี พินทุ ข้างใต้ ถือเป็นตัวสะกด หรือเสียงกล้ า 
เช่น พฺรหฺม อ่านว่า พระ-ห์มะ, วณฺณ อ่าน วัณ-ณะ, เทฺว อ่าน ทะเว (ออก
เสียง ท ไม่เต็มเสียง ให้ควบ ท+ว) 

- พยัญชนะที่มีนิคหิตอยู่ข้างบน ออกเสียงนาสิก หรือเหมือนสะกด
ด้วย "ง" เช่น อรห  อ่านว่า  อะ-ระ-หัง, กึ (สระอิ + นิคหิต ไม่ใช่สระอึ) อ่าน
ว่า กิง 

- สระเอ ที่สะกดด้วย ย ให้ออกเสียงคล้ายสระไอ ไม่ใช่สระเอย 
เช่น อาหุเนยฺโย อ่านว่า อา-หุ-ไน-โย (ไม่ใช่ เนย-โย เพราะภาษาบาลีไม่มี 
สระเออ) 

●การเขียนแบบง่าย  พบเห็นได้ตามหนังสือบทสวดมนต์ทั่วไปที่
ต้องการให้ชาวบ้านอ่านได้ง่าย วิธีการอ่านจึงเหมือนอ่านภาษาไทยปกติ 

-  มีการเขียนสระอะให้เห็นชัดเจน เช่น เทวะ และไม่มีการใช้พินทุ
หรือนิคหิต เนื่องจากเขียนตัวสะกดให้เห็นชัดอยู่แล้วเช่น วัณณะ, อะระหัง 

- ตัวควบกล้ าจะใช้สญัลักษณ์บอกการควบกล้ า เช่น พ๎รห๎ม, เท๎ว 
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- สระเอ ท่ีสะกดด้วย ย ก็ยังคงให้ออกเสียงในท านองเดียวกับที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น เพียงแต่จะเขียนต่างกันเล็กน้อย เช่น อาหุเนยโย 

องค์ประกอบท่ีส ำคัญของภำษำบำลี 

ภาษาบาลีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ประการคือ 
1. อักขรวิธี ว่าด้วยเรื่องอักษร (Alphabets) ที่ใช้ค าบาลี และวิธีการ

สนธิ (Combination) ได้แก่การเช่ือมเสียงท้ายของค าหน้าและเสียงต้นของ
ค าหลังให้กลมกลืนกัน เพื่อให้ออกเสียงได้สะดวก ไพเราะ และเพื่อการ
ประพันธ ์

2. วจีวิภำค (Part of Speech) ว่าด้วยเรื่องส่วนประกอบของภาษา  
มีทั้งหมด 7 ส่วน ดังนี้ 

- นามศัพท์ ได้แก่ นามนาม (Nouns) คุณนาม (Adjectives) 
และสรรพนาม (Pronouns) 
- อัพยยศัพท์ (Indeclinables) ได้แก่ อุปสรรค นิบาต ปัจจัย 
- อาขยาต (Finite Verbs) ได้แก่ กริยาหลัก หรือกริยาส าคัญ

ของประโยค 
- กริยากิตก์ (Participle) ได้แก่ ค าที่ส าเร็จรูปมาจากกริยากิตก์ 

ท าหน้าที่เป็นกริยาบ้าง เป็นนามบ้าง เป็นคุณศัพท์บ้าง 
- นามกิตก์ (Primary Affixes) ได้แก่ ค าที่ส าเร็จรูปมาจาก

ปัจจัยนามกิตก์ ท าหน้าที่เป็นนามบ้าง เป็นคุณศัพท์บ้างเป็น
กริยาบ้าง 
- สมาส (Compounds) ได้แก่ การน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป 

รวมกันเข้าเป็นบทเดียวเพื่อท าให้สั้นลง 
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- ตัทธิต (Secondary Affixes) ได้แก่ การย่อค าให้สั้นลงด้วย 
วิธีตัดค าออกแล้วเติมปัจจัยตัทธิตแทน 

3. วำกยสัมพันธ์ (Syntax) ว่าด้วยเรื่องการเรียงค าให้เป็นประโยค
แบบร้อยแก้วว่าค าใดควรจะอยู่ต าแหน่งใด และแต่ละค าเกี่ยวข้องกับค าอื่น
อย่างไร 

4. ฉันทลักษณ์ (Prosody) ว่าด้วยลักษณะของฉันท์และการแต่งฉันท์ 
ซึ่งเป็นค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 
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บทที่ 2 
วัตตมานาวิภัตติ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายองค์ประกอบของกริยา 
2. ประกอบกริยาวัตตมานาวิภัตติ 
3. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. กริยาอาขยาต 
2. การสร้างประโยคกัตตุวาจก 
3. อัพยยศัพท์บางตัว 

********************************************** 

กริยาอาขยาต ได้แก่ กริยาส าคัญ หรือกริยาคุม
ประโยคในภาษาบาลี ที่ใช้บ่งบอกอาการ หรือการ
กระท าต่างๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด 

คิด เป็นต้น ส่วนประกอบที่ส าคัญของกริยาอาขยาต ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ธาตุ ปัจจัยประจ าหมวด และวิภัตติอาขยาต 

● ธาตุ (Roots) ได้แก่ รากของค า หรือรากศัพท์เดิม เช่น ค าว่า 
“ขาทติ” แปลว่า เขา ย่อมกิน เป็นต้น รากศัพท์เดิมของกริยาศัพท์นี้คือ 
ขาทฺ ธาตุ แปลว่า “กิน” แต่ที่มีรูปเป็น “ขาทติ” เพราะน าไปประกอบกับ
ปัจจัยและวิภัตติอาขยาตแล้วนั่นเอง ธาตุในภาษาบาลี แบ่งออกเป็น 8 หมวด 

กริยาอาขยาต 
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แต่ละหมวดมีปัจจัยประจ าหมวดเป็นของตนเอง ธาตุในภาษาบาลีทั้งหมด     
8 หมวด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ สกรรมธาตุ และอกรรมธาตุ 

- สกรรมธาตุ (Transitive) คือ ธาตุที่ต้องมีกรรมมารองรับจึงจะ
สื่อความหมายได้สมบูรณ์ เช่น กรฺ (ท า) ขาทฺ (กิน) เป็นต้น 

- อกรรมธาตุ (Intransitive) คือ ธาตุที่ไม่ต้องการกรรมสามารถสือ่
ความหมายได้สมบูรณ์ด้วยตนเอง เช่น มรฺ (ตาย) สี (นอน) เป็นต้น 

● ปัจจัยประจ าหมวด (Suffixes) ได้แก่ ส่วนที่ประกอบหลังธาตุ 
ก่อนน าไปประกอบกับวิภัตติอาขยาต ปัจจัยจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากริยาศัพท์
นั้นเป็นวาจกอะไร เช่น ถ้าประธานในประโยคเป็นผู้กระท าเอง ประโยคนั้นก็
เป็นกัตตุวาจก เป็นต้น  ธาตุแต่ละหมวดจะมีปัจจัยประจ าหมวดของตนเอง  
ปัจจัยที่เป็นเครื่องหมายของกัตตุวาจกมี 10 ตัว ได้แก่ อ, เอ, ย,  ณุ, ณา, 
นา, ณฺหา, โอ, เณ, ณฺย เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ พึงสังเกตจาก
ตารางต่อไปนี ้

หมวดธาตุ ปัจจัยประจ าหมวดธาตุ 

1 ภวาท ิ อ, เอ a, e 

2 รุธาทิ อ, เอ a, e 

3 ทิวาทิ ย ya 

4 สฺวาทิ ณุ, ณา ṇu, ṇā 

5 กิยาทิ นา nā 

6 คหาทิ ณฺหา ṇhā 

7 ตนาท ิ โอ o 

8 จุราทิ เณ,  ณฺย ṇe, ṇya 
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● วิภัตติอาขยาต (Verbal Terminations) ได้แก่ ค าที่น ามาแจก 
หรือประกอบข้างหลังธาตุและปัจจัย เพื่อสร้างกริยาให้มีรูปค าที่แตกต่างกัน 
วิภัตติอาขยาตจะเป็นตัว บ่งบอกว่ากริยาศัพท์นั้นๆ เป็นกาล บท วจนะ บุรุษ 
อะไร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- กาล (Tenses) สิ่ งที่บ่งบอกช่วงเวลาของการกระท า แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิดคือ ปัจจุบัน อดีต และอนาคต  

- บท (Personal Endings) วิภัตติอาขยาตแต่ละหมวดแบ่ง
ออกเป็น 2 บท คือ ปรัสสบท บ่งบอกกัตตุวาจก และกัมมวาจก อัตตโนบท 
บ่งบอก กัมมวาจกอย่างเดียว 

- วจนะ (Numbers) วิภัตติอาขยาตแต่ละหมวดแบ่งออกเป็น      
2 วจนะ คือ เอกวจนะ บ่งบอกจ านวนเดียว หรือสิ่งเดียว พหุวจนะ บ่งบอก
จ านวนตั้งแต่ 2 ข้ึนไป 

- บุรุษ (Persons) วิภัตติอาขยาตแต่ละหมวดแบ่งออกเป็น 3 บุรุษ 
คือ ประถมบุรุษ บ่งบอกว่าเป็นกริยาของบุรุษที่ 3  มัธยมบุรุษ บ่งบอกว่าเป็น
กริยาของบุรุษที่ 2 อุตตมบุรุษ บ่งบอกว่าเป็นกริยาของบุรุษที่ 1 

วิภัตติอาขยาตมีทั้งหมด 8 หมวด ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะวัตตมานา
วิภัตติก่อนดงันี ้

วัตตมานาวิภัตติ (Present) 
ปัจจุบันกาล  แปลวา่ .....อยู่, ย่อม....., จะ..... 

บุรุษ 
ปรัสสบท 

เอก. พหุ. 
ประถม. ติ อนฺติ 
มัธยม. สิ ถ 
อุตตม.  มิ ม 
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การสร้างประโยคกัตตุวาจก (Active Voice)   

กัตตุวาจก ได้แก่ ประโยคที่ประธานท าเอง เช่นประโยคว่า 
ตฺว  สยสิ (ท่าน ย่อมนอน) ประธานในประโยคคือ “ท่าน” 
กริยาคือ “นอน” ในที่นี้ประธานแสดงกริยาเอง คือนอน 

อย่างนี้เรียกว่า “กัตตุวาจก” การสร้างประโยคกัตตุวาจกจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ธาตุ ปัจจัยประจ าหมวด และวิภัตติ
กริยา (ฝ่ายปรัสสบท) ตัวอย่างการประกอบกริยามีดังนี ้    

กริยาธาตุหมวดที่ 1 (ภวาท)ิ 

ธาตุหมวดที่ 1 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ อ, เอ ปัจจัย ธาตุทุกตัวในหมวดนี้ 
เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  +  อ, เอ +  วิภัตติ  =  กริยา 

ลภฺ (labh) : ได้   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. ลภต ิ labhati ลภนฺต ิ labhanti 

มัธยม. ลภส ิ labhasi ลภถ labhatha 

อุตตม. 1 ลภาม ิ labhāmi ลภาม labhāma 

                                                           
1 อุตตมบุรุษ จะยืดเป็นเสียงยาวเสมอ 

กัตตุวาจก 
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ธาตุหมวดที่ 1 ทุกตัวจะมีวิธีการแจกวิภัตติแบบเดียวกับ ลภฺ ธาตุ 
ส าหรับการสร้างกริยาธาตุหมวดที่ 1  มีข้อสังเกตดังนี้  

1)  เมื่อสระ อ (a) 2 ตัวพบกัน จะลบตัวหนึ่งเสมอ เช่น  
 ลภฺ + อ + อนฺติ      = ลภนฺติ  

  labh + a + anti = labhanti 

2)  เมื่อลงวิภัตติ มิ, ม ปัจจัย อ จะยืดเป็นเสียงยาวเสมอ เช่น 
 ลภฺ + อ + มิ  = ลภามิ  

  labh + a + mi = labhāmi 

 ลภฺ + อ + ม  = ลภาม  
  labh + a + ma = labhāma 

 

ประธานในประโยค 

ประโยคในภาษาบาลีประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ ประธาน 
และกริยาคุมประโยค โดยเรียงประธานไว้ต้นประโยค และเรียงกริยาคุม
ประโยคไว้ท้ายสุด เช่น 

 อห   ลภาม ิ ข้าพเจ้า ย่อมได ้

ประโยคนี้ “อห ” ท าหน้าที่เป็นประธาน และ “ลภามิ” เป็นกริยา
คุมประโยค ทุกประโยคประธานและกริยาจะต้องตรงกัน กล่าวคือมีบุรุษและ
วจนะตรงกัน เช่น ประธานเป็นเอกวจนะ กริยาจะต้องประกอบเป็นเอกวจนะ
ด้วยเช่นกัน 
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ภาษาบาลีมีลักษณะพิเศษคือสามารถบ่งบอกประธานได้แม้จะไม่
ปรากฎรูปประธานในประโยค โดยดูจากกริยา เช่น  

ขาทามิ   (ข้าพเจ้า) ย่อมกิน 

เราสามารถรู้ประธานของประโยคได้จากวิภัตติที่น ามาประกอบ  
ในที่น้ีวิภัตติคือ “มิ” (อุตตมบุรุษ เอกวจนะ)  บ่งบอกว่าประธานคือ ข้าพเจ้า 
ภาษาบาลีก็คือ “อห ” อย่างนี้เป็นต้น  ส่วนประกอบที่ส าคัญทั้งสองส่วนนี้
จะต้องประกอบให้ตรงกันเสมอ ดังตารางต่อไปนี ้

บุรุษ 
ประธาน กริยา 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. โส เต ติ อนฺต ิ
so te ti anti 

มัธยม. ตฺว  ตุมฺเห สิ ถ 
tvam tumhe si tha 

อุตตม. อห  มย  มิ ม 
ahaṃ mayaṃ mi ma 

จากตารางจะเห็นว่ามีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ บุรุษ ประธาน และ
กริยา มองจากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากประถมบุรษุ ถ้าประธานเป็น โส กริยาที่
ตรงกันคือ ติ (เอกวจนะเหมือนกัน) ในท านองเดียวกัน ถ้าประธานเป็น เต 
กริยาก็เป็น อนฺติ (พหุวจนะเหมือนกัน)  ส่วนบุรุษอื่นๆ พึงสังเกตจาก   
ประถมบุรุษเป็นตัวอย่าง 
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การแปลภาษาบาล ี

การแปลภาษาบาลีนั้น ค าที่ท าหน้าที่เป็นประธานสามารถแปลได้  
2 แบบแล้วแต่ความนิยม คือแปลพร้อมค าว่า “อันว่า” หรือแปลแบบไม่มี 
“อันว่า” ก็ได้ เช่น 
 โส  ลภติ  (อันว่าเขา ย่อมได้) หรือ (เขา ย่อมได้)  
 อห   ลภามิ (อันว่าข้าพเจ้า ย่อมได้) หรือ (ข้าพเจ้า ย่อมได้)  

การแปลทั้ง 2 แบบสามารถแปลได้ โดยไม่ท าให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

ตัวอย่างประโยคพร้อมค าแปล 

บุรุษ 
เอก. พหุ. 

บาลี ไทย บาลี ไทย 
ประถม. โส ลภต ิ เขา ย่อมได ้ เต ลภนตฺ ิ เขา ท. ย่อมได ้

มัธยม. ตฺว  ลภส ิ ท่าน ย่อมได ้ ตุมฺเห ลภถ ท่าน ท. ย่อมได ้

อุตตม. อห  ลภาม ิ เรา ย่อมได ้ มย  ลภาม เรา ท. ย่อมได ้
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ธาตุหมวดที ่1 

กสฺ (ไถ)   กนฺทฺ (ร้องไห้)  กีฬฺ (เล่น) 
ขาทฺ (กิน, เคี้ยวกิน)  คมฺ> คจฺฉ (ไป)  ปจฺ (หุง, ต้ม) 
ปฐฺ (อ่าน, เรียน)  ปุจฺฉฺ (ถาม)  รมฺ (ยินดี) 
ชีวฺ (เป็นอยู่, มีชีวิต)  มรฺ (ตาย)   รกฺขฺ (รักษา) 
ลิขฺ (เขียน)  วสฺ (อยู่, อาศัยอยู่)  ฑ สฺ (กัด) 
ครหฺ (ติเตยีน, นินทา) ชีรฺ (แก่, คร่ าคร่า)  วนฺทฺ (ไหว้) 
วทฺ (กล่าว, พูด)  ธาวฺ (วิ่ง)   ยาจฺ (ขอ) 
สรฺ (ระลึกถึง)  หรฺ (น าไป)  หนฺ (ฆ่า)  
อิกฺขฺ (เห็น)  หสฺ (หัวเราะ)  ลภฺ (ได้)  
ปส สฺ (สรรเสรญิ)  โอวทฺ (กล่าวสอน)   
จรฺ (เที่ยวไป,ประพฤติ) 

กริยาธาตุหมวดที่ 1 (ธาตุลงท้ายด้วยสระ) 

อาขยาตนั้นประกอบด้วย ธาตุ ปัจจัยประจ าหมวด และวิภัตติ 
ตามล าดับ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีการเช่ือมค าระหว่างธาตุ ปัจจัย และ
วิภัตติ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปค า โดยเฉพาะการผสมกันระหว่างสระกับ
สระ เพื่อให้เข้าใจการประกอบวิภัตติอาขยาตได้ดีขึ้น ควรเข้าใจล าดับขั้นของ
สระก่อน  

ล าดับขั้นของสระนั้นมี 3 ระดับด้วยกันคือ รูปธรรมดา หรือรูปอ่อน 
เรียกว่า “อวุทฺธิก” (zero)  รูปแข็ง เรียกว่า “คุณ” (strong) และรูปเพิ่ม
ก าลัง เรียกว่า “วุทฺธิ” (lengthened)  การเปลี่ยนข้ันของสระมีวิธีการดังนี้ 
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ล าดับขั้นของสระ 

 
 จากตารางข้างต้นสระจะมี 3 ขั้น เริ่มตั้งแต่สระธรรมดาลงมาถึง
สระขั้นวทุธิ  สระธรรมดาได้แก่ อิ อี อุ อู ถ้าตามด้วยสระ อ จะได้สระขั้นคุณ 
(เปลี่ยนตามตัวหลัง) เช่น 

 หุ + อ + ติ = โหติ   (ย่อมมี, ย่อมเป็น) 

หุ ธาตุ ลงท้ายด้วยสระ อุ (สระธรรมดา) ตามด้วย อ ปัจจัย (ปัจจัย
ประจ าหมวดธาตุที่ 1) จะเปลี่ยนเป็นขั้นคุณ ซึ่งในที่นี้ขั้นคุณของสระ อุ คือ 
โอ ดังนั้น หุ จึงเปลี่ยนเป็น โห และน าไปประกอบกับวิภัตติคือ ติ ส าเร็จรูป
เป็น โหติ เป็นต้น   

ธาตุที่ลงท้ายด้วยสระอื่นๆ พึงเทียบเคียงมีวิธีการประกอบวิภัตติ
ตามแบบ หุ ธาตุนี ้

 

สระธรรมดา 

(Zero) 

- อิ        อี อุ        อู 

- i          ī u         ū 

สระขั้นคุณ 

(Strong) 

อ เอ       อยฺ โอ       อวฺ 

a e         ay o         av 

สระขั้นวุทธ ิ

(Lengthened) 

อา เอ       อายฺ โอ       อาวฺ 

ā e         āy o         āv 
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ธาตุที่ลงท้ายด้วยสระจะไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีต่อไปนี้ 

- สระ อ อา เอ โอ ตามด้วยพยัญชนะซ้อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

- สระ อิ อุ ตามด้วยพยัญชนะซ้อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

- สระ อี อู ตามด้วยพยัญชนะใดๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ตัวอย่างการแจกวิภัตติธาตุลงท้ายด้วยสระ 

ภู (bhū) : มี, เป็น   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. ภวต ิ bhavati ภวนฺต ิ bhavanti 

มัธยม. ภวส ิ bhavasi ภวถ bhavatha 

อุตตม.  ภวามิ bhavāmi ภวาม bhavāma 

 

ธาตุหมวดที่ 1 ที่ลงท้ายด้วยสระ 

ชิ (ชนะ)  นี (น าไป)  สี (นอน)  หุ (มี, เป็น) 
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อัพยยศัพท์บางตัว 

อัพยยศัพท์ คือศัพท์ประเภทหนึ่งที่ไม่ เปลี่ยนแปลงด้วยการ     
แจกวิภัตติ สามารถน าไปใช้ในประโยคได้ทันที อัพยยศัพท์เมื่อน าไปใช้ใน
ประโยคมักจะเรียงไว้หน้ากริยา ในบทนี้เราจะได้ทราบอัพยยศัพท์บางตัว เช่น  

 กทา (เมื่อไร) สทา (ทุกเมื่อ) ตทา (เมื่อน้ัน) 

กุหึ (ท่ีไหน) กถ  (อย่างไร)  อวสฺส  (แน่นอน) 

 ปุนปฺปุน  (บ่อยๆ) สณิก  (ค่อยๆ)  อชฺช (วันนี้)  

 เสฺว (วันพรุ่งนี้) ทิวา (ตอนกลางวัน) สาย  (ตอนเย็น) 

 เทวสิก  (ทุกวัน) อิธ (ที่น่ี)  น (ไม่) 

 ตตฺถ (ท่ีนั้น) อิทานิ (ในกาลนี้, บัดนี้) 

ตัวอย่างประโยค 

ตุมฺเห  เทวสิก   ขาทถ ท่าน ท. ย่อมกิน ทุกวัน 

มย   อวสฺส   มราม  เรา ท. ย่อมตาย แน่นอน 

โส  อิธ  วสติ  เขา ย่อมอยู่ ท่ีนี่ 

เต  ทิวา  คจฺฉนฺติ  เขา ท. ย่อมไป ตอนกลางวัน 

ตฺว   กทา  ปุจฺฉสิ  ท่าน ย่อมถาม เมื่อไร 

อห  ตตฺถ สยามิ  ข้าพเจ้า ย่อมนอน ท่ีนั้น 
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กริยาธาตุหมวดที่ 2 (รุธาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 2 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ อ, เอ ปัจจัย ธาตุทุกตัวใน
หมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  +  อ, เอ +  วิภัตติ  =  กริยา 

 

รุธฺ (rudh) : ปิด, กั้น   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. รุนฺธต ิ rundhati รุนฺธนฺต ิ rundhanti 

มัธยม. รุนฺธส ิ rundhasi รุนฺธถ rundhatha 

อุตตม.  รุนฺธามิ rundhāmi รุนฺธาม rundhāma 

การประกอบกริยาจากธาตุหมวดที่ 2 มีข้อสังเกตคือ จะมีการเพิ่ม
นิคหิตที่ต้นธาตุก่อน จากนั้นแปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะท้ายวรรค ของ
พยัญชนะที่ตามมา แล้วน าไปประกอบกับปัจจัยประจ าหมวดต่อไป เช่น 

 รุธฺ→รุ  ธ→รุนฺธฺ + อ + ติ  = รุนฺธติ  (ย่อมปิด) 

 มุจฺ→มุ  จฺ→มุญฺจฺ + อ + ติ  = มุญฺจติ  (ย่อมปล่อย) 

 ลิป→ฺลปฺึ→ลิมฺปฺ + อ + ติ  = ลิมฺปติ  (ย่อมฉาบ) 
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ธาตุหมวดที่ 2 

 มุจฺ (ปล่อย)  ภุชฺ (กิน)  จุพฺ (จูบ, จุมพิต) 

 ลิปฺ (ฉาบ, ทา)  รุธฺ (ปิด, กั้น) ยุชฺ (ประกอบ) 

 สิจฺ (รด)   วิลุปฺ (ปล้น) จุพฺ (จูบ, จุมพิต) 

ภิทฺ (ท าลาย, ต่อย) 

ตัวอย่างประโยค 

 ตฺว  กถ  รุนฺธสิ  ท่าน ย่อมปิด อย่างไร 

 อห  สณิก  รุนฺธามิ  ข้าพเจ้า ย่อมปิด ค่อยๆ 

 เต กุหึ ภุญฺชนฺติ  เขา ท. ย่อมกิน ที่ไหน 

 ตุมฺเห ตตฺถ ภุญฺชถ  ท่าน ท. ย่อมกิน ที่น้ัน 

 โส กทา ลิมฺปติ  เขา ย่อมฉาบ เมื่อไร 

 มย  ตทา ภินฺทาม  เรา ท. ย่อมท าลาย เมื่อนั้น 

 

กริยาธาตุหมวดที่ 3 (ทิวาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 3 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ ย ปัจจัย ธาตุทุกตัวใน
หมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  + ย  +  วิภัตติ  =  กริยา 
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ทิวฺ (div) : เล่น   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. ทิพฺพติ dibbati ทิพฺพนฺติ dibbanti 

มัธยม. ทิพฺพสิ dibbasi ทิพฺพถ dibbatha 

อุตตม.  ทิพฺพามิ dibbāmi ทิพฺพาม dibbāma 

การประกอบกริยาจากธาตุหมวดที่ 3 มีข้อสังเกตคือ ธาตุที่ลงท้าย
ด้วยพยัญชนะเมื่อประกอบกับ ย ปัจจัย จะมีการเปลี่ยนแปลงท้ายธาตุกับ   
ย ปัจจัย เป็นรูปต่างๆ เช่น 

ธาตุลงท้ายด้วย วฺ + ย =  พฺพ  เช่น   
ทิวฺ + ย = ทิพฺพ  (เล่น) 

ธาตุลงท้ายด้วย ธฺ + ย =  ชฺฌ  เช่น   
พุธฺ + ย = พุชฺฌ  (รู้) 

ธาตุลงท้ายด้วย หฺ + ย =  ยฺห  เช่น   
มุหฺ + ย = มุยฺห  (หลง) 

ธาตุลงท้ายด้วย สฺ + ย =  สฺส  เช่น   
มุสฺ + ย = มุสฺส  (ลืม) 

ธาตุลงท้ายด้วย ชฺ + ย =  ชฺช  เช่น   
รชฺ + ย = รชฺช  (ย้อม) 

ธาตุลงท้ายด้วย ทฺ + ย =  ชฺช  เช่น   
ปมทฺ + ย = ปมชฺช (ประมาท) 
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ธาตุหมวดที่ 3 

 สิวฺ (เย็บ) พุธฺ (รู้)  ขี (สิ้นไป) 

 มุหฺ (หลง) มุสฺ (ลืม)  รชฺ (ย้อม) 

 กุธฺ (โกรธ) ตปฺ (เดือดร้อน) ทมฺ (ฝึก) 

 นิรุธฺ (ดับ) ปมทฺ (ประมาท) สิธฺ (ส าเร็จ)
 สุธฺ (บริสุทธ์ิ) หา (เสื่อม)  ลุภฺ (โลภ) 

ตัวอย่างประโยค 

 ตุมฺเห สทา ปมชฺชถ  ท่าน ท. ย่อมประมาท ทุกเมื่อ 

 มย  อวสฺส  น ปมชฺชาม ข้าพเจ้า ท. ย่อมไม่ประมาท แน่นอน 

 ตฺว  ตตฺถ ตปฺปสิ  ท่าน ย่อมเดือดร้อน ในท่ีนั้น 

 เต กถ  กุชฺฌนฺติ  เขา ท. ย่อมโกรธ อย่างไร 

 อห  ปุนปฺปุน  น มุสฺสามิ ข้าพเจ้า ย่อมไม่ลืม บ่อยๆ 

 

กริยาธาตุหมวดที่ 4 (สฺวาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 4 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ ณุ, ณา ปัจจัย ธาตุทุกตัว
ในหมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  + ณุ, ณา  +  วิภัตติ  = กริยา 
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สุ (su) : ฟัง   

บุรุษ เอก. พหุ. 
ประถม. สุณาต ิ suṇāti สุณนตฺ ิ suṇanti 

มัธยม. สุณาส ิ suṇāsi สุณาถ suṇātha 

อุตตม.  สุณามิ suṇāmi สุณาม suṇāma 

 

บุรุษ เอก. พหุ. 
ประถม. สุโณต ิ suṇoti สุโณนฺต ิ suṇonti 

มัธยม. สุโณส ิ suṇosi สุโณถ suṇotha 

อุตตม.  สุโณม ิ suṇomi สุโณม suṇoma 

การประกอบกริยาจากธาตุหมวดที่ 4 มีข้อสังเกตคือ 
- ณา ปัจจัย เมื่อประกอบกับ อนฺติ ให้เปลี่ยน อา เป็น อ  
- ณุ ปัจจัย เปลี่ยนเป็น โณ เสมอ  

ธาตุหมวดที่ 4 

 สุ (ฟัง) วุ (ร้อย, ถัก)  สิ (ผูก) 

ตัวอย่างประโยค 

โส สาย  สุณาติ  เขา ย่อมฟัง ตอนเย็น 
ตฺว  กทา สุณาสิ  ท่าน ย่อมฟัง เมื่อไร 
มย  อชฺช สุณาม  ข้าพเจ้า ท. ย่อมฟัง วันนี ้
ตุมฺเห อวสฺส  น สุณาถ ท่าน ท. ย่อมไม่ฟัง แน่นอน 
อห  เทวสิก  สุณามิ  ข้าพเจ้า ย่อมฟัง ทุกวัน 
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กริยาธาตุหมวดที่ 5 (กิยาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 5 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ นา ปัจจัย ธาตุทุกตัวใน
หมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  + นา  +  วิภัตติ  = กริยา 

 

กี (kī) : ซ้ือ   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. กีนาติ kīnāti กีนนฺติ kīnanti 

มัธยม. กีนาส ิ kīnāsi กีนาถ kīnātha 

อุตตม.  กีนาม ิ kīnāmi กีนาม kīnāma 

 

ธาตุหมวดที่ 5 

 กี (ซื้อ) ชิ (ชนะ)  ธุ (ก าจัด) 

 จิ (ก่อ, สั่งสม) ลุ (เกี่ยว, ตัด)  ญา→ชา (รู้) 

 ผุ (ฝัด, โปรย) ถุ (ยกย่อง, ชมเชย)  
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ตัวอย่างประโยค 

มย  อวสฺส  ชินาม  ข้าพเจ้า ท. ย่อมชนะ แน่นอน 

ตุมฺเห ปุนปฺปุน  จินาถ ท่าน ท. ย่อมสั่งสม บ่อยๆ 

เต สทา ชานนฺติ  เขา ท. ย่อมรู้ ทุกเมื่อ 

ตฺว  กถ  ถุนาสิ  ท่าน ย่อมชมเชย อย่างไร 

โส เทวสิก  น ลุนาติ  เขา ย่อมไม่ตัด ทุกวัน 

กริยาธาตุหมวดที่ 6 (คหาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 6 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ ณฺหา ปัจจัย ธาตุทุกตัวใน
หมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  + ณฺหา  +  วิภัตติ  = กริยา 

 

คหฺ (gah) : ถือ   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. คณฺหาต ิ gaṇhāti คณฺหนฺต ิ gaṇhanti 

มัธยม. คณฺหาส ิ gaṇhāsi คณฺหาถ gaṇhātha 

อุตตม.  คณฺหามิ gaṇhāmi คณฺหาม gaṇhāma 
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ธาตุหมวดที่ 6 

 คหฺ (ถือเอา) ปฏิคฺคหฺ (รับเอา) อุคฺคหฺ (เรียน) 

ตัวอย่างประโยค 

 ตุมฺเห เทวสิก  อุคฺคณฺหาถ ท่าน ท. ย่อมเรียน ทุกวัน 

 โส ทิวา น ปฏิคฺคณฺหาติ เขา ย่อมไม่รับ กลางวัน 

 เต กถ  อุคฺคณฺหนฺติ  เขา ท. ย่อมเรียน อย่างไร 

 ตฺว  กุหึ อุคฺคณฺหาสิ  ท่าน ย่อมเรียน ที่ไหน 

 อห  สณิก  ปฏิคฺคณฺหามิ ข้าพเจ้า ย่อมรับเอา ค่อยๆ 

กริยาธาตุหมวดที่ 7 (ตนาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 7 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ โอ ปัจจัย ธาตุทุกตัวใน
หมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  + โอ  +  วิภัตติ  = กริยา 

ตนฺ (tan) : แผ่ไป   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. ตโนต ิ tanoti ตโนนฺต ิ tanonti 

มัธยม. ตโนส ิ tanosi ตโนถ tanotha 

อุตตม.  ตโนมิ tanomi ตโนม tanoma 
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ธาตุหมวดที่ 7 

 ตนฺ (แผ่ไป) กรฺ (ท า)  ชาครฺ (ตื่น) 

 สกฺกฺ (อาจ, สามารถ)   

ตัวอย่างประโยค 

โส กถ  กโรต ิ  เขา ย่อมท า อย่างไร 

ตุมฺเห กทา ชาคโรถ  ท่าน ท. ย่อมตื่น เมื่อไร 

ตฺว  ทิวา น ชาคโรสิ  ท่าน ย่อมไม่ตื่น ตอนกลางวัน 

เต กถ  สกฺโกนฺติ  เขา ท. ย่อมสามารถ อย่างไร 

อห  ปุนปฺปุน  น กโรมิ ข้าพเจ้า ย่อมไม่ท า บ่อยๆ 

 

กริยาธาตุหมวดที่ 8 (จุราทิ) 

ธาตุหมวดที่ 8 มีปัจจัยประจ าหมวดคือ เณ, ณย ปัจจัย ธาตุทุกตัว
ในหมวดนี้ เมื่อประกอบเป็นกริยาอาขยาตจะประกอบแบบเดียวกันดังนี ้

ธาตุ  + เณ, ณย  +  วิภัตติ  = กริยา 
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จุรฺ (cur) : ลัก   

บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. โจเรต ิ coreti โจเรนตฺ ิ corenti 

มัธยม. โจเรส ิ coresi โจเรถ coretha 

อุตตม.  โจเรมิ coremi โจเรม corema 

 
บุรุษ เอก. พหุ. 

ประถม. โจรยต ิ corayati โจรยนตฺ ิ corayanti 

มัธยม. โจรยส ิ corayasi โจรยถ corayatha 

อุตตม.  โจรยามิ corayāmi โจรยาม corayāma 

การประกอบกริยาจากธาตุหมวดที่ 8 มีข้อสังเกตคือ 

- ปัจจัย เณ, ณย จะเปลี่ยนเป็น เอ, อย  เสมอ 

- ถ้าต้นธาตุเป็นสระเสียงสั้น ไม่มีพยัญชนะสังโยค ให้ท าเป็น 

ขั้นคุณ จากน้ันน าไปประกอบกับวิภัตติต่อไป เช่น  

  วจฺ + เณ→วาเจ + ติ  = วาเจติ  (ย่อมกล่าว) 

  ทิสฺ + เณ→เทเส + ติ  = เทเสติ  (ย่อมแสดง) 

  จุรฺ + เณ→โจเร + ติ  = โจเรติ  (ย่อมลัก) 
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ธาตุหมวดที่ 8 

 ตกฺกฺ (ตรึกตรอง) ลกฺขฺ (ก าหนด)  มนฺตฺ (ปรึกษา) 

 จินฺตฺ (คิด) จุรฺ (ขโมย, ลัก)  กถฺ (กล่าว, พูด) 

 กปฺปฺ (ส าเร็จ) ชาลฺ (ลุกโพลง)  ฐปฺ (ตั้งไว้) 

 ทิสฺ (แสดง) นิวรฺ (ห้าม)  ปาลฺ (รักษา)
ปตฺถ ฺ(ปรารถนา) ปุสฺ (เลี้ยงดู)  ปูชฺ (บูชา)  

 วญฺจฺ (ลวง) นิมนฺตฺ (นิมนต์, เชื้อเชิญ) 

 

ตัวอย่างประโยค 

โส ปุนปฺปุน  นิวารยติ เขา ย่อมห้าม บ่อยๆ 

ตุมฺเห เทวสิก  จินฺเตถ ท่าน ท. ย่อมคิด ทุกวัน 

มย  สทา ตกฺเกม  ข้าพเจ้า ท. ย่อมตรึกตรอง ทุกเมื่อ 

เต อชฺช น ลกฺเขนฺติ  เขา ท. ย่อมไม่ก าหนด วันนี้ 

ตฺว  กุหึ ปาเลสิ  ท่าน ย่อมรักษา ท่ีไหน 

มย  ปุนปฺปุน  ปูเชม  ข้าพเจ้า ท. ย่อมบูชา บ่อยๆ 

อห  สทา น โจเรมิ  ข้าพเจ้า ย่อมไม่ขโมย ทุกเมื่อ 

ตุมฺเห เทวสิก  มนฺเตถ ท่าน ท. ย่อมปรึกษา ทุกวัน 

เต กถ  กเถนฺติ  เขา ท. ย่อมกล่าว อย่างไร 

ตฺว   อชฺช  เทเสสิ  ท่าน ย่อมแสดง วันน้ี 
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ตัวอย่างการประกอบวัตตมานาวิภัตติ ธาตุทั้ง 8 หมวด 

 

 หมวดที่ 1 (อ, เอ ปัจจัย) 

 ภู (มี, เป็น)  

หมวดที่ 2 (อ, เอ ปัจจัย) 

 รุธฺ (ปิด, กั้น)  

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. ภวต ิ ภวนฺต ิ รุนฺธต ิ รุนฺธนฺต ิ

มัธยม. ภวส ิ ภวถ รุนฺธส ิ รุนฺธถ 

อุตตม. ภวาม ิ ภวาม รุนฺธาม ิ รุนฺธาม 

 

 

 หมวดที่ 3 (ย ปัจจัย ) 

 ทิวฺ (เล่น)  

หมวดที่ 4 (ณุ, ณา ปัจจัย) 

 สุ (ฟัง)  
 

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. ทิพฺพติ ทิพฺพนฺติ สุณาต ิ สุณนตฺ ิ

มัธยม. ทิพฺพสิ ทิพฺพถ สุณาส ิ สุณาถ 

อุตตม. ทิพฺพามิ ทิพฺพาม สุณาม ิ สุณาม 
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 หมวดที่ 5 (นา ปัจจัย ) 

 กี (ซื้อ)  

หมวดที่ 6 (ณฺหา ปจัจัย) 

 คหฺ (ถือเอา)  
 

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. กีนาติ กีนนฺติ คณฺหาต ิ คณฺหนฺต ิ

มัธยม. กีนาส ิ กีนาถ คณฺหาส ิ คณฺหาถ 

อุตตม. กีนามิ กีนาม คณฺหาม ิ คณฺหาม 

 
 
 หมวดที่ 7 (โอ ปัจจัย ) 

 ตนฺ (แผ่ไป)  

หมวดที่ 8 (เณ, ณย ปัจจัย) 

 จุรฺ (ลัก)  
 

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. ตโนต ิ ตโนนฺต ิ โจเรต ิ โจเรนตฺ ิ

มัธยม. ตโนส ิ ตโนถ โจเรส ิ โจเรถ 

อุตตม. ตโนม ิ ตโนม โจเรม ิ โจเรม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 
1.1   อห   อชฺช กสามิ    
1.2   ตุมฺเห กถ   จรถ    
1.3   โส  สทา  ปสฺสต ิ    
1.4   มย   กุหึ  วสาม    
1.5   มย   กทา ภาสาม    
1.6   โส ปุนปฺปุน   รมต ิ   
1.7   ตฺว  เทวสิก   ปจสิ    
1.8   ตฺว   กทา  ลิขสิ      
1.9   เต  ทิวา  คจฺฉนฺติ    
1.10 อห   สณิก   หราม ิ    

2.  จงแปลเป็นภาษาบาล ี
2.1   ข้าพเจ้า ย่อมเขียน บ่อยๆ   
2.2   ท่าน ย่อมหุง ทุกเมื่อ   
2.3   เขา ย่อมเห็น ทุกวัน   
2.4   ท่าน ท. ย่อมไป ท่ีไหน    
2.5   เขา ท. ย่อมน าไป ค่อยๆ   
2.6   ท่าน ย่อมถาม เมื่อไร   
2.7   ข้าพเจ้า ย่อมนอน กลางวัน  
2.8   เขา ย่อมกิน ที่ไหน   
2.9   เขา ท. ย่อมวิ่ง ทุกเมื่อ   
2.10 ท่าน ย่อมไถ อย่างไร  
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บทที่ ๓ 
นามศัพท์ อ การันต์ 

วัตถุประสงค์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภัตตินามศัพท์ อ การันต์ 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เน้ือหาวิชา 
1. นามศัพท์ 
2. การแจกวิภัตตินาม 
3. อ การันต์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ 
4. อัพยยศัพท์บางตัว 
********************************************** 

นามศัพท์ 

นามศัพท์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ นามนาม (Nouns) 
คุณนาม (Adjectives)  และสรรพนาม (Pronouns) 

นามนาม  หมายถึง ค าที่ใช้เรียกช่ือคน, สัตว์, สถานที่, 
สิ่งของ, สภาวะต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1) สาธารณนาม (Common Noun) หมายถึง ช่ือที่ใช้เรียกได้ทั่วไป    
ไม่จ าเพาะเจาะจง ส าหรับเรียกคน สัตว์ สถานที่ สภาวะต่างๆ เช่น 
มนุสฺส (มนุษย์) ใช้เรียกมนุษย์ได้โดยทั่วไป ติรจฺฉาน (สัตว์เดรัจฉาน) 
นคร (เมือง)  สนฺติ (ความสงบ) เป็นต้น 

นามนาม 
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2) อสาธารณนาม (Proper Noun) หมายถึง ช่ือท่ีใช้เรียกเฉพาะเจาะจง 
ไม่ทั่วไป เช่น ทีฆาวุ (กุมารช่ือทีฆาวุ) ใช้เรียกเฉพาะกุมารที่ช่ือว่า
ทีฆาว ุเอราวณ (ช้างช่ือเอราวัณ) ใช้เรียกเฉพาะช้างเอราวัณ  สาวตฺถี 
(เมืองช่ือสาวัตถี) ใช้เรียกเฉพาะเมืองสาวัตถี เป็นต้น 

คุณนาม ได้แก่ ค าที่แสดงลักษณะของนามนาม เพื่อให้รู้
ว่านามนามนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น อ้วน ผอม สูง ต่ า 

ด า ขาว ดี ช่ัว เป็นต้น เช่น ถูล ปุริส (บุรุษอ้วน) กีสา กญฺญา (หญิงผอม) 
อุจฺจ รุกฺข (ต้นไม้สูง) เป็นต้น 

สรรพนาม ได้แก่ ค าที่ใช้เรียกแทนนามนามที่กล่าว   
ถึงแล้ว เพื่อไม่ให้ซ้ าซาก ซึ่งจะช่วยให้เนื้อความกระชับ 
และไพเราะมากข้ึน สรรพนามแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1) ประถมบุรุษ บุรุษที่ 3 เช่น โส (เขา) สา (เธอ) ตํ (มัน) เป็นต้น 
2) มัธยมบุรุษ บุรุษที่ 2 เช่น ตฺวํ (ท่าน, คุณ) ตุมฺเห (พวกท่าน, 

พวกคุณ) เป็นต้น 
3) อุตตมบุรุษ บุรุษที่ 1 เช่น อหํ (เรา, ข้าพเจ้า) มยํ (พวกเรา, 

พวกข้าพเจ้า) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

คุณนาม 

สรรพนาม 
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การแจกวิภัตตินาม 

การแจกวิภัตตินาม หมายถึง การเปลี่ยนรูปของค าศัพท์ในภาษา
บาลี โดยมีวิภัตติเป็นตัวก าหนด เมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะมีค าแปล และหน้าที่
แตกต่างกัน เช่น ถ้าประกอบด้วย ปฐมาวิภัตติ จะท าหน้าที่เป็นประธานใน
ประโยค, ประกอบด้วย ทุติยาวิภัตติ จะท าหน้าท่ีเป็นกรรม เป็นต้น  

ก่อนที่จะแจกวิภัตตินาม ควรรู้จักส่วนประกอบส าคัญในการแจก
วิภัตติก่อน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญคือ ลิงค์ (Genders) การันต์ 
(Endings) วจนะ (Numbers) และวิภัตตินาม (Cases of Nouns) 

● ลิงค์ (Genders) แปลว่า เพศ  หมายถึง เพศของค านามแบ่งเป็น 
3 ประเภทคือ 

1) ปุงลิงค ์เพศชาย 

2) อิตถีลิงค์ เพศหญิง 

3) นปุงสกลิงค ์เพศกลางๆ ไม่ใช่ทั้งเพศชาย ไม่ใช่ทั้งเพศหญิง 

นอกจากน้ี ลิงค์ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

ลิงค์โดยก าเนิด ได้แก่ ศัพท์ที่มีค าแปลและความหมายที่ บ่งบอก
เพศชัดเจน เช่น ปุริส (บุรุษ) เป็นปุงลิงค์ กญฺญา (หญิงสาว) เป็นอิตถีลิงค์ 
เป็นต้น 

ลิงค์โดยสมมุต ิได้แก่ ศัพท์ท่ีมีเพศชัดเจนแต่ไม่จัดเป็นลิงค์นั้น เช่น 
ทาร (เมีย) จัดเป็นปุงลิงค์ ท้ังๆ ที่ตามเพศแล้วควรเป็นอิตถีลิงค์ เป็นต้น 
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● การันต์ (Endings) หมายถึงสระที่อยู่ท้ายของค านามแต่ละค า เช่น ปุริส 
ลงท้ายด้วยสระอะ เรียกว่า อ การันต์, กญฺญา ลงท้ายด้วยสระอา เรียกว่า 
อา การันต์ เป็นต้น ภาษาบาลีมี 13 การันต์ แบ่งการันต์ตามลิงค์ทั้ง 3 ดังนี้ 

1) ปุงลิงค ์มี 5 การันต์    คือ  อ  อิ  อี  อุ  อู 
2) อิตถีลิงค์ มี 5 การันต์   คือ  อา  อิ  อี  อุ  อู 
3) นปุงสกลิงค์ มี 3 การันต์  คือ  อ  อิ  อุ  

● วจนะ (Numbers) หรือ พจน์ หมายถึง ค าท่ีบ่งบอกหรือแสดงจ านวนของ
ค านาม ภาษาบาลีแบ่งออกเป็น 2 วจนะ คือ 

1) เอกวจนะ หมายถึง จ านวนเดียว หรือสิ่งเดียว 
2) พหุวจนะ หมายถึง จ านวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 

● วิภัตตินาม (Cases of Nouns) ได้แก่ ค าที่น ามาแจกหรือประกอบกับ
ค านามนาม คุณนาม และสรรพนาม ท าให้ค านั้นๆ มีรูปแตกต่างออกไป เมื่อ
น าไปใช้ในประโยค  ท าหน้าที่คล้ายกับค าบุรพบทในภาษาไทย แต่วิภัตตินาม
เมื่อน าไปประกอบแล้วจะติดกับค านามนั้นๆ ไม่แยกออก เช่น ภาษาไทยว่า 
“ในหมู่บ้าน” ภาษาบาลีจะเขียนเป็น “นครสฺมึ” มาจาก นคร + สฺมึ      
นคร เป็นค านาม สฺมึ เป็นวิภัตตินาม เป็นต้น วิภัตติในภาษาบาลีมีทั้งหมด  
14 ตัว แบ่งเป็น 8 วิภัตติ  ดังแสดงในตาราง 
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ชื่อเรียกวิภัตติและรูปวิภัตติสําหรับนําไปประกอบคํานาม 

วิภัตติ 
รูปวิภัตติ 

เอกวจนะ พหุวจนะ 
1 ปฐมาวิภัตติ สิ โย 
2 ทุติยาวิภัตติ อํ โย 
3 ตติยาวิภัตติ นา หิ 
4 จตุตถีวิภัตติ ส น ํ
5 ปัญจมีวภิัตติ สฺมา หิ 
6 ฉัฏฐีวิภัตติ ส น ํ
7 สัตตมีวิภัตติ สฺม ึ สุ 
8 อาลปนวิภัตติ สิ โย 

รูปวิภัตติทั้ง 14 ตัวนี้ เมื่อน าไปประกอบกับค านาม วิภัตติเหล่านี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูป มีค าแปลและมีหน้าที่แตกต่างกัน ค าแปล
ประจ าวิภัตติเรียกว่าอายตนิบาต ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

คําแปลและหน้าท่ีของวิภัตตินาม 

วิภัตต ิ คําแปล หน้าที่ 

ปฐมา. อันว่า (อ.) ประธาน 
ทุติยา. ซ่ึง, สู่, ยัง, สิ้น, กะ, ตลอด กรรม 
ตติยา. ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง เครื่องมือ 
จตุตถี. แก่, เพื่อ, ตอ่ ผู้รับผลการกระท า 
ปัญจมี. แต่, จาก, กว่า, เหตุ เหตุของการกระท า 
ฉัฏฐี. แห่ง, ของ, เมื่อ เจ้าของ 
สัตตมี. ใน, ใกล้, ที่, คร้ันเม่ือ, ในเพราะ,เหนือ, บน สถานที่ท า 
อาลปน. แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ ค าทักทาย 
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การแจกนามศัพท์ อ การันต์ ปุงลิงค ์

อ การันต์ คือ นามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอะ ภาษาบาลีมี 2 ลิงค์ 
คือ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ เมื่อต้องการแจกวิภัตติค านาม อ การันต์ 
ปุงลิงค ์จะน าวิภัตติส าเร็จรูปเหล่านี้ไปประกอบกับค านาม 

วิภัตติสําเร็จรูป อ การันต์ ปุงลิงค์ 

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. โอ อา 

ทุติยา. อํ เอ 

ตติยา. เอน เอหิ, เอภิ 

จตุตถี. อสฺส, อาย, อตฺถํ อานํ 

ปัญจมี. อสฺมา, อมฺหา, อา เอหิ, เอภิ 

ฉัฏฐี. อสฺส  อานํ 

สัตตมี. อสฺมึ, อมฺหิ, เอ เอสุ 

อาลปน. อ อา 
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ตัวอย่างการแจกวิภัตตินามศัพท์ อ การันต์ ปุงลิงค์ 
ปุริส (บุรุษ) 

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. ปุริโส ปุริสา 
ทุติยา. ปุริส  ปุริเส 
ตติยา. ปุริเสน ปุริเสหิ, ปุริเสภ ิ
จตุตถี. ปุริสสฺส, ปรุิสาย, ปุริสตฺถ  ปุริสาน  
ปัญจมี. ปุริสสฺมา, ปุรสิมหฺา, ปุรสิา ปุริเสหิ, ปุริเสภ ิ
ฉัฏฐี. ปุริสสฺส  ปุริสาน  
สัตตมี. ปุริสสฺมึ, ปุรสิมฺหิ, ปรุิเส ปุริเสส ุ
อาลปน. ปุริส ปุริสา 

 

การแจกวิภัตตินามศัพท์และหน้าที่ในประโยค 

การแจกวิภัตตินามศัพท์ ในภาษาบาลีคือการน าวิภัตตินาม         
มาต่อท้ายนามศัพท์ เมื่อประกอบแล้วจะมีความหมายและหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป  

● เมื่อประกอบด้วยปฐมาวิภัตติ แปลว่า อันว่า (อ.) ท าหน้าที่เป็นประธาน
ในประโยค เช่น 

ปุริโส   อันว่าบุรุษ (อ.บุรุษ) 
ปุริสา   อันว่าบุรุษทั้งหลาย (อ.บุรษุ ท.) 
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ตัวอย่างประโยค 

อาจริโย  กเถต ิ อาจารย์ ย่อมกล่าว 
อาจริยา  กเถนฺต ิ อาจารย์ ท. ย่อมกลา่ว 
ยาจโก  ยาจต ิ ขอทาน ย่อมขอ 
ยาจกา  ยาจนฺต ิ ขอทาน ท. ย่อมขอ 
วาณิโช  ปสฺสต ิ พ่อค้า ย่อมเห็น 
วาณิชา  ปสฺสนตฺ ิ พ่อค้า ท. ย่อมเห็น 

● เมื่อประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ แปลว่า ซึ่ง, สู่ , ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ        
ท าหน้าที่เป็นกรรม เช่น 

ปุริสํ    (ซึ่งบุรุษ, สู่บุรุษ, ยังบุรุษ, สิ้นบุรุษ, ตลอดบุรุษ, กะบุรุษ) 
ปุริเส   (ซึ่งบุรุษ ท., สู่บุรุษ ท., ยังบุรุษ ท., ฯลฯ) 

ตัวอย่างประโยค 

อาจริโย  สสิฺส   กเถต ิ  อาจารย์ ย่อมกล่าว กะศิษย ์
อาจริยา  สสิฺเส  กเถนตฺ ิ อาจารย์ ท. ย่อมกลา่ว กะศิษย์ ท. 
ยาจโก  โอทน   ยาจต ิ  ขอทาน ย่อมขอ ซึ่งข้าวสุก 
ยาจกา  โอทเน  ยาจนฺต ิ ขอทาน ท. ย่อมขอ ซึ่งข้าวสุก ท. 
วาณิโช  ยาจก   ปสสฺต ิ  พ่อค้า ย่อมเห็น ซึ่งขอทาน 
วาณิชา  ยาจเก  ปสสฺนฺต ิ พ่อค้า ท. ย่อมเห็น ซึ่งขอทาน ท. 
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● เมื่อประกอบด้วยตติยาวิภัตติ แปลว่า ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี  
ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ เช่น 

ปุริเสน   (ด้วยบุรุษ, โดยบุรุษ, ตามบุรุษ ฯลฯ) 
ปุริเสหิ, ปุริเสภิ   (ด้วยบุรุษ ท., โดยบุรุษ ท., ตามบุรุษ ท. ฯลฯ) 

ตัวอย่างประโยค 

อาจริโย  สสิฺเสน สทฺธึ  กเถต ิ  อาจารย์ ย่อมกล่าว กับด้วยศิษย ์

อาจริยา  สสิฺเสหิ สทฺธึ วสนฺต ิ  อาจารย์ ท. ย่อมอยู ่กับด้วยศิษย์ ท. 

ปุตฺตา  มคฺเคน  คจฺฉนตฺ ิ  ลูกชาย ท. ย่อมไป โดยหนทาง 

สกุณา อากาเสน คจฺฉนตฺ ิ  นก ท. ย่อมไป โดยอากาศ 

ข้อสังเกต: ตติยาวิภัตติ มักใช้คู่กับ “สทฺธึ” (พร้อม, กับ) 
 
● เมื่อประกอบด้วยจตุตถีวิภัตติ แปลว่า แก่, เพื่อ, ต่อ  ท าหน้าที่เป็นผู้รับ
ผลการกระท า เช่น 

ปุริสสฺส, ปรุิสาย, ปุรสิตฺถํ   (แก่บุรุษ, เพื่อบุรุษ, ต่อบุรุษ) 
ปุริสานํ  (แก่บุรุษ ท., เพื่อบุรุษ ท., ต่อบุรุษ ท.) 
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ตัวอย่างประโยค 

ยาจโก  โอทนสสฺ  ยาจติ     ขอทาน ย่อมขอ เพื่อข้าวสุก 

วาณิโช  ยาจกสสฺ  เทติ       พ่อค้า ย่อมให้ แก่ขอทาน 

พุทฺโธ  สาวกาน   เทเสติ      พระพุทธเจ้า ย่อมแสดง แกส่าวก ท. 

สูโท วาณิชาย ปจต ิ         พ่อครัว ย่อมหุง เพื่อพ่อค้า 

อาจริยา สสิฺสาน  โอวทนฺติ    อาจารย์ ท. ย่อมกล่าวสอน แกศ่ิษย์ ท. 

● เมื่อประกอบด้วยปัญจมีวิภัตติ แปลว่า แต่, จาก, กว่า, เหตุ ท าหน้าที่เป็น
แดนหรือเหตุของการกระท า เช่น 

ปุริสสฺมา, ปุริสมฺหา, ปุริสา (แต่บรุุษ, จากบุรุษ, กว่าบุรุษ, เหตุบุรุษ) 
ปุริเสหิ, ปุริเสภิ (แต่บุรุษ ท., จากบุรุษ ท., กว่าบุรุษ ท.ฯลฯ) 

ตัวอย่างประโยค 

ปุตฺโต  คามสฺมา  คจฺฉต ิ ลูกชาย ย่อมไป จากหมู่บ้าน 

สิสสฺา  อาจริยา  ยาจนตฺ ิ ศิษย์ ท. ย่อมขอ จากอาจารย ์

วาณิโช  นครสมฺา  อาคจฺฉต ิ พ่อค้า ย่อมมา จากเมือง 

ยาจโก อาวาสา ยาจต ิ ขอทาน ย่อมขอ จากวัด 

สุนขา วนา อนุคจฺฉนฺต ิ สุนัข ท. ย่อมติดตาม จากป่า 
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●  เมื่อประกอบด้วย ฉัฏฐีวิภัตติ  แปลว่า แห่ง, ของ, เมื่อ  ท าหน้าที่         
เป็นเจ้าของ เช่น  

ปุริสสฺส  (แห่งบุรุษ, ของบุรุษ, เมือ่บุรุษ) 
ปุริสานํ  (แห่งบุรุษ ท., ของบุรุษ ท., เมื่อบุรุษ ท.) 

ตัวอย่างประโยค 

พุทฺธสฺส  สาวโก  ปสสฺติ       สาวก ของพระพุทธเจ้า ย่อมเห็น 

วาณิชสฺส  ปุตตฺ   ปสสฺามิ      ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งลูกชาย ของพ่อค้า 

ยาจโก สูทสฺส โอทน  ยาจติ    ขอทาน ย่อมขอ ซึ่งข้าวสุก ของพ่อครัว 

อุปาสกสสฺ สุนโข มรต ิ        สุนัข ของอุบาสก ย่อมตาย 

ชนกสฺส โคณ  อนุพนฺธามิ      ข้าพเจ้า ย่อมตดิตาม ซึ่งโค ของพอ่ 

ข้อสังเกต: ฉัฏฐีวิภัตติ แสดงความเป็นเจ้าของ มักจะวางไว้หนา้ค า   
ที่มันขยาย 

● เมื่อประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ แปลว่า ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, 
เหนือ, บน  ท าหน้าที่เป็นสถานท่ีท า เช่น 

ปุริสสฺมึ, ปุรสิมฺหิ, ปุริเส  (ในบุรุษ, ใกล้บุรุษ, ที่บุรุษ ฯลฯ) 
ปุริเสสุ  (ในบุรุษ ท., ใกล้บุรุษ ท., ท่ีบุรุษ ท. ฯลฯ) 
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ตัวอย่างประโยค 

วานรา  รุกฺเข  วสนฺต ิ  ลิง ท. ย่อมอยู่ บนต้นไม ้

สกุณา  อากาเส  คจฺฉนฺต ิ นก ท. ย่อมไป ในอากาศ 

วาณิโช  คาเม  ชีวต ิ  พ่อค้า ย่อมเป็นอยู ่ในหมู่บ้าน 

ทารกา อาวาเส กีฬนฺต ิ เด็กชาย ท. ย่อมเล่น ในวัด 

โจรา นคเร ลุมปฺนฺต ิ  โจร ท. ย่อมปล้น ในเมือง 

● เมื่อประกอบด้วยอาลปนวิภัตติ แปลว่า แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ ท าหน้าท่ีเป็น
ค าทักทาย เช่น 

ปุริส  (แน่ะบุรุษ, ดูก่อนบุรุษ, ข้าแต่บุรุษ) 
ปุริสา  (แน่ะบุรุษ ท., ดูก่อนบุรุษ ท., ข้าแต่บุรุษ ท.) 

ตัวอย่างประโยค 

วาณิช,  ยาจโก  ยาจต ิ        ดูก่อนพ่อค้า, ขอทาน ย่อมขอ 

ทารก, สูโท  โอทน   ปจติ     แน่ะเด็กชาย, พ่อครัว ย่อมหุง ซึ่งข้าวสกุ 

ยาจก, วาณิโช สยต ิ         แน่ะขอทาน, พ่อค้า ย่อมนอน 

ชนก, ทารกา กีฬนฺติ         ข้าแต่พ่อ เด็ก ท. ย่อมเล่น 

ตาต, เถโร  ธมฺม   เทเสติ      แน่ะพ่อ, พระเถระ ย่อมแสดง ซึ่งธรรม 
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นามศัพท์ อ การันต์ ปุงลิงค์  

ขตฺติย (กษัตริย์) คาม (หมู่บ้าน) โจร (โจร) 
ปพฺพต (ภูเขา) ปุตฺต  (ลูกชาย, บุตร)   พุทฺธ (พระพุทธเจ้า) 
ยาจก (ขอทาน) รุกฺข (ต้นไม้) โลก (โลก) 
วาณิช (พ่อค้า) วานร (ลิง) สกุณ (นก)  
สคฺค (สวรรค์) สาวก (สาวก) สิสสฺ (ศิษย์)  
สูท (พ่อครัว) สหายก (เพื่อน) สามิก (สามี) 
หตฺถ (มือ) อากาส (อากาศ) อาจริย (อาจารย์) 
โอทน (ข้าวสุก) อาวาส (วัด) ทารก (เด็กชาย) 
นร (คน) มาตุล (ลุง) ธมฺม (พระธรรม) 
เถร (พระเถระ) สามเณร (สามเณร) มนุสฺส (มนุษย์) 

อธิบายการแจกวิภัตติ 
การแจกวิภัตตินั้น สิ่งส าคัญที่ต้องจ าให้ได้คืออายตนิบาต หรือค า

แปลประจ าวิภัตติทั้ง 8 ถ้าจ าได้จะช่วยเรื่องการแจกวิภัตติได้มาก ต่อมาคือ
รูปส าเร็จของของแต่ละการันต์ แต่ละลิงค์ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการแจกวิภัตติ
ค านามคือ 

1) เป็นการันต์อะไร (อ อา อิ อี อุ อู) 
2) เป็นลิงค์อะไร (ปุงลิงค์ นปุงสกลิงค์ อิตถีลิงค์) 
3) เป็นวิภัตติอะไร (วิภัตติที่ 1-8) 
4) เป็นวจนะอะไร (เอกวจนะ พหุวจนะ) 
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การแจกนามศัพท์ อ การันต์ นปุงสกลิงค ์

ค านาม อ การันต์ นปุงสกลิงค์ มีวิธีการแจกวิภัตติคล้ายกับปุงลิงค์ 
มีส่วนที่แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย เท่านั้น มีค าแปลประจ าวิภัตติ
เหมือนกับปุงลิงค์ทุกประการดังนี้ 

วิภัตติสําเร็จรูป อ การันต์ นปุงสกลิงค์ 

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. อํ อานิ 

ทุติยา. อ  อานิ 

ตติยา. เอน เอหิ, เอภ ิ

จตุตถี. อสฺส, อาย, อตฺถ  อาน  

ปัญจมี. อสฺมา, อมฺหา, อา เอหิ, เอภ ิ

ฉัฏฐี. อสฺส  อาน  

สัตตมี. อสฺมึ, อมฺหิ,  เอ เอส ุ

อาลปน. อ อานิ 

ข้อสังเกต: วิภัตติที่ 1,2 และ 8 ตัวหนา คือรูปวิภัตติที่แตกต่างจาก
ปุงลิงค์ 
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ตัวอย่างการแจกวิภัตติ อ การันต์ นปุงสกลิงค์ 

กุล (ตระกลู) 

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. กุล ํ กุลานิ 

ทุติยา. กุล  กุลานิ 

ตติยา. กุเลน กุเลหิ, กุเลภ ิ

จตุตถี. กุลสสฺ, กุลาย, กลุตฺถ  กุลาน  

ปัญจมี. กุลสฺมา, กุลมฺหา, กุลา กุเลหิ, กุเลภ ิ

ฉัฏฐี. กุลสสฺ  กุลาน  

สัตตมี. กุลสฺมึ, กลุมฺหิ, กุเล กุเลส ุ

อาลปน. กุล กุลานิ 

 

ตัวอย่างประโยค 

วาณิโช ธน   อาหรต ิ      พ่อค้า ย่อมน ามา ซึ่งทรัพย์ 
อุปาสโก สลีานิ รกฺขต ิ     อุบาสก ย่อมรักษา ซึ่งศีล ท. 
ปุตฺโต ผลานิ  ขาทต ิ      ลูกชาย ย่อมเคี้ยวกิน ซึ่งผลไม ้ท. 
สูโท วตฺถานิ กีนาต ิ      พ่อครัว ย่อมซื้อ ซึ่งผ้า ท. 
อุปาสกา เถรสฺส ภตฺตานิ เทนฺต ิ  
อุบาสก ท. ย่อมถวาย ซึ่งข้าวสวย ท. แก่พระเถระ 
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นามศัพท์ อ การันต์ นปุงสกลิงค์  

กมล (ดอกบัว) กมฺม (งาน, กรรม) ฆร (เรือน) 
จกฺก (ล้อ, จักร) ชล (น้ า) ธน (ทรัพย์) 
นคร (เมือง) ปุปฺผ (ดอกไม้) ผล (ผลไม้)  
พล (ก าลัง, พล) ภตฺต (ข้าวสวย) มชฺช (น้ าเมา)  
ทุกฺข (ทุกข์) วตฺถ (ผ้า) สกฏ (เกวียน)  
สีล (ศีล) สุข (ความสุข)            ปณฺณ (ใบไม้, หนังสือ) 

อัพยยศัพท์บางตัว 

วา แปลว่า หรือ, หรือว่า   เมื่อลงแล้วจะท าหน้าที่จ าแนกค านาม
หรือกริยา เจาะจงเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น เช่น 

โจโร วา ทารโก วา นิสีทต ิ  
โจโร วา ทารโก นสิีทต ิ  
(โจร หรือว่า เด็กชาย ย่อมนั่ง) 

เถโร วา สามเณโร วา ธมฺม  เทเสติ  
เถโร วา สามเณโร ธมฺม  เทเสต ิ  
(พระเถระ หรือว่าสามเณร ย่อมแสดง ซึ่งธรรม) 

อุปาสโก นิสีทต ิวา ตฏิฺฐติ วา  
อุปาสโก นิสีทติ วา ตฏิฺฐต ิ   
(อุบาสก ย่อมนั่ง หรือว่าย่อมยืน) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแจกคํานามต่อไปนี้ให้ครบทุกวิภัตติ และวจนะ 

ปพฺพต (ปุง.) ภูเขา  รุกฺข (ปุง.) ตน้ไม้  ภตฺต (นปุง.) ข้าวสวย   

2. จงแปลเป็นภาษาไทย 

2.1  กสกา เทวสิก  ภตฺตานิ ปจนฺติ   

2.2  สิสฺสา อชฺช ปณฺณานิ ปฐนฺติ   

2.3  ปุริโส ทิวา มชฺเชน รมติ   

2.4  ปุนปฺปุน  อาวาเส สูเท  ปสฺสามิ   

2.5  กทา วาณิชสฺส ผลานิ  ขาทสิ   

3. จงแปลเป็นภาษาบาลี 

3.1  เรา ย่อมปรารถนา ซึ่งความสุข หรือ ซึ่งความทุกข์  

3.2  ลูกชาย หรือ ลูกศิษย์ ย่อมไป สู่เมือง  

3.3  โจร ท. หรือ พ่อค้า ท. ย่อมตาย บนภูเขา  

3.4  ท่าน ท. ย่อมระลึกถึง ซึ่งอาจารย์ หรือ ซึ่งพระพุทธเจ้า  

3.5  ท่าน ย่อมเขียน หรือ ย่อมอ่าน ซึ่งหนังสือ ท.   
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บทที่ 4 
ปัญจมีวิภัตติ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. ประกอบกริยาปัญจมีวิภัตติ 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. ปัญจมีวิภัตติ 
2. การแจกปัญจมีวิภัตติธาตุทั้ง 8 หมวด 
3. อัพยยศัพท์บางตัว 

********************************************** 

ปัญจมีวิภัตติ (Imperative) 

ปัญจมีวิภัตติ จัดเป็นปัจจุบันกาล เมื่อลงแล้วใช้บอกความหมาย 
บอกความบังคับ, ค าสั่ง แปลว่า จง…  บอกความหวัง, ความปรารถนา 
แปลว่า จง...เถิด  บอกความอ้อนวอน, ขอร้อง  แปลว่า ขอ...จง   

การประกอบกริยาธาตุหมวดปัญจมีวิภัตติ มีข้อสังเกตคือ 

- อ ปัจจัย ท่ีอยู่หน้าวิภัตต ิหิ, มิ, ม  ใหย้ืดเป็นเสียง อา 
- ลบ หิ ได้บ้าง เมื่อลบแล้วไม่ต้องท าทีฆะ เช่น  

ลภฺ + อ + หิ = ลภ 
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ปัญจมีวิภัตติ (Imperative) 

บุรุษ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ประถม. ตุ tu อนฺต ุ antu 

มัธยม. หิ hi ถ tha 

อุตตม.  มิ mi ม ma 

โครงสร้างของกริยาอาขยาต สรุปเป็นแผนผังได้ดังนี ้

ธาตุ  +  ปัจจัยประจ าหมวด +  ปัญจมีวิภัตติ  =  กริยา 

 

ตัวอย่างการประกอบปัญจมีวิภัตติ ธาตุทั้ง 8 หมวด 

 

 หมวดที่ 1 (อ, เอ ปัจจัย) 

 ภู (มี, เป็น)  

หมวดที่ 2 (อ, เอ ปัจจัย) 

 รุธฺ (ปิด, กั้น)  

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. ภวต ุ ภวนฺต ุ รุนฺธต ุ รุนฺธนฺต ุ

มัธยม. ภวาหิ, ภว ภวถ รุนฺธาหิ, รุนฺธ รุนฺธถ 

อุตตม. ภวาม ิ ภวาม รุนฺธาม ิ รุนฺธาม 
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 หมวดที่ 3 (ย ปัจจัย ) 
 ทิวฺ (เล่น)  

หมวดที่ 4 (ณุ, ณา ปัจจัย) 
 สุ (ฟัง)   

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ประถม. ทิพฺพตุ ทิพฺพนฺตุ สุณาต ุ สุณนตฺ ุ
มัธยม. ทิพฺพาหิ, ทิพฺพ ทิพฺพถ สุณาหิ, สณุ สุณาถ 
อุตตม. ทิพฺพามิ ทิพฺพาม สุณาม ิ สุณาม 

 

 หมวดที่ 5 (นา ปัจจัย ) 
 กี (ซื้อ)  

หมวดที่ 6 (ณฺหา ปัจจัย) 
 คหฺ (ถือเอา)   

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ประถม. กีนาตุ กีนนฺตุ คณฺหาต ุ คณฺหนฺต ุ
มัธยม. กีนาหิ. กีน กีนาถ คณฺหาหิ, คณฺห คณฺหาถ 
อุตตม. กีนามิ กีนาม คณฺหาม ิ คณฺหาม 

 

 หมวดที่ 7 (โอ ปัจจัย ) 
 ตนฺ (แผ่ไป  

หมวดที่ 8 (เณ, ณย ปัจจัย) 
 จุรฺ (ลัก)   

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ประถม. ตโนต ุ ตโนนฺต ุ โจรยต ุ โจรยนตฺ ุ
มัธยม. ตโนห ิ ตโนถ โจรยาหิ, โจรย โจรยถ 
อุตตม. ตโนม ิ ตโนม โจรยาม ิ โจรยาม 

 
ข้อสังเกต:  ปัญจมีวภิัตตมิักใช้คู่กับอัพยยศัพท์ มา (อย่า) 
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อัพยยศัพท์บางตัว 

มา (อย่า)  เอว  (อย่างน้ี) ปจฺฉโต (ข้างหลัง) 

ตัวอย่างประโยค 

ทารโก คามา นิกฺขมตุ  เด็กชาย จงออกไป จากหมู่บ้าน 

ตุมฺเห ปุนปฺปุน  มา ขาทถ ท่าน ท. จงอย่ากิน บ่อยๆ  

เทวสิก   อาวาส  คจฺฉถ  ท่าน ท. จงไป สู่วัด ทุกวัน 

ตฺว   โจเรหิ สทฺธึ มา วส ท่าน จงอย่าอยู่ กับด้วยโจร ท. 

โจรา อิธ มา วสนฺต ุ  โจร ท. จงอย่าอยู่ ท่ีนี ่

ปุนปฺปุน  อาจริย  ปุจฺฉ  ท่าน จงถาม ซึ่งอาจารย์ บ่อยๆ 

วเน มา สยถ  ท่าน ท. จงอย่านอน  ในป่า  

ตฺว   อิทาน ิปณฺณ   ปฐ  ท่าน จงอ่าน ซึ่งหนังสือ เดี๋ยวนี ้

ตุมฺเห ธนานิ มา ยาจถ  ท่าน ท. จงอย่าขอ ซึ่งทรัพย์ ท. 

ปุตฺตา ผลานิ ปฏิคฺคณฺหนฺตุ ลูกชาย ท. จงรับ ซึ่งผลไม้ ท. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

1.1  สิสฺสา เทวสิก  ปณฺณานิ ปฐนฺตุ    

1.2  อิทานิ ภตฺตานิ มา ขาท    

1.3  สทา ปาปานิ มา กโรถ    

1.4  ทารโก สกเฎ  มา กีฬต ุ   

1.5  โจรสฺส ฆร  มา คจฺฉาม     

2. จงแปลเป็นภาษาบาลี 

2.1   พ่อค้า หรืออุบาสก จงไป สู่เรือน ในวันน้ี   

2.2   ชน ท. จงมีชีวิตอยู ่ด้วยความสุข ทุกเมื่อ   

2.3   ศิษย์ หรืออาจารย์ จงอย่าได้ ซึ่งความทุกข์  

2.4   พ่อค้า จงถาม ซึ่งอาจารย์ ของลูกชาย   

2.5   ท่าน จงน ามา ซึ่งผลไม้ หรือซึ่งน้ า 

2.6   ขอทาน จงขอ ซึ่งข้าวสวย หรือซึ่งข้าวสุก 

2.7   โจร ท. จงลัก ซึ่งทรัพย์ หรือซึ่งผ้า 

2.8   ลิง จงนั่ง บนต้นไม้ หรือบนเรือน 

2.9   ท่าน จงถวาย ซึ่งทาน แก่พระเถระ หรือแก่สามเณร 

2.10 ท่าน ท. จงไป ด้วยม้า หรือด้วยเกวียน   
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บทท่ี 5 
นามศัพท์ อา การันต์ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภัตตินามศัพท์ อา การันต์ 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. นามศัพท์ อา การันต์ 
2. อัพยยศัพท์บางตัว 

********************************************** 

การแจกนามศัพท์ อา การันต์ 

อา การันต์ ในภาษาบาลีมีเพียงลิงค์เดียวคือ อิตถีลิงค์ มีวิธีการประกอบ
วิภัตติและค าแปลเหมือนกับ อ การันต์ เปลี่ยนเพียงรูปวิภัตติเท่านั้น 

ตัวอย่างการแจกนามศัพท์ อา การันต์ 

วิภัตต ิ
วิภัตติส าเร็จรปู กญฺญา (สาวน้อย, เด็กหญิง) 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. อา อาโย, อา กญฺญา กญฺญาโย, กญฺญา 
ทุติยา. อ  อาโย, อา กญฺญ  กญฺญาโย, กญฺญา 
ตติยา. อาย อาหิ, อาภ ิ กญฺญาย กญฺญาหิ, กญฺญาภ ิ
จตุตถี. อาย อาน  กญฺญาย กญฺญาน  
ปัญจมี. อาย อาหิ, อาภ ิ กญฺญาย กญฺญาหิ, กญฺญาภ ิ
ฉัฏฐี. อาย อาน  กญฺญาย กญฺญาน  
สัตตมี. อาย, อาย  อาส ุ กญฺญาย, กญฺญาย  กญฺญาส ุ
อาลปน. เอ อาโย, อา กญฺเญ กญฺญาโย, กญฺญา 
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นามศัพท์ อา การันต์ อิตถีลิงค์ 

ฉายา (เงา) ตารา (ดาว) ถวิกา (ถุง) 
ทาริกา (เด็กหญิง) ธารา (ธารน้ า) นาวา (เรือ) 
ปญฺญา (ปัญญา) พาหา (แขน) ภริยา (ภรรยา) 
มาลา (พวงดอกไม้) วิชฺชา (ความรู้) สภา (สภา)  
สาลา (ศาลา) หนุกา (คาง) อจฺฉรา (นางอัปสร) 
อุปาสิกา (อุบาสิกา) ปาฐสาลา (โรงเรยีน) อุกฺกา (คบเพลิง) 
ปาลิภาสา (ภาษาบาลี) กงฺขา (ความสงสัย) ขุทา (ความหิว) 

ตัวอย่างประโยค 

วาณิชสฺส ภริยา  มาลาโย  กีนาต ิ  

ภรรยา ของพ่อค้า ย่อมซื้อ ซึ่งพวงดอกไม้ ท. 

อจฺฉรา  สทา สคเฺค  วสนฺต ิ   

นางอปัสร ท. ย่อมอยู่ บนสวรรค์ ทุกเมื่อ 

กญฺญา  ปาฐสาลาย  ปาลิภาส   สิกขฺนฺตุ  

สาวน้อย ท. จงศึกษา ซึ่งภาษาบาลี ที่โรงเรยีน 

อุปาสิกา  อาวาเส สีลานิ รกฺขต ิ

อุบาสิกา ย่อมรักษา ซึ่งศลี ท. ในวัด 

พุทฺโธ สาลาย  อุปาสิกาน  ธมฺม  เทเสต ิ  

พระพุทธเจ้า ย่อมแสดง ซึ่งธรรม แก่อุบาสิกา ท. ในศาลา 
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อัพยยศัพท์บางตัว 

จ ศัพท์ แปลว่า “ด้วย, และ” ท าหน้าที่ควบบท หรือควบพากย์ 
การแปลประโยคที่มี จ ศัพท์ สามารถแปลได้ 2 แบบขึ้นอยู่กับประโยค 
ตัวอย่างประโยคมีดังนี้ 

● เมื่อควบบท นิยมวางไว้หลังบทที่ควบนั้น เช่น  

 โจรา  คาเม จ  วเน จ  วสนฺติ   
โจร ท. ย่อมอยู่ ในหมู่บ้านด้วย ในป่าด้วย    

 โจร ท. ย่อมอยู่ ในหมู่บ้านและในป่า   

 วาณิโช  อสฺส  จ สุนข   โปเสติ   
พ่อค้า ย่อมเลี้ยง ซึ่งม้าด้วย ซึ่งสุนัขด้วย    

 พ่อค้า ย่อมเลี้ยง ซึ่งม้าและซึ่งสุนัข 

● เมื่อควบบทที่เป็นประธาน เอกวจนะ หลายบทในประโยค และ
กริยาคุมพากย์ต้องเป็นพหุวจนะเสมอ เช่น 

 เถโร จ  อุปาสโก จ  อาคจฺฉนฺติ   
พระเถระด้วย อุบาสกด้วย ย่อมมา    

 พระเถระและอุบาสก ย่อมมา 

 วาณิชสฺส  อสฺโส จ สุนโข  มรนฺติ   
ม้าด้วย สุนัขด้วย ของพ่อค้า ย่อมตาย    

 ม้าและสุนัข ของพ่อค้า ย่อมตาย 
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● จ ศัพท์ ที่ใช้ควบพากย์ หมายถึง ใช้ควบกับกริยาคุมพากย์ใน
ประโยคที่มีประธานบทเดียว แต่ท าหน้าท่ีหลายอย่างพร้อมกัน เช่น 

อุปาสโก  ผลานิ  กีนาติ จ วตฺถานิ วิกฺกีนาติ จ 
อุบาสก ย่อมซื้อ ซึ่งผลไม้ ท.ด้วย ย่อมขาย ซึ่งผ้า ท.ด้วย   

        อุบาสก ย่อมซื้อ ซึ่งผลไม้ ท. และ ย่อมขาย ซึ่งผ้า ท. 

    ปุริโส  กมฺมานิ  กโรติ จ ปาลิภาส   สิกฺขติ จ 
บุรุษ ย่อมกระท า ซึ่งการงาน ท.ด้วย ย่อมศึกษา ซึ่งภาษาบาลีด้วย 
บุรุษ ย่อมกระท า ซึ่งการงาน ท. และ ย่อมศึกษา ซึ่งภาษาบาลี 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

1.1   อุปาสิกา ปุนปฺปุน  ทาน   เทนฺตุ    
1.2   ทาริกา สาลาย  มา กีฬนฺต ุ    
1.3   อุปาสิกา อรญฺญ  มา ปวิสต ุ    
1.4   วาณิชา นาวาย สมุทฺท   ตรนฺติ   
1.5   ทารกา เวเคน ปาฐสาล  ธาวนฺติ    
1.6   ภริยา หตฺเถน สามิก  น ปหรติ    
1.7   สิสฺสา อาจรเิยน สทฺธึ พุทฺธสสฺ ธมฺม  สณุนฺต ิ   
1.8   กญฺญาโย สุเขน ปาลิภาส  อุคฺคณฺหนฺต ิ   
1.9   ตุมฺเห ปาฐสาลาย  สรุาโย มา ปิวถ    
1.10 ทิวา คามสฺมา มา นิกฺขมาห ิ    

2. จงแปลเป็นภาษาบาล ี

2.1  อุบาสิกา หรือเด็กหญิง ย่อมตี ซึ่งงู ท.   
2.2  เงา ของต้นไม้ ย่อมปรากฏ กลางวัน    
2.3  อุบาสก และพ่อค้า ย่อมประพฤติ  ซึ่งธรรม  
2.4  ท่าน ท. จงท า  ซึ่งความเพียร  ทุกเมื่อ   
2.5  ภรรยา ย่อมปรารถนา ซึ่งความสุข  แก่สามี ท.   
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บทท่ี 6 
อัชชัตตนีวิภัตติ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. ประกอบกริยาอัชชัตตนีวิภัตติ 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. อัชชัตตนีวิภัตติ 
2. อัพยยศัพท์บางตัว 

********************************************** 

อัชชัตตนีวิภัตติ (Perfect) 

อัชชัตตนีวิภัตติ จัดเป็นอดีตกาล บอกเหตุการณ์ที่ล่วงแล้ววันนี้ 
แปลว่า ...แล้ว เมื่อลง อ อาคม แปลว่า ได้...แล้ว  การประกอบกริยาธาตุ
หมวดอัชชัตตนีวิภัตติ มีข้อสังเกตคือ 

- อี, โอ  เมื่อน าไปใช้ให้แปลงเป็น อิ 

- อุ ํ เมื่อน าไปใช้แปลงเป็น อึสุ, อํสุ 

- เติม อิ หน้า ตฺถ, มฺหา  ส าเร็จรูปเป็น อิตฺถ, อิมฺหา 

- เติม อ หน้าธาตุ แปลว่า ได้...แล้ว 
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(1) 

อัชชัตตนีวิภัตติ (Perfect) 

แปลว่า ....แล้ว 

บุรุษ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ประถม. อี ī อุ ํ uṃ 

มัธยม. โอ o ตฺถ ttha 

อุตตม.  อึ iṃ มฺหา mhā 

 

(2) 

วิภัตติสําเร็จรูปอัชชัตตนีวิภัตติ (Perfect) 

แปลว่า ....แล้ว 

บุรุษ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ประถม. อิ i อึสุ, อํส ุ iṃsu, 

aṃsu 

มัธยม. อิ i อิตฺถ ittha 

อุตตม.  อึ iṃ อิมฺหา imhā 

 

หมายเหตุ เมื่อน าไปประกอบกับกริยา ให้ใช้รูปที่ 2  
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ตัวอย่างการประกอบอัชชัตตนีวิภัตติ ธาตุทั้ง 8 หมวด 

 หมวดที่ 1 (อ, เอ ปัจจัย) 

ปจฺ (หุง, ต้ม) 

หมวดที่ 2 (อ, เอ ปัจจัย) 

 รุธฺ (ปิด, กั้น)  

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 

ประถม. ปจ ิ ปจึสุ, ปจ ส ุ รุนฺธิ รุนฺธึสุ, รุนฺธ ส ุ

มัธยม. ปจ ิ ปจิตฺถ รุนฺธิ รุนฺธิตฺถ 

อุตตม. ปจ ึ ปจิมฺหา รุนฺธึ รุนฺธิมฺหา 

 

 หมวดที่ 3 (ย ปัจจัย ) 
 ทิวฺ (เล่น)  

หมวดที่ 4 (ณุ, ณา ปัจจัย) 
 สุ (ฟัง)   

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ประถม. ทิพฺพ ิ ทิพฺพึสุ, ทิพฺพ สุ สุณ ิ สุณสึุ, สณุ ส ุ

มัธยม. ทิพฺพ ิ ทิพฺพิตฺถ สุณ ิ สุณติฺถ 

อุตตม. ทิพฺพ ึ ทิพฺพิมฺหา สุณ ึ สุณมิฺหา 

 

 หมวดที่ 5 (นา ปัจจัย ) 
 กี (ซื้อ)  

หมวดที่ 6 (ณฺหา ปัจจัย) 
 คหฺ (ถือเอา)   

บุรุษ เอก. พห.ุ เอก. พหุ. 
ประถม. กีน ิ กีนึสุ, กีน ส ุ คณฺห ิ คณฺหสึุ, คณฺห ส ุ

มัธยม. กีน ิ กีนิตฺถ คณฺห ิ คณฺหิตฺถ 

อุตตม. กีน ึ กีนิมฺหา คณฺห ึ คณฺหิมฺหา 
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 หมวดที่ 7 (โอ ปัจจัย ) 
 ตนฺ (แผ่ไป  

หมวดที่ 8 (เณ, ณย ปัจจัย) 
 จุรฺ (ลัก)   

บุรุษ เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ประถม. ตโนส ิ ตโนสสึุ, ตโนส ส ุ โจเรส ิ โจเรสึสุ, โจร ส ุ

มัธยม. ตโนส ิ ตโนสติฺถ โจเรส ิ โจเรสิตฺถ 

อุตตม. ตโนส ึ ตโนสมิฺหา โจเรส ึ โจเรสิมฺหา 

 

ข้อควรจํา 

● เค้ากรยิาที่ลงท้ายด้วยสระ (เคา้กริยาคือ ธาตุและปัจจยัประจ า
หมวดรวมกัน) จะเตมิพยัญชนะ ส เข้ามา เช่น 

   ตนฺ +  โอ +  อิ   = ตโนส ิ  (ลงท้ายด้วย โอ) 
  ตนฺ +  โอ +  อึสุ  = ตโนสสึ ุ (ลงท้ายด้วย โอ) 

     จุรฺ +  เณ > เอ +  อิ  = โจเรส ิ (ลงท้ายด้วย เอ) 
  จุรฺ +  เณ > เอ +  อึสุ= โจเรสสึ ุ (ลงท้ายด้วย เอ) 
● ส าหรับธาตุที่มีการลง อ อาคม หน้าธาตุ เมื่อลงแล้วจะแปลว่า 

ได้...แล้ว ตัวอย่างเช่น 

 อปจ ิ   เขา ได้หุงแล้ว  
อปจึส ุ   เขา ท. ได้หุงแล้ว 
อปจ ิ   ท่าน ได้หุงแล้ว  
อปจิตฺถ   ท่าน ท. ได้หุงแล้ว 

 อปจ ึ   ข้าพเจ้า ได้หุงแล้ว   
อปจิมฺหา   ข้าพเจ้า ท. ได้หุงแล้ง 
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อัพยยศัพท์บางตัว 

อถ (ครั้งนั้น)      เอกทิวส  (ในวันหนึ่ง) กสฺมา (เพราะเหตุไร) 

กิร (ได้ยินว่า)      ปน (แต่ว่า)  ตสฺมา (เพราะเหตุนั้น) 

ตัวอย่างประโยค 

อุปาสโก  เอกทิวส  เถร   นมสฺส ิ   

อุบาสก ไหว้แล้ว ซึ่งพระเถระ  ในวันหนึ่ง 

กสฺมา สสิฺสา  อาจริยา ธมฺม   สิกฺขึส ุ   

ศิษย์ ท. ศึกษาแล้ว ซึ่งพระธรรม จากอาจารย์ เพราะเหตไุร 

อถ วาณิชา  ธนาน ิ ลภึ  

ครั้งนั้น ข้าพเจ้า ได้แล้ว ซึ่งทรัพย์ ท. จากพ่อค้า 

เทวา  กิร  สคฺเค  วสสึ ุ   

ได้ยินว่า เทวดา ท. อยู่แล้ว บนสวรรค ์

ทารกา เทวสิก  อาจรยิสสฺ  ฆเร  กฬีึส ุ  

เด็กชาย ท. เล่นแล้ว ที่เรือน ของอาจารย์ ทุกวัน 

สูโท อุปาสกสฺส ปุตตฺาน  โอทน   อปจิ  

พ่อครัว ได้หุงแล้ว ซึ่งข้าวสุก แก่บตุร ท. ของอุบาสก 

โจรา วาณิชสฺส  ฆรา  ธนานิ  วิลุมปฺึส ุ  

โจร ท. ปล้นแล้ว ซึ่งทรัพย์ ท. จากเรือน ของพ่อค้า 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

2.1  ทารโก จ ทาริกา สณิก  สปฺปํ ปหรึสุ   

2.2  อาจริยา ปุนปฺปุน  ปาฐสาลาย  สิสฺเส โอวทึสุ   

2.3  กสโก โคเณหิ  เขตฺตานิ กสิ   

2.4  อุปาสโก จ อุปาสิกา พุทฺธสฺส ธมฺเม สรึสุ  

2.5  สาย  กญฺญาย ฆร  อาคจฺฉิมฺหา   

2. จงแปลเป็นภาษาบาลี 

3.1   ท่าน ท. เห็นแล้ว ซึ่งลิง หรือซึ่งนก  

3.2   เรา ท. กินแล้ว ซึ่งอาหาร เพราะเหตุไร  

3.3   หญิงสาว ไปแล้ว และ มาแล้ว สู่เรือน  

3.4   ได้ยินว่า พ่อค้า ได้ไปแล้ว สู่ป่า พร้อมด้วยลูกชาย 

3.5   ในวันหน่ึง อุบาสก น ามาแล้ว ซึ่งผลไม้ ท. จากป่า 

3.6   ครั้งนั้น พระเถระ แสดงแล้ว ซึ่งธรรม แก่อุบาสก ท. 

3.7   อาจารย์ และศิษย์ เลี้ยงแล้ว ซึ่งนก ท. ในโรงเรียน 

3.8   บุรุษ หรือหญิงสาว รักษาแล้ว ซึ่งศีล ท. ทุกวัน 

3.9   ท่าน ท. ถวายแล้ว ซึ่งข้าวสุก หรือซึ่งข้าวสวย แก่พระเถระ 

3.10 ลุง บูชาแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า และซึ่งพระธรรม ด้วยดอกบัว ท. 
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บทท่ี 7 
นามศัพท์ อิ การันต์ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภัตตินามศัพท์ อิ การันต์ 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. นามศัพท์ อิ การันต์ 
2. อัพยยศัพทบ์างตัว 
********************************************** 

การแจกนามศัพท์ อิ การันต์ 

อิ การันต์ ในภาษาบาลีมีครบทั้ง 3 ลิงค์ วิธีการประกอบวิภัตติ
เหมือนค านามทั่วไป ต่างเพียงรูปวิภัตติเท่านั้น  

ตัวอย่างการแจกนามศัพท์ อิ การันต ์ปุงลิงค ์

วิภัตต ิ
วิภัตติส าเร็จรปู มุนิ (ผู้รู้, มุนี) 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. อิ อโย, อ ี มุนิ    มุนโย, มุน ี
ทุติยา. อึ อโย, อ ี มุนึ มุนโย, มุน ี
ตติยา. อินา อีหิ, อภี ิ มุนินา มุนีหิ, มุนีภ ิ
จตุตถี. อิสฺส, อิโน อีน  มุนิสฺส, มุนิโน มุนีน  
ปัญจมี. อิสฺมา, อิมฺหา อีหิ, อภี ิ มุนิสฺมา, มุนิมฺหา มุนีหิ, มุนีภ ิ
ฉัฏฐี. อิสฺส, อิโน อีน  มุนิสฺส, มุนิโน มุนีน  
สัตตมี. อิสฺมึ, อิมฺห ิ อีสุ มุนิสฺมึ, มุนิมฺหิ มุนีส ุ
อาลปน. อิ อโย, อ ี มุนิ มุนโย, มุน ี
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ตัวอย่างการแจกนามศัพท์ อิ การันต์ นปุงสกลิงค์ 

วิภัตต ิ
วิภัตติส าเร็จรปู อกฺขิ (นัยน์ตา) 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. อิ อีนิ, อี อกฺข ิ อกฺขีนิ, อกฺข ี
ทุติยา. อึ อีนิ, อี อกฺข ึ อกฺขีนิ, อกฺข ี
ตติยา. อินา อีหิ, อภี ิ อกฺขินา อกฺขีหิ, อกฺขภี ิ
จตุตถี. อิสฺส, อิโน อีน  อกฺขิสฺส, อกฺขิโน อกฺขีน  
ปัญจมี. อิสฺมา, อิมฺหา อีหิ, อภี ิ อกฺขิสฺมา, อกฺขิมหฺา อกฺขีหิ, อกฺขภี ิ
ฉัฏฐี. อิสฺส, อิโน อีน  อกฺขิสฺส, อกฺขิโน อกฺขีน  
สัตตมี. อิสฺมึ, อิมฺห ิ อีสุ อกฺขิสฺมึ, อกฺขิมฺห ิ อกฺขีส ุ
อาลปน. อิ อีนิ, อี อกฺข ิ อกฺขีนิ, อกฺข ี

หมายเหตุ  อิ การันต์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ แตกต่างกันเพียงวิภัตติที่     
1, 2 และ 8 เท่านั้น (อีนิ) 

ตัวอย่างการแจกนามศัพท์ อิ การันต์ อิตถีลิงค์ 

วิภัตต ิ
วิภัตติส าเร็จรปู รตฺติ (กลางคืน, ราตรี) 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. อิ อิโย, อ ี รตฺต ิ รตฺติโย, รตฺตี 
ทุติยา. อึ อิโย, อ ี รตฺต ึ รตฺติโย, รตฺตี 
ตติยา. อิยา อีหิ, อภี ิ รตฺติยา รตฺตีหิ, รตฺตีภิ 
จตุตถี. อิยา อีน  รตฺติยา รตฺตีน  
ปัญจมี. อิยา, ยา อีหิ, อภี ิ รตฺติยา, รตฺยา รตฺตีหิ, รตฺตีภิ 
ฉัฏฐี. อิยา อีน  รตฺติยา รตฺตีน  
สัตตมี. อิยา, อิย , ย  อีสุ รตฺติยา, รตฺติย , รตฺย  รตฺตีสุ 
อาลปน. อิ อิโย, อ ี รตฺต ิ รตฺติโย, รตฺตี 
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นามศัพท์ อิ การันต์ ปุงลิงค ์

กวิ (กวี) คิริ (ภูเขา) ชลธิ (ทะเล) 
ญาติ (ญาติ) นิธิ (ขุมทรัพย์) ปติ (สามี, นาย) 
ปาณิ (ฝ่ามือ) มณิ (แก้วมณี) วีหิ (ข้าวเปลือก) 
สารถิ (คนขับรถ) อคฺคิ (ไฟ) อริ (ข้าศึก) 
อหิ (งู) อิสิ (ฤาษี) 

 

นามศัพท์ อิ การันต์ นปุงสกลิงค์ 

ทธิ (นมส้ม) สปฺปิ (เนยใส) อจฺจิ (เปลวไฟ) 
อฏฺฐิ (กระดูก) อกฺขิ (นัยน์ตา) 

 

นามศัพท์ อิ การันต์ อิตถีลิงค์ 

กิตฺติ (เกียรติ) ขนฺติ (ความอดทน) คณฺฑิ (ระฆัง) 

ฉวิ (ผิว) ชลฺลิ (สะเก็ดไม้) ชาติ (ก าเนิด) 

ตนฺติ (เส้นด้าย) มติ (ความรู้) ยฏฺฐิ (ไม้เท้า) 

วติ (รั้ว) อีติ (จัญไร) อุกฺขลิ (หม้อข้าว) 

อูมิ (คลื่น) รตฺติ (กลางคืน, ราตรี) 
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อัพยยศัพท์บางตัว 

ปน (แต่ว่า) ปาโต (แต่เช้า)  เสฺว (พรุ่งนี้) 

ตัวอย่างประโยค 

อรี  สงฺคาเม อคฺคินา  มรนตฺ ิ  

ข้าศึก ท. ย่อมตาย ด้วยไฟ ในสงคราม 

อหิ  วเน สารถิสสฺ ชงฺฆ   อฑ ส ิ   

งู ได้กัดแล้ว ซึ่งแข้ง ของคนขับรถ  ในป่า 

ปตี ปาโต ยาจกาน  วีหโย เทนฺต ิ   

เจ้านาย ท. ย่อมให้ ซึ่งข้าวเปลือก ท. แก่ขอทาน ท. แต่เช้า 

มุนโย ปุนปฺปุน  พุทฺธสสฺ ธมมฺ  สณุสึ ุ  

ผู้รู้ ท. ฟังแล้ว ซึ่งธรรม ของพระพทุธเจ้า บ่อยๆ 

วานโร  ปาณินา สปฺปนีิ คณหฺ ิ   

ลิง ถือแล้ว ซึ่งเนยใส ท. ด้วยฝา่มอื 

สุนขา  อาปเณ วาณิชา อฏฺฐีนิ  ยาจึส ุ   

สุนัข ท. ขอแล้ว ซึ่งกระดูก ท. จากพ่อค้า ในตลาด 

ทารกา  กิร  รตฺตยิ   กนฺทนฺติ   

ได้ยินว่า เด็ก ท. ย่อมร้องไห้  ในเวลากลางคืน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

1.1   กวี เทวสิก   สิปฺปํ สิกฺขึสุ   

1.2   อวสฺส  อริสฺส ฆร  น คจฺฉาม   

1.3   โจรา อุปาสิกาย มณี  ปตฺเถนฺติ   

1.4   มุนโย เสฺว สาลาย  ธมฺม  สุณนฺติ  

1.5   อุปาสกสฺส ญาตี รตฺติย  โคเณ อนุพนฺธึสุ   

2. จงแปลเป็นภาษาบาลี 

2.1   สารถี และพ่อค้า ไปแล้ว สู่ตลาด ในวันน้ี  

2.2   ญาติ ท. จงกิน ด้วยความสุข ทุกวัน  

2.3   ท่าน ท. จงได้ ซึ่งแก้วมณี แต่เช้า  

2.4   ลูกศิษย์ จงได้ ซึ่งเกียรติ ท. ทุกเมื่อ  

2.5   ฤาษี จงอย่ากิน ซึ่งเนยใส ท. จากป่า  

2.6   อุบาสก จงน าไป ซึ่งข้าวเปลือก ท. ค่อยๆ 

2.7   สารถี จงได้ ซึ่งลูกชาย พรุ่งนี ้  

2.8   ฤาษี และมุนี มาแล้ว สู่เรือน ของอุบาสิกา   

2.9   ได้ยินว่า สารถี และพ่อค้า ย่อมรักษา ซึ่งทรัพย์ ท.  

2.10 มนุษย์ ท. ย่อมแสวงหา ซึ่งขุมทรัพย์ ท. บนภูเขา 
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บทท่ี 8 
คุณศัพท์ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภัตติคุณศัพท์ 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. คุณศัพท์ 
2. การแจกวิภัตติคุณศัพท์ 
3. วิกติกัตตา 

********************************************** 

คุณศัพท์ 

คุณศัพท์ ภาษาบาลีเรียกว่า คุณนาม เป็นค าขยายนามนาม หรือ
แสดงลักษณะของนามนามเพื่อให้รู้ว่านามนามนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น 
อ้วน ผอม สูง ต่ า ด า ขาว ดี ช่ัว เป็นต้น คุณนามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือ    
ขัน้ปกติ ขั้นวิเสส และขั้นอติวิเสส 

● คุณนามขั้นปกติ ได้แก่ ค าคุณนามที่แสดงลักษณะทั่วๆ ไป เช่น 
ปาป (เป็นบาป) ทกฺข (ขยัน) สุนฺทร (งาม) ถูล (อ้วน) กีส (ผอม)   
เป็นต้น 

● คุณนามขั้นวิเสส ได้แก่ ค าคุณนามที่แสดงลักษณะขั้นกว่า โดยใช้  
ตร ปัจจัย ต่อท้ายคุณนามช้ันปกติ เช่น ปาปตร (เป็นบาปกว่า) 
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ทกฺขตร (ขยันกว่า) สุนฺทรตร (งามกว่า) ถูลตร (อ้วนกว่า) กีสตร 
(ผอมกว่า) เป็นต้น  

● คุณนามขั้นอติวิเสส ได้แก่ ค าคุณนามที่แสดงลักษณะขั้นที่สุด  
โดยใช้ ตม ปัจจัย ต่อท้ายคุณนามช้ันปกติ เช่น ปาปตม (เป็นบาป
ที่สุด) ทกฺขตม (ขยันที่สุด) สุนฺทรตม (งามที่สุด) ถูลตม (อ้วนที่สุด) 
กีสตม (ผอมที่สุด)  เป็นต้น 

 

คุณศัพท์บางตัว 

ทกฺข (ขยัน) อุจฺจ (สูง) นีจ (ต ่ำ) 

กำฬ (ด่ำ) เสต (ขำว) ทีฆ (ยำว) 

รสสฺ (สั้น) คมฺภีร (ลึก) อุตฺตำน (ตื้น) 

สูร (กล้ำ) ถูล (อ้วน) กีส (ผอม) 

จณฺฑ (ดุรำ้ย) ถิร (มั นคง) กุสล (ดี, ฉลำด) 

ปำป (บำป, ชั ว) มหนฺต (ใหญ่) วร (ประเสริฐ) 

สุวจ (ว่ำง่ำย) สุนฺทร (สวย, งำม) นำถ (ที พึ ง) 

สุคนฺธ (กลิ นหอม) ทสฺสนยี (น่ำดู, น่ำรัก)    มธุร (อร่อย, ไพเรำะ) 

วิสำล (กว้ำงใหญ่) ขุทฺทก (เล็ก)        จิตฺตก (วิจิตร, งำม) 
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การแจกวิภัตติคุณศัพท์ 

คุณศัพท์ท่ีขยายปุงลิงค์  

คุณศัพท์ เมื่อไปขยายค านามปุงลิงค์จะเป็นการันต์ใดก็ตาม           
( อ อิ  อี  อุ  อู  )  จะแจกตามแบบ  อ การันต์  ปุงลิ งค์ เท่านั้น โดยจะ
ประกอบด้วยวจนะและวิภัตติเหมือนกับค านามที่ไปขยาย  

ตัวอย่างคุณศัพท์เมื่อน าไปขยาย อ การันต์ 

ปุริส (บุรุษ) 

ตัวอย่าง ค าแปล 

ทกฺโข ปุริโส บุรุษ ผู้ขยัน 
ทกฺขำ ปุริสำ บุรุษ ท. ผู้ขยัน 
ทกฺข่ ปุริส่ ซึ งบุรุษ ผู้ขยัน 
ทกฺเข ปุริเส ซึ งบุรุษ ท. ผู้ขยัน 
ทกฺเขน ปุริเสน ด้วยบุรุษ ผู้ขยัน 
ทกฺเขหิ ปุริเสหิ ด้วยบุรุษ ท. ผู้ขยัน 
ทกฺขสฺส ปุริสสฺส แก่บุรุษ ผู้ขยัน 
ทกฺขำน่ ปุริสำน่ แก่บุรุษ ท. ผู้ขยัน 
ทกฺขสฺมำ ปุริสสฺมำ จำกบุรุษ ผู้ขยัน 
ทกฺเขหิ ปุริเสหิ จำกบุรุษ ท. ผู้ขยัน 
ทกฺขสฺมึ ปุริสสฺมึ ในบุรุษ ผู้ขยัน 
ทกฺเขสุ ปุริเสสุ ในบุรุษ ท. ผู้ขยัน 
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ตัวอย่างคุณศัพท์เมื่อน าไปขยาย อิ การันต ์

มุนิ (ผู้รู้, มุนี) 

ตัวอย่าง ค าแปล 

ทกฺโข มุนิ มุนี ผู้ขยัน 

ทกฺขา มุนโย มุนี ท. ผู้ขยัน 

ทกฺข  มุนึ ซึ่งมุนี ผู้ขยัน 

ทกฺเข มุนโย ซึ่งมุนี ท. ผู้ขยัน 

ทกฺเขน มุนินา ดว้ยมุนี ผู้ขยัน 

ทกฺเขหิ มุนีหิ ด้วยมุนี ท. ผู้ขยัน 

ทกฺขสฺส มุนิสสฺ แก่มุนี ผู้ขยัน 

ทกฺขาน  มุนีน  แก่มุนี ท. ผู้ขยัน 

ทกฺขสฺมา มุนิสมฺา จากมุนี ผู้ขยัน 

ทกฺเขหิ มุนีหิ จากมุนี ท. ผู้ขยัน 

ทกฺขสฺมึ มุนิสมฺ ึ ในมุนี ผู้ขยัน 

ทกฺเขสุ มุนีส ุ ในมุนี ท. ผู้ขยัน 
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คุณศัพท์ท่ีขยายนปุงสกลิงค์  

คุณศัพท์เมื่อไปขยายค านามนปุงสกลิงค์จะเป็นการันต์ใดก็ตาม    
(อ อิ อุ) คุณนามจะต้องแจกตามแบบ  อ การันต์ นปุงสกลิงค์เท่านั้น โดยจะ
ประกอบด้วยวจนะและวิภัตติเหมือนกับค านามที่ไปขยาย  

 

ตัวอย่างคุณศัพท์เมื่อน าไปขยาย อ การันต์ 
นคร (เมือง) 

ตัวอย่าง ค าแปล 

สุนฺทร  นคร  เมือง ท่ีสวยงาม 
สุนฺทรานิ นคราน ิ เมือง ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทร  นคร  ซึ่งเมือง ท่ีสวยงาม 
สุนฺทรานิ นคราน ิ ซึ่งเมือง ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทเรน นคเรน ด้วยเมือง ท่ีสวยงาม 
สุนฺทเรหิ นคเรห ิ ด้วยเมือง ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทรสสฺ นครสฺส แก่เมือง ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราน  นคราน  แก่เมือง ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทรสมฺา นครสฺมา จากเมือง ท่ีสวยงาม 
สุนฺทเรหิ นคเรห ิ จากเมือง ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทรสมฺึ นครสฺม ึ ในเมือง ท่ีสวยงาม 
สุนฺทเรสุ นคเรส ุ ในเมือง ท. ท่ีสวยงาม 
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ตัวอย่างคุณศัพท์เมื่อน าไปขยาย อิ การันต ์
อกฺขิ (ผู้รู้, นัยน์ตา) 

ตัวอย่าง ค าแปล 

สุนฺทร  อกฺขิ นัยน์ตา ท่ีสวยงาม 

สุนฺทรานิ อกฺขีนิ นัยน์ตา ท. ท่ีสวยงาม 

สุนฺทร  อกฺขึ ซึ่งนัยน์ตา ที่สวยงาม 

สุนฺทรานิ อกฺขีนิ ซึ่งนัยน์ตา ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทเรน อกฺขินา ด้วยนัยน์ตา ที่สวยงาม 

สุนฺทเรหิ อกฺขีห ิ ด้วยนัยน์ตา ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทรสสฺ อกฺขิสสฺ แก่นัยน์ตา ที่สวยงาม 

สุนฺทราน  อกฺขีน  แก่นัยน์ตา ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทรสมฺา อกฺขิสฺมา จากนัยน์ตา ท่ีสวยงาม 

สุนฺทเรหิ อกฺขีห ิ จากนัยน์ตา ท. ท่ีสวยงาม 

สุนฺทรสมฺึ อกฺขิสฺม ึ ในนัยน์ตา ท่ีสวยงาม 

สุนฺทเรสุ อกฺขีส ุ ในนัยน์ตา ท. ท่ีสวยงาม 
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คุณศัพท์ท่ีขยายอิตถีลิงค์  

คุณศัพท์เมื่อไปขยายค านามอิตถีลิงค์จะเป็นการันต์ใดก็ตาม      
(อา อิ อี อุ อู) คุณศัพท์จะต้องแจกตามแบบ อา การันต์ อิตถีลิงค์เท่านั้น 
โดยจะประกอบด้วยวจนะและวิภัตติเหมือนกับค านามที่ไปขยาย  

 

ตัวอย่างคุณศัพท์เมื่อน าไปขยาย อา การันต์ 
ตารา (ดวงดาว) 

ตัวอย่าง ค าแปล 

สุนฺทรา ตารา ดวงดาว ที่สวยงาม 
สุนฺทราโย ตาราโย ดวงดาว ท. ที่สวยงาม 
สุนฺทร  ตาร  ซึ่งดวงดาว ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราโย ตาราโย ซึ่งดวงดาว ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราย ตาราย ด้วยดวงดาว ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราหิ ตาราห ิ ด้วยดวงดาว ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราย ตาราย แก่ดวงดาว ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราน  ตาราน  แก่ดวงดาว ท. ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราย ตาราย จากดวงดาว ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราหิ ตาราห ิ จากดวงดาว ท. ที่สวยงาม 
สุนฺทราย  ตาราย  บนดวงดาว ท่ีสวยงาม 
สุนฺทราสุ ตาราส ุ บนดวงดาว ท. ท่ีสวยงาม 
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ตัวอย่างคุณศัพท์เมื่อน าไปขยาย อิ การันต ์
รตฺติ (กลางคืน, ราตรี) 

ตัวอย่าง ค าแปล 

สุนฺทรา รตฺต ิ กลางคืน ที่สวยงาม 

สุนฺทราโย รตตฺิโย กลางคืน ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทร  รตตฺ ึ ซึ่งกลางคืน ที่สวยงาม 

สุนฺทราโย รตตฺ ี ซึ่งกลางคืน ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทราย รตฺติยา ด้วยกลางคืน ที่สวยงาม 

สุนฺทราหิ รตฺตีห ิ ด้วยกลางคืน ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทราย รตฺติยา แก่ลางคืน ที่สวยงาม 

สุนฺทราน  รตฺตีน  แก่กลางคืน ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทราย รตฺติยา จากกลางคืน ที่สวยงาม 

สุนฺทราหิ รตฺตีห ิ จากกลางคืน ท. ที่สวยงาม 

สุนฺทราย  รตฺติย  ในกลางคืน ที่สวยงาม 

สุนฺทราสุ รตฺตสี ุ ในกลางคืน ท. ที่สวยงาม 
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ตัวอย่างประโยค 

สนฺุทรา กญฺญา  อุปาสกสฺส  ฆเร  นิสีท ิ   

หญิงสาว ผู้สวยงาม นั่งแล้ว บนเรือน ของอุบาสก 

วาณิชสฺส ภริยา  มหนฺเต  คาเม  วสติ   

ภรรยา ของพ่อค้า ย่อมอยู่ ในหมู่บ้าน ใหญ่ 

เอกทิวส  ทสฺสนียตมาย กญฺญาย  สทฺธึ  ภาสึ  

ในวันหน่ึง เรา กล่าวแล้ว กับด้วยสาวน้อย ผู้น่ารักที่สุด 

นาวา  อูมิยา วิสาล  สมุทฺท  คจฺฉติ   

เรือ ย่อมไป สู่ทะเล อันกว้างใหญ่ ด้วยคลื่น 

ทกฺขตโม สูโท  อุกฺขลิย   โอทน   ปจ ิ   

พ่อครัว ผู้ขยันที่สุด หุงแล้ว ซึ่งข้าวสุก ในหม้อข้าว  

สนฺุทรา สกุณา  อากาเส คจฺฉสึ ุ   

นก ท. ที่สวยงาม ไปแล้ว ในอากาศ 

ถูลา ทารกา ตสฺมึ อาวาเส กีฬึส ุ   

เด็กชาย ท. ผู้อ้วน เล่นแล้ว ในวัด นั้น 

วานรา  ปพฺพเต  อุจฺเจ รุกเฺข  นิสทีึสุ   

ลิง ท. น่ังแล้ว บนต้นไม้ สูง บนภูเขา 
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วิกติกัตตา 

วิกติกัตตา เป็นศัพท์ประเภทหนึ่งที่ใช้ขยายประธาน อาจเป็น
คุณศัพท์หรือค านามทั่วไปก็ได้ ลักษณะพิเศษของวิกติกัตตาคือจะเรียงไว้หลัง
ประธาน และมักมีกริยาที่มีความหมายว่า “มี, เป็น” ตามหลังเสมอ หรือ
บางครั้งอาจละกริยาไว้ก็มี เช่น 

อจฺฉรา  สคฺเค  สนฺุทรา  โหติ   

นางอัปสร เป็นผู้งดงาม ในสวรรค ์ย่อมเป็น 

โจรา  โลเก  ปาปา  โหนติฺ   

โจร ท. เป็นคนชั่ว ในโลก ย่อมเปน็ 

กมล   กมเลหิ สนฺุทร   โหติ    

ดอกบัว เป็นดอกไม้ท่ีสวยงาม กว่าดอกไม้ ท. ย่อมเป็น 

อาจริยสสฺ  สสิฺโส  ทกฺขตโม  โหติ   

ศิษย์ ของอาจารย์ เป็นผู้ขยันทีสุ่ด ย่อมเป็น 

พุทฺโธ  โลกสฺส  นาโถ     

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นที่พ่ึง ของสัตว์โลก 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงประกอบค าคุณศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
1.1   สามเณรา ............... วตฺถ  รชฺชนฺติ  (มหนฺต) 
1.2   ............... กญฺญาโย อาวาส  คจฺฉึสุ  (สุนฺทร) 
1.3   อุปาสิกา ............... มาล   วิกฺกีนาติ (สุคนฺธ) 
1.4   ............... ชนา ธมฺม  สุณนตฺ ิ(กุสล) 
1.5   ............... ทารโก อาวาเส กีฬติ (ถูล) 
1.6   พุทฺโธ ............... คาม  ปวิสต ิ(วิสาล) 
1.7   กวิ ............... ปุตฺต  ลภิ (สุวจ) 
1.8   วาณิโช ...............  ยาจก   ปสฺสต ิ(กีส) 
1.9   พุทฺโธ  สาวกาน   ............... ธมฺม  เทเสต ิ(วร) 
1.10 ............... โจรา ยาจเก ปหรสึุ (ปาป) 

2. จงแปลเป็นภาษาบาล ี
2.1   บุรุษ ผู้ฉลาด ย่อมได้ ซึ่งทรพัย์ ท.  
2.2   กวี จงไป สู่เมือง ที่สวยงาม  
2.3   เรา ท. เห็นแล้ว ซึ่งภูเขา อนัสูง  
2.4   มนุษย์ ผู้บาป ย่อมท าลาย ซึง่วัด  
2.5   งู ตัวใหญ่ ย่อมเข้าไป สู่หมู่บา้น  
2.6   สารถี ผู้ฉลาด เลี้ยงแล้ว ซึ่งม้า  
2.7   ลิง สีขาว เล่นแล้ว บนต้นไม ้สูง  
2.8   ชาวนา ผู้ขยัน ไถแล้ว ซึ่งนา ท. 
2.9   เรือ ล าเล็ก จงออก จากฝั่ง 
2.10 ปลา ย่อมตาย ในน้ า อันตื้น 
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บทท่ี 9 
สรรพนาม 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภัตติสรรพนาม 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. สรรพนาม 
2. ปุริสสรรพนาม 
3. การแจกวิภัตติปุริสสรรพนาม 
4. วิเสสนสรรพนาม 
5. การแจกวิภัตตินิยมวิเสสนสรรพนาม 

********************************************** 

สรรพนาม 

สรรพนาม หมายถึง ค้าท่ีใช้แทนค้านาม เพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซาก 
ซึ่งจะท้าให้ภาษากระชับ สละสลวย ภาษาบาลีแบ่งสรรพนามออกเป็น 2 
ชนิดคือ ปุริสสรรพนาม และวิเสสนสรรพนาม 

● ปุริสสรรพนาม คือศัพท์ส้าหรับใช้แทนช่ือคน สัตว์ และสิ่งของ 
ที่กล่าวถึงแล้ว นับตามบุรุษแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

-  ประถมบุรุษ หมายถึง ผู้ที่ถูกกล่าวถึง ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วย 
ภาษาบาลีใช้ศัพท์ ต  แปลว่า เขา, เธอ, มัน    
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-  มัธยมบุรุษ หมายถึง ผู้ฟัง ผู้ที่สนทนาด้วย ใช้ศัพท์ ตุมฺห  
แปลว่า ท่าน, คุณ 

-  อุตตมบุรุษ หมายถึงผู้พูดเอง ใช้ศัพท์ อมฺห แปลว่า ข้าพเจ้า, 
ฉัน, เรา 

● วิเสสนสรรพนาม คือนามที่ใช้แทนสิ่งทั งปวง โดยท้าหน้าที่
ขยายความ ท้าหน้าที่คล้ายกับคุณศัพท์ แต่มีวิธีการแจกวิภัตติต่างกัน      
แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

- นิยม คือ สัพพนามที่บอกความแน่นอน โดยระบุลงไปชัดเจน   
ลงไป เช่น  ต (นั น), เอต (น่ัน), อิม (นี ), อมุ (โน้น) เป็นต้น 

- อนิยม คือ สรรพนามที่บอกความไม่แน่นอน ไม่ระบุชัดเจน       
มี 12 ศัพท์ ได้แก่ ย (ใด), อญฺญ (อื่น), อญฺญตร (คนใดคนหนึ่ง), 
อญฺญตม (คนใดคนหนึ่ง), ปร (อื่น), อปร (อื่นอีก), กตร       
(คนไหน), กตม (คนไหน), เอก (คนหนึ่ง), เอกจฺจ (บางคน), 
สพฺพ (ทั งปวง) ก ึ(อะไร) เป็นต้น 
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การแจกวิภัตติปุริสสรรพนาม 

 

สรรพนามประถมบุรุษ 

ประถมบุรุษ คือบุคคลที่เรากล่าวถึง ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วย 
ภาษาบาลีใช้ ต ศัพท์ แปลว่า นั้น, เขา  เป็นต้น  ต ศัพท์ เป็นได้ทั งนามนาม 
และคุณนาม เป็นได้ 3 ลิงค์ ถ้าเป็นนามนามแปลว่า เขา ไม่ต้องมีค้ามาขยาย  
แต่ถ้าเป็นคุณนาม ท้าหน้าท่ีขยายค้านามนาม แปลว่า นั้น ต้องประกอบลิงค์ 
วจนะ วิภัตติ ให้ตรงกับค้าท่ีไปขยายเสมอ  

ต ศัพท์ 3 ลิงค์  

วิภัตต ิ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค ์ อิตถีลิงค์ 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. โส  (ตํ) เต  (ตานิ) สา ตา 
ทุติยา. ต้, น้   เต, เน (ตานิ) ต้, น้ ตา 
ตติยา. เตน เตหิ    ตาย ตาห ิ

จตุตถี. ตสฺส, อสฺส 
เตส้, เตสาน้, 
เนส้, เนสาน้ 

ตสฺสา, ติสฺสา,  
ติสฺสาย, อสฺสา 

ตาส้, ตาสาน ้

ปัญจมี. ตสฺมา, ตมฺหา, อสฺมา เตหิ ตาย ตาห ิ

ฉัฏฐี. ตสฺส, อสฺส 
เตส้, เตสาน้, 
เนส้, เนสาน้ 

ตสฺสา, ติสฺสา,  
ติสฺสาย, อสฺสา 

ตาส้, ตาสาน ้

สัตตมี. ตสฺมึ, ตมฺหิ, อสฺม ึ เตสุ ตาย้, ตสฺส้, 
ติสฺส้, อสฺส ้

ตาสุ 

ข้อสังเกต: 
1. การแจกวิภัตติสรรพนามมีเพียง 7 วิภัตติเท่านั น (ไม่มีอาลปน) 
2. ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ ต่างกันเพียงวิภัตติที่  1 และ 2 

(ตัวหนา) เท่านั น 
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การใช้ ต ศัพท์ 

ต ศัพท ์เป็นได้ทั งสรรพนามและคณุนาม มีวิธีการใช้ดังนี  

● ใช้เป็น “ปุริสสรรพนาม” โดยการแทนช่ือบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่
ที่กล่าวถึง แปลเหมือนกับค้านามทั่วไป แปลว่า เขา เช่น 

วาณิโช  มคฺเค  ยาจก้  ปสฺสติ, โส ตสฺส  ทาน้  เทติ 
พ่อค้า ย่อมเห็น ซึ่งขอทาน ในหนทาง, เขา (พ่อคา้) ย่อมให้ ซึ่งทาน 
แก่เขา (ขอทาน) 

สามเณโร อาวาส้ อาคจฺฉติ, โส ธมฺม้ เทเสต ิ
สามเณร มาอยู่ สู่วัด, เขา (สามเณร) ย่อมแสดง ซึ่งธรรม  

● ใช้เป็น “วิเสสนสรรพนาม” โดยวางไว้หน้าค้านามที่ต้องการขยาย 
ประกอบด้วยลิงค์ วจนะ วิภัตติเดียวกันกับค้านามที่ไปขยาย ถ้าขยายค้านาม 
เอกวจนะแปลว่า “นั้น” ถ้าขยายพหุวจนะแปลว่า “เหล่านั้น” เช่น 

โส  เถโร เตสํ อุปาสกาน้ ธมฺม้ เทเสต ิ
พระเถระ นั้น ย่อมแสดง ซึ่งธรรม แก่อุบาสก ท. เหล่านั้น 

เต  สิสฺสา ตํ อาจริย้ วนฺทึส ุ
ศิษย์ ท. เหล่านั้น ไหว้แล้ว ซึ่งอาจารย์ นัน้ 
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สรรพนามมัธยมบุรุษ  

มัธยมบุรุษ หมายถึง ผู้ฟัง หรือผู้ที่สนทนาด้วย ภาษาบาลีใช้ศัพท์ 
ตุมฺห  แปลว่า ท่าน, คุณ การแจกวิภัตติ ตุมฺห ศัพท์ มีดังนี  

ตุมฺห (ท่าน) ทั ง 3 ลิงค์ 
วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. ตฺว้, ตุว ้ ตุมฺเห, โว 

ทุติยา. ต้, ตว้, ตุว ้ ตุมฺเห, โว 

ตติยา. ตยา, ตฺวยา, เต ตุมฺเหหิ, โว 

จตุตถี. ตุยฺห้, ตุมฺห้, ตว, เต ตุมฺหาก้, โว 

ปัญจมี. ตยา ตุมฺเหหิ 

ฉัฏฐี. ตุยฺห้, ตุมฺห้, ตว, เต ตุมฺหาก้, โว 

สัตตมี. ตยิ, ตฺวย ิ ตุมฺเหสุ 

ตัวอย่างประโยค 

ทารกา ตุมฺหากํ ฆร้ คจฺฉสึุ,  ตุมฺเห เต อาจิกฺขถ 
เด็ก ท. ไปแล้ว สู่เรือน ของท่าน ท.,  ท่าน ท. จงบอก (ซึ่งเด็ก ท.) 
เหล่านั น 

วาณิโช ตยา สทฺธึ วสิ, ตฺว ํต้ รกฺขาห ิ
พ่อค้า อยู่แล้ว กับด้วยท่าน, ท่าน จงรักษา (ซึ่งพ่อค้า) นั น 

อาจริโย นคร้ อาคจฺฉิ,  ตุมฺเห น้ ปุจฺฉถ 
อาจารย์ มาแล้ว สู่เมือง, ท่าน ท. จงถาม (ซึ่งอาจารย์) นั น 
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สรรพนามอุตตมบุรุษ  

อุตตมบุรุษ หมายถึง ผู้พูดเอง ภาษาบาลีใช้ศัพท์ อมฺห  แปลว่า 
ข้าพเจ้า, ฉัน, เรา การแจกวิภัตติ อมฺห ศัพท์ มีดังนี  

อมฺห (ข้าพเจ้า) ทั ง 3 ลิงค์ 

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 

ปฐมา. อห้ มย้, โน 

ทุติยา. ม้, มม้ อมฺเห, โน 

ตติยา. มยา, เม อมฺเหหิ, โน 

จตุตถี. มยฺห้, อมฺห้, มม, มม้, เม อมฺหาก้, อสฺมาก้, โน 

ปัญจมี. มยา อมฺเหหิ 

ฉัฏฐี. มยฺห้, อมฺห้, มม, มม้, เม อมฺหาก้, อสฺมาก้, โน 

สัตตมี. มยิ อมฺเหสุ 

ตัวอย่างประโยค 

มุนิ  อมฺหากํ ธนานิ เทสิ, มยํ ตาน ิรกฺขาม 
มุนี ให้แล้ว ซึ่งทรัพย์ ท. แก่เรา ท., เรา ท. จงรักษา (ซึ่งทรัพย ์ท.) 
เหล่านั น 

มยํ อาจริยา อาหาร้ ลภมิฺหา,  ตสสฺ ปุตฺเต  โปเสม 
เรา ท. ได้แล้ว ซึ่งอาหาร จากอาจารย์, เรา ท. จงเลี ยงดู ซึ่งบุตร ท. 
(ของอาจารย์) นั น 

อห ํสุนเข โปเสสึ, เต มํ มา ฑส้นฺต ุ
เรา เลี ยงแล้ว ซึ่งสุนัข ท., (สุนัข ท.) เหล่านั น จงอย่ากัด ซ่ึงเรา 
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การแจกวิภัตตินิยมวิเสสนสรรพนาม 

การแจกวิภัตติค้าสรรพนาม มีวิธีการแจกเหมือนกับค้านามทั่วไป 
โดยใช้รูปวิภัตติมาประกอบท้ายค้าสรรพนามที่ต้องการ ต่างกันแค่ค้า    
สรรพนามสามารถเป็นได้ทั ง 3 ลิงค์ โดยมีการแจกวิภัตติแตกต่างกันไปตาม
ลิงค์นั นๆ ตัวอย่างการแจกนิยมวิเสสนสรรพนามมีดังนี  

เอต (นั่น) 3 ลิงค์  

วิภัตต ิ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค ์ อิตถีลิงค์ 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. เอโส (เอตํ) เอเต (เอตานิ) เอสา เอตา 
ทุติยา. เอต้, เอน้ เอเต (เอตานิ) เอต้, เอน้ เอตา 
ตติยา. เอเตน เอเตหิ    เอตาย เอตาห ิ

จตุตถี. 
เอตสฺส เอเตส้, เอเตสาน้ เอตสฺสา, เอติสฺสา, 

เอติสฺสาย 
เอตาส้, เอตาสาน ้

ปัญจมี. เอตสฺมา, เอตมฺหา เอเตหิ เอตาย เอตาห ิ

ฉัฏฐี. 
เอตสฺส เอเตส้, เอเตสาน้ เอตสฺสา, เอติสฺสา, 

เอติสฺสาย 
เอตาส้, เอตาสาน ้

สัตตมี. เอตสฺมึ, เอตมฺหิ เอเตสุ เอตสฺส้, เอติสฺส้ เอตาสุ 

ข้อสังเกตในการแจกนิยมวิเสสนสรรพนาม 

- ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ แจกวิภัตติเหมือนกัน ต่างกันเพียงวิภัตติ    
ที่ 1, 2 (ตัวหนา) เท่านั น 
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อิม (นี)้ 3 ลิงค์  

วิภัตต ิ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค ์ อิตถีลิงค์ 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. อย้ (อิทํ) อิเม (อิมานิ) อย้  อิมา 
ทุติยา. อิม้ (อิทํ) อิเม (อิมานิ) อิม้  อิมา 
ตติยา. อิมินา, อเนน อิเมหิ อิมาย อิมาห ิ

จตุตถี. 
อิมสฺส, อสฺส อิเมส้, อิเมสาน้ อิมิสฺสา, อิมิสฺสาย, 

อสฺสา 
อิมาส้, อิมาสาน ้

ปัญจมี. อิมสฺมา, อิมมฺหา, 
อสฺมา 

อิเมหิ อิมาย อิมาห ิ

ฉัฏฐี. 
อิมสฺส, อสฺส อิเมส้, อิเมสาน้ อิมิสฺสา, อิมิสฺสาย, 

อสฺสา 
อิมาส้, อิมาสาน ้

สัตตมี. อิมสฺมึ, อิมมฺหิ, 
อสฺมึ 

อิเมส ุ อิมิสฺส้, อสฺส้ อิมาส ุ

 

อมุ (โน้น) 3 ลิงค์  

วิภัตต ิ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค ์ อิตถีลิงค์ 

เอก. พหุ. เอก. พหุ. 
ปฐมา. อมุ (อทุ) อมู (อมูนิ) อมุ  อมู 

ทุติยา. อมุ (อทุ  อมู (อมูนิ) อมุ  อมู 

ตติยา. อมุนา อมูห ิ อมุยา อมูห ิ

จตุตถี. อมุสฺส, อมุโน อมูส้, อมูสาน ้ อมุสฺสา อมูส้, อมูสาน ้

ปัญจมี. อมุสฺมา, อมุมฺหา อมูห ิ อมุยา อมูห ิ

ฉัฏฐี. อมุสฺส, อมุโน อมูส้, อมูสาน ้ อมุสฺสา อมูส้, อมูสาน ้

สัตตมี. อมุสฺมึ, อมุมฺห ิ อมูสุ อมุสฺส้ อมูสุ 
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ตัวอย่างประโยค 

เอโส ปุริโส มยหฺ้ ปณณฺาน ิเปเสส ิ 

บุรุษ นั่น ส่งแล้ว ซึ่งหนังสือ ท. แก่เรา 

เอติสฺสา กญฺญาย มาลา เทห ิ  

ท่าน จงให้ ซึ่งพวงดอกไม้ ท. แก่หญิงสาว นั่น 

อยํ เถโร ปิณฑฺาย คาม้ ปวิสต ิ   

พระเถระ นี้ ย่อมเข้าไป สูห่มู่บ้าน เพื่อบิณฑบาตร 

อิมสฺมึ คาเม กญฺญา สุนฺทรา โหนฺต ิ  

หญิงสาว ท.  ในหมู่บ้าน นี้ เป็นคนสวย ย่อมเป็น 

อิมินา สกฺกาเรน พุทฺธ้  ปูเชม   

เรา ท. ย่อมบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยสักการะ นี ้

อุปาสิกาย สุนขา อิเม ทารเก ฑ้สนฺติ   

สุนัข ท. ของอุบาสิกา ย่อมกัด ซึ่งเด็ก ท. เหล่านี้ 

สารถี รตฺติย้ อทุ วน้ คจฺฉึสุ   

สารถี ท. ไปแล้ว สู่ป่า โนน้ ในเวลากลางคืน 

อมุ อุปาสิกา สลีานิ รกฺขต ิ   

อุบาสิกา คนโนน้ ย่อมรักษา ซึ่งศลี ท. 

อิเม ทารกา อมุสฺมา คามสฺมา อาคจฺฉนฺต ิ  

เด็กชาย ท. เหล่านี้ ย่อมมา จากหมู่บ้าน โน้น 



บาลีขั้นต้น 1 

104 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

1.1   วาณิชา อชฺช ตุมฺเหหิ สทฺธึ วสนฺต ุ    
 1.2   เอตสฺส อุปาสกสฺส เขตตฺาน ิกส   
 1.3   มยฺห้ ปุตฺโต อิม้ คาม้ อาคจฉฺ ิ    
 1.4   เต พุทฺเธ เทวสิก้ วนฺทาม    
 1.5   อมฺหาก้ อาจริโย เตหิ สสิฺเสหิ สทฺธึ นิกฺขมต ิ
 1.6   ตา กญฺญา อิมสฺมึ คาเม สุนทฺรา โหนฺต ิ
 1.7   เต โจรา อิมานิ ปาปานิ สทา กรึส ุ
 1.8   เอตสฺมึ ปพฺพเต วส, อิมสฺมึ ปพฺพเต วสาม ิ
 1.9   อย้ เวชฺโช เอติสฺสา กญญฺาย เวชฺช้ เทสิ 
 1.10 อิมา อุปาสิกา เอตานิ ปุปฺผานิ คณฺหนฺต ิ   

2. จงแปลเป็นภาษาบาล ี
 2.1   บุรุษ นี  ไปแล้ว สู่วัด โน้น   

 2.2   บุตร ท. ของพราหมณ์ นี  บวชแล้ว ในพระพุทธศาสนา 
 2.3   ท่าน ท. จงพ้น จากทุกข์ ท. เหล่านี   
 2.4   หญิงสาว จงขอ ซึ่งดอกไม้ ท. เหล่านั น จากบุรุษ   
 2.5   อุบาสิกา ย่อมให้ ซึ่งทรัพย์ ท. เหล่านั่น แก่เรา ท. 
 2.6   ผลไม้ ท. ตกแล้ว จากต้นไม ้น่ัน 
 2.7   เรา เห็นแล้ว ซึ่งเหตุ แห่งทกุข์ ท. เหล่านั น 
 2.8   คนขับรถ ไปแล้ว สู่ป่า นั น ด้วยหนทาง นี  
 2.9   ช่างไม้ ท. ตัดแล้ว ซึ่งต้นไม้ นี  ด้วยขวาน นั่น 
 2.10 อุบาสก บูชาแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยดอกไม้ ท. เหล่านั น  
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บทท่ี 10 
สังขยา 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภัตติสังขยา 
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. สังขยา 
2. การแจกวิภัตติปกติสังขยา 
********************************************** 

สังขยา 

สังขยา คือ การนับจ านวนในภาษาบาลี เพื่อบอกให้รู้จ านวนที่
แน่นอน แบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ ปกติสังขยา และปูรณสังขยา 

 ● ปกติสังขยา ได้แก่ การนับเลขแบบปกติ เช่น 1, 2, 3...  เป็นต้น 
 ● ปูรณสังขยา ได้แก่ การนับล าดบั เช่น ที่ 1, ท่ี 2, ท่ี 3... เป็นต้น 

ตัวอย่างปกติสังขยา ต้ังแต่ 1-30 

บาล ี โรมัน ไทย 

เอก eka 1 
ทฺวิ dvi 2 
ติ ti 3 
จตุ catu 4 
ปญฺจ pañca 5 
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บาล ี โรมัน ไทย 

ฉ cha 6 
สตฺต satta 7 
อฏฺฐ aṭṭha 8 
นว nava 9 
ทส dasa 10 
เอกาทส ekādasa 11 
ทฺวาทส, พารส dvādasa, bārasa 12 
เตรส terasa 13 
จตุตฺทส, จทฺุทส catutdasa, cuddasa 14 
ปญฺจทส, ปณณฺรส paṇcadasa, paṇṇadasa 15 
โสฬส soḷasa 16 
สตฺตรส sattarasa 17 
อฏฺฐารส aṭṭhārasa 18 
เอกูนวีสติ, อูนวีส ekūnavīsati, ūnavīsa 19 
วีสติ, วีส vīsa, vīsati 20 
เอกวีสติ ekavīsati 21 
ทฺวาวีสติ, พาวีสต ิ dvāvīsati, bāvīsati 22 
เตวีสต ิ tevīsati 23 
จตุวีสต ิ catuvīsati 24 
ปญฺจวีสต ิ pañcavīsati 25 
ฉพฺพีสต ิ chabbīsati 26 
สตฺตวีสต ิ sattavīsati 27 
อฏฺฐวีสต ิ aṭṭhavīsati 28 
เอกูนตึสติ, เอกูนตึส ekūnatiṃsati, ekūnatiṃsa 29 
ตึสติ, ตึส tiṃsa, tiṃsati 30 
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สังขยาจ านวนเต็ม 

บาลี โรมัน ไทย 

ทส dasa 10 

วีสติ, วีส vīsati, vīsa 20 

ตึสติ, ตึส tiṃsati, tiṃsa 30 

จตฺตาฬีส, ตาฬีส cattaāḷīsa, tāḷīsa 40 

ปญฺญาส, ปณฺณาส paññāsa, paṇṇāsa 50 

สฏฺฐ ี saṭṭḥī 60 

สตฺตติ sattati 70 

อสีต ิ asīti 80 

นวุติ navuti 90 

สต sata 100 

สหสฺส sahassa 1,000 

ทสสหสสฺ dasasahassa 10,000 

สตสหสฺส, ลกฺข satasahassa, lakkha 100,000 

ทสสตสหสสฺ dasasatasahassa 1,000,000 
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การแจกวิภัตติปกติสังขยา 

ปกติสังขยา เมื่อน าไปใช้ในประโยคจะท าหน้าที่แตกต่างกัน เป็น
ประธานบ้าง ขยายค านามบ้าง เมื่อขยายค านามจะต้องมีลิงค์ วจนะ วิภัตติ
เดียวกันกับค านามที่ไปขยาย มีวิธีการแจกดังนี้ 

เอก (หนึ่ง)  ทั้ง 3 ลิงค ์ (เป็นเอกวจนะอย่างเดียว) 

วิภัตต ิ ปุงลิงค ์ นปุงสกลิงค์  อิตถีลิงค์  

ปฐมา. เอโก เอก  เอกา 
ทุติยา. เอก  เอก  เอก  
ตติยา. เอเกน เอเกน เอกาย 
จตุตถี. เอกสฺส เอกสฺส เอกาย 
ปัญจมี. เอกสฺมา, เอกมหฺา เอกสฺมา, เอกมหฺา เอกาย 
ฉัฏฐี. เอกสฺส เอกสฺส เอกาย 
สัตตมี. เอกสฺมึ, เอกมฺห ิ เอกสฺมึ, เอกมฺห ิ เอกาย 

ข้อสังเกต:  
ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ ต่างกันเพียงวิภัตติที่ 1 (เอก ) เท่านั้น 

ทฺวิ (สอง), อุภ (ทั้งสอง) ทั้ง 3 ลิงค์ แจกแบบเดียวกัน 

วิภัตต ิ ทวิ (สอง) อุภ (ทั้งสอง) 

ปฐมา. เทฺว อุโภ 
ทุติยา. เทฺว อุโภ 
ตติยา. ทฺวีห ิ อุโภห ิ
จตุตถี. ทฺวินฺน  อุภินฺน  
ปัญจมี. ทฺวีห ิ อุโภห ิ
ฉัฏฐี. ทฺวินฺน  อุภินฺน  
สัตตมี. ทฺวีส ุ อุโภส ุ
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ติ (สาม) ทั้ง 3 ลิงค์  

วิภัตต ิ ปุงลิงค ์ นปุงสกลิงค์  อิตถีลิงค์  

ปฐมา. ตโย ตีณ ิ ติสฺโส 
ทุติยา. ตโย ตีณ ิ ติสฺโส 
ตติยา. ตีหิ ตีหิ ตีหิ 
จตุตถี. ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติสฺสนฺน  
ปัญจมี. ตีหิ ตีหิ ตีหิ 
ฉัฏฐี. ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติสฺสนฺน  
สัตตมี. ตีส ุ ตีส ุ ตีส ุ

ข้อสังเกต:  
ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ ต่างกันเพียงวิภัตติที่ 1, 2 (ตีณิ) เท่านั้น 

 

จตุ (สี่) ทั้ง 3 ลิงค์   

วิภัตต ิ ปุงลิงค ์ นปุงสกลิงค์  อิตถีลิงค์  

ปฐมา. ตโย ตีณ ิ ติสฺโส 
ทุติยา. ตโย ตีณ ิ ติสฺโส 
ตติยา. ตีหิ ตีหิ ตีหิ 
จตุตถี. ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติสฺสนฺน  
ปัญจมี. ตีหิ ตีหิ ตีหิ 
ฉัฏฐี. ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติณฺณ , ติณฺณนฺน  ติสฺสนฺน  
สัตตมี. ตีส ุ ตีส ุ ตีส ุ

ข้อสังเกต:  
ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ ต่างกันเพียงวิภัตติที่ 1, 2 (จตฺตาริ) เท่านั้น 
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ปญฺจ (ห้า) ทั้ง 3 ลิงค์ แจกแบบเดียวกัน   

วิภัตต ิ พหุวจนะ 

ปฐมา. ปญฺจ 

ทุติยา. ปญฺจ 

ตติยา. ปญฺจห ิ

จตุตถี. ปญฺจนฺน  

ปัญจมี. ปญฺจห ิ

ฉัฏฐี. ปญฺจนฺน  

สัตตมี. ปญฺจสุ 

ตัวอย่างประโยค 

เอโก  ปุริโส  เอกาย สาลาย   นิสทีติ   

บุรุษ คนหนึ่ง ย่อมนั่ง ในศาลา หลังหนึ่ง 

กญฺญาโย  เอก   ปุรสิ   ปสฺสสึ ุ   

สาวน้อย ท. เห็นแล้ว ซึ่งบุรุษ  คนหนึ่ง 

วาณิโช  เอเกน  ปุตฺเตน  สทฺธึ  คจฺฉต ิ  

พ่อค้า ย่อมไป กับด้วยบตุร คนหนึ่ง 

อิสโย  เอกสมฺึ  วเน  วสึส ุ    

ฤาษี ท. อยู่แล้ว ในป่า แห่งหนึ่ง 
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เทฺว  ปุริสา  สาลาย   นสิีทนฺต ิ  

บุรุษ ท. สองคน ย่อมนั่ง ในศาลา 

เวชฺโช ทวินฺน  คิลานาน  เภสชฺช  เทติ  

หมอ ย่อมให้ ซึ่งยา แก่คนไข้ ท. สองคน  

ตโย  สกุณา  รุกฺขสฺส สาขาย   นิสทีึสุ   

นก ท. สามตัว จับแล้ว ท่ีกิ่ง ของต้นไม ้

ติณฺณ   สุนขาน   อฏฺฐีนิ  เทมิ   

เรา ย่อมให้  ซึ่งกระดูก ท. แก่สุนขั ท. สามตัว 

ปติ  ติสฺสนนฺ   ภริยาน   ธนานิ  เทติ  

สามี  ย่อมให้ ซึ่งทรัพย์ ท. แก่ภรรยา ท. สามคน 

จตฺตาริ  ผลานิ  รุกฺขสฺมา  ปตนตฺ ิ  

ผลไม้ ท. สี่ลกู ย่อมหล่น จากต้นไม้ 

พุทฺโธ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  พุชฺฌต ิ  

พระพุทธเจ้า ย่อมตรัสรู้ ซึ่งอริยสัจ ท. สี่ 

เถรา ปญฺจ  สลีานิ  ยาจาม    

ข้าพเจ้า ท. ย่อมขอ ซึ่งศีล ท. ห้าข้อ จากพระเถระ 

วานโร  ปญฺจ  ผลานิ  ขาท ิ   

ลิง ย่อมเคี้ยวกินแล้ว  ซึ่งผลไม้ ท. ห้าลูก 
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ข้อควรจ าในการแจกวิภัตติปกตสิังขยา 

1) ตั้งแต่  6-18 (ฉ – อฏฺฐารส)  ใหแ้จกตามแบบ ปญจฺ นี ้

2) ตั้งแต่ 19-98 (เอกูนวสีติ – อฏฺฐนวุติ) เป็นอิตถีลิงค์อย่างเดียว   
มีวิธีการแจก ดังนี ้

● ถ้าลงท้ายด้วย อิ  ให้แจกตามแบบ อิ การันต์ อิตถีลงิค์        
เอกวจนะอย่างเดียว 

● ถ้าลงท้ายด้วย อี ให้แจกตามแบบ อี การันต์ อิตถีลงิค์        
เอกวจนะอย่างเดียว 

● ถ้าลงท้ายด้วย อ ให้แจกตามแบบ เอกนูวีส   

 

เอกูนวีส (สิบเก้า) ทั้ง 3 ลิงค์ แจกแบบเดียวกัน 

วิภัตต ิ พหุวจนะ 

ปฐมา. เอกูนวีส  

ทุติยา. เอกูนวีส  

ตติยา. เอกูนวีสาย 

จตุตถี. เอกูนวีสาย 

ปัญจมี. เอกูนวีสาย 

ฉัฏฐ.ี เอกูนวีสาย 

สัตตมี. เอกูนวีสาย 
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3) ตั้งแต่ 19-98 (เอกูนวีสติ – อฏฺฐนวุติ) ใช้เป็นคุณนาม ท าหน้าที่
ขยายค านามนาม โดยการแจกวิภัตติให้ตรงกับค านามนามที่      
ไปขยาย แต่แจกเป็น อิตถีลิงค์ เอกวจนะอย่างเดียว แม้ว่าค านาม
นามนั้นจะเป็นพหุวจนะก็ตาม  เช่น 

เตวีสติยา ทารกาน  อาจริโย อาคจฺฉติ  

อาจารย์ ของเด็กชาย ท. 23 คน ย่อมมา 

เอกูนวีสติ กญฺญา นหานาย คจฺฉนฺติ  

สาวน้อย ท. 19 คน ย่อมไป เพ่ืออาบน้ า 

โสฬส   โจรา อุปาสิกาย ฆร  วิลมฺุปนฺติ   

โจร ท. 16 คน  ย่อมปล้น ซึ่งเรือน ของอุบาสิกา 

วาณิชสฺส ปตฺุโต วีสาย กญญฺาหิ สทฺธึ  นิสีทติ  

ลูกชาย ของพ่อค้า ย่อมนั่ง กับด้วยสาวน้อย ท. 20 คน 

นคเร วีสตึ  ยาจเก ปสสฺาม ิ    

ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งขอทาน ท. 20 คน ในเมือง 

4)  ตั้งแต่  99 (เอกูนสต) ขึ้นไป  แจกตามแบบ อ การันต์ 
นปุงสกลิงค ์

5)  โกฏิ  แจกตามแบบ อิ การันต์ อิตถีลิงค์ 
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ตัวอย่างประโยค 

ปุริสา  นสิีทนฺติ, ปน ทารกา ตฏิฺฐนฺติ   

บุรุษ ท. ย่อมนั่ง,  แต่ว่า เด็ก ท. ย่อมยืน 

อถ  กญฺญาโย  เทฺว  ปุริเส  ปสสฺึส ุ   

คร้ังนั้น สาวน้อย ท. เห็นแล้ว ซึ่งบุรุษ ท. สองคน 

เวชฺโช กิร ทวินฺน  คิลานาน  เภสชฺช  เทติ  

ได้ยินว่า หมอ ย่อมให้ ซึ่งยา แก่คนไข้ ท. สองคน  

กสฺมา ตโย  สกณุา  วาณิชสสฺ ฆเร  นิสีทึส ุ   

นก ท. สามตัว จับแล้ว ท่ีเรือน ของพ่อค้า  เพราะเหตุไร 

เอกทิวส   ติสฺโส  กญฺญา  ปุปฺผาน ิ ลภึส ุ  

ในวันหนึ่ง สาวน้อย ท. สามคน ได้แล้ว ซึ่งดอกไม้ ท.  

เอว  สุนขา  ตีณิ  อฏฺฐีนิ  ฑ สนฺต ิ   

สุนัข ท. ย่อมกัด ซึ่งกระดูก ท. สาม อย่างนี้ 

กถ  ทารกา  ตโย  สกุเณ  หนนฺต ิ   

เด็ก ท. ย่อมฆ่า ซึ่งนก ท. สามตัว อย่างไร 

 

 



บาลีขั้นต้น 1 

115 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงเติมสังขยาลงในช่องว่าง ให้ถูกต้อง 

1.1  .......... (25)  โจรา วาณิชสฺส  คามา ....... (10)  วตฺถาน ิ วิลุมฺปนฺต ิ

1.2  ............ (15)  อุปาสิกา  วิหาเร  ธมฺม   สณุนฺต ิ

1.3  มย  ............ (7) ยาจกาน   ทาน   เทม 

1.4  เต ............ (20)  เถรา  อรญฺเญ  นีสีทนฺต ิ

1.5  ............ (12)  รุกฺขา ............ (2) สราน   ตีเร  โหนฺต ิ

2. จงแปลเป็นภาษาไทย 

3.1   พระพุทธเจ้า ของเรา ท. ย่อมตรสัรู้ ซึ่งอริยสัจ ท. 4 

3.2   บุรุษ ท. 18  หรือหญิงสาว ท. 19 ย่อมมา ข้างหลัง 

3.3   พ่อค้า ท. 16 ได้แล้ว ซึ่งแก้วมณี ท. เหล่านี้ จากป่า  

3.4   ผลไม้ ท. 29 ลูก ย่อมมี บนต้นไม้ ต้นหนึ่ง  

3.5   ท่าน จงกิน ซึ่งอาหาร ท. 5 อย่าง ทุกวัน 

3.6   โจร ท. 60 ปล้นแล้ว ซึ่งแก้วมณี ท. จากพ่อค้า วันน้ี 

3.7   พระเถระ ท. 2 แสดงแล้ว ซึง่ธรรม แก่อุบาสก ท. เหล่านั้น 

3.8   ชาวนา ไถแล้ว ซึ่งนา ท. 8 ด้วยโค ท. 4  

3.9   อาจารย์ กล่าวสอนแล้ว ซึ่งศิษย์ ท. 12 ในโรงเรียน 

3.10 สารถี ผูกแล้ว ซึ่งโค ท. ด้วยเชือก ท. 32    
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บทท่ี 11 
อัพยยศัพท์ 

วัตถุประสงค ์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการใช้อัพยยศัพท ์
2. แปลบาลีเป็นไทยและไทยเป็นบาลี 

เนื้อหาวิชา 
1. อัพยยศัพท ์
2. อุปสรรค 
3. นิบาต 
4. ปัจจัย 

********************************************** 

อัพยยศัพท์ 

อัพยยศัพท์ คือกลุ่มศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้ คงรูปไว้อย่างเดิม 
ประกอบด้วยศัพท์ 3 จ าพวก ได้แก่ อุปสรรค นิบาต และปัจจัย  

อุปสรรค คือค าศัพท์ประเภทหนึ่งที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้ 
ในภาษาบาลีมีอุปสัคทั้งหมด 20 ตัว ใช้ส าหรับประกอบ

หน้าค านามหรือค ากริยา เพื่อให้มีความหมายแปลกออกไป อุปสรรคเมื่อ
น าหน้าค านามจะมีลักษณะคล้ายค าคุณศัพท์ เช่น อธิ + ปติ = อธิปติ 
แปลว่า นายใหญ่ เป็นต้น เมื่อน าหน้าค ากริยา จะมีลักษณะคล้ายค ากริยา
วิเศษณ์ เช่น อนุ + คจฺฉติ = อนุคจฺฉติ แปลว่า ไปตาม เป็นต้น  

อุปสรรคเหล่านี้ เมื่อน าหน้าค ากริยาจะท าหน้าท่ีแตกต่างกันดังนี้ 

อุปสรรค 
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●คล้อยตามธาตุ คือ เสริมความหมายของธาตุให้ชัดเจนขึ้น เช่น 
อนุคจฺฉติ (ไปตาม) อติกฺกมต ิ(ก้าวล่วง) เป็นต้น 

●เบียดเบียนธาตุ คือ ท าให้ธาตุมีความหมายผิดไปเล็กน้อย เช่น  
   อภิภวติ (ครอบง า) เป็นต้น 
●สังหารธาตุ คือ เปลี่ยนความหมายของธาตุให้ตรงกันข้าม เช่น 

อาคจฺฉติ (มา), ปราชยติ (พ่ายแพ้) เป็นต้น 
●ไม่มีความหมายอะไร คือวางไว้เฉยๆ ความหมายของธาตุยังคงเดิม 

เช่น อามสติ (จับต้อง) มาจาก มสฺ ธาตุ แม้จะเติมอุปสรรคลงไป   
ก็ไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยน 

 

ตัวอย่างการใช้ค าอุปสรรค 

อุปสรรค ค าแปล ตัวอย่าง 

อติ ยิ่ง, เกิน, ล่วง อติสุนฺทโร (ดียิ่ง), อติกกฺมติ (กา้วลว่ง) 

อธิ ยิ่ง, ใหญ่, ทับ อธิสกฺกาโร (สกัการะยิ่ง), อธิปติ (นายใหญ่), อธิเสติ 
(นอนทับ) 

อนุ น้อย, ภายหลัง, ตาม อนุเถโร (พระเถระน้อย), อนโุช (ผู้เกิดภายหลัง),  
อนุคจฺฉติ  (ไปตาม) 

อป ปราศ, หลีก อปคจฺฉติ (หลกีไป) 

อปิ, ป ิ ใกล้, บน อปิกจฺโฉ (ใกล้รักแร้), อปกิณฺโณ (ใกล้หู), ปิทหติ (ปิด) 

อภิ ยิ่ง, ใหญ่, เฉพาะ, ข้างหนา้ อภิภ ู(ผู้เป็นใหญ่), อภิกฺกมต ิ(กา้วไปข้างหน้า) 

อว, โอ ลง อว สิโร (มีหวัลง), โอตรติ (หยั่งลง) 

อา ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ อาปูรติ (เต็มทั่ว), อาคจฺฉต ิ(มา), อาเนติ (น ามา) 

อุ ขึ้น, นอก อุปโถ (นอกทาง), อุคฺคจฺฉติ (ขึ้นไป) 

อุป เข้าไป, ใกล้, มั่น อุปคจฺฉติ (เข้าไปใกล้), อุปาทยิติ (ถอืมั่น) 
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อุปสรรค ค าแปล ตัวอย่าง 

ทุ ชั่ว, ยาก ไม่นิยมใช้กับอาขยาต  เช่น ทุคฺคนฺโธ (กลิ่นเหม็น),  
ทุกฺกร  (ท ายาก) 

นิ เข้า, ลง นิคจฺฉติ (เข้าถึง), นิขนติ (ขุดลง), นิทหติ (ฝัง) 

นิ ไม่มี, ออก นิรนฺตราโย (ไม่มีอันตราย), นิกฑฺฒติ (ฉดุออก) 

ป ทั่ว, ข้างหนา้, ก่อน, ออก ปชานาติ (รู้ทัว่), ปภวติ (เกิดก่อน), ปคฺฆรติ (ไหลออก) 

ปฏ ิ เฉพาะ, ตอบ, ทวน,กลบั ปฏิวจน  (ค าตอบ), ปจฺฉาคจฺฉติ (กลับมา) 

ปรา กลับความ ปราชโย (ความพา่ยแพ้), ปราภโว (ความฉิบหาย) 

ปร ิ รอบ ปริญฺญา (รู้รอบ) ปริพภฺมติ (หมุนรอบ) 

วิ วิเศษ, แจ้ง, ต่าง วิวิธ (มีอย่างต่างๆ), วิชานาติ (รูแ้จ้ง, รู้วเิศษ) 

ส  พร้อม, กับ, ด ี สญฺจรติ (เท่ียวไปกับ), สญฺฉวี (มีผวิดี) 

ส ุ ดี, งาม, ง่าย สุนกฺขตฺต  (ฤกษ์ดี), สุกร  (ท าง่าย), สุเนตฺโต (คนมีตางาม) 

 

นิบาต เป็นอัพยยศัพท์ชนิดหนึ่ง ไม่แจกวิภัตติเหมือน
ค านาม ใช้ลงระหว่างนามศัพท์บ้าง กริยาศัพท์บ้าง เพื่อ

บอกความหมายต่างๆ แบ่งออกเป็น 15 ประเภท ดังนี้ 

1. นิบาตบอกอาลปนะ 
ยคฺเฆ (ขอเดชนะ)    
เป็นค าร้องเรยีกชนช้ันสูง   

ภนฺเต, ภทนฺเต (ท่านผู้เจรญิ) 
เป็นค าของคฤหัสถ์ หรือบรรชิตผู้นอ้ยเรียกบรรชิตผู้ใหญ ่

ภเณ (แน่ะพนาย)    
เป็นค าเรยีกคนท่ีอยู่ใต้บังคับของตน 

นิบาต 
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 อมฺโภ (ผู้เจรญิ) เป็นค าเรยีกชายด้วยวาจาอ่อนหวาน 
เร, อเร (เว้ย, โว้ย)  เป็นค าเรยีกคนท่ีมีสถานะต่ ากว่า 
เห (เฮ้ย) เป็นค าเรยีกคนท่ีมีสถานะต่ ากว่า 
เช (แม่) เป็นค าเรยีกสาวใช้ 

2. นิบาตบอกกาล 

อถ (ครั้งน้ัน) ปาโต (ตอนเช้า) ทิวา (กลางวัน)สาย  
(ตอนเย็น) สุเว (ในวัน) หิยฺโย (เมื่อวาน)เสฺว 
(วันพรุ่งนี้) สมฺปติ (บัดเดีย๋วนี้) อายตึ (ต่อไป) 

3. นิบาตบอกสถานที ่
อุทฺธ  (เบื้องบน) อุปริ (เบื้องบน) อนฺตรา (ระหว่าง) 
อนฺโต (ภายใน) พห ิ(ภายนอก) พหิรา (ภายนอก) 
เหฏฺฐา (ภายใต้) โอร  (ฝั่งใน) ปาร  (ฝั่งนอก) 
หุร  (โลกอ่ืน) สมฺมขุา (ต่อหน้า)    ปรมฺมุขา (ลับหลัง) 
รโห (ท่ีลับ) อโธ (เบื้องต่ า) 

4. นิบาตบอกปริจเฉท 
กีว (เพียงไร) ยาว (เพียงใด)  
ตาว (เพียงนั้น) สมนฺตา (รอบคอบ) 
ยาวเทว (เพียงใดนั่นเทียว)      ตาวเทว (เพียงนั้นน่ันเทียว) 
ยาวตา (มีประมาณเพียงใด)   ตาวตา (มีประมาณเพียงน้ัน) 
กิตฺตาวตา (มีประมาณเท่าใด)      เอตฺตาวตา (มีประมาณเท่านั้น) 

5. นิบาตบอกอุปมาอุปไมย 
วิย (ราวกะ) อิว (เพียงดัง) ยถา (ฉันใด) 
ตถา (ฉันนั้น) เสยฺยถา (ฉันใด) ยถาต  (ฉันใดนั้น) 
เอว  (ฉนันั้น) 
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6. นิบาตบอกประการ 
กถ  (ด้วยประการไร) เอว  (ด้วยประการนั้น) 
ยถา (ด้วยประการใด) ตถา (ด้วยประการนั้น) 

7. นิบาตบอกปฏิเสธ 
น (ไม่) โน (ไม่) มา (อย่า) 
ว (เทียว) เอว (น่ันเทียว) วินา (เว้น) 
อล  (พอ, อย่าเลย) 

8. นิบาตบอกความได้ยินเล่าลือ 
กิร (ได้ยินว่า) ขลุ (ได้ยินวา่) สุท  (ได้ยินว่า) 

9. นิบาตบอกปริกัป (เง่ือนไข, คาดคะเน) 
เจ (หากว่า) สเจ (ถ้าว่า) ยทิ (ผิว่า) 
อถ (ถ้าว่า) อปฺเปว นาม (ช่ือแม้ไฉน)  
ยนฺนูน (กระไรหนอ) 

10. นิบาตบอกความรับ 
อาม (เออ) อามนฺตา (เออ) 

11. นิบาตบอกความถาม 
ก ึ(หรือ, อะไร) กถ  (อย่างไร) กจฺจิ (แลหรือ) 
น ุ(หนอ) นน ุ(มิใช่หรือ) อุทาห ุ(หรือว่า) 
อาท ู(หรือว่า) เสยฺยถีท  (อย่างไรนี้) 

12. นิบาตบอกความเตือน 
อิงฺฆ (เชิญเถิด) ตคฺฆ (เอาเถิด) หนฺท (เอาเถิด) 
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13. นิบาตส าหรับผูกศัพท์และประโยค (นิบาตต้นข้อความ) 
จ (ด้วย, อนึ่ง, ก็, จริงอยู่) หิ (ก็, จริงอยู่, เพราะว่า) 
ตุ (ส่วนว่า, ก็) ปน (ส่วนว่า, ก็) 
วา (หรือ, บ้าง) อปิ (แม้บ้าง) 
อปิจ (เออ, ก็) อถวา (อีกอย่างหนึ่ง) 

14. นิบาตส าหรับท าบทให้เต็ม หรือนิบาตเสริมบท 
นุ (หนอ) สุ (สิ) เว (เว้ย) 
โว (เว้ย) โข (แล) วต (หนอ) 
หเว (เว้ย) 

15. นิบาตมีเนื้อความต่าง ๆ 
อญฺญทตฺถุ (โดยแท้)   อโถ (อนึ่ง)  อทฺธา (แน่แท้) 
อวสฺส  (แน่แท้) อโห (โอ)  อารา (ไกล) 
นีจ  (ต่ า) นูน (แน่)  นานา (ต่างๆ) 
ปจฺฉา (ภายหลัง) ปฏฺฐาย (จ าเดมิ) ปภูต ิ(จ าเดิม) 
ภิยฺโย (โดยยิ่ง) ภิยฺโยโส (โดยยิ่ง) ปุน (อีก) 
ปุนปฺปุน  (บ่อยๆ) อาว ี(แจ้ง) อุจฺจ  (สูง) 
กวจิ (บ้าง) มิจฺฉา (ผิด) มุธา (เปล่า) 
มุสา (เท็จ) สก ึ(คราวเดียว) สทฺธึ (พร้อม, กับ) 
สณิก  (ค่อยๆ) สย  (เอง) สห (กับ) 
สาม  (เอง) สจฺฉิ (ให้แจ้ง)   
ปเคว (ก่อนเทียว)   ปฏิกจฺเจว (ก่อนเทียว) 
สตกฺขตฺตุ (ร้อยคราว) 
กิญฺจาปิ (แม้น้อยหนึ่ง, แม้โดยแท้) 
อิติ (เพราะเหตุนั้น, ว่า...ดังนี้, ด้วยประการฉะนี้, ช่ือ) 
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ปัจจัย คือกลุ่มค ากลุ่มหนึ่งมี โต ปัจจัย เป็นต้น ส าหรับลง
ท้ายนามศัพท์ เมื่อลงแล้วใช้แทนวิภัตตินาม ไม่ต้องแจก

ด้วยวิภัตติเหมือนค านามท่ัว น าไปใช้ในประโยคได้เลย มี 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1) กลุ่ม โต ปัจจัย เมื่อลงท้ายนามศัพท์ แทนได้  2 วิภัตติ คือ         
ใช้แทนตติยาวิภัตติแปลว่า “ข้าง...” ใช้แทนปัญจมีวิภัตติแปลว่า “แต่...”       
ดังตัวอย่าง 

 สพฺพโต (แต-่ทั้งปวง) อญฺญโต (แต-่อื่น) 
 อญฺญตรโต (แต-่อันใดอันหนึ่ง) อิตรโต (แต-่นอกนี้) 
 เอกโต (ข้างเดียว) อุภโต (สองข้าง) 
 ปรโต (ข้างอื่น) อปรโต (ข้างอื่นอีก) 
 ตโต (แต-่นั้น) เอโต, อโต (แต-่นั่น) 
 อิโต (แต่-นี้) ปุรโต (ข้างหน้า) 
 ปจฺฉโต (ข้างหลัง) ทกฺขิณโต (ข้างขวา) 
 วามโต (ข้างซ้าย) อุตฺตรโต (ข้างเหนือ) 
 อโธรโต (ข้างล่าง) ยโต (แต-่ใด) 
 อมุโต (แต่-โน้น) กตรโต (แต-่ไหน) 
 กุโต (แต่-ไหน) 

2) กลุ่ม ตฺร, ตฺถ, ห, ธ, ธิ, หึ, ห , หิญฺจน , ว  ปัจจัย ทั้ง 9 ตัวนี้         
ลงแล้วเป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ แปลว่า “ใน...” ดังตัวอย่าง 

 สพฺพตฺร (ใน-ทั้งปวง) สพฺพตฺถ (ใน-ทั้งปวง) 
 สพฺพธิ (ใน-ทั้งปวง) อญฺญตฺร (ใน-อื่น) 
 อญฺญตฺถ (ใน-อื่น) ยตฺร (ใน-ใด) 
 ยตฺถ (ใน-ใด) ยหึ (ใน-ใด) 

ปัจจัย 
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 ยห  (ใน-ใด) ตตฺร (ใน-นั้น) 
 ตตฺถ (ใน-นั้น) ตห ึ(ใน-นั้น) 
 ตห  (ใน-นั้น) เอตฺถ (ใน-นี้) 
 อิธ (ใน-นี้) อิห (ใน-นี้) 
 กตฺร (ใน-ไหน) กตฺถ (ใน-ไหน) 
 กุหึ (ใน-ไหน) กห  (ใน-ไหน) 
 กุหิญฺจน  (ใน-ไหน) กว (ใน-ไหน) 
 เอกตฺร (ใน-เดียว) เอกตฺถ (ใน-เดียว) 
 อุภยตฺร (ใน-สอง) อุภยตฺถ (ใน-สอง) 

3) กลุ่ม ทา, ทานิ, รหิ, ธุนา, ทาจน , ชฺช, ชฺชุ  ปัจจัย 7 ตัวนี้ ลงแล้ว
เป็นเครื่องหมาย สัตตมีวิภัตติ แสดงกาลเวลา ดังตัวอย่าง 

 สพฺพทา (ในกาลทั้งปวง) สทา (ในกาลทุกเมื่อ) 
 เอกทา (ในกาลหนึ่ง, บางที) ยทา (ในกาลใด, เมื่อใด) 
 ตทา (ในกาลนั้น, เมื่อน้ัน) กทา (ในกาลไร, เมื่อไร) 
 กุทาจน  (ในกาลไหน) อชฺช (ในวันนี้) 
 เอตรห ิ(ในกาลนี้, เดี๋ยวนี้) อธุนา (ในกาลนี้, เมื่อกี๊) 
 อิทานิ (ในกาลนี้, เดี๋ยวนี้) สชฺชุ (ในวันมีอยู่, วันนี้) 
 ปรชฺชุ (ในวันอื่น) อปรชฺชุ (ในวันอื่นอีก) 
 กทาจิ (ในกาลไหนๆ, บางคราว)  
 กรหจิ (ในกาลไหนๆ, บางครั้ง) 
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ตัวอย่างประโยค 

สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ เต   
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ความสวัสดี ท. จงมี แก่ท่าน    
ในกาลทุกเมื่อ 

อชฺช มย   ภนฺเต  ปญฺจ  สีลานิ  ยาจาม 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ในวันนี้  ข้าพเจ้า ท. ย่อมขอ ซึ่งศีล ท. 5 

กุโต  นุ  ตฺว   อาคจฺฉสิ    
ท่าน ย่อมมา แต่ที่ไหน หนอ 

ยตฺถ  ตว  ปุตฺตา  วสนฺติ    
บุตร ท. ของท่าน ย่อมอยู่ ในที่ใด 

อิทานิ  ตุมฺหาก   ธมฺม   เทเสมิ    
ในกาลนี้ เรา จะแสดง ซึ่งธรรม แก่ท่าน ท. 

กทา  อมฺหาก   อาจริโย  นคร   คจฺฉติ   
อาจารย์ ของเรา ท. ย่อมไป สู่เมือง เมื่อไร 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

1.1 กึ วาณิชา ตตฺถ คาเม วสนฺต ิ
1.2 กถ  ปุริสา ปพฺพตสสฺ อคฺค  คจฺฉึส ุ
1.3 อิทานิ เถโร อาวาเส ธมมฺ  เทเสต ิ
1.4 สุนขา ปจฺฉโต ต  ปุริส  อนุพนฺธนฺต ิ
1.5 อิมา กญฺญา สณิก  เสตุ ตรนฺต ิ
1.6 ตุมฺเห อายตึ อิมานิ ปุญฺญานิ กโรถ 
1.7 ทารกา ปจฺฉา อมฺหาก  คาเม กีฬนฺตุ 
1.8 โจรา สกึ อิเม คาเม น วิลมฺุปึส ุ
1.9 เทวสิก  มุนีหิ สทฺธึ วท 
1.10 ชนา ปุนุปฺปุน  ปาปานิ มา กโรนฺต ุ

 2. จงแปลเป็นภาษาบาล ี

2.1   เรา ท. จงรักษา ซึ่งศีล ท. ภายใน แห่งเรือน 
 2.2   วันน้ี ลูกชาย ของพ่อค้า จงฟัง ซึ่งธรรม 
 2.3   ท่าน ท. จงไป สู่เรือน ของอุปาสก ภายหลัง 
 2.4   เด็กหญิง ท. ผู้สวยงาม จงยืน ข้างหน้า  
 2.5   ศิษย์ จงน่ัง ในระหว่าง แห่งหมู่บ้าน ท. 
 2.6   หญิงสาว เว้น จากบุรุษ ท. จงอย่าไป สู่ป่า 
 2.7   สาวก ท. จงฟัง ซึ่งธรรม ตอนเย็น 
 2.8   บุรุษ ท. ย่อมกล่าว ในที่ลับ กับด้วยหญิงสาว ผู้สวยงาม 
 2.9   ขา้พเจ้า ท. ย่อมขอ ซึ่งศีล ท. 5 ข้อ เอง 
 2.10 ผู้รู้ ท. ย่อมอ่าน ซึ่งหนังสือ ท. ภายนอก แห่งเรือน 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
อติ+กมฺ (1) อติกฺกมติ ก้าวล่วง 
อนุ+คม ฺ อนุคจฺฉติ ตามไป, ติดตาม 
อนุ+พนฺธฺ (1) อนุพนฺธติ ไล ่
อนุ+ภู (1) อนุภวติ เสวย, ประสบ 
อนุ+ สรฺ (1) อนุสรติ ระลึกถึง, ระลึกตาม 
อนุ+สาสฺ (1) อนุสาสติ ตามสอน 
อรหฺ (1) อรหติ ควร, สมควร 
อภิ+วฑฺฒฺ (1) อภิวฑฺฒติ เจริญยิ่ง 
อา+กฑฺฒฺ (1) อากฑฺฒติ ฉุด, ลาก 
อา+คมฺ (1) อาคจฺฉต ิ มา 
อา+นี (1) อาเนติ น ามา 
อา+มนฺตฺ (8) อามนฺเตติ เรียก, เรียกมา 
อา+รุจฺ (8) อาโรเจติ แจ้ง, บอก 
อา+สึสฺ (1) อาสึสติ หวัง 
อา+หรฺ (1) อาหรติ น ามา 
อิกฺขฺ (1) อิกฺขติ เห็น 
อิสฺ (1) → อิจฺฉ อิจฺฉต ิ ต้องการ, ปรารถนา 
อุ+คหฺ (6) อุคฺคณฺหาติ เรียน 
อุ+ปทฺ (3) อุปฺปชฺชติ เกิดขึ้น 
โอ+วทฺ (1) โอวทติ กล่าวสอน, โอวาท 
โอ+โลกฺ (1) โอโลเกติ มองดู, ตรวจด ู
กถฺ (8) กเถติ กล่าว, พูด 

ศัพทานุกรมบาลี-ไทย 
กริยา 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
กนฺทฺ (1) กนฺทติ ร้องไห ้
กปฺปฺ (8) กปฺเปติ ส าเรจ็, ท า 
กรฺ (7) กโรติ ท า 
กลหฺ (1) กลหติ ทะเลาะ 
กสฺ (1) กสติ ไถ 
กิลมฺ (1) กิลมติ ล าบาก, เหนด็เหนื่อย 
กลิสฺ (3) กิลิสฺสติ เศร้าหมอง, สกปรก 
กี (5) กีนาต ิ ซื้อ 
กีฬฺ (1) กีฬต ิ เล่น 
กุธฺ (3) กุชฺฌติ โกรธ 
กุปฺ (3) กุปฺปต ิ โกรธ 
ขนฺ (1) ขนติ ขุด 
ขาทฺ (1) ขาทติ เคี้ยวกิน 
ขิปฺปฺ (1) ขิปฺปติ ทิ้ง, ขว้าง 
ขี (3) ขียติ สิ้นไป 
คมฺ (1) → คจฺฉ  คจฺฉติ ไป 
ครหฺ (1) ครหติ ติเตียน, นินทา 
คหฺ (6) คณฺหาติ ถือเอา 
คิลฺ (1) คิลติ กลืน 
คุปฺ (1) คุปติ เกลียดชัง 
เค (1) → คายฺ คายติ ร้อง, ขับร้อง 
จชฺ (1) จชติ สละ 
จรฺ (1) จรติ เที่ยวไป, ประพฤต ิ
จลฺ (1) จลติ เคลื่อนไหว, หวั่นไหว 
จิ (5) จินาติ ก่อ, สั่งสม 
จินฺตฺ (8) จินฺเตติ คิด 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
จุ (1)   จวติ เคลื่อน 
จุพฺ (2) จุมฺพติ จูบ, จุมพิต 
จุรฺ (8) โจเรติ ลัก, ขโมย 
ฉฑฺฑฺ (8) ฉฑฺเฑติ ทิ้ง, ขว้าง 
ฉทฺ (8) ฉเทติ ปิด, บัง, ก้ัน 
ฉิทฺ (2) ฉินฺทติ ตัด 
ฉิทฺ (3) ฉิทฺทต ิ ขาด 
ชนฺ (3) ชายติ เกิด 
ชาครฺ (7) ชาคโรติ ตื่น 
ชาลฺ (8) ชาเลติ ลุกโพลง 
ชิ (1) ชยติ ชนะ 
ชิ (5) ชินาติ ชนะ 
ชีรฺ (1) ชีรติ คร่ าคร่า, แก่ 
ชีวฺ (1) ชีวติ เป็นอยู,่ มีชีวิต 
ญา (5) → ชา ชานาติ รู้ 
ฐา (1) → ติฏฺฐ ฺ ติฏฺฐติ ตั้ง, ยืน 
ฐปฺ (8) ฐเปติ ตั้งไว ้
ฑํสฺ (1) ฑ สติ กัด 
ตกฺกฺ (8) ตกฺเกติ ตรึกตรอง 
ตนฺ (7) ตโนติ แผ่ไป 
ตปฺ (3) ตปฺปติ เดือดร้อน 
ตรฺ (1) ตรติ ข้าม 
ตสฺ (1) ตสติ สะดุ้ง, กลัว 
ติสฺ (1) ติสติ อิ่ม, พอใจ 
ตุสฺ (3) ตุสฺสติ ยินด ี
ถุ (5) ถุนาติ ยกย่อง, ชมเชย 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
ทมฺ (3) ทมยติ ฝึก 
ทหฺ (1) ทหต ิ ไหม ้
ทา (1) เทติ ให ้
ทิปฺ (3) ทิปฺปติ ส่องสว่าง 
ทิวฺ (3) ทิพฺพต ิ เล่น 
ทิสฺ (1) →ปสสฺ ฺ ปสฺสติ เห็น 
ทิสฺ (8) เทเสติ แสดง 
ทุหฺ (1) ทุหต ิ รีด (นม) 
ธมฺ (1) ธมติ เป่า 
ธรฺ (8) ธาเรติ ทรงไว ้
ธาวฺ (1) ธาวติ วิ่ง 
ธุ (5) ธุนาต ิ ก าจัด 
โธวฺ (1) โธวติ ล้าง 
นนฺทฺ (1) นนฺทติ เพลิดเพลิน 
นตฺ (1) นตติ ฟ้อน, ร า 
นมฺ (1) นมติ นอบน้อม 
นมสสฺฺ (1) นมสฺสติ ไหว ้
นสฺ (1) นสติ พินาศ, ฉิบหาย 
นหา (3) นหายติ อาบน้ า 
นิ+กมฺ (1) → นิกฺขม ฺ นิกฺขมติ ออกไป 
นิ+คมฺ (1) → นิคจฺฉฺ นิคจฺฉติ ออกไป 
นิ+ทิสฺ (1) → นิทสสฺ ฺ นิทสฺเสติ ช้ี 
นิ+มนฺตฺ (8) นิมนฺเตต ิ นิมนต์, เชื้อเชิญ 
นิ+รุธฺ (3) นิรุชฺฌติ ดับ 
นิ+วตฺตฺ (1) นิวตฺตติ กลับ 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
นิ+วรฺ (8) นิวารยติ ห้าม, ป้องกัน 
นิ+สีทฺ (1) นิสีทติ นั่ง 
นิ+หรฺ (1) นิหรติ น าออก 
นี (1) เนติ น าไป 
ป+กมฺ (1) ปกฺกมติ หลีกไป 
ป+กุสฺ (1) ปกฺโกสติ ร้องเรียก 
ปจฺ (1) ปจติ หุง, ต้ม 
ปฐฺ (1) ปฐติ อ่าน, เรียน 
ปฏิ+คหฺ (6) ปฏิคฺคณฺหาติ รับเอา 
ปฏิ+ปทฺ (3) ปฏิปชฺชติ ปฏิบัต ิ
ปฏิ+วทฺ (1) ปฏิวทต ิ กล่าวตอบ 
ปตฺ (1) ปตติ ตก, หล่น 
ปตฺถฺ (8) ปตฺเถติ ปรารถนา 
ป+ญา (3) ปญฺญายติ ปรากฎ 
ป+ถรฺ (1) ปตฺถรติ แผ่ไป 
ป+มทฺ (3) ปมชฺชติ ประมาท 
ปริ+เทวฺ (1) ปริเทวต ิ คร่ าครวญ 
ปริ+ภาสฺ (1) ปริภาสติ ด่า, บริภาส 
ปริ+ภุชฺ (2) ปริภุญฺชติ กิน, บริโภค 
ป+วชฺชฺ (1) ปพฺพชฺชติ บวช, เว้น 
ป+วตฺตฺ (1) ปวตฺตติ เป็นไป 
ป+วิสฺ (1) ปวิสติ เข้าไป 
ป+สํสฺ (1) ปส สติ สรรเสริญ, ชม 
ป+หรฺ (1) ปหรติ ตี, ประหาร 
ป+หุ (1) ปโหติ เพียงพอ 
ป+อชฺ (1) ปาเชต ิ ต้อนไป 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
ป+อปฺ (4) ปาปุณาติ ถึง, บรรล ุ
ปา (1) → ปิวฺ ปิวต ิ ดื่ม 
ปาลฺ (8) ปาเลติ รักษา 
ปีฬฺ (8) ปีเฬติ เบียดเบยีน 
ปุจฺฉฺ (1) ปุจฺฉติ ถาม 
ปุญฺฉฺ (1) ปุญฉติ เช็ด, ถู 
ปุปฺผฺ (1) ปุปฺผติ บาน, ผลดิอก 
ปุสฺ (8) โปเสติ เลี้ยงด ู
ปูชฺ (8) ปูเชต ิ บูชา 
ปูรฺ (1) ปูเรติ เต็ม 
ปลว ฺ ปฺลวติ ลอย 
ผลฺ (1) ผลติ เผลด็ผล, ออกผล 
ผุ (5) ผุนาติ ฝัด, โปรย 
ผุสฺ (1) ผุสติ แตะต้อง, สัมผสั 
พนฺธฺ (1) พนฺธติ ผูก 
พุธฺ (3) พุชฺฌติ รู้, ตรสัรู ้
ภญฺชฺ (1) ภญฺชติ หัก 
ภาสฺ (1) ภาสติ กล่าว 
ภิทฺ (2) ภินฺทติ ท าลาย 
ภิทฺ (3) ภิชฺชติ แตก 
ภี (1) ภายติ กลัว 
ภุชฺ (2) ภุญฺชติ กิน 
มทฺ (3) มชฺชติ เมา 
มนฺตฺ (8) มนฺเตติ ปรึกษา 
มรฺ (1) มรติ ตาย 
มรฺ (8) มาเรต ิ ฆ่า 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
มุชชฺฺ (1) มุชฺชติ จมลง. ด าลง 
มุจฺ (2) มุญฺจติ ปล่อย 
มุจฺ (3) มุจฺจติ พ้น 
มุสฺ (3) มุสฺสติ ลืม 
มุหฺ (3) มุยฺหติ หลง 
ยา (1) ยาติ ไป 
ยาจฺ (1) ยาจติ ขอ 
ยุชฺ (2) ยุญฺชติ ประกอบ 
ยุธฺ (3) ยุทฺธติ รบ 
รกฺขฺ (1) รกฺขติ รักษา 
รชฺ (3) รชฺชติ ย้อม 
รมฺ (1) รมติ ยินด ี
รุ (1) → รวฺ รวติ ร้อง 
รุจฺ (3) รุจฺจติ ชอบใจ 
รุธฺ (2) รุนฺธติ ปิด, กั้น 
ลกฺขฺ (8) ลกฺเขติ ก าหนด 
ลงฺฆฺ (1) ลงฺฆติ กระโดด 
ลภฺ (1) ลภติ ได ้
ลิขฺ (1) ลิขติ เขียน 
ลิปฺ (2) ลิมฺปติ ฉาบ, ทา 
ลุ (5) ลุนาติ ตัด, เกี่ยว 
ลุญฺจฺ (1) ลุญฺจติ ถอน 
ลุภฺ (3) ลุพฺภติ โลภ, ละโมบ 
วญฺจฺ (8) วญฺเจติ ลวง, หลอก 
วฏฺฏฺ (1) วฏฺฏติ ควร, สมควร 
วฑฺฒฺ (1) วฑฺฒติ เจริญ 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
วทฺ (1) วทติ กล่าว, พูด 
วนฺทฺ (1) วนฺทติ ไหว ้
วปฺ (1) วปต ิ ปลูก 
วสฺ (1) วสติ อยู่, อาศัย 
วสฺสฺ (1) วสฺสติ (ฝน) ตก, รด, ราด 
วหฺ (1) วหติ น าไป 
วายมฺ (1) วายมติ พยายาม 
วิ+กี (5) วิกีนาติ ขาย 
วิ+จรฺ (1) วิจรติ เที่ยวไป 
วิ+ชนฺ (3) → ชา วิชายติ คลอด 
วิธ ฺ(3) วิชฺฌติ แทง 
วิ+รุจฺ (1) วิโรจติ รุ่งเรือง 
วินฺทฺ (1) วินฺทติ ประสบ, ไดร้ับ 
วิ+ลุปฺ (2) วิลุมฺปติ ปล้น, แย่งชิง 
วิ+หรฺ (1) วิหรติ อยู ่
วุ (4) วุณาติ ร้อย 
สกฺกฺ (7) สกฺโกติ อาจ, สามารถ 
สชชฺฺ (1) สชฺเชติ จัดแจง, ตระเตรียม 
สมฺ (3) สมฺมติ สงบ 
สร ฺ(1) สรติ ระลึก 
สํ+น+ิปตฺ (8) สนฺนิปเตติ ประชุม 
สํ+มชฺชฺ (1) สมฺมชฺชติ ปัด, กวาด 
สํ+ลกฺขฺ (8) สลฺลกฺเขติ ก าหนด, พิจารณา 
สิ (4) สิณาติ ผูก 
สิกฺขฺ (1) สิกฺขติ ศึกษา, เล่าเรียน 
สิจฺ (2) สิญฺจติ รด 
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ธาตุ ตัวอย่าง ความหมาย 
สิธฺ (3) สิทฺธติ ส าเรจ็ 
สินิห ฺ(3) สินิหยติ รัก 
สิวฺ (3) สิพฺพติ เย็บ 
สี (1) สยติ นอน 
สุ (4) สุณาติ ฟัง 
สุกฺขฺ (1) สุกฺขติ แห้ง 
สุธฺ (3) สุทฺธติ บริสุทธ์ิ, หมดจด 
สุปฺ (1) สุปติ หลับ, นอนหลับ 
เสวฺ (1) เสวติ เสพ, คบ 
สุจฺ (1) โสจติ เศร้าโศก 
สุภฺ (1) โสภติ งาม 
หนฺ (1) หนติ ฆ่า 
หรฺ (1) หรติ น าไป 
หสฺ (1) หสติ หัวเราะ 
หา (3) หายติ เสื่อม 
หุ (1) โหติ มี, เป็น 
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อ 

อํส (m.,n.)  ส่วน, ข้าง, บ่า, ไหล ่
อํสพนฺธน (n.) ผ้าพาดบา่,  

ผ้าสไบ 
อํสุ (m.,f.)  รัศม,ี แสง 
อํสุมาลี (m.) พระอาทิตย ์
อกตญฺญู (adj.) ผู้ไมรู่้จักคุณ 
อกมฺปิย (adj.) ไม่หวั่นไหว 
อกรณ (n.) การไม่ท า 
อกรณีย (n.) กิจท่ีไม่ควรท า 
อกาล  1 (m.)  เวลาที่ไมส่มควร; 

2 (adj.) ไม่ใช่กาล, ล้าสมัย 
อกิญฺจน (adj.) จน, เข็ญใจ, ไม่มี

กิเลสเครื่องกังวลใจ 
อกุสล (n.) อกุศล, กรรมชั่ว,  

ไม่ฉลาด 
อโกวิท (adj.) ไม่ฉลาด 
อกฺก (m.) พระอาทิตย,์ ต้นรัก 
อกฺกมน (n.) การเหยียบ, การย่ า 
อกฺกุล (adj.) วุ่นวาย, สับสน, 

ปั่นป่วน 
อกฺโกส (m.) การด่า, การติเตียน, 

การแช่ง 

 
 
 
 
 
อกฺโกสก (m.) ผู้ดา่, ผู้ตเิตียน,   

ผู้แช่ง 
อกฺขณา (f.) สายฟ้าแลบ 
อกฺขทสสฺ (m.) ผู้พิพากษา,  

ผู้ช้ีขาด 
อกฺขรผลก (m.) กระดานชนวน, 

กระดานด า, แผ่นป้าย
ส าหรับเขียนหนังสือ 

อกฺขาตาร (m.) ผู้บอก, ผู้กล่าว,      
ผู้ประกาศ, ผู้แสดง 

อกฺขิ (n.) นัยน์ตา, ตา 
อกฺขิก 1 (n.) ตาข่าย; 2 (adj.)  

ผู้มีนัยน์ตา 
อกฺขิตารา (f.) ลูกตา, ดวงตา, 

แก้วตา 
อกฺขิโรค (m.) โรคตา 
อค (m.) ต้นไม,้ ภูเขา 
อคติ (f.) อคต,ิ ความล าเอียง, 

ความไมยุ่ติธรรม 
อคาร (n.) บ้าน, เรือน, กระท่อม 
อคาริก (adj.,m.) ผู้ครองเรือน, 

ฆราวาส 
อคาริย (adj.,m.) ดู อคาริก 

ศัพทานุกรมบาลี-ไทย 
คํานาม 
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อคฺค 1 (m.,n.) ปลาย, ยอด; 
       2 (adj.) เลิศ, สูงสุด,  

ยอดเยี่ยม 
อคฺคล (n.) ดาล, กลอนประต ู
อคฺคิ (m.) ไฟ, เพลิง 
อคฺคิก (adj.) ผู้บูชาไฟ 
อคฺคิกฺขนธฺ (m.) กองไฟ 
อคฺคิสาลา (f.) เรือนไฟ, โรงไฟ 
อคฺคิสิขา (f.) เปลวไฟ 
อคฺฆ 1 (n.) ของทีต่้องให้แก่แขก, 

ค่าตอบแทน, วัตถุบูชา;  
2 (m.) ค่า, ราคา 

อคฺฆก, อคฺฆนก (adj.) ของมีค่า 
อคฺฆนิย (adj.) ควรแก่ค่า,  

มีราคา 
อคฺฆิก (n.) เครื่องบูชา, 

เครื่องประดับ 
อฆ (n.) กลางหาว, ท้องฟ้า;  

ทุกข,์ บาป, ความเจ็บปวด 
องฺก (m.) ตัก, เอว, เครื่องหมาย; 

จ านวนเลข; ขอ 
องฺกุร (m.) หน่อ, ยอด, เชื้อสาย 
องฺค 1 (n.) ส่วนประกอบ; 

คุณลักษณะ; 2 (m.)  
ช่ือแคว้นในอินเดีย; เหต ุ

องฺคชาต (n.) องคชาต, นิมิตร
ของบุตรสตร ี

องฺคนา (f.) ผู้หญิง 

องฺคาร (m.) ถ่านเพลิง, เถ้า 
องฺคารกาสุ (f.) เตาไฟ, หลุมถ่าน 
องฺคาริก (m.) คนเผาถ่าน 
องฺคุฏุฐ (m.) นิ้วหัวแม่มือแม่เท้า 
องฺคุลิ,-ลี (f.) นิ้วมือ, นิ้วเท้า,  

กีบเท้าโค 
องฺคุลิก (n.) นิ้วมือ 
องฺคุลิมุทฺทา,-มุทฺทิกา (f.) แหวน,

แหวนตรา 
อจล 1 (m.) ภูเขา;  

2 (adj.) ไม่เคลื่อน,  
ไม่หวั่นไหว 

อจิร (adj.) ไม่นาน, ใหม,่  
ไม่ยั่งยืน 

อจิร ํ(adv.) ไม่นาน, ช่ัวครู่นี้  
อจิรปฺปภา (f.) อสนีบาต,  

ฟ้าแลบ 
อเจล (adj.) ไม่มผี้า, เปลือย 
อเจลก,-ฬก (m.) ชีเปลือย, 

นิครนถ ์
อจฺจ,ิ-กา (f.) เปลวไฟ, แสงแดด 
อจฺฉรา (f.) นางอัปสร, นางฟ้า; 

เวลาอันสั้นช่ัวการดีดนิ้วมือ 
อจฺฉริย 1 (n.) ความอัศจรรย ์

2 (adj.) น่าอัศจรรย,์  
น่าแปลกใจ 

อจฺเฉร,-ก (adj.) อัศจรรย,์  
น่าแปลกใจ 
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อช (m.) แพะ 
อชปาล (m.) คนเลี้ยงแพะ 
อชา, อชี (f.) แม่แพะ,  

แพะตัวเมีย 
อชิน 1 (m.) เสือดาว 
       2 (n.) หนังสัตว,์ หนังเสือ 
อชินโยนิ (f.) เนื้อทราย, ละมั่ง, 

กวาง 
อชินสาฏ ิ(f.) เครื่องนุ่งห่มท าด้วย

หนังสัตว ์
อชิมฺห (adj.) ตรง, ไม่คด 
อชิร (n.) ลาน, สนาม 
อชฺช, อชฺชา (in.) ในวันน้ี, 

เดี๋ยวนี ้
อชฺชก (m.) แมงลัก, อ้อยช้าง, 

ผักบุ้งร้วม 
อชฺชว, อาชฺชว (m.,n.) ความ

ซื่อตรง 
อชฺฌตฺต 1 (n.) สันดาน, นิสัย  

2 (adj.) ภายใน, เฉพาะตัว,   
ซึ่งมีอยู่ภายใน 

อชฺฌาย (m.) บท, ภาค, ส่วน 
อชฺฌายก (m.) คร,ู ผู้สอน, 

นักปราชญ,์ ผู้เล่าเรียน 
อชฺฌายน (n.) การอ่าน, การ

สาธยาย 
อญฺชน (n.) ยาหยอดตา,  

แร่พลวง;  

อญฺชนจุณฺณ (m.) แป้งหอม 
อญฺชนรุกขฺ (m.) ต้นอัญชัน 
อญฺชย (adj.) ซื่อ, ตรง 
อญฺชล,ิ อญฺชลี (f.) การไหว,้ การ

ประนมมือ 
อญฺญ (adj.) อื่น 
อญฺญตม (adj.) อันใดอันหนึ่ง, 

คนใดคนหนึ่ง 
อญฺญตร (adj.) ดู อญฺญตม 
อญฺญทตฺถุ (in.) โดยแท ้
อญฺญมญฺญ ํ(adv.) ซึ่งกันและกัน 
อญฺญา (f.) ความรู้แจ้ง 
อฏวี (f.) ดง, ป่าทึบ 
อฏวีมุข (n.) ปากดง, ชายป่า 
อฏฺฏ 1 (m.,n.) คด;ี หอคอย; 
       2 (adj.) เศร้าโศก, 

เดือดร้อน 
อฏฺฏก (n.) หอคอย, ป้อมระวัง

เหต ุ
อฏฺฐ (adj.) แปด 
อฏฺฐกถา (f.) อรรถกถา, การ

อธิบายความ, ช่ือคัมภีร์ที่
แก้ความพระบาล ี

อฏฺฐกถาจริย (m.) พระอรรถ
กถาจารย ์

อฏฺฐม, อฏฺฐมก (adj.) ที่แปด, 
อันดับที่แปด 

อฏฺฐมี (f.) อัฏฺฐมี, แรม 8 ค่ า 
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อฏฺฐารส (adj.) สิบแปด 
อฏฺฐารสม (adj.) ที่สิบแปด 
อฏฺฐ,ิ อฏฺฐิก (n.) 1 กระดูก,  

2  เมล็ดในผลไม้ 3 หิน 
อฏฺฐิมิญชฺ (n.) เยื่อในกระดูก 
อฑฺฒ 1 (m.) กึ่ง, ครึ่ง;   

 2 (adj.) มั่งคั่ง, ร่ ารวย 
อฑฺฒมาส (m.) ครึ่งเดือน 
อณ (m.) หนี้สิน 
อณุ  1 (m.) อณ,ู ส่วนย่อย;  

2 (adj.) ละเอียดเล็กน้อย 
อณฺฑ, อณฺฑก (n.) อัณฑะ, ไข ่
อณฺฑก (adj.) หยาบคาย, 

กระด้าง 
อณฺฑช 1 (m.) สัตว์เกิดแต่ไข่ 

เช่น งู, นก  2 (adj.) ซึ่งเกิด
แต่ไข ่

อณฺณ (m.) น้ า, อาหาร, ข้าว 
อณฺณว (m.) อรรณพ, ห้วงน้ า 
อณฺห (m.) วัน เช่น ปุพฺพณฺห 
อติ (in.) ยิ่ง, เกิน, ล่วง, จัด 
อติโฆร (adj.) น่ากลัว, ดุร้ายมาก 
อติถิ (n.) แขก, ผู้มาเยี่ยม 
อติมนาป (adj.) น่ารักยิ่ง,  

น่าชอบใจยิ่ง 
อติมหนฺต (adj.) ใหญ่ยิ่ง 
อติมุขร (adj.) พูดมาก, ปากจัด 
อติเรก (adj.) อดิเรก, พิเศษ, เกิน 

อติเรกํ, อติเรกตรํ (adv.) มาก 
ยิ่ง, มากกว่า 

อติสุณ (m.) หมาบ้า 
อตีต 1 (m.) อดีตกาล, เวลาที่

ล่วงแล้ว 2 (adj.) อดีต, 
ผ่านไปแล้ว 

อตีว (adj.) มากยิ่ง 
อตฺต (m.) อาตมา, ตน, จิต, 

วิญญาณ 
อตฺตกิลมถ (m.) การทรมานตน, 

การท าตนให้ล าบาก 
อตฺตช (m.) บุตร, ลูก, ผู้เกดิจาก

ตน; ผู้เกิดจากตน 
อตฺตภาว (m.) อัตภาพ, ร่างกาย 
อตฺถ 1 (m.) ประโยชน,์ 

เนื้อความ, ผล, สมบัต,ิ 
จุดหมาย,   ความเจรญิ ;  
2 (m.) ความเสื่อม, ความ
พินาศ 

อตฺถกถา (f.) ดู อฏฺฐกถา 
อตฺถร (m.) เครื่องลาด, พรม 
อตฺถรก (adj.) ผู้ลาด, ผู้ป ู
อตฺถาร (m.) การขยาย, การแผ,่  

การขึง 
อตฺถารก (adj.) ผู้ป,ู ผู้ขึง 
อตฺร (in.) ที่น่ี 
อถ, อโถ (in.) ครั้งนั้น, ล าดับนั้น, 

ต่อไป, เช่นกัน 
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อทิฏฐ, อทิฏฐา (adj.) ไม่เห็น, 
ไม่ปรากฏ 

อทฺทก (n.) ขิงสด 
อทฺธคู (m.) ผู้เดินทางไกล 
อทฺธา 1 (m.) กาล; ทาง; 2 (in.) 

แน่แท,้ จริงๆ 
อทฺธาน (n.) ทางไกล, เวลานาน 
อธม (adj.) ไม่ใช่ธรรม, ต่ าช้า, 

เลว 
อธมฺม (m.) อธรรม, ความผิด 
อธิ (in.) ยิ่ง, ใหญ,่ ทับ, เหนือ 
อธิก (adj.) ยิ่ง, มาก, วิเศษ 
อธิกรณ (n.) อธิกรณ,์ เหตุ; 

อาธารสัตตม ี
อธิฏฺฐาน (n.) ความตั้งใจแน่วแน,่ 

การอธิษฐาน, การติดแน่น,     
ที่อยู่อาศัย 

อธิป (m.) อธิบดี, ผู้เป็นใหญ,่ 
ผู้ปกครอง 

อธิวาสน (n.) การยอมรับ, ความ
อดกลั้น, ความอดทน 

อธีร (adj.) ไม่หาญ,  ไม่ฉลาด 
อธุนา (in.) เดี๋ยวนี,้ ไม่นาน 
อธุร (n.) ไม่ใช่ธุระ, ไม่ใช่

ภาระหน้าท่ี 
อโธ (in.) ภายใต,้ เบื้องต่ า 
อโธมุข (adj.) มีหน้าเบื้องต่ า,  

ก้มหน้า 

อน (n.) เกวียน 
อนจฺฉ (adj.) ไม่ใส, ขุ่น 
อนณ (adj.) ไมม่ีหนี ้
อนตฺถ (m.,n.) ความฉิบหาย, 

ความพินาศ 
อนนุจฺฉวิก (adj.) ไม่สมควร,         

ไม่เหมาะสม 
อนนฺต (n.) 1 นิพพาน; 2 (m.) 

ความไมม่ีที่สุด, ช่ือของ
นาคราช;  3 (adj.) ไมม่ีที่
สิ้นสุด, ไมม่ีขอบเขต 

อนนฺตร (adj.) ไม่มีระหว่าง, ไม่มี
ช่องว่าง, ติดกันเป็นพืด 

อนปฺปก (adj.) ไม่น้อย 
อนริย 1 (m.) ผู้มิใช่พระอริยเจ้า, 

ปุถุชน; 2 (adj.) ไม่เจรญิ,      
ไม่ประเสริฐ 

อนากุล (adj.) ไม่อากลู,  
ไม่คั่งค้าง 

อนาคต 1 (m.) อนาคต ;  
2 (adj.) ซึ่งยังมาไม่ถึง 

อนาคามี (m.) พระอนาคาม,ี     
ผู้ไม่กลับมาอีก 

อนาคาร (adj.) ผู้ไมม่ีเรือน, 
นักบวช, พระ 

อนาคาริย (adj.) ดู อนาคาร 
อนาจาร (m.) อนาจาร, ความ

ประพฤติที่น่าอับอาย 
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อนาถ (adj.) อนาถา, ไร้ที่พึ่ง 
อนาถปิณฺฑกิ (m.) อนาถบิณฑิก

เศรษฐี 
อนาทร (m.) ความไมเ่อื้อเฟ้ือ 
อนาลย 1 (m.) ความไม่มีอาลัย;      

2 (adj.) ไม่มีอาลัย,  
ไม่ห่วงใย 

อนิจจฺ (adj.) ไม่เที่ยง, ไม่ถาวร 
อนิจฺฉา (f.) ความไม่ปรารถนา 
อนิยต (adj.) ไม่แน่นอน, ก าหนด

ไม่ได ้
อนิสฺสร (adj.) ไมม่ีอ านาจ, ไม่มี

อิสระ 
อนีก (n.) กองทัพ, ขบวน, แถว 
อนุ (in.) ภายหลัง, น้อย, ตาม 
อนุกฺกเมน (adv.) ตามล าดับ, 

โดยล าดับ 
อนุตฺตร (adj.) ไม่มผีู้ยิ่งกว่า, 

เยี่ยม, เลิศ 
อนุเถร (m.) เถระน้อย 
อนุมาน (m.) การอนุมาน, การ

ค านวณ, การคาดคะเน 
อนุโมทก (adj.) ผู้อนุโมทนา,    

ผู้แสดงความยินด ี
อนุโมทน (n.) การอนุโมทนา, 

การแสดงความชื่นชม,  
การแสดงความยินด ี

อนุโมทนา (f.) ดู อนุโมทน 

อนุวาตํ (adv.) ตามลม 
อนุวิชฺชก (m.) ผู้สอบสวน,       

ผู้พิสูจน ์
อนุสํวจฺฉรํ (adv.) ประจ าป,ี 

ทุกๆปี 
อนุสนธฺิ (f.) อนุสนธ,ิ การสืบต่อ, 

การเกี่ยวเนื่อง 
อนุสาสน (n.) ค าแนะน า, ค าสั่ง

สอน 
อนุสุยฺย ํ(adv.) ไม่บ่น 
อนุสฺสรณ (n.) อนุสรณ,์ การ

ระลึกถึง, เครื่องระลึกถึง 
อเนก (adj.) อเนก, มิใช่หนึ่ง 
อโนตตฺต (m.) สระอโนดาด 
อนฺต 1 (m.) ที่สุด, ยอด, ชาย, 

ปลาย, ความตาย;  
2 ล าไส้ใหญ,่ ไส้พุง 

อนฺตร (n.) 1 ความแตกต่าง;  
2 ผ้านุ่ง;  (adj.) 1 ภายใน, 
ช้ันใน; 2 ระหว่าง 

อนฺตรามคฺเค (adv.) ในระหว่าง
ทาง, กลางทาง 

อนฺตราย (m.) อันตราย 
อนฺตริก (adj.) มีอยู่ในระหว่าง, 

ถัดไป 
อนฺตลิกขฺ (n.) ท้องฟ้า, กลางหาว 
อนฺติก 1 (n.) ที่ใกล้เคียง; 2 

(adj.) ที่สุด, ใกล้, ส าเร็จ 
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อนฺติม (adj.) อันสุดท้าย, ที่สุด 
อนฺเตวาสิก, อนฺเตวาสี (m.) 

ศิษย,์ ผู้อยู่อาศัยด้วย 
อนฺโต (in.) ภายใน 
อนฺโตคาม (m.) หมู่บ้านช้ันใน, 

ภายในบ้าน 
อนฺทุฆร (n.) คุก, เรือนจ า 
อนฺธ (adj.) มืด, บอด, โง่เขลา 
อนฺธการ (n.) อันธการ, ความ

บอด, ความโง่เขลา 
อนฺธพาล (adj.) อันธพาล, โง่

เขลา, ขี้ขลาด 
อนฺน (n.) อาหาร, ข้าวสุก 
อนฺนปาน (n.) ข้าวและเครื่องดื่ม, 

ข้าวและน้ า 
อปจฺจ (n.) บุตร, หลาน, เหล่ากอ 
อปรชฺชุ (in.) ในวันอ่ืน, ในวัน

ต่อไป, พรุ่งนี ้
อปรภาเค (adv.)  ในกาล

ภายหลัง, ในอนาคต 
อปาน (n.) ลมหายใจออก 
อปาย (m.) อบาย, นรก 
อปายมุข (n.) อบายมุข, เหตุแห่ง

แห่งความเสื่อม 
อปิ (in.) แม้ว่า, ถึงกระนั้น, บ้าง 
อปิจ (in.) แต่ว่า, อื่นอีก, อีก

อย่างหนึ่ง 
อปุตฺตก (adj.) ไมม่ีบุตร 

อปฺปมาณ (adj.) ไมม่ีประมาณ,  
ไม่มีขอบเขต, ไมม่ีก าหนด 

อปฺปมาท (m.) ความไม่ประมาท,  
ความระมัดระวัง 

อปฺเปว (in.) ไฉนหนอ, หากว่า 
อปฺเปว นาม (in.) ช่ือแม้ไฉน, 

หากว่า 
อพฺภ (n.) เมฆหมอก, ท้องฟ้า, 

อากาศ  
อพฺยากต (adj.)ที่เป็นอัพยากฤต,

ปานกลาง, ที่พระผูม้ีพระ
ภาคไม่ทรงพยากรณ์หรือช้ี
ชัดลงไปว่าดีหรือช่ัว 

อภพฺพ (adj.) ไม่ควร,  
ไม่เหมาะสม 

อภย (n., adj.)) ความปลอดภัย;     
ทีป่ลอดภัย 

อภาว (m.) ความพินาศ, ความ
ไม่มไีม่เป็น 

อภิ (in.) เฉพาะ, ข้างหน้า, ยิ่ง 
อภิชาต (adj.) เกิดมาด,ี มีสกลุ, 

เจริญ 
อภิชาติ (f.) 1 การเกิดใหม,่  

การปฏสินธ;ิ 2 ตระกลู, 
เหล่ากอ 

อภิญฺญา (f.) ความรู้ยิ่ง 
อภิณฺห (adj.) เนืองๆ, บ่อยๆ, 

ติดต่อกันไป 
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อภิธา (f.) ช่ือ, ค าพูด, ค าเรียงไว้
ตามล าดับ  

อภิธาน (n.) ดู อภิธา 
อภิภู (adj.,m.) ผู้เห็นยิ่ง, ผู้เป็น

เอง, นาย 
อภิรมน (n.) ความอภิรมย,์ ความ

ยินดียิ่ง 
อภิสาป (m.) การด่า, การ

สาปแช่ง  
อภิสิญฺจน (n.) การอภิเษก, การ

ประพรม, การถวายน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิให้เป็นพระราชา, 
การแต่งตั้ง, การบรรล ุ

อภิเสก (m.) ดู อภิสิญจฺน 
อภิเสจน (n.) ด ูอภสิิญฺจน 
อภุมฺม (adj.) ไมม่ีพื้น, ไม่แข็งแรง 
อภูต 1 (n.) ความเป็นของไม่จริง, 

ความโกหกหลอกลวง; 2 
(adj.) ไม่เป็น, ไม่ม,ี ไม่จริง 

อภูตวาที (m.) คนพูดไม่จริง 
อมจฺจ (m.) อ ามาตย,์ ผู้ช่วย

เหลือ 
อมจฺฉร (adj.) ไม่ตระหนี,่ ไม่เห็น

แก่ตัว 
อมต 1 (n.) น้ าอมฤต, ความไม่

ตาย, พระนิพพาน; 2 (adj.) 
อันไม่ตาย 

อมตา (f.) มะขามป้อม 

อมนาป (adj.) ไม่น่าชอบใจ,  
ไม่เจริญใจ 

อมนุสสฺ, อมานุส (m.) อมนุษย์,  
ยักษ,์ ผ,ี เทวดา 

อมร 1 (m.) เทวดา; 2 (adj.)    
ผู้ไมต่าย, ไม่เสื่อมสูญ 

อมรา (f.) 1 เทวดา, ผู้ไม่ตาย,  
2 ปลาไหล 

อมล (adj.) ไม่มมีลทิน, ไม่มีโทษ
เครื่องเศร้าหมอง 

อมสฺส,ุ อมสฺสุก (adj.) ไม่มีหนวด 
อมิต (adj.) นับไมไ่ด,้ ก าหนด

ไม่ได ้
อมิตาภ (adj.) มีแสงสว่าง, ไมม่ี

ขอบเขต 
อมิตฺต (m.) อมิตร, คนท่ีไม่ใช่

มิตร, ศัตร ู
อมิลาต (adj.) ไม่ซูบซีด, ไมเ่หี่ยว 
อมุ, อมุก (p.) โน่น, โน้น 
อมูค (adj.) ไม่ใบ ้
อมฺพ (m.,n.) มะม่วง 
อมฺพผล (n.) ผลมะม่วง 
อมฺพร (n.) อัมพร, ฟ้า, อากาศ, 

ผ้านุ่งห่ม 
อมฺพรุกฺข (m.) ต้นมะม่วง 
อมฺพา (f.) แม,่ มารดา, มะม่วง 
อมฺพิล 1 (m.) รสเปรี้ยว, กรด;         

  2 (adj.) เปรี้ยว 
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อมฺพ ุ(n.) น้ า 
อมฺพุช 1 (m.,n.) ดอกบัว, ปลา;  

  2 (adj.) ซึ่งเกิดในน้ า 
อมฺภ (m.,n.) น้ า, หิน, กรวด 
อมฺโภ (in.) นิบาตบอกอาลปนะ

เพื่อให้คนอ่ืนสนใจ เช่น พ่อ
มหาจ าเริญ! พ่อ! เป็นต้น, 
เป็นค าด่าประจาน เ ช่น 
อ้ายบัดซบ 

อมฺโภช (n.) บัว, พระจันทร ์
อมฺโภท, อมฺโภธร (m.) เมฆ 
อมฺม, อมฺมา 1 (in.) แน่ะแม่, ข้า

แต่แม่; เป็นค าร้องเรียก
หญิ งที่สนิทกัน เ ช่น แม่
มหาจ าเริญ; 2 (f.) แม่ 

อย 1 (m.) รายได,้ ความเจริญ, 
การไป; 2 (m.,n.) เหล็ก 

อยน (n.) ถนน, ทาง, มรรค, 
ประต ู

อยุตฺต 1 ( n.) ความไม่ยตุิธรรม, 
ความไมส่มควร; 2 (adj.) 
ไม่ยุติธรรม, ไมส่มควร 

อยฺยก (m.) ปู่, ตา 
อยฺยกา, อยฺยกี (f.) ย่า, ยาย 
อยฺยา (f.) นายผู้หญิง, สุภาพสตร ี
อยฺยิกา (f.) ดู อยฺยกา 
อร (n.) ก า, ซี่ล้อรถหรือเกวียน, 

ความเร็ว 

อรช (adj.) ไม่มีธุล,ี ปราศจาก
เครื่องเศร้าหมอง 

อรญฺญ (n.) ป่า, ดงไม้  
อรญฺญวาส (m.) การอยู่ป่า 
อรห (adj.) สมควร, เหมาะสม, 

ควรแก่การนับถือบูชา,  
ห่างจากกิเลส 

อรหตฺตผล (n.) อรหัตผล, ผลคือ 
การส าเร็จเป็นพระอรหันต ์

อริ (m.) ข้าศึก, ศัตร ู
อริย 1 (m.) ผู้ประเสริฐ, พระ

อริยะ, เผ่าอารยัน; 2 (adj.) 
ประเสริฐ, เด่น, มีก าเนิดสูง 

อริยธน (n.) อริยทรัพย,์ ทรัพย์
อันประเสริฐ, คุณธรรม
ภายใน 

อริยสจฺจ (n.) อริยสัจ, ความจริง
อันประเสริฐ 

อริยสาวก (m.) พระอริยสาวก, 
สาวกของพระอริยะ 

อริสปฺป (m.) มีงูเป็นข้าศึก, 
พังพอน 

อรุณ 1 (m.) อรุณ, สีแดงเรื่อ;  
2 (adj.) เป็นสีแดงเรื่อ 

อรุณวณฺณ (adj.) มีสีแดงเรื่อ, 
เป็นสีแดง 

อรุณุคฺคมน (n.) การขึ้นไปแห่ง
อรุณ 
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อรุณสทิส (adj.) เหมือนอรุณ,  
มีสีเหมือนสีอรณุ 

อเร (in.) เป็นค าร้องเรียก เช่น  
นี่แน่ะ! เฮ้ย! เว้ย! 

อโรค, อาโรค (adj.) ไม่มโีรค,  
ซึ่งไม่เจ็บป่วย 

อลํ (หลํ) 1 (in.) พอ, เพียงพอ, 
หยุด, อย่าเลย; 2 (adj.) 
สามารถ, ควร, แน่นอน, 
เหลือคณา, นับไม่ได ้

อลงฺการ (m.) ประดับตกแต่ง, 
เครื่องประดับ 

อลชชฺี (adj.) ซึ่งไม่อายต่อบาป 
อโลภ (m.) ความไม่โลภ, ความ

ไม่ทะยานอยาก 
อลฺล (adj.) ใหม,่ เขียวสด, เปียก, 

ช้ืน 
อลฺลโคมย (n.) มูลโคใหม ่
อลฺลจมฺม (n.) หนังสด 
อลฺลติณ (n.) หญ้าสด 
อลฺลทารุ (n.) ไมส้ด 
อลฺลโรหิตมจฺฉ (m.) ปลาสด 
อลฺลวตฺถ (m.) ผ้าใหม ่
อวํสิร (adj.) มีหัวต่ าลง, หัวปักลง 
อวกาส, โอกาส (m.) โอกาส, 

ช่องทาง, ห้อง 
อวจน (n.) ไม่ใช่ถ้อยค า, ไม่ใช่ค า

กล่าว, วาจาท่ีผดิ 

อวจนีย (adj.) ซึ่งไม่ควรกล่าว 
อวช (m.) คนโหด, คนป่า 
อวชฺช (adj.) น่าต าหน,ิ มีโทษ;  

ต าหนิไม่ได,้ ไมม่ีความผิด 
อวญฺฌ (adj.) ไมเ่ป็นหมัน 
อวตรณ (n.) อวตาร, การแบ่ง

ภาคลงมาเกิด, ท่า, ช่อง 
อวตาร (m.) ดู อวตรณ 
อวทาต (โอทาต) (adj.) ขาว

สะอาด 
อวมงฺคล, อวมงฺคลฺล 1(n.) 

อวมงคล, ความไม่เจริญ;  
2 (adj.) ไม่เจริญ, ไม่เป็น
มงคล 

อวสาน (n.) อวสาน, ที่สุด, สรุป 
อวสฺสํ (in.) แน่แท,้ หลีกเลี่ยง

ไม่ได ้
อวิท ู(m.) ผู้ไมรู่,้ ผู้เขลา 
อวิทูร 1 (n.) สถานท่ีไมไ่กล;  

2 (adj.) ไมไ่กล 
อวิหสึา, อวิเหสา (f.) การไม่

เบียดเบยีน; ความกรุณา, 
มนุษยธรรม 

อวี (f.) แม่แกะ, แกะตัวเมีย 
อเวร 1 (n.) ความไม่มเีวร, ความ

ไม่มีความพยาบาท;  
2 (adj.) ไม่มเีวร, ไม่มีความ
จองร้าย 
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อเวรี (adj.) ไม่มีเวร, ไม่มคีวาม
จองร้าย 

อเวลา (f.) เวลาอันไม่สมควร, 
ไม่ใช่เวลา 

อสิ (m.) ดาบ, กระบี,่ มีด; ต้นไม ้
อสิจมมฺ (n.) ดาบและโล ่
อสุ   1 (m.) ชีวิต, ลมหายใจ;  

2 (adj.) โน้น 
อสุก (adj.) ดู อสุ  
อสุกฺก (adj.) ไม่ขาว 
อสุจิ 1 (m.) อสุจิ, น้ าสัมภวะ,  

มูตร, คูถ; 2 (adj.) ไม่
สะอาด, ไม่บริสุทธ์ิ 

อสุภ 1 (n.) อสุภะ, ซากศพ;  
2 (adj.) ไมส่วยงาม,  
น่าเกลียด 

อสุร (m.) อสูร, ผู้ไม่แกล้วกลา้, 
อมนุษย์จ าพวกหนึ่ง,  
แทตย์, ยักษ์มาร, ผ ี

อสุรกาย (m.) อสุรกาย, พวก
อสูร, สัตว์จ าพวกมีกายกล้า 

อสูร (m.) ไม่แกล้วกล้า, ขี้ขลาด, 
โง่เง่า 

อเสวนา (f.) การไม่เสพ, การไม่
คบค้าสมาคม, การไมเ่อา
อย่าง 

อเสส (adj.) ไม่มสี่วนเหลือ, 
ทั้งหมด 

อโสก 1 (m.) ต้นอโสก; 2 (adj.) 
ไม่มีความเศร้าโศก 

อสฺสาว (m.) สิว, โรคสิวท่ีหน้า 
อสฺสาส (m.) ลมหายใจเข้า, 

ความสบายใจ, ความโล่งใจ 
อสฺสุ 1 (n.) น้ าตา; 2 (in.) แล, 

แน่นอน, โดยแท ้
อห ิ(m.) งู 
อหิก (adj.) ประจ าวัน, ทุกๆ วัน, 

รายวัน 
อหิวาตกโรค (m.) โรคอหิวาต ์
อฬาร (adj.) คด, โกง 
 

อา 
อากงฺขน (n.) ความหวัง, ความ

จ านง, ความปรารถนา 
อากปฺป (m.) อาการ, กิริยา, 

ท่าทาง 
อากร (m.) อากร, บ่อเกิด,  

แหล่ง, ที่เกิด 
อาการ (m.) อาการ, ท่าทาง, 

ท านอง, มารยาท 
อากาส 1 (m.) อากาศ, ท้องฟ้า,

ที่ว่าง; 2 (n.) การเล่นใน
อากาศ 

อาขยาต 1 (n.) ช่ือต ารา
ไวยากรณ์บาลีและ
สันสกฤตว่าด้วยกิรยิา;  
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2 (adj.) กล่าวแล้ว 
อาคนฺต ุ(adj.) ผู้มา, แขก 
อาคนฺตุก (adj.) อาคันตุกะ, แขก, 

ผู้จรมา 
อาคม (m.) การมาถึง; คัมภีร,์ 

 ศาสนา, นิกาย, บทสวด
มนต,์ อักษรที่เพิ่มเข้ามา, 
ปริยัต ิ

อาคมน (n.) การมาถึง, การ
เข้าถึง 

อาคาร (n.) อาคาร, บ้าน, เรือน,     
ทีอ่ยูอ่าศัย 

อาคาร, -ริก (adj.) เกี่ยวกับบ้าน,   
ซึ่งอยู่ในบ้าน, เพื่อนบ้าน 

อาฆาต (m.) โกรธ, ฉุนเฉียว, 
กระทบกระทั่ง 

อาฆาตน (n.) สถานท่ีฆ่า, 
ตะแลงแกง 

อาจริย (m.) อาจารย,์ ผู้ฝึก
มรรยาท, ผู้สั่งสอน,  
ผู้แนะน า 

อาจริยก (m.) ครู, อาจารย ์
อาจาร 1 (m.) ความประพฤต,ิ 

การปฏิบัต,ิ จรรยาที่ดีงาม; 
2 (adj.) มีความประพฤติด ี

อาชีว (m.) อาชีพ, ความเป็นอยู,่   
การท ามาหากิน 

อาชีวก, -วิก (m.) อาชีวก, 

นักบวชนอกพุทธศาสนา
นิกายหนึ่ง 

อาณตฺติ (f.) อาณัต,ิ บัญญตั,ิ 
ค าสั่ง, ข้อบังคับ, กฏ, 
อ านาจ 

อาณา (f.) อาชญา, ความบังคับ, 
อ านาจ, ค าสั่ง 

อาตาป (m.) แดด, ความร้อน, 
การแผดเผา, ความ
พยายาม 

อาทร (m.) ความเอื้อเฟื้อ, ความ
เอาใจใส,่ ความให้เกียรต ิ

อาท ิ1 (m.,n.) จุดเริ่มต้น, 
เบื้องต้น, ขั้นแรก;  2 (adj.) 
อันต้น, ทีแรก, เริ่มต้น;  
3 (adv.) เป็นครั้งแรก 

อาทิจฺจ 1 (m.) เชื้อสายนางอทิติ, 
พระอาทิตย,์ ดวงตะวัน;        
2 (adj.) มาจากนางอทิต,ิ 
เกี่ยวกับพระอาทิตย ์

อาทีนว (m.) อาทีนพ, โทษ, 
ผลร้าย, ความไมด่ ี

อานนฺท (m.) ความยินด,ี ความ
เพลิดเพลิน, ความบันเทิง
ใจ, พระอานนท์, ปลา
อานนท์, ปลาใหญ่ที่หนุน
แผ่นดินอยู ่

อานาปาน, อาณาปาณ (n.) การ
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หายใจเข้าออก, การสดูลม
เข้าออก 

อานิสํส (m.) อานิสงส,์ 
ประโยชน,์ ผลบญุ 

อาป, อาโป (m.,n.) น้ า, 
ของเหลว, ธรรมชาติที่   
ซึมซาบ 

อาปณ (m.) ร้านขายของ, ตลาด 
อาปณิก (m.) พ่อค้า, คนขาย

ของ, เจ้าของร้าน 
อาปตฺติ (f.) อาบัต,ิ การต้องโทษ

ทางพระวินัย, การถึง 
อาพาธ (m.) อาพาธ, ความไม ่ 

สบาย, ความเจ็บป่วย 
อาภรณ (n.) สิ่งที่น ามาสวมใส,่

อาภรณ,์ ผ้า, เครื่องประดับ 
อาภา (f.) แสง, รัศมี, ความสว่าง, 

ความรุ่งเรือง 
อาภากร (m.) อาภากร, พระ

อาทิตย์ 
อาม  1 (in.) เออ, ครับ, ค่ะ;  

2 (adj.) ดิบ, สด 
อามิส 1 (m.,n.) อามิส, อาหาร, 

เหยื่อ; 2 (adj.) เป็นอามิส, 
เป็นเครื่องล่อ 

อามิสทาน (n.) อามิสทาน, การ
ให้สิ่งของ  

อายตน (n.) ที่อยู่, ที่อาศัย, บ่อ

เกิด, เครื่องต่อ, ส่วน 
อายุ (n.) ความเจือกัน, ความ

รวมกัน, อายุ, เวลาช่ัวชีวิต
หนึ่ง 

อายุ, -ก ี(adj.) มีอายุ, มีวัย 
อายุวนฺตุ (adj.) ผู้มีอาย ุ
อายุส (n.) ช่ัวอายุ, ตลอดชีวิต 
อารกฺขา (f.) อารักขา, การรักษา, 

การคุ้มครองป้องกัน 
อารติ (f.) การงดเว้น, การ

หลีกเลี่ยง 
อารมฺภ (m.) ความรเิริ่ม, ความ

ปรารถนา, ความเพียร
พยายาม, การฆ่า, การ
ท าลาย 

อารมฺมณ (n.) อารมณ,์ เครื่องยึด
หน่วงของใจ, ความรูส้ึก, 
สิ่งที่จิตเสวย, เครื่อง
สนับสนุน 

อารา 1 (f.) เหล็กแหลม, เหล็ก
หมาด;  2 (adj.) ไกล, 
ห่างไกล 

อาราธน (n.) ความยินด;ี 
ความส าเร็จ 

อาราธนา (f.) ดู อาราธน 
อาลย (m.,n.) ตณัหา, เรือน; 

ความอาลัย, ความห่วงใย;  
การหลอกล่อ 
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อาลาป (m.) การพูด, การ
สนทนา, ค าพดู 

อาลินฺท (m.) ระเบียงบ้าน, 
เฉลียง 

อาลุ (n.) หัวพืชที่กินได้, เหง้ามัน;    
กาต้นน้ า, หม้อ, หวด 

อาโลกน (n.) การแลด,ู   
การเพ่งด,ู ช่องหน้าต่าง 

อาวชฺช (n.) โทษ, ความต่ าช้า, 
ความเลว  

อาวร (adj.) ซึ่งห้าม, กีดขวาง 
อาวรณ (n.) การปกปิด, การกั้น,

อุปสรรค, ฉาก, เครื่องกั้น, 
ริมฝีปาก, ท านบ 

อาวาฎ (m.) หลุม, บ่อ, โพรง 
อาวาส (m.) อาวาส, วัด 
อาวุธ (m.) อาวุธ, เครื่องประหาร 
อาวุโส (in.) ค าร้องเรียกที่ภิกษุผู้

แก่เรียนพระผู้มีพรรษาน้อย
กว่าตน 

อาสน (n.) ตั่ง, ที่น่ัง 
อาสว (m.) อาสวะ, น้ าดอง, 

กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ใน
สันดาน 

อาสา (f.) ความปรารถนา, 
ความหวัง 

อาหรณก (adj.) ผู้น ามา, 
ผู้สื่อข่าว 

อาหาร (m.) อาหาร, ของกิน, สิ่ง
บ ารุงเลี้ยงร่างกาย, 
เหตุการณ ์

อาฬวน (n.) ป่าช้า 
อาฬาร (adj.) หนา, กว้าง, 

โอฬาร, คด, งอ 
อาฬาริก,-ริย (m.) พ่อครัว 
อาฬาหน (n.) ที่เผาศพ, ป่าช้า, 

สุสาน 
    

อิ 
อิกฺก (m.) หม ี
อิกฺขณ,-ขน (n.) การเห็น, การ

แลด ู
อิกฺขณิก (m.) หมอด,ู ผู้ท านาย 
อิกฺขุ (m.) ต้นอ้อย 
อิงฺฆ (in.) เตือน; เชิญ; ค าสั่ง, 

เชิญเถิด, เอาเถิด 
อิจฺฉน (n.) ความปรารถนา, 

ความประสงค,์ ความอยาก 
อิจฺฉา (f.,) อิจฺฉาจาร (n.) ดู  

อิจฺฉน 
อิณ (n.) หนี,้ การให้ยืม 
อิตร (adj.) นอกนี,้ สิ่งอื่น, อันอื่น 
อิติหาส (m.) ประวัติศาสตร,์ 

พงศาวดาร, ประเพณ ี
อิโต (in.) จากนี,้ จากท่ีนี,่ ตั้งแต่

บัดนี้ 
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อิตฺถิ, อิตฺถี (f.) ผู้หญิง, สตร ี
อิทานิ (in.) บัดนี,้ เดี๋ยวนี ้
อิทฺธ ิ(f.) ความเจริญ, ฤทธิ ์
อิธ (ad.) ที่น่ี, ในภพนี้, ในโลกนี ้
อินฺท (m.) พระอินทร์ 
อินฺทขีล (m.) เสาเขื่อน 
อินฺทโคปก (m.) แมลงค่อมทอง, 

แมลงเม่า 
อินฺทธนุ (n.) รุ้งกินน้ า 
อินฺทนีล (m.) นิล, มรกต  
อินฺทวารุณิ, อินฺทวารุณี (f.) 

แตงร้าน, แตงกวา 
อินฺท ุ(m.) พระจันทร,์ การบูร 
อินฺทุกมล (n.) บัวขาว 
อินฺทุชนก (m.) ทะเล, มหาสมทุร 
อินฺทุมต ี(f.) วันจันทร์เต็มดวง 
อินฺทุร (m.) หน ู
อินฺทฺริย (n.) อินทรีย์, อ านาจ, 

ความเป็นใหญ ่
อิริยา, อิริยนา (f.) อาการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย, 
กิริยาท่าทาง 

อิริยาปถ (m.) อิริยาบถ, การ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย 

อิว (in.) เพียงดัง, เหมือน 
อิสิ (m.) ฤษี 
อิสิร (m.) ไฟ 
อิสุ (m.,f.) ลูกศร, ธนู, เกาทัณฑ ์

อิสฺสร (m.) ผู้เป็นเจ้า, พระอิศวร, 
พระเจ้าแผ่นดิน 

อิสฺสรชน (m.) อิสรชน, ผู้เป็นไท, 
ผู้มีอ านาจ 

อิสฺสริย (n.) ความเป็นใหญ,่ 
ทรัพย์สมบตั ิ

อิสฺสา (f.) 1 ความอิสสา, ความ
ริษยา; 2 ละมั่ง 

 

อี 
อีติ (f.) จัญไร, อุบาทว์, ความ

ทุกข์เข็ญ 
อีทิส (adj.) เช่นนี,้ อย่างนี ้
อีส (m.) ผู้เป็นใหญ,่ ผู้ปกครอง, 

เจ้าของ  
อีสก (adj.) เล็กน้อย, นิดหน่อย 
อีสา (f.) งอนไถ 
 

อุ 
อุกฺกํส (m.) ความดเีลิศ, ความ

ประเสริฐ, ความสูงสดุ 
อุกฺกณฺณ (adj.) มีหูชัน, มีหูตั้งขึ้น 
อุกฺกมน (n.) ก้าวไป, ด าเนินไป 
อุกฺกา (f.) ประทีป, คบเพลิง, 

โคม,ตะเกียง, เชิงกราน, 
เตา, เบ้าหลอมทอง, 
ความเร็วของลมอย่างหน่ึง,  
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อุกฺกาปาต (m.) การตกลงของ     
คบเพลิง, อุกกาบาต, เบ้า
หลอมทอง 

อุกฺขลิ (f.) หม้อหุงข้าว, เครื่องหุง
ต้ม 

อุกฺขลกิา (f.) หม้อเหล็ก 
อุคฺคติ (f.) การขึ้นไป, โผล่ขึ้น, 

ปรากฏ 
อุคฺคห (m.) การเรยีนเอา, การ

ถือเอา 
อุคฺคหณ (n.) ดู อุคฺคห 
อุคฺคาหก (adj.) ผู้เรียน, ผู้ศึกษา 
อุจฺจ (adj.) สูง, ประเสริฐ 
อุจฺจย (m.) การสั่งสม, พอกพูน 
อุจฺจาร (m.) อุจจาระ, คูถ, ขี ้
อุจฺจาสยน (n.) ที่นอนสูง, ที่นอน

หรูหรา 
อุจฺฉงฺค (m.) พกผ้า, กระพุ้งผ้า

ชายพก, สะเอว 
อุจฺฉ ุ(f.) อ้อย 
อุจฺฉุรส (m.) รสอ้อย, น้ าเชื่อม 
อุจฺเฉท (m.) การตัด, ท าลาย, 

การขจัด 
อุจฺเฉททิฏฐิ (f.) ความเห็นว่าตาย

แล้วขาดสญู 
อุช,ุ อุชก (adj.) ตรง, ซื่อตรง 
อุณห (n.,adj.) ความร้อน; ร้อน 
อุณฺหการ (m.) อาการร้อน 

อุตุ (m.) ฤดู, กาล, เวลา, อากาศ, 
อุณหภูม;ิ เลือดระด ู

อุตฺตม (adj.) สูง, เลิศ, ประเสริฐ 
อุตฺตร 1 (n.) ค าตอบ, ผ้าห่ม, 

การเข้าไป, เรือ; 2 (adj.) 
สูงกว่า, เหนือ, ยิ่งกว่า, 
มากกว่า, ข้ามพ้น, ต่อมา, 
ภายหลัง, ทิศเหนือ 

อุตฺตรา (f.) ทิศเหนือ 
อุตฺตาน,-นก (adj.) หงาย, นอน

หงาย, มีเนื้อความตื้น, ง่าย, 
แจม่แจ้ง 

อุตฺตาร (m.) การข้ามไป, การ
ผ่านไป, การอาเจียน, การ
ส ารอก 

อุตฺตารเสตุ (m.) สะพานส าหรับ
ข้ามแม่น้ า 

อุท,-ทก (n.) น้ า, อุทก 
อุทกกจฺฉ (m.,n.) ดินแฉะ, 

ดินช้ืน; หนอง, บึง 
อุทตฺต (adj.) สูง 
อุทธ ิ(m.) ทรงไว้ซึ่งน้ า, ทะเล 
อุทปาน (m.,n.) บ่อน้ า 
อุทร (n.) ท้อง 
อุทาน (n.) อุทาน, ค าเปล่ง,  

ช่ือคัมภีร์เล่มหนึ่งใน
นวังคสัตถุศาสน ์

อุทาร (adj.) สูง, เลิศ, ยิ่งใหญ่ 



ศัพทานุกรมบาล-ีไทย (ค านาม) 

154 
 

อุทาหรณ (n.) อุทาหรณ,์  
การยกตัวอย่างมาอ้าง 

อุทาห ุ(in.) หรือ, หรือว่า 
อุท ุ(adj.) ผู้มีใจซื่อตรง 
อุทุมพร (m.) ไม้มะเดื่อ 
อุทฺธ (adj.) เบื้องบน, เลย, เกิน,

นอกเหนือไป, ข้างล่าง, 
(เวลา) หลัง, ต่อไป, ใน
อนาคต 

อุทฺธรณ (n.) การยกขึ้น, การ
ถอนออก, การรวบรวม, 
การเก็บเกี่ยว 

อุทฺธ ํ(in.) เบื้องบน, ตั้งแต่นี้ไป 
อุป (in.) ที่ใกล้, เข้าไปใกล,้ มั่น 
อุปการ (m.) อุปการะ, ความ

ช่วยเหลือ 
อุปการี (m.) ผู้มีอุปการะ, ผู้ช่วย

เหลือ 
อุปชีวิก,-ชีว ี(adj.) ผู้อาศัยคนอ่ืน

เป็นอยู,่ ผู้พึ่งคนอ่ืน 
อุปชฺฌ,-ฌาย (m.) พระ

อุปัชฌายะ, พระเถระผู้ให้
บรรพชาอุปสมบท 

อุปฏฐาน (m.) การอุปัฏฐาก, 
การคอยรับใช้, การบ ารุง, 
การปฏิบัต ิ

อุปฏฐานสาลา (f.) ศาลาเป็นท่ี
บ ารุง, หอฉัน, โรงฉัน 

อุปมาน (n.) ความเหมือน, 
อุปมา 

อุปเมยฺย (adj.) อุปไมย, สิ่งที่เขา
พึงเปรียบเทียบได ้

อุปราช (m.) พระอุปราช, 
ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์, ต าแหน่งพระเจ้า
แผ่นดินรอง 

อุปราชา (m.) ดู อุปราช 
อุปริ (in.) เหนือ, บน, ข้างบน 
อุปริม (adj.) เบื้อบน, ยอดสุด 
อุปล (m.) หิน, ศิลา 
อุปวาท ( m.) การว่าร้าย,  

ติเตียน, การกล่าวโทษ 
อุปวาทก (adj.) ผู้ว่าร้าย, ติเตียน 
อุปวาที (adj.) ดู อุปวาทก 
อุปสคฺค (m.) อุปสรรค, สิ่ง

ขัดข้อง, อันตราย, ค าที่เพิ่ม
เข้ามาข้างหน้าท าให้
ความหมายเปลีย่นไป 

อุปาทาน (n.) อุปาทาน, การยึด
มั่น, การถือมั่น 

อุปาย (m.) อุบาย, หนทาง, วิธี, 
มายา, เล่ห์เหลี่ยม 

อุปาสก (m.) อุบาสก, ชายผู้เข้า
ใกล้ (พระรัตนตรัย) 

อุปาสิกา (f.) อุบาสิกา, หญิงผู้
เข้าใกล้ (พระรตันตรัย) 
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อุเปกฺขก (adj.) ผู้เข้าไปเพ่ง,  
ผู้มีความวางเฉย, ผู้มีใจเป็น
กลาง 

อุเปกฺขา (f.) ความวางเฉย, 
ความมีใจเป็นกลาง 

อุโปสถ (m.) อุโบสถ, วันอุโบสถ, 
การรักษาศลี 8; สกุลช้าง 

อุโปสถกมมฺ (n.) อุโบสถกรรม, 
การรักษาอุโบสถ 

อุภ (adj.) ทั้งสอง, สองอย่าง 
อุภโต  (in.) โดยส่วนสอง,  

สองข้าง 
อุภย (adj.) ด ูอุภ 
อุภยตฺถ (in.) ในที่ท้ังสอง,  

ในกรณีทั้งสอง 
อุมงฺค (m.) ปัญญา; ถ้ า 
อุยฺยาน (n.) อุทยาน, สวน 
อุร (m., n.) อก 
อุรค (m.) ผู้ไปด้วยอก, 

สัตว์เลื้อยคลาน, งู 
อุรณ (m.) แกะตัวผู ้
อุราณี (f.) แกะตัวเมีย 
อุรุ  1 (f.)  ทราย  2 (adj.) ใหญ,่ 

กว้าง, เลิศ 
อุลุป ิ (m.) ปลาโลมา 
อุลูก (m.) นกแสก, นกฮูก 
อุลฺลปน (n.) การพูดอวด, การ

พูดหลอก, การร้องเรียก 

อุลฺลปนา (f.) ด ูอุลฺลปน 
อุสา (f.) อาหาร; แม่วัว; ความ

ร้อน; กลางคืน 
อุสิร (m., n.) แฝก, หญ้าคมบาง 
อุสุ (m., f.) ธนู, ศร 
อุสุการ (m.) ช่างศร, ช่างท าศร 
อุสุม (m.) ไออุ่น, ความร้อน 
อุสฺสหน (n.) อุตสาหะ, ความ

เพียร; ความสามารถ 
อุสฺสาว (m.) น้ าค้าง, ความด่าง 

พร้อย,  ความแปดเปื้อน 
อุสฺสาวน (n.) การประกาศ, การ

แจ้งความ 
อุสฺสาวพินฺทุ (n.) หยาดน้ าค้าง 
อุสฺสาห (m.) ความอุตสาหะ, 

ความอดทน 
อุสฺสาหน (n.) ด ูอุสฺสาห 
อุสฺสูร  (n.) พระอาทิตย ์
อุฬาร (adj.) โอฬาร, ใหญ่, 

ประเสริฐ 
 

อู 
อูกา (f.) ตัวเล็น, เหา 
อูติ (f.) การเก็บ, การสั่งสม 
อูน, อูนก  (adj.) หย่อน, พร่อง 
อูมิ (f.) คลื่น, ระลอก 
อูมิกา (f.)  แหวน; คลื่น; เสยีงหึ่ง  

ของผึ้ง 
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อูมฺมิมาล ิ(f.) ทะเล 
อูรุ (m.) ขาอ่อน 
 

เอ 
เอก (adj.) หนึ่ง 
เอกคฺค (adj.) สงบ, เป็นหนึ่ง 
เอกคฺคตา (f.) ความเป็นผูม้ีจิต

สงบ, สมาธิจติ 
เอกจฺจ (adj.) บางพวก, บางคน, 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เอกโต (in.) โดยความเป็นอัน

เดียวกัน, ข้างเดียวกัน 
เอกทา (in.) ครั้งหนึ่ง, ใน

กาลครั้งหนึ่ง 
เอกนฺตํ (adv.) แน่นอน, อย่าง

แน่นอน 
เอกวิธา (in.) โดยส่วนเดยีว, โดย

ไม่แปลกกัน 
เอกาทส (adj.) สิบเอ็ด, จ านวน

สิบเอ็ด 
เอกาทสม (adj.) ที่สิบเอ็ด 
เอกูน (adj.) หย่อนหน่ึง, ลดหนึ่ง 
เอต (p.) นัน่ 
เอตทคฺค (m.) ความเป็นผู้เลิศ, 

ความเป็นหัวหน้า, ความ
เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใด
ทางหนึ่ง 

เอตรห ิ(in.) เดี๋ยวนี,้ ขณะนี ้

เอตฺตก (adj.) เท่านี,้ มีประมาณ
เท่านี ้

เอตฺตาวตา (in.) มีประมาณเท่านี ้
เอตฺถ (in.) ในที่น้ี, เดี๋ยวนี ้
เอราวณ (m.) ช้างพระอินทร์, 

ช้างเอราวัณ 
เอว (in.) นั่นเทียว, นั่นแหละ, 

อย่างเดียว, ทีเดียว, เท่านั้น 
เอวรูป (adj.) มีรูปอย่างน้ี, เช่นนี้, 

เห็นปานนี ้
เอว ํ(in.) อย่างนี,้ ด้วยประการ

ฉะนี,้ ดังนี้แล, อย่างนั้น 
เอฬาลุก (n.) ฟักทอง, แตงกวา 
 

โอ 
โอกาส (m.) โอกาส, ช่อง, ที่ว่าง; 

การอนุญาต; การปรากฏ 
โอฆ (m.) ห้วงน้ า; ฝูง; กิเลสที่

ท่วมทับหมู่สัตว ์
โอฏฐ (m.) 1 ริมฝีปาก; 2 อูฐ 
โอตรณ (n.) การก้าวลง, การแบ่ง

ภาคลงมาเกิด 
โอตาร (m.) ช่อง; โอกาส; 

อวตาร; การหยั่งลง; โทษ; 
การค้นหา 

โอตุ (m.) แมว 
โอทน (m., n.) ข้าวสุก 
โอทาต 1 (m.) สีขาว; 2 (adj.)
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 ขาว, บริสุทธ์ิ 
โอปาน (n.) บ่อน้ า, สระน้ า 
โอภาส (m.) โอภาส, แสงสว่าง 
โอรํ (in.) ภายใต้, ฝั่งนี้ 
โอโรหณ, -น (n.) การลงมา,  

การข้ามลง 
โอโลกน (n.) การมองด ู
โอวาท (m.) โอวาท, ค าแนะน า 
โอสธ (n.) โอสถ, ยารักษาโรค 
โอสีทน (n.) การจมลง 
โอฬปุปฺผ  (n.) ดอกชบา 
โอฬาร (adj.) โอฬาร, ใหญ,่ 

ประเสริฐ 
โอฬาริก (adj.) ด ูโอฬาร 
 

ก 
กํส (m.) ภาชนะอาหาร, จาน, 

บาตร, โลหะทั่วไป 
กํสตาล (m.,n.) จานโลหะ 
กกณฺฏ, -ฏก (m.) กิ้งก่า 
กกุ (m.) หนอก, ปม, ปุ่ม, ยอด 
กกุธ (m.) หนอกโค, หงอนไก,่ 

ไม้รกฟ้าขาว,ไม้กุ่ม, เครื่อง
ราชกกุธภัณฑ ์

กกุธภณฺฑ (n.) เครื่องราช
กกุธภัณฑ,์ ของที่แสดง
ความเป็นพระราชา 

กกฺกฏ (m.) เนื้อ, กวาง 

กกฺกฏ, -ฏก (m.) ปู 
กกฺขฬ (adj.) หยาบ, กระด้าง,  

ดุร้าย, กักขฬะ 
กงฺขนา (f.) ความสงสัย, ความไม่

แน่ใจ 
กงฺขา (f.) ด ูกงฺขนา 
กจวร  (m.) ขยะ, หยากใย,่ ฝุ่น,      
กจฺจ ิ (in.) แลหรือ? 
กจฺฉ 1 (m.,n.) รักแร,้ ที่

เฉอะแฉะ, สายรดัท้องช้าง, 
หญ้า, ลูกศร; 

  2 (adj.) ผู้ควรพูดถึง, ผู้ควร
กล่าวถึง 

กจฺฉก (m.) ต้นมะเดื่อ 
กจฺฉป (m.) เต่า 
กจฺฉปินี (f.) เต่าตัวเมยี 
กจฺฉา (f.)  รักแร,้ เข็มขัด, สายรัด

ท้องช้าง, เครื่องประดับหัว
และคอ (ช้าง) 

กจฺฉุ (f.) หิด, โรคคัน; 
 ต้นหมามุ่ย 

กญฺญา (f.) สาวน้อย, หญิงสาว 
กฏิ (f.) เอว, ตะโพก, ส่วนโค้ง 
กฏุวร (m.) กบ 
กฏฐ 1 (n.) ไม้, ฟืน 2 (n.) เลว, 

ไร้ประโยชน์ 
 กฐิน  1 (n.) ไมส้ะดึง; ผ้าที่ถวาย

แก่ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาเพื่อ
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ท าจีวร;  2 (adj.) กระด้าง, 
แข็ง, เคร่งตึง 

กฐินทสฺุส (n.) ผ้ากฐิน, ผ้าทีถ่วาย
พระสงฆ์ประจ าปเีพื่อท า
จีวร 

กณิฏฐ (adj.) น้อยที่สุด,  
เล็กท่ีสดุ, ผู้เป็นน้องคนเล็ก 

กณิฏฐก (m.) น้องชาย 
กณิฏฐา (f.) น้องสาว 
กเณรุ (m.) ช้าง, ช้างรุ่น 
กณฺฏ (n.) หนาม 
กณฺฐ (m.) คอ, ล าคอ 
กณฺณ (m.) หู, ริม, ขอบ, ชายผ้า; 

หางเสือ 
กณฺณิกา (f.) คนถือท้าย, 

เครื่องประดับห,ู ช่อฟ้า; 
ยอด; ฝักบัว 

กณฺณิการ (m.) ไม้กรรณิการ,์ 
ฝักบัว, กลิ่นบัว 

กณฺห 1 (m.) นารายณ;์ บาป;  
สีด า; 2 (adj.) ช่ัว; ด า 

กตญฺชลี (adj.) ผู้ประนมมือไหว้
แล้ว 

กตญฺญ,ุ -ญู (adj.) ผู้รู้บุญคุณที่
คนอ่ืนท าแล้วแก่ตน 

กตญฺญุตา (f.) ความเป็นผู้รู้
บุญคุณที่คนอื่นท าแล้ว 
แก่ตน 

กตม (adj.) อันไหน, คนไหน,  
สิ่งไหน 

กตร (adj.) ด ูกตม 
กตเวที (adj.) ผู้ประกาศคุณท่าน 
กติ (in.) เท่าไร 
กติกา (f.)  กฏ, ข้อตกลง; เงื่อนไข

ว่าด้วยการตกลง 
กติปย (adj.) เล็กน้อย, นิดหน่อย 
กติปาห (n.) สองสามวัน 
กตฺตุ (m.) ผู้ท า, ผู้สรา้ง 
กตฺถ (in.) ทีไ่หน 
กถํ (in.) อย่างไร 
กถา (f.) การกล่าว, การพูด, 

เรื่องราว 
กถิน (adj.) ยาก, ล าบาก, รุนแรง 
กทล (n.)  ต้นกล้วย 
กทล,ิ -ลี (f.) ต้นกล้วย, ธง; 

ละมั่ง 
กทา (in.) ในกาลใด, เมื่อใด 
กทาจิ (in.) บางครั้ง, บางคราว 
กนก (n.) ทอง 
กนิฏฐ (m, adj.) น้องชาย, ผู้เกดิ

ภายหลัง 
กนิฏฐา (f.) นิ้วก้อย 
กนิย (adj.) น้อยกว่า, เล็กกว่า 
กนฺตา (f.) กานดา, ผู้หญิง, เมีย 
กนฺตาร (m, adj.) ทุรกันดาร, 

ยากที่จะผ่านได ้
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กนฺท (m.) หัว, หัวเผือก,  
เหง้าในดิน 

กนฺทร (n.) ซอกเขา, ถ้ า 
กปลฺลปูว (m.,n.) ขนมเบื้อง 
กปาล, -ลก (m.) กบาล, 

กะโหลกศีรษะ, กระทะ, 
เศษหม้อ, เศษกระเบื้อง 

กปิ (m.)  ลิง, ลิงเสน 
กโปต, -ตก 1 (m.) นกพิราบ; 
  2 (n.) แร่พลวง 
กปฺป 1 (m.) ช่ือคัมภีร์เล่มหนึ่งใน

เวทางคศาสตร์หกคัมภีร;์ 
กัป, กัลป,์ อายุของโลก,  
ยุค, กฎ, ก าหนดอายุ, จุด
ด าที่พระสงฆ์หมายท าลงใน
จีวร; ความรวมทั้งหมด;
ความคิด, การตรึก, วิธี; 

  2 (adj.) เหมือน, เท่ากับ; 
เหมาะสม, สมควร 

กปฺปก (m.) กัลบก, ช่างตัดผม, 
ช่างโกนหนวด, ข้าราช
ส านัก 

กปฺปาส (n.) ฝ้าย 
กปฺปิย (adj.) เหมาะสม, สมควร, 

ถูกต้อง 
กมล (n.) ดอกบัว, ดวงใจ, ช่ือ

หญ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ท า
รองเท้า 

กมฺปน (n.) การไหว, การ
เคลื่อนไหว 

กมฺพล (m., n.) ผ้ากัมพล, ผ้าที่
ท าด้วยขนสัตว ์

กมฺพลี (adj.) ผู้มผี้าขนสตัว ์
กมฺม (n.)  กรรม, การกระท า, 

การงาน 
กมฺมกร (m, adj.) กรรมกร, 

ผู้ท าการงาน, ลูกจ้าง 
กมฺมการ (m.) ด ูกมฺมกร 
กมฺมฏฐฺาน (n.) กรรมฐาน 
กมฺมพล (n.) ก าลังแห่งกรรม, 

อ านาจของกรรม 
กร 1 (m.) มือ; รัศม,ี ภาษี, 

อากร; งวงข้าง; 2 (adj.)  
ซึ่งประกอบ, ซึ่งกระท า 

กรก 1 (m.) ต้นทับทิม; 2 (n.) 
คนโทน้ า, หม้อน้ า 

กรกวสฺส (n.) ฝนลูกเห็บ 
กรกา  (f.)  ลูกเห็บ 
กรจฺฉท (m.) ต้นสัก, ไมส้ัก 
กรช (m.) เล็บมือ 
กรณีย 1 (n.) กิจท่ีควรท า, สิ่งที่

ควรท า, ข้อผูกพัน; 2 (adj.)
 ควรท า, พึงท า 

กร ี(m.) ช้าง, สัตว์มีมือ; ตุ่ม, อ่าง 
กรุณา (f.) ความกรุณา, ความ

เอ็นด ู



ศัพทานุกรมบาล-ีไทย (ค านาม) 

160 
 

กลนฺท (n.) กอง, กองฟาง 
กลนฺทก (m.) กระรอก, กระแต; 

ผ้า, เสื่อ 
กลมฺพ (n.) ผักบุ้ง, ผักทอดยอด 
กลา (f.) ส่วน, กล, วิชากล, 

เสี้ยวท่ีสิบหกของดวงจันทร์ 
กลาป (m.) ฟ่อน, ห่อ, กอง, 

หมวด; แล่งธนู; หางนกยูง 
กลฺยาณ 1(n.) ความด,ี ความ

งาม; 2 (adj.) งาม, ด,ี 
เจริญ, เป็นที่ชอบใจ 

กลฺยาณี 1 (f.) หญิงงาม, 2 (adj.) 
ด,ี งาม 

กว ิ(m.) กวี, ผู้มีปัญญา 
กสก, -สิก (m.) ชาวนา, คนไถนา 
กส,ิ กสี (f.) การเพาะปลูก,  

การไถ, การหว่าน 
กสิกมฺม (n.) กสิกรรม 
กสิกร (m.) ชาวนา, คนท านา 
กสิณ 1 (n.) วัตถุหรือ

เครื่องหมายส าหรับเพ่ง
อารมณเ์วลาก ากมัมัฏฐาน; 
2 (adj.) ทั้งหมด, สิ้นเชิง 

กหํ (in.) ที่ไหน 
กหาปณ (n.) กหาปณะ, เงินตรา

มีพิกัดเท่า 20 มาสก 
กาก (m.) นกกา 
กากปาท  (m., n.) กากบาท, 

รอยกา, ตีนกา 
กาก ี (f.) กาตัวเมีย 
กาญฺจน (n.) ทอง, ทองค า 
กาม (m., n.) กามเทพ, ความ

ใคร่, ตัณหา 
กาย (m.) กาย, กอง, ฝูง, หมู,่ 

ประชุม; หมวดแห่งเจตสิก
ธรรมคือเวทนา สัญญา 
และสังขาร 

กายูร, -ยุร (n.) สร้อยข้อมือ, 
สร้อยคอ, สังวาล 

การุญฺญ (n.) ความกรณุา, ความ
เอ็นด ู

กาล (m.) กาล, เวลา, สมัย 
กาลกณฺณี (m.) คนช่ัว, คนจัญไร 
กาลจกฺก (n.) นาฬิกา 
กาสาย,กาสาว 1 (n.) ผ้าที่ย้อม

น้ าฝาด; จีวร;  2 (adj.)  
ซึ่งย้อมน้ าฝาด, ซึ่งย้อมสี
เหลือง 

กาส ุ (f.) หลุม, บ่อ 
กาฬ 1 (m.) สีด า; ข้างแรม; 
  2 (adj.) ด า, มีสีด า 
กาฬกณฺณี (f.) ความจัญไร, 

ความเป็นเสนียด 
ก ึ(in.) ใช้ในค าถาม, อะไร, หรือ; 

หรือไม่, อย่างไร 
กิจฺจ (n.) กิจ, ธุระ, การงาน,
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หน้าท่ี, สิ่งที่ควรท า 
กิจฺฉ 1 (n.) ความล าบาก, ความ

ทุกข,์ ความขัดสน; 
  2 (adj.) ยาก, ทุกข,์ ขัดสน 
กิฏฐ (n.) ข้าวกล้า 
กิตฺตก (adj.) มีประมาณเท่าไร, 

ราคาเท่าไร, เท่าไร 
กิตฺติ, -ตี (f.) เกียรต,ิ ช่ือเสียง, 

การสดดุ,ี การสรรเสริญ 
กินฺนร (m.) กินนร, คนครึ่งนก; 

นกเล็กๆมีหัวคล้ายมนุษย ์
กินฺนรา, -นร ี(f.) กินนรตัวเมีย 
กินฺนาม (adj.) ช่ือไร, มีชื่อว่า

อย่างไร 
กิร (in.) ได้ยินว่า, ดังไดส้ดับมา 
กิริยา (f.) กริยา, กรรม, การ

กระท า 
กิเลส (m.) กิเลส, สิ่งที่ท าให้เศร้า

หมอง 
กีฏ,กีฏก (m.) แมลง, ตั๊กแตน, 

ตัวมอด, ตัวชีผ้าขาว 
กีทิส (adj.) เช่นไร, อย่างไร, 

เหมือนอะไร 
กีร (m.) นกแก้ว, นกแขกเต้า 
กีว (in.) เท่าไร, มากเท่าไร,   

มีประมาณเท่าไร 
กีฬา (f.) กีฬา, การเล่น, ร่าเริง 
ก ุ1 (f.) แผ่นดิน; 2 (adj.) ช่ัว, 

บาป, น่าเกลียด; น้อย 
กุโกล (n.) ต้นพุทรา 
กกฺุกจฺุจ (n.) ความร าคาญ, ความ

เดือดร้อน, ความกังวลใจ 
กุกฺกฏุ (m.) ไก่ตัวผู ้
กุกฺกฏุี (f.) แม่ไก,่ ไก่ตัวเมีย 
กุกฺกุร (m.) สุนัข, หมา 
กุกฺกุห (m.) นกเขา 
กุจฺฉ (n.) บัวขาว 
กุจฺฉา (f.)  การติเตยีน 
กุจฺฉิ (m.,f.) ท้อง, ครรภ,์ โพรง, 

ภายใน 
กุจฺฉิต (adj.) ต่ าช้า, เลวทราม 
กุจฺฉิปริหาร (n.) การบริหารท้อง, 

การเลีย้งชีวิต 
กุจฺฉิโรค (m.) โรคในท้อง 
กุญฺจิกา (f.) กุญแจ, ดาล 
กุญฺช (m.) โพรง, หุบเขา, ที่อัน

คลุมด้วยไมเ้ถา 
กุญฺชร (m.) กุญชร, ช้าง, 

ช้างพลาย 
กุฏ,ิ -กา (f.) กุฎี, กระท่อม, ที่อยู่

ของพระ 
กุฏิมฺพิก (m.) กระฎุมพ,ี คนมั่งมี 
กุฏี (f.) กระท่อม, ห้องเล็ก, เพิง 
กุโต (in.) แต่ไหน, จากไหน 
กุทาจน, -น ํ (in.) ในกาลไหนๆ,   

ในกาลบางครั้งบางคราว 
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กุทารี  (m.,f.) ขวาน, จอบ, เสียม 
กุทฺทาล (m.) จอบ, เสียม 
กุนฺต (m. ) หลาว, ทวน, หอก, 

เหล็กแหลม, คฑา, 
กระบอง; นกกระเรียน 

กุนฺตน ี(f.) นางนกกระเรียน 
กุมาร  (m.) กุมาร, เด็กชาย, เด็ก

วัยรุ่น; เทพเจ้าแห่งสงคราม 
กุมารก (m.,n.) กุมาร, เด็กชาย 
กุมาริกา, -รี (f.) กุมาร,ี เด็กหญิง, 

เด็กหญิงวัยรุ่น, หญิง
พรหมจาร ี

กุมุท 1 (n.) ดอกโกมุท,  ดอกบัว
ขาว; ช่ือนรกขุมหนึ่ง;  
2 (m.) ช่ือช้างประจ าทิศ 

กุมฺภ (m.) หม้อ, หม้อน้ า; 
กระพองหัวช้าง 

กุมฺภก (n.) เสากระโดง 
กุมฺภการ (m.) ช่างหม้อ 
กุมฺม (m.) เต่า 
กุล (n.) ตระกลู, วงศ์, เหลา่กอ, 

ครอบครัว 
กุลปุตฺต (m.) กุลบุตร 
กุลาวก (n.) รังนก 
กุลาหก (m.) กิ้งก่า 
กุว, กุว,ํ กฺว (in.) ที่ไหน 
กุสล 1 (n.) กุศล, บุญ, ความดี

งาม, กรรมด;ี 2 (adj.) 

ฉลาด, ช านาญ, ดีงาม, 
ถูกต้อง, เป็นกุศล 

กุสลกมฺม  (n.) กุศลกรรม, กรรม
ด,ี ความประพฤติด,ี การ
กระท าท่ีเป็นกุศล 

กุสุม (n.) ดอกไม;้ ระด,ู 
ประจ าเดือนของผู้หญิง 

กุห,-หก (adj.m.) ผู้โกหก,             
ผู้หลอกลวง 

กุหึ (in.) ณ ท่ีไหน, ที่ไหน 
กูฏ 1 (m.,n.) ยอด, ความเด่น, 

ช่อฟ้า,ยอดเขา, ขอบ, กอง; 
ฆ้อง,พะเนินเหล็ก;  
2 (adj.n.) โกง, ไม่ซื่อตรง, 
ไม่เช่ือง; ความคดโกง 

กูฏาคาร (n.) เรือนยอด, อาคาร
ที่มีหลังคาเป็นยอดแหลม 

กูป,-ปก (m.) หลมุ, บ่อ, โพรง;
เสากระโดงเรือ 

เกตุ (m.) ธง, เครื่องหมายแห่ง
ความรุ่งโรจน;์ รัศม,ี ล าแสง 

เกยูร (n.) ก าไลแขน, ก าไลทอง
ต้นแขน 

เกลาส (m.adj.) เขาไกลาส,  
ช่ือเขาเทือกหนึ่งในภูเขา
หิมาลัย; ขาวโพลน 

เกวล (adj.) อันเดียว, สิ้นเชิง, 
ทั้งสิ้น, ล้วน 
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เกวลํ  (adv.) อย่างเดียว, เท่านั้น 
เกวลี (adj.) ผู้หมดกิเลสโดย

สิ้นเชิง (พระอรหันต์) 
เกส (m.) ผม 
เกสร 1 (n.) เกสร, ส่วนสืบพันธุ์

ในดอกไม;้ ขนสร้อยของ
สัตว ์2 (m.) ไม้บุนนาค, 
พิกุล, มหาหิงค ์

โกก (m.) สุนัขป่า, หมาไน;  
ตน้อินทผลัม 

โกจิ (m.) ใครๆ, บางคน, 
บางอย่าง 

โกญฺจ (m.) นกกระเรียน, นก
ยาง; เสียงร้องของช้าง, 
(ช้างร้อง) เสียงแปร๋นแปร๋น 

โกญฺจา (f.) นกกระเรียน,  
นกกระสา, นกยาง 

โกฏ (adj.) (ภูเขา) มียอด; ป้อม, 
ที่มั่น 

โกฏิ (f.) ที่สุด, ปลาย, ยอด, มุม,
ขอบ, เงื่อน; หนึ่งโกฏ,ิ 
สังขยาจ านวน 10 ล้าน 

โกฏิล  (adj.) ผู้คดโกง 
โกฏิลฺล (n.) ความคดโกง 
โกฏฐาคาร (m.,n.) เรือนคลัง,  

ยุ้ง, ฉาง, โกดัง 
โกฏฐาคาริก (m.) เจ้าหน้าท่ี

รักษาคลัง, คนรักษาโกดัง 

โกป (m.) ความโกรธ, ความ
ก าเริบ 

โกมล  (adj.) อ่อน, ละเอียดอ่อน,   
น่ารัก 

โกวิท  (adj.) ฉลาด, ช านิช านาญ, 
รอบรู ้

 

ข 
ขจร (m.) เมฆ; ลม; พระอาทิตย;์ 

นก (ผู้ไปในอากาศ) 
ขญฺช (adj.) กระจอก, ง่อย 
ขณ 1 (m.) ขณะ, ครู่,  

ครั้งคราว, สมัย, ยาม  
2 (n.) การขดุ 

ขณิก (adj.) ช่ัวขณะ, ช่ัวยาม 
ขณฺฑ 1 (m.) กึ่ง, ช้ิน, ท่อน, 

ส่วน; น้ าอ้อยก้อย, 
ลูกกวาด; 2 (adj.) ซึ่งแตก, 
ท าลาย 

ขณฺฑน (n.) การแตก, การหัก 
ขตฺติย (m.) กษัตริย,์ พระเจ้า

แผ่นดิน, ชาตินักรบ; 
เจ้าชาย, เจ้านาย, คนช้ันสูง 

ขตฺติยา,-ยาน ี(f.) นางกษัตริย,์ 
เจ้าหญิง 

ขตฺตุ (m.) นายสารถ,ี อ ามาตย;์ 
นายประต;ู ผู้ขุด 

ขนฺต,ิ ขนฺต ี(f.) ความอดทน 
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ขนฺธ (m.) ขันธกุมาร; บ่า, ไหล,่ 
ต้นคอ; ขันธ,์ ล าต้นไม;้ หมู่, 
กอง, พวก, หมวด, ส่วน; 
ขันธ ์5  

ขย (m.) ความสิ้นไป, โรคผอม
แห้ง 

ขล ุ(in.) แท้จริง, ได้ยินว่า 
ขฬ 1 (m.) คนพาล, คนช่ัว,  

คนกักขฬะ  2 (adj.) หยาบ
คาย, ดุร้าย, แข็ง, กักขฬะ 

ขาณ (m.,n.) ตอไม,้ เสา 
ขาทน (n.) การเคี้ยวกิน 
ขิปฺป ํ(adv.) เร็ว, พลัน 
ขีณาสว (m.) พระขีณาสพ,  

ผู้หมดอาสวะ, พระอรหันต ์
ขีร (n.) น้ านม, นมสด, นม 
ขุทา (f.) ความหิว, ความอยาก 
ขุทฺท, ขุทฺทก 1 (m.) ง้วนผึ้ง, 

น้ าผึ้ง, ผึ้งตัวเล็ก, ผึ้งหวี,่ 
แมลงวัน; 

 2 (adj.) น้อย, เล็ก, ต่ า, 
ยากไร,้ ไมส่ าคัญ 

ขุทฺทา (f.) แมลงเล็กๆ, ผึ้ง, แตน; 
แมลงวัน 

ขุธา (f.) ความหิว, ความกระหาย 
เขตฺต  (n.) สวน, นา, ไร ่
เขม (adj.) เกษม, ส าราญ, 

ปลอดภัย, สงบ, ด ี

เขฬ (m.) เขฬะ, น้ าลาย, เสมหะ 
โข (in.) แล, โดยแท้แล, แน่นอน 
โขม 1 (m.) ผ้าโขม, ผ้าลินิน; 
 2 (adj.) ท าด้วยเปลือกไม ้
โขลก  (m.) หมวกยอด, จอม

ปลวก 
 

ค 
คงฺคา  (f.) แม่น้ า, แม่น้ าคงคา 
คจฺฉ (m.) พุ่มไม,้ กอไม ้
คช, คชก  (m.) ช้าง 
คชฺชนา (f.) การร้อง, การค าราม, 

การแผดเสยีง 
คณ (m.) คณะ, ฝูง, หมู,่ พวก 
คณก (m.) ผู้นับ, ผู้ค านวณ, โหร, 

หมอด ู
คณนา (f.) การนับ, การค านวณ, 

จ านวนตัวเลข 
คณิกา (f.) หญิงงามเมือง, หญิง

แพศยา 
คณฺฑี  1(f.) ระฆัง; 2 (adj.) มีฝ,ี 

เป็นฝ ี
คติ (f.) การไป, การตกลง, การ

เดินไป 
คทา (f.)  ตะบอง, อาวุธท้าวกุเวร 
คทฺธ (m.) แร้ง 
คทฺรภ (m.) ลา 
คนฺถ (m.) คัมภรี,์ ต ารา, การ
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ร้อยกรอง; เครื่องผูก, 
เครื่องร้อยรดั 

คนฺถการ (m.) ผู้แต่งหนังสือ,  
ผู้ร้อยกรอง, ผู้รจนาคมัภรี ์

คนฺถธุร (n.) ธุระคือการเรียน
คัมภีร ์

คนฺธ 1 (m.) กลิ่น; เครื่องหอม, 
เครื่องส าอาง; ตระกูลช้าง; 

 2 (adj.) นิดหน่อย 
คนฺธกฏฐ  (n.) ไม้จันทน์หอม 
คนฺธกุฏ ิ (f.) คันธกุฏี, กระท่อมที่

อยู่อาศัยของบรรพชิต 
(โดยเฉพาะเป็นที่ประทับ
อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้า) 

คนฺธพฺพ (m.) คนธรรพ,์ ก าเนิด
เทวดา, นักดนตร,ี นักร้อง; 
ม้า 

คพฺพ  (m.) ความหยิ่ง, ความ
จองหอง 

คพฺภ (m.) ครรภ,์ สัตว์ในครรภ,์ 
ห้อง, ห้องใน, ล าไส ้

คพฺภทฺวาร (n.) ประตหู้อง 
คพฺภปริหรณ (n.) การบริหาร

ครรภ,์ การบ ารุงครรภ ์
คพฺภปริหาร (m.) การบรหิาร

ครรภ,์ การบ ารุงครรภ ์
คพฺภวุฏฐาน (n.) การคลอดบุตร 
คมน 1 (m.) การไป, การเดิน, 

การเคลื่อนไหว; 2 (adj.) 
อันเป็นที่ไป 

คมนาคมน (n.) การคมนาคม, 
การไปและการมา 

คมฺภีร 1 (n.) ความลึก, ความ
ลึกซึ้ง; 2 (adj.) ลึก, ซึ้ง, 
สุขุม, ยากที่จะเข้าใจได ้

คร (m.,n.) ยาพิษ, ยาถอนพิษ 
ครล (n.) พิษงู 
ครหณ (n.) การติเตียน, การ

กล่าวโทษ, การใส่ร้าย 
ครุ 1 (m.) คร,ู ผู้สอน, ผู้แนะน า,     

ผู้ควรเคารพ; ปีก; 2 (adj.) 
 ใหญ่, หนัก, ผู้ควรแก่การ
นับถือ, ผู้ควรแก่การยกย่อง 

คล (m.) คอ, ล าคอ 
ควล (m.) ควายป่า, ควาย

กระทิง 
คเวสก (adj.) ผู้เสาะแสวงหา,        

ผู้เสาะหา, นักสืบ 
คเวสน (n.) การแสวงหา, การ

ค้นหา 
คหณ  (n.) การยึด, การถือ, 

การศึกษา, การเล่าเรียน 
คหน 1 (n.) ดง, ป่าทึบ, ป่าชัฏ; 
 2 (adj.) ทึบ, หนา, ลึก, 

รกชัฏ 
คหปติ (m.) คหบด,ี พ่อบ้าน 
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คาถา  (f.) คาถา, โศลก, ค า
ประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 

คาถาปท (n.) บาทคาถา, คาถา
บาทหนึ่ง 

คาม (m.) บ้าน, หมู่บ้าน 
คามวาสี (m.) ผู้ที่อยู่ในบ้าน, 

ชาวบ้าน, ผู้อยู่ใกล้บ้าน 
(ภิกษุ) 

คายก  (m.) นักขับ, นักร้อง 
คารว  (m.) คารวะ, ความเคารพ   

นับถือ, ความอ่อนน้อม 
คิชฺฌ  1 (m.) แร้ง  2 (adj.) ผู้

ตะกละ,  มักมาก, อยากได ้
คิชฺฌกูฏ 1 (m.) ภูเขาคิชฌกูฏ

ใกล้เมืองราชคฤห,์ 2 (adj.) 
ภูเขาท่ีมียอดเหมือนนกแร้ง 

คิรคฺค (m.) ยอดภูเขา 
คิริ (m.) ภูเขา 
คิลานเภสชฺช (n.) ยารักษาโรค 
คิหิ, คิหี (m.) คฤหัสถ์, ผู้ครอง

เรือน 
คีต 1 (n.) การขับร้อง, การร้อง

เพลง;เพลง; 2 (adj.) ขับ
ร้องแล้ว 

คีวา (f.) คอ, ล าคอ, หนี้สิน 
คีเวยฺย,-ยก (n.) เครื่องประดับ

คอ 
คุจฺฉ (m.) พวง, ช่อ, พุ่ม 

คุณ (m.) คุณ, ความด,ี อานิสงส;์ 
สายธน,ู เชือก, เส้น; ส่วน, 

  ช้ัน; พับผ้าเป็นช้ันๆ 
คุณวนฺตุ (adj.) ผ้มีคุณความด ี
คุมฺพ (m.) กอไม,้ พุ่มไม;้ ฝูง,  

หมู,่ พวก, ประชุม 
คุรุ 1 (n) คร,ู อาจารย ์ 2 (adj.) 

หนัก, ควรคารวะ,  
น่าเคารพ 

คุหา (f.) ถ้ า; หัวใจ 
คูถ (n.) คูถ, อุจาระ, ขี ้
เคห (m.,n.) บ้าน, เรือน 
เคหทฺวาร (n.) ประตูบ้าน 
โคกุล  (n.) คอกวัว, โรงวัว 
โคคณ (m.) ฝูงโค, หมู่โค 
โคจร  (m.) ทุ่งเลี้ยงวัว, อารมณ,์ 

ที่ควรเที่ยวไป 
โคณ (m.) โคผู,้ วัว 
โคตม  1 (m.) พระโคดม, พระ

นามของพระพุทธเจ้า;   
2 (adj.) เหล่ากอแห่งพระ
โคดม, โคตมโคตร 

โคธก  (n.) คนค่อม 
โคธกา (f.) นกกระเต็นน้อย,  

นกกางเขน 
โคธา  (f.) เหี้ย; สายซอ 
โคมายุ (m.) สุนัขจิ้งจอก,  

หมาป่า, หมาไน 
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โคร (adj.) ขาว, บริสุทธ์ิ 
โครกฺขา (f.) การเลี้ยงโค, การ

รักษาแผ่นดิน, การรักษานา 
 

จ 
จ (in.) ก็, แล, ก็แล, ด้วยว่า; ก็

แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น; จริงอยู,่ 
แท้จริง; และ, ด้วย 

จโกร  (m.) นกกด, นกเขาไฟ 
จกฺก (n.) จักร, ล้อ, วงกลม, 

เสนา, กองทัพ, อ านาจ, 
อาชญา, เขตแดน 

จกฺกวตฺติ,-ตี (m.) พระเจ้า
จักรพรรด ิ

จกฺกวาล,-วาฬ (m.,n.) จักรวาล,    
สุริยจักรวาล, โลก, 
ปริมณฑล 

จกฺข ุ (n.) จักษ,ุ ตา, ความเห็น
แจ้ง, ปัญญา 

จงฺกมน (n.) การจงกรม, การเดิน
เวียนรอบไปมา; ที่จงกรม 

จญฺจร ี(f.) ผึ้ง 
จฏก (m.) นกกระจอก 
จฏล (adj.) ผู้ฉลาด, ผู้ช านาญ 
จณก (m.) ถั่วเขียว 
จณฺฑ,-ฑก (adj.) ดุร้าย, ทารุณ, 

เหี้ยมโหด 
จณฺฑาล 1 (m.) คนจัณฑาล, คน

ต่ าช้า, ลูกคนต่างวรรณะ 
เช่น บิดาเป็นศูทรมารดา
เป็นพราหมณ์ เป็นต้น;  
2 (n.) การเล่นของคน
จัณฑาล 

จณฺฑิล (m.) ช่างตัดผม 
จตุ (adj.) สี่ 
จตุกฺขตฺตํ (in.) สี่ครั้ง, สี่หน 
จตุตฺถ (adj.) ที่สี่ 
จตุร (adj.) ฉลาด, ช านาญ, 

เฉียบแหลม 
จนฺท (m.) พระจันทร,์ ดวงเดือน 
จนฺทก (m.) แววหาง (นกยูง) 
จนฺทน (m., n.) ต้นจันทน;์ ไม้

จันทน;์ เนื้อไม้จันทน ์
จมร,-มร ี(m.) จามร ี
จม ู(f.) เสนา, กองทัพ 
จมฺป,-ปก  (m.) ต้นจ าปา 
จมฺม,-มก (n.) หนัง; โล ่
จมฺมการ,-การี (m.) ช่างหนัง, 

ช่างรองเท้า 
จรณ (n.) การเที่ยวไป, ความ

ประพฤต,ิ จรณะ; เท้า 
จราจร (adj.) ซึ่งเท่ียวไปเทีย่วมา,  

คลอนแคลน 
จริต,-ตก (n.) จริต, ความ

ประพฤต,ิ นิสัย; ชีวิต, 
ความเป็นอยู ่
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จริยา (f.) จริยา, จรรยา, ความ
ประพฤต;ิ การท่องเที่ยวไป 

จล (adj.) หวั่นไหว, โคลงเคลง, 
ยุ่งยาก 

จลน (adj.,n.) ซึ่งหว่ันไหว,  
ซึ่งสั่น, ซึ่งคลอนแคลน,  
ซึ่งกระเพื่อม; ความ
หวั่นไหว, การเคลื่อนไหว, 
การสั่น, การกระเพื่อม 

จลาจล (adj.) ซึ่งเคลื่อนไหวไป
มา, ซึ่งหว่ันไหวไปมา, ซึ่งไม่
มั่นคง 

จวน (n.) การจุต,ิ การเคลื่อน, 
การตาย (จากภพหนึ่งไป
เกิดในภพอื่นต่อไป) 

จาค (m.) การบรจิาค, การให,้ 
การเผื่อแผ,่ การสละ, การ
เสียสละ 

จาฏ ิ (f.) ตุ่มน้ า, หม้อน้ า, มาตรา
ตวงชนิดหนึ่ง 

จาป (m.,n.) แล่งธนู, ธนู, คันศร 
จามร  (n.) แส้จามร, แส้หาง

จามร ี
จาร (m.) การเที่ยวไป, การ

เคลื่อนไหว; การประพฤต;ิ  
  คนสอดแนม; สายลับ;        

จารบุรุษ 
จารก,-ริก 1 (adj.)  ผู้เที่ยวไป, ผู้

ท่องเที่ยวไป, ผู้ประพฤต;ิ 
  2 (m.) คุก, เรือนจ า 
จารุ (n.,adj.) ทองค า, งาม, 

สวยงาม, เป็นที่ชอบใจ 
  ที่จุ่มลงในน้ า), เดือดพล่าน 
จิญฺจา (f.) ต้นมะขาม 
จิตก 1 (m.) จิตกาธาน, เชิง

ตะกอน; 2 (adj.) ซึง่ทาบ,  
ซึ่งตกแต่ง, ซึ่งฝังลวดลาย 

จิตกา (f.)  ด ูจิตก 1 
จิตฺต 1 (n.) จิต, ใจ, ความคิด, 

ตั้งใจ, เจตนา; 2 (m.) จิตร
มาส, เดือนทีห่้าทาง
จันทรคติ (อยู่ในระหว่าง
เดือนมีนาคม-เมษายน); 

  3 (adj.,n.) วิจิตร, สวยงาม,   
มีลวดลาย 

จิตฺตก, จิตฺรก 1 (m.) กวางดาว, 
เนื้อลาย,เสือดาว; 2 (adj.) 
วิจิตร, สวยงาม, มีลวดลาย, 
มีหลายส ี

จิตฺตกณฺฐ (n.) นกพิราบ 
จินฺตนา (f.) การคิด, การด าร,ิ 

ความนึกคิด, ความด าร ิ
จินฺตา (f.) ความคิด, ความด าร ิ
จินฺตามย (adj.) ซึ่งส าเร็จด้วย

ความคิด 
จิมิ (m.) นกแก้ว 
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จิร (adj.) นาน, ช้า, ช้านาน, ยืน
นาน, ยั่งยืน 

จิรํ (adv.) นาน, ยั่งยืน 
จิรสฺส ํ (adv.) ช่ัวกาลนาน, ใน

ที่สุด 
จิเรน (adv.) โดยกาลนาน,           

ช่ัวกาลนาน 
จีนก (n.,m.) ถัว่เขียว 
จีรี (f.) จิ้งหรีด, เรไร 
จีวร (n.) จีวร 
จีวรทุสฺส (n.) ผ้าส าหรับท าจีวร 
จุจุก (n.)  หัวนม 
จุณฺณ (adj.,n.) ละเอียด, เป็นผง, 

เป็นจุณ; จุณ, ผง, ฝุ่น,  
แป้ง, ปูนขาว 

จุติ (f.) การจุต,ิ การเคลื่อน, 
การพลัดตก, การตาย (จาก
ชาติภพหน่ึงไปเกดิในภพ
อื่นต่อไป) 

จุนฺท (m.) ช่างงา, ช่างแกะสลัก
งาช้าง 

จุนฺทการ (m.) ช่างกลึง 
จุลฺล (adj.,m) เล็ก, น้อย, 

เล็กน้อย; เตา 
จุลฺลองฺคุลี (f.) นิ้วก้อย 
จูต (m.) มะม่วง 
จูล (adj.) ด ูจุลฺล 
จูฬ (m.) จอนผม, จุกผม,  

มวยผม; ขนแผง, หงอน 
จูฬา (f.) จอนผม, จุกผม,  

มวยผม; ขนแผง, หงอน 
จูฬก (adj.) มียอด, มีผมจุก,  

มีหงอน 
จูฬามณ ิ (m.) กระบังเพชร, ป่ิน 
เจ (in.) ถ้า, ถ้าว่า, ถ้าหาก, ผิว่า 
เจต (m.,n.) จิตใจ, ความคิด, 

ตั้งใจ 
เจตนา (f.) เจตนา, ความตั้งใจ, 

ความจงใจ, ความมุ่งมั่น 
เจตสิก (n., adj.) ความตรึกตรอง

แห่งจิต, เป็นไปทางใจ, เกิด
ดบัร่วมกับจติ, ซึ่งปรักอบ
กับจิต, อาการทางจิต 

เจติย (n.) เจดีย,์ สิ่งที่ระลึกซึ่ง
ควรแก่เคารพบูชา, สิ่งที่
ก่อสร้างส าหรับบรรจสุิ่งที่
นับถือ 

เจล (n.) ผา้, ผ้านุ่งผ้าห่ม 
เจลก (adj.,m) ผู้มีผ้า, ผู้นุ่งห่มผ้า  
โจทก  (adj.,m) ผู้โจท, ผู้ท้วง,  

ผู้ฟ้อง, ผู้กล่าวหา; โจทก์ 
โจทนา (f.) การท้วง, การฟ้อง, 

การกล่าวหา, การตเิตือน 
โจร (m.) โจร, ขโมย 
โจล, โจฬ (m.) ผ้า 
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ฉ 
ฉ (adj.) หก, จ านวนหก 
ฉก (n.) มูตร, คูถ, มูลสตัว ์
ฉกฺขตฺตุ (in.) หกครั้ง 
ฉคล (m.) แพะ 
ฉฏฐ (adj.) ที่หก 
ฉณ (m.) มหรสพ, การรื่นเริง 
ฉตฺต 1 (n.) ฉัตร; ร่ม; เห็ด; ศพ; 
  2 (m.) นักเรียน, ศิษย ์
ฉท (m.) ใบไม;้ ปีก; สิ่งปกปิด,      

สิ่งก าบัง, ผ้าคลมุ 
ฉทน (n.) เครื่องมุง, เครื่อง

ปกปิด; หลังคา; ใบไม;้ ผม 
ฉนฺท (m.) ความพอใจ, ความรัก

ใคร,่ ความมุ่งหมาย; 
ฉันทศาสตร ์

ฉปฺปท (m.) ผึ้ง, แตน, แมลงภู ่
ฉมา (f.) ภูม,ิ พื้น, แผ่นดิน 
ฉลฺล ิ (f.) สะเกด็ไม;้ เปลือกไม ้
ฉว 1 (m.) ศพ; 2 (adj.) ช่ัวร้าย, 

เลวร้าย, ต่ าทราม 
ฉวก (m,adj.) ศพ; เลวร้าย, 

ลามก 
ฉวกุฏิกา (f.) กระท่อมผ,ี  

ที่เก็บศพ 
ฉวฑาหก (m.) คนเผาศพ, 

สัปเหร่อ 
ฉวทุสฺส (n.) ผ้าห่อศพ 

ฉวสรีร (n.) ซากศพ 
ฉวิ (f.) ผิว, หนังหุ้ม 
ฉวิโรค (m.) โรคผิวหนัง 
ฉาต (adj.) หิว, อยาก, กระหาย 
ฉาทน (n.) เครื่องปกปิด, เครื่อง

ก าบัง  
ฉายา  (f.)  ฉายา, ร่ม, เงา, รูป

ถ่าย, ความรุ่งโรจน ์
ฉิมฺพลี (m.) ไม้ง้ิว 
ฉุริกา, ฉูริกา (f.) มีดน้อย, กริช 
เฉก (adj.) ฉลาด, เฉียบแหลม 
เฉต (m.) เสือดาว 
โฉฏี (m.) ชาวประมง, คนจับ

ปลา 
 

ช 
ชกุฏ (m.) มะพร้าว 
ชคต (n.) แผ่นดิน, โลก 
ชคติ, -ตี (f.) แผ่นดิน, โลก 
ชคตีปาล (m.) พระเจ้าแผ่นดิน, 

พระราชา 
ชงฺฆ (m.) แข้ง 
ชงฺฆมคฺค (m.) ทางเท้า, การ

เดินทาง, บาทวิถี 
ชญฺญ (adj.) บริสุทธ์ิ, งาม, เลิศ,  

ประเสริฐ,์ มีสกุล, ผู้รู ้
ชฏา  (f.) ชัฏ, เครื่องผูก, ชฎา, 

เทริด,  
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  มวยผม, กิ่งไม้ไผ่ เป็นต้น 
ชฑ (adj.) โง่เขลา, ใบ้ 
ชตุ (n.) ยาง, ครั่ง 
ชตุกา (f.)  ค้างคาว 
ชน (m.) ชน, คน, ประชาชน, 

 ผู้เกิด 
ชนก 1 (m.) ชนก, ผู้ก าเนิด, พ่อ; 
  2 (adj.) ผู้ให้ก าเนิด, ผู้ให้

เกิด, ผู้ผลติ 
ชนน ี(f.) ชนน,ี ผู้ให้ก าเนิด, แม่ 
ชนปท (m.) ชนบท, ท้องถิ่น, 

บ้านนอก, ต่างจังหวัด 
ชนาธิป (m.) ผู้เป็นใหญ่แห่งชน, 

ราชา, กษัตริย,์ พระเจ้า
แผ่นดิน 

ชนนิฺท (m.) ด ูชนาธิป 
ชนฺต ุ (m.) สัตว์, คน, ชน, 

ประชาชน; หญ้า 
ชปา (f.) ชบา, กุหลาบ 
ชมฺพว (n.) ผลหว้า, ผลชมพู่ 
ชมฺพ,ุ-พู (f.) ไม้ชมพู, ไม้หว้า 
ชมฺพุก (m.) หมาไน 
ชมฺพ ุ(พู) ทีป (m.) ชมพูทวีปคือ

ประเทศอินเดีย 
ชมฺม (adj.) ต่ า, เลว,ทราม, 

ลามก, น่าดูถูก, น่ารังเกียจ, 
น่าชัง 

ชย (m.) ความชนะ, ความมีชัย; 

ชัยพฤกษ์; ธงชัย 
ชยกุสมุ (n.) ดอกชัยพฤกษ์ 
ชยมงฺคล (n.) ชัยมงคล, โชคดี

แห่งความชนะ 
ชยภูมิ (f.) ชัยภูมิ, ท าเลที่เหมาะ, 

พื้นที่อันมีชัย 
ชร 1 (m.) ความป่วยไข;้   

2 (adj.) อันชนา, อันแก่, 
อันคร่ าครวญ, อันเสื่อม 

ชรา (f.) ชรา, ความแก,่ ความ
คร่ าคร่า, ความเสื่อมโทรม 

ชรายุ (m.) ครรภ ์
ชล (n.) น้ า 
ชลกณฺฏก (m.) จระเข้ 
ชลโคจร,-จรก 1 (m.) ปลา;   

2 (adj.) ผู้เที่ยวไปในน้ า,  
ผู้อาศัยอยู่ในน้ า 

ชลช 1 (m.) ปลา; 2 (n.) 
ดอกบัว;  3 (adj.) ผู้เกิดแต่
น้ า, ผู้เกิดจากน้ า 

ชลธ ิ (m.) ทะเล 
ชลาธร (m.) ทะเลสาบ, สระ 
ชลาพุ (m.) ครรภ,์ มดลูก, รก 
ชลาพุช (adj.) ซึ่งเกิดในครรภ,์      

ซึ่งเกิดแต่ครรภ ์
ชโลทร (n.) ท้องมาน (โรค

ท้องมาน) 
ชลฺล (n., m.) ความเปียก, 



ศัพทานุกรมบาล-ีไทย (ค านาม) 

172 
 

ความช้ืน, ความแฉะ; 
นักกีฬา 

ชว 1 (m.) ความเร็ว, ความ
รีบด่วน, ความคล่องแคล่ว, 
ความว่องไว; ก าลัง;  
2 (adj.) ว่องไว, เร็ว 

ชวน 1 (n.) การวิ่ง; เชาวน ์,
ความรูส้ึกเร็ว, ความเข้าใจ 

  ได้ไว, ความว่องไว, ความ
กระตือรือร้น; 2 (adj.) 
ว่องไว 

ชวนก (adj.) ว่องไว 
ชวนปญฺญ (adj.) ปัญญาว่องไว, 

มีความเข้าใจไดไ้ว 
ชวนิกา (f.) ผ้าม่าน 
ชฬ 1 (m.) คนโง,่ คนเขลา;   

2 (adj.) โง,่ เขลา; เชื่องช้า, 
ทึบ 

ชาคร  (adj.) ตื่น, ระวัง, มีสติ
รอบคอบ 

ชาณุ (m.) เข่า 
ชาต  (n.)  ฝูง, หมู่, พวก, ประชุม 
ชาตก 1 (n.) ชาดก, เรื่องราว

ของพระพุทธเจ้าที่มีมาใน
อดีต;  2 (adj.) ลูกชาย;   
3 (m.,adj.) อันเกิดขึ้นแล้ว, 
อันอุบัติขึ้นแล้ว 

ชาตทิวส (m.) วันเกิด 

ชาติ (f.) การเกิด, ชาติ, สกุล, 
ชนิด, จ าพวก, ชาติมนุษย;์ 
มะลิซ้อน 

ชาติภูมิ (f.) ชาติภูม,ิ ถิ่นที่เกิด, 
บ้านเกิดเมืองนอน 

ชาน,ุ ชานุก (n.) เข่า 
ชาป (m.) ค าสวด, ค าแช่ง,  

ค าด่า 
ชามาตุ (m.) ลูกเขย 
ชายา  (f.)  ชายา, ภรรยา, เมีย 
ชาร (m.) คู่รัก, ชู้, ชายชู ้
ชารี (f.) คู่รัก, หญิงชู้, หญิงมีชู ้
ชาล (n.) หน้าต่าง, ช่องลม; ข่าย,  

แห, เครื่องผูกพัน 
ชาลก (m.) พวง, ช่อ, ดอกไมตู้ม; 

ข่ายน้อย 
ชาลปาท (m.) เป็ด, ห่าน 
ชาลปูว (m.) ขนมร่างแห, ขนม

ตาข่าย, ขนมเบื้อง 
ชาลา (f.)  เปลวไฟ, โคมไฟ 
ชาล ี (adj.) ผู้มีข่าย, ผู้มีแห 
ชิฆจฺฉา (f.) ความหิว,  

ความอยาก 
ชิวฺหคฺค (n.) ปลายลิ้น 
ชิวฺหา (f.) ชิวหา, ลิ้น 
ชีว (m.) ชีวิต, ความเป็นอยู,่ 

สัตว ์
ชีวก 1 (m.) เทียนขาว, กะเม็ง;  
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  2 (adj.) ผู้เป็นอยู ่
ชีวิต (n.)  ชีวิต, อายุ, ความ

เป็นอยู ่
ชีวิตกฺขย (n.) ความสิ้นไปแห่ง

ชีวิต, ความตาย 
ชีว ี(adj.) ผู้เป็นอยู,่ ผู้มีชีวิต 
ชุณห (adj.) กระจ่าง, สว่าง, 

แจ่มใส 
ชุณหปกฺข (m.) ชุณหปักษ์, 

เดือนข้างขึ้น 
ชุณฺหา (f.) แสงจันทร์คืนเดือน

หงาย 
ชุติ (f.) รัศม,ี แสง; ความงาม, 

ความรุ่งเรือง, ความสดใส 
เชฏฺฐ  1 (m.) ช่ือเดือนคือเดือน

เจ็ดตกราวเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน;  
2 (adj.) พี่ใหญ่, ผู้เจริญ
ที่สุด, สูงสุด 

เชฏฐก (adj.) พี่ใหญ่, ผู้เจริญ
ที่สุด, สูงสุด 

โชตก (adj.) อันส่องแสง, อันให้
สว่าง 

โชตนา (f.) ความลุกโพลง, การ
ส่องแสง, การอธิบาย 

โชติรส (m.) แก้วโชติรส, แก้วมี
รัศมีสุกใส, แก้วสารพัดนึก 

    

ฌ 
ฌาฏตฺถก (m.) แตงโม 
ฌาน (n.) ฌาน, การเพ่งจนใจ

เป็นสมาธ;ิ เพลิง, ไฟ 
ฌาปก (adj.) ผู้เผา, ผู้จุดไฟ 
ฌาปน (n.) การเผา, การจุดไฟ 
ฌายน (n.) การเพ่ง, การ

เข้าสมาธ;ิ การเผา 
ฌายี (adj.) ผู้เพ่ง, ผู้เข้าสมาธ ิ
     

ญ 
ญาณ (n.) ญาณ, ความรู,้ ความ

เฉลียวฉลาด, ความเข้าใจ
แจ่มแจ้ง 

ญาณจกฺขุ (n.) ญาณจักษ,ุ จักษุ
คือปัญญา, ปัญญา 

ญาณชาล (n.) ข่ายคือญาณ, 
ข่ายคือความรู ้

ญาณี  (adj.) ผู้มีความรู,้ ผู้มีความ
ฉลาด 

ญาต (adj.) รู้, ทราบ, เข้าใจ 
ญาตก, ญาติ (m.) ญาต,ิ พี่น้อง,   

คนสนิท 
ญาติสงฺคห (m.) การสงเคราะห์

ญาต ิ
ญาติสาโลหิต (m.) สายโลหิต

แห่งญาต,ิ ตระกูลญาต,ิ 
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ญาติร่วมสายโลหิต 
ญาปน (n.) การประกาศ, การ

แจ้งให้ทราบ 
     

ฐ 
ฐปน (n.) ไว,้ การวางไว,้ การ

แต่งตั้ง, การสถาปนา; การ
งด, การหยุดไว้ (ในค าว่า 
ปาฏิโมกฺขฐปน การงดสวด
ปาฏิโมกข์) 

ฐปนา (f.) การตั้งช่ือ, การยกขึ้น,  
การรักษาไว,้ การวางไว,้ 
การแต่งตั้ง, การสถาปนา; 
การงด 

ฐาน (n.) ฐานะ, การตั้งอยู,่  
การด ารงอยู,่ ที่ตั้ง, การ
หยุดอยู,่ หลักแหล่ง, 
ต าแหน่ง 

ฐานนฺตร (adj.) ฐานันดร, ล าดบั
แห่งยศบรรดาศักดิ ์

ฐิติ (f.) การตั้งอยู,่ การด ารงอยู,่ 
การมั่นคง, ความอดทน, 
ความเป็นอยู ่

     

ฑ 
ฑํส (m.) เหลือบ, ไข่แมลงวัน 
ฑํสน (n.)  การกัด, การต่อย 

ฑาห (m.) ความเร่าร้อน, การ
เผาไหม ้

ฑาหก 1 (m.) ไฟ; 2 (adj.) ผู้เผา,      
ผู้ไหม;้ ผู้ที่ท าให้เร่าร้อน 

     

ต 
ตกฺก 1 (n.) วิตก, ความตรึก, 

เหตุผล, ตรรกวิทยา;  
2 (m.) เปรียง,  ผล
อินทผลัม 

ตกฺกน (n.) การตรึก, เหตุผล 
ตกฺกสิลา (f.) นครตักกสิลา 
ตกฺโกฏก (m.) หนอน, ไสเ้ดือน, 

พยาธ ิ
ตกฺขก (m.) ช่างไม้ 
ตจ (m.) หนัง, เปลือกไม ้
ตจฺฉก (m.) ช่างถาก, ช่างไม้ 
ตจฺฉน (n.) การถาก, การผ่า, 

การตัด 
ตฏ 1 (m.) เหว, เงื้อมเผา; 2 (n.) 

ฝั่ง, ตลิ่ง, ท่า 
ตณฺฑุล (n.) ข้าวสาร 
ตณฺฑุลโทณ (n.) ทะนานข้าวสาร 
ตณฺฑุลีก, -ลีย (m.) บานไม่รูโ้รย 
ตณฺหา (f.) ตัณหา, ความอยาก, 

ความกระหาย, ความดิ้น
รน; ช่ือธิดาของมาร 

ตตปตฺตี (f.) ต้นกล้วย 
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ตติย (adj.) ที่สาม 
ตโต (in.) จากนั้น, จากท่ีนั้น, 

ล าดับนั้น, เพราะฉะนั้น, 
ยิ่งกว่านั้น 

ตโตปฏฐาย (In.) จ าเดิมแต่นั้น, 
ตั้งแต่นั้น 

ตตฺตก (adj.) มีประมาณเท่านั้น,     
มีขนาดนั้น, แค่นั้น 

ตตฺถ, ตตฺร (in.) ที่น่ัน, ในเหตุนั้น 
ตถตา (f.)  ความเป็นจริง, ความ

เป็นแท้, ความเป็นเช่นน้ัน, 
ความเป็นเหมือนอย่างน้ัน 

ตถา (in.) ฉันน้ัน, เหมือนอย่าง
นั้น, ประการนั้น 

ตถาคต 1 (m.) พระตถาคต, 
พระนามของพระพุทธเจ้า; 

  2 (adj.) ผู้ไปแล้วเช่นนั้น;       
ผู้ตรสัรู ้

ตถารูป (adj.) มีอย่างน้ันเป็นรูป,     
มีรูปเช่นนั้น, อย่างนั้น 

ตทา (in.) ในกาลนั้น, ในครั้งนั้น,  
เมื่อน้ัน 

ตนุ 1 (f.,n.) ร่างกาย; หนัง;  
2 (adj.) บาง, น้อย, ละมุน
ละม่อน, ละเอียด 

ตนฺต (n.) ด้าย, เชือก; ประธาน; 
อุทาหรณ ์

ตนฺต ิ (f.) ด้าย, สายพิณ; แถว; 

แนว; สายสกลุ, ประเพณ,ี 
แบบแผน, ต ารา, คัมภีร,์ 
ประธาน; อุทาหรณ ์

ตป (m., n.) ตบะ, ความเพียร
เผากิเลส, การทรกาย, 
ความส ารวม, การปฏิบัติ
ของนักพรต 

ตปน (n.) การเผา, การส่องแสง, 
การทรมาน, ความร้อน 

ตม (m.,n.) ความมืด, ความโง่
เขลา 

ตมฺพ 1 (n.) ทองแดง; ช่ือสกุล
ช้าง; 2 (adj.) สีแดง, สี
น้ าตาล 

ตรณ (m.) การข้าม, การผ่าน 
ตรณี (f.) เรือ, ส าเภา, ก าปั่น 
ตรุ (m.) ต้นไม ้
ตรุณ 1(m.) ชายหนุ่ม; 2 (adj.) 

หนุ่ม, อ่อน, ใหม ่
ตรุณี (f.) หญิงสาว, สาวน้อย 
ตล (n.) รูป, พื้น, ช้ัน, เบื้องต้น; 

ฝ่า (ฝ่ามือเป็นต้น), ใบดาบ 
ตส (adj.)  ซึ่งไหว, ซึ่งสั่น, ซึ่ง

เคลื่อน 
ตสฺมา (in.) เพราะเหตุนั้น 
ตาณ (n.), ตาณตา (f.) การ

ต้านทาน, การคุ้มครอง,  
ที่พ่ึง, สิ่งก าบัง; นิพพาน 
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ตาต 1 (m.) บิดา, พ่อ, ลูก;  
2 (adj.) รักษา, เลีย้งด ู

ตาทิน, ตาทิส, ตาทิสก, ตาที 
(adj.) ซึ่งคงที,่ ซึ่งเป็น
เช่นนั้น, ซึ่งเหมือนอย่างน้ัน 

ตาปส (m.) ดาบส, ฤาษี,  
ผู้บ าเพ็ญตบะ 

ตาปสี, ตาปสิน ี(f.)  ดาบสหรือ
นักพรตหญิง 

ตามร (n.) น้ า 
ตามรส (m., n.) บัว 
ตารกา, ตารา (f.) ดาว; แก้วตา, 

ตุ๊กตาในลูกตา 
ตาล (m.)  ตาล; สมอพิเภก; 

ระยะที่วัด (คือเหยียด
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลาง
คบืออกให้ตรง); ช้ินยาวๆ, 
ริ้ว, ขีด, บ้ัง; ลูกดาลสลัก 

ตาลกนฺท (m.) เหง้าในดิน, หัว 
(หอม, กระเทียม) รากตาล 

ตาลปกฺก (n.) ผลตาล, ลูกตาล 
ตาลุ (m.) เพดานปาก 
ตาลุช (adj.) อันเกิดจากเพดาน

ปาก 
ตาว (in.) เพียงน้ัน, เท่านั้น 
ตาวตา (in.) มีประมาณเท่านั้น,      

มีประมาณเพียงน้ัน 
ตาวตึส (m.) สวรรค์ช้ันดาวดึงส ์

ตาวเทว (in.) เพียงน้ันนั่นเทียว, 
ในขณะนั้น; บัดนั้น 

ติกิจฺฉก (m.) ผู้เยียวยา, ผู้บ าบัด
โรค, หมอ, แพทย ์

ติกิจฺฉา (f.) การเยียวยา, การ
รักษา,  การบ าบัดโรค;  
เวชกรรม 

ติกฺขตฺตุ (adv.) สามครั้ง 
ติณ (n.) หญ้า 
ติณภุส (m.) แกลบ, ฟาง, หญ้า

แห้ง 
ติติกฺขา (f.) ความอดทน, ความ

อดกลั้น, การให้อภัย 
ติตฺติ (f.) ความอิ่ม, ความพอใจ, 

ความชอบ, ความเตม็; ริม, 
ขอบ 

ติตฺถ (n.) ผู้สอน, ครู; การเกดิขึ้น; 
อุบาย; ท่าลง, ช่องลง, 
อวตาร; น้ าใส; ทิฐิ; ลัทธิ, 
ความเชื่อถือ; ฝั่ง, ท่าน้ า, 
ท่าเรือ 

ติตฺถิย (m.) เดียรถยี,์ นักบวช
นอกศาสนา 

ติถิ (f.) ดิถ,ี วันตามจันทรคต ิ
ติรจฺฉ (adj.) ขวาง, ไปผิดๆ,         

ไปขวางๆ 
ติรจฺฉาน (m.) ผู้ไปขวาง, สัตว์   

เดียรฉาน 
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ติริย ํ(adv.) อย่างขวาง 
ติล (m.,n.) เมลด็งา 
ติลก (m., n.) การเจิม, การ

ประพรม; จุดตกกระ, 
หมากหอมควาย,  

 หมากเม่าควาย 
ตึส, ตึสต ิ(f.) สามสิบ 
ตีร (n.) ฝั่ง 
ตีรณ (n.) การพิจารณา, การ

ไตรต่รอง, การตัดสิน 
ตุ (in.) ส่วนว่า, หากว่า, แต่ว่า, 

อย่างไรก็ด ี
ตุงฺค (adj.) สูง, โด่ง, เลิศ 
ตุจฺฉ (adj.) ว่างเปล่า, ไร้

ประโยชน ์
ตุจฺฉก (adj.) ด ูตุจฺฉ 
ตุฏฐิ (f.) ความยินด,ี ความร่าเริง 
ตุณฺฑิล (adj.) (พูด) หยาบคาย,        

มีจะงอยปาก 
ตุณฺห ี(adj.) นิ่ง, เงียบ, ไม่มีเสียง, 

ดุษณ ี
ตุมฺพุรี (f.) ผักชี 
ตุมฺห  (p.) ท่าน 
ตุมฺหาทิส (adj.) เช่นท่าน, 

เหมือนท่าน 
ตุร (ad.) เร็ว 
ตุรค, ตุรงฺค, ตุรงฺคม (m.) ม้า 
ตุริตตุริตํ (adv.) ด่วนๆ, เร็วๆ, 

พลันๆ, เร็วมาก, ด่วนมาก 
ตุล 1 (n.) นุ่น, ฝ้าย, ส าล;ี  

2 (adj.) ใช้ในรูปปฏิเสธ
อย่างเดียวเป็น ‘อตุล’ = 
เปรียบเทยีบไมไ่ด,้ ซึ่งไมไ่ด,้ 
เหลือท่ีจะเปรียบเทียบ 

ตุลฺย (adj.) คล้าย, เช่นกัน, วัด
ได;้ ตวงได,้ เทียบได ้

เตช (m.,n.) เดช, อ านาจ, ความ
ร้อน, ความรุ่งเรือง, ไฟ 

เตมาส (n.) สามเดือน 
เตรส (adj.) สามสบิ 
เตล (n.) น้ ามัน, น้ ามันงา 
เตลก (n.) น้ ามัน, น้ ามันงา 
โตมร (m.,n.) โตมร, หอก,  

หลาว, ฉมวก 
 

ถ 
ถญฺญ (n.) น้ านม, น้ านมมารดา 
ถทฺธ (adj.) แข็ง, กระดา้ง, ทื่อ, 

ช้า; มั่นคง 
ถน (n.) ถัน, นม, เต้านม, เต้า

นมของวัว 
ถภ (m.) แกะ, แพะ 
ถมฺพ (m.) พุ่ม, กอ 
ถมฺภ (m.) เสา, หลัก; พง, กอ

หญ้า; ความหัวดื้อ, ความ
ดื้อรั้น 
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ถล 1 (n.) บก, ที่ดอน, ดินแห้ง
แล้ง; ฝักดาบ; 2 (m.) ฝัก 
(ดาบ) 

ถวิกา (f.)  ถุง, ย่าม, ถลก (บาตร) 
ถาวร  1 (adj.) ถาวร, มั่นคง, 

ยั่งยืน, ทนทาน; 2 (n.) 
ความแก,่ ความชรา 

ถิร 1 (m.) ภูเขา, ต้นไม;้ 2 (adj.) 
มั่น, มั่งคง, แข็งแรง, หนัก
แน่น, ยั่งยืน 

ถี (f.)  หญิง, ผู้หญิง 
ถนีมิทฺธ (n.) ถีนมิทธะ, ความง่วง

เหงาและความซบเซา 
ถุลฺล (adj.) อ้วน, ใหญ,่ หยาบ, 

ช่ัว 
ถุส (n.) แกลบ 
ถูป (m.) สถูป, อนุสาวรยี์บรรจุ

อัฐิของบุคคลส าคัญ, เจดีย,์ 
ยอด 

ถูล (adj.) ด ูถุลฺล 
เถน,-นก (m.) ขโมย 
เถนน (n.) การขโมย, โจรกรรม 
เถร (m.,adj.) พระเถระ, พระ

ผู้ใหญ,่ พระภิกษุผูม้ีพรรษา
ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป; ผู้เป็นพระ
เถระ, ผู้แก,่  ผู้เฒ่า, ผู้ใหญ ่

เถรี,-เถริกา (f.) พระเถร,ี ภิกษุณี
ผู้ใหญ;่ หญิงแก่, หญิงชรา 

โถกํ (adv.) นิดหน่อย, เล็กน้อย 
 

ท 
ทกฺข (adj.,n.) ฉลาด, สามารถ, 

ช านาญ, คล่องแคล่ว, ขยัน;  
 ความฉลาด, ความสามารถ, 

ความช านาญ, ทักษะ 
ทกฺขิณ (adj.) ขวา, ทางขวา, ข้าง

ขวา; ใต,้ ทางใต,้ ข้างใต้; 
ช านาญ, เชี่ยวชาญ 

ทกฺขิณทิสา (f.) ทิศใต้ 
ทกฺขิณา (f.) ทักษิณา, ทานเพื่อ

ผลอันเจริญ, ทานที่ให้โดย
เชื่อกรรมและผลแห่งกรรม, 
ทิศใต้ 

ทกฺขิเณยฺย (adj.) ผู้สมควรซึ่ง
ทักษิณา, ผู้ควรรับทาน,         
ผู้สมควรได้รับไทยธรรมที่
เขาน ามาถวาย 

ทกฺขิโณทก (n.) น้ าอันบุคคลพึง
ให้เพื่อทานสมบัตเิป็น
เครื่องเจรญิ, น้ าท่ีไหลหลั่ง
ในเวลาท าทาน, น้ าท่ีหลั่ง
เพื่อแสดงการอุทิศ 

ทกฺขี (adj.) ผู้เห็น, ผู้สังเกตเห็น 
ทณฺฑ  (m.) ก้าน, ด้าม, ไม้, ท่อน

ไม,้ ไม้เท้า, ตะบอง, 
สินไหม, ทัณฑ,์ อาชญา, 
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การลงโทษ; การขู่บังคับ, 
ความรุนแรง 

ทณฺฑก (n.) ท่อนไม้, ไม้เท้า,  
ไม้เรียว, ด้าม 

ทธิ (n.) นมส้ม, นมเปรี้ยว 
ทนฺต 1 (m., n.) ฟัน, งา, เขี้ยว;  
 ท าด้วยงา, มีสีเหมือนงา, 
 2 (adj.) ผู้ฝึกฝนแล้ว, ซึ่ง

ได้รับการฝึกฝนแล้ว, ซึ่งถูก
ฝึกฝนแล้ว, ถูกทรมานแล้ว 

ทนฺธ (adj.) ช้า, เฉื่อยชา, โง,่ 
เขลา 

ทพฺพ (adj.,n.) ควร, สามารถ, 
ฉลาด, ซึ่งเหมือนไม,้ ซึ่งท า
ด้วยไม;้ ทรัพย์สมบัต,ิ 
ทรัพย์ (ท่ีอาศัยแห่งคุณ), 
วัสด,ุ เนื้อหาของวัตถุ,  
สิ่งที่ควรค่า, ต้นไม ้

ทพฺพี (f.)  ทัพพี, ช้อน 
ทยาล ุ(adj.) มีกรุณามาก,  

ผู้เปี่ยมด้วยความกรณุา 
ทล (n.) กลีบ, ใบหญ้า, ใบไม ้
ทส 1 (adj.) สิบ; ผู้เห็น, อัน

บุคคลพึงเห็น, ซึ่งเห็นได,้ 
เข้าใจได้  2  (m.) ขอบผ้า 

ทสกฺขตฺตุ (adv.) สิบครั้ง 
ทสฺสน (n.) การด,ู การมอง, การ

เห็น,  

การทราบ, การเข้าใจ., 
ความรู้ชัด, โสดาปตัติมรรค, 
ตา, สิ่งที่เห็นรูป, ทัศนะ, 
ความเห็น, ลัทธิ, ทฤษฎี; 
การแสดง 

ทสฺสนีย,-เนยฺย (adj.) ซึ่งควร
มองดู, ซึ่งควรแก่การเห็น, 
น่าด,ู น่าชม, สวย, งาม 

ทหร (adj., m.) หนุ่ม, เยาว;์ 
เด็กชาย,  

เด็กหนุ่ม, คนหนุ่ม 
ทหรก (adj.) เยาว,์ หนุ่ม 
ทฬฺห ํ(adv.) อย่างมั่นคง, อย่าง

แข็งแรง 
ทาน (n.) ทาน, การให,้ การเผื่อ

แผ,่ การแบ่งปัน, ความ
เอื้อเฟ้ือ, ของบริจาค; 
ความบรสิุทธ์ิ, 

ทายาท,-ทก (m., adj.) ทายาท, 
บุคคลผูร้ับมรดก, ผู้รับ
มรดก 

ทายิกา (f.) ทายิกา, หญิงผู้ให,้ 
หญิงผู้ถวาย, หญิงผู้อุปถัมภ ์

ทาร (m.) เมีย, ภรรยา 
ทารก (m.) ทารก, เด็กชาย 
ทาริกา (f.) ทาริกา, เด็กหญิง 
ทารุ (n.) ไม,้ ฟืน 
ทารุก (n.) ท่อนไม้, ฟืน 
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ทารุณ (adj.,n.) ทารุณ, ดุร้าย, 
หยาบคาย, ร้ายแรง, แรง; 
ภัย, สิ่งทีน่่ากลัว 

ทาส,-สก (m.) ทาส, คนรับใช้ 
ทาสี (f.) ทาส,ี ทาสหญิง, สาวใช้ 
ทิฏฺฐิ (f.) ทิฐิ, ความเห็น, ทฤษฎี, 

ความเชื่อถือ, ลทัธิ; 
ความเห็น 

ทิน (nt.) วัน, กลางวัน 
ทินกร (m.) ตะวัน, พระอาทิตย ์
ทิพฺพ (adj.) อันเป็นทิพย์, อัน

เป็นของแห่งเทวดา, ซึ่งมีใน
สวรรค,์ ดีเลิศ 

ทิว (m.) สวรรค;์ วัน 
ทิวส (n.,m.) วัน 
ทิวสกร (m.) ตะวัน, พระอาทิตย ์
ทิวสภาค (m.) ส่วนแห่งวัน, เวลา

กลางวัน 
ทิวา (in.)  ในวัน, กลางวัน 
ทิวากร (m.) ด ูทิวสกร 
ทิสา (f.) ทิศ 
ทิสาภาค (m.) ส่วนแห่งทิศ, 

ทิศทาง 
ทีฆ (adj.,m.) ยาว, นาน, สูง, 

ไกล; งู 
ทีป 1 (m.) ประทีป, ตะเกยีง;  

2 (m., n.) เกาะ, ทวีป;  
ที่พ่ึง;  3 (m.) รถที่หุม้ด้วย

หนังเสือเหลืองหรือเสือดาว 
ทีปก 1 (adj.) ซึ่งส่อง, ซึ่งแสดง, 

ซึ่งอธิบาย;  2 (m.) สุนัขล่า
เนื้อ; ประทีป;  3 (n.) เกาะ
เล็ก 

ทีปสิขา (f.) เปลวประทีป 
ทุ 1 (in.) เป็นอุปสรรคบ่งความ

ว่าช่ัว, ยาก, ล าบาก, ไม่ด,ี 
เลว, ร้าย, ทราม, ผิด,  
2 (adj.) สอง (มีใช้เฉพาะ
ในรูปสมาส เช่น ทุปฏฺฏ  
เป็นต้น) 

ทุกฺกร (adj.) ซึ่งท าได้โดยยาก 
ทุกฺข (n., adj.) สิ่งที่ทนได้ยาก, 

ความทุกข,์ ความล าบาก, 
ความไมส่บาย; ซึ่งเป็นทุกข์, 
ความน ามาซึ่งทุกข์ 

ทุชฺชาน (adj.) ซึ่งรู้ได้โดยยาก,      
ซึ่งเข้าใจยาก 

ทุนฺนิมิตฺต (n.) นิมิตชั่ว, ลางร้าย 
ทุนฺนิวารย (adj.) ซึ่งห้ามยาก 
ทุพฺพล (adj.) ผู้มีก าลังทราม,  

มีก าลังอ่อน, มีก าลังน้อย 
ทุพฺภิกฺข (n.) ทุพภิกขภัย, คราวท่ี

หาอาหารได้ยาก, ยามข้าว
ยากหมากแพง 

ทุม (m.) ต้นไม ้
ทุมคฺค (n.) ยอดไม ้
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ทุมตฺต (adj.) มีประมาณสอง, 
ประมาณสอง 

ทุลฺลภ (adj.) ซึ่งได้โดยยาก,  
ซึ่งหาได้ยาก 

ทุสฺส  1 (n.) ผ้า, เสื้อผา้; 2 (adj.) 
โน้น  

ทุสฺสีล (adj.) ผู้ทุศีล, ผู้มีศีลช่ัว,       
ผู้ประพฤติผิด 

ทุหิตุ (f.) ลูกสาว 
ทูต 1 (m.) ทูต, คนสื่อสาร, คนท่ี

น าข้อความไปแจ้งทั้งสอง
ฝ่าย;  2 (n.) การเล่น, การ
พนัน 

ทูรโต (in.) แต่ที่ไกล 
เทว (m.) เทพเจ้า, เทวดา;  

พระยม, ความตาย; สมมติ
เทพ, พระราชา; ฟ้า, 
ท้องฟ้า; ฝน, เมฆฝน 

เทวตา (f.) เทวดา 
เทวทูต (m.) เทวทูต ได้แก่ ความ

เจ็บและความตาย 
เทวปุตฺต (m.) เทพบุตร 
เทวราช (m.) เทวราชา, จอม

เทพ, พระอินทร ์
เทวโลก (m.) เทวโลก, สวรรค ์
เทวสิกํ (adv.) ทุกๆวัน 
เทว ี(f.) เทว,ี เจ้าแม,่ พระราช

เทว,ี ราชิน ี

เทสนา (f.) การแสดง, การชี้แจง, 
การอธิบาย, การสั่งสอน, 
การเทศก์; การแสดง 
(อาบัติ) 

เทห (m., n.) กาย, ร่างกาย 
โทลา (f.)  ชิงช้า 
โทส (m.) โทสะ, ความโกรธ, 

ความขัดเคือง, ความเกลียด
ชัง, ความมุ่งร้าย; โทษ, 
ความเสยีหาย, ความ
ผิดพลาด, ข้อบกพร่อง,  
ข้อควรต าหน ิ

ทฺวาร (n.) ทวาร, ประต,ู ช่อง, 
ช่องทาง, ทางเข้าออก 

ทฺวิ (adj.) สอง 
ทฺวิกฺขตฺตุ (adv.) สองครั้ง 
ทฺวิคุณ (adj.) คูณด้วยสอง, 

ทวีคูณ, สองเท่า 
ทฺวิช (adj.,m.) ซึ่งเกิดสองหน; 

พราหมณ;์ นก; ฟัน 
ทฺวิธา (in.) โดยสองส่วน, สอง

ส่วน, สองอย่าง 
ทฺวิธาปถ (m.) ทางสองแพร่ง, 

ทางแยก 
 

ธ 
ธงฺก (m.) กา, นกยาง, เหยี่ยว 
ธช (m.) ธง, ลักษณะ, 
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เครื่องหมาย 
ธชคฺค (n.) ยอดแห่งธงชัย 
ธชปตากา (f.) ธงชัยและธง 

แผ่นผ้า 
ธชินี (f.) เสนา, กองทัพ 
ธญฺญ  1 (n.) ข้าวเปลือก, ข้าว;  

2 (adj.) ผู้มีบญุ, ผู้มโีชคด,ี     
ผู้เคราะห์ด ี

ธน (n.) ทรัพย,์ สมบัต ิ
ธนปติ (m.) ธนบดี, เจ้าทรัพย,์ 

เศรษฐ ี
ธนปาล (m.) ผู้รักษาทรัพย,์  

ผู้เฝา้ทรัพย;์ ช้างธนบาล 
ธนิ (m.) เสียง 
ธนิก (adj.) ผู้มีทรัพย,์ เจ้าหนี้ 
ธนุ (n.) ธนู, ศร 
ธมฺม (m.,n.) พระธรรมค าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า; สภาวะ, 
ธรรมชาต;ิ ความจริง, บุญ, 
ความด;ี ความยุติธรรม; สิ่ง
ปรากฏการณ;์ ธรรมารมณ,์ 
อารมณ์ทางใจ; เจตสิก; 
เหตุพระธรรม 

ธรณี (f.) ธรณ,ี แผ่นดิน 
ธวล 1 (m.) สีขาว; 2 (adj.) ขาว, 

สะอาด 
ธานี (f.) เมือง, เมืองหลวง 
ธิต ิ(f.) ความทรงไว้, ความตั้งมั่น, 

ความมั่นคง, ความแน่วแน่, 
ความเพียร, ความพยายาม, 
พลังงาน, ปัญญา 

ธิติมนฺตุ (m,adj.) ผู้มีความตั้งใจ
มั่น, ผู้มีความเพียร, ผู้มี
ปัญญา 

ธุร 1 (m.,n.) ธุระ, กิจ, การงาน, 
หน้าท่ี, ความเพียร, แอก;       
2 (adj.) ใกล้, ติดต่อ 

ธุว 1 (n.) พระนิพพาน; 2 (adj.) 
ยั่งยืน, มั่นคง, เที่ยงแท,้ 
ถาวร 

ธุว ํ(adv.) ยั่งยืน, เที่ยงแท,้ 
แน่นอน 

ธูป (m.) ธูป 
ธูมเกตุ (m.) ไฟ, ดาวหาง,  

ดาวตก 
ธูมชาล (n.) กลุ่มแห่งควัน 
ธูมเนตฺต (n.) กล้องสูบบุหรี ่
ธูมสขิ (m.) ไฟ 
ธูลิ (f.) ธุลี, ฝุ่น 
เธนุ (f.) แม่โคนม 
โธว (adj.) อันล้าง, อันช าระ, อัน

ท าให้สะอาด 
 

น 
น (in.) ไม;่ หามไิด ้
นกุล (m.) พังพอน 
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นกฺก (m.) เต่า 
นกฺขตฺต (n.) นักษัตร, ดาว, ดาว

ฤกษ์, งานรื่นเริงตาม
ฤดูกาล 

นข (m.,n.) เล็บ 
นขก, นขี (adj.) มีเล็บ, 

ประกอบด้วยเล็บ 
นค (m.) ภูเขา 
นคร (n.) นคร, เมือง 
นคฺค (adj.) เปลือย 
นงฺคล (n.) ไถ 
นงฺคุฏฺฐ (n.) หาง 
นงฺคุล (n.) ดู นงฺคุฏฺฐ 
นจิร (adj.) ไม่นาน, สั้น 
นจิรสฺสํ (adv.) ไม่นาน 
นจฺจ (n.) การฟ้อนร า, การเต้นร า 
นจฺจก (adj.) ผู้ฟ้อนร า, การ

แสดง, ตัวละคร 
นจฺจน (n.) การฟ้อนร า, การ

เต้นร า, ร่ายร า 
นตฺตุ (m.) นัดดา, หลาน 
นที (f.) แม่น้ า, นที 
นทีกุญฺช (m.,n.) แอ่งน้ า 
นนุ (in.) มิใช่หรือ, ใช่ไหม 
นนฺท, นนฺทก (adj.)  ยินดี, 

เพลิดเพลิน, รื่นเริง,  
บันเทิง, พอใจ 

นนฺทา (f.) สระพระอินทร ์

นนฺทิ (f.) ความยินด,ี ความ
เพลิดเพลิน, ความรื่นเริง, 
ความบันเทิง, ความพอใจ, 
ความอยาก 

นภ (m.,n.) ฟ้า, ท้องฟ้า, หมอก 
นม (m.,n.) นอบน้อม, นับถือ 
นร (m.) นระ, คน, มนุษย,์ 

ผู้ชาย 
นรก 1 (m.) นรก, ทุคต,ิ สถานท่ี 

ทรมานผู้กระท าความชั่วซึ่ง
ตายไปแล้ว;  2 (m.) เหว 

นรกคฺค ิ(m.) ไฟนรก, เพลิง 
นล (m.) ไม้อ้อ, ไมเ้ลา 
นลาฏ (m.) หน้าผาก 
นลาฏกิา (f.) ท าหน้านิ่วคิ้วขมวด, 

หน้าบึ้ง, บ้ึง 
นลาต (m.) ดู นลาฏ 
นลิน (m., n.) บัว, น้ า 
นลินี (f.) กอบัว, สระบัว, สระน้ า 
นว (adj.) ใหม;่ หนุ่ม; เก้า 
นวก  1 (n.) หมวดเก้า; 2 (adj.) 

ผู้มาใหม,่ ผู้มีอายุน้อยกว่า 
นวโกวาท (m.) ค าสอนผู้บวช

ใหม ่
นวม (adj.) ที่เก้า 
นวมาลิกา (f.) มะลิซ้อน 
นวุติ (f.) เก้าสิบ 
นหานติตฺถ (n.) ท่าอาบน้ า 
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นหายน (n.) การอาบน้ า 
นาก (m.)  สวรรค ์
นาค (m.) นาค, งูใหญ่, 

ช้างพลาย,  ผู้ประเสริฐ,  
ต้นนากพุด, ต้นกากะทิง 

นาคร, นาคริก (adj.) ผู้อยู่ใน
เมือง, ชาวเมือง, อยา่ง
ชาวเมือง, สุภาพ, อ่อนโยน 

นาคราช (m.) นาคราช, ราชา
แห่งนาค, พญานาค, พญางู 

นาควน (n.) ป่าไม้กากะทิง, ป่า
กะถินพิมาน; ป่าท่ีมีช้าง, 
ป่าช้าง 

นาฏก 1 (m.) ตัวละคร, นักฟ้อน,  
นักเต้นร า, นักแสดง; 2 (n.) 
การแสดง, การละคร 

นาฏกิตฺถ,ี นาฏิกา (f.) นักฟ้อน
หญิง, นางละคร 

นาฏย (n.) การดีด, การส,ี การต,ี 
การเป่า, การขับ, การร้อง 

นานา (in.) นานา, ต่างๆ 
นานาจิตฺต (adj.) มีจิตใจแตกตา่ง

กัน, มีความคิดไม่
เหมือนกัน 

นานาปการ (adj.) มีประการ
ต่างๆ, สลับซับซ้อน 

นาภ,ิ นาภี (f.) สะดือ, ท้อง; ดุม
เกวียน, ดุมรถ 

นาม 1 (n.) นาม, ช่ือ, สิ่งไม่มีรูป
เช่น วิญญาณ; 2 (in.) มีชื่อ, 
ช่ือว่า 

นามคหณ (n.) การรับเอาช่ือ, 
การถือเอาซึ่งช่ือ 

นายก (m.) นายก;  ผู้น า, 
หัวหน้า, พระพุทธเจ้า 

นายิกา (f.) นายิกา, หญิงผู้น า
หรือเป็นค าศัพท์ความ
หมายถึงหัวหน้า 

นารี (f.) นาร,ี ผู้หญิง, นาง 
นาวา (f.)  เรือ 
นาวาติตฺถ (n.) ท่าเรือ 
นาวิก (m.) คนเรือ, นายเรือ, 

กลาสเีรือ, คนอยู่ในเรือ 
นาส (m.) ความเสื่อม, ความฉิบ

หาย, ความตาย 
นาสา (f.)  จมูก, งวงช้าง 
นาสิก (adj.) มีในจมูก, มีจมูก 
นาสิกา (f.) นาสิก, จมูก 
นาฬิ (f.) ทะนาน, เครื่องตวง;  

ล าต้น, กล้อง, หลอด 
นาฬิกา (f.) ล าต้น, หลอด, ขวด 
น ิ(in.) เข้า, ลง, ออก, ไม่ม ี
นิกร (m.) ฝูง, กลุ่ม, หมู่, พวก, 

ประชุม, มหาชน 
นิกาย (m.) นิกาย, ฝูง, หมู,่  

พวก, กอง, การรวบรวม 
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นิกฺขม (m.) การออกไป,  
การจากไป 

นิกฺขมน (n.) ดู นิกขฺม 
นิกฺเขป (m.) การวางลง, การ

เหวี่ยง, การทิ้ง, การสละ, 
การสรุปความ 

นิกฺเขปน (n.) ดู นิกฺเขป 
นิคณฺฐ (m.) นิครนถ,์ ผู้เปลือย, 

นักบวชศาสนาเชน 
นิคณฺฐี (f.) ดู นิคณฺฐ 
นิโคฺรธ (m.) ต้นนิโครธ, ต้นไทร 
นิฆาต (m.) ผู้ประหาร, ผู้ท าลาย,    

ผู้ฆ่า 
นิจฺจํ (adv.)  เป็นนิตย,์ ประจ า, 

เสมอๆ, เที่ยง, แท้, อย่าง
แน่นอน 

นิฏฐ (adj.) อันอาศัย, พึ่งพิง,  
จดจ่อ 

นิฏฐา (f.) ความส าเร็จ, ที่สุด,  
จบ, ความตกลง, ความ
หมดไป, การหายไป, การ
ตกลงอันดับ 

นิทสฺสน (n.) อุทาหรณ,์ ตัวอย่าง, 
การชี้แจง, เครื่องหมาย 

นิทาฆ (m.) ความแห้งแล้ง, 
ความร้อน, ฤดูร้อน, เหงื่อ 

นิทาน (n.) นิทาน, เหต,ุ เรื่อง, 
ต้นเหต,ุ การอ้างถึง, เล่า

เรื่อง, เรื่องนิยาย 
นิทฺทา (f.) นิทรา, ความหลับ, 

การนอนหลับ 
นิธิ (m.) ทรัพย์อันบุคคลฝังไว,้ 

ขุมทรัพย,์ สมบตั ิ
นินท, นินาท (m.) เสียง 
นินฺทา (f.) นินทา, ต าหน,ิ  

หาความ, ใส่โทษ 
นินฺนาท (m.) เสียงบันลือ, ความ

กึกก้อง, ท านองเพลง 
นิปาก (adj.) อันเจริญเต็มที,่  

อันสุกเต็มที ่
นิพทฺธ (adj.) เนืองๆ, สืบต่อกัน

ไป, ยั่งยืน; เป็นที่รบกวนใจ, 
ผูก, มัด 

นิพนฺธ (m.) ความผูกพัน, การยึด
มั่น, การรดัรึง, ติดต่อกัน
ไป; การรบเร้า 

นิพฺพ (n.) ชายคา 
นิพฺพตฺตน (n.) การเกิด, การ

เกิดขึ้น, การอุบัต,ิ การผลิต 
นิพฺพาณ (n.) พระนิพพาน, การ

ดับ, การท าลาย, ความสงบ
เย็น 

นิพฺพาน (n.) ดู นิพฺพาณ 
นิมฺมาณ (n.) การเนรมติ, การ

สร้าง, การประดิษฐ์ 
นิยต (adj.) ซึ่งเท่ียง, ซึ่งแน่นอน 
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นิยม (m.) นิยม, ความแน่นอน, 
การก าจัด, การละเว้น,  
การอดใจ, การจ าศีล, การ
ประพฤต ิ

นิยาม (m.) ความแน่นอน, การ
ก าหนด, แนวทาง, วิธี 

นิรตฺถ (adj.) ไร้ประโยชน,์ ไม่ได้
เรื่อง 

นิรตฺถก (adj.) ดู นิรตฺถ 
นิรตฺถกํ (adv.) ไร้ประโยชน์ 
นิรนฺตร (adj.) ไม่ขาดระยะ,  

สืบต่อ, ต่อเนื่อง, เนืองๆ 
นิรนฺตรํ (adv.) มีระหว่างออก

แล้ว, เนืองๆ, เรื่อยๆ, 
เสมอๆ 

นิรย (m.)  เหว, นรก 
นิรุทก (adj.) ไม่มีน้ า 
นิรุทฺธ (adj.) ซึ่งดับ, ซึ่งท าลาย, 

ซึ่งหมดไป 
นิโรค (adj.) ปราศจากโรค, 

แข็งแรง, เป็นสุขสบายด ี
นิโรธ (m.) ความดับ, ความ

ท าลาย, ความหมดสิ้น, 
การกั้น, อริยสจั, พระ
นิพพาน 

นิวาร (m.) การห้าม, การกีดกัน, 
การป้องกัน 

นิวารณ (n.) การห้าม, การ

ป้องกัน, การกีดขวาง 
นิวาส (m.) ที่อยู่, ที่อาศัย, การ

อยู่อาศัย 
นิวาสน  1 (n.) การประดับ

ตกแต่ง, การนุ่งห่ม,  
การแต่งตัว;  2 (adj.) ซึ่ง
ประดับตกแต่ง, ซึ่งนุ่งห่ม, 
ซึ่งแต่งตัว 

นิเวส (m.) นิเวส, ที่อยู่อาศัย,  
ที่พัก, บ้านเรือน 

นิเวสน (n.) ดู นิเวส 
นิสิต (adj.) คม, ลับ, แหลม 
นิสีทน (n.) การนั่ง, ทีน่ั่ง 
นิเสธ (m.) การห้าม, การป้องกัน 
นิเสธก (adj.) ผู้ป้องกัน, ผู้ห้าม 
นิเสธน (n.) ดู นิเสธ 
นิสฺสย (m.) ที่พ่ึง, ที่อาศัย, ความ

ประพฤติที่นอนเนื่องอยู่ใน
สันดาน 

นีจ (adj.)  ต่ า 
นีติ (f.) การน าไป, การแนะน า, 

กฎ, ข้อบังคับ 
น ุ(in.) หนอ 
เนกติก (m., adj.) โกง, 

หลอกลวง 
เนกฺขมฺม (n.) การออกบวช 
เนตุ (m.) ผู้น าไป 
เนตฺต (n.) เนตร, ตา 
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เนตฺติ (f.) รางน้ า, ท่อน้ า 
เนตฺติก (adj.) ผู้ทดน้ า, ผู้ท าน้ า     

เข้านา 
เนรญฺชรา (f.) ช่ือแม่น้ า 
โน (in.) ไม่ 
 

ป 
ป (in.) ทั่ว, ข้างหน้า, ก่อน, ออก 
ปกรณ (n.) การท าท่ัว, โอกาส, 

ต ารา, คัมภีร ์
ปการ (m.) การท าท่ัว, วิธี, 

อาการ, อย่าง, ชนิด 
ปกาส (m.) การประกาศ, แสง

สว่าง, การอธิบาย 
ปกาสน (n.) การประกาศ 
ปกิณฺณก (adj.) เรียงราย, 

กระจัดกระจาย, คละกัน 
ปกฺโกสน (n.), -นา (f.) ร้องเรียก 
ปกฺข (m.) ข้าง, ส่วน, ฝ่าย,  

สีข้าง, ปีก, ปักษ์, คนขา
เขยก, พรรค 

ปจฺจเวกขฺณ (n.) การพิจารณา, 
การไตร่ตรอง 

ปจฺจุปฏฺฐาน (n.) การบ ารุง 
ปจฺจสู (m.) ใกล้รุ่ง, เช้าตรู ่
ปจฺจสูกาล (m.) รุ่งสว่าง, เช้ามืด 
ปจฺฉโต (in.) ข้างหลัง 
ปจฺฉา (in.) ภายหลัง 

ปจฺฉิม (adj.) เกิดภายหลัง,  
มีในภายหลัง 

ปญฺจ (adj.) ห้า 
ปญฺจกขฺตฺตุ (adv.) ห้าครั้ง 
ปญฺจม (adj.) ที่ห้า 
ปญฺญาส (adj.) ห้าสิบ 
ปญฺห (m.) ค าถาม 
ปญฺหา (f.) ค าถาม 
ปฏากา (f.) ธง 
ปฏิ (in.) เฉพาะ, ตอบ, ทวน, 

กลับ 
ปฏิกูฏ (n.) การโกงตอบ 
ปฏิกูล (adj., n.) ปฏิกูล, น่า

เกลียด, น่ารังเกียจ, ซึ่ง
ขัดแย้ง; ความเป็นของน่า
รังเกียจ, ความเป็นของไม่
สะอาด 

ปฏิคฺคห (m.) การรับ, ผู้รับ, การ
ต้อนรับ, เครื่องรองรับ, 
กระโถน; ปลอกสวมนิ้วมือ
เมื่อเย็บจีวร 

ปฏิคฺคหณ (n.) ดู ปฏิคฺคณฺหน 
ปฏิคฺคาหก (adj.,m.) ผู้รับ,  

ผู้ยอมรับ, ผู้ถือเอา; 
ปฏิคาหก 

ปฏิคฺคาหณ (n.) ดู ปฏิคฺคณฺหน 
ปฏิญฺญา (f.) ปฏิญญา, ค ามั่น, 

สัญญา, การตกลง, การให้
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การเห็นชอบ, การอนุญาต 
ปฏิปกขฺ (m.,adj.) ปฏิปักษ,์ 

ฝ่ายตรงข้าม, ศัตร;ู ซึ่งเป็น
ปฏิปักษ ์

ปฏิปาฏิ (f.) ล าดับ 
ปฏิปาฏิก (adj.) ซึ่งเป็นไป

ตามล าดับ 
ปฏิพทฺธ (adj.) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง, 

ซึ่งเนื่องอยู,่ ซึ่งอาศัย, อัน
ติดอยู,่ อันผูกพัน 

ปฏิพล (adj.) สามารถ, ช านิ
ช านาญ 

ปฏิภาค (adj.,m.) มีส่วนเปรียบ
ได,้ ซึ่งเปรียบเทียบกันได,้          
ซึ่งคล้ายคลึง, เท่ากัน; ศัตร,ู 
ความเหมือนกัน, ความ
คล้ายคลึงกัน; ค าตอบ 

ปฏิภาณ,-ภาน (n.) ปฏิภาณ, 
ไหวพริบ, ความสามารถพูด
โต้ตอบได้ฉับไว, ความ
เฉียบแหลม, ความแจ่มแจ้ง 

ปฏิมคฺค (m.) ทางสวนกัน, ทาง
ขวางหน้า 

ปฏิรูป (adj.) 1. เหมาะ, ควร, 
สมควร, เหมาะสม; 2. (ใช้
เป็นบทหลังในรูปสมาส 
เช่น มิตฺตปฏิรูป เป็นต้น) มี
รูปเหมือน, คล้ายคลึง, 

เทียม, ปลอมแปลง 
ปฏิรูปเทสวาส (m.) การอยู่ใน

ประเทศอันสมควร, การอยู่
ในถิ่นที่เจริญ 

ปฏิลาภ (m.) การได้เฉพาะ,  
การบรรล,ุ การกลับได,้ 
การไดค้ืน 

ปฏิวจน (n.) การกล่าวตอบ, 
 การตอบ, ค าตอบ 

ปฏิวาท (m.) ค ากล่าวตอบ, 
ค าพูดย้อน, การสวนค า 

ปฏิเวธ (m.) การแทงตลอด,  
การเข้าใจตลอด, การรู้แจ่ม
แจ้ง, การบรรลุธรรม 

ปฏิสงฺขรณ (n.) การปฏิสังขรณ,์ 
การซ่อมแซม, การแก้ไข 

ปฏิสนธฺาน (n.) การสืบต่อ, การ
ต่อเนื่อง, การสมาน 

ปฏิสนธฺิ (f.) ปฏิสนธ,ิ การสืบต่อ, 
การเกิดใหม ่

ปฏิสมภฺิทา (f.) ปฏิสัมภิทา, 
ความแตกฉาน, ปัญญาอัน
แตกฉาน 

ปฏิเสธ (m.) การปฏิเสธ,  
การห้าม, การกีดกัน 

ปฏิเสธน (m.) ดู ปฏิเสธ 
ปฐม (adj.) ที่หน่ึง, ครั้งแรก,  

อันแรก 
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ปฐว ี(f.) แผ่นดิน, ปฐวีธาตุ 
ปณว (m.) บัณเฑาะว,์ กลอง

ต๊อก, กลองเล็ก 
ปณาม (m.) การนอบน้อม, การ

ไหว,้ การกราบไหว,้ การท า
ความเคารพ 

ปณิธาน (n.) การตั้งความ
ปรารถนา, การตั้งใจแน่ว
แน่, การตัดสินใจเดด็เดีย่ว 

ปณิธิ (m.) ดู ปณิธาน 
ปณีต (adj.) ประณตี, ดียิ่ง, เลิศ, 

ละเอียด, เรียบร้อย, อร่อย 
ปณฺฑก (m.) บัณเฑาะก,์ กะเทย 
ปณฺฑร (adj.,m.) ขาว, ขาว

เหลือง, ซีด; ช้างสกุลหนึ่ง
เป็นช้างเผือก 

ปณฺฑิต (adj., m.) ฉลาด; 
บัณฑิต, คนฉลาด 

ปณฺฑุ (adj.) เหลืองอ่อน, ขาว
เหลือง 

ปณฺฑุกมฺพล (n.) ผ้ากัมพลสี
เหลือง; ช่ือชนบทแห่งหนึ่ง
ในอินเดีย 

ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน (n.) แท่น
ศิลาที่มสีีเหมือนผ้ากัมพล, 
ช่ือแท่นที่ประทับนั่งของ
พระอินทร ์

ปณฺณ,-ณก (n.) ใบไม,้ ใบไม้

ส าหรับเขียนหนังสือ, 
จดหมาย, หนังสือ, ขน, ปีก 

ปณฺณรส (adj.) สิบห้า 
ปณฺณรสี (f.) ดิถีที่สิบห้า, ขึ้นหรือ

แรม 15 ค่ า 
ปณฺณาการ (m.) บรรณาการ,  

สิ่งที่ไปกับสาสน,์ ของขวัญ 
ปณฺณาส (adj.) ดู ปญฺญาส 
ปณฺณิ (f.) ใบไม ้
ปณฺห (n.) เช้า, เวลาเช้า 
ปณฺห,ิ-หิกา (f.) ส้นเท้า 
ปณฺห ี(adj.) มีส้นเท้า 
ปตน (n.) การตก, การหล่น 
ปตากา (f.) ธง, ธงแผ่นผ้า 
ปติ  1 (m.) ผัว, นาย, เจ้าของ;  

2 (adj.) เป็นเจ้า, เป็นใหญ,่ 
เป็นนาย, เป็นหัวหน้า;  
3 (in.) ห้าม; ทวน; มั่น; 
หยุด; เหมือน; ทีต่ั้ง; ต่อ
หน้า; รู้ตลอด; กลับ, ท าอีก; 
เนืองๆ; สรรเสริญ; เหต;ุ 
ลักษณะ 

ปตฺต 1 (m.) บาตร; 2 (n.) ใบไม้; 
กลีบ (บัว);  ขนนก, ปีกนก  

ปตฺตก (n.) ภาชนะหรือบาตรเล็ก 
ปตฺตจีวร (n.) บาตรและจีวร 
ปตฺถนา (f.) ความปรารถนา, 

ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, 
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ความประสงค,์  ความ
อยากได,้ ความอ้อนวอน 

ปตฺถร (m.) แท่น, แผ่นกระดาน, 
แผ่นศิลา; การปูลาด, การ
แผ่ออก 

ปถ (m.) ทาง, หนทาง, ถนน,  
วิถี, แนว, คลอง 

ปท (n.) บท, ค าพูด; เท้า, 
รอยเท้า, ก้าว; ทาง; เหต,ุ 
มูลเค้า, สถานท่ี, ที่ควร
ด าเนินให้ถึง, นิพพาน 

ปทจาริกา (f.) หญิงเดินรับใช้, 
หญิงรับใช้ 

ปทปี (m.) ประทีป, ตะเกียง, 
โคมไฟ, เครื่องส่องแสง 

ปทุม (n.) ดอกบัว, บัวหลวง; ช่ือ
นรกขุมหนึ่ง 

ปทุมก (n.) ดู ปทุม 
ปทุมสร (m.,n.) สระดอกบัว 
ปทุมินี (f.) บัวหลวง; สระบัว 
ปเทส (m.) ประเทศ, เขตแดน, 

ถิ่น, บริเวณ, ส่วน, สถานท่ี; 
เกรียก, มาตราวดั (ยาว
เท่ากับระยะระหว่างนิ้วแม่
มือกับน้ิวช้ีคืบออกให้ตรง), 
หนึ่งคืบ 

ปทฺม (n.) ดู ปทุม 
ปทฺมก (m., n.) บัวบก, 

ผักหนอก; ช่ือต้นไม้ชนิด
หนึ่ง 

ปนฺถ (m.) ทาง, ถนน 
ปนฺถก (m.) คนเดินทาง 
ปป (n.) น้ า 
ปปา (f.) บ่อน้ า, ที่เก็บน้ าเพื่อ

บริการแก่คนเดินทาง,  
ที่บริการน้ า 

ปพฺพชฺชา (f.) บรรพชา, การสละ
ชีวิตครองเรือนออกบวช, 
การบวชโดยเฉพาะของ
สามเณร 

ปพฺพต (m.) บรรพต, ภูเขา, 
เทือกเขา, ลูกเขา, หินผา; 
ชาวเขา, นักปีนเขา 

ปภงฺค, ปภงฺค ุ(adj.) แตก, หัก,  
ผ,ุ พัง, เปราะ, เปื่อย 

ปภว (m.) แหล่ง, ต้นเค้า, 
สาเหต;ุ ต้นน้ า 

ปภสฺสร (adj.,m.) เลื่อมพลาย, 
ผ่องใส, สดใส, บริสุทธ์ิ 

ปภา (f.) แสงสว่าง, รัศม,ี ความ
สุกสกาว 

ปภากร (m.) ดู ปภงฺกร 
ปมชชฺน (n.),-ชนา (f.) ความ

ประมาท, ความมัวเมา, 
ความเลินเล่อ, ความเผลอ
สต,ิ ความปล่อยปละละเลย 
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ปมทา (f.) ผู้หญิง, สตร ี
ปมา (f.) การนับ, ประมาณ, 

ความรู้อันเป็นประมาณได ้
ปมาณ (n.) ประมาณ, การนับ,  

ขนาด, จ านวน; ขีดขั้น, 
ขอบเขต; มาตรฐาน, สิ่งที่
ถือเอาเป็นประมาณได;้ 
ช่อง, ระยะกาล; เหต ุ

ปมาท (m.) ความประมาท, 
ความเลินเล่อ, ความเผลอ
สต,ิ การปล่อยปละละเลย 

ปมุข 1 (adj.) ซึ่งเป็นมุข, ซึ่งเป็น
หัวหน้า, ซึ่งเป็นประธาน,      
ซึ่งเป็นใหญ,่ ซึ่งส าคัญยิ่ง; 
2 (n.) ส่วนหน้า, ส่วนท่ียื่น
ออกมาข้างหน้า, หน้ามุข
บ้าน, ระเบียง; คิ้ว, ขนตา, 
ดวงตา 

ปมุท (m.) สัตว์; ความยินด,ี 
ปราโมทย ์

ปโยชน (n.) ประโยชน,์ การใช้, 
การประกอบ, การน าไปใช้ 

ปร (adj.)  อื่น, ต่าง, ภายนอก,   
เบื้องหน้า 

ปรภาค (m.) ส่วนอ่ืน, ส่วนนอก 
ปรมฺปรา (f.) ความสืบเนื่องต่อๆ   

กันมา, ความสืบเนื่อง, การ
สืบเนื่องต่อกันมา, การ

ต่อเนื่อง, อันดับ 
ปริกฺขาร (n.) เครื่องใช้ 
ปริกฺเขป (m.) การล้อมรั้ว, รั้ว, 

คอก, การปิดรอบๆ 
ปริจรณ (n.) การรับใช้, ความ

พอใจ, ความประพฤติ
รอบคอบ  

ปริชานน (n.),-นา (f.) ความรอบ
รู้ 

ปริญฺญา (f.) รู้รอบ 
ปริพฺพาชก (m.) นักบวชนอก

พระพุทธศาสนา 
ปริภาส (m.) การบริภาษ,  

การว่าร้าย, การตเิตียน, 
การดูหมิ่น 

ปริภาสก (adj.) ผู้บรภิาษ, 
 ผู้ติเตยีน, ผู้เย้ยหยัน 

ปริโภค (m.) การบริโภค, การใช้
สอย, เครื่องใช้ 

ปริมาณ (n.) การนับ, การกะ, 
การก าหนด 

ปริเยสนา (f.) การแสวงหา, การ
เที่ยวเสาะหา 

ปริโยสาน (n.) ที่สุด, บนสุดท้าย,  
การจบ, การรวบยอด 

ปริรกฺขน (n.) การรักษา 
ปริวาร (m.) ผู้แวดล้อม,  

คนติดตาม, ของสมทบ 
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ปริสา (f.)  บริษัท, หมู่, คน
รวมกัน 

ปริสุทธิ (f.) ความหมดจด 
ปลฺลงฺก (m.) บัลลังก์, แท่น

นั่งขัดสมาธ ิ
ปวฑฺฒ (adj.) เจริญ, งอกงาม, 

ใหญ,่ แข็งแรง 
ปวฑฺฒน (n.) ความเจริญ, ความ

งอกงาม 
ปวตฺตน (n.) ความเป็นไป, การ

ด าเนินไป, การเคลื่อนไป, 
การเป็นไป, การด ารงอยู ่

ปวารณา (f.) ปวารณา, การเปดิ
โอกาสให้ตักเตือนกันใน
คราวออกพรรษาของสงฆ;์ 
การอนุญาตให้ขอสิ่งของได ้

ปเวณิ (f.) ช้องผม, ผมที่ผูกไว้
หรือมวยผม; เชื้อสาย, 
ประเวณ,ี ประเพณ;ี เสื่อ, 
เครื่องลาด 

ปเวส (m.) การเข้าไป 
ปเวสก (adj.) ผู้เข้าไป 
ปเวสน (n.) ดู ปเวส 
ปสํสน (n.), ปสํสา (f.) การ

สรรเสริญ, การยกย่อง, 
การชมเชย 

ปสาท (m.,n.) ความผ่องใส, 
ความเบิกบาน, ความ

บริสุทธ์ิ, ความยินด,ี ความ
พอใจ, จิตที่มีความสุขผ่อง
แผ้ว, ศรัทธา, ความสงบ
ระงับ; ประสาท เช่น 
"ประสาทตา" เป็นต้น 

ปสฺส (m.,n.) ข้าง, สีข้าง, ปีก, 
เนินผา 

ปสฺสาว (m.) เยี่ยว, ปัสสาวะ 
ปสฺสาส (m.) การหายใจออก 
ปหรณ (n.) การประหาร, การ

ทุบตี, เครื่องประหาร, 
เครื่องทุบต ี

ปาการ (m.) ป้อม, ปราการ, 
ก าแพง 

ปาจริย (m.) อาจารย์ของ
อาจารย,์ อาจารย์ผู้ใหญ,่ 
ปรมาจารย ์

ปาจีน (n.) ทิศตะวันออก 
ปาฐสาลา (f.) โรงเรียน 
ปาณ (m.) สัตว,์ ชีวิต, ลมหายใจ, 

ปราณ 
ปาณก (m.) สัตว์มีชีวิต, หนอน, 

แมลงต่างๆ 
ปาณาติปาต (m.) การท าลาย

ชีวิตสัตว์ให้ล่วงไป 
ปาณิ (m.) มือ, ฝ่ามือ ; สัตว์; 

เครื่องมือท าด้วยไม้ของช่าง
ปูน, เกรียง 
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ปาณิกา (f.) ช้อน, ทัพพี, ของใช้
คล้ายกับมือ (เกรียงส าหรับ
ถือปูน) 

ปาณี (m.,adj.) สัตว์มีชีวิต; ผู้มี
ลมปราณ 

ปาตราส (m.) อาหารเช้า 
ปาโต, ปาโตว  (in.) เช้า, แต่

เช้าตรู ่
ปาเถยฺย (n.) เสบียง, เสบียงทาง 
ปาท (m.,n.) เท้า, เชียง, เสี้ยว, 

เศษหนึ่งส่วนสี;่ ราก, ปุ่ม 
ปาน (n.)  การดื่ม; น้ าดื่ม, 

น้ าเชื่อม, น้ าหวาน 
ปานก (n.) น้ าดื่ม 
ปาป (n.,adj.) ช่ัว, ความเลว

ทราม, ความไม่ด;ี ช่ัว, ร้าย, 
ไม่ด,ี เป็นบาป 

ปาปก (adj.) ดู ปาป  
ปาปกมฺม (n.) กรรมชั่ว, การ

กระท าท่ีช่ัวช้า 
ปาโมกุข (adj.) เลิศ, ประเสริฐ,     

อันก่อน, ประมุข 
ปาโมกฺขาจริย (m.) อาจารย์ผู้

เป็นหัวหน้า, อาจารย์ผูเ้ป็น
ใหญ,่ อาจารยผ์ู้เป็น
ประธาน 

ปารค ู(adj.) ผู้ถึงฝั่ง, ผู้บรรลุพระ
นิพพาน 

ปารํ (adv.) ฝั่งโน้น 
ปาล (m.) การปกครอง, การ

รักษา 
ปาลิ, ปาฬิ (f.) แถว, แนว, 

สะพาน; ระเบียบ, แบบ
แผน; คัมภรี์ชั้นพุทธพจน์, 
ภาษาที่ใช้เขียนพระพุทธ
พจน์ 

ปาส (m.) มวยผม; บ่วง; แร้ว;        
รูลูกดมุ 

ปาสาณ (m.) หิน 
ปาสาท (m.) ปราสาท, ราชวัง, 

คฤหาสน,์ เทวาลัย, เรือน
สี่เหลี่ยม 

ปาสาทิก (adj.) น่ารัก, น่า
เลื่อมใส, น่าพอใจ 

ปิ (in.) แม้ว่า, ผิว่า, แต่,  
ถึงกระนั้น, บางท,ี อย่างไร
ก็ด,ี สมควร, ด้วย, 
เหมือนกัน 

ปิงฺก, ปิงฺค(m.) หน่อไม,้ หน่อ,        
สีเหลือง, สีน้ าตาล 

ปิงฺคล (adj.) สีน้ าตาล, สีด าแดง 
ปิฎก (n.)  กระจาด, ตะกร้า, 

กระเช้า; พระไตรปิฎก, 
ต ารา, ปริยัต ิ

ปิฎฐ (n.)  หลัง, ด้านหลัง; พื้น; 
แป้ง, ผง 
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ปิฎฐ ิ(f.) หลัง, ด้านหลัง,  
ข้างบน, ยอด 

ปิฐก (m.,n.) หม้อ, กระทะ, ตุ่ม 
ปิณฺฑ,-ฑก (m.) ก้อน, ก้อนข้าว, 

การเลีย้งชีพ, ร่างกาย, การ
ประมวล 

ปิณฺฑปาต (m.) การบณิฑบาต, 
การยังก้อนข้าวให้ตกไป 
(ในบาตร) 

ปิติ (f.) ความยินด,ี ความช่ืนชม 
ปิตุฆาต (m.) การฆ่าพ่อ 
ปิตุจฺฉา (f.) น้องสาวของพ่อ,  

อาหญิง; ป้า 
ปิตุล (m.) ลุง, อา 
ปิตุลาน ี(f.) ดู ปิตุจฺฉา 
ปิปฺปล (n.) พริกไทย, พริกข้ีหน,ู 

พริกช้ีฟ้า 
ปิย (adj.) อันเป็นที่รัก, อันเป็นที่

พอใจ 
ปิวน (n.)  การดื่ม, เครื่องดื่ม 
ปิสาจ,-จก (m.) ปีศาจ, ผ,ี สัตวม์ี

กายทิพย์จ าพวกหนึ่ง 
ปีสาจ ี(f.) หญิงแม่มด 
ปีฐ (n.) ตั่ง, ที่น่ัง, แคร,่ ร้าน,  

ที่วางของขาย 
ปีฐสปฺป ี(m.) คนง่อย, คนเปลีย้ 
ปีติ (f.) ความอิ่มใจ, มีความยินด ี
ปุคฺคล (m.) บุคคล, ปัจเจกชน 

ปุจฺฉ (n.)  หาง 
ปุจฺฉก (adj.) ผู้ถาม 
ปุจฺฉน (n.) ปุจฺฉา (f.) การถาม, 

การสอบสวน, การเช้ือเชิญ 
ปุญฺฉน (n.) เช็ด, ถู, ช าระ, กวาด 
ปุณฺฑริก (n.) ดอกบัวขาว; เสือ

ลาย, ช่ือช้างประจ าทิศ
อาคเนย;์ มะม่วงอย่างเล็กมี
รสหวาน 

ปุณฺฑริกา (f.) สระบัวขาว 
ปุณฺณ (adj.) บริบูรณ,์ เต็ม 
ปุตฺต (m.) บุตร, ลูกชาย 
ปุตฺตก (m.) บุตรน้อย, ลูกชาย

คนเล็ก 
ปุตฺตทาร (m.) บุตรและภรรยา,    

ลูกและเมีย 
ปุถุชชฺน (m.) ปุถุชน, สามัญชน, 

คนต่ า, คนหลง 
ปุน (in.) อีก, ซ้ า, แตกต่าง 
ปุนทิวส (m.) วันใหม่, วันรุ่งขึ้น 
ปุนปฺปุน ํ(in.) บ่อยๆ, ซ้ าๆ,  

ซากๆ, เนืองๆ 
ปุปฺผ (n) ดอกไม;้ เลือด, ระดู

ของหญิง 
ปุพฺพกมุม (n.) บุพพกรรม, กรรม

ที่ท าไว้ในชาติก่อน 
ปุรโต (in.) ข้างหน้า 
ปุรา (in.) ก่อน, ในกาลก่อน 
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ปุราณ (adj.) เก่า, โบราณ 
ปุริม (adj.) เกิดก่อน, มีมาก่อน 
ปุริส (m.) บุรุษ, ผู้ชาย 
ปูชา (f.) การบูชา 
ปูว (m.,n.) ขนม 
ปูวิก (m.) คนขายขนม 
เปต (m.,adj.) เปรด; ตายไปแล้ว 
เปม (n.) ความรัก 
โปกฺขร (n.)บัว, ใบบัว, ปลาย

งวงช้าง 
โปกฺขรณี (f.) สระบัว 
โปต (m.)  เรือก าปั่น 
โปตก (m.) สัตว์อ่อน, ลูกอ่อน 
โปตฺถก (m.,n.) หนังสือ, ผ้า

เปลือกไม ้
ปฺลว (m.) แพ, ทุ่น 
ปฺลวน (n.) การกระโดด,  

การลอย 
 

ผ 
ผรสุ (m.)  ขวาน 
ผรุส (adj.) หยาบ, คาย,  

กล้าแข็ง, ดุร้าย 
ผล (n.) ผล, ผลไม,้ เหตุผล, ผล

จากเหต;ุ ใบมีด, ใบดาบ; 
ลาภ, ประโยชน ์

ผลก (m.) โล,่ แผ่นกระดาน 
ผลฺลว (n.) หน่อ, ช่อ 

ผสฺส (m.,adj.) ความสัมผสั, 
ความถูกต้อง, ความ
กระทบ; อารมณ์ที่มา
กระทบ;  ซึ่งได้รับ
ความรูส้ึก 

ผาณิต (n.) น้ าอ้อย, น้ าตาล 
ผารุก (adj.) ขม 
ผาลน (n.) การแตก, การท าให้

แตก, การผ่า 
ผาสุ 1(m.,n.) ความสะดวก, 

ความสบาย, ความง่าย, 
ความผาสุก; 2 (adj.) สุข, 
สะดวก, สบาย, ง่าย 

ผาสุก (adj.) ดู ผาสุ 
เผณ, เผณก (n.) ฟองน้ า,  

คลื่นน้ า 
 

พ 
พก (m.) นกยาง, ช่ือของผู้อยู่

อาศัยในพรหมโลก 
พกุล (m.) ไม้พิกุล 
พณ (m.)  เสียง 
พนฺธ (m.) เครื่องผูก, เครื่องมดั; 

บ่วง, แร้ว, จั่น, เครื่องล่าม
เท้า 

พนฺธน (n.) ดู พนฺธ 
พนฺธนาคาร (n.) เรือนจ า, คุก, 

ตะราง 
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พนฺธนาคาริก (m.) คนคุก, 
นักโทษ, ผู้ควบคุมนักโทษ 

พพฺพุ, พพฺพุก (m.)  แมว, เสือ
ปลา, พังพอน 

พล (n.,m.) เสนา, กองทัพ;  
ก าลัง, อ านาจ; ความหนา  

พลีน (m.) แมงป่อง 
พหุชน (m.) คนจ านวนมาก 
พหุปฺผล (adj.) มีผลมาก 
พหุสุต, พหุสฺสุต (adj.) พหูสุต, ผู้

มีความรูม้าก, ผู้คงแก่เรียน, 
ผู้ไดย้ินได้ฟังมาก, 
นักปราชญ ์

พาธ (m.) การเบียด, การเสียดส,ี 
การกระทบ, การยัดเยียด 

พาล (m.,adj.) ลูก, เด็ก; คนโง,่ 
คนพาล; ผม หรือขน 
(เพี้ยนมาจาก วาล); อ่อน, 
โง,่ เขลา 

พาลก (adj.) เด็ก, เด็กหนุ่ม 
พาหน (n.) พาหนะ, เครื่องน าไป, 

เครื่องขับข่ี 
พาหา (f.) แขน, เสา, ด้าม 
พาหิร (adj.) ภายนอก, ข้างนอก, 

ต่างแดน 
พาหุ (m.,f.) ดู พาหา 
พินฺทุ (n.) หยาดน้ า, จุดเล็กๆ, 

เล็กน้อย 

พิมฺพ (n.) รูป, รูปเปรยีบ, รูปดวง
อาทิตย์หรือดวงจันทร,์ 
ลูกพิมพิกา, ลูกมะกล่ า
หลวง, ต าลึง 

พิล (n.) ช่อง, โพรง, ร,ู ปล่อง, 
ส่วน 

พิลงฺค (m.) น้ าส้ม, น้ าผักดอง 
พิลาล (n.) เกลือชนิดหนึ่งซึ่งท า

กันใกล้ฝั่งทะเลโดยผึ่งแดด
ให้สุก 

พิลฺล (m.) มะตูม 
พิสาล (adj.) ไพศาล, กว้างขวาง 
พิฬาร, พิฬาล (m.)  แมว, เสือ

ปลา 
พีช (n.) พืช, เมล็ดพืช, เชื้อ

สืบพันธุ,์ น้ ากาม, ไข่ (เช้ือ
สบืพันธุ์ของหญิง), อวัยวะ
สืบพันธุ;์ ธาต,ุ เหตุ, เค้ามลู 

พีชก (m.) หน่อ, ตาต้นไม,้ เชื้อ
แถว, เด็กเล็ก ๆ 

พุทฺธ 1 (m.) พระพุทธเจ้า; ผู้
บรรลุอนุตตรสัมมาสมัโพธิ
ญาณ;     2 (adj.) ผู้รู,้ ผู้
ตื่น, ผู้เบิกบานอยา่งเต็มที ่

โพธิ (f.) ปัญญาเครื่องตรสัรู,้ 
โพธิญาณ; ต้นไม้ชนิดหนึ่ง    
ช่ือโพธิ 

พฺยคฺฆ (m.) เสือโคร่ง 
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พฺยคฺฆีนส (m.) เหยี่ยว 
พฺยญฺชน (n.) ตัวหนังสือ, 

พยัญชนะ, เครื่องหมาย; 
กับข้าว 

พฺยตฺต (adj.) ผู้มีปัญญา, ผู้ฉลาด,    
ผู้คงแก่เรียน 

พฺยตฺตตา (f.) ความเป็นผู้ฉลาด, 
ผู้คงแก่เรียน 

พฺยาธิ (m.) พยาธ,ิ  ความ
เจ็บป่วย, ความป่วยไข ้

พฺยุห, พฺยูห (m.) กระบวน, พวก, 
หมู ่

พฺรหฺม (m.) พระพรหม 
พฺราหฺมณ (m.) พราหมณ ์
พฺราหฺมณี (f.) พราหมณผ์ู้หญิง,   

นางพราหมณ ี
 

ภ 
ภกฺข (n.)  อาหาร, เหยื่อ 
ภค (n.)  โชค, ส่วน, อวัยวะหญิง 
ภควนฺต ุ(m,adj.) ผู้มีโชค 
ภคิน ี(f.) พี่น้องหญิง, น้องหญิง 
ภจฺจ (m.) การเลี้ยงด ู
ภฏ (m.) ทหาร, ต ารวจ 
ภเณ (อ.) แน่ะพนาย ใช้เรียกคน

ที ่ ต่ ากว่า 
ภณฺฑ,-ฑก (n.) สิ่งของ, สินค้า 
ภณฺฑน (n.) การทะเลาะ, ข้อ

พิพาท 
ภณฺฑาคาร (m.) โรงเก็บสินค้า, 

ร้านค้า 
ภณฺฑาคาริก (m.) ผู้ดูแลสินค้า, 

ผู้รักษาห้องเก็บของใช้ 
ภณฺฑ ุ(m.) คนหัวโล้น 
ภณฺฑุกมฺม (n.) การโกนหัว 
ภตก (m.) คนรับจ้าง, กรรมกร 
ภติ (f.) ค่าจ้าง, บ าเหน็จ 
ภตฺต (n.) ข้าวสุก, อาหาร 
ภตฺตการ (m.) คนท าอาหาร,  

พ่อครัว 
ภตฺตกิจฺจ (n.) การกินอาหาร 
ภตฺตคฺค (n.) ห้องอาหาร, โรง

อาหาร 
ภตฺติ (f.) การคบหา, การ

จงรักภักด,ี การเช่ือถือ, 
การติดตาม; การจ าแนก 

ภตฺตุ (m.) ผู้เลี้ยง, สาม ี
ภทนฺต, ภทฺทนฺต (adj.) ท่านผู้

เจริญ, พระผูเ้ป็นเจ้า, 
พระคุณเจ้า (ใช้ส าหรับ
พระสงฆ์) 

ภทฺท (adj.) เจริญ, ด,ี สง่างาม 
ภทฺทา, ภทฺทิกา (f.) หญิงท่ีมี

ความเจรญิด ี
ภทฺเท (in.) แน่ะ, ดูกร, ข้าแต่นาง    

ผู้เจรญิ 
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ภทฺร (adj.) ดู ภทฺท 
ภนฺเต (in.) ข้าแตท่่านผู้เจรญิ ใช้

เรียกพระผู้ใหญ ่
ภมร (m.) แมลงภู,่ ตัวต่อ 
ภย (n.) ความกลัว, ภัย 
ภยงฺกร (adj.) น่ากลัว, น่า

หวาดเสยีว, ดุร้าย 
ภรณ (n.)  การเลี้ยง, การแบก

หาม 
ภริยา (f.) ภรรยา 
ภว (m.) ความเป็น, ความเจรญิ, 

ความเกิด; ภพ 
ภาค (m.) ส่วน, ข้าง, ฝ่าย 
ภาคเินยฺยา (f.) ลูกสาวของพี่น้อง

หญิง, หลานสาว 
ภาค ี(adj.) ผู้มีส่วน 
ภาชก (m.) ผู้แบ่ง, ผู้แจก 
ภาชน (n.) การแบ่ง, การแจก, 

เครื่องใช้ส าหรับใส่ของ เช่น 
ชาม, ถ้วย, ถาด, จาน  
เป็นต้น 

ภาณี (m,adj.) ผู้สวด, ผู้กล่าว, 
คนช่างพูด 

ภาติก, ภาตุ (m.) พี่ชาย, 
น้องชาย 

ภาน ุ(m.) แสงสว่าง, พระอาทิตย ์
ภาร (m.)  ของหนัก, ธุระที่หนัก, 

การงานท่ีหนัก 

ภาริก (adj.) หนัก, เต็มไปด้วย
ภาระ 

ภาริย (adj.) หนัก, อาการหนัก 
ภาริย (m.) ความเป็น, ความ

ปรากฏ 
ภาวนา (f.) การท าให้มี, การท า

ให้เป็น, การท าให้เกิด 
ภาสา (f.)  ภาษา, ค าพูด 
ภิกฺขา (f.) อาหาร, ขอให้ทาน 
ภิกฺขาจาร (m.) การเที่ยวขอ 
ภิกฺข ุ(m.) ผู้ขอ, ภิกษ ุ
ภิกฺขนุ ี(f.) ภิกษุณ ี
ภิตฺติ (f.) ฝาเรือน, ฝา 
ภิตฺติปาท (m.) เชิงฝา 
ภิยฺโย, ภิยฺโยโส (in.) โดยยิ่ง 
ภีม, ภีสน (adj.) น่ากลัว 
ภุช (m.) ขนด, งวงช้าง 
ภุชค (m.) ผู้ไปด้วยขนด, งู, นาค 
ภูธร (m.) ผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน,     

พระเจ้าแผ่นดิน, ภูเขา 
ภูม ิ(f.) แผ่นดิน, พื้น, ช้ัน 
เภริ (f.) กลอง 
เภสช, เภสชฺช(n.) ยา 
โภ (in.) ท่านผู้เจริญ 
โภค (m.)  การใช้สอย, เครื่องใช้, 

สมบัต,ิ โภคะ 
โภคี (m.) งู, นาค, คนมีทรัพย ์
โภชน (n.) การบริโภค, อาหาร 
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ม 
มกร (m.) มังกร 
มกส (m.) ยุง, ริ้น 
มกุฏ (m.) มงกุฎ, ยอด 
มกฺกฎ (m.) ลิง 
มกฺกฏก (m.) แมงมุม 
มกฺขกิา (f.) แมลงวัน 
มคฺค (m.) ทาง, หนทาง 
มคฺคกฺขายี (adj.) ผู้บอกทาง 
มคฺคเทสก (adj.) ผู้ช้ีทาง 
มงฺคล (n.) มงคล, โชคด,ี สิ่งที่

น ามาซึ่งความสุขความ
เจริญ 

มจฺจุ (m.) ความตาย 
มจฺจุราช (m.) เจ้าแห่งความตาย 
มจฺฉ (m.) ปลา 
มจฺฉณฺฑ (m.) ไข่ปลา 
มจฺฉพนฺธ (m.) ชาวประมง 
มจฺฉร, มจฺฉริย (n.)  ความ

ตระหนี ่
มจฺฉิก (m.) คนขายปลา, คนจับ

ปลา 
มจฺเฉร (n.) ดู มจฺฉร 
มชชฺ (n.) น้ าเมา 
มชชฺน (n.) เมา, มัวเมา, เช็ค, 

กวาด 
มชชฺาร (m.) แมว 
มชฺฌ (m.) ท่ามกลาง, เอว 

มชฺฌิมา (f.) นิ้วกลาง 
มญฺจ (m.) เตียง 
มญฺจก (m.) เตียงน้อย, บัลลังก ์
มญฺชร (m.) เครื่องประดับเท้า 
มญฺชรี (f.) ช่อ, พวง 
มญฺชุ (adj.) เสน่ห,์ สวยงาม, 

ไพเราะ 
มญฺชูสา (f.) หีบ, กระเช้า, 

ตะกร้า 
มญฺเญ (in.) เข้าใจว่า, นึกว่า, 

เห็นจะ 
มฏฺฏ (adj.) เกลี้ยง 
มฏฺฐ (adj.) ดู  มฏฺฏ 
มณ ิ(m.) แก้วมณ ี
มณิการ (m.) ช่างแก้วมณ ี
มณิสปฺป (m.) งูเขียว 
มณฺฑ (m.,adj.) ฟอง, กาก, 

ตะกอน, สุรา; ใสมาก,  
ผ่องใส 

มณฺฑน (n.) การแต่ง, 
เครื่องประดับ 

มณฺฑป (m.) เรือนยอด 
มณฺฑล (n.) บริเวณ, วงรอบ 
มณฺฑุก,-ฑูก (m.) กบ 
มตก (adj.) คนตาย 
มตกภตฺต (n.) อาหารอุทิศให ้

คนตาย 
มต ิ(f.) ความรู,้ ความเห็น 
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มตฺตญฺญุตา (f.) ความพอดี 
มตฺตญฺญ ู(adj.) ผู้รู้ประมาณ 
มตฺตา (f.) ประมาณ, ย่อมเยา, 

พอควร 
มตฺติกา (f.) ดินเหนียว 
มตฺถก (m.) หัว, ยอด 
มทิรา (f.)  น้ าเมา 
มทฺทว (n.) ความอ่อนโยน 
มธ ุ(n.) น้ าผึ้ง 
มธุกร (m.) ผู้ท าน้ าผึ้ง, ผึ้ง 
มธุคณฺฑ, มธุปฏล (m.) รวงผึ้ง 
มธุร (adj.) มีความหวาน, 

ไพเราะ 
มน (n.,m.) ใจ 
มนสกิาร (m.) การท าไว้ในใจ, 

การใคร่ครวญ, การ
ไตรต่รอง 

มนาป (adj.) พอใจ, ยินดี, ช่ืนใจ 
มนุสสฺ (m.) มนุษย ์
มโนกมมฺ (n.) มโนกรรม, การ

กระท าทางใจ 
มโนมย (adj.) ส าเร็จด้วยใจ 
มโนรถ (m.) ความปรารถนา, 

ความสมหวัง 
มโนรม (adj.) เป็นที่พอใจ, งาม 
มนฺถร (m.) เต่า 
มนฺท (adj.) ช้า, เขลา, เฉื่อยชา, 

น้อย 

มยูร (m.)  นกยูง 
มรณ (n.)  ความตาย 
มริจ (n.) พริกไทย 
มรีจิ (f.) พยับแดด 
มล (n.) มลทิน, สนิม 
มลฺล (m.) นักมวยปล้ า 
มลฺลกิา (f.) มะลิวัลย,์ มะลิซ้อน 
มสฺส ุ(n.) หนวด 
มสฺสกุมฺม (n.) การโกนหนวด 
มหคฺฆ (adj.) มีค่ามาก 
มหณฺณว (m.) ห้วงน้ าใหญ่ 
มหทฺธน (adj.) มีทรัพย์มาก 
มหนฺต (adj.) ใหญ่, กว้าง 
มหปฺผล (adj.) มีผลมาก 
มหลฺลก (adj.) แก่ 
มหา (adj.) ใหญ ่
มหาชน (m.) มหาชน, คนหมู่

มาก 
มหามตฺต, มหามจจฺ (m.)

 อ ามาตยผ์ู้ใหญ ่
มหาสมุทฺท (m.) มหาสมุทร, 

ทะเล 
มหาสาร,มหาสาล (adj.) ผู้มั่งคั่ง 
มหิ (f.) แผ่นดิน 
มหิกา (f.) น้ าค้าง 
มหิทฺธิก (adj.) มีฤทธ์ิมาก 
มหินฺท (m.) พระอินทร์ 
มหิส (adj.) ควาย 
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มเหสี (f.)  มเหส ี
มํส (n.) เนื้อ 
มา (in,m.) อย่า; พระจันทร ์
มาคธ (adj.) ชาวมคธ 
มาณว (m.) มาณพ, ชายหนุ่ม 
มาตงฺค (m.) ช้างพลาย 
มาตาปิตุ (m.) มารดาและบดิา 
มาตุ (f.) มารดา 
มาตุคาม (m.) หญิง 
มาตุจฺฉา (f.) ป้า, น้า (ฝ่ายแม่) 
มาตุล (m.) ลุง, น้า (ฝ่ายแม่) 
มาตุลาน ี(f.) ป้า, อา, น้า 
มาน (n.,m.) การวัด, การนับ;   

การถือตัว 
มานุส (m.) หมู่มนุษย,์ คน 
มายา (f.)  ความหลอกลวง, กล, 

มายา, เล่ห์เหลี่ยม, ความ
เปรื่องปราด, ความปราน ี

มายูร (m.) ฝูงนกยูง 
มาร (m.) ผู้ให้ตาย, มาร 
มาริส (m.) กะเพรา, มะพลบั; 

สาม,ี นาย 
มารุต (m.) ลม 
มาลา (f.) พวงดอกไม้, ระเบยีบ 
มาลาการ (m.) ช่างท าดอกไม ้
มาลาวจฺฉ (n.) สวนดอกไม ้
มาลิก (adj.) ผู้สวมพวงมาลัย 
มาล,ี มาลิน ี(f.) มีพวงมาลัย 

มาส (m.)  เดือน, ถั่วเขียวชนิด
หนึ่ง 

มาสก (m.) มาตราเงินครั้ง
โบราณเท่ากับ 20 สตางค,์ 
5 มาสกเท่ากับหนึ่งบาท 

มิค (m.) เนื้อ, กวาง 
มิคทาย (m.) สวนกวาง 
มิจฺฉา (f.)  ผิด 
มิจฺฉาทิฏฐ ิ (f.) ความเห็นผดิ 
มิตฺต (m.) เพื่อน, มติร 
มีน (m.) ปลาตะเพียน, ปลา 
มุกุร (m.) กระจกเงา 
มุข (n.) หน้า, ปาก 
มุขร (adj.) คนปากจัด 
มุขฺย (adj.) ส าคญั, ใหญ ่
มุคฺค (m.) ถั่วเขียว 
มุคฺคร (adj.) ไม้ค้อน 
มุจลนิฺท (m.) ต้นจิก 
มุญฺช (n.) หญ้ามุงกระต่าย, หญ้า

ปล้อง 
มุตฺติ (f.) ความพ้น 
มุทิตา (f.) ความยินด ี
มุทุ, มุทุก (adj.) อ่อน 
มุทุตา (f.) ความเป็นผู้มีใจ

อ่อนโยน 
มุทฺธ (adj.) โง,่ ปุ่มเหงือก 
มุทฺธตา (f.) ความโง่เง่า 
มุทฺธา (f.)  ศีรษะ, ยอด 
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มุนิ (m.) มุนี, ผู้รู ้
มุนินฺท (m.) จอมปราชญ,์ 

พระพุทธเจ้า 
มุสล (m.) สาก 
มุสลี (adj.) ผู้มีสากในมือ 
มุสา (อ.) เท็จ 
มุสาวาท (m.) การพูดปด 
มูค (adj.)  ใบ้; คนใบ้ 
มูล (n.) ราคา, ทุน, ราก, ขี้ 
มูสิก, มสูิกา  (m.,f.) หน ู
เมฆ (m.)  เมฆ 
เมณฺฑ, เมณฺฑก (m.) แกะ 
เมตฺตา (f.) ความรัก, ความเอ็นด ู
เมทินี (f.) แผ่นดิน 
เมธา (f.) ปัญญา, ความรู ้
เมธาวี (adj.) คนมีปัญหา 
เมรย (n.) เมรัย, น้ าเมา 
เมรุ (m.) ช่ือภูเขาใหญ ่
โมกฺข (m.) ความหลดุพ้น 
โมฆ (adj.) เปล่า, ไร้ประโยชน์ 
โมจ (m.)  กล้วย 
โมร (m.) นกยูง 
โมห (m.) ความหลง 
 

ย 
ย (p.) ใด, อันใด, สิ่งใด, ผู้ใด, 

อะไร 
ยกฺข (m.) ยักษ,์ อมนุษย์ 

ยกฺขิน,ี ยกฺข ี(f.) ยักษิณ,ี นาง
ยักษ ์

ยคฺเฆ (in.) ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
(เป็นค าพูดร้องเรยีกผูสู้ง
กว่า) 

ยญฺญ (m.) ยัญ, การบูชา, การ
ให,้ การสละ 

ยฏฐ ิ(f.) ไม้เท้า, ไม้ถือ, หลักเสา; 
มาตราวดัเท่ากับ 7 รัตนะ 

ยถา (in.)  ฉันใด, เหมือน, ตาม 
ยทา (in.) ในกาลใด, เมื่อใด,  
ยทิ (อ.) ผิว่า, ถ้าว่า, หากว่า, 

อย่างไรก็ด ี
ยนฺต (n.) ยนต,์ เครื่องยนต,์ 

เครื่องจักร, เครื่องกลไก 
ยม (m.,n.) พญายม, เทพเจ้าผู้

เป็นใหญ่ของคนตาย; ความ
ส ารวม; คู ่

ยมก (n.,adj.) คู,่ แฝด 
ยมทูต (m.) ทูตพญายม 
ยมโลก (m.) ยมโลก, โลกของคน

ที่ตายแล้ว 
ยส (m.) ยศ, ช่ือเสียง, เกียรต,ิ 

ความรุ่งเรือง 
ยาคุ (f.) ข้าวต้ม 
ยาจ (n.) การขอทาน, การขอ 
ยาจก (m.) ผู้ขอ, คนขอทาน;  

ผู้ขอร้อง 
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ยาน (n.) ยาน, พาหนะ, เครื่อง
น าไป; การไป 

ยานก (n.) ยานน้อยๆ, พาหนะ
เล็กๆ 

ยาม (m.)  ยาม, เวลากลางคืน, 
(หนึ่งยาม = สามช่ัวโมง) 

ยาว (in.) เพียงใด, ตลอด, ครั่ง 
ยาวชีว ํ(adv.) ตลอดชีพ 
ยาวตายุกํ (adv.) ตราบเท่าอาย ุ
ยุคล-ลก (n.) คู ่
ยุทฺธภูม ิ(f.) สนามรบ 
ยุว (m.) ชายหนุ่ม 
ยุวดี (f.) หญิงสาว 
ยูถ (m.) ฝูงสัตว,์ โขลง, หมู่ 
ยูถป (m.) นายฝูง 
เยภุยฺย (adj.) มาก 
เยภุยฺเยน (adv.) โดยมาก, อย่าง

มาก 
โยค (m.) การประกอบ, ความ

เพียร, กิเลส 
โยคาวจร (m.) ผู้หยั่งลงสู่ความ

เพียร, ผู้ฝึกจิต 
โยค ี(adj.) ผู้ประกอบ, ผู้เพียร 
โยชน (n.) การประกอบ, การผูก; 

ระยะทางเท่ากับ 400 เส้น 
โยธ (m.) ผู้รับ, ทหาร 
โยนิโส (adv.) โดยแยบคาย, โดย

ถ่องแท้ 

ร 
รํสิ (f.) รัศม,ี รังส,ี แสงสว่าง 
รกฺขน (n.) การรักษา, การดูแล 
รจนา (f.)  การจัดแจง, การ

ตกแต่ง; การยกขึ้นมา
อธิบาย 

รช (n.,m.) ธุล,ี ละออง, เครื่อง
เศร้าหมอง, กิเลส, ความไม่
บริสุทธ์ิ; เกสร, เรณ;ู ระดู
ของหญิง 

รชก (m.) ผู้ล้าง, ผู้ซัก 
รโชหรณ (n.) การขจัดความ

สกปรก, แปรงปัดฝุ่น 
รชฺช ุ(f.) เชือก 
รฏฐ (n.) รัฐ, แว่นแคว้น 
รณ (n.) สงคราม; เสียงร้อง; 

บาป 
รตน (n.) แก้ว, ของมีค่า; มาตรา

วัดความยาวเท่ากับ 1 ศอก 
รติ (f.) ความยินด,ี ความรักใคร ่
รตฺติ (f.) ราตร,ี กลางคืน 
รถ (m.) รถ 
รมณ ี(f.) สตร,ี ผู้หญิง 
รมณีย (adj.) น่ายินด,ี น่าอภิรมย ์
รมฺภา (f.)  นางอัปสร; ต้นกล้วย 
รว (m.) เสียง, เสียงครวญ 
รส (m.) รส, อายกนะส่วนหน่ึง

เป็นวิสัยแห่งลิ้น; อาหาร
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เหลว; มารยาท; หน้าท่ี; 
สมบัต;ิ ปรอท 

รสก (m.) พ่อครัว 
รสฺส (m.,adj.) คนเตี้ย, คนแคระ;   

ต่ า, สั้น 
ราค (m.) เครื่องย้อม, ความ

ก าหนัด, ความยินด ี
ราช (m.)  พระราชา 
ราชินี (f.) พระราชิน ี
ราส ิ(m.) กอง, ก้อน, กลุ่ม, ฝูง, 

หมู,่ พวก, ประชุม 
รุกฺข (m.,adj.) ต้นไม;้  หยาบ

คาย,  ไมล่ะเอียด 
รุกฺเทวตา (f.) รุกขเทวดา, เทวดา

ประจ าต้นไม ้
รุจิ (f.) ความพอใจ, ความชอบใจ, 

ความอยาก; รัศม,ี แสง 
รูป (n.) รูป, ร่างกาย, อารมณ์ที่

พึงรู้ด้วยตา 
เรณุ (m.) ผง, ฝุ่น, ละออง 
โรค (m.) โรค, ความป่วยไข,้ 

ความไมส่บาย 
โรม (m.) ขน 
โรส (m.) ความโกรธ, ความ

อาฆาต 
โรสนา (f.) ความโรกธ 
โรหิต (adj.,m.) เนื้อชนิดหนึ่ง; 

ปลาตะเพียน 

ล 
ลกุณฺฏก (m.) คนเตี้ย 
ลกฺข (n.) เครื่องหมาย, รอย,  

ที่หมาย, เป้า; แสน 
ลกฺขณ (n.) เครื่องหมาย, รอย, 

ลักษณะ, คุณภาพ, ปกต ิ
ลงฺคุล (n.) หาง 
ลงฺฆก (adj.) ผู้กระโดด, นัก

กายกรรม 
ลญฺจ,-ฉน (n.) เครื่องหมาย, รอย 
ลฏฐ,ิ-ฐิกา (f.) ไม้ถือ, ไม้เท้า; 

ต้นไม้อ่อน, หน่อไม ้
ลตา (f.) เถาวัลย,์ เครือไม,้ กิ่ง 
ลทฺธ ิ(f.) ลัทธิ, ความเห็น 
ลมฺพ (adj.) ห้อย, แขวน 
ลลนา (f.) ผู้หญิง 
ลวณ (n.)  เกลือ, รสเค็ม 
ลวน (n.) การเก็บเกี่ยว 
ลหุ (adj.)  เบา, น้อย 
ลาช (m.)  ข้าวตอก 
ลาภ (m.)  ลาภ, โชค, สิ่งที่ได้มา 
ลาลา (f.) น้ าลาย 
ลาว ุ(f.) น้ าเต้า 
ลิงฺค (n.) นิมิตแห่งบุรุษสตร,ี 

เครื่องหมาย, ลักษณะ 
ลีลา (f.) การเยื้องกราย, กิริยา, 

มรรยาท, วิลาส, ความ
สวยงาม 
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ลุทฺทก (m.) นายพราน 
ลุมฺปน (n.) การปล้น; การกิน 
ลุลาย (m.) ควาย 
ลูข (adj.)  หยาบ; เศร้าหมอง; 

ทุกข,์ ขัดสน 
เลข (m.) สิ่งที่เขียน, ปากกา, 

ดินสอ; แถว แนว 
เลขก (m.) ผู้เขียน, เสมียน, เลขา 
เลขน (n.) การเขียน; อักษร,  

สิ่งที่เขียน 
เลขา (f.) สิ่งที่เขียน, ตัวอักษร, 

อักขระ, ไร่ปา่, แถว, แนว 
โลก (m.)  โลก, สัตว์, พลเมือง 
โลณ (n.,adj.) เกลือ; มีรสเคม็ 
โลภ (m.) โลภ, ความอยาก 
โลม (n.) ขน 
โลห (n.) โลหะ, เหล็ก; ทองแดง 
โลหการ (m.) ช่างเหล็ก 
โลหิต (n.,adj.) โลหิต, เลือด, 

แดง 
 

ว 
วกฺก (n.,adj.) ม้าม, ตับ; คด 
วคฺค ุ(adj.) น่ารัก, น่าพอใจ 
วงฺก (adj.,n.) คด, งอ, โค้ง; ช่ือ

ภูเขา; กีบเท้าสัตว,์ เบ็ด 
วจ (m.,n.) ค าพูด, การกล่าว 
วจน (n.) ค าพูด, ค ากล่าว 

วจี (f.) ค าพูด, ถ้อยค า, ค ากล่าว 
วจฺจ (n.) ขี,้ คูถ 
วจฺจกฏุิ (f.) กระท่อมที่ถ่าย

อุจจาระ, เวจ, ถาน, ส้วม 
วจฺฉ (m.) ลูกสตัว ์
วจฺฉร (n.) ปี 
วช (m.) คอก 
วชิร (n.) เพชร, อาวุธพระอินทร,์ 

รัตนะ, เครื่องมือจาระไน
แก้ว 

วชฺช (n.,adj.) โทษ, ความผิด; 
เครื่องดนตร;ี สิ่งที่ควรเว้น;  
อันเขาพึงกล่าว, ควรพูดด ี

วญฺจก (m.) ผู้ล่อลวง, ผู้คดโกง 
วญฺจน (n.) การล่อลวง, การคด

โกง 
วญฺณ (adj.) หมัน 
วญฺณา (f.) หญิงหมัน 
วฏ (m.) ไทรย้อย 
วฏฺฏ (adj.,n.) กลม, เป็นวงกลม; 

วงกลม, การหมุนเวียน 
วฑฺฒ, วฑฺฒก (adj.) ผู้เจริญ 
วฑฒกี (m.) ช่างไม้ 
วณิชฺชา (f.) การค้าขาย 
วณฺณ (m.) ผิว, ส,ี ชนิด, วรรณะ 
วณฺณนา (f.) การพรรณนา, การ

ช้ีแจง 
วติ, วติกา (f.) รั้ว 
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วตฺถ (n.) ผ้า 
วตฺถุ (n.) พัสด,ุ สิ่งของ, เรื่อง, 

พื้นที ่
วทญฺญ ู(adj.) ผู้รู้ค าพดู, ผู้เผื่อแผ่

,   ผู้ใจด ี
วทน (n.) การกล่าว; หน้า, ปาก 
วธ (m.) การฆ่า 
วธก (adj.) ผู้ฆ่า 
วธ ู(f.) หญิงสาว 
วน (n.) ป่า 
วนฺทน (n.) การไหว ้
วปน (n.)  การหว่าน 
วปุ (n.) กาย 
วย (m.,n.) วัย, ความเสื่อม 
วร (adj.,m.) ประเสริฐ; พร 
วรงฺคนา (f.) หญิงมีช่ือเสียง 
วรญฺญ ู(adj.) ผู้รู้ธรรมประเสริฐ 
วราห (m.) หมู 
วลช (m.) ปลาหมอ, ปลาสวาย 
วลาหก (m.) เมฆ, เมฆฝน 
วลฺลภ (m.) คนโปรด, คนสนิท 
วลฺลิ (f.) เถาวัลย,์ ไม้เถา 
วลฺลิภ (m.) ฟักทอง, ฟักเขียว 
วส (m.) อ านาจ 
วสน (n.) การอยู,่ ที่อยู่, บ้าน; 

เสื้อผ้า 
วสล (m.) คนช่ัว, คนถ่อย 
วสลี (f.) หญิงช่ัว, หญิงถ่อย 

วสุ (n.) ทรัพย,์ สมบตั ิ
วสุธา (f.)  การทรงไว้ซึ่งทรัพย์

สมบัต;ิ แผ่นดิน 
วสฺส (m.,n.) ฝน, ปี, ฤดูฝน 
วสฺสน (n.) ฝนตก 
วสฺสาน (m.) ฤดูฝน, หน้าฝน 
วสฺสิกา, วสฺสิกี (f.) ดอกมะล ิ
วํส (m.) วงศ,์ ไม้ไผ,่ ขลุ่ย 
วา (in.) หรือ; หรือว่า 
วาจก (m.) ผู้กล่าว, ผู้บอก 
วาจา (f.)  การกล่าว, ค าพูด 
วาณิช (m.) พ่อค้า 
วาณิชฺช (n.) ความเป็นพ่อค้า,  

การค้าขาย 
วาต(m.) ลม 
วาตปาน (n.) ที่เป็นท่ีดื่มลม, 

หน้าต่าง 
วาตายน (n.) หน้าต่าง 
วาท (m.)  การกล่าว, ค าพูด, 

ความเห็น 
วาทิต (n.) สังคีต, ดนตร ี
วานร (m.) ลิง 
วาปี (f.) ถังเก็บน้ า, หนองน้ า. 
วาย (m.,n.) ลม 
วายส (m.) นก 
วายาม (m.) ความพยายาม 
วายุ (n.) ลม 
วาร (m.)  คราวหนึ่ง, วันหน่ึงๆ 
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วาริ (n.) น้ า 
วาริช (adj.) เกิดแต่น้ า; ปลา 
วารุณี (f.) เหล้า, เทวีแห่งเหลา้ 
วาลิกา, วาลุกา (f.)  กรวด, ทราย 
วาลุกาปุญฺช (m.) กองทราย 
วาลุกาปุลิน (n.) หาดทราย 
วาสน (n.) การนุ่งห่ม, การอบ, 

เครื่องอบ 
วาสนา (f.) วาสนา, บุญหรือบาป

ที่ได้อบรมมา 
วาฬ (adj.) ดุร้าย, ร้าย 
วิจย (m.)  การค้นคว้า, การ

รวบรวม, การสะสม,  
การสอบสวน 

วิจาร (m.) การไตร่ตรอง, การ
ใคร่ครวญ, การตรวจรา 

วิจารณ (n.) ดู วิจาร 
วิจิตฺต (adj.) งดงาม, น่าพิศวง 
วิจฺฉิก (m.) แมลงป่อง 
วิชย (n.) ความชนะ 
วิญฺญาณ (n.) ความรู้แจ้ง, ความ

รู้สึกตัว 
วิตกฺก (m.) วิตกฺกน (n.) การ

ตรึกตรอง 
วิตฺถาร (m.) การแผ่นไป, ความ

พิสดาร, กว้างขวาง 
วิทู (adj.)  ผู้รู ้
วิทูร (adj.) ห่างไกล; มีความ

ฉลาด,  มีความรู ้
วิเทส (m.) ต่างประเทศ 
วิธ ิ(m.) การทรงไว้อย่างวิเศษ; 

แบบ, กฎ, ธรรมเนียม 
วิธ ุ(m.) พระจันทร ์
วินย (m.) ข้อควรแนะน า, วินัย, 

ข้อปฏิบัต,ิ ข้อบังคับ 
วินา (in.) เว้น 
วินาส (m.) ความฉิบหาย 
วินิจฺฉย (m.) การตัดสิน, การชี้

ขาด, การใคร่ครวญ 
วิเนยฺย (adj.) ควรฝึก, ควร

แนะน า 
วิโนท (m.) การบรรเทา 
วิภงฺค (m.) การแบ่ง, การจ าแนก 
วิภา (f.) รัศม,ี แสงสว่าง 
วิภาค (m.) การจ าแนก, การแบ่ง 
วิมน (adj.) เสียใจ, ใจลอย 
วิมล (adj.) ปราศจากมลทิน, 

สะอาด, กระจ่าง 
วิมาน (n.) วิมาน 
วิลาป (m.) การพูดพร่ า, พูดไม่มี

ประโยชน ์
วิลาส (adj.) มีเสน่ห,์ งาม 
วิลาสิน ี(f.) หญิง 
วิลาสี (adj.) มีความงาม 
วิเลข (m.) การขีดเขียน 
วิเลปน (n.) การลบูไล,้ เครื่องทา 
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วิโลจน (n.) ดวงตา 
วิโลป (m.) การปล้น 
วิวาท (m.) การกล่าวต่างกัน, 

การโตเ้ถียง, การทะเลาะ 
วิวาห (m.) การน าไปวิเศษ, การ

แต่งงาน 
วิวิตฺต (adj.) เงียบ, สงัด 
วิวิธ (adj.) มีอย่างต่างๆ 
วิเวก (m.) ความสงัด 
วิส (n.) พิษ 
วิสม (adj.) ไม่เรียบ, ไม่เสมอ 
วิสย (m.)  การผูก; การเสพ;, 

แดน, ลักษณะ 
วิสาข (n.) ชือเดือน 6 
วิสาล (adj.) ใหญ่โต, กว้างขวาง 
วิสาลา (f.) แตงกวา 
วิสาขา (f.) ถนน 
วิสาขา (adj.) ประเสริฐ, เลิศ 
วิหค (m.) ผู้ไปในอากาศ; นก 
วิหาร (m.) ที่อยู่, วิหาร 
วิหาริก (adj.) ผู้อยู่ในวิหาร 
วิหึสก (adj.) ผู้เบียดเบียน 
วิชน (n.) การพัด 
วีชน ี(f.) พัด 
วิณา (f.) พิณ 
วีถ ิ(f.) วิถี, ถนน 
วีร (adj.) กล้า 
วีรุ (f.) เถาวัลย ์

วีหิ (m.) ข้าวเปลือก 
วุฏฺฐ ิ(f.) ฝน, การรด 
วุฑฺฒิ (f.) ความเจริญ, ความ

สมบูรณ ์
เวค (m.) ความเร็ว, ก าลัง 
เวคี (adj.) ผู้มีความเร็ว, ผู้มีก าลัง 
เวชฺช (m.) หมอ 
เวชฺกมฺม (n.) การรักษาโรค 
เวณ (m.)  ช่างจักสาน 
เวณุ (m.) ไม้ไผ ่
เวตน (n.) สินจ้าง, ค่าจ้าง 
เวตนิก (m.) คนรับสินจ้าง 
เวท (m.)  ความรู ้
เวทคู (m.) ผู้ถึงเวท, ผู้บรรลุ

ความรู ้
เวทนา (f.) ความรูส้ึก, ความ

เจ็บปวด 
เวท ิ(f.) ความรู ้
เวท ี(f.) ผู้รู;้ นักปราชญ;์ ชาน

ชาลา, แท่นบูชา 
เวยฺยกรณ (n.) ไวยากรณ,์ การ

ท าให้แจ้ง, การอธิบาย 
เวร (n.) การไปผิด; บาป, เวร, 

ความปองร้ายกัน, ความ
เกลียดชัง 

เวรมณ ี(f.) การงดเว้น 
เวรี (adj.) ผู้มีเวร; ศัตร ู
เวลา (f.) กาล, คราว, สมัย 
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เวฬุ (n.) ไม้ไผ ่
วฺยาธ (m.) นายพราน 
วฺยาธิ (f.)  ความเจ็บปวด, พยาธ ิ
 

ส 
ส (in.) กับ, เป็นไปกับ, ของตน 
สก (adj.)  ของตน 
สกงฺข (adj.) มีความสงสยั 
สกฏ (n.) เกวียน 
สกฏมคฺค (m.) ทางเกวียน 
สกทาคาม ี(m.) ผู้จะมาเกิดอีก

คราวเดยีว หมายถึงพระ
อริยบุคคล 

สกล (adj.) ทั่ว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น 
สกุณ (m.) นก 
สกุณี (f.)  นกตัวเมีย 
สกฺก (m.) ศากยวงศ,์ พระอินทร์ 
สกฺกาย (m.) กายของตน 
สกฺกายทิฏฐ ิ(f.) ความยึดถือว่า

กายของตน 
สกฺการ (m.) การเคารพนับถือ, 

เครื่องบูชา 
สกฺขรา (f.) น้ าตาล, น้ าตาลกรวด 
สกฺข ี(m.) พยานเห็นกับตา, สักขี

พยาน 
สข, สข ี(m.) เพื่อน 
สขิล (adj.) อ่อนโยน, น่ารัก 
สคฺค (m.) สวรรค,์ ที่แห่ง

ความสุข 
สคฺคมคฺค (m.) ทางสวรรค ์
สงฺกฎ (adj.) แคบ 
สงฺกปฺป (m.) ความด าร ิ
สงฺกร (m.) การแทรกซึม, การ

เคล้ากัน, การปะปน 
สงฺกา (f.)  ความสงสัย 
สงฺการ (m.) หยากเยื่อ, ขยะมลู

ฝอย 
สงฺการกูฏ (m.) กองหยากเยื่อ 
สงฺข (m.)  หอยสังข ์
สงฺขมุณฑฺิก (m.) คนหัวล้าน 
สงฺขย (m.) ความสิ้นไป, สูญไป 
สงฺขรณ (n.) การปรับปรุง, การ

ซ่อมแซม 
สงฺขยา, สงฺขา (f.) การนับ, การ

ค านวณ 
สงฺขาร (m.) การปรับปรุง, การ

ตกแต่ง; ร่างกายและจิตใจ 
สงฺขฺยาน (n.) การนับ 
สงฺคม (m.) การไปร่วม, การ

เกี่ยวข้อง 
สงฺคห (m.) การสงเคราะห ์
สงฺคาม (m.) การต่อสู,้ สงคราม 
สงฺคีติ (f.)  การขับกล่อม,  

การสวด, การร้อยกรอง, 
การซักซ้อม 

สงฺฆ (m.) สงฆ์, ภิกษ ุ4 รูปขึ้นไป 
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สงฺฆาฏิ (f.) ผ้าพาดบ่า 
สงฺฆาต (m.) การฆ่า, การสะสม 
สเจ (in.) ถ้าว่า, หากว่า, ผิว่า 
สจฺจ (n.,adj.) ความจริง; จริง 
สจฺฉิ (in.) แจ้ง, ใส 
สชน (n.) การกอด, การรวม; 

ญาต ิ
สชชฺ ุ(in.)  โดยทันที, โดยไว, วันน้ี 
สชฺฌ ุ(n.) เงิน 
สญฺจย (m.) การสะสม 
สญฺจรณ (n.) การท่องเที่ยว 
สญฺจาร (m.) การเดินทาง,  

การท่องเที่ยว 
สญฺชาต (adj.) เกิดเอง 
สญฺชาติ (f.) การเกิด 
สญฺญา (f.) ความจ าได,้ 

ความหมายรู ้
สฏฐี (adj.) หกสิบ 
สณฺฐาน (n.) การด ารงอยู;่ 

รูปร่าง; ทรวดทรง 
สณฺฑ (m.) ละเมาะ, ดง, กอ, พุ่ม 
สณฺห (adj.) เกลี้ยงเกลา, อ่อน, 

นุ่ม, สุภาพ 
สตปตฺต (n.,m.) บัว; นกกระเต็น, 

นกหัวขวาน 
สตปที (m.) ตะขาบ 
สตรํสี (m.) พระอาทิตย ์
สตวงฺก (m.) กิ้งกือ 

สตสหสฺส (n.) แสน 
สติ (f.) ความระลึกได ้
สตี (f.) หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสาม,ี 

หญิงผู้บรสิุทธ์ิ 
สตฺต (m.,adj.) สัตว์; เจ็ด;  
สตฺตกฺขตฺตุ (adv.) เจ็ดครั้ง 
สตฺตติ (adj.) เจ็ดสบิ 
สตฺตปณฺณี (m.) ต้นตีนเป็ด 
สตฺตม (adj.) ที่เจ็ด 
สตฺตลา (f.) มะลิซ้อน 
สตฺตวงฺก (m.) กุ้ง 
สตฺตาห (n.) เจ็ดวัน 
สตฺติ (f.) ก าลัง, สามารถ, หอก 
สตฺตุ (m.) ข้าวต,ู ศัตร ู
สตฺถ (n.) ศาสตร;์ ต ารา; เกวียน, 

กองเกวียน; ศัสตรา, หอก, 
มีด 

สตฺถก (n.) มีดพ้บ 
สตฺถวาห (m.) พ่อค้าเกวียน 
สตฺถิ (f.) ขาอ่อน 
สตฺถุ (m.) ผู้สอน, พระพุทธเจ้า 
สทา (adv.) ในกาลทุกเมื่อ 
สทิส (adj.) เช่นกับ 
สทฺท (m.) เสียง, ศัพท์ 
สทฺธ (adj.) มีศรัทธา, มีความเช่ือ 
สทฺธา (f.)  ความเชื่อ 
สทฺธี (adj.) พร้อม, กับ 
สนิกํ (adv.) ค่อยๆ 
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สนฺตก (n.) ของมีอยู่, สมบัต ิ
สนฺตติ (f.) ความสืบต่อ, ความ

สืบเนื่อง, ความสบืตระกูล 
สนฺตาน (n.) การสืบเนื่อง, 

สันดาน 
สนฺตาป (m.) ความร้อน, การ

เผา; ความทรมาน 
สนฺติ (f.) ความสงบ 
สนฺตุฏฐฺิ (f.) ความยินดีในของ

ของตน 
สนฺโตส (m.) สันโดษ, ความยินดี

ตามฐานะ 
สนฺถว (m.) ความสนิทสนม 
สนฺถาร (m.) การปูลาด 
สนฺธาน (n.) การเกี่ยวข้องกัน, 

การผูกพันกัน 
สนฺธ ิ(f.) การต่อ, การเช่ือม 
สนฺนิปาต (m.) การประชุมกัน 
สปฺป (m.) สัตว์เลื้อยคลาน, งู 
สปฺปุริส (m.) สัตบุรุษ 
สพฺพ (adj.) ทั้งปวง 
สพฺพญฺญ ู(adj.) ผู้รู้สิ่งทั้งปวง 
สพฺพโต (in.) โดยประการทั้งปวง 
สพฺพตฺถ, สพฺพตฺร (in.) ในที่ท้ัง

ปวง 
สพฺพทา (in.) ในกาลทุกเมื่อ 
สพพฺธิ (in.) ในที่ทุกแห่ง 
สภา (f.) ที่ประชุม, หอประชุม 

สมณ (m.) ความสงบ; ผู้สงบ, 
สมณะ, พระ 

สมตฺถ (m.) ความปรารถนา 
สมถ (m.) ความสงบใจ 
สมนฺต (adj.) รอบข้าง 
สมนฺตา (in.) โดยรอบ 
สมย (m.) เวลา, กาล, การ

ประชุม, ลัทธิ 
สมา (f.) ปี 
สมาคม (m.) การมาประชุมกัน 
สมาชกิ (adj.) ผู้ตั้งอยู่ในความ

เป็นอันเดียวกัน, ผู้มีความ
เสมอกัน 

สมาธ ิ(f.)  ความตั้งใจมั่น 
สมาน (adj เสมอกัน 
สมาส (m.) การย่อ 
สมิติ (f.) การไปร่วม, การประชุม 
สมิธา (f.) ความส าเร็จ 
สมีป (adj.) ใกล ้
สมุจจฺย (m.) การสะสม, การ

รวบรวม 
สมุทฺท (m.) มหาสมุทร, ทะเล 
สมูห (m.) ประชุม, หมู่ 
สโมธาน (n.) การประชุม, การ

รวมกัน 
สมฺปทา (f.) ความถึงพร้อม 
สมฺปทาน (n.) การมอบให ้
สมฺปราย (m.) การไปเบื้องหน้า 
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สมฺปรายิก (adj.) มีในเบื้องหน้า,  
โลกหน้า 

สมฺพล (n.) เสบียง 
สมฺม (in.,n.) แน่ะสหาย; ฉิ่ง 
สมฺมชฺชน ี(f.) การกวาด, ไม้

กวาด 
สมฺมา (in.) โดยชอบ 
สมฺมาทิฏฐฺ ิ(f.) ความเห็นชอบ 
สยํ (in.) เอง 
สร (m.) ลูกศร, เสียง, สระน้ า, 

สระ 
สรก (m.)  ขันน้ า, จอก 
สรช (adj.) เกิดในสระ; เปือกตม 
สรฏ(m.) ปู 
สรณ (n.) ความระลึก, ที่ระลึก, 

ที่พ่ึง 
สรท (m.) ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูสารท 
สรภู (m.)  ตุ๊กแก 
สโรช (n.) สิ่งที่เกดิในสระ; บัว, 

ดอกบัว 
สลภ (m.) มอด, ตั๊กแตน 
สลากภตฺต (n.) อาหารถวายพระ

ด้วยวิธีจับสลาก 
สลิล (n.) น้ า 
สลิลธารา (f.) สายน้ า 
สลฺล (m.) หอก, เหล็กแหลม, 

ลูกศร 
สวน (n.) การฟัง, การไหล 

สวนีย (adj.) น่าฟัง 
สส (m.) กระต่าย 
สสํก (m.) พระจันทร ์
สสี (m.) พระจันทร ์
สสุร (m.)  พ่อผัว 
สสฺส (n.) ข้าวกล้า 
สสฺสุ (f.) แม่ผัว 
สห (in.) กับ, พร้อม 
สหธมฺมกิ (adj.) ผู้ตั้งอยู่ในธรรม

ร่วมกัน 
สหสฺส (n.) พัน 
สหสฺสกฺข (adj.,m.) มีตาพันดวง;   

พระอินทร ์
สหาย (m.) เพื่อน, สหาย 
สํ (in.) พร้อม, กับ, ด ี
สํวจฺฉร (m.,n.) ปี 
สํวณฺณนา (f.) การพรรณนา, 

การอธิบาย, การแสดง 
สํวร (m.,n.) ความส ารวม 
สํวาส (m.) การอยู่ร่วม 
สํเวค (m.) ความสลดใจ 
สํเวชนิย (adj.) ควรสลดใจ 
สํสย (m.) ความสงสยั 
สา (m.,p.) สุนัข; นั้น, เขา 

(ผู้หญิง) 
สาก (m.,n.) ผัก 
สากจฺฉา (f.) การสนทนา 
สากุณิก (m.) พรานนก 
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สาขา (f.)  กิง่ 
สาคร (m.) แม่น้ า, ทะเล 
สาคร (adj.) ผู้อยู่ในบ้าน 
สาฏก (m.) ผ้า 
สาฏิกา (f.) เสื้อคลุม, เสื้อ 
สาณ (n.)  ผ้าเปลือกไม ้
สาตกุมฺภ (n.) ทอง 
สาตฺถ (adj.) มีประโยชน์,  

มีเนื้อความ 
สาทร (adj.) น่ารักใคร,่ เอาใจใส่, 

เอื้อเฟ้ือ 
สาทิส (adj.) เช่นกัน, คล้ายกัน 
สาท ุ(adj.) อร่อย, ช่ืนใจ 
สาธารณ (adj.) ทั่วไป, สามญั 
สาธิก (adj.) มีความส าเรจ็ 
สาธุ (m.,adj.,in.) ความด;ี  

ดีงาม; ดีแล้ว, ถูกแล้ว 
สาน (m.) สุนัข 
สาน ุ(f.) ยอดเขา, เนินเขา 
สาป (m.) การแช่ง 
สาปเตยฺย (n.) ทรัพย์, สมบัต ิ
สาม ํ(in.)  เอง 
สามคฺค ี(f.) ความพร้อมเพรยีง 
สามญฺญ (adj.,n.) สามัญ, 

ทั่วไป;  ความเป็นสมณะ 
สามเณร (m.) เหล่ากอสมณะ, 

สามเณร 
สามิก (m.) เจ้าของ, สาม,ี นาย 

สาม ี(m.) ดู สามิก 
สามีจ ิ(adj.) ชอบ, งาม 
สายํ (in.)  เวลาเย็น 
สายณฺห (m.) เวลาเย็น 
สาร (m.)  แน่น, เนื้อแท ้
สารถิ (m.) ผู้แล่นไปกับรถ, 

คนขับรถ, สารถ ี
สาล (m.)  ต้นไม้จ าพวกต้นรัง 
สาลา (f.) โรง 
สาล ิ(m.) ข้าวสาล ี
สาว (adj.) ด าแดง, น้ าตาล 
สาวก (m.) ผู้ฟัง, สาวก 
สาวชฺช (adj.) น่าติเตียน, 

น่ากล่าวโทษ 
สาวตฺถี (f.) เมืองสาวตัถ ี
สาสน (n.) การสั่งสอน, ศาสนา, 

การปกครอง, ระเบียบ, 
ข่าวสาร 

สาสนกิ (adj.) ผู้นับถือศาสนา 
สาสป (m.) เมลด็ผักกาด 
สิกตา (f.)  ทราย 
สิกฺขา (f.)  การศึกษา; ข้อควร

ศึกษา 
สิขณฺฑี (m.) นกยูง 
สิขร (n.) ยอด, หงอน 
สิขรี (m.)  ภูเขา 
สิขา (f.) เปลวไฟ, ยอด, ปลาย 
สิขี (f.) นกยูง 
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สิคาล (m.) หมาจิ้งจอก 
สิงฺค (n.) เขาสัตว ์
สิงฺคาร (n.) ความรัก 
สิงฺคินี (f.) แม่โค 
สิงฺคิเวร (n.) ขิง 
สิตา (f.) รอยไถ 
สิตฺถก (n.) ขี้ผึ้ง 
สิถิล (adj.) หย่อน, เบา 
สิทฺธิ (f.) ความส าเร็จ 
สิเนห (m.) ความรัก, เยื่อใย, 

น้ ามัน 
สินฺธว (m.) ม้าสินธพ, เกลือ

สินเธาว ์
สินฺธุ (m.) แม่น้ าสินธู 
สิปฺป (n.)  ศิลป, ฝีมือ 
สิปฺปสาลา (f.) โรงเรียน 
สิมฺพลี (m.) ไม้งิ้ว 
สิร (n.,m.) หัว 
สิรา (f.) เอ็น, เส้นเลือด 
สิร,ิ สิร ี(f.) ศรี, โชค 
สิลา (f.) หิน, ศิลา 
สิว (m.,n.) พระศิวะ; ความด,ี  

สิริมงคล, งาม 
สิสฺส (m.) ผู้ฟัง, ศิษย์ 
สีฆ (adj.)  เร็ว 
สีฆสีฆํ (adv.) เร็วพลัน 
สีต (adj.) เย็น, หนาว 
สีตรํสี (adj.) มีรัศมีเย็น;  

ดวงจันทร์ 
สีตา (f.) รอยไถ 
สีโตทก (n.) น้ าเย็น 
สีทน (n.)  การจม (น้ า) 
สีมา (f.) เขต, แดน 
สีล (n.) ศีล, ปรกต ิ
สีส (m.) ศีรษะ, หัว, ยอด, หัวข้อ 
สีห (m.) สิงห์, เสือ 
สุก (m.) นกแก้ว 
สุขี (adj.)  มีความสุข 
สุขุม (adj.) ละเอียด, อ่อน, 

ฉลาด 
สุขมาล (adj.) ละเอียดอ่อน,      

บอบบาง 
สุคต ิ(f.) การไปต,ี ภูมิเป็นท่ีไปด ี
สุคนฺธ (adj.) มีกลิ่นหอม 
สุงฺก (m.)  ส่วย; ภาษ ี
สุงฺกิก (m.) ผู้เก็บภาษ,ี ผู้ตรวจ

ภาษี 
สุจริต (n.) ความประพฤติด ี
สุจิ (adj.,n.) สะอาด; บริสุทธ์ิ;   

ความสะอาด 
สุญฺญ (adj.) ว่างเปล่า 
สุญฺญวจ (m.) คนใบ ้
สุตา (f.) ลูกสาว 
สุทํ (in.) ได้ยินว่า 
สุทนฺต (adj.) มีฟันงาม, มีงางาม 
สุทสฺสน (adj.) สวย, งาม, น่าดู 
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สุทฺธ ิ(f.) ความหมดจด, ความ
บริสุทธ์ิ 

สุธ ี(m.) คนฉลาด, หญิงฉลาด 
สุนข (m.) สุนัข 
สุนฺทร (adj.) ด,ี งาม 
สุนฺทรี (f.) นางงาม 
สุปนฺถ (m.) ทางดี 
สุปิน (n.) ความฝัน, การฝัน 
สุปินปาฐก (adj.) ผู้ท านายฝัน 
สุภ (adj.)  ไปด,ี โชคดี 
สุภร (adj.) ถ้อยค าที่กล่าวดีแล้ว 
สุมน (adj.) ดอกมะล ิ
สุรเชฏฺฐ (adj.) ย้อมแล้ว, แดง

มาก 
สุรปถ (m.) ท้องฟ้า 
สุรภิ (adj.) มีกลิ่นหอม 
สุรา (f.) เหล้า 
สุริย (m.)  พระอาทิตย ์
สุริยุคฺคมน (n.) การขึ้นแห่งพระ

อาทิตย์ 
สุรุงฺคา (f.) คุก, ตะราง 
สุว (m.) นกแก้ว, นกแขกเต้า 
สุวจ (adj.) ผู้ว่าง่าย 
สุวณฺณ (n.) ทอง, ทองค า 
สุวณฺณการ (m.) คนท าทอง 
สุวาณ (m.) สุนัข 
สุเว (in.) วันพรุ่ง 
สุสาน (n.) ป่าช้า 

สุสานโคปก (adj.) ผู้รักษาป่าช้า 
สุสิร (n.) โพรง, ร;ู ดนตรีจ าพวก

เป่า 
สุส ี(m.) รู; ช่อง, โพรง 
สุส ุ(m.) หนุ่ม 
สุสุก (m.) จระเข ้
สุหชชฺ (n.) การเป็นผู้มีใจด,ี 

เพื่อนดี 
สุหท (m.) ผู้มีใจด,ี เพื่อน 
สูกร (m) หม ู
สูกริก (m.) คนฆ่าหม ู
สูจิ (f.) หมุด, เข็ม, ลิ่ม 
สูจิกา (f.)  กลอน, รายการ 
สูชุ (adj.)  ซื่อตรง, ยุติธรรม 
สูติ (f.) การคลอด 
สูติฆร (n.) เรือนคลอด 
สูท (m.) พ่อครัว 
สูนา (f.) เขียง 
สูนุ (m.) บุตร 
สูป (m.) แกง 
สูร (adj.,m.) กล้าหาญ; พระ

อาทิตย์ 
สูริย (m.)  พระอาทิตย ์
เสฏฺฐ,ิ-ฐี (m.) เศรษฐี, คนมีเงิน 
เสต (adj.) สขีาว 
เสตุ (m.) สะพาน 
เสท (m.) เหงื่อ 
เสนา (f.)  กองทัพบก 
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เสนาสน (n.) ที่นอน, ที่น่ัง 
เสมฺห (n.) เสลด 
เสยฺย (adj.) ประเสริฐกว่า 
เสยฺยถา (in.) ฉันใด, เช่นกับ 
เสยฺยา (f.) การนอน 
เสล (m.) หิน 
เสวน (n.) การคบหา 
โสก (m.) ความเศร้าใจ 
โสจนา (f.) ความเศร้าโศก 
โสณ (m.) ทองค า; สุนัข; แดง 
โสณิต (n.) เลือด 
โสณฺฑ (m.) นักเลง, นักเลงสรุา 
โสณฺฑา (f.) งวงช้าง, หญิงนักเลง 
โสณฺฑิก (m.) คนขายเหล้า 
โสณฺฑิกา, โสณฺฑ ี(f.) ตะพังหิน 
โสณฺณ (n.) ทองค า 
โสตฺถิ (f.) ความสวัสด ี
โสตฺถิสาลา (f.) โรงพยาบาล 
โสภณ (adj.) งาม 
โสภา (f.) ดู โสภณ 
โสม(m.) พระจันทร ์
โสมนสสฺ (n.) ความยินด,ี ความ

พอใจ 
โสรจฺจ (n.) ความสงบเสง่ียม, 

ความเรยีบร้อย 
โสฬส (adj.) สิบหก 
เสฺนห (m.) ความรัก, เยื่อใย; 

น้ ามัน, ยาง 

สฺวาน (m.) สุนัข 
เสฺว (in.) วันพรุ่ง, พรุ่งนี ้
 

ห 
หตฺถ (m.) มือ 
หตฺถตล (n.) ฝ่ามือ 
หตฺถิ,-ถ ี(m.) ผู้มีมือ, ช้างพลาย, 

ช้างตัวผู้ 
หตฺถิทนฺต (n.,m.) งาช้าง 
หตฺถิลิงฺค (m.) นกหัสดีลิงค,์ นก

ที่มีเพศเหมือนช้าง 
หตฺถิโสณฺฑ (m.) งวงช้าง 
ทหย (n.)  หัวใจ 
หนุ, หนุกา (f.) คาง 
หนฺต ุ(m.) ผู้ฆ่า 
หนฺท (in.) เชิญเถิด, เอาเถิด 
หริณ (m.) กวาง 
หเร (in.) เฮ้ย 
หล (n.) คันไถ 
หลาหล (n.) พิษร้าย 
หลิทฺทา, หลิทฺที (f.) ขมิ้น 
หสน (n.)  การหัวเราะ, การรื่น

เริง 
หสฺส (n.) การหัวเราะ, การรื่นเริง 
หํส (m.) หงส์ 
หานิ (f.) ความเสื่อม 
หายน (n.) ความเสื่อม, ความฉิบ

หาย 
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หาส (m.) ความร่าเริง,  
ความยินด ี

หิ (in.) จริงอยู,่ เพราะว่า 
หิต (n.) ประโยชน์เกื้อกูล 
หิม (n.) น้ าค้าง 
หิมวนฺต ุ(adj.) มีน้ าค้าง 
หิยฺโย (in.) วันวาน 
หิรญฺญ (n.) เงิน 
หิริ (f.) ความละอาย 
หีน (adj.) เลว, ต่ าช้า 
หีโย (in.) ดู หิยฺโย 
หุรํ (in.) โลกอ่ืน 
เหฏฺฐโต (in.) ข้างล่าง 
เหฏฺฐา (in.) ภายใต้, เบื้องต่ า 
เหฏฺฐิม (adj.) มีในเบื้องต่ า 
เหฐก (adj.) ผู้เบียดเบียน,  

ผู้รบกวน 
เหตุ (m.) เหต,ุ มูล 
เหม (n.) ทอง 
เหมนฺต (m.) ฤดูหนาว 
เหรญฺญิก (m.) ผู้ดูแลเงิน 
โหม (n.) การเซ่น, การบูชายัญ 
โหรา (f.)  ช่ัวโมง, เวลา, ฤกษ์ 
 
 
 
 
 

 


