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ค ำน ำ 

เอกสารประกอบการสอนนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนการสอนวิชา
สันสกฤตขั้นต้น 1 (Beginning Sanskrit 1) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบประวัติ
ความเป็นมาและกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ เบื้องต้น เนื้อหาประกอบด้วย 
ประวัติของภาษาสันสกฤต สระ พยัญชนะ นามศัพท์การันต์ต่าง ๆ คุณศัพท์  
สรรพนาม สังขยา การประกอบกริยาจากธาตุหมวดต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 10 บท  

ผู้จัดท าพยายามจัดท าเนื้อหาให้กระชับ ตัดกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์บางอย่าง
ที่ซับซ้อนออกไป ยกตัวอย่างการใช้ภาษาสันสกฤตทั้งการแปลสันสกฤตเป็น
ไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มค าอ่านเป็น
อักษรโรมัน ในภาคผนวกได้เพิ่มวิภักติกริยาและตัวอย่างการแจกวิภักติ
ค านามการันต์ต่าง ๆ รวมทั้งศัพทานุกรมกริยาและค านามให้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้ทบทวนท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  

ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างสูง ที่มอบทุน
สนับสนุนในการจัดท า 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้
เริ่มศึกษาภาษาสันสกฤตทุกคน  
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บทน ำ 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษำสันสกฤต 

ควำมหมำยของสันสกฤต 

หากพิจารณาตามรูปศัพท์ท่ีปรากฏค าว่า “สันสกฤต” มาจากค าว่า ส  + กฤต 
(saṃ + kṛt) ส  เป็นอุปสรรค แปลว่า ดี, พร้อม, สมบูรณ์ กฤต เป็นกริยา
แปลว่า ท ำแล้ว เมื่อรวมเข้าด้วยกันจึงแปลว่า “ตกแต่งดีแล้ว, ท าให้ดีแล้ว, 
ผสมกันดีแล้ว” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือภาษาที่ได้รับการพัฒนาไว้อย่างสมบูรณ์
แล้วนั่นเอง 

ภำษำอินโด-ยุโรเปียน 

ภาษาสันสกฤตจัดอยู่ ในตระกู ลอินโด -ยุ โร เปี ยน (Indo-European) 
เช่นเดียวกับหลายภาษาในยุโรป เช่น อังกฤษ ละติน กรีก เป็นต้น ในบรรดา
ภาษาเหล่านี้ สันสกฤตได้ช่ือว่าเป็นภาษาเก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้ สาขา
หนึ่งของภาษาตระกูลอินโด-ยุโรเปียน คือ อินโด-อิราเนียน (Indo-Iranian) 
ผู้ใช้ภาษาในสาขานี้เรียกว่า อารยัน (āryan) ซึ่งมาจากศัพท์สันสกฤตว่า ārya 
และจากศัพท์เปอร์เซียโบราณว่า airya อันเป็นต้นก าเนิดของค าว่า Iran 
นั่นเอง  ภาษาในสาขานี้คือภาษาอินเดีย (Indic) และอิหร่าน (Iranian) หรือ 
(Persian) ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะภาษาอินเดียเท่าน้ัน 

เมื่อ 2,000-1,500 ปี ก่อนคริสตกาล ชาวอารยันกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้าไปใน
อินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนั้นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมใช้ภาษา     
ทราวิฑ ต่อมาชาวอารยันได้พัฒนาภาษาขึ้นและให้ความส าคัญจนกลายเป็น
ภาษาหลักของอินเดียเหนือ หรือที่เรียกว่าภาษาอินโด-อารยัน ภาษานี้
แบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกันคือ 



สันสกฤตขั้นต้น 1 
 

2 
 

● อินโด-อำรยันยุคเก่ำ  

    ประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล ยุคเก่านี้มี 2 ภาษาคือภาษา
พระเวทกับภาษาสันสกฤต   

    ภาษาพระเวท จะใช้ในบทสวดคัมภีร์พระเวทของชาวอารยัน 
เนื่องจากพระเวทแต่งขึ้นในสถานที่และยุคสมัยต่างกัน ภาษาที่ใช้จึงต่างกัน 
บางครั้งต้องอาศัยการอธิบายจึงจะเข้าใจได้  เมื่อเวลาผ่านไป ภาษาในคัมภีร์
ก็ผิดเพี้ยนไปจากของเดิม พวกนักปราชญ์ก็คิดกันว่าจะท าอย่างไรจึงจะ
ถ่ายทอดคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง จึงพยายามวางหลักไวยากรณ์ เริ่มด้วยการ
อธิบายเสียงและรูปอักษรเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้อง จึงอาจกล่าวได้ว่า
การศึกษาไวยากรณ์ของอินเดียเริ่มมาจากศาสนานั่นเอง 

   ภาษาสันสกฤต  หลังจากปำณินิ นักภาษาศาสตร์คนส าคัญได้
จัดระบบภาษาพระเวท และเขียนต าราช่ืออัษฏำธยำยีขึน้แล้ว จึงเกิดภาษาที่
เรียบเรียงและตกแต่งใหม่เรียกว่าภำษำสันสกฤต สมัยต่อมานักภาษาศาสตร์
นิยมเรียกภาษาพระเวทว่าภาษาสันสกฤตพระเวท (Vedic Sanskrit) และ
เรียกภาษาสันสกฤตว่าภาษาสันสกฤตแบบแผน (Classical Sanskrit) 

● อินโด-อำรยันยุคกลำง  

   ประมาณ 240 ปี  ก่อนคริสตกาลถึ งคริสต์ศตวรรษที่10                 
ภาษาทีม่ีพัฒนาการมาจากภาษาพระเวท  แบ่งออกเป็น 2 สายคือ  

  สายแรก หมู่นักปราชญ์ได้ช าระสะสางให้มีกฎเกณฑ์รัดกุมเรียก
กันว่าภาษาสันสกฤต คือภาษาท่ีตกแต่ง ขัดเกลา ท าให้ดีแล้ว  

  สายที่สอง พัฒนาการอยู่ในหมู่ชาวบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติและได้ปะปนกับภาษาพื้นเมืองเดิม เรียกว่าภาษาปรากฤต คือ
ภาษาธรรมชาติ   
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การเปลี่ยนแปลงจากภาษาพระเวทมาเป็นภาษาปรากฤต เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการลดขั้นตอนความสลับซับซ้อนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น ท าสระและพยัญชนะให้น้อยลง มีตัวควบกล้ าน้อยลง  มีข้อยกเว้นในการ
สนธิ  และมีการกลมกลืนเสียงเพื่อให้ออกเสียงได้ตามธรรมชาติ จึงท าให้เป็น
ภาษาที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก นักภาษาได้แบ่งภาษาปรากฤตเป็นกลุ่มดังนี้ 

- ปรากฤตยุคเก่า ได้แก่ ภาษาของแคว้นมคธหรือภาษาบาลีที่พบใน
จารึกของพระเจ้าอโศกประมาณ 250 ปีก่อนคริสตกาล ภาษาบาลีใน
พระไตรปิฎกและในวรรณคดีพุทธศาสนา เช่น คัมภีร์มหาวงศ์และชาดก และ
ภาษาบาลีในคัมภีร์ของศาสนาไชนะ หรือเชน (Jain) นอกจากน้ียังพบว่า  บท
ละครสมัยต้น ๆ เช่น  บทละครของอัศวโฆษ มีการใช้ภาษาปรากฤตที่เก่าแก่
พอที่จะจัดอยู่ในกลุ่มปรากฤตยุคเก่านี้ด้วย 

- ปรากฤตยุคกลาง ได้แก่ ภาษาปรากฤตที่ใช้ในบทละคร เช่น ภาษา
มหาราษฏรี ภาษาเศารเสนี  ภาษามาคธี และภาษาอรรธมาคธี  กล่าวคือ   
ตัวละครหญิงมักจะพูดภาษาเศารเสนี แต่เมื่อร้องเพลงจะใช้ภาษามหาราษฏรี  
วิทูษกะ (สหายของพระเอก) ใช้ภาษาเศารเสนี ส่วนตัวละครเล็ก ๆ เช่น 
ชาวประมงในเรื่องศกุนตลา ใช้ภาษาอรรธมาคธี เป็นต้น  

- ปรากฤตยุคหลัง ได้แก่ ภาษาอปภร ศะ ซึ่งไม่ปรากฏมากนักใน
วรรณคดี  

● อินโด-อำรยันยุคปัจจุบัน  

    คือภาษาที่ใช้พูดกันในปัจจุบันตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น เบงกาลี 
ปัญจาบี ฮินดี เป็นต้น ในที่น้ีจะไม่กล่าวถึง 
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ภำษำสันสกฤตพระเวทกับภำษำสันสกฤตแบบแผน 

ภาษาสันสกฤตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือภาษาสันสกฤตพระเวท
และภาษาสันสกฤตแบบแผน ภาษาสันสกฤตพระเวทเป็นภาษาของกลุ่ม
คัมภีร์ส หิตาและพราหมณะ เก่าแก่กว่าภาษาสันสกฤตแบบแผน มีคัมภีร์ที่
เก่าแก่ท่ีสุดในกลุ่มนี้คือฤคเวท (Ṛgaveda) หรือฤคเวทส หิตา 

ส่วนภาษาสันสกฤตแบบแผนเป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนามาจากภาษา
สันสกฤตพระเวทอีกต่อหนึ่ง มีการก าหนดกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ที่ชัดเจน
และเป็นระบบ นักไวยากรณ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งและฉลาดที่สุดคนหนึ่ง
ของโลกคือท่านปาณินิ ผู้เขียนต าราไวยากรณ์ “อัษฏาธยายี” หรือคัมภีร์ 
แปดบทอันโด่งดังและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ภาษาสันสกฤตแบบแผนนี้
เป็นภาษาของวรรณกรรมที่ส าคัญของอินเดียหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์      
รามายณะ มหากาพย์มหาภารตะ และวรรณกรรมยุคหลัง เช่น ศกุนตลา  
เมฆทูต เป็นต้น 

อักษรท่ีใช้เขียนภำษำสันสกฤต 

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเสียงหรือสัททภาษา ไม่มีอักษรเป็นของตนเอง 
เช่นเดียวกับภาษาบาลี ดังนั้นภาษาสันสกฤตจึงสามารถเขียนด้วยอักษร   
ชนิดใดก็ได้เพื่อมาแทนเสียง เช่น ประเทศอินเดียใช้อักษรเทวนาครี ศรีลังกา
ใช้อักษรสิงหล ประเทศไทยใช้อักษรไทย ประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกา
ใช้อักษรโรมัน เป็นต้น 
 



บทที่ 1 
อักขรวิธี 

อักขรวิธีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอักษรในภาษาสันสกฤต ซึ่งค าว่าอักษรหมายถึงสระ
และพยัญชนะรวมกัน ภาษาสันสกฤตแบ่งเสียงออกเป็น 2 ชนิดคือเสียงสระ
ซึ่งมีท้ังสิ้น 14 เสียง แต่นิยมเพียง 12 เสียง และเสียงพยัญชนะ 33 เสียง สระ

ทีม่ีการใช้น้อยและไม่ค่อยนิยม 2 ตัวคือ ¤ (ฦ) ¥ ( )  

การเรียนภาษาสันสกฤตมีสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กฎเกณฑ์ทางไวยการณ์ก็คืออักษร
ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดเสียง นอกจากอักษรไทยแล้วยังมีอักษร       
เทวนาครีและอักษรโรมันที่มีความส าคัญเช่นกัน หากสามารถอ่านเขียนอักษร         
เทวนาครีได้ก็จะท าให้การเรียนภาษาสันสกฤตง่ายขึ้น เพราะต าราสันสกฤต
ส่วนใหญ่จารึกด้วยอักษรเทวนาครี ส่วนอักษรโรมันก็ถือว่าส าคัญไม่แพ้กัน
เพราะเป็นอักษรที่นักวิชาการส่วนใหญ่ใช้ในการถ่ายทอดเสียงในงานค้นคว้า
และงานวิจัยต่าง ๆ อักษรทั้งสองชนิดจึงเป็นอักษรที่ผู้สนใจเรียนภาษา
สันสกฤตควรจะรู้ด้วยเช่นกัน 

ด้วยเหตุดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงน าอักษรทั้ง 3 ชนิดคืออักษรเทวนาครี 
อักษรโรมัน และอักษรไทย มาไว้เป็นบทน า เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาได้อ่าน
และเปรียบเทียบด้วยตนเอง เมื่อสามารถจดจ าอักษรชนิดต่าง  ๆ ได้แล้ว      
จะช่วยให้การศึกษาไวยากรณ์ซึ่งเป็นข้ันตอนต่อไปท าได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 

เสียงสระ 

เสียงสระที่นิยมใช้ในภาษาสันสกฤตแบ่งออกเป็น 12 เสียง จัดเป็น 2 ประเภท
คือสระลอย และสระจม  

- สระลอย คือสระที่เขียนตามล าพังหรืออยู่ต้นค าจะเขียนเต็มตัว 
- สระจม คือสระที่ไปประกอบกับพยัญชนะ มีการเปลี่ยนแปลงรูป  

บางตัวก็คงเค้าเดิมไว้บ้าง บางตัวก็เปลี่ยนไปไม่คงเค้าเดิมไว้ 
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สระในภาษาสนัสกฤต 

A Aa # $ % ^ \ § @ @e Aae AaE 

a ā i ī u ū ṛ ṝ e ai o au 

อ อา อิ อี อุ อู ฤ  เอ ไอ โอ เอา 

สระลอยและสระจม 

สระลอย 
A Aa # $ % ^ \ § @ @e Aae AaE 

สระจม - -a i- -I -u -U -&   -©  -e  -E  -ae -aE 

สระแท้และสระประสม 

สระทั้ง 12 เสียงแบ่งตามฐานท่ีเกิดได้ 2 ประเภทคือ สระแท้ และสระประสม 

- สระแท้ คือสระที่เกิดจากฐานเดียวกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สุทธสระ”
มีทั้งหมด 8 เสียง ได้แก่ อ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา 

- สระประสม คือสระที่เกิดจาก 2 ฐาน หรือสระ 2 ตัวประสมกัน เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “สันธยักษระ” มีทั้งหมด 4 เสียง ได้แก่ เอ ไอ โอ เอา  

สระแท้และสระประสม 

สระแท้ 
A Aa # $ % ^ \ § 

อ อา อิ อี อุ อู ฤ  

สระประสม 
@ @e Aae AaE     

เอ ไอ โอ เอา     
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สันธยกัษระ  

@ 
เอ 

 

เกิดจาก 

A , Aa +  # , $ อ, อา + อ,ิ อี 

@e ไอ 
A , Aa +  @ อ, อา + เอ 

Aae โอ 
A , Aa +  % , ^ อ, อา + อ,ุ อู 

AaE เอา 
A , Aa +  Aae อ, อา + โอ 

 

เสียงพยัญชนะ 

พยัญชนะในภาษาสันสกฤตมีทั้งหมด 33 เสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
พยัญชนะวรรค และพยัญชนะอวรรค หรือเศษวรรค 

- พยัญชนะวรรค ได้แก่พยัญชนะที่ เกิดจากฐานกรณ์เดียวกัน         
มีทั้งหมด 5 วรรค แต่ละวรรคมี 5 เสียง รวมเป็น 25 เสียง 

- พยัญชนะอวรรค หรือเศษวรรค ได้แก่พยัญชนะที่ไม่สามารถจัดเขา้
ในวรรคได้เนื่องจากคุณสมบัติต่างกัน มีท้ังหมด 8 เสียง 
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พยัญชนะวรรค 

ฐานที่เกิด 1 2 3 4 5 

คอ 
k o g " ' 

ka kha ga gha ṅa 

ก ข ค ฆ ง 
 
เพดาน 

c D j H | 

ca cha ja jha ña 

จ ฉ ช ฌ ญ 

ปุ่มเหงือก 
q Q f F [ 

ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa 

ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
 
ฟัน 

t w d x n 

ta tha da dha na 

ต ถ ท ธ น 

ริมฝีปาก 
p ) b - m 

pa pha ba bha ma 

ป ผ พ ภ ม 
 

พยัญชนะอวรรค 

y r l v z , è ; s h 

ya ra la va śa ṣa sa ha 

ย ร ล ว ศ ษ ส ห 

 



สันสกฤตขั้นต้น 1 

9 
 

ฐานกรณ์ (articulator) 

ฐานกรณ์ คือค าที่ใช้เรียกอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปากที่ใช้ในการออกเสียง 
ประกอบด้วยฐานและกรณ์  

 ฐาน (passive articulator) หมายถึง ต าแหน่งที่เกิดของเสียงซึ่ง
เป็นอวัยวะในช่องทางเดินเสียงที่ไม่เคลื่อนที่ขณะเปล่งเสียง  ได้แก่ 
ริมฝีปากบน ฟันบน แนวปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก หน้าเพดานแข็ง 
เพดานแข็ง เพดานอ่อน ลิ้นไก่ และผนังคอ เป็นต้น  

 กรณ์ (active articulator) หมายถึง อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง
ซึ่งเคลื่อนที่ไปประชิดหรือใกล้ชิดกับฐาน ได้แก่ ริมฝีปากล่าง      
สุดปลายลิ้น ปลายลิ้น เป็นต้น 

การแบ่งพยัญชนะและสระจะแบ่งตามลักษณะเสียงท่ีเปล่งออกมา ได้แก่ 

1) อโฆษะ คือเสียงไม่ก้อง ได้แก่ พยัญชนะล าดับที่ 1, 2 ทั้ง 5 วรรค 
และ ศ ษ ส 

2) โฆษะ คือเสียงก้อง ได้แก่ สระทั้งหมด, พยัญชนะล าดับที่ 3, 4, 5   
ทั้ง 5 วรรค และพยัญชนะอวรรค ได้แก่ ย ร ล ว ห   

3) สิถิล คือเสียงเบา ได้แก่ พยัญชนะล าดับที ่1, 3 ทั้ง 5 วรรค 
4) ธนิต คือเสียงหนัก ได้แก่ พยัญชนะล าดับที ่2, 4 ทั้ง 5 วรรค และ ห 
5) อนุนาสิก คือมีเสียงข้ึนจมูก ได้แก่ พยัญชนะล าดับที ่5 ทั้ง 5 วรรค 
6) อรรธสระ คือพยัญชนะกึ่งสระ ได้แก่ ย ร ล ว 
7) อูษมัน คือมีเสียงลมสอดแทรกออกมาตามฟัน ได้แก่ ศ ษ ส 
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ฐานกรณ์ที่เกิดเสียง และลักษณะของเสียงที่เปล่งออกมา สามารถสรุปได้   
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงเสียงพยัญชนะและสระ 

 
ฐาน 

อโฆษะ โฆษะ 
พยัญชนะวรรค อวรรค สระ 

สิถิล ธนิต สิถิล ธนิต อนุนาสิก 
คอ 

k o g " ' h  A Aa 

 ka kha ga gha ṅa ha  a ā 

เพดาน 
c D j H | y z # $ 

 ca cha ja jha ña ya śa i ī 

ปุ่มเหงือก 
q Q f F [ r ; \ § 

 ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa ra ṣa ṛ ṝ 

ฟัน 
t w d x n l s*   

 ta tha da dha na la sa   

ริมฝีปาก 
p ) b - m   % ^ 

 pa pha ba bha ma 
  

u ū 

ฟัน +  
ริมฝีปาก 

     v    

      va    

* z (śa), ; (ṣa), s (sa)  เป็นพยัญชนะอโฆษะ 
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การประสมพยัญชนะและสระ 

สระมีการเขียน 2 แบบ คือเมื่อเขียนตามล าพังหรือเป็นตัวแรกของค าจะใช้รปู
สระลอย เมื่อน าไปประสมกับพยัญชนะจะมีการเปลี่ยนรูปเป็นสระจม  เช่น 
ค าว่า Aahar (āhāra) สระ อา เมื่ออยู่ต้นค าจะเขียนเป็นรูปสระลอย ได้แก่

รูป Aa (ā) แต่เมื่อประสมกับพยัญชนะแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็นสระจม ได้แก่รปู 

–a เช่น Aahar (āhāra) อย่างนี้เป็นต้น 
พยัญชนะโดยทั่วไปไม่สามารถออกเสียงได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยสระจึงจะ
ออกเสียงได้ การเขียนพยัญชนะที่ยังไม่ได้ประสมกับสระจะเขียนโดยมี
เครื่องหมายวิราม ( ! ) อยู่ใต้พยัญชนะเสมอ เมื่อประกอบกับสระแล้ว
เครื่องหมายนี้จะหายไป ดังตัวอย่าง 

k! + A  =  k     k + a =  ka  (ก)  

k! + Aa  =  ka       k + ā =  kā  (กา) 

k! + #  =  ik  k + i =  ki  (กิ)  

k! + $  =  kI     k + ī =  kī (กี) 

k! + %  =  ku  k + u =  ku  (กุ)  

k! + ^  =  kU       k + ū =  kū  (กู) 

k! + \    =  k «       k + ṛ =  kṛ  (กฤ)  

k! + §    = k©        k + ṝ =  kṝ  (ก ) 

k! + @  =  ke  k + e =  ke  (เก)  

k! + @e  =  kE       k + ai =  kai  (ไก) 

k! + Aae   =  kae  k + o =  ko  (โก)  

k!+ AaE   = kaE        k + au =  kau  (เกา) 
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ข้อสังเกต 
 พยัญชนะ r! (r) เมื่อประสมกับสระ % (u) และ ^ (ū) ต าแหน่งของ

สระจะไม่เหมือนพยัญชนะตัวอื่น จะมีรูปพิเศษคือ    
r! + %     =  é  

r + u =  ru 

r!  + ^   =  ê 

r + ū =  rū 

 

 พยัญชนะ r! (r) เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะอื่น ประสมกับพยัญชนะที่
ตามมา จะเปลี่ยนรูปโดยจะขึ้นไปอยู่ด้านบนพยัญชนะที่ตามมา เช่น     

r! + g  = gR  ในค าว่า  svgR  (สวรรค์)  
r + ga =  rga  ในค าว่า  savarga   

r! + m  = mR  ในค าว่า  kmR  (กรรม)  
r + ma =  rma  ในค าว่า  karma   

 พยัญชนะ r! (r) ควบกล้ า มีพยัญชนะอื่นอยู่หน้า ตามหลังด้วยสระ        
จะเปลี่ยนรูปโดยจะไปอยู่ด้านล่างพยัญชนะนั้น ๆ เช่น     

p + r  = à  ในค าว่า  à}a  (ปรัชญา)  
p + ra =  pra  ในค าว่า  prajñā   

 ภาษาสันสกฤตจะไม่มีการประสมระหว่างพยัญชนะ   r! (r) กับสระ   
\, § (ṛ, ṝ) 

เคร่ืองหมายก ากับเสียง 

ภาษาสันสกฤตมีเครื่องหมายหลายชนิดซึ่งมีช่ือและหน้าที่แตกต่างกันไป    
ในเบื้องต้นนี้ควรรู้จักเครื่องหมายที่มีโอกาสพบบ่อยในการเรียนสันสกฤต 
ได้แก่ 
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1) วิราม ( 
! ) พยัญชนะเมื่อไม่ได้ประสมกับสระจะต้องมีเครื่องหมาย

วิรามก ากับอยู่ใต้พยัญชนะเสมอ เครื่องหมายวิรามท าหน้าที่ห้าม
เสียง นอกจากนี้พยัญชนะที่มีเครื่องหมายวิรามก ากับอยู่สามารถ
อ่านเป็นตัวสะกดได้หากตามหลังสระ  เครื่องหมายวิรามนี้เมื่อถ่าย
ถอดมาสู่อักษรไทยจะเขียนเป็นจุด (พินท)ุ ใต้พยัญชนะ ดังตัวอย่าง  

 

เทวนาครี โรมัน ไทย 

k!      o!      g! 
k    kh    g ก ฺ    ขฺ     คฺ 

gjan! 
gajān คชาน ฺ

2) อนุสวาระ (  < ) ใช้แทนเสียงอนุนาสิก หรือเสียงขึ้นจมูก มีลักษณะ
เป็นวงกลมเล็กๆ อยู่ เหนือพยัญชนะเช่นเดียวกับภาษาไทย 
ตัวอย่างเช่น 

เทวนาครี โรมัน ไทย 

m —gl 
maṃgala ม คล 

s—Sk«t 
saṃskṛta ส สฺกฤต 

3) วิสรคะ ( : ) ใช้แทนเสียงลมหายใจแรงที่พ่นออกมา มักจะเป็น
ส่วนท้ายของค า เมื่อถอดเป็นอักษรไทยจะใช้วิสรรชนีย์ (ะ)  
ตัวอย่างเช่น 

เทวนาครี โรมัน ไทย 

ram> 
rāmaḥ รามะ  (ตามหลัง อะ) 

jna> 
janāḥ ชนาะ  (ตามหลัง อา) 

AiGn> 
agniḥ อคฺนิะ  (ตามหลัง อิ) 
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4) อวครหะ ( = ) หรือ อวเคราะห์ ใช้แทนสระ “อะ” ที่ถูกลบไปใน
การสนธิ เมื่อถอดเป็นอักษรไทยจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะ
คล้ายเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวที่เขียนสกัดข้างหลัง  ( ’ ) 
เพื่อให้รู้ว่ามีการสนธิ ดังตัวอย่าง 

 

เทวนาครี โรมัน ไทย 

kae= ip 
ko’ pi โก’ ปิ   

 

 

พยัญชนะสังยุกต์ 

เมื่อพยัญชนะ 2 ตัวชิดกันโดยไม่มีสระคั่นกลางเรียกว่าพยัญชนะสังยุกต์ หรือ
พยัญชนะซ้อน วิธีเขียนพยัญชนะสังยุกต์ท าได้ 2 แบบ คือเติมเครื่องหมาย

วิราม ( ! ) ใต้พยัญชนะตัวหน้า เพื่อให้รู้ว่าพยัญชนะนั้นไม่มีสระก ากับ เช่น

d!y (dya)  ในค าว่า ivd!ya (vidyā)  เป็นต้น  อีกวิธีหนึ่งคือลดรูปพยัญชนะ

ตัวหน้าโดยเขียนเป็นพยัญชนะครึ่งตัว  เช่น Vy (vya)  ในค าว่า kaVy 
(kāvya)  เป็นต้น  

การเขียนภาษาสันสกฤตด้วยอักษรเทวนาครี  เมื่อค าศัพท์ประกอบด้วย
พยัญชนะสังยุกต์ นิยมเขียนพยัญชนะสังยุกต์นั้นด้วยการเขียนพยัญชนะครึ่ง
ตัวประกอบเข้ากับพยัญชนะเต็มตัว  ส าหรับเครื่องหมายวิรามจะใช้เขียน
ด้านล่างของพยัญชนะที่อยู่ท้ายค าในกรณีที่พยัญชนะนั้นไม่มีสระประสมอยู่   

เช่น  balkan! (bālakān) เป็นต้น 



สันสกฤตขั้นต้น 1 

15 
 

อย่างไรก็ตาม  พยัญชนะทุกตัวไม่สามารถเขียนแบบครึ่งตัวได้  ดังนั้น 
พยัญชนะบางตัวที่ไม่มีรูปครึ่งตัว ก็อาจมีการเขียนเครื่องหมายวิรามก ากับอยู่ 

เช่น พยัญชนะ q! (ṭ)  Q! (ṭh)  f! (ḍ)  และ F! (ḍh) เป็นต้น เมื่อเขียนเป็น

พยัญชนะสังยุกต์ อาจจะเขียนเป็น q!q (ṭṭa) หรือ ” (ṭṭa)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความนิยม พยัญชนะที่นิยมเขียนคร่ึงตัวมีดังนี ้

พยัญชนะคร่ึงตัว 

พยัญชนะ เต็มตัว คร่ึงตัว 

 

พยัญชนะ เต็มตัว คร่ึงตัว 

ก k K ป p P 

ข o O พ b B 

ค g G ภ - _ 

ฆ " ¸ ม m M 

จ c C ย y Y 

ช j J ล l L 

ญ | Á ว v V 

ณ [ { ศ z Z 

ต t T ศ è ç 

ถ w W 
 ษ ; : 

ธ x X 
 ส s S 

น n N 
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พยัญชนะซ้อน 

พยัญชนะเมื่อประสมหรือซ้อนกันแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงรูป พยัญชนะบาง
ตัวยังคงเค้าเดิมไว้บ้าง กล่าวคือ พยัญชนะตัวหน้าจะลดรูปเป็นพยัญชนะ  
ครึ่งตัว ส่วนตัวหลังเขียนเต็มตัว พยัญชนะบางตัวเมื่อประสมกันแล้วไม่คงเค้า
เดิมไว้เลยก็มี ลักษณะพิเศษเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาภาษาสันสกฤตต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษ ตัวอย่างต่อไปนี้คือพยัญชนะซ้อนบางตัวท่ีพบบ่อยเท่านั้น 

พยัญชนะซ้อน 

พยัญชนะ รูปส าเร็จ 

 

พยัญชนะ รูปส าเร็จ 
กฺก k! + k Š ฆฺน "! + n ¹ 

กฺต k! + t µ ฆฺย "! + y ¸y 

กฺน k! + n Kn ฆฺร "! + r º 

กฺม k! + m Km ฆฺว "! + v ¸v 

กฺย k! + y Ky งฺก '! + k » 

กฺร k! + r ³ งฺค '! + g ¼ 

กฺล k! + l ¬ จฺจ c! + c Cc 

กฺษ k! + ; ] จฺฉ c! + D CD 

ขฺย o! + y Oy จฺม c! + m Cm 

คฺธ g! + x Gx จฺย c! + y Cy 

คฺน g! + n ¶ ชฺช j! + j Jj 

คฺร g! + r ¢ ชฺญ j! + | } 

คฺล g! + l Gl ชฺร j! + r ¿ 

คฺว g! + v Gv ญฺจ |! + c Â 



สันสกฤตขั้นต้น 1 

17 
 

พยัญชนะซ้อน (ต่อ) 

พยัญชนะ รูปส าเร็จ 

 

พยัญชนะ รูปส าเร็จ 
ญฺช |! + j Ã ทฺว d!  + v Ö 

ฏฺฏ q! + q ” ธฺน x! + n × 

ณฺณ [! + [ {[ ธฺม x!  + m Xm 

ณฺม [! + m {m ธฺย x!  + y Xy 

ตฺต t! + t Ä ธฺร x!  + r Ø 

ตฺน t!  + n Æ ธฺว x!  + v Xv 

ตฺป t!  + p Tp นฺน n! + n Ú 

ตฺม t!  + m Tm นฺม n!  + m Nm 

ตฺย t!  + y Ty นฺย n!  + y Ny 

ตฺร t!  + r Ç นฺร n!  + r Ü 

ตฺว t!  + v Tv ปฺต p! + t Ý 

ทฺค d! + g Ì ปฺน p!  + n ß 

ทฺท d!  + d Î ปฺม p!  + m Pm 

ทฺธ d!  + x Ï ปฺย p!  + y Py 

ทฺพ d!  + b Ó 
 ปฺร p!  + r à 

ทฺภ d!  + - Ñ 
 ปฺล p!  + l Pl 

ทฺม d!  + m Ò 
 ปฺส p!  + s Ps 

ทฺย d!  + y * 
 พฺช b! + j Bj 

ทฺร d!  + r Ô 
 พฺท b!  + d Bd 



สันสกฤตขั้นต้น 1 
 

18 
 

พยัญชนะซ้อน (ต่อ) 

พยัญชนะ รูปส าเร็จ 

 

พยัญชนะ รูปส าเร็จ 
พฺธ b!  + x Bx ศฺร z! + r ï 

พฺน b!  + n ã ศฺล z! + l ð 

พฺร b!  + r ä ศฺว z! + v ñ 

ภฺน -! + n å ษฺฏ ;! + q ò 

ภฺร -! + r æ ษฺฐ ;! + Q ó 

มฺน m! + n ç ษฺณ ;! + [ :[ 

มฺม m!  + m Mm ษฺป ;! + p :p 

มฺร m!  + r è ษฺม ;! + m :m 

มฺล m!  + l Ml สฺน s! + t õ 

ยฺว y! + v Yv สฺม s! + m Sm 

ลฺป l! + p Lp สฺย s! + y Sy 

ลฺม l! + m Lm สฺร s! + r ö 

ลฺย l! + y Ly หฺณ h! + [ Ÿ 

ลฺล l! + l š หฺน h!  + n û 

วฺย v! + y Vy 
 หฺม h!  + m ü 

วฺร v! + r ì 
 หฺย h!  + y ý 

ศฺจ z! + c í 
 หฺร h!  + r ÿ 

ศฺน z! + n î 
 หฺล h!  + l ÷ 

ศฺม z! + m Zm 
 หฺว h!  + v þ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงปริวรรตเป็นอักษรไทย 

Aih<sa An¼ AŠa AXyay 

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

Aix:Qan Anacar AÚit Azaekmharaja 

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

AiZvn! Anamy Avtar Aa}a 

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

Akal Anuv<z AwvRved Anagar 

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

Am&t ANxkal AxmR AaidTy 

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

2. จงปริวรรตเป็นอักษรเทวนาครี 

ส สาร สาหส เสวก สรฺป 
..................... ..................... ..................... ..................... 

ส สฺกฤต สาริกา สหายก ส โตษ 
..................... ..................... ..................... ..................... 

ส โยค สามเวท ศกุนฺตลา สุภาษิต 
..................... ..................... ..................... ..................... 

ส เกต สารขณฺฑ สฺกนฺธ สุคนฺธ 
..................... ..................... ..................... ..................... 

สุหฤทย หายน สุวรณฺ หสฺตินาปรุ 
..................... ..................... ..................... ..................... 
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บทที่ 2 
สนธิ 

วัตถุประสงค์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. อ่านภาษาสันสกฤต 
2. ประกอบสนธิ 

เนื้อหาวิชา 
1. ฝึกอ่านอักษรเทวนาครี 
2. การสนธิ 
3. สระสนธิ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
ฝึกอ่านอักษรเทวนาครี 

หลังจากที่เรียนรู้เรื่องอักษรเทวนาครีทั้งสระและพยัญชนะชนิดต่าง ๆ แล้ว 
ขอให้อ่านบทฝึกอ่านอักษรเทวนาครีนี้ให้คล่อง  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 
โดยบทฝึกอ่านนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทบทวนและจดจ าอักษรเทวนาครีให้
แม่นย าขึ้น มีทั้งหมด 10 ชุด ในขั้นแรกให้ฝึกสะกดค าและอ่านโดยยังไม่ต้อง
ทราบความหมายของค า  เมื่อจดจ าอักษรได้แม่นย าแล้วจะท าให้การเรียนใน
ล าดับต่อไปง่ายขึ้น  

ชุดที่ 1 

A_yNÇ Aih<sa An¼ AŠa AXyay 

A¢savk Aix:Qan Anacar AÚit Azaekmharaja 

A¢e AiZvn! Anamy Avtar Aa}a 

AÁjil Akal Anuv<z AwvRved Aagar 

AiGn Am&t ANxkar AxR AaidTy 
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ชุดที่ 2 

Aakar AayR $ñr %padan %pvsw 

AakI[R AazIvaRd $zan %pask %vRzI 

AaOyan #iNÔy %dar %pay @kadzrw 

Aar{yk #NÔraj %dyxanI %pe]a @kc]u 

Aavas #úvaku %madevI %pmey @rav[ 

ชุดที่ 3 

Aae;x A<kur \Gved kaeikl kakI 

AaE;ix A<z k[R kaeml karvek 

Aae<kar \i; k{Q kaildas kayR 

AaErs \iÏ k«:[a kairka k<dlI 

A<k \tu kaé{y kaitRk ké[a 

ชุดที่ 4 

kElas kMpnad kr[Iy kumuidnI ]Ir 

keyUr kmR kr —ifka kuzlaepay ]ma 

kIitR kNya kuber k —vl ³Ifa 

k<k[I k<Q kuM-Ir ]eÇ o{f 

kLya[ kre[u kUmaRvtar ]em g&hdevta 
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ชุดที่ 5 

gu[akr ccaR ijþa jyvmRn! iÇrTn 

"atkr cIvr jatk }an idvakr 

c³I cracr jIivt]y tara devlaek 

caEirka Divv[R jlazy tkRiv*a dI"R 

caer Dayaté jlcr itipqk du>o 

ชุดที่ 6 

dujRn xmRzaSÇ inÔa p&iwvI pirìajk 

dzRnIy xnagar inzacr pai[in pitìta 

ÔVy indez n&pit pÂmraja pÒpa[I 

x&traj indaeR; neÇ paQkwa prlaek 

xmR inimRt npu<sk piÒnI przuram 

ชุดที่ 7 

pšv pUjnIy à}a àkaz äaü[ 

pu:pa pUr[ àak«t àma[ äülaek 

pu{y pUra[ àawRna ip{f baeix 

puÇ pUvR àetlaek )ai[t baeixsTv 

pUja pvRt àiqidn )la)l bhul 
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ชุดที่ 8 

bhuvcn i-]acar m&Tyuraj mÁjrI mnu:y 

bkul i-]u m{f[a mat&¢am mUitR 

ibNdu imÇ ma<s meola y} 

æmr imWya maÇa mha-art yack 

-ayaR m&gdayvn magR mi[pur yjuvRed 

 
ชุดที่ 9 

yuGm êpavcr rajrw rivvar iv;y 

yzaexr êpk rajt&[my riZm iv}an 

éicr r raJy llna iv³m 

éiKm[I r][ ramay[ ìIih ivcar 

éixr rajÖar reoa iv*a ivjy 

ชุดที่ 10 

ivkal ivzal vaca vair v&] 

ivprIt ivze; vaidt vaKy vat-y 

ivpul ivZvkmRn! vack var vayu 

ivvek v;aR vaé[I vas vcIiv-ag 

ivvxRn v¿ vai[Jy vasna vEku<Q 
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การสนธ ิ
 
สนธ ิ คือการเช่ือมอักษร 2 ตัวที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเสียงเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันของเสียง ท าให้ค าสละสลวยและง่าย
ต่อการออกเสียง ภาษาสันสกฤตให้ความส าคัญกับการสนธิมาก แทบจะกล่าว
ได้ว่าจุดไหนสามารถท าสนธิได้ก็ต้องท า นอกจากการออกเสียงแล้วสนธิยัง
เป็นส่วนส าคัญในการประกอบกริยาด้วย  เพราะธาตุแต่ละหมวดจะมี
หลักเกณฑ์ในการประกอบกริยาแตกต่างกัน เมื่อเราเข้าใจเรื่องการสนธิแล้ว
จะท าให้เข้าใจการประกอบกริยาได้ดียิ่งขึ้น สนธิที่ควรทราบเบื้องต้นคือสระ
สนธ ิพยัญชนะสนธิ และ วิสรคะสนธิ จะกล่าวเฉพาะสระสนธิก่อน 

สระสนธ ิ

สระสนธิ คือการเชื่อมกันระหว่างสระกับสระ เพื่อให้ค ากระชับและสละสลวย 
เมื่อเกิดสระสนธิข้ึน จะต้องค านึงถึง 3 เรื่องต่อไปนี้ 

• สระแท้ที่เกิดจากแหล่งเดียวกัน  เมื่อสระแท้พบกันจะได้เสยีงยาว 
• ค าหน้าลงท้ายด้วยสระ A, Aa  (a, ā)   

• ค าหน้าลงท้ายด้วยสระอื่น 

การสนธิโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือสระหน้าและสระหลัง    
สระหน้า หมายถึงสระที่ลงท้ายของค าหน้า ส่วนสระหลัง หมายถึงสระที่
ขึ้นต้นของค าหลัง เช่น  nr +  #NÔ  (nara + indra)  สระหน้าคือ อะ (สระ
ที่ลงท้ายของค าว่า nara)   สระหลังคือ อิ (สระที่ขึ้นต้นของค าว่า indra)  
เมื่อรู้จักสระหน้าและสระหลังแล้ว จากนั้นท าการสนธิตามขั้นตอนต่อไป 
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ตารางการเปลี่ยนรูปของสระ 

 
ขั้นธรรมดา 

A Aa # $ % ^ \ 

 a  ā  i  ī  u  ū      ṛ 

อ อา อิ อี อุ อู ฤ 
 
ขั้นคุณ 

A Aa @ Aae Ar! 

 a  ā       e       o     ar 

อ อา เอ โอ อรฺ 
 
ขั้นวฤทธ ิ

Aa @e AaE Aar! 

      ā      ai      au     ār 

อา ไอ เอา อารฺ 
พยัญชนะกึ่งสระ 

 
ขั้นที่ 1 

 y! v! r! 

      y       v       r 

ยฺ วฺ รฺ 
 
ขั้นที่ 2 

Ay! Av!  

     ay       av 

    อยฺ อวฺ 
 
ขั้นที่ 3 

Aay! Aav! 

      āy       āv 

    อายฺ     อาวฺ 

ข้อสังเกต:  A (อ) เมื่อเป็นข้ันคุณไม่มีการเปลี่ยนรูป ส่วน Aa (อา) ไม่มีการ
เปลี่ยนรูปทั้งในขั้นคุณ และวฤทธ ิ
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กฎการสนธ ิ

1) สระขั้นธรรมดา พบกันในคู่ของตัวเอง ได้สระเสียงยาวหน่ึงเสียง เช่น 

mala +  AiSt  = malaiSt  

mālā + asti  = mālāsti  
   

xanI + #h   = xanIh  

dhānī + iha  = dhānīha  

  

devee;u + %µm!   = devee;Uµm!  

deveṣu + uktam = deveṣūktam  

  

2) ค าหน้าลงท้ายด้วย A Aa  ค าหลังขึ้นต้นด้วยสระขั้นธรรมดาอื่น    ได้

สระขั้นคุณ (เปลี่ยนตามตัวหลัง) เช่น  

dev +  #it   =  deveit  

deva + iti  = deveti  

   

suoen + #h   = suoeneh  

sukhena + iha = sukheneha  
    

jlen + %dkm!  = jlenaedkm!  

jalena + udakam = jalenodakam 

 

)len + \i;>  = )leni;R>  

phalena + ṛṣiḥ = phalenarṣiḥ 
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3) ค าหน้าลงท้ายด้วย A Aa  ค าหลังขึ้นต้นด้วยสระขั้นคุณ หรือขั้น    

วฤทธิ ได้สระขั้นวฤทธิ (เปลี่ยนตามตัวหลัง) เช่น  

  sda + @v   = sdEv 

sadā + eva  = sadaiva  

    

  sa + Aaednm!   =  saEdnm!  

sā + odanam  = saudanam  

   

   mha + AaEj>   =  mhaEj> 

mahā + aujaḥ = mahaujaḥ 
   

4) ค าหน้าลงท้ายด้วยสระอื่น (ไม่ใช่ A Aa ) ค าหลังขึ้นต้นด้วยสระจะได้

ขั้นพยัญชนะกึ่งสระ (เปลี่ยนเฉพาะสระหน้า) ตามขั้นตอนดังน้ี 

• สระหน้าเป็นสระขั้นธรรมดา จะได้พยัญชนะกึ่งสระขั้นที่ 1 เช่น  
      

#it + AwR>   =  #TywR>   

    iti + arthaḥ  = ityarthaḥ  

         

      
sTye;u + Aip    =  sTye:vip 

    satyeṣu + api  = satyeṣvapi 

        
• สระหน้าเป็นสระขั้นคณุ จะไดพ้ยัญชนะกึ่งสระขั้นท่ี 2 เช่น 
      

ke + AaSte    =  kyaSte 

      ke + āste  = kayāste  
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• สระหน้าเป็นสระขั้นวฤทธิ จะได้พยัญชนะกึ่งสระขั้นที่ 3 เช่น 
      

naE + Aae>     =  navae>  

    nau + oḥ  = nāvoḥ  
  

      
devaE + AagCDt>   =  devavagCDt>   

    devau + āgacchataḥ = devāvāgacchataḥ  
  

ในกรณีที่มีการสนธิระหว่างค า หรือสนธิภายนอก เมื่อสระ @ (e) หรือ         

Aae (o) เป็นสระหน้า ตามด้วยสระ A (a) สระหน้าจะไม่เปลี่ยนและจะกลืน

เสียง A (a)  โดยจะท าเครื่องหมาย “อวครหะ” ไว้แทนเสียงที่ถูกลบไป   

เมื่อเขียนเป็นอักษรไทยจะใช้เครื่องหมาย ( ’ )  แทน เช่น 
 sae + Aip  

   = sae= ip 

 โส + อปิ  = โส’ ปิ  

 

 te + Aip  = te= ip 

 เต + อปิ  = เต’ ปิ 
 

  

การสนธิ ท าให้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่สละสลวย มีค าให้เลือกใช้หลาย
แบบและซ่อนความน่ามหัศจรรย์ไว้มากมาย การประกอบสระสนธิให้ยึด
กฎเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้เป็นหลัก เมื่อเข้าใจเรื่องการประกอบสนธิแล้วจะท าให้
เข้าใจเรื่องอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามสนธิอาจเปลี่ยนแปลงได้หลาย
ลักษณะ ตารางส าเร็จรูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสระ
เมื่อมีการสนธิ และที่ส าคัญคือช่วยให้การประกอบสนธิได้รวดเร็วข้ึน 
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ตารางส าเร็จรูปสระสนธ ิ(เทวนาครี) 1 

สระหน้า สระหลัง 
A B C D E F G H  

A  Aa #  $ %  ^ \ @ @e Aae AaE 

Aa y v r Ay Aay Av Aav A 1 

Aa ya va ra Aya Aaya Ava Aava Aa 2 

@ $ iv ir Aiy Aaiy Aiv Aaiv # 3 

@ $ vI rI AyI    AayI    AvI    AavI $ 4 

Aae yu ^ é Ayu    Aayu    Avu    Aavu % 5 

Aae yU ^ ê AyU    AayU    AvU   AavU ^ 6 

Ar!  y&  v&  § Ay& Aay& Av& Aav& \ 7 

@e ye ve re Aye    Aaye    Ave Aave @ 8 

@e yE vE rE AyE   AayE   AvE AavE @e 9 

AaE yae vae rae Ayaee Aayae
 

Avae
 

Aavae
 

Aae 10 

AaE yaE vaE raE AyaEE AayaE
 

AvaE
 

AavaE
 

AaE 11 

หมายเหตุ :  
A-H  คือสระท้ายของค าหน้า (สระหน้า)   
1-11  คือสระหน้าของค าหลัง (สระหลัง) 

 

                                                           
1  ดัดแปลงจาก  Roderick S. Buckneli. Sanskrit Manual (Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers, 2006), หน้า 75. 
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ตารางส าเร็จรูปสระสนธ ิ(โรมัน) 2 

สระหน้า สระหลัง 
A B C D E F G H  

a  ā i   ī u  ū ṛ e ai o au 

ā ya v ra aya āya ava āva a 1 

ā yā vā rā ayā āyā avā āvā ā 2 

e ī vi ri ayi āyi avi āvi i 3 

e ī vī rī ayī āyī avī āvī ī 4 

o yu ū ru ayu āyu avu āvu u 5 

o yū ū rū ayū āyū avū āvū ū 6 

ar yṛ vṛ ṝ ayṛ āyṛ avṛ āvṛ ṛ 7 

ai ye ve re aye āye ave āve e 8 

ai yai vai rai ayai āyai avai āvai ai 9 

au yo vo ro ayo āyo avo āvo o 10 

au yau vau rau ayau āyau avau āvau au 11 

หมายเหตุ :  
A-H  คือสระท้ายของค าหน้า (สระหน้า)   
1-11  คือสระหน้าของค าหลัง (สระหลัง) 

 

 

                                                           
2  ดัดแปลงจาก  Roderick S. Buckneli. Sanskrit Manual (Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers, 2006), หน้า 75. 
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ตัวอย่างการใช้ตารางสนธิ 

ตารางจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สระหน้าและสระหลัง สระหน้าแทนด้วย
อักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ A-H สระหลังแทนด้วยตัวเลขในแถวที่ 1-11 
เมื่อต้องการทราบผลลัพธ์ของการสนธิ ให้ดูช่องสระหน้าก่อนว่าอยู่ใน
คอลัมน์ไหน (A-H) จากนั้นมองหาสระหลังว่าอยู่แถวที่เท่าไหร่ (1-11)   
จุดที่ตัดกันระหว่างสระหน้าและสระหลังคือ “ผลลัพธ์ของสนธิ” 
ตัวอย่างเช่น 
 เราอยากทราบว่าสระ A (a) สนธิกับ AaE (au) จะเป็นสระอะไร? 

เมื่อท าตามขั้นตอนจะพบว่า A (a) อยู่ในคอลัมน์ A และ AaE (au) 

อยู่ในแถวที่ 11 จุดที่ตัดกันก็คือ AaE (au) ดังนั้น  A + AaE = AaE   
(a + au = au) 

สระอื่นๆ พึงเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ี 
 

ข้อยกเว้นสนธิ 

แม้ว่าภาษาสันสกฤตจะเน้นเรื่องการสนธิเป็นอย่างมาก  แต่ก็มีข้อยกเว้น
ส าหรับประโยค วลี หรือศัพท์ต่างๆ ที่ผันแล้ว มีข้อยกเว้นไม่ต้องท าสนธิใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

 ค าหน้าลงท้ายด้วยสระ ค าหลังขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ไม่ต้องท าสนธิ 
เช่น 

       deve;u  
mnu:y>   = deve;u  

mnu:y>   
    deveṣu  manuṣyaḥ = deveṣu  manuṣyaḥ 

 

 สระ 3 ตัว คือ $, ^, @ (ī,  ū,  e) ที่อยู่ท้ายค านามทีผ่ันแล้วในรปู      
ทวิวจนะ ไมต่้องท าสนธ ิ

 ศัพท์ที่เป็นค าอุทาน เช่น Aha e, he (aho, he) เป็นต้น ไมต่้องท าสนธิ 
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 ค าทักทาย, ร้องเรียก, วิภักติที่ 8 ไม่ต้องท าสนธ ิ

 ในกรณีที่การสนธิไม่อยู่ในค าเดียวกัน ค าหน้าลงท้ายด้วยสระ
ประสม เช่น @ @e Aae AaE  ( e ai o au) และค าหลังขึ้นต้นด้วย

สระ ให้เปลี่ยนสระหน้าเป็น Ay! Aay! Av! Aav!  ( ay āy av 

āv) ตามล าดับ ซึ่งการสนธิอาจน าไปประสมกับสระหลัง หรือไม่
น าไปประสมกับสระหลัง แต่ลบพยัญชนะ y! v! ( y v) ออกไปก็ได้ 
เช่น      

 

iv:[ae + #h     = iv:[ivh หรือ  iv:[ 
 #h  

viṣṇo + iha    = viṣṇaviha, หรือ  viṣṇa iha 

ตัวอย่างการประกอบสนธ ิ

iÇpur + Air> ส าเรจ็รูปเป็น iÇpurair> 

ihm + Aaly ส าเรจ็รูปเป็น ihmaly 

riv + #NÔ ส าเรจ็รูปเป็น rvINÔ 

guê + %pdez> ส าเรจ็รูปเป็น guêpdez> 

nr +  #NÔ ส าเรจ็รูปเป็น nreNÔ  

mha + @eñyRm! ส าเรจ็รูปเป็น mhEñyRm! 

jl + Aae">  ส าเรจ็รูปเป็น jlaE"> 

dix + AÇ  ส าเรจ็รูปเป็น dXyÇ 

vStu + #dm! ส าเรจ็รูปเป็น viSTvdm! 

suxI + ^ihtm! ส าเรจ็รูปเป็น suXyUihtm! 

mat& + AwRm!  ส าเรจ็รูปเป็น maÇwRm! 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

จงประกอบสนธิต่อไปนี ้

mha + Akly>  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

dya + AanNd  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

muin + $z>  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

%-a + $z>  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

jn + @kta ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

vxU + Aannm! ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

àit + %pkar>  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

gaErI + @vm!  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

mat& + #CDa  ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

ASmE + %Ïr ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

iïyE + %*t> ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 

ÖaE + AÇ   ส าเรจ็รูปเป็น ……………………………………. 
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บทที่ 3 
วิภักติ lq!  (laṭ) 

วัตถุประสงค์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. ประกอบกริยาอาขยาต 
2. สร้างประโยคกรรตุวาจก 

เนื้อหาวิชา 
1. องค์ประกอบของกริยาอาขยาต 
2. การสร้างประโยคกรรตุวาจก 
3. วิภักติ lq!  (laṭ) 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

กริยาในภาษาสันสกฤตคือสิ่งที่ บ่ งบอกอาการ หรือการกระท าต่าง ๆ         
ของประธานในประโยค เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด คิด เป็นต้น 
เบื้องต้นนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของกริยา องค์ประกอบ การสร้างประโยค
กรรตุวาจก (ประธานของประโยคเป็นผู้ท ากริยา) ด้วยวิภักติต่าง ๆ โดยจะ
กล่าวเฉพาะการสร้างกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะ จากธาตุในหมวดที่ 1, 4 , 6 
และ 10 เท่านั้น และเน้นกริยาที่ประกอบจากธาตุต่าง ๆ ตามปกติ ส่วนกริยา
ที่มีข้อยกเว้นต่าง ๆ จะละไว้ก่อน  

ศัพท์ควรรู้ 

ธาตุ หรือรากศัพท์ในต าราไวยากรณ์สันสกฤตมีทั้งสิ้นกว่า 2,000 ธาตุ        
ซึ่ งจ านวนธาตุนี้แต่ละต าราก็กล่าวไว้ต่างกัน ในหนังสือ Dhāturūpa 

Mañjarī  กล่าวว่ามี 2,200 ธาตุ  ธาตุทั้งหมดแบ่งออกเป็น 10 หมวด 
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นอกจากนี้ธาตุแต่ละตัวยังมีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วย ก่อนจะน าไปสู่การ
ประกอบกริยาในภาษาสันสกฤต ควรท าความเข้าใจค าศัพท์เหล่านี้ก่อน 

 สกรรมธาตุ คือธาตุที่ต้องมีกรรมมารองรับจึงจะมีความหมายสมบูรณ์ 
 อกรรมธาตุ คือธาตุที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่ต้องมีกรรม

มารองรับ 
 ปรัสไมปทธีาตุ คือธาตุที่ประกอบวิภักติเฉพาะปรัสไมบทอย่างเดียว 
 อาตมเนปทีธาตุ คือธาตุที่ประกอบวิภักติเฉพาะอาตมเนบทอย่างเดียว 
 อุภยปทีธาตุ คือธาตุที่ประกอบวิภักติ ได้ทั้ งฝ่ายปรัสไมบทและ          

อาตมเนบท 
 สารวธาตุกะ คือช่ือของการสร้างรูปกริยาในกลุ่มวิภักติที่ก าหนดโดย

กลุ่มธาตุที่ประกอบเป็นกริยา มีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ ธาตุ  + 
ปัจจัยประจ าหมวด + วิภักติ (ตามที่ก าหนด)   

 อารธธาตุกะ คือช่ือของการสร้างรูปกริยาในกลุ่มวิภักติที่ก าหนดโดย
กลุ่มธาตุที่ประกอบเป็นกริยา มีองค์ประกอบ 2 ส่วนได้แก่ ธาตุ +       
วิภักติ (ไม่มีปัจจัยประจ าหมวด) 

 ปัจจัยประจ าหมวด หรือวิกรณ์ คือปัจจัยที่ใช้ประกอบกับธาตุหมวด 
นั้น ๆ ธาตุทั้ง 10 หมวดมีปัจจัยประจ าหมวดของตนเอง (ยกเว้นหมวด
ที่ไม่มีปัจจัย) นอกจากนี้ปัจจัยยังบ่งบอกวาจกของค ากริยาได้ เช่น 
กรรตุวาจก (ประธานเป็นผู้ท ากริยา) กรรมวาจก (ประธานเป็น
ผู้ถูกกระท า) เป็นต้น 

 วิภักติกริยา หรือบุรุษปัจจัย (ปุรุษปฺรตฺยย) คือส่วนประกอบสุดท้ายใน
การสร้างกริยา มีทั้งหมด 10 ชนิด วิภักติกริยาสามารถบอกได้ว่ากริยา
นั้นเป็น กาล บท วจนะ บุรุษ อะไร  

 กาล คือสิ่งที่บ่งบอกช่วงเวลาของการกระท า แบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น 3 
ช่วงเวลาคือ ปัจจุบัน อดีต และอนาคต  

 บท วิภักติกริยาแต่ละหมวดแบ่งออกเป็น 2 บท คือปรัสไมบท และ   
อาตมเนบท  
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 วจนะ วิภักติกริยาแต่ละหมวดแบ่งออกเป็น 3 วจนะ คือเอกวจนะ        
บ่งบอกจ านวนเดียว หรือสิ่งเดียว ทวิวจนะ บ่งบอกจ านวน 2 และ   
พหุวจนะ บ่งบอกจ านวนตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

 บุรุษ วิภักติกริยาแต่ละหมวดแบ่งออกเป็น 3 บุรุษ คือประถมบุรุษ   
บ่งบอกว่าเป็นกริยาของบุรุษท่ี 3 ได้แก่ เขา  มัธยมบุรุษ บ่งบอกว่าเป็น
กริยาของบุรุษที่ 2 ได้แก่ ท่าน อุตตมบุรุษ บ่งบอกว่าเป็นกริยาของ
บุรุษที่ 1 ได้แก่ ข้าพเจ้า เป็นต้น 

 

องค์ประกอบของกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะ 

การประกอบกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ ธาตุ 
ปัจจัย และวิภักติ 

1) ธาตุ (Roots)  

คือรากศัพท์ที่มีความหมาย ต้องน าไปประกอบตามขั้นตอนเสียก่อนจึงจะ
น าไปใช้ในประโยคได้ ตัวอย่างรากศัพท์ เช่น  nm! (nam) แปลว่า ไหว้      
เมื่อต้องการบอกว่า เขาไหว้ ไม่สามารถใช้  nm! (nam)  ได้โดยตรง ต้อง
น าไปประกอบกับปัจจัยประจ าหมวดธาตุและวิภักติกริยาหรือบุรุษปัจจัยก่อน    
จะได้รูปกริยาอาขยาตคือ nmit (namati) แปลว่า เขาไหว้  อย่างนี้เป็นต้น 
ธาตุในภาษาสันสกฤตมีทั้งหมด 10 หมวด จัดออกเป็น 3 กลุ่ม มีการประกอบ
วิภักติต่างกันคือ  

 ปรัสไมปท ีประกอบวิภักติเฉพาะฝ่ายปรัสไมบทอย่างเดียว  
 อาตมเนปที ประกอบวิภักติเฉพาะฝ่ายอาตมเนบทอย่างเดียว  
 อุภยปท ีประกอบได้ทั้งฝ่ายปรัสไมบทและอาตมเนบท  
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ลการ (กาลและมาลา) ที่ใช้ธาตุทั้ง 10 หมวดในภาษาสันสกฤตสร้างเป็นกริยา 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ สารวธาตุกะลการ และ อารธธาตุกะลการ ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มมีวิภักติที่น ามาประกอบต่างกัน กล่าวคือ 

 สารวธาตุกะลการ มีการสร้างกริยาด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ       
ธาตุ + ปัจจัยประจ าหมวด + วิภักติ  แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1  
ใช้ประกอบกับธาตุหมวดที่ 1, 6, 4, 10  กลุ่มที่ 2 ใช้ประกอบกับธาตุ
หมวด 2, 3, 5, 7, 8, 9   

 อารธธาตุกะลการ มีการสร้างกริยาด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ       
ธาตุ + วิภักติ (ไม่มีปัจจัยประจ าหมวด) 
 

2) ปัจจัยประจ าหมวด (Suffixes)  

คือส่วนท่ีประกอบหลังธาตุ ก่อนน าไปประกอบกับวิภักติกริยาต่อไป ปัจจัยจะ
เป็นตัวบ่งบอกว่ากริยาศัพท์นั้นเป็นวาจก (Voice) อะไร เช่น ถ้าประธานใน
ประโยคเป็นผู้กระท าเอง ประโยคนั้นก็เป็นกรรตุวาจก (Active Voice)   

เป็นต้น ธาตุแต่ละหมวดจะมีปัจจัยประจ าหมวดของตนเอง   

ธาตุทั้ง 10 หมวด มีปัจจัยประจ าหมวดของตนเอง ปัจจัยของธาตุกลุ่ม   
สารวธาตุกะลการ กลุ่มที่ 1 มีดังนี ้

หมวด ชื่อหมวด ปัจจัยประจ าหมวด 
1 ภวาท ิ A 

a 

6 ตุทาทิ A a 

4 ทิวาทิ y ya 

10 จุราทิ Ay aya 
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3) วิภักติกริยา (Verbal Terminations)  

คือค าที่น ามาแจก หรือประกอบข้างหลังธาตุและปัจจัยเพื่อสร้างกริยาให้มีรูป
ที่แตกต่างกัน วิภักติกริยาจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากริยาศัพท์น้ัน ๆ เป็น กาล บท 
วจนะ บุรุษ อะไร วิภักติกริยากลุ่มสารวธาตุกะลการ กลุ่มที่ 1 มีทั้งหมด 4 
หมวด ได้แก่  

1. วิภักติ lq! (laṭ) ปัจจุบันกาล  แปลว่า ...อยู่ , ย่อม ..., จะ ... ใช้กับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2. วิภักติ l'!  (laṅ) อดีตกาล แปลว่า ...แล้ว, ได้...แล้ว ใช้กับเหตุการณ์

ที่เสร็จสิ้นใหม่ ๆ 

3. วิภักติ laeq! (loṭ)  แปลว่า จง..., ขอจง... ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นค าสั่ง, 

ขอร้อง, อ้อนวอน 

4. วิภักติ ivixil' !  (vidhiliṅ)  แปลว่า พึง..., ควร..., ขอให.้..  

ใช้กับเหตุการณ์ที่บ่งความก าหนด, ร าพึง, แนะน า, ขอพร 

ที่น้ีจะกล่าวเพียง 2 หมวดก่อนคือ lq! (laṭ) และ l'!  (laṅ) มีรูป    

วิภักติดังนี ้
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lq!  (laṭ) 

(Present Tense)  

แปลว่า ...อยู่, ย่อม..., จะ... 

บุรุษ 
ปรัสไมบท อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. it t> AiNt te #te ANte 

 ti taḥ anti te ite ante 

มัธยม. is w> w se #we Xve 

 si thaḥ tha se ithe dhve 

อุตตม. im v> m> # vhe mhe 

 mi vaḥ maḥ i vahe mahe 

l'!  (laṅ) 
(Imperfect Past Tense)  

แปลว่า .....แล้ว 

บุรุษ 
ปรัสไมบท อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. t! tam! An! t #tam! ANt 

 t tām an ta itām anta 

มัธยม. s! tm! t wa> #wam! Xvm! 

 s tam ta thaḥ ithām dhvam 

อุตตม. Am! v m # vih mih 

 am va ma i vahi mahi 
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การสร้างประโยคกรรตุวาจก (Active Voice) 

กรรตุวาจก ได้แก่ ประโยคที่ประธานในประโยคแสดงหรือกระท ากริยาเอง 

เช่น ประโยค s> crit (saḥ carati) “เขา ย่อมเที่ยวไป” ประธานใน

ประโยคคือ s> (saḥ) “เขา” กริยาคือ crit (carati)  “ย่อมเที่ยวไป”  

ประโยคนี้ประธานแสดงกริยาเองคือเที่ยวไป เรียกประโยคลักษณะนี้ว่า 
“กรรตุวาจก” 

การสร้างประโยคกรรตุวาจกนั้น สิ่งที่จะต้องค านึงถึงล าดับแรกคือธาตุ      
ต้องแยกก่อนว่าเป็นธาตุหมวดไหน (หมวดที่  1 -10) เป็นธาตุชนิดใด        
(ปรัสไมปที อาตมเนปที หรืออุภยปที) เพราะธาตุแต่ละหมวดมีวิธีการ
ประกอบวิภักติที่แตกต่างกัน  

การประกอบกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะลการ กลุ่มที่ 1 มีโครงสร้างการ
ประกอบกริยากรรตุวาจกเหมือนกันทุกวิภักติ ดังนี้ 

 

ธาตุ  +  ปัจจัยประจ าหมวด +  วิภักติ  =  กริยากรรตุวาจก 
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วิภักต ิlq!  (laṭ) 

วิภักติหมวดนี้จัดเป็นปัจจุบันกาล แปลว่า ...อยู่, ย่อม..., จะ... เมื่อประกอบ
เป็นกริยาแล้วอาจจะมีค าแปลเหล่านี้ปรากฎอยู่ เช่น ย่อมไป ย่อมมา กินอยู ่  
นอนอยู ่เป็นต้น หมวดธาตุที่ใช้ประกอบกับวิภักตินี้มี 4 หมวดคือธาตุหมวดที่ 
1, 6, 4 และ 10  

lq!  (lat) 

(Present Tense)  

แปลว่า ...อยู่, ย่อม..., จะ... 

บุรุษ 
ปรัสไมบท อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. it t> AiNt te #te ANte 

 ti taḥ anti te ite ante 

มัธยม. is w> w se #we Xve 

 si thaḥ tha se ithe dhve 

อุตตม. im v> m> # vhe mhe 

 mi vaḥ maḥ i vahe mahe 

 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประกอบกริยา 

การประกอบกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะมีหลักเกณฑ์ทั่วไปดังน้ี 
- ก่อนเติมวิภักติที่ขึ้นต้นด้วยสระ A (a) เช่น AiNt (anti) ANte      

(ante) เป็นต้น ให้ลบสระ A (a) ที่อยู่ท้ายสุดของเค้ากริยาก่อนเติม 

วิภักติเสมอ (เค้ากริยาคือธาตุและปัจจัยรวมกัน) 
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- ก่อนเติมวิภักติที่ขึ้นต้นด้วย v (va)  m (ma) จะยืดเสียงสระ A (a)  

ที่อยู่ท้ายสุดของเค้ากริยาให้เป็นเสียงยาวคือ Aa (ā) ก่อนเติม  

วิภักติเสมอ  
 

1) กริยาธาตุหมวดที่ 1 (ภวาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 1 มี A (a) เป็นปัจจัยประจ าหมวด ก่อนจะประกอบกริยาต้อง

ดูว่าธาตุนั้นเป็นธาตุชนิดใด ถ้าเป็นปรัสไมปที วิภักติที่น ามาประกอบต้องเป็น 
ฝ่ายปรัสไมบทเท่านั้น (ฝั่งซ้าย) ถ้าเป็นอาตมเนปที วิภักติที่น ามาประกอบ
ต้องเป็นฝ่ายอาตมเนบทเท่านั้น (ฝั่งขวา) ส่วนอุภยปที สามารถน าวิภักติทั้ง 2 
ฝ่ายมาประกอบได้  

เมื่อประกอบกริยา ธาตุที่มีสระเสียงสั้นในตัวธาตุ ไม่มีพยัญชนะสังยุกต์ 
(พยัญชนะ 2 ตัวขึ้นไป) ตามหลัง หรือธาตุที่ลงท้ายด้วยสระ จะต้องเปลี่ยน
สระเป็นขั้นคุณก่อน (การเปลี่ยนแปลงสระดไูด้จากเรื่องสนธิ) จากนั้นท าตาม
โครงสร้างการประกอบกริยาขั้นตอนต่อไป การสร้างกริยากรรตวุาจกด้วยธาตุ
หมวดที่ 1 มีโครงสร้างดังนี้ 

ธาตุ (1)  +  A  +  วิภักติ lq!   =  กริยากรรตุวาจก 

 
 
ตัวอย่างการประกอบกริยา 

oad!  + A + it   =  oadit   (เขา) ย่อมกิน 

khād  + a + ti    =  khādati 
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nm!!  + A + it   =  nmit    (เขา) ย่อมไหว ้

nam  + a + ti    =  namati 

-U → -ae + A + it  =  -vit  (เขา) ย่อมเป็น, ย่อมมี 
bhū → bho + a + ti   = bhavati 

ij → je + A + it   =  jyit   (เขา) ย่อมชนะ 
ji → je + a + ti   = jayati 

nI → ne + A + it  =  nyit   (เขา) ย่อมน าไป 

nī → ne + a + ti   =  nayati 
 

 

ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 1 

cr!  1 (ป.) (เท่ียวไป)  

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
crit crt> criNt 

carati carataḥ caranti 

มัธยม. 
cris crw> crw 

carasi carathaḥ caratha 

อุตตม. 
craim crav> cram> 

carāmi carāvaḥ carāmaḥ 
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ประธานในประโยค 

ประโยคในภาษาสันสกฤตประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ ประธาน และ
กริยาคุมประโยค นิยมเรียงประธานไว้ต้นประโยค และเรียงกริยาคุมประโยค
ไว้ท้ายสุด เช่น 

 s> oadit  (saḥ  khādati)  เขา ย่อมกิน 

ประโยคนี้ s> (saḥ) ท าหน้าที่เป็นประธาน และ oadit (khādati) เป็น

กริยาคุมประโยค ประธานและกริยาจะต้องมีบุรุษและวจนะตรงกันเสมอ 
เช่น ประธานเป็นประถมบุรุษ เอกวจนะ กริยาจะต้องประกอบเป็นประถม
บุรุษ เอกวจนะด้วยเช่นกัน  

ภาษาสันสกฤตมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือกริยาสามารถบ่งบอกประธานได้
โดยไม่ต้องมีรูปประธานในประโยค เช่น  

oadaim (khādāmi) (ข้าพเจ้า) ย่อมกิน 

ประโยคนี้ไม่มีรูปประธาน แต่ เราสามารถรู้ประธานได้จากวิภักติที่น ามา

ประกอบ ในที่นี้วิภักติคือ im (mi) เป็นอุตตมบุรุษ เอกวจนะ บ่งบอกว่า

ประธานคือ“ข้าพเจ้า” ซึ่งภาษาสันสกฤตคือ “Ahm!” (aham) เป็นต้น  

ส่วนประกอบท่ีส าคัญทั้งสองส่วนน้ีจะต้องประกอบให้ตรงกันเสมอ ดังตาราง 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยา 

บุรุษ 
ประธาน กริยา 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. s> taE te it t> AiNt 

 saḥ tau te ti taḥ anti 

มัธยม. Tvm! yuvam! yUym! is w> w 

 tvam yuvām yūyam si thaḥ tha 

อุตตม. Ahm! Aavam! vym! im v> m> 

 aḥam āvām vayam mi vaḥ maḥ 

    ข้อสังเกต วิภักติที่ลงท้ายด้วย m! (m) จะเปลี่ยนเป็นนิคหิตเมื่อน าไปใช้  
ในประโยค (ยกเว้น มีสระตามมาด้านหลังจะสนธิกับสระนั้น) 

 

จากตารางจะเห็นว่ามีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ บุรุษ ประธาน และกริยา    

หากมองจากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากประถมบุรุษ ถ้าประธานเป็น s> (saḥ) 

กริยาที่ตรงกันคือ it (ti) ซึ่งเป็นเอกวจนะเหมือนกัน  ในท านองเดียวกัน   

ถ้าประธานเป็น te (te) กริยาก็เป็น AiNt (anti) ซึ่งเป็นพหุวจนะเหมือนกัน  

ส่วนบุรุษและวจนะอื่น ๆ ก็พึงสังเกตจากประถมบุรุษเป็นตัวอย่าง 
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การแปลสันสกฤตเป็นไทย 

การแปลภาษาสันสกฤตเป็นไทยนั้น ค าที่ท าหน้าที่เป็นประธานมีการแปลที่
ได้รับความนิยม 2 ประเภทคือแปลพร้อมกับค าว่า “อันว่า” หรือแปลแบบ
ธรรมดาไม่มีค าว่า “อันว่า” ก็ได้ ซึ่งการแปลทั้ง 2 แบบสามารถแปลได้     
โดยไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลง ส่วนการแปลทวิวจนะ และพหุวจนะ  
ให้เพิ่มค าว่าทั้งสอง (ทส.) และทั้งหลาย (ท.) ต่อท้ายค านามหรือสรรพนาม 
ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น 

       s> crit  อ. เขา ย่อมเที่ยวไป หรือ เขา ย่อมเที่ยวไป 

taE crt>     อ. เขา ทส. ย่อมเที่ยวไป หรือ เขา ทส. ย่อมเที่ยวไป 

te  criNt  อ. เขา ท. ย่อมเที่ยวไป หรือ เขา ท. ย่อมเที่ยวไป 

Tvm! cris  อ. ท่าน ย่อมเที่ยวไป หรือ ท่าน ย่อมเที่ยวไป 

yuvam! crw>  อ. ท่าน ทส. ย่อมเที่ยวไป หรือ ท่าน ทส. ย่อมเที่ยวไป 

yUym!  crw  อ. ท่าน ท. ย่อมเที่ยวไป หรือ ท่าน ท. ย่อมเที่ยวไป 

Ahm! craim อ. ข้าพเจ้า ย่อมเที่ยวไป หรือ ข้าพเจ้า ย่อมเที่ยวไป 

Aavam! crav> อ. เรา ทส. ย่อมเที่ยวไป หรือ เรา ทส. ย่อมเที่ยวไป 

vym!  cram> อ. เรา ท. ย่อมเที่ยวไป หรือ เรา ท. ย่อมเที่ยวไป 
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ธาตุหมวดที่ 1 

AhR!   (1 ป.) บูชา, เคารพ  ³Nd!    (1 ป.) ร้องไห้     

³If!   (1 ป.) เล่น   k«;! (k;R!) (1 ป.) ไถ 

oad!   (1 ป.) เคี้ยวกิน  gm! (gCD!)  (1 ป.) ไป           

cl!  (1 ป.) สั่น, ไหว  cuMb!  (1 ป.) จูบ, จุมพิต 
ij  (1 ป.) ชนะ            jIv!   (1 ป.) มีชีวิต 
t¨ (tr!) (1 ป.) ข้าม    Tyj!   (1 ป.) สละ, ทิ้ง 
ym! (yCD!)  (1 ป.) ให้  xav!  (1 ป.) วิ่ง 
nq!  (1 ป.) ฟ้อน, ร า            nNd!  (1 ป.) ยินดี 
nm!  (1 ป.) ไหว้, นอบน้อม  inNd!  (1 ป.) นินทา, ติเตียน 
pQ! (1 ป.) อ่าน, เรียน  pt! (1 ป.) ตก, หล่น 
pa (ipb!)  (1 ป.) ดื่ม             r]! (1 ป.) รักษา 
vd!  (1 ป.) กล่าว, พูด   z<s!  (1 ป.) สรรเสริญ 
Swa (itó! ) (1 ป.) ยืน, ตั้ง  zuc! (zaec!) (1 ป.) เศร้าโศก, เสียใจ 

Sm& (Smr !)  (1 ป.) ระลึก, จ า   hs!  (1 ป.) หัวเราะ 

 
ข้อสังเกต 

ธาตุบางตัวมีลักษณะพเิศษคือจะเปลี่ยนรูปก่อนน าไปประกอบวิภักติ เช่น 

k«;! (k;R!) (1 ป.) ไถ   gm! (gCD!)  (1 ป.) ไป 

ym! (yCD!)  (1 ป.) ให้  pa (ipb!)  (1 ป.) ดื่ม 

Swa (itó!)  (1 ป.) ยืน, ตั้ง 
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2) กริยาธาตุหมวดที่ 6 (ตุทาทิ) 

ธาตุหมวดที่ 6 มี A (a) เป็นปัจจัยประจ าหมวด (เหมือนกับหมวดที่ 1) มีวิธี

ประกอบกริยาต่างจากธาตุหมวดที่ 1 เล็กน้อยคือ ไม่มีการเปลี่ยนสระของ
ธาตุให้เป็นข้ันคุณเท่าน้ัน การสร้างกริยาด้วยธาตุหมวดที่ 6 มีโครงสร้าง ดังนี ้

ธาตุ (6)  +  A  +  วิภักติ lq!   =  กริยากรรตุวาจก 

 
 

ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 6 

ilo!  (6 ป.) เขียน 

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
iloit ilot> iloiNt 

likhati likhataḥ likhanti 

มัธยม. 
ilois ilow> ilow 

likhasi likhathaḥ likhatha 

อุตตม. 
iloaim iloav> iloam> 

likhāmi likhāvaḥ likhāmaḥ 
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m&  (6 อา.) ตาย  

บุรุษ 
อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
ièyte ièyete ièyNte 

mriyate mriyete mriyante 

มัธยม. 
ièyse ièyewe ièyXve 

mriyase mriyethe mriyadhve 

อุตตม. 
ièye ièyavhe ièyamhe 

mriye mriyāvahe mriyāmahe 

 

ธาตุหมวดที่ 6 

#;! (#CD!!) (6 ป.) ต้องการ  %JH! (6 ป.) ละทิ้ง, หลีกเลี่ยง 

k«t!  (k«Nt!) (6 ป.) ตัด  k©  (6 ป.) โปรย, หว่าน  

k«;!  (6 อุ.) ไถ   i]p!  (6 อุ.) ขว้าง, โยน 

g̈  (igr!!)  (6 ป.) กลืน, เขมือบ  ccR!   (6 ป.) พูด, กล่าว 

Çuq! (6 ป.) ตดั, ผ่า   idz!  (6 อุ.) ช้ี, แสดง 

àCD!  (p&CD!!) (6 ป.) ถาม  m&  (ièy!!) (6 อา.) ตาย 

muc!  (6 อุ.) ปล่อย, พ้น  éj  (6 ป.) เสียดแทง 

ilo!  (6 ป.) เขียน       ilp!  (ilMp!!) (6 อุ.) ฉาบ, ทา 

lup!  (luMp!!) (6 อุ.) ปล้น, ท าลาย ivd!  (ivNd!!) (6 อุ.) ได้รับ, บรรลุ 

ivz!  (6 ป.) เข้าไป   sd!  (sId!!) (6 ป.) น่ัง, จม 

s&j!  (6 ป.) สร้าง   isc!  (isÁc!!) (6 อุ.) รด 

Sp&z!  (6 ป.) แตะ, สัมผัส        S)uq!  (6 ป.) บาน      
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ข้อสังเกต 
ธาตุหมวดที่ 6 บางตัว จะเปลี่ยนรปูก่อนน าไปประกอบวิภักต ิเช่น 
#;! (#CD!!) (6 ป.) ต้องการ  k«t!  (k«Nt!) (6 ป.) ตัด 
àCD!  (p&CD!!) (6 ป.) ถาม  m&  (ièy!!) (6 อา.) ตาย 
ilp!  (ilMp!!) (6 อุ.) ฉาบ, ทา  lup!  (luMp!!) (6 อุ.) ปล้น, ท าลาย 
ivd!  (ivNd!!) (6 อุ.) ได้รับ, บรรล ุ sd!  (sId!!) (6 ป.) น่ัง, จม 
isc!  (isÁc!!) (6 อุ.) รด 
 
3) กริยาธาตุหมวดที่ 4 (ทิวาทิ) 

ธาตุหมวดที่  4 มี y (ya) เป็นปัจจัยประจ าหมวด มีวิธีการสร้างกริยา
เหมือนกับธาตุหมวดที่กล่าวมาแล้ว การสร้างกริยาด้วยธาตุหมวดที่  4          
มีโครงสร้าง ดังนี ้

ธาตุ (4)  +  y  +  วิภักติ lq!   =  กริยากรรตุวาจก 

 
ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 4 

iõh!  (4 ป.) รัก 

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
iõýit iõýt> iõýiNt 

snihyati snihyataḥ snihyanti 

มัธยม. 
iõýis iõýw> iõýw 

snihyasi snihyathaḥ snihyatha 

อุตตม. 
iõýaim iõýav> iõýam> 

snihyāmi snihyāvaḥ snihyāmaḥ 
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dIp!   (4 อา.) ส่องแสง, ลุกโพลง 

บุรุษ 
อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
dIPyte dIPyete dIPyNte 

dīpyate dīpyete dīpyante 

มัธยม. 
dIPyse dIPyewe dIPyXve 

dīpyase dīpyethe dīpyadhve 

อุตตม. 
dIPye dIPyavhe dIPyamhe 

dīpye dīpyāvahe dīpyāmahe 

 
ธาตุหมวดที่ 4 

As!  (4 ป.) ขว้าง, โยน  kup!  (4 ป.) โกรธ      
Klm!  (4 ป.) เหนื่อย, เพลีย  jn! (ja)   (4 อา.) เกิด 
tu;!  (4 ป.) พอใจ, ชอบใจ  idv!  (dIv!) (4 ป.) เล่น 
dIp! (4 อา.) ส่องแสง, ลุกโพลง du;!  (4 ป.) ท าผิด, ประพฤติผิด 
Ôuh!  (4 ป.) ท าร้าย   nm!  (4 ป.) ไหว้, นอบน้อม 
n&t!  (4 ป.) ฟ้อน, ร า   nz!  (4 ป.) พินาศ, ฉิบหาย 
pu;!  (4 ป.) เลี้ยง   pu:p!  (4 ป.) บาน, ผลิ  
àI  (4 อา.) พอใจ, ยินดี, รัก  æm!  (æam!!) (4 ป.) เดินทาง, เที่ยวไป 
muh!  (4 ป.) หลง   ys! (4 ป.) พยายาม 
yux! (4 อา.) รบ, ฆ่า   rÁj!  (rj!!) (4 อุ.) ย้อม 
lu-!  (4 ป.) โลภ   Vyx!  (ivx!!)  แทง, ยิง 
zm!  (zam!!) (4 ป.)  สงบ, ระงับ  zu;!   (4 ป.)  แห้ง 
isx!  (4 ป.)  ส าเร็จ   isv!  (sIv!!)  เย็บ 
sU  (4 อา.)  คลอด   iõh!  (4 ป.)  รัก  
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ข้อสังเกต 

ธาตุหมวดที่ 4 บางตัว จะเปลี่ยนรปูก่อนน าไปประกอบวิภักต ิเช่น 

jn! (ja)   (4 อา.) เกิด  idv!  (dIv!) (4 ป.) เล่น 

æm!  (æam!!) (4 ป.) เดินทาง, เที่ยวไป md!  (mad!!) (4 ป.) เมา 

rÁj!  (rj!!) (4 อุ.) ย้อม  Vyx!  (ivx!!) (4 ป.) แทง, ยิง 

zm!  (zam!!) (4 ป.)  สงบ, ระงับ  isv!  (sIv!!) (4 ป.)  เย็บ 

 
 

4) กริยาธาตุหมวดที่ 10 (จุราทิ) 

ธาตุหมวดที่  10 มี  Ay (aya)  เป็นปั จจัยประจ าหมวด ในหนั งสือ 

Dhāturūpamañjarī  กล่าวว่าธาตุหมวดที่  10 นี้ ไม่มีปรัสไมปทีธาตุ            
เมื่อประกอบกริยา ธาตุที่มีสระเสียงสั้นในตัวธาตุ ไม่มีพยัญชนะสังยุกต์
ตามหลัง หรือธาตุทีล่งท้ายด้วยพยัญชนะเดี่ยว จะต้องเปลี่ยนสระเป็นขั้นคุณ
ก่อน ส่วนธาตุที่ลงท้ายด้วยสระจะเปลี่ยนสระเป็นขั้นวฤทธิ  จากนั้นท าตาม
ขั้นตอนต่อไป การสร้างกริยาด้วยธาตุหมวดที่ 10 มีโครงสร้าง ดังนี ้

ธาตุ (10)  +  Ay  +  วิภักติ lq!   =  กริยากรรตุวาจก 
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ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 10 

pIf!  (10 อุ.) เบียดเบียน 

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
pIfyit pIfyt> pIfyiNt 

pīḍayati pīḍayataḥ pīḍayanti 

มัธยม. 
pIfyis pIfyw> pIfyw 

pīḍayasi pīḍayathaḥ pīḍayatha 

อุตตม. 
pIfyaim pIfyav> pIfyam> 

pīḍayāmi pīḍayāvaḥ pīḍayāmaḥ 

 

pIf!  (10 อุ.) เบียดเบียน 

บุรุษ 
อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
pIfyte pIfyete pIfyNte 

pīḍayate pīḍayete pīḍayante 

มัธยม. 
pIfyse pIfyewe pIfyXve 

pīḍayase pīḍayethe pīḍayadhve 

อุตตม. 
pIfye pIfyavhe pIfyamhe 

pīḍaye pīḍayāvahe pīḍayāmahe 
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ธาตุหมวดที่ 10 

A»! (10 อุ.) นับ, ตรา  kw!  (10 อุ.) บอก, กล่าว, พูด       
]l!  (10 อุ.) ล้าง, ฟอก  o{f!  (10 อุ.) ทุบ   

g[!  (10 อุ.) นับ        gjR!  (10 อุ.) ค าราม, ร้อง 
ghR!  (10 อุ.) นินทา, ติเตียน  gup! (10 อุ.) คุ้มครอง 
¢s! (10 อุ.) กลืน, กิน  "u;!  (10 อุ.) ประกาศ        
icÇ!  (10 อุ.) วาด, ระบายส ี  icNt!  (10 อุ.) คิด 
cur!  (10 อุ.) ลัก, ขโมย  cU[R!  (10 อุ.) ป่น, ต า 
Dd!  (10 อุ.) ปกปิด, คลุม  }p! (10 อุ.) รู้, ทราบ       
tf!  (10 อุ.) ตี   tul!  (10 อุ.) ช่ัง 
d{f!  (10 อุ.) ลงโทษ, ท าโทษ  x& (10 อุ.) ทรงไว้ 
pd! (10 อา.) ไป, ถึง   par!  (10 อุ.) ส าเร็จ, บรรล ุ
pal!  (10 อุ.) รักษา, คุ้มครอง  pIf!  (10 อุ.) เบียดเบียน       
pUj! (10 อุ.) บูชา   -]! (10 อุ.) กิน   
-U;!  (10 อุ.) ประดับ, ตกแต่ง    m{f!  (10 อุ.) ประดับ, ตกแต่ง    
mNÇ!  (10 อุ.) ปรึกษา  m&;!  (10 อุ.) อดทน    
man!  (10 อุ.) นับถือ   magR!  (10 อุ.) แสวงหา 

majR!  (10 อุ.) ช าระ, ล้าง      mud! (10 อุ.) ยินดี  

l<x! (10 อุ.) กระโดด      laek! (10 อุ.) มองดู, เห็น 
vc! (10 อุ.) กล่าว, พูด  v[R! (10 อุ.) พรรณนา, อธิบาย 
v&j! (10 อุ.) หลีกเลี่ยง, เว้น  vIj!  (10 อุ.) พัด, โบก, วี 
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ข้อสังเกต 

ตามกฎทั่วไปของการประกอบธาตุหมวดที่ 10 ธาตุที่มีสระเสียงสั้นในตัวธาตุ 
ไม่มีพยัญชนะสังยุกต์ตามมา จะเปลี่ยนเป็นขั้นคุณ แต่ธาตุบางตัวไม่เป็นไป
ตามกฎ คงรูปเดิมบ้าง หรือเปลี่ยนเป็นขั้นวฤทธิบ้าง ยกตัวอย่างบางธาตุ เช่น 

●ธาตุที่คงรูปเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
gup! (10 อุ.) คุ้มครอง yuj!  (10 อุ.) ประกอบ 

g[!  (10 อุ.) นับ  

●ธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นธาตุที่มีสระ A (a) ในตัวธาตุ 

เปลี่ยนเป็นขั้นวฤทธิคือ Aa (ā) เช่น 

  tf!  (10 อุ.) ต ี  Dd!  (10 อุ.) ปกปิด, คลุม  

  }p! (10 อุ.) รู้, ทราบ vc! (10 อุ.) กล่าว, พูด 

 
อัพยยศัพทบ์างตัว 
อัพยยศัพท์ คือศัพท์ประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องผัน คงรูปเดิมตลอด น าไปใช้ใน
ประโยคได้ทันที เช่น  

kuÇ (ท่ีไหน)   yÇ (ท่ีใด)   AÇ (ท่ีนี่)  

tÇ (ท่ีนั่น)   Aip (ด้วยเช่นกัน)  n (ไม่) 
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ตัวอย่างประโยค 

 s> AÇ pQit   เขา ย่อมอ่าน ที่นี่ 

 taE tÇ pQt>   เขา ทส. ย่อมอ่าน ที่นั่น 

 Tvm! kuÇ pQis   ท่าน ย่อมอ่าน ที่ไหน 

 Tvm! yÇ idzis  ท่าน ย่อมชี้ ที่ใด 

 Ahm! tÇ idzaim  ข้าพเจ้า ย่อมชี้ ที่นั่น 

 te kuÇ idziNt   เขา ท. ย่อมชี้ ที่ไหน 

 s> tÇ n p&CDit  เขา ย่อมไม่ถาม ที่นั่น 

 Tvm! tÇ n p&CDis  ท่าน ย่อมไม่ถาม ที่นั่น 

Ahm! Aip tÇ n p&CDaim แม ้ข้าพเจ้า ย่อมไม่ถาม ที่นั่น 

 taE yÇ  icÇyt>  เขา ทส. ย่อมวาด ทีใ่ด 

 yuvam! tÇ  icÇyw>  ท่าน ทส. ย่อมวาด ที่นั่น 

Aavam! Aip tÇ n icÇyav> แม ้ข้าพเจ้า ทส. ย่อมไม่วาด ที่นั่น 

 te yÇ  pUjyiNt  เขา ท. ย่อมบูชา ทีใ่ด 

 yUym! tÇ  pUjyw  ท่าน ท. ย่อมบูชา ที่นั่น 

vym! Aip tÇ n pUjyam> แม ้ข้าพเจ้า ท. ย่อมไม่บูชา ที่นั่น 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงเติมกริยาในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
Ahm!  ..................... vs! (1) อยู่ 

Tvm!  ..................... Sp&z! (6) แตะ, สมัผสั 

te  ..................... kw! (10) กล่าว, พูด 

yUym!  ..................... jIv !  (1) เป็นอยู่, มีชีวิตอยู ่

taE  ..................... tu;! (4) ยินดี, พอใจ 

2. จงเติมประธานที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 
กริยา  ประธาน 

..................... 
r]aim  1. s> 

..................... 
yjw>  2. taE 

..................... 
vsiNt  3. te 

..................... 
pcw  4. Tvm! 

..................... 
Tyjt>  5. yuvam! 

 
  6. yUym! 

 
  7. Ahm! 

 
  8. vym! 
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3. จงแปลเป็นภาษาไทย 

 AÇ jIvam>  ......................................................................... 

 kuÇ vsit  ......................................................................... 

 yÇ crw>  ......................................................................... 

 tÇ xavaim  ......................................................................... 

 n inNdiNt  ......................................................................... 

4. จงแปลเป็นภาษาสันสกฤต 

 เขา ท. ย่อมไม่กิน ที่ใด 
 ………………..………………..………………..………………………………………… 
 ท่าน ทส. ย่อมจ าได ้
 ………………..………………..………………..………………………………………… 
 ข้าพเจ้า  ย่อมสรรเสรญิ 
 ………………..………………..………………..………………………………………… 
 ท่าน ท. ย่อมมีชีวิตอยู่ ที่น่ี 
 ………………..………………..………………..………………………………………… 
 ข้าพเจ้า ท. ย่อมเที่ยวไป ทีไ่หน
 ………………..………………..………………..………………………………………… 
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บทที่ 4 

นามศัพท์ อ การันต์ 

วัตถุประสงค์  
   นักศึกษาสามารถ 

1. แจกนามศัพท์ อ การันต์ 
2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 
1. นามศัพท์ 
2. การแจกวิภักตินาม 
3. การแจกนามศัพท์ อ การันต์ 
4. อัพยยศัพท์บางตัว 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
นามศัพท์ 

นามศัพท์ในภาษาสันสกฤตแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ นามนาม หรือวิเศษย
ศัพท์ (Nouns) คุณนาม หรือวิเศษณศัพท์ (Adjectives)  และสรรพนาม 
หรือสรฺวนาม (Pronouns)  

1) นามนาม หมายถึงค าที่ใช้เรียกช่ือคน สัตว์ สถานที ่สิ่งของ สภาวะต่าง ๆ 
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

•  สาธารณนาม หรือสามานยนาม (Common Noun) หมายถึงช่ือที่ใช้
เรียกได้ทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ส าหรับเรียกคน สัตว์ สถานท่ี สภาวะ
ต่าง ๆ เช่น nr (nara) คน ใช้เรียกคนได้โดยทั่วไป ngr (nagara) 
เมือง ใช้เรียกเมืองทั่วไป เป็นต้น 
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•  อสาธารณนาม หรือวิสามานยนาม (Proper Noun) หมายถึงช่ือที่ใช้
เรียกเฉพาะเจาะจง ไม่ทั่วไป เช่น sIta (sītā) นางสีดา ใช้เรียกเฉพาะ
นางสีดา vara[sI (vārāṇasī) เมืองพาราณสี ใช้เรียกเฉพาะเมืองที่ช่ือ
พาราณสี เป็นต้น 

2) คุณนาม หรือวิเศษณศัพท์ หมายถึงค าที่แสดงลักษณะของนามนาม 
เพื่อให้รู้ว่านามนามนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น อ้วน ผอม สูง ต่ า ด า ขาว 
ดี ช่ัว เป็นต้น มักวางไว้หน้านามนามหรือสรรพนามที่ต้องการขยาย 
คุณนามจะต้องประกอบด้วยลิงค์ วจนะ และวิภักติเดียวกับค าที่ไปขยาย
เสมอ  

3) สรรพนาม หรือสรฺวศัพท์ หมายถึงค าที่ใช้เรียกแทนนามนามที่กล่าวถึง
แล้ว เพื่อไม่ให้ซ้ าซาก ซึ่งจะช่วยให้เนื้อความกระชับและไพเราะมากขึ้น 
ภาษาสันสกฤตไม่ได้แยกประเภทสรรพนามไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่กล่าว
โดยรวมเท่านั้น ในหนังสือศัพทมัญชรีแบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ    
    1) Personal Pronouns  2) Demonstrative Pronouns                      

    3) Relative  Pronouns  4) Interrogative Pronouns  
    5) Numeral Pronouns  6) Directional Pronouns 
 
เพื่อให้การท าความเข้าใจเรื่องสรรพนาม ง่ายขึ้นจึงแบ่งประเภทของ  
สรรพนามออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งานคือ บุรุษสรรพนาม 
และวิเศษณสรรพนาม  

• บุรุษสรรพนาม คือศัพท์ส าหรับใช้แทนช่ือคน สัตว์ และสิ่ งของที่
กล่าวถึงแล้ว นับตามบุรุษแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 
- บุรุษที่ 3  หมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึง ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วย ภาษา

สันสกฤตใช้ศัพท์ td! (tad) แปลว่า เขา, เธอ, มัน เป็นต้น 
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- บุรุษที่ 2 หมายถึงผู้ฟัง ผู้ที่สนทนาด้วย ใช้ศัพท์ yu:md! (yuṣmad)  
แปลว่า ท่าน, คุณ เป็นต้น 

- บุรุษที่  1 หมายถึงผู้พูดเอง ใช้ศัพท์  ASmd! (asmad)  แปลว่า 
ข้าพเจ้า, ฉัน, เรา เป็นต้น 

• วิเศษณสรรพนาม คือนามที่ใช้แทนสิ่งทั้งปวง โดยท าหน้าที่ขยาย
ความ ท าหน้าท่ีคล้ายกับคุณศัพท์ แต่มีวิธีการแจกวิภักติต่างกัน    

เรื่องนามศัพท์น้ีอธิบายตามแนวบาลีไวยากรณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ 
เพราะเห็นว่าง่ายต่อการท าความเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งคือคนไทยส่วนใหญ่มี
ความคุ้นเคยกับศัพท์ภาษาบาลีมากกว่า จึงใช้ศัพท์ภาษาบาลีในการอธิบาย
ศัพท์และได้เพิ่มศัพท์ภาษาสันสกฤตเข้าไปด้วย  

 

การแจกวิภักตินามศัพท์ (Declension) 

นามศัพท์ในภาษาสันสกฤตไม่สามารถน าไปใช้ในประโยคได้ทันที  จะต้อง
น าไปแจกวิภักติเสียก่อน การแจกวิภักติคือการน าวิภักติไปประกอบท้าย  
นามศัพท์ ซึ่งวิภักติบางส่วนจะท าหน้าที่คล้ายกับค าบุรพบทในภาษาไทย 
ต่างกันเพียงแค่ภาษาไทยน าค าบุรพบทเขียนไว้ด้านหน้าค า ส่วนภาษา
สันสกฤตน าไปเติมหลังเทา่นั้น เช่นค าว่า “ซึ่ง” “ด้วย” “แก่” “จาก” “ของ” 
“ใน” เป็นต้น 

ในภาษาสันสกฤตเมื่อน าค านามไปแจกวิภักตแิล้วจะผูกติดอยู่กับค านามนั้น ๆ 
ไม่แยกออกเป็นอีกค าหนึ่งต่างหาก  เช่น  ค าว่า “จากหมู่บ้าน” จะเขียนรวม
เป็นค าเดียวกัน เช่น ¢amat! (grāmāt) มาจาก ¢am + As!  (grāma + as) 

เป็นต้น  
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เบื้องต้นนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของนามศัพท์ องค์ประกอบ การแจกวิภักติ
นามศัพท์การันต์ต่าง ๆ จากนั้นน ามาแจกวิภักติให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป การแจกวิภักตินั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เหล่านี้คือ 

• ศัพท์ คือค าท่ียังไม่มีการเปลี่ยนรูป แม้จะมีความหมาย แต่ไม่สามารถ
น าไปใช้ในประโยคได้ ต้องประกอบด้วยวิภักติเสียก่อน เช่น nr (คน) 

AZv (ม้า)  vanr (ลิง) เป็นต้น 

• ลิงค์ คือเพศ ภาษาสันสกฤตก าหนดให้ค านามมี 3 เพศ คือ ปุลลิงค์ 
(เพศชาย)  สตรีลิงค์ (เพศหญิง) นปุงสกลิงค์ (ไม่ใช่เพศชายไม่ใช่   
เพศหญิง) นามศัพท์ทุกค าจะต้องมีเพศใดเพศหนึ่งเสมอ มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับลิงค์เล็กน้อยคือ นามนามบางศัพท์เป็นได้ลิงค์เดียวก็มี      
บางศัพท์เป็นได้ 2 ลิงค์ก็มี ส่วนคุณนามและสรรพนามเป็นได้ทั้ง 3 
ลิงค์ 

• วจนะ หรือพจน์ คือจ านวน ภาษาสันสกฤตแบ่งออกเป็น 3 พจน์คือ 
เอกวจนะ (จ านวนหนึ่ง) ทวิวจนะ (จ านวนสอง) พหุวจนะ (จ านวน
ตั้งแต่สามขึ้นไป) 

• การันต์ คือส่วนสุดท้ายของศัพท์ ภาษาสันสกฤตมีการันต์ 2 ชนิดคือ 
ศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระหรือสระการันต์ เรียกว่า “อชันตะ” ศัพท์ที่ลง
ท้ายด้วยพยัญชนะหรือพยัญชนะการันต์ เรียกว่า “หลันตะ” 

• การก คือความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในประโยค ซึ่งเป็น
การแสดงหน้าที่ของนามศัพท์ในประโยค เช่น ท าหน้าที่เป็นประธาน 
หรือท าหน้าที่เป็นกรรม เป็นต้น แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ 1) กรรตฤ 
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2) กรรมัน 3) กรณะ 4) สัมประทานะ 5) อปาทานะ 6) อธิกรณะ 
ส าหรับสัมพันธะ ไม่ถือว่าเป็นการก เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ค านามกับค านาม  

• วิภักตินาม คือส่วนประกอบท้ายนามศัพท์ ใช้ประกอบกับนามศัพท์
เพื่อระบุหน้าที่ของค านั้น  ๆ มีทั้ งหมด 8 วิภักติ  ประกอบด้วย      
ประถมาวิภักติ (Nominative) ทวิตียาวิภักติ (Accusative) ตฤตียา
วิ ภั ก ติ (Instrumental) จ ตุ รถี วิ ภั ก ติ  (Dative) ปั ญ จ มี วิ ภั ก ติ 
(Ablative) ษั ษ ฐี วิ ภั ก ติ  (Genitive) สั ป ตมี วิ ภั ก ติ  (Locative)    
สัมโพธนประถมาวิภักติ (Vocative) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามการ 
ใช้งานคือ  

- ส าหรับประกอบกับปุลลิงค์และสตรีลิงค์ 
- ส าหรับประกอบกับนปุงสกลงิค ์
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(1) 
วิภักติส ำหรับประกอบกับปลุลิงค์และสตรีลิงค ์

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมำ. s! (>) AaE   As!  (A>) 

 s  (ḥ) au as 

ทวิตียำ. Am!  AaE   As!  (A>) 

 am au as 

ตฤตียำ. Aa  _yam! i-s!  (i->) 

 ā bhyām bhis 

จตุรถี. @   _yam! _ys!  (_y>) 

 e bhyām bhyas 

ปัญจมี. As! (A>) _yam! _ys!  (_y>) 

 as bhyām bhyas 

ษัษฐี. As! (A>) Aaes!  (Aae>) Aam!   

 as os ām 

สัปตมี. # Aaes!  (Aae>) suu 

 i os su 

สัมโพธน. £ AaE  As!  (A>) 

 - au as 

 
 

ข้อสังเกต วิภักติทีล่งท้ายด้วย s! (s) มักจะเปลี่ยนเป็นวสิรรคะ (>) 
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(2) 
วิภักติส ำหรับประกอบกับนปุงสกลิงค์ 

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมำ. m! $ # 

 m ī i 

ทวิตียำ. m! $ # 

 m ī i 

ตฤตียำ. Aa  _yam! i-s!  (i->) 

 ā bhyām bhis 

จตุรถี. @   _yam! _ys!  (_y>) 

 e bhyām bhyas 

ปัญจมี. As! (A>) _yam! _ys!  (_y>) 

 as bhyām bhyas 

ษัษฐี. As! (A>) Aaes!  (Aae>) Aam!   

 as os ām 

สัปตมี. # Aaes!  (Aae>) suu 

 i os su 

สัมโพธน. £ $ # 

 - ī i 

 

ข้อสังเกต วิภักติทีล่งท้ายด้วย s! (s) มักจะเปลี่ยนเป็นวสิรรคะ (>) 
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ค ำแปลวิภักตินำม 

วิภัตติ ค าแปล หน้าท่ี 

ประถมา. อันว่า (อ.) ประธาน 
ทวิตียา. ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ กรรม 
ตฤตียา. ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ดว้ยท้ัง, กับ เครื่องมือ 
จตุรถี. แก่, เพื่อ, ต่อ ผู้รับผลการกระท า 
ปัญจมี. แต่, จาก, กว่า, เหต ุ เหตุของการ

กระท า 
ษัษฐี. แห่ง, ของ, เมื่อ เจ้าของ 
สัปตมี. ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน สถานท่ีท า 
สัมโพธน. แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต ่ ค าทักทาย 

 

โครงสร้างการแจกวิภักติ 

การแจกวิภักตินามศัพท์มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ นามศัพท์ + วิภักตินาม 
ก่อนการแจกวิภักติต้องดูว่านามศัพท์นั้นเป็นการันต์อะไร (อ อา อิ อี อุ อู )  
เป็นลิงค์อะไร (ปุลลิงค์ สตรีลิงค์ นปุงสกลิงค์) จากนั้นน าไปประกอบกับ       
วิภักตินาม (ปรถมา. – สัมโพธน.) เมื่อประกอบแล้ว ค านามจะมีความหมาย
เปลี่ยนไปตามวิภักตินั้น ๆ โครงสร้างการแจกวิภักตินามศัพท์มีดังน้ี  

นามศัพท์ + วิภักตินาม  =  ค านาม 
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นามศัพท์ อ การันต์ 

อ การันต์ ในภาษาสันสกฤตมี 2 ลิงค์ คือปุลลิงค์ และนปุงสกลิงค์ เมื่อน า    
วิภักตินามไปประกอบกับค านาม บางแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปเนื่องจาก
การสนธิ เพื่อให้การแจกวิภักตินามศัพท์สะดวกและรวดเร็วขึ้น ก่อนการแจก
วิภักติใหล้บสระที่อยู่ท้ายค านามก่อน จากนั้นน าวิภักติส าเร็จรูปนีไ้ปประกอบ
กับค านาม อ กำรันต์ ได้เลย 

(1.1) 
วิภักติส ำเร็จรูป อ กำรันต์ ปุลลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมำ. As! (A>) AaE Aas!  (Aa>) 
 as au ās  (āḥ) 

ทวิตียำ. Am! AaE Aan! 

 am au ān (ān) 

ตฤตียำ. @n Aa_yam! @es!  (@e>) 
 ena ābhyām ais (aiḥ) 

จตุรถี. Aay Aa_yam! @_ys!  (@_y>) 
 āya ābhyām ebhyas (ebhyaḥ) 

ปัญจมี. Aat! Aa_yam! @_ys!  (@_y>) 
 āt ābhyām ebhyas (ebhyaḥ) 

ษัษฐี. ASy Ayaes!  (Ayae>) Aanam! 

 asya ayos (ayoḥ) ānām 

สัปตมี. @ Ayaes!  (Ayae>) @;u 

 e ayos (ayoḥ) eṣu 

สัมโพธน. £ AaE  Aas!  (Aa>) 
 - au ās  (āḥ) 
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ตัวอย่างการแจกวิภักตินามศัพท ์

dev (เทวดา) เมื่อน าไปแจกวิภักติ ลบสระที่ท้ายค าออกก่อนคงเหลือ dev! 
จากนั้นน าไปประกอบกับวิภักติส าเร็จรูป ดังตัวอย่าง 

dev! + As!     =  devs! , dev>    อันว่าเทวดา (อ. เทวดา) 
dev  + as    =  devas, devaḥ 

dev! + AaE     =  devaE   อันว่าเทวดาทั้งสอง (อ.เทวดา ทส.) 
dev + au    =  devau 

dev! + Aas!     =  devas! , deva>      อันว่าเทวดาทั้งหลาย (อ.เทวดา ท.) 
dev + ās    =  devās, devāḥ 

dev! + Am!     =  devm!     ซึ่งเทวดา  
dev + am    =  devam 

dev! + @n     =  deven   ด้วยเทวดา 
dev + ena    =  devena 

dev! + Aay     =  devay     แก่เทวดา 
dev  + āya    =  devāya 

dev! + Aat!     =  devat!     จากเทวดา  
dev + āt    =  devāt 

dev! + ASy     =  devSy   ของเทวดา 
dev + asya    =  devasya 

dev! + @     =  deve   ในเทวดา 
dev  + e    =  deve 
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กำรแจกวิภักตนิำมศัพทแ์ละกำรแปล 

ประถมำวิภักติ และทวิตียำวิภักติ 

• ประถมำ. ท าหน้าที่เป็นประธาน แปลว่า อันว่า (อ.) 

• ทวิตียำ. ท าหน้าที่เป็นกรรม แปลว่า ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ 

การแปลภาษาสันสกฤต ถ้าเป็นเอกวจนะให้แปลตามค าแปลปกติ ถ้าเป็น    
ทวิวจนะให้เพิ่ม “ทั้งสอง” (ทส.) ต่อท้ายค าแปล ถ้าเป็นพหุวจนะให้เพิ่ม 
“ทั้งหลาย” (ท.) ต่อท้ายค าแปล เช่น  

 dev>  อันว่าเทวดา   

 devaE   อันว่าเทวดาทั้งสอง  (อ.เทวดา ทส.) 

 deva>   อันว่าเทวดาทั้งหลาย (อ.เทวดา ท.) 

 

dev (เทวดำ) 

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมำ. dev> devaE deva> 

 devaḥ devau devāḥ 

ทวิตียำ. devm! devaE devan! 

 devam devau devān 
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ตัวอย่ำงประโยค 

dev>  crit        เทวดา ย่อมไป 

devaE  kuÇ crt>           เทวดา ทส. ย่อมไป ท่ีไหน 

deva>  tÇ criNt       เทวดา ท. ย่อมไป ท่ีนั่น 

Tvm! devm!  AÇ p&CDis        ท่าน ย่อมถาม ซึ่งเทวดา ที่น่ี 

yuvam! devaE kuÇ p&CDw>  ท่าน ทส. ย่อมถาม ซึ่งเทวดา ทส. ที่ไหน 

yUym! devan! tÇ n p&CDw        ท่าน ท. ย่อมไม่ถาม ซึ่งเทวดา ท. ท่ีนั่น 

Ahm! devm!  n pUjyaim        ข้าพเจ้า ย่อมไม่บูชา ซึ่งเทวดา 

Aavam! devaE  n pUjyav>        ข้าพเจ้า ทส. ย่อมไม่บูชา ซึ่งเทวดา ทส. 

 vym! Aip devan!  n pUjyam>    ข้าพเจ้า ท. ย่อมไม่บูชา ซึ่งเทวดา ท. 

ด้วยเช่นกัน 

 
 
ตฤตียำวิภักติ และจตุรถีวิภักติ 

• ตฤตียำ. ท าหน้าที่เป็นเครื่องช่วยท าหรือสาเหตุ แปลว่า ด้วย, โดย, อัน, 

ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง, กับ 

• จตุรถี. ท าหน้าที่เป็นผู้รับ แปลว่า แก่, เพื่อ, ต่อ 
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dev (เทวดำ) 

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ตฤตียำ. Deven deva_yam! devE> 

 devena devābhyām devaiḥ 

จตุรถี. Devay deva_yam! deve_y> 

 devāya devābhyām devebhyaḥ 

 

ตัวอย่ำงประโยค 

pué;> pada_yam!  gCDit       บุรุษ ย่อมไป ด้วยเท้า ทส. 

hSta_yam! ASyis       ท่าน ย่อมขว้าง ด้วยมือ ทส. 

s> devay   kuPyit       เขา ย่อมโกรธ ต่อเทวดา 

Aaharay tÇ gCDiNt       เขา ท. ย่อมไป ท่ีนัน่ เพื่ออาหาร 

ข้อสังเกต: ตฤตียำวิภักตนิิยมใช้คู่กับอัพยยศัพท์  sh  (พร้อม, กับ) เช่น 

iz:yen sh Aaharm!   oadis       ทา่น ย่อมกนิ ซึ่งอาหาร พร้อมศิษย ์

AacayeRn sh gCDiNt        เขา ท. ย่อมไป กับอาจารย ์
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ปัญจมีวิภกัติ และษัษฐีวิภักต ิ

• ปัญจมี. ท าหน้าทีบ่่งบอกท่ีมาหรือสาเหตุ  แปลว่า แต่, จาก, กว่า, เหตุ 

• ษัษฐี. ท าหน้าทีบ่่งบอกความเป็นเจ้าของ แปลว่า แห่ง, ของ, เมื่อ 

dev (เทวดำ)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ปัญจมี. devat! deva_yam! deve_y> 

 devāt devābhyām devebhyaḥ 

ษัษฐี. devSy devyae> devanam! 

 devasya devayoḥ devānām 

 

ตัวอย่ำงประโยค 

n&pat! Aaharm! l-te  เขา ย่อมได้  ซึ่งอาหาร จากพระเจ้าแผ่นดิน 

¢amat! cris   ท่าน ย่อมไป จากหมู่บ้าน 

AacayRSy rwa>  -viNt  รถ ท. ของอาจารย์ ย่อมม ี

pué;Sy Añm! pu:yw  ท่าน ท. ย่อมเลี้ยง ซึ่งม้า ของบุรุษ 
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สัปตมีวิภักติ และสัมโพธนประถมำวิภักต ิ

• สัปตมี. ท าหน้าที่บ่งบอกสถานที่ท า แปลว่า ใน, ใกล้, ที่ , ครั้นเมื่อ,       
ในเพราะ, เหนือ, บน 

• สัมโพธน. ท าหน้าทีเ่ป็นค าร้องเรียก แปลว่า แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่ 

dev (เทวดำ)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

สัปตมี. deve devyae> deve;u 

 deve devayoḥ deveṣu 

สัมโพธน. dev devaE deva> 

 deva devau devāḥ 

ตัวอย่ำงประโยค 

n&p> àasade vsit    พระเจ้าแผ่นดิน ย่อมอยู่ ในปราสาท 

kuKkura> rwe;u sIdiNt      สุนัข ท. ย่อมนั่ง บนรถ ท. 

dev, rwan!  #CDam>    ข้าแต่เทวดา, เรา ท. ย่อมต้องการ ซึ่งรถ ท. 

das, Aja> ïMyiNt    แน่ะทาส, แพะ ท. ย่อมอ่อนเพลีย 

ดังท่ีกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า เมื่อน าวิภักติไปประกอบกับค านามการันต์ต่าง ๆ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแตกต่างกันไป ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการแจกวิภักติ
นามศัพท์ อ กำรันต์ ปุลลิงค์ ครบทุกวิภักติและวจนะ 
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ตัวอย่ำงกำรแจกวิภักต ิอ กำรันต์ ปุลลิงค์ 

dev (เทวดำ)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมำ. dev> devaE deva> 

 devaḥ devau devāḥ 

ทวิตียำ. devm! devaE devan! 

 devam devau devān 

ตฤตียำ. deven deva_yam! devE> 

 devena devābhyām devaiḥ 

จตุรถี. devay deva_yam! deve_y> 

 devāya devābhyām devebhyaḥ 

ปัญจมี. devat! deva_yam! deve_y> 

 devāt devābhyām devebhyaḥ 

ษัษฐี. devSy devyae> devanam! 

 devasya devayoḥ devānām 

สัปตมี. deve devyae> deve;u 

 deve devayoḥ devesu 

สัมโพธน. dev devaE deva> 

 deva devau devāḥ 
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นำมศัพท์ อ กำรันต์ ปุลลิงค ์

Aj (แพะ)  Aakaz (ท้องฟ้า) AacayR (อาจารย์) 

Aahar (อาหาร)  Aaedn (ข้าวสุก) AaE;x (ยา, โอสถ) 

kuKkur (สุนัข) kay (กาย, ร่างกาย) kaep (ความโกรธ) 

gaepal (คนเลี้ยงวัว) caer (โจร) jn (ชน, ประชาชน)

jnk (พ่อ, บิดา) tl (พ้ืน, พื้นดิน) dNt (ฟัน, เขี้ยว)  

dujRn (ทรชน) xUtR (คนเจ้าเล่ห์) n&p (พระเจ้าแผ่นดิน)

pué; (บุรุษ) àasad (ปราสาท) äaü[ (พราหมณ์) 

rw (รถ) laek (โลก) vx (นายพราน)  

Vyaº (เสือ, พยัคฆ์) iz:y (ศิษย์) sUyR (พระอาทิตย์)  

Sten (ขโมย) 

 

อัพยยศัพท์บางตัว 

อัพยยศัพท์ คือศัพท์ประเภทหนึ่งที่ไม่ เปลี่ยนแปลงด้วยการแจกวิภักติ 
สามารถน าไปใช้ในประโยคได้ทันที เช่น  

sh (พร้อม, กับ)  va (หรือ) 

c (ด้วย, และ)  bih (ภายนอก, ข้างนอก) 

píat! (ข้างหลัง)  %pir (เหนือ, เบื้องบน) 

Ax> (ใต้, เบื้องล่าง) 
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 (1.2) 

วิภักติส ำเร็จรูป อ กำรันต์ นปุงสกลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมำ. Am! @ Aain 

 am e āni 

ทวิตียำ. Am! @ Aain 

 am e āni 

ตฤตียำ. @n Aa_yam! @es!  (@e>) 
 ena ābhyām ais (aiḥ) 

จตุรถี. Aay Aa_yam! @_ys!  (@_y>) 
 āya ābhyām ebhyas (ebhyaḥ) 

ปัญจมี. Aat! Aa_yam! @_ys!  (@_y>) 
 āt ābhyām ebhyas (ebhyaḥ) 

ษัษฐี. ASy Ayaes!  (Ayae>) Aanam! 

 asya ayos (ayoḥ) ānām 

สัปตมี. @ Ayaes!  (Ayae>) @;u 

 e ayos (ayoḥ) eṣu 

สัมโพธน. £ @ Aain 

 - e āni 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา. เอก. ทวิ. พหุ. ทวิตียา. ทวิ.
พหุ. และ สัมโพธน. ทวิ.พหุ. 

 



สันสกฤตขั้นต้น 1 

77 

ตัวอย่ำงกำรแจกวิภักต ิอ กำรันต์ นปุงสกลิงค ์

)l (ผลไม้) 

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมำ. )lm! )le )lain 

 phalam phale phalāni 

ทวิตียำ. )lm! )le )lain 

 phalam phale phalāni 

ตฤตียำ. )len )la_yam! )lE> 

 phalena phalābhyām phalaiḥ 

จตุรถี. )lay )la_yam! )le_y> 

 phalāya phalābhyām phalebhyaḥ 

ปัญจมี. )lat! )la_yam! )le_y> 

 phalāt phalābhyām phalebhyaḥ 

ษัษฐี. )lSy )lyae> )lanam! 

 phalsya phalyoḥ phalānām 

สัปตมี. )le )lyae> )le;u 

 phale phalyoḥ phalesu 

สัมโพธน. )l )le )lain 

 phala phale phalāni 
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นำมศัพท์ อ กำรันต์ นปุงสกลิงค์ 

A{f (ไข)่ Aaè (มะม่วง) kayR (การงาน)     

c³ (ล้อ, จักร) jIvn (ชีวิต) }an (ความรู้)     

t&[ (หญ้า) du>o (ทุกข์) xaNy (ธัญญพืช)     

neÇ (ตา) pÇ (ใบไม้) pap (บาป, ความชั่ว) 

pu{y (บุญ, ความดี) pu:p (ดอกไม้) puStk (หนังสือ)     

mNÇ (มนต์) mr[ (ความตาย) imÇ (เพื่อน, มิตร)     

vcn (ค าพูด) vn (ป่า) v;R (ฝน)     

vSÇ (ผ้า) zrIr (ร่างกาย, สรรีะ) sTy (ความจริง)     

suo (ความสุข) suv[R (ทอง)  

ตัวอย่ำงประโยค 

 vne )lain c pu:pain  pZyaim 

 เรา ย่อมเห็น ซึ่งผลไม้ ท. และซึ่งดอกไม้ ท. ในป่า 

 Añm! va kuKkurm! r]is  

 ท่าน ย่อมรักษา ซึ่งม้าหรือสุนัข 

 sUyR> idva va saym! dIPyte  

 พระอาทิตย์ ย่อมส่องแสง ตอนกลางวันหรือตอนเย็น 

 àitidnm!  sUyRm! c cNÔm! c pZyam  

 เรา ท. ย่อมเห็น ซึ่งพระอาทิตย์ และซึ่งพระจันทร์ ทุกวัน 
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การใช้อัพยยศัพท์ 

c  (ด้วย, และ)   

เป็นค าเช่ือมระหว่างค าหรือระหว่างประโยค ถ้าเช่ือมค าจะวางหลังค าหรือ
ระหว่างค าก็ได้ ถ้าเช่ือมประโยคจะวางไว้ระหว่างประโยคหรือท้ายประโยค  
ก็ได้ เช่น 

ควบศัพท์ 
AacayR> c iz:y> c gCDt>  หรอื    AacayR> c iz:y> gCDt> 

อาจารย์ด้วย ศิษยด้์วย ย่อมไป   หรือ  อาจารย์และศิษย์ ย่อมไป  

ควบประโยค 
AacayR> gCDit c  iz:y> AagCDit c  หรือ 

AacayR> gCDit c  iz:y> AagCDit    

อาจารย์ ย่อมไปด้วย ศิษย์ ย่อมมาด้วย  หรือ 
อาจารย์ ย่อมไป และศิษย์ ย่อมมา  

 

va (หรือ)   

เป็นค าถาม ใช้เช่ือมค าหรือประโยคก็ได้ ถ้าเช่ือมค าจะวางหลังค าหรือ
ระหว่างค าก็ได้ ถ้าเช่ือมประโยคจะวางไว้ระหว่างประโยคหรือท้ายประโยคก็
ได้ เช่น 

ควบศัพท์ 
Añ> va kuKkur> va oadit   หรือ   Añ> va kuKkur> oadit 

ม้าหรือสุนัข ย่อมกิน 
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ควบประโยค 
Añ> AagCDit va Añ> gCDit va หรือ 

Añ> AagCDit va Añ> gCDit  

ม้า ย่อมมา หรือ ม้าย่อมไป 

bih> (ภำยนอก, ข้ำงนอก)  

นิยมใช้คู่กับปัญจมีวภิักติ เช่น 

 ¢amat!   bih>  ภายนอกจากหมู่บา้น 

píat! (ข้ำงหลัง)  

นิยมใช้คู่กับษัษฐีวิภักติ เช่น 

  g&hSy píat!   ข้างหลังแห่งเรือน 

%pir (เหนือ, เบื้องบน)  

นิยมใช้คู่กับษัษฐีวิภักติ เช่น 

  mexSy %pir  เบื้องบนแห่งเมฆ 

Ax> (ใต้, เบ้ืองล่ำง)  

นิยมใช้คู่กับษัษฐีวิภักติ เช่น 

 t&[Sy Ax>  เบื้องล่างแห่งหญ้า 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงท าประโยคให้สมบูรณ์ โดยใช้ค านามที่ก าหนดให้ 

__________ jyit   n&p (ปุล.) พระเจ้าแผ่นดิน 

__________ xavt>   Añ (ปุล.) ม้า 

__________ vdiNt   jn (ปุล.) ชน, ประชาชน 

__________ r]is   g&h (นปุง.) บ้าน, เรือน 

__________ pZyam>   neÇ (นปุง.) นัยน์ตา, ตา 

2. จงแปลเป็นภาษาไทย 

 jna> n&pm! pUjyiNt  ………………....................................... 

 jnk> AZven gCDit ………………....................................... 

 tÇ p&CDis   ………………....................................... 

 caer> kwm! luMpit  ………………....................................... 

 AÇ s&jaim   ………………....................................... 
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3.  จงแปลเป็นภาษาสนัสกฤต 

 โจร ท. ย่อมปล้น ซึ่งบุรุษ ท. ………………....................................... 

 ดวงอาทิตย์ ย่อมไป ในอากาศ ………………....................................... 

 เสือโคร่ง ย่อมกิน ซึ่งแพะ ท. ……………….......................................

 ศิษย ์ท. ย่อมไหว ้ ซึ่งอาจารย์  ……………….......................................

 พราหมณ์ ย่อมบวงสรวง ด้วยแพะ………………....................................... 
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บทที่ 5 
วิภักติ l'!  (laṅ) 

วัตถุประสงค์  
นักศึกษาสามารถ 
1. ประกอบกริยาวิภักติ ลงฺ 
2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 
1. การสร้างรูปกริยาอดีตกาล 
2. วิภักติ l'!  (laṅ) 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

 

วิภักติ l'!  (laṅ) 

วิภักติหมวดนี้จัดเป็นอดีตกาล แปลว่า ...แล้ว เมื่อประกอบเป็นกริยาจะมี   
ค าแปลเหล่านี้ปรากฎอยู่ เช่น ไปแล้ว มาแล้ว กินแล้ว  นอนแล้ว เป็นต้น  
บ่งบอกการกระท าหรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีต ธาตุทั้ง 4 หมวดที่ใช้
ประกอบรูปกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หมวดที่ 1, 6, 4 และ 
10 มีวิธีการประกอบกริยาอดีตกาลเหมือนกับปัจจุบันกาล ต่างเพียงวิภักติที่

น ามาประกอบเท่านั้น วิภักติที่เป็นรูปอดีตกาลช่ือว่า l'!  (laṅ) มีรูปวิภักติ

ดังนี ้
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l'!  (laṅ) 
(Imperfect Past Tense)  

แปลว่า .....แล้ว 

บุรุษ 
ปรัสไมบท อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. t! tam! An! t #tam! ANt 

 t tām an ta itām anta 

มัธยม. s! tm! t wa> #wam! Xvm! 

 s tam ta thaḥ ithām dhvam 

อุตตม. Am! v m # vih mih 

 am va ma i vahi mahi 

 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประกอบกริยา 

การประกอบกริยาอดีตกาลใช้วิธีเดียวกับปัจจุบันกาลคือใช้หลักเกณฑ์ทั่วไป
ของการประกอบกริยาในกลุ่มสารวธาตุกะ กลุ่มที่ 1 กล่าวคือ 

- ก่อนเติมวิภักติที่ขึ้นต้นด้วยสระ A (a) เช่น An! (an) ANt (anta)  
เป็นต้น ให้ลบสระ A (a)  ที่อยู่ท้ายสุดของเค้ากริยาก่อนเติมวิภักติ
เสมอ (เค้ากริยาคือธาตุและปัจจัยรวมกัน) 

- ก่อนเติมวิภักติที่ขึ้นต้นด้วย v (va)  m (ma) จะยืดเสียงสระ A (a)  

ที่อยู่ท้ายสุดของเค้ากริยาให้ เป็นเสียงยาวคือ Aa (ā) ก่อนเติม         

วิภักติเสมอ  
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ต่างกันเพียงเล็กน้อยคือต้องเพิ่ม A (a)  หน้าธาตุเท่านั้น การประกอบกริยา     
มีโครงสร้างดังนี้ 

A + ธาตุ + ปัจจัยประจ าหมวด + วิภักติ l'!  = กริยากรรตุวาจก 

 

ตัวอย่างการประกอบกริยา 

A + oad! (1) + A + t!       =  Aoadt! (เขา) กินแล้ว 
a + khād  + a + t     =  akhādat 

A + k«;!  (6) + A + tam!     =  Ak«;tam! (เขา ทส.) ไถแล้ว 
a + kṛṣ + a + tām     =  akṛṣatām 

A + yux! (4) + y + An!      =  AyuXyn! (เขา ท.) รบแล้ว 
a + yudh  + y + an     =  ayudhyan 

 
การประกอบ A (a) กับธาตุทีข่ึ้นต้นด้วยสระ 

ในกรณีที่ธาตุขึ้นต้นด้วยสระ เมื่อจะเติม A (a) หน้าธาตุ ให้เปลี่ยนสระเป็น
ขั้นวฤทธิก่อน แล้วน าไปประกอบกับปัจจัยประจ าหมวดและวิภักติตอ่ไป เช่น 

A + #CD! →@eCD! + A + t!   = @eCDt!        (เขา) ต้องการแล้ว 
a +  icch→ aicch + a + t    = aicchat 

A + As! →Aas! + y +  t!   = AaSyt!    (เขา) ขว้างแล้ว 
a +  as→ ās + ya + t     = āsyat 
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ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 1 

cr!  1 (ป.) (เท่ียวไป)  

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
Acrt! Acrtam! Acrn! 

acarat acaratām acaran 

มัธยม. 
Acr> Acrtm! Acrt 

acaraḥ acaratam acarata 

อุตตม. 
Acrm! Acrav Acram 

acaram acarāva acarāma 

 

 
ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 6 

ilo!  (6 ป.) เขียน 

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
Ailot! Ailotam! Ailon! 

alikhat alikhatām alikhan 

มัธยม. 
Ailo> Ailotm! Ailot 

alikhaḥ alikhatam alikhata 

อุตตม. 
Ailom! Ailoav Ailoam 

alikham alikhāva alikhāma 
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ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 4 

iõh!  (4 ป.) รัก 

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
Aiõýt! Aiõýtam! Aiõýn! 

asnihyat asnihyatām asnihyan 

มัธยม. 
Aiõý> Aiõýtm! Aiõýt 

asnihyaḥ asnihyatam asnihyata 

อุตตม. 
Aiõým! Aiõýav Aiõýam 

asnihyam asnihyāva asnihyāma 

 

ตัวอย่างการประกอบธาตุหมวดที่ 10 

pIf!  (10 อุ.) เบียดเบียน 

บุรุษ 
ปรัสไมบท 

เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถม. 
ApIfyt! ApIfytam! ApIfyn! 

apīḍayat apīḍayatām apīḍayan 

มัธยม. 
ApIfy> ApIfytm! ApIfyt 

apīḍayaḥ apīḍayatam apīḍayata 

อุตตม. 
ApIfym! ApIfyav ApIfyam 

apīḍayam apīḍayāva apīḍayāma 
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อัพยยศัพทบ์างตัว 
อัพยยศัพท์ คือศัพท์ประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องผัน คงรูปเดิมตลอด น าไปใช้ใน
ประโยคได้ทันที เช่น  

kda (เมื่อไร)   yda (ในกาลใด, เมื่อใด)  

tda (ในกาลนั้น, เมื่อนั้น)  sda (ทกุเมื่อ)  

àitidnm! (ทุกวัน)   àatr!! (ตอนเช้า, เวลาเช้า)   

idva (ตอนกลางวัน)   saym! (ตอนเย็น, เวลาเย็น)   

ý> (วานน้ี, เมื่อวาน)   A* (วันน้ี)  

ñ> (วันพรุ่งนี)้   prñ> (วันมะรืน) 

ตัวอย่างประโยค 
DaÇa> àatr!! iv*alym! AgCDn!   
นักเรียน ท. ไปแล้ว สู่โรงเรียน ตอนเช้า 

nra> ý> ¢amm! AgCDn!    
คน  ท. มาแล้ว สู่หมู่บ้าน เมื่อวาน 

AZv> idva ngrm! Axavt!   
ม้า วิ่งไปแล้ว สูเ่มือง ตอนกลางวัน 

caer>  A* ¢ame  Avst!   
โจร อยู่แล้ว ในหมู่บา้น วันน้ี 

vne àitidnm! caeran!  ApZyam   
เรา ท. เห็นแล้ว ซึ่งโจร ท. ในป่า ทุกวัน   
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

)lain  tle Aptn!  

………….......................................................................................... 
AacayR> AÇ pué;m! Avdt! 

………….......................................................................................... 
Vyaº> yÇ Ajm! Aoadt! 

………….......................................................................................... 
pué;a> àasade A³Ifn!   

………….......................................................................................... 
sUyR> Aakaze AgCDt!  

………….......................................................................................... 

2.  จงแปลเป็นภาษาสนัสกฤต 

 โจร ท. ปล้นแล้ว  ซึ่งศิษย์ ท. ของพราหมณ์ 
 ………………..………………………............................................................ 

 เรา ท. เห็นแล้ว ซึ่งดวงอาทิตย์ ในอากาศ
 ………………..………………………............................................................ 

 ท่าน หุงแล้ว ซึง่ข้าวสุก ท. เพือ่ศิษย์ ท.
 ………………..………………………............................................................
 อาจารย์  ยกย่องแล้ว ซึ่งศิษย์ ท. ที่น่ี 
 ………………..………………………............................................................
 แพะ ได้รับแล้ว ซึ่งชีวิต จากพราหมณ์
 ………………..………………………............................................................ 
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บทที่ 6 
นามศัพท์ อา การันต์ 

วัตถุประสงค์  

นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภักติ อา การันต์ 

2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 

1. การแจกวิภักติ อา การันต์ 

2. พยัญชนะสนธิ 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

การแจก อา การันต์ 

การันต์ที่มีเฉพาะสตรีลิงค ์ได้แก่ อา อี และ อู การันต์ (บางต ารากล่าวว่ามีใน

ปุลลิงค์ด้วย ในที่นี้ยึดตามแนวของหนังสือ Sanskrit Manual)  และจะ

กล่าวเฉพาะ อา การันต์ก่อน  เพื่อให้การแจกวิภักติง่ายและสะดวกขึ้นก่อน

การแจกวิภักติให้ลบสระที่อยู่ท้ายค านามก่อน จากนั้นน าวิภักติส าเร็จรูปนีไ้ป

ประกอบกับค านามได้เลย 
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วิภักติส าเร็จรูป อา การันต์ สตรีลิงค์ 
วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. Aa  @ Aas! (Aa>) 

 ā e ās (āḥ) 

ทวิตียา. Aam! @ Aas! (Aa>) 

 ām e ās (āḥ) 

ตฤตียา. Aya  Aa_yam! Aai->  (Aai->) 

 ayā ābhyām ābhis (ābhiḥ) 

จตุรถี. AayE   Aa_yam!            Aa_y> (Aa_y>) 

 āyai ābhyām ābhyas (ābhyaḥ) 

ปัญจมี. Aaya> (Aaya>)  Aa_yam! Aa_y> (Aa_y>) 

 āyās (āyāḥ) ābhyām ābhyas (ābhyaḥ) 

ษัษฐี. Aaya> (Aaya>)  Ayaes! (Ayae>) Aanam!   

 āyās (āyāḥ) ayos (ayoḥ) ānām 

สัปตมี. Aayam! Ayaes! (Ayae>) Aasuu 

 āyām ayos (ayoḥ) āsu 

สัมโพธน. @ @ Aas! (Aa>) 

 e e ās (āḥ) 
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ตัวอย่างการแจกวิภักต ิอา การันต์ สตรีลิงค ์

sena (กองทัพ)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. sena sene sena> 

 senā sene senāḥ 

ทวิตียา. senam! sene sena> 

 senām sene senāḥ 

ตฤตียา. senya sena_yam! senai-> 

 senayā senābhyām senābhiḥ 

จตุรถี. senayE sena_yam! sena_y> 

 senāyai senābhyām senābhyaḥ 

ปัญจมี. senaya> sena_yam! sena_y> 

 senāyāḥ senābhyām senābhyaḥ 

ษัษฐี. senaya> senyae> senanam! 

 senāyāḥ senayoḥ senānām 

สัปตมี. senayam! senyae> senasuu 

 senāyām senayoḥ senāsu 

สัมโพธน. sene sene sena> 

 sene sene senāḥ 
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นามศัพท์ อา การันต์ สตรีลิงค์ 

Aa}a (ค าสั่ง) Aaza (ความหวัง) kwa (เรื่องราว) 

kNya (สาวน้อย) kaNta (หญิงสาว) ké[a (ความกรุณา) 

g¼a (แม่น้ าคงคา) Daya (ร่ม, เงา) jra (ความชรา, แก่) 

tara (ดาว) dya (ความสงสาร) xra (แผ่นดิน) 

inza (กลางคืน) àawRna (ความปรารถนา) -ayaR (ภรรยา) 

-a;a (ภาษา) mi]ka (แมลงวัน) mihla (ผู้หญิง) 

mala (พวงดอกไม้) lJja (ความละอาย) llna (หญิงสาว) 

iv*a (ความรู้) rWya (ทาง, หนทาง) z»a (ความสงสัย) 

zae-a (ความงาม) s<Xya (พลบค่ า, เวลาเย็น) sena (กองทัพ) 

ymuna (แม่น้ ายมุนา) lta (เถาวัลย์) àja (ประชาชน) 

 
ตัวอย่างประโยค 

mnv> àitidnm! Aazya jIviNt   

มนุษย์ ท. ย่อมมีชีวิตอยู่ ด้วยความหวัง ทุกวัน 

llna s<Xyayam! xenU> ApZyt!   

หญิงสาว เห็นแล้ว ซึ่งแม่โค ท. ในเวลาเย็น 

-ayaR> sda zae-am! @eCDn!   

ภรรยา ท. ต้องการแล้ว ซึ่งความงาม ทุกเมื่อ 
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llna rWyayam! n gCDit  

หญิงสาว ย่อมไมไ่ป ในหนทาง 

jna> kuÇ -ayaRm! Avdn!  

ชน ท. กล่าวแล้ว กะภรรยา ที่ไหน 

bal> àitidnm! iv*am! Sp&hyit  

เด็ก ย่อมปรารถนา ซึ่งความรู้ ทุกวัน 

neÇe  sda zae-a> pZyt>  

ดวงตา ทส. ย่อมเห็น ซึ่งความงาม ท. ทุกเมื่อ 

n&p> sda àja> r]it   

พระราชา ย่อมรักษา ซึ่งประชาชน ท. ทุกเมื่อ 

kaNta> àitidnm! suoen jIviNt  

หญิงสาว ท. ย่อมมีชีวิตอยู่ ด้วยความสุข ทุกวัน 

lta> Aip pada_yam! xaviNt  

หญิงสาว ท. ย่อมวิ่ง ด้วยเท้า ทส. ด้วยเช่นกัน 

llna ý> n&pSy kwam! vdit  

หญิงสาว ย่อมกล่าว ซึ่งเรื่องราว ของพระราชา เมื่อวาน 
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พยัญชนะสนธ ิ

พยัญชนะสนธิ คือการสนธิระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ พยัญชนะที่พบ
บ่อยในการประกอบสนธิคือ 
 

พยัญชนะ t!  (t) 

•  t! (t) อยู่หน้า ตามด้วยสระหรอืพยัญชนะโฆษะ เปลี่ยนเป็น d! (d) 

• t! (t) อยู่หน้า ตามด้วยพยัญชนะที่สุดวรรค  เปลี่ยนเป็น พยัญชนะ

ที่สุดวรรค หรือ d! (d) 

• นอกจากน้ียังเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้ ภายใต้กฎเดียวกันนี้  เช่น 

tt! + c³m!  =  tCc³m!   tat + cakram   =  taccakram 

tt! + DÇm!  =  tCDÇm!   tat + chatram  =  tacchatram 

tt! + ïuTva  =  tCïuTva   tat + śrutvā      =  tacśrutvā 

tt! + jlm!  = tJjlm!   tat + jalam       =  tajjalam 

พยัญชนะ n! (n) 

• n! (n) อยูห่น้า ตามด้วยสระ ให้ซ้อน n! (n) 
• n! (n) อยู่หน้า ตามด้วยพยัญชนะอโฆษะ  ให้เปลี่ยน n! (n) เป็น   

   อนุสวาระ แล้วซ้อน  z! ;! s! (ś ṣ s)  หน้าพยัญชนะที่ตามมาใน   

   ฐานของตน   
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• พยัญชนะ  n! (n)  จะเปลี่ยนเปน็ [!  (ṇ) ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี ้  

- ในค านั้นจะต้องมีอักษร  \ § r! ;! (ṛ  ṝ  r  ṣ ) ตัวใดตัวหนึ่งหรือ

ทั้งหมดก็ได้ อยู่หนา้ n! (n)   

- ระหว่าง \ § r! ;!  (ṛ  ṝ  r  ṣ ) กับ n! (n) มีพยัญชนะคั่นกีต่ัว   

ก็ได้ ยกเว้นพยญัชนะวรรค จ ฏ ต และพยัญชนะ ล ศ ส  
- หลังพยัญชนะ n! (n)  ตามติดด้วยสระหรือพยัญชนะ น ม ว ย 

 
ตารางสรุปการเปลี่ยน n! (n) เป็น [! (ṇ) 

อักษรหน้า   ตามด้วย 
\ § r! ;! 

(ṛ  ṝ  r  ṣ ) 
(ตัวใดตัวหนึ่ง) 

ยกเว้นพยัญชนะวรรค จ ฏ ต 
และพยัญชนะ ล ศ ส 

น สระ หรือ น ม ว ย 

     ตัวอย่างการเปลี่ยน  n! (n) เปน็ [!  (ṇ) 
pi]n>  → pi][> pakṣinaḥ → pakṣiṇaḥ    (ปรถมา. เอก.) 

¢amen  → ¢ame[ grāmena → grāmeṇa    (ตฤตียา. เอก.) 

éÔen   → éÔe[ rudrena   → rudreṇa    (ตฤตียา. เอก.) 

พยัญชนะ s! (s) 
s! (s) จะเปลี่ยนเป็น ;! (ṣ) เมื่อพยัญชนะหน้าประกอบด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่  

A (a) หรือ Aa (ā) เช่น 
nre +  su =  nre;u nare + su   =  nareṣu  (สัปตมี. พห.ุ) 
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ข้อสังเกต 
•  ค าที่ลงท้ายด้วยวิสรรคะ ใช้กฎเดียวกับ A> (aḥ)  เช่น  

%>  ^>  Aae>  AaE>  @e>  (uḥ  ūḥ  oḥ  auḥ  eḥ)   

• วิสรรคะทีอ่ยู่หน้าพยญัชนะ z! ;! s! (ś  ṣ  s) อาจเปลีย่นเป็น  

 z! ;! s! (ś  ṣ  s) ได้บ้าง  เช่น 

 hir> + iz:ym!    = hir> iz:ym !      หรือ hirz!iz:ym! 

 hariḥ + śiṣyam  = hariḥ  śiṣyam    หรือ  hariśśiṣyam 

• n! z! (n  ś) อาจเปลี่ยนเป็น |! D! (ñ  ch) หรือ |! z! (ñ  ś) ก็ได้ เช่น 

 devan! + zÇUn!  =  devaÁDÇUn!            หรือ  devaÁzÇUn!   
 devān + śatrūn  = devāñchatrūn    หรือ  devāñśatrūn    

• n! l! (n l) อาจเปลี่ยนเป็น   < l! (ṃ  l) หรือ l! l! (l l)  ก็ได ้เช่น 

 devan! + laek> =  deva< laek>           หรือ  devaLlaek> 
 devān + lokaḥ  = devāṃ lokaḥ      หรือ  devāllokaḥ   

 

การสนธิพยญัชนะอ่ืน ๆ สามารถดูได้จากตารางส าเร็จรูปในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางส าเร็จรูปพยัญชนะสนธิ (เทวนาครี) 1 
 

พยัญชนะหน้า พยัญชนะหลัง  
A B C D E F G H I J K  

k! q! t! p! '! m! n! A> Aa> #> $>   

k! q! t! p! '! A< n! A> Aa> #> $> k! , o! , p! , )! , ;! , s! 1 

k! q! c! p! '! A< |! A> Aa> #> $> z! , (z! →D! ) 2 

k! q! c! p! '! A< A<z! Az! Aaz! #z! $z! c! , D! 3 

k! q! q! p! '! A< A<;! A;! Aa;! #;! $;! q! , Q! 4 

k! q! t! p! '! A< A<s! As! Aas! #s! $s! t! , w! 5 

g! f! d! b! '! A< n! Aae Aa $ $ r! 6 

g! f! d! b! '! A< n! Aae Aa #r! $r! 

g! , "! , d! , x! ,  

b! , -! , y! , v! 

7 

g! f! j! b! '! A< |! Aae Aa #r! $r! j!, H! 8 

g! f! f! b! '! A< [! Aae Aa #r! $r! f! ,  F! 9 

g! f! l! b! '! A< A< Aae Aa #r! $r! l! 10 

g! f! d! b! '! A< n! Aae Aa #r! $r! h! (h!→"! , F! , f!, -!) 11 

'! [! n! m! '! A< n! Aae Aa #r! $r! n! , m! 12 

g! f! d! b! '! m! n! Aae Aa #r! $r! A (A →=) 13 

g! f! d! b! '! m! n! A Aa #r! $r! สระทุกตัว (ยกเว้น A) 14 

 

                                                           
1  ดัดแปลงจาก Roderick S. Buckneli. Sanskrit Manual (Delhi: Motilal   

Banarasidass Publishers, 2006) หน้า 74. 
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ตารางส าเร็จรูปพยัญชนะสนธิ (โรมัน) 2 
 

พยัญชนะหน้า 
พยัญชนะหลัง 

 

A B C D E F G H I J K  

k ṭ t p ṅ m n aḥ āḥ iḥ īḥ 
 

 

k ṭ t p ṅ ṃ n aḥ āḥ iḥ īḥ k, kh, p, ph, ṣ, s 1 

k ṭ c p ṅ ṃ ñ aḥ āḥ iḥ īḥ 
ś, (ṣ→ch) 

2 

k ṭ c p ṅ ṃ ṃṣ aś āś iś īś c, ch 3 

k ṭ ṭ p ṅ ṃ ṃṣ aṣ āṣ iṣ īṣ ṭ, ṭh 4 

k ṭ t p ṅ ṃ ṃs as ās is īs t, th 5 

g ḍ d b ṅ ṃ n o ā ī ī r 6 

g ḍ d b ṅ ṃ n o ā ir īr 
g, gh, d, dh,  

b, bh, y, v 
7 

g ḍ j b ṅ ṃ ñ o ā ir īr j, jh 8 

g ḍ d b ṅ ṃ ṇ o ā ir īr ḍ, ḍh 9 

g ḍ l b ṅ ṃ ṃ o ā ir īr l 10 

g ḍ d b ṅ ṃ n o ā ir īr h (h→dh, ḍh, ḍ, bh) 11 

ṅ ṇ n m ṅ ṃ n o ā ir īr n, m 12 

g ḍ d b ṅ m n o ā ir īr a (a→-) 13 

g ḍ d b ṅ m n a ā ir īr สระทกุตัว (ยกเว้น a) 14 

                                                           
2  ดัดแปลงจาก Roderick S. Buckneli. Sanskrit Manual (Delhi: Motilal   

Banarasidass Publishers, 2006) หน้า 74. 
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หมายเหตุ  

1)  A-K คือพยัญชนะท้ายของค าหน้า (พยัญชนะหน้า)  
2)  1-14  คือพยญัชนะหน้าของค าหลัง (พยัญชนะหลัง) 
3) นอกจากสระในตัวอย่างแล้ววสิรรคะทีต่ามหลังสระอื่นๆ ก็ใช้กฎเกณฑ์  

    เดียวกันนี้ เช่น %> ^> @> @e> Aae> AaE>
  (uḥ, ūḥ, eḥ, aiḥ, oḥ, auḥ) 

 

ตัวอย่างการใช้ตารางสนธิ 

ตารางจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ พยัญชนะหน้าและพยัญชนะหลัง 
พยัญชนะหน้าแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ A-K พยัญชนะหลัง
แทนด้วยตัวเลขในแถวท่ี 1-14 เมื่อต้องการทราบผลลัพธ์ของการสนธิ ให้ดู
ช่องพยัญชนะหน้าก่อนว่าอยู่ ในคอลัมน์ไหน (A-K) จากนั้นมองหา
พยัญชนะหลังว่าอยู่แถวที่เท่าไหร่ (1-14)   จุดที่ตัดกันระหว่างพยัญชนะ
หน้าและพยัญชนะหลังคือ “ผลลัพธ์ของสนธิ” ตัวอย่างเช่น 

 เราอยากทราบว่า k !  (k) สนธิกับ g! (g) จะเป็นพยัญชนะอะไร? 

เมื่อท าตามขั้นตอนจะพบว่าพยัญชนะ k !  (k) อยู่ในคอลัมน์ A และ

พยัญชนะ  g! (g)  อยู่ในแถวที่  7 จุดที่ตัดกันก็คือ g! (g)  ดังนั้น      

k ! + g!  = g!        (k + g = g) 

 
พยัญชนะอื่น ๆ พึงเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ี 
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แบบฝึกหัดทา้ยบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

jna> -ayaRm! pUjyiNt 

………….......................................................................................... 
Sten> mala> caeryit 

………….......................................................................................... 
n&pSy kwam! p&CDis  

………….......................................................................................... 
g¼ayam!  llnam!  luMpit 

………….......................................................................................... 
  lta> zae-m! #CDiNt  

………….......................................................................................... 
 

2. จงแปลเป็นภาษาสันสกฤต 

โจร ท. ย่อมปล้น ซึ่งสาวน้อย ท. 
………………..………………………........................................................... 
ดวงดาว ท. ย่อมไป ในอากาศ    
………………..………………………........................................................... 
ท่าน ทส. ย่อมเล่น ที่แม่น้ าคงคา   
………………..………………………...................................................... 
หญิงสาว ท. ย่อมแสวงหา ซึ่งความงาม   
………………..………………………...........................................................
พราหมณ์ ย่อมบวงสรวง ด้วยพวงดอกไม้ ท.  
………………..………………………........................................................... 
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บทที่ 7 
นามศัพท์ อิ การันต์ 

วัตถุประสงค์  
นักศึกษาสามารถ 
1. แจกวิภักติ อิ การันต์ 
2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 
1. นามศัพท์ อิ การันต์ 
2. การแจกวิภักติ อิ การันต์ ปุลลิงค์ 
3. การแจกวิภักติ อิ การันต์ นปุงสกลิงค์ 
4. การแจกวิภักติ อิ การันต์ สตรีลิงค์ 
5. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
นามศัพท์  อิ การันต์ 

อิ การันต์ ในภาษาสันสกฤตมีครบทั้ง 3 ลิงค์  เมื่อน าวิภักตินามไปประกอบ

กับค านาม บางแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปเนื่องจากการสนธิ ก่อนการแจก 

วิภักติใหล้บสระที่อยู่ท้ายค านามก่อน จากนั้นน าวิภักติส าเร็จรูปนีไ้ปประกอบ

กับค านาม อิ การันต์ ได้เลย 
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วิภักติส าเร็จรูป อิ การันต์ ปุลลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. #s! (#>)   $  Ays!  (Ay>) 

 is (iḥ) ī ayas (ayaḥ) 

ทวิตียา. #m!  $ $n! 

 im ī īn 

ตฤตียา. #na  #_yam! #i-s! (#i->)    

 inā ibhyām ibhis (ibhiḥ) 

จตุรถี. Aye   #_yam!            #_y> (#_y>)    

 aye ibhyām ibhyas (ibhyaḥ) 

ปัญจมี. @s! (@>)     #_yam! #_y> (#_y>)    

 es (eḥ) ibhyām ibhyas (ibhyaḥ) 

ษัษฐี. @s! (@>)      yaes! (yae>)     $nam!   

 es (eḥ) yos (yoḥ) īnām 

สัปตมี. AaE yaes! (yae>)     #;uu 

 au yos (yoḥ) iṣu 

สัมโพธน. @   $  Ays!  (Ay>) 

 e ī ayas (ayaḥ) 
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ตัวอย่างการแจกวิภักต ิอิ การันต์ ปุลลิงค์ 

muin (ผู้รู้, มุนี)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. muin> munI muny> 

 muniḥ munī munayaḥ 

ทวิตียา. muinm! munI munIn! 

 munim munī munīn 

ตฤตียา. muinna muin_yam! muini-> 

 muninā munibhyām munibhiḥ 

จตุรถี. munye muin_yam! muin_y> 

 munaye munibhyām munibhyaḥ 

ปัญจมี. mune> muin_yam! muin_y> 

 muneḥ munibhyām munibhyaḥ 

ษัษฐี. mune> muNyae> munInam! 

 muneḥ munyoḥ munīnām 

สัปตมี. munaE muNyae> muin;u 

 munau munyoḥ muniṣu 

สัมโพธน. mune munI muny> 

 mune munī munayaḥ 
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นามศัพท์ อิ การันต์ ปลุลิงค ์

AiGn (ไฟ, เทพอัคนี) Aitiw (แขก, ผู้มาเยือน) Air (ข้าศึก, ศัตรู) 

Ais (ดาบ) Aih (งู) Ail (ผึ้ง) 

%dix (ทะเล) \i; (ฤาษี) kip (ลิง)  

kiv (กวี) igir (ภูเขา) g&hpit (เจ้าบ้าน) 

jlix (ทะเล) inix (ขุมทรัพย์) n&pit (พระราชา) 

pai[ (ฝ่ามือ) -Upit (พระเจ้าแผ่นดิน) mi[ (แก้วมณี) 

muin (ผู้รู้, มุนี) riv (พระอาทิตย์) riZm (รัศมี, แสง) 

Vyaix (โรค) sariw (คนขับรถ, สารถี) senapit (เสนาบดี) 

 

ตัวอย่างประโยค 

n&p> Airm! Ajyt!        พระเจา้แผ่นดิน  ชนะแล้ว ซึ่งข้าศึก 

sariw> m[I Sp&hyit        คนขับรถ ย่อมปรารถนา ซึ่งแก้วมณี ทส. 

jlxaE jlm! zu:yit        น้ า ในทะเล ย่อมแห้ง 

kve> xnain nZyiNt        ทรัพย์ ท. ของกวี ย่อมพินาศ 

-Upte> Ary> AagCDiNt        ศตัรู ท. ของพระราชา ย่อมมา  
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วิภักติส าเร็จรูป อิ การันต์ นปุงสกลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมา. #  #nI  $in  

 i inī īni 

ทวิตียา. #  #nI  $in  

 i inī īni 

ตฤตียา. #na  #_yam! #i-s! (#i->)    

 inā ibhyām ibhis (ibhiḥ) 

จตุรถี. #ne   #_yam!            #_y> (#_y>)    

 ine ibhyām ibhyas (ibhyaḥ) 

ปัญจมี. #ns! (#n>)    #_yam! #_y> (#_y>)    

 inas (inaḥ) ibhyām ibhyas (ibhyaḥ) 

ษัษฐี. #ns! (#n>)    #naes! (#nae>)    $nam!   

 inas (inaḥ) inos (inoḥ) īnām 

สัปตมี. #in #naes! (#nae>)    #;uu 

 ini inos (inoḥ) iṣu 

สัมโพธน. #, @   #nI  $in  

 i, e inī īni 

ข้อสังเกต  

ต่างจากปุลลิงค์เล็กน้อยเฉพาะ ประถมา. และทวีตียา. เอก. ทวิ. พหุ.

จตุรถี.- สัปตมี. เอก. สัมโพธน. ทวิ. พหุ. 
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ตัวอย่างการแจกวิภักต ิอิ การันต์ นปุงสกลิงค ์

vair (น้้า)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. vair vair[I varIi[ 

 vāri vāriṇī vārīṇi 

ทวิตียา. vair vair[I varIi[ 

 vāri vāriṇī vārīṇi 

ตฤตียา. vair[a vair_yam! vairi-> 

 vāriṇā vāribhyām vāribhiḥ 

จตุรถี. vair[e vair_yam! vair_y> 

 vāriṇe vāribhyām vāribhyaḥ 

ปัญจมี. vair[> vair_yam! vair_y> 

 vāriṇaḥ vāribhyām vāribhyaḥ 

ษัษฐี. vair[> vair[ae> varI[am! 

 vāriṇaḥ vāriṇoḥ vārīṇām 

สัปตมี. vairi[ vair[ae> vair;u 

 vāriṇi vāriṇoḥ vāriṣu 

สัมโพธน. vair, vare vair[I varIi[ 

 vāri, vāre vāriṇī vārīṇi 
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นามศัพท์ อิ การันต์ นปุงสกลิงค ์

Ai] (นัยน์ตา) ASiw (กระดูก)       dix (นมส้ม) 

vair (น้ า) siKw (ขาอ่อน) 

 

ตัวอย่างประโยค 

vair[a  hStaE  ]lyit    

เขา ย่อมล้าง ซึ่งมือ ทส. ด้วยน้ า 

Sten>  dxIin  Acaeryt!    

ขโมย ลักแล้ว ซึ่งนมสม้ ท. 

Vyaxy> Ai][I pIfyiNt    

โรคภยั ท. ย่อมเบียดเบียน ซึ่งนัยน์ตา ทส. 

igraE ASiw laekyam>    

เรา ท. ย่อมมองดู ซึ่งกระดูก บนภเูขา 

Aitiw> g&he dxIin Aoadt!    

แขก กินแล้ว ซึ่งนมส้ม ท. ในเรือน 
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วิภักติส าเร็จรูป อิ การันต์ สตรีลงิค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. #s! (#>)   $  Ays!  (Ay>) 

 is (iḥ) ī ayas (ayaḥ) 

ทวิตียา. #m!  $ $s! ($>) 

 im ī īs (īḥ) 

ตฤตียา. ya  #_yam! #i-s!  (#i->) 

 yā ibhyām ibhis (ibhiḥ) 

จตุรถี. Aye, yE   #_yam!            #_y> (#_y>) 

 aye, yai ibhyām ibhyas (ibhyaḥ) 

ปัญจมี. @s! , yas! (@>, ya>) #_yam! #_y> (#_y>) 

 es, yās (eḥ, yāḥ) ibhyām ibhyas (ibhyaḥ) 

ษัษฐี. @s! , yas! (@>, ya>) yaes! (yae>) $nam!   

 es, yās (eḥ, yāḥ) yos (yoḥ) īnām 

สัปตมี. AaE, yam! yaes! (yae>) #;uu 

 au, yām yos (yoḥ) iṣu 

สัมโพธน. @   $  Ays!  (Ay>) 

 e ī ayas (ayaḥ) 

ข้อสังเกต  

    ต่างจากปุลลิงค์เล็กน้อยเฉพาะทวิตียา. พหุ. และ ตฤตียา.-สัปตมี. เอก. 
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ตัวอย่างการแจกวิภักต ิอิ การันต์ สตรีลิงค์ 

mit (ความรู้)  

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. mit> mtI mty> 

 matiḥ matī matayaḥ 

ทวิตียา. mitm! mtI mtI> 

 matim matī matīḥ 

ตฤตียา. mTya mit_yam! miti-> 

 matyā matibhyām matibhiḥ 

จตุรถี. mtye , mTyE mit_yam! mit_y> 

 mataye, matyai matibhyām matibhyaḥ 

ปัญจมี. mte> , mTya> mit_yam! mit_y> 

 mateḥ, matyāḥ matibhyām matibhyaḥ 

ษัษฐี. mte> , mTya> mTyae> mtInam! 

 mateḥ, matyāḥ matyoḥ matīnām 

สัปตมี. mtaE , mTyam! mTyae> mit;u 

 matau, matyām matyoḥ matiṣu 

สัมโพธน. mte  mtI mty> 

 mate matī matayaḥ 
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นามศัพท์ อิ การันต์ สตรีลิงค์ 

$it (ความจัญไร, วิบัติ) kIitR (เกียรติ) jait (การเกิด, ก าเนิด) 

xUil (ผง, ธุลี) -Uit (ความเจริญ) -Uim (แผ่นดิน) 

-iµ (ความภักดี) muiµ  (ความหลุดพ้น) yi:q (ไม้เท้า) 

raiÇ (กลางคืน) vuiÏ (ความรู้) veid (เวที, แท่นบูชา) 

s&i:q (การสร้าง) Stuit (บทสดุดี) zaiNt (ความสงบ) 

zail (ข้าวสาลี) 
 

ตัวอย่างประโยค 

raÇaE hStaE  A]lyt!  

เขา ล้างแล้ว ซึ่งมือ ทส. ในกลางคนื 

AacayaR>  Stuitm!  vdiNt  

อาจารย์ ท. ย่อมกลา่ว ซึ่งบทสดุด ี 

jna> zaiNtm! ASp&hyn!  

ชน ท. ปรารถนาแล้ว  ซึ่งความสงบ 

äaü[a>  muiµm! Agve;yn!    

พราหมณ์ ท. แสวงหาแล้ว ซึ่งความหลุดพ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย 

pai[_yam! zI;Rm! ASp&zt! 

ram> kipi-> rav[m! jyit 

mexa> idva Aakaze gCDiNt    

jna> sda rivm! nmiNt    

yaexa> AsIn! Avhn!  

2. จงแปลเป็นภาษาสันสกฤต 

เด็กชาย ท. ย่อมล้าง ซึ่งฝ่ามือ ทส. ทุกวัน 

กวี ท. สรรเสรญิแล้ว ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน ท.  

เรา ท. ไหวแ้ล้ว  ซึ่งฤาษี ทส. 

ศิษย์ ทส. ย่อมขอ ซึ่งข้าวเปลือก ท. 

พราหมณ์ จับแล้ว ซึ่งไม้เท้า ท.  
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บทที่ 8  
คุณศัพท์ 

วัตถุประสงค์  
นักศึกษาสามารถ 
1. แจกวิภักติคุณศัพท์ 
2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 
1. คุณศัพท์ 
2. การแจกวิภักติคุณศัพท์ 
3. อัพยยศัพท์บางตัว 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 

คุณศัพท์ 

คุณศัพท์คือค าขยายนามศัพท์ เพื่อให้ความหมายชัดเจนขึ้น ภาษาสันสกฤต
เรียกว่าวิเศษณะ มักจะวางไว้หน้าค าที่ต้องการขยาย ค าคุณศัพท์ต้อง
ประกอบด้วยลิงค์ วจนะ และวิภักติเดียวกับค าที่ขยายเสมอ คุณศัพท์เป็นได้
ทั้ง 3 ลิงค์ คือปุลลิงค์ นปุงสกลิงค์ และสตรีลิงค์ ขึ้นอยู่กับค าที่ไปขยาย     
ถ้าคุณศัพท์ขยายนามศัพท์ลิงค์ใด ก็ให้เปลี่ยนเป็นลิงค์นั้น และแจกรูปให้มี   
วิภักติและวจนะตรงกันโดยไม่ต้องสนใจว่าค าที่ขยายนั้นเป็นการันต์อะไร  

คุณศัพท์ท่ีลงท้ายด้วยสระ A (a)  มีวิธีการแจกวิภักติต่างกันเล็กน้อยคือ 

• ขยายค านามที่เป็นปุลลิงค์ การันต์ใดก็แล้วแต่ คุณศัพท์คงเป็น A (a)   
เหมือนเดิม แจกวิภักติตามแบบ อ การันต์ ปลุลิงค ์เช่น 
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iày> pué;> บุรุษ ผู้เป็นท่ีรัก   

iàya> pué;a> บุรุษทั้งหลาย ผู้เป็นที่รัก   

• ขยายค านามที่เป็นนปุงสกลิงค์ การันต์ใดก็แล้วแต่ คุณศัพท์คงเป็น A (a)   

เหมือนเดิม แจกวิภักติตามแบบ อ การันต์ นปุงสกลิงค์ เช่น 
iàym! imÇm! มิตร ผู้เป็นที่รัก 

iàyai[ imÇain มิตรทั้งหลาย ผู้เป็นที่รัก 

• ขยายค านามที่เป็นสตรีลิงค์ การันต์ใดก็แล้วแต่ ให้ลง Aa (ā) หรือ  $ (ī)  

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากพจนานุกรมว่าคุณศัพท์นั้นนิยมลงแบบไหน 
จากนั้นแจกวิภักติตามแบบ อา หรือ อี การันต์ สตรีลิงค์ เช่น 

iàya kNya หญิงสาว ผู้เป็นที่รัก 

suNdyR> kNya> หญิงสาวทั้งหลาย ผู้งดงาม 

ส่วนคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่นจะแจกวิภักติตามแบบการันต์นั้น ๆ โดยมี
ลิงค์ วิภักติ และวจนะเดียวกันกับนามศัพท์ที่ไปขยาย เช่น คุณศัพท์ลงท้าย
ด้วยสระอิ ขยายนามศัพท์เพศชายจะแจกวิภักติตามแบบ อิ การันต์ ปุลลิงค์ 
เป็นต้น ส่วนคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่นก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ หลักการคือ    
ผันตามการันต์ของคุณศัพท์ โดยมีลิงค์ วิภักติ และวจนะเดียวกัน 
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ตัวอย่างการแจกวิภักตคิุณศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย A (a)   

iày (ที่รัก)  
ปุลลิงค์ 

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมา. iày> iàyaE iàya> 

 priyaḥ priyau priyāḥ 

ทวิตียา. iàym! iàyaE iàyan! 

 priyam priyau priyān 

ตฤตียา. iàye[ iàya_yam! iàyE> 

 priyeṇa priyābhyām priyaiḥ 

จตุรถี. iàyay iàya_yam! iàye_y> 

 priyāya priyābhyām priyebhyaḥ 

ปัญจมี. iàyat! iàya_yam! iàye_y> 

 priyāt priyābhyām priyebhyaḥ 

ษัษฐี. iàySy iàyyae> iàya[am! 

 priyasya priyayoḥ priyāṇām 

สัปตมี. iàye iàyyae> iàye;u 

 priye priyayoḥ priyeṣu 

สัมโพธน. iày iàyaE iàya> 

 priya priyau priyāḥ 
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iày (ที่รัก)  

นปุงสกลิงค ์

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมา. iàym! iàye iàyai[ 

 priyam priye priyāṇi 

ทวิตียา. iàym! iàye iàyai[ 

 priyam priye priyāṇi 

ตฤตียา. iàye[ iàya_yam! iàyE> 

 priyeṇa priyābhyām priyaiḥ 

จตุรถี. iàyay iàya_yam! iàye_y> 

 priyāya priyābhyām priyebhyaḥ 

ปัญจมี. iàyat! iàya_yam! iàye_y> 

 priyāt priyābhyām priyebhyaḥ 

ษัษฐี. iàySy iàyyae> iàya[am! 

 priyasya priyayoḥ priyāṇām 

สัปตมี. iàye iàyyae> iàye;u 

 priye priyayoḥ priyeṣu 

สัมโพธน. iày iàye iàyai[ 

 priya priye priyāṇi 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา. เอก. ทวิ. พหุ. ทวิตียา. ทวิ.

พหุ. และ สัมโพธน. ทวิ.พหุ. 
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iày (ที่รัก)  

สตรีลิงค์ 
วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. iàya iàye iàya> 

 priyā priye priyāḥ 

ทวิตียา. iàyam! iàye iàya> 

 priyām priye priyāḥ 

ตฤตียา. iàyya iàya_yam! iàyai-> 

 priyayā priyābhyām priyābhiḥ 

จตุรถี. iàyayE iàya_yam! iàya_y> 

 priyāyai priyābhyām priyābhyaḥ 

ปัญจมี. iàyaya> iàya_yam! iàya_y> 

 priyāyāḥ priyābhyām priyābhyaḥ 

ษัษฐี. iàyaya> iàyayae> iàyanam! 

 priyāyāḥ priyāyoḥ priyānām 

สัปตมี. iàyayam! iàyayae> iàyasu 

 priyāyām priyāyoḥ priyāsu 

สัมโพธน. iàye iàye iàya> 

 priye priye priyāḥ 

 

 

 



สันสกฤตขั้นต้น 1 

118 

 

ตัวอย่างคุณศัพท์ที่ขยายค านามปุลลิงค์ 

iày> pué;>  บุรุษ ผู้เป็นท่ีรัก 

iàyaE pué;aE  บุรุษ ทส. ผู้เป็นท่ีรัก 

iàya> pué;a>  บุรุษ ท. ผู้เป็นที่รัก 

iàym! pué;m!  ซึ่งบุรุษ  ผู้เป็นที่รัก 

iàyan! pué;an!  ซึ่งบุรุษ ท.  ผู้เป็นที่รัก 

iàyen pué;e[  ด้วยบุรุษ ผูเ้ป็นที่รัก 

iàyE> pué;E>  ด้วยบุรุษ ท. ผู้เป็นทีร่ัก 

iàyay pué;ay  แก่บุรุษ ผู้เป็นที่รัก 

iàye_y> pué;e_y> เพื่อบุรุษ ท. ผู้เป็นท่ีรัก 

iàyat! pué;at!  จากบุรุษ ผู้เป็นทีร่ัก 

iàySy pué;Sy  ของบุรุษ ผู้เป็นท่ีรัก 

iàye pué;e  ในบุรุษ ผู้เป็นท่ีรัก 

iàye;u pué;e;u  ในบุรุษ ท. ผู้เป็นที่รัก 

iày> muin>  มุนี ผู้เป็นท่ีรัก 

iàyaE munI  มุนี ทส. ผู้เป็นท่ีรัก 

iàya> muny>  มุนี ท. ผู้เป็นท่ีรัก 

iàym! muinm!  ซึ่งมุนี  ผู้เป็นท่ีรัก 

iàyan! munIn!  ซึ่งมุนี ท.  ผู้เป็นที่รัก 

iàyen muinna  ด้วยมุนี ผูเ้ป็นที่รัก 
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iàyE> muini->  ด้วยมุนี ท. ผู้เป็นทีร่ัก 

iàyay munye  แก่มุนี ผู้เป็นที่รัก 

iàye_y> muin_y>  เพื่อมุนี ท. ผู้เป็นที่รัก 

iàyat! mune>  จากมุนี ผู้เป็นท่ีรัก 

iàySy mune>  ของมุนี ผู้เป็นท่ีรัก 

iàye munaE  ในมุนี ผู้เป็นท่ีรัก 

 

ตัวอย่างคุณศัพท์ที่ขยายค านามนปุงสกลิงค ์

iàym! ngrm!  เมือง ท่ีเป็นที่รัก 

iàye ngre  เมือง ทส. ท่ีเป็นที่รัก 

iàyai[ ngrai[  เมือง ท. ท่ีเป็นที่รัก 

iàye[ ngre[  ด้วยเมือง ท่ีเป็นที่รัก 

iàyE> ngrE>  ด้วยเมือง ท. ท่ีเป็นที่รัก 

iàyay ngray  แก่เมือง ท่ีเป็นที่รัก 

iàye_y> ngre_y> แก่เมือง ท. ท่ีเป็นที่รัก 

iàyat! ngrat!  จากเมือง ท่ีเป็นที่รัก 

iàySy ngrSy  แห่งเมือง ท่ีเป็นที่รัก 

iàya[am! ngra[am! แห่งเมือง ท. ท่ีเป็นที่รัก 

iàye ngre  ในเมือง  ที่เป็นท่ีรัก 

iàye;u ngre;u  ในเมือง ท. ทีเ่ป็นที่รัก 
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iàym! Ai]  นัยน์ตา ทีเ่ป็นที่รัก 

iàye Ai][I  นัยน์ตา ทส. ท่ีเป็นที่รัก 

iàyai[ A]Ii[  นัยน์ตา ท. ท่ีเป็นที่รัก 

iàye[ Ai][a  ด้วยนัยน์ตา  ท่ีเป็นที่รัก 

iàyE> Ai]i->  ด้วยนัยน์ตา ท.  ท่ีเป็นที่รัก 

iàyay Ai][e  แก่นัยน์ตา ที่เป็นท่ีรัก 

iàye_y> Ai]_y> แก่นัยน์ตา ท. ที่เป็นท่ีรัก 

iàyat! Ai][>  จากนัยน์ตา ท่ีเป็นที่รัก 

iàySy Ai][>  แห่งนัยน์ตา ท่ีเป็นที่รัก 

iàya[am! A]I[am! แห่งนัยน์ตา ท. ท่ีเป็นที่รัก 

iàye Ai]i[  ในนัยน์ตา ท่ีเป็นที่รัก 

iàye;u Ai];u  ในนัยน์ตา ท. ท่ีเป็นที่รัก 

 

ตัวอย่างคุณศัพท์ที่ขยายค านามสตรีลิงค์ 

iàya kNya  หญิงสาว ผูเ้ป็นที่รัก 

iàye kNye  หญิงสาว ทส. ผู้เป็นที่รัก 

iàya> kNya>  หญิงสาว ท. ผู้เป็นทีร่ัก 

iàyam! kNyam!  ซึ่งหญิงสาว ผู้เป็นท่ีรัก 

iàyya kNyya  ด้วยหญิงสาว ผู้เป็นที่รัก 

iàya_yam! kNya_yam! ด้วยหญิงสาว ทส. ผู้เป็นท่ีรัก 
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iàyayE kNyayE  แก่หญิงสาว ผูเ้ป็นที่รัก 

iàya_y> kNya_y> แก่หญิงสาว ท. ผู้เป็นทีร่ัก 

iàyaya> kNyaya> จากหญิงสาว ผู้เป็นที่รัก 

iàyyae> kNyyae>  แห่งหญิงสาว ทส. ผูเ้ป็นที่รัก 

iàya[am! kNyanam! แห่งหญิงสาว ท. ผู้เป็นทีร่ัก 

iàyayam! kNyayam! ในหญิงสาว ผู้เป็นทีร่ัก 

iàyayasu kNyasu ในหญิงสาว ท. ผู้เป็นที่รัก 

iàya kIitR>  เกียรติ อันเป็นทีร่ัก 

iàye kItIR  เกียรติ ทส. อันเป็นท่ีรัก 

iàya> kItRy>  เกียรติ ท. อันเป็นที่รัก 

iàyam! kIitRm!  ซึ่งเกียรติ อันเป็นทีร่ัก 

iàyya kITRya  ด้วยเกียรติ อันเป็นท่ีรัก 

iàya_yam! kIitR_yam! ด้วยเกียรติ ทส. อันเป็นท่ีรัก 

iàyayE kItRye  เพื่อเกียรติ อันเป็นท่ีรัก 

iàya_y> kIitR_y> เพื่อเกียรติ ท. อันเป็นท่ีรัก 

iàyaya> kItRe>  จากเกียรติ อันเป็นที่รัก 

iàyyae> kITRyae>  จากเกียรติ ทส. อันเป็นท่ีรัก 

iàya[am! kItIR[am! แห่งเกียรติ ท. อันเป็นที่รัก 

iàyayam! kItaER  ในเกียรติ อันเป็นที่รัก 

iàyasu kIitR;u  ในเกียรติ ท. อันเป็นที่รัก 
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คุณศัพท์บางตัว 

ANx (มืด, บอด) %dar (ใจกว้าง) kIz (ผอม) 

kuzl (ฉลาด) k«:[ (สีด า) dI"R (ยาว) 

ximRk (ผู้มีธรรม) nv (ใหม่) inpu[ (เช่ียวชาญ) 

nIc (ต่ า) pIn (อ้วน) pé; (หยาบ, กระด้าง) 

iày (เป็นท่ีรัก) v&Ï (แก่, เฒ่า) ivzal (กว้าง, ไพศาล) 

Zvet (สีขาว) suNdr (สวยงาม) SwUl (อ้วน, ใหญ่) 
 

ตัวอย่างประโยค 

suNdrIm!  llnam!   p&CDaim    

ข้าพเจ้า ย่อมถาม ซึ่งหญิงสาว ผู้สวยงาม 

ivzalayam! xrayam!   jIviNt    

เขา ท. ย่อมมีชีวิตอยู่ ในแผ่นดิน อันกว้างใหญ่ 

kuzla  kNya  hsit    

หญิงสาว ผู้ฉลาด ย่อมหัวเราะ 

Zvetam! malam! laekyaim    
ข้าพเจ้า ย่อมมองดู ซึ่งพวงดอกไม ้สีขาว 
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 ximRk>  n&p>  jnan!  palyit   
พระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีธรรม ย่อมคุ้มครอง ซึ่งชน ท. 

ram> Zvetm!  Añm!  Aaraehit   

พระราม ย่อมขึ้น สู่ม้า สีขาว 

pIn>  Vyaº>  ma<sm!  Aoadt!   

เสือ ตัวอ้วน กินแล้ว ซึ่งเนื้อ 

nva>  yaexa>  zran! i]piNt   

ทหาร ท. ใหม ่ย่อมขว้าง ซึ่งลูกศร ท. 

pué;aE suNdrm! ngrm! AgCDtam!   

บุรุษ ทส. ไปแล้ว สู่เมือง ที่สวยงาม 

v;aR ivzale vne v;Rit   

ฝน ย่อมตก ในป่า อันกว้างใหญ่ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงแปลเป็นภาษาไทย  

k«:[a> Aly> vne jIviNt       

\;y> suNdrm! mi[m! TyjiNt       

kaNta> Zvetm! pu:pm! #CDiNt       

SwUl> Aih> Ajan! Aoadt!       

-Upit> kuzlm! senapitm! Avdt!        

2. จงแปลเป็นสันสกฤต  

ชาวนา เลี้ยงแล้ว ซึ่งแม่โค ตัวอ้วน        

ศิษย์ ท. ตีแล้ว ซึ่งโจร เฒา่         

ท่าน ย่อมระลึกถึง ซึ่งมิตร ท. ผู้ฉลาด        

ษี ผู้ใจกว้าง ย่อมให้ ซึ่งความรู ้        

กวี พึงสรรเสริญ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดนิ ผู้มีธรรม    
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3. จงน าคุณศัพท์ในช่องขวามือ เติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมาย

สมบูรณ์  

_______ kip> zalI> oadit  k«:[  (ด า) 

Vyaº> _______ vne vsit  ivzal (กว้างใหญ่, ไพศาล) 

_______ kiv> n&pitm! z<sit  kuzl  (ฉลาด) 

_______ suv[Rm! yCDam>  nv  (ใหม)่ 

_______ yaex> vnm! gCDit  inpu[ (เชี่ยวชาญ) 

Vyaxy> _______ mnu:yan! pIfyiNt  kIz  (ผอม) 

_______ kmlain ApZyt!  suNdr  (สวยงาม) 

_______ inzayam!  tara> pZyam>  ANx (มืด, บอด) 

jn> _______ \i;m! pUjyit  ximRk  (ผู้มีธรรม) 

ram> _______kipi-> jyit  Zvet  (ขาว) 
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บทที่ 9  
สรรพนาม 

วัตถุประสงค์  
นักศึกษาสามารถ 
1. แจกวิภักติสรรพนาม 
2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 
1. สรรพนาม 
2. การแจกวิภักติสรรพนาม 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

สรรพนาม หรือสรฺวศัพท์ หมายถึงค าที่ใช้เรียกแทนนามนามที่กล่าวถึงแล้ว 
เพื่ อไม่ ให้ซ  าซาก ซึ่ งจะช่วยให้ เนื อความกระชับและไพเราะมากขึ น          
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งานคือ  

• บุรุษสรรพนาม คือศัพท์ส าหรับใช้แทนช่ือคน สัตว์ และสิ่งของที่
กล่าวถึงแล้ว นับตามบุรุษแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 
- บุรุษที่ 3  หมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึง ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วย ภาษา

สันสกฤตใช้ศัพท์ td! (tad) แปลว่า เขา, เธอ, มัน เป็นต้น 
- บุรุษที่ 2 หมายถึงผู้ฟัง ผู้ที่สนทนาด้วย ใช้ศัพท์ yu:md! (yuṣmad)  

แปลว่า ท่าน, คุณ เป็นต้น 
- บุรุษที่  1 หมายถึงผู้พูดเอง ใช้ศัพท์  ASmd! (asmad)  แปลว่า 

ข้าพเจ้า, ฉัน, เรา เป็นต้น 

• วิเศษณสรรพนาม คือนามที่ใช้แทนสิ่งทั งปวง โดยท าหน้าที่ขยาย
ความ ท าหน้าท่ีคล้ายกับคุณศัพท์ แต่มีวิธีการแจกวิภักติต่างกัน   

 
สรรพนามทั งหมด เมื่อน าไปใช้ในประโยคจะต้องน าไปประกอบวิภักติ
เช่นเดียวกับค านามทั่วไป แต่จะไม่นิยมแจกเป็นวิภักติที่ 8 
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การแจกวิภักตบิุรุษสรรพนาม 

บุรุษสรรพนาม เมื่อจะน าไปใช้ในประโยค ต้องแจกวิภักติคล้ายกับการแจก  
วิภักติค านาม มีค าแปลเหมือนค านามทั่วไป 

 
ตัวอย่างการแจกวิภักตสิรรพนามอุตตมบุรุษ 

ASmd!  (ข้าพเจ้า, ฉัน) ทั ง 3 ลิงค์ แจกเหมือนกัน 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. Ahm! Aavam! vym! 

 aham āvām vayam 

ทวิตียา. mam! , ma Aavam! , naE ASman! , n> 

 mām, mā āvām, nau asmān, naḥ 

ตฤตียา. mya Aava_yam! ASmai-> 

 mayā āvābhyām asmābiḥ 

จตุรถี. mým! , me Aava_yam! , naE ASma_ym! , n> 

 mahyam, me āvābhyām, nau asmābhyam, naḥ 

ปัญจมี. mt! Aava_yam! , naE ASmt! 

 mat āvābhyām, nau asmat 

ษัษฐี. mm, me Aavyae> , naE ASmakm! , n> 

 mama, me āvayoḥ, nau asmākam, naḥ 

สัปตมี. miy Aavyae> , naE ASmasu 

 mayi āvayoḥ, nau asmāsu 
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ตัวอย่างการแจกวิภักตสิรรพนามมัธยมบุรุษ 

yu:md!  (ท่าน, คุณ) ทั ง 3 ลิงค์ แจกเหมือนกัน  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. Tvm! yuvam! yUym! 

 tvam yuvām yūyam 

ทวิตียา. Tvam! , Tva yuvam! , vam! yu:man! , v> 

 tvām, tvā yuvām, vām yuṣmān, vaḥ 

ตฤตียา. Tvya yuva_yam! yu:mai-> 

 tvayā yuvābhyām yuṣmābiḥ 

จตุรถี. tu_ym! , te yuva_yam! , vam! yu:m_ym! , v> 

 tubhyam, te yuvābhyām, vām yuṣmābhyam, vaḥ 

ปัญจมี. Tvt! yuva_yam! , vam! yu:mt! 

 tvat yuvābhyām, vām yuṣmat 

ษัษฐี. tv , te yuvyae> , vam! yu:makm! , v> 

 tava, te yuvayoḥ, vām yuṣmākam, vaḥ 

สัปตมี. Tviy yuvyae> , vam! yu:masu 

 tvayi yuvayoḥ, vām yuṣmāsu 
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ตัวอย่างการแจกวิภักตสิรรพนามประถมบุรุษ 

td!  (เขา)  

ปุลลิงค์ 
วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. s> taE te 

 saḥ tau te 

ทวิตียา. tm! taE tan! 

 tam tau tān 

ตฤตียา. ten ta_yam! tE> 

 tena tābhyām taiḥ 

จตุรถี. tSmE ta_yam! te_y> 

 tasmai tābhyām tebhyaḥ 

ปัญจมี. tSmat! ta_yam! te_y> 

 tasmāt tābhyām tebhyaḥ 

ษัษฐี. tSy tyae> te;am! 

 tasya tayoḥ teṣām 

สัปตมี. tiSmn! tyae> te;u 

 tasmin tayoḥ teṣu 

 
 
 

 



สันสกฤตขั้นต้น 1 

130 

td!  (เขา)  

นปุงสกลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. td! te tain 

 tad te tāni 

ทวิตียา. td! te tain 

 tad te tāni 

ตฤตียา. ten ta_yam! tE> 

 tena tābhyām taiḥ 

จตุรถี. tSmE ta_yam! te_y> 

 tasmai tābhyām tebhyaḥ 

ปัญจมี. tSmat! ta_yam! te_y> 

 tasmāt tābhyām tebhyaḥ 

ษัษฐี. tSy tyae> te;am! 

 tasya tayoḥ teṣām 

สัปตมี. tiSmn! tyae> te;u 

 tasmin tayoḥ teṣu 

 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา.และ ทวิตียา. เอก. ทวิ. พหุ.  



สันสกฤตขั้นต้น 1 

131 

td!  (เขา)  

สตรีลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. sa te ta> 

 sā te tāḥ 

ทวิตียา. tam! te ta> 

 tām te tāḥ 

ตฤตียา. tya ta_yam! tai-> 

 tayā tābhyām tābhiḥ 

จตุรถี. tSyE ta_yam! ta_y> 

 tasyai tābhyām tābhyaḥ 

ปัญจมี. tSya> ta_yam! ta_y> 

 tasyāḥ tābhyām tābhyaḥ 

ษัษฐี. tSya> tSyae> tasam! 

 tasyāḥ tasyoḥ tāsām 

สัปตมี. tSyam! tSyae> tasu 

 tasyām tasyoḥ tāsu 
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ตัวอย่างประโยค 

ASmakm!  n&pit> Ajyt!  

พระเจ้าแผ่นดิน ของเรา ท. ชนะแล้ว 

Vyaix> ASman!  pIfyit  

โรคภยั ย่อมเบียดเบียน ซ่ึงเรา ท. 

vym!  muinna  sh  %dixm!  gCDam>  

เรา ท. ย่อมไป สู่ทะเล พร้อมด้วยมุนี 

n&p> àasadat! ASman!  laekyit   

พระเจ้าแผ่นดิน ย่อมมองดู ซ่ึงพวกเรา จากปราสาท 

\i;> Aava_yam!  mi[m! AyCDt!   

ฤาษี ได้ให้แล้ว ซึ่งแก้วมณี แก่เรา ทส. 

ik<kr> yu:makm! -arm! vhit    

คนรับใช้ ย่อมน าไป ซึ่งสมัภาระ ของท่าน ท. 

à}a> yuvam! v[RyiNt     

นักปราชญ์ ท. ย่อมยกย่อง ซ่ึงท่าน ทส. 

pué;> tv ibfalam! Atafyt!     

บุรุษ ตแีล้ว ซึ่งแมว ของท่าน 
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สรรพนามประถมบุรุษ 

ประถมบุรุษ คือบุคคลที่ เรากล่าวถึง ไม่ได้อยู่ ในวงสนทนาด้วย ภาษา
สันสกฤตใช้ td! (tad) ศัพท์ แปลว่า นั น, เขา เป็นต้น ท ำหน้ำที่เป็นนามนาม
ก็ได้ เป็นคุณนามก็ได้ เป็นได้ 3 ลิงค์ ถ้าเป็นนามนามแปลว่า เขา ไม่ต้องมีค า
มาขยาย  แต่ถ้าเป็นคุณนามจะท าหน้าที่ขยายนามนาม แปลว่า นั้น ต้อง
ประกอบลิงค์ วจนะ วิภักติ ให้ตรงกบัค าที่ไปขยายเสมอ  

การใช้ td! (tad)  

td!   ศัพท์ เป็นได้ทั้งนำมนำมและคุณนำม มีวิธีกำรใช้ดังนี้ 

1. ใช้เป็น “บุรุษสรรพนาม” โดยกำรแทนช่ือบุคคล สิ่งของ หรือสถำนที่ท่ี
เรำกลำ่วถึงเหมือนกับค ำนำมท่ัวไป แปลว่ำ เขา เชน่ 

yack> pué;< pZyit,    s> tSmat!  yacit 

ขอทำน ย่อมเห็น ซึ่งบุรุษ, เขา (ขอทำน) ย่อมขอ จากเขา (บุรุษ) 

AacayR> ¢amm! AagCDit,    s>  iz:yan!  vdit 

อำจำรย์ ย่อมมำ สู่หมู่บ้ำน, เขา (อำจำรย์) ย่อมกล่ำว กะศิษย์ ท.  

2. ใช้เป็น “วิเศษณสรรพนาม” โดยวำงไว้หน้ำค ำนำมที่ต้องกำรขยำย 
ประกอบด้วยลิงค์ วจนะ วิภักติเดียวกันกับค ำนำมที่ไปขยำย  แปลว่ำ 
“นั้น” กำรใช้สรรพนำมชนิดนี้จะต้องมีกำรกล่ำวถึงบุคคล สิ่งของ หรือ
สถำนท่ีดังกล่ำวมำก่อนในประโยคก่อนหน้ำ เช่น 

AacayR> ¢amm! AagCDit,    vym! tm! pZyam> 

 อาจารย์ ย่อมมา สู่หมู่บ้าน, พวกเรา ย่อมเห็น (ซึ่งอาจารย์) นั้น 
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-Upit> ngrm! AgCDt! ,  äaü[a> tSmE Stuitm! Avdn!  

พระเจ้าแผ่นดิน มาแล้ว สูเ่มือง,  พราหมณ์ ท. กล่าวแล้ว  

ซึ่งบทสดุดี (แก่พระเจ้าแผ่นดิน) นัน้ 

yaex> vne Aihm! ApZyt! , s> Aisna tm!  Atafyt!  

ทหาร เห็นแล้ว ซึ่งงู ในป่า, (ทหาร) นั้น ตแีล้ว (ซึ่งงู) นั้น ด้วยดาบ 

kaNta> yackay Aaharm! AyCDn! , s> ta> Anusrit  

หญิงสาว ท. ให้แล้ว ซึ่งอาหาร แกข่อทาน, (ขอทาน) นั้น   

ย่อมระลึกถึง (ซึ่งหญิงสาว ท.) เหล่านั้น 

caera> vnm! AgCDn! , tiSmn! Avsn!   

โจร ท. ไปแล้ว สู่ป่า, อยู่แล้ว (ในป่า) นั้น 
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การแจกวิภักตวิิเศษณสรรพนาม 

วิเศษณสรรพนาม หรือสรรพนามคุณศัพท์ คือสรรพนามที่ท าหน้าที่คล้าย
กับคุณศัพท์ เป็นได้ทั ง 3 ลิงค์ มีการแจกวิภักติแตกต่างกันไปตามลิงค์ที่ไป
น าไปขยาย แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  

   • นิยมวิเศษณสรรพนาม คือสรรพนามที่บอกความแน่นอน โดยระบุลง

ไปชัดเจน เช่น td! (tad) นั น, @td! (etad) นี , #dm !  (idam) นี , Ads !  

(adas) นั น เป็นต้น เฉพาะศัพท์ td! (tad) เป็นได้ทั งนามนามและ

คุณนาม เมื่อท าหน้าที่เป็นนามนามในประโยคจะแปลว่า “เขา” ถ้าท า
หน้าที่เป็นคุณนามจะแปลว่า “นั้น” มีการแจกวิภักติเหมือนกันทั งใน
บุรุษสรรพนามและวิเศษณสรรพนาม 

 

   • อนิยมวิเศษณสรรพนาม คือสรรพนามที่บอกความไม่แน่นอน ไม่ระบุ

ชัดเจน เช่น svR (ทั งปวง), yd!  (ใด) เป็นต้น อนิยมวิเศษณสรรพนาม

สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มตามการแจกวิภักติที่แตกต่างกันเล็กน้อย ได้แก่  

- กลุ่มที่แจกวิภักติเหมือนกับ td! (tad) 

- กลุ่มที่แจกวิภักติเหมือนกับ svR (sarva) 

- กลุ่มศัพท์บอกทิศ 
- ศัพท์ ikm! (kim) 

จะกล่าวเฉพาะการแจกวิภักตินิยมวิเศษณสรรพนามก่อน มีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี  
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ตัวอย่างการแจกวิภักตนิิยมวิเศษณสรรพนาม 
 

td!  (นั้น)  

ปุลลิงค์ 
วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. s> taE te 

 saḥ tau te 

ทวิตียา. tm! taE tan! 

 tam tau tān 

ตฤตียา. ten ta_yam! tE> 

 tena tābhyām taiḥ 

จตุรถี. tSmE ta_yam! te_y> 

 tasmai tābhyām tebhyaḥ 

ปัญจมี. tSmat! ta_yam! te_y> 

 tasmāt tābhyām tebhyaḥ 

ษัษฐี. tSy tyae> te;am! 

 tasya tayoḥ teṣām 

สัปตมี. tiSmn! tyae> te;u 

 tasmin tayoḥ teṣu 

 
**(แจกวิภักติเหมือนกันทั งในบุรุษสรรพนามและวิเศษณสรรพนาม)** 
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td!  (นั้น)  

นปุงสกลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. tt! te tain 

 tat te tāni 

ทวิตียา. tt! te tain 

 tat te tāni 

ตฤตียา. ten ta_yam! tE> 

 tena tābhyām taiḥ 

จตุรถี. tSmE ta_yam! te_y> 

 tasmai tābhyām tebhyaḥ 

ปัญจมี. tSmat! ta_yam! te_y> 

 tasmāt tābhyām tebhyaḥ 

ษัษฐี. tSy tyae> te;am! 

 tasya tayoḥ teṣām 

สัปตมี. tiSmn! tyae> te;u 

 tasmin tayoḥ teṣu 

 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา.และ ทวิตียา. เอก. ทวิ. พหุ.  
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td!  (นั้น)  

สตรีลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. sa te ta> 

 sā te tāḥ 

ทวิตียา. tam! te ta> 

 tām te tāḥ 

ตฤตียา. tya ta_yam! tai-> 

 tayā tābhyām tābhiḥ 

จตุรถี. tSyE ta_yam! ta_y> 

 tasyai tābhyām tābhyaḥ 

ปัญจมี. tSya> ta_yam! ta_y> 

 tasyāḥ tābhyām tābhyaḥ 

ษัษฐี. tSya> tSyae> tasam! 

 tasyāḥ tasyoḥ tāsām 

สัปตมี. tSyam! tSyae> tasu 

 tasyām tasyoḥ tāsu 
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@td!  (นี้)  

ปุลลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. @;> @taE @te 

 eṣaḥ etau ete 

ทวิตียา. @tm!, @nm! @taE, @naE @tan!, @nan! 

 etam, enam etau, enau etān, enān 

ตฤตียา. @ten, @nen @ta_yam! @tE> 

 etena, enena etābhyām etaiḥ 

จตุรถี. @tSmE @ta_yam! @te_y> 

 etasmai etābhyām etebhyaḥ 

ปัญจมี. @tSmat! @ta_yam! @te_y> 

 etasmāt etābhyām etebhyaḥ 

ษัษฐี. @tSy @tyae>, @nyae> @te;am! 

 etasya etayoḥ, enayoḥ eteṣām 

สัปตมี. @tiSmn! @tyae>, @nyae> @te;u 

 etasmin etayoḥ, enayoḥ eteṣu 
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@td!  (นี้)  

นปุงสกลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. @tt! @te @tain 

 etat ete etāni 

ทวิตียา. @tt! , @nt! @te, @ne @tain 

 etat, enat ete, ene etāni 

ตฤตียา. @ten, @nen @ta_yam! @tE> 

 etena, enena etābhyām etaiḥ 

จตุรถี. @tSmE @ta_yam! @te_y> 

 etasmai etābhyām etebhyaḥ 

ปัญจมี. @tSmat! @ta_yam! @te_y> 

 etasmāt etābhyām etebhyaḥ 

ษัษฐี. @tSy @tyae>, @nyae> @te;am! 

 etasya etayoḥ, enayoḥ eteṣām 

สัปตมี. @tiSmn! @tyae>, @nyae> @te;u 

 etasmin etayoḥ, enayoḥ eteṣu 

 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา.และ ทวิตียา. เอก. ทวิ. พหุ.  
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@td!  (นี้)  

สตรีลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. @;a @te @ta> 

 eṣā ete etāḥ 

ทวิตียา. @tam!, @nam! @te, @ne @ta>, @na> 

 etām, enām ete, ene etāḥ, enāḥ 

ตฤตียา. @tya, @nya @ta_yam! @tai-> 

 etayā, enayā etābhyām etābhiḥ 

จตุรถี. @tSyE @ta_yam! @ta_y> 

 etasyai etābhyām etābhyaḥ 

ปัญจมี. @tSya> @ta_yam! @ta_y> 

 etasyāḥ etābhyām etābhyaḥ 

ษัษฐี. @tSya> @tyae>, @nyae> @tasam! 

 etasyāḥ etayoḥ, enayoḥ etāsām 

สัปตมี. @tSyam! @tyae>, @nyae> @tasu 

 etasyām etayoḥ, enayoḥ etāsu 
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#dm!  (นี้)  

ปุลลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. Aym! #maE #me 

 ayam imau ime 

ทวิตียา. #mm!! , @nm! #maE, @naE #man!! , @nan! 

 imam, enam imau, enau imān, enān 

ตฤตียา. Anen, @nen Aa_yam! @i-> 

 anena, enena ābhyām ebhiḥ 

จตุรถี. ASmE Aa_yam! @_y> 

 asmai ābhyām ebhyaḥ 

ปัญจมี. ASmat! Aa_yam! @_y> 

 asmāt ābhyām ebhyaḥ 

ษัษฐี. ASy Anyae>, @nyae> @;am! 

 asya anayoḥ, enayoḥ eṣām 

สัปตมี. AiSmn! Anyae>, @nyae> @;u 

 asmin anayoḥ, enayoḥ eṣu 
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#dm!  (นี้)  

นปุงสกลิงค ์

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. #dm! #me #main 

 idam ime imāni 

ทวิตียา. #dm! , @nt! #me, @ne #main, @nain 

 idam, enat ime, ene imāni, enāni 

ตฤตียา. Anen, @nen Aa_yam! @i-> 

 anena, enena ābhyām ebhiḥ 

จตุรถี. ASmE Aa_yam! @_y> 

 asmai ābhyām ebhyaḥ 

ปัญจมี. ASmat! Aa_yam! @_y> 

 asmāt ābhyām ebhyaḥ 

ษัษฐี. ASy Anyae>, @nyae> @;am! 

 asya anayoḥ, enayoḥ eṣām 

สัปตมี. AiSmn! Anyae>, @nyae> @;u 

 asmin anayoḥ, enayoḥ eṣu 

 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา.และ ทวิตียา. เอก. ทวิ. พหุ.  
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#dm!  (นี้)  

สตรีลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. #ym! #me #ma> 

 iyam ime imāḥ 

ทวิตียา. #mam!! , @nam! #me, @ne #ma>, @na> 

 imām, enām ime, ene imāḥ, enāḥ 

ตฤตียา. Anya, @nya Aa_yam! Aai-> 

 anayā, enayā ābhyām ābhiḥ 

จตุรถี. ASyE Aa_yam! Aa_y> 

 asyai ābhyām ābhyaḥ 

ปัญจมี. ASya> Aa_yam! Aa_y> 

 asyāḥ ābhyām ābhyaḥ 

ษัษฐี. ASya> Anyae>, @nyae> Aasam! 

 asyāḥ anayoḥ, enayoḥ āsām 

สัปตมี. ASyam! Anyae>, @nyae> Aasu 

 asyām anayoḥ, enayoḥ āsu 
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Ads!  (นั้น)  

ปุลลิงค์ 

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. AsaE AmU AmI 

 asau amū amī 

ทวิตียา. Amum! AmU AmUn! 

 amum amū amūn 

ตฤตียา. Amuna AmU_yam! AmIi-> 

 amunā amūbhyām amībhiḥ 

จตุรถี. Amu:mE AmU_yam! AmI_y> 

 amuṣmai amūbhyām amībhyaḥ 

ปัญจมี. Amu:mat! AmU_yam! AmI_y> 

 amuṣmāt amūbhyām amībhyaḥ 

ษัษฐี. Amu:y Amuyae> AmI;am! 

 amuṣya amuyoḥ amīṣām 

สัปตมี. Amui:mn! Amuyae> AmI;u 

 amuṣmin amuyoḥ amīṣu 
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Ads!  (นั้น)  

นปุงสกลิงค ์

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. Ad> AmU AmUin 

 adaḥ amū amūni 

ทวิตียา. Ad> AmU AmUin 

 adaḥ amū amūni 

ตฤตียา. Amuna AmU_yam! AmIi-> 

 amunā amūbhyām amībhiḥ 

จตุรถี. Amu:mE AmU_yam! AmI_y> 

 amuṣmai amūbhyām amībhyaḥ 

ปัญจมี. Amu:mat! AmU_yam! AmI_y> 

 amuṣmāt amūbhyām amībhyaḥ 

ษัษฐี. Amu:y Amuyae> AmI;am! 

 amuṣya amuyoḥ amīṣām 

สัปตมี. Amui:mn! Amuyae> AmI;u 

 amuṣmin amuyoḥ amīṣu 

 

ข้อสังเกต  

     ต่างจาก ปุลลิงค์ เล็กน้อย เฉพาะ ประถมา.และ ทวิตียา. เอก. ทวิ. พหุ.  
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Ads!  (นั้น)  

สตรีลิงค ์

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. AsaE AmU AmU> 

 asau amū amūḥ 

ทวิตียา. Amum! AmU AmU> 

 amum amū amūḥ 

ตฤตียา. Amuya AmU_yam! AmUi-> 

 amuyā amūbhyām amūbhiḥ 

จตุรถี. Amu:yE AmU_yam! AmU_y> 

 amuṣyai amūbhyām amūbhyaḥ 

ปัญจมี. Amu:ya> AmU_yam! AmU_y> 

 amuṣyāḥ amūbhyām amūbhyaḥ 

ษัษฐี. Amu:ya> Amuyae> AmU;am! 

 amuṣyāḥ amuyoḥ amūṣām 

สัปตมี. Amu:yam! Amuyae> AmU;u 

 amuṣyām amuyoḥ amūṣu 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงเติมสรรพนามให้ถูกต้อง 

jna> ........................ n&pm! pUjyiNt  td!  (นั น)  

........................ AZvan! raehiNt  @td!  (นี )  

caera> ........................kaNta> luMpiNt #dm!  (นี )  

........................ %dixm! gCDav> td!  (นั น)  

bala> ........................ pada_ya< xaviNt Ads!  (นั น) 

2. จงแปลเป็นภาษาสันสกฤต 

โจร ท. ปล้นแล้ว ในป่ำ น้ัน 
…………………………………………………………………………………........... 

เมฆ นั้น ย่อมไป ในอำกำศ  
…………………………………………………………………………………........... 

ท่ำน ให้แล้ว ซึ่งข้ำวสุก แก่ขอทำน นี ้  
…………………………………………………………………………………........... 

อำจำรย์ ท. ยกย่องแล้ว ซึ่งศิษย์ ท. เหล่ำนี ้
…………………………………………………………………………………........... 

พรำหมณ์ ย่อมบวงสรวง ด้วยแพะ ท. เหล่ำนั้น 
…………………………………………………………………………………........... 
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3. จงแปลเป็นภาษาไทย 

ram> tm! rivm! nmit 

…………………………………………………………………………………........... 

taE pa[I ]alyam> 

…………………………………………………………………………………........... 

yaexa> tan! AsIn! vhiNt 

…………………………………………………………………………………........... 

te Stena> mi[m! caeryiNt 

…………………………………………………………………………………........... 

tSy n&pSy ngrm! gCDav> 

…………………………………………………………………………………........... 
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บทที่ 10 
สังขยา 

วัตถุประสงค์  

นักศึกษาสามารถ 

1. แจกวิภักติสังขยา 

2. แปลสันสกฤตเป็นไทยและไทยเป็นสันสกฤต 

เนื้อหาวิชา 

1. สังขยา 

2. ปกติสังขยา 

3. สังขยาจ านวนเต็ม 

4. การแจกวิภักติปกติสังขยา 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

สังขยา คือการนับจ านวนในภาษาสันสกฤต เพื่อบอกให้รู้จ านวนที่แน่นอน 

แบ่ งออกเป็น 2 ชนิดคือ ปกติสั งขยาและปูรณสังขยา  ปกติสังขยา 

หรือสงฺขยาศพฺท (Cardinals) ได้แก่ การนับเลขแบบปกติ เช่น 1, 2, 3 ...  

เป็นต้น ปูรณสังขยา หรือสงฺขฺเยยศพฺท (Ordinals) ได้แก่ การนับตาม 

ล าดับที่ เช่น ท่ี 1, ท่ี 2, ท่ี 3 ... เป็นต้น  
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ปกตสิังขยา (Cardinals) 1-100 

เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

@k เอก eka 1 1 

iÖ ทฺวิ dvi 2 2 

iÇ ตร ิ tri 3 3 

ctur! จตุร ฺ catur 4 4 

pÂn! ปญฺจน ฺ pañcan 5 5 

;;! ษษฺ ṣaṣ 6 6 

sÝn! สปฺตนฺ saptan 7 7 

Aòn! อษฺฏนฺ aṣṭan 8 8 

nvn! นวนฺ navan 9 9 

dzn! ทศน ฺ daśan 10 10 

@kadzn! เอกาทศนฺ ekādaśan 11 11 

Öadzn! ทฺวาทศนฺ dvādaśan 12 12 

Çyaedzn! ตรฺโยทศนฺ trayodaśan 13 13 

ctuRdzn! จตุรฺทศนฺ caturdaśan 14 14 

pÂdzn! ปญฺจทศนฺ pañcadaśan 15 15 

;aefzn! โษฑศนฺ ṣoḍaśan 16 16 

sÝdzn! สปฺตทศนฺ saptadaśan 17 17 

Aòadzn! อษฺฏาทศนฺ aṣṭādaśan 18 18 
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เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

nvdzn! , 

@kaeniv<zit, 

@kaNniv<zit, 

^niv<zit 

นวทศนฺ, 
เอโกนวศึต,ิ 
เอกานนฺวึศต,ิ 
อูนวึศติ 

navadaśan, 

ekonaviṃśati, 

ekānnaviṃśati, 

ūnaviṃśati 

19 19 

iv<zit วึศติ viṃśati 20 20 

@kiv<zit เอกวึศต ิ ekaviṃśati 21 21 

Öaiv<zit ทฺวาวึศติ dvāviṃśati 22 22 

Çyaeiv<zit ตรฺโยวึศต ิ trayoviṃśati 23 23 

ctuiv<Rzit จตุรฺวึศต ิ caturviṃśati 24 24 

pÂiv<zit ปญฺจวึศต ิ pañcaviṃśati 25 25 

;f!iv<zit ษฑฺวึศต ิ ṣaḍviṃśati 26 26 

sÝiv<zit สปฺตวึศต ิ saptaviṃśati 27 27 

Aòaiv<zit อษฺฏาวึศต ิ aṣṭāviṃśati 28 28 

nviv<zit, 

^niÇ<zt! 

นววึศติ, 
^niÇ<zt! 

navaviṃśati, 

ūnatriṃśat 
29 29 

iÇ<zt! ตรึศตฺ triṃśat 30 30 
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เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

@kiÇ<zt! เอกตฺรึศต ฺ ekatriṃśat 31 31 

ÖaiÇ<zt! ทฺวาตฺรึศต ฺ dvātriṃśat 32 32 

ÇyiSÇ<zt! ตฺรยสฺตฺรศึต ฺ trayastriṃśat 33 33 

ctuiSÇ<zt! จตุสฺตรฺึศต ฺ catustriṃśat 34 34 

pÁciÇ<zt! ปญฺจตฺรึศต ฺ puñcatriṃśat 35 35 

;q!iÇ<zt! ษฏฺตฺรึศต ฺ ṣaṭtriṃśat 36 36 

sÝiÇ<zt! สปฺตตรฺึศต ฺ saptatriṃśat 37 37 

A:qaiÇ<zt! อษฺฏาตฺรึศต ฺ aṣṭātriṃśat 38 38 

nviÇ<zt! , 

^ncTvair<zt! 

นวตฺรึศตฺ, 
อูนจตฺวารึศต ฺ

navatriṃśat, 

ūnacatvāriṃśat 39 39 

cTvair<zt! จตฺวารึศตฺ catvāriṃśat 40 40 

@kcTvair<zt! เอกจตฺวารึศต ฺ ekacatvāriṃśat 41 41 

ÖacTvair<zt! , 

iÖcTvair<zt!  

ทฺวาจตฺวารึศต,ฺ 
ทฺวิจตฺวารึศต ฺ

dvācatvāriṃśat, 

dvicatvāriṃśat 
42 42 

ÇyZcTvair<zt! , 

iÇcTvair<zt! 

ตฺรยศฺจตฺวารึศตฺ, 
ตฺริจตฺวารึศต ฺ

trayaścatvāriṃśat, 

tricatvāriṃśat 
43 43 

ctuZcTvair<zt! จตุศฺจตฺวารึศต ฺ catuścatvāriṃśat 44 44 

pÁccTvair<zt! ปญฺจจตฺวารึศต ฺ pañcacatvāriṃśat 45 45 

;q!cTvair<zt! ษฏฺจตฺวารึศต ฺ ṣaṭcatvāriṃśat 46 46 

sÝcTvair<zt! สปฺตจตฺวารึศต ฺ saptacatvāriṃśat 47 47 
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เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

A:qacTvair<zt! , 

A:qcTvair<zt! 

อษฺฏาจตฺวารึศตฺ, 
อษฺฏจตฺวารึศต ฺ

aṣṭācatvāriṃśat, 

aṣṭacatvāriṃśat 
48 48 

nvcTvair<zt! , 

^npÁcazt! 

นวจตฺวารึศต,ฺ 
อูนปญฺจาศต ฺ

navacatvāriṃśat, 

ūnapañcāśat 
49 49 

pÁcazt! ปญฺจาศตฺ pañcāśat 50 50 

@kpÁcazt! เอกปญฺจาศต ฺ ekapañcāśat 51 51 

ÖapÁcazt! 

iÖpÁcazt! 

ทฺวาปญฺจาศตฺ, 
ทฺวิปญฺจาศต ฺ

dvāpañcāśat, 

dvipañcāśat 
52 52 

Çy>pÁcazt! 

iÇpÁcazt! 

ตฺรยะปญฺจาศตฺ, 
ตฺริปญฺจาศต ฺ

trayaḥpañcāśat, 

tripañcāśat 
53 53 

ctu>pÁcazt! จตุะปญฺจาศต ฺ catuḥpañcāśat 54 54 

pÁcpÁcazt! ปญฺจปญฺจาศต ฺ pañcapañcāśat 55 55 

;q!pÁcazt! ษฏฺปญฺจาศต ฺ ṣaṭpañcāśat 56 56 

sÝpÁcazt! สปฺตปญฺจาศต ฺ saptapañcāśat 57 57 

A:qapÁcazt! , 

A:qpÁcazt! 

อษฺฏาปญฺจาศต,ฺ 
อษฺฏปญฺจาศต ฺ

aṣṭāpañcāśat, 

aṣṭapañcāśat 
58 58 

nvpÁcazt! , 

^n;iò 

นวปญฺจาศตฺ, 
อูนษษฺฏิ 

navapañcāśat, 

ūnaṣaṭṭi 
59 59 

;iò ษษฺฏ ิ ṣaṭṭi 60 60 

@k;iò เอกษษฺฏิ ekaṣaṭṭi 61 61 
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เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

Öa;iò, 

iÖ;iò 

ทฺวาษษฺฏิ, 
ทฺวิษษฺฏิ 

dvāṣaṭṭi, 

dviṣaṭṭi 
62 62 

Çy>;iò, 

iÇ;iò 

ตฺรยะษษฺฏิ, 
ตฺริษษฺฏ ิ

trayaḥṣaṭṭi, 

triṣaṭṭi 
63 63 

ctu>;iò จตุะษษฺฏ ิ catuḥṣaṭṭi 64 64 

pÁc;iò ปญฺจษษฺฏ ิ pañcaṣaṭṭi 65 65 

;q!;iò ษฏฺษษฺฏ ิ ṣaṭṣaṭṭi 66 66 

sÝ;iò สปฺตษษฺฏ ิ saptaṣaṭṭi 67 67 

Aòa;iò, 

Aò;iò 

อษฺฏาษษฺฏิ, 
อษฺฏษษฺฏิ 

aṣṭāṣaṭṭi, 

aṣṭaṣaṭṭi 
68 68 

nv;iò, 

^nsÝit 

นวษษฺฏิ, 
อูนสปฺตต ิ

navaṣaṭṭi, 

ūnasaptati 
69 69 

sÝit สปฺตติ saptati 70 70 

@ksÝit เอกสปฺตต ิ ekasaptati 71 71 

ÖasÝit, 

iÖsÝit 

ทฺวาสปฺตติ, 
ทฺวิสปฺตต ิ

dvāsaptati, 

dvisaptati 
72 72 

Çy>sÝit, 

iÇsÝit 

ตฺรยะสปฺตติ, 
ตฺริสปตฺต ิ

trayaḥsaptati, 

trisaptati 
73 73 

ctu>sÝit จตุะสปฺตต ิ catuḥsaptati 74 74 

pÁcsÝit ปญฺจสปฺตต ิ pañcasaptati 75 75 
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เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

;q!sÝit ษฏฺสปฺตต ิ ṣaṭsaptati 76 76 

sÝsÝit สปฺตสปฺตต ิ saptasaptati 77 77 

AòasÝit, 

AòsÝit 

อษฺฏาสปฺตติ, 
อษฺฏสปฺตต ิ

aṣṭāsaptati, 

aṣṭāsaptati 
78 78 

nvsÝit, 

^nazIit 

นวสปฺตติ, 
อูนาศีต ิ

navasaptati, 

ūnāśīti 
79 79 

AzIit อศีติ aśīti 80 80 

@kazIit เอกาศีต ิ ekāśīti 81 81 

Ö!yzIit ทฺวฺยศีต ิ dvyaśīti 82 82 

ÈyzIit ตฺรฺยศตี ิ tryaśīti 83 83 

cturzIit จตุรศตี ิ caturaśīti 84 84 

pÁcazIit ปญฺจาศีต ิ pañcāśīti 85 85 

;qzIit ษฑศีต ิ ṣaḍaśīti 86 86 

sÝazIit สปฺตาศตี ิ saptāśīti 87 87 

AòazIit อษฺฏาศีต ิ aṣṭāśīti 88 88 

nvazIit, 

^nnvit 

นวาศีติ, 
อูนนวต ิ

navāśīti, 

ūnanavati 
89 89 

nvit นวติ navati 90 90 

@knvit เอกนวติ ekanavati 91 91 
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เทวนาครี ไทย โรมัน ตัวเลข 

Öanvit, 

iÖnvit 

ทฺวานวติ, 
ทฺวินวต ิ

dvānavati, 

dvinavati 
92 92 

Çyaenvit, 

iÇnvit 

ตฺรโยนวติ, 
ตฺรินวต ิ

trayonavati, 

trinavati 
93 93 

ctunRvit จตุรฺนวต ิ caturnavati 94 94 

pÁcnvit ปญฺจนวต ิ pañcanavati 95 95 

;{[vit, 

;[vit 

ษณฺณวต,ิ 
ษณวต ิ

ṣaṇṇavati, 

ṣaṇavati 
96 96 

sÝnvit สปฺตนวต ิ saptanavati 97 97 

Aòanvit, 

Aònvit 

อษฺฏานวต,ิ 
อษฺฏนวต ิ

aṣṭānavati, 

aṣṭanavati 
98 98 

nvnvit, 

^nzt 

นวนวติ, 
อูนศต 

navanavati, 

ūnaśata 
99 99 

zt ศต śata 100 100 
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สังขยาจ านวนเต็ม 

เทวนาครี ไทย โรมัน           ตัวเลข 

shö สหสรฺ sahasra 1,000 1000 

Ayut อยุต ayuta 10,000 10000 

l] ลกฺษ lakṣa 100,000 100000 

àyut ปฺรยุต prayuta 1,000,000 1000000 

kaeiq โกฏ ิ koṭi 10,000,000 10000000 

 

 

การแจกวิภักตสิังขยา 

สังขยา ท าหน้าที่คล้ายกับคุณศัพท์ เป็นได้ทั้ง 3 ลิงค์ มีการแจกวิภักติ

แตกต่างกันไปตามลิงค์ที่ไปน าไปขยาย เมื่อขยายนามศัพท์ใด จะต้องมีลิงค์ 

วจนะ วิภักติเดียวกับนามศัพท์ที่ไปขยายนั้นเสมอ สังขยาบางกลุ่มมีการแจก   

วิภักติแตกต่างกันท้ัง 3 ลิงค์ บางกลุ่มแจกเหมือนกันท้ัง 3 ลิงค์ มีตัวอย่างการ

แจกวิภักติดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มที่แจกวิภักติต่างกันทั้ง 3 ลิงค์ 

@k (หนึ่ง) 

วิภกัติ ปุลลิงค ์ นปุงสกลิงค ์ สตรีลิงค ์
ประถมา. @k> @km! @ka 

 ekaḥ ekam ekā 

ทวิตียา. @km! @km! @kam! 

 ekam ekam ekām 

ตฤตียา. @ken @ken @kya 

 ekena ekena ekayā 

จตุรถี. @kSmE @kSmE @kSyE 

 ekasmai ekasmai ekasyai 

ปัญจมี. @kSmat! @kSmat! @kSya> 

 ekasmāt ekasmāt ekasyāḥ 

ษัษฐี. @kSy @kSy @kSya> 

 ekasya ekasya ekasyāḥ 

สัปตมี. @kiSmn! @kiSmn! @kSyam! 

 ekasmin ekasmin ekasyām 
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iÖ (สอง) 

วิภักติ ปุลลิงค ์ นปุงสกลิงค ์ สตรีลิงค ์

ประถมา. ÖaE Öe Öe 

 dvau dve dve 

ทวิตียา. ÖaE Öe Öe 

 dvau dve dve 

ตฤตียา. Öa_yam! Öa_yam! Öa_yam! 

 dvābhyām dvābhyām dvābhyām 

จตุรถี. Öa_yam! Öa_yam! Öa_yam! 

 dvābhyām dvābhyām dvābhyām 

ปัญจมี. Öa_yam! Öa_yam! Öa_yam! 

 dvābhyām dvābhyām dvābhyām 

ษัษฐี. Öyae> Öyae> Öyae> 

 dvayoḥ dvayoḥ dvayoḥ 

สัปตมี. Öyae> Öyae> Öyae> 

 dvayoḥ dvayoḥ dvayoḥ 
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iÇ (สาม) 

วิภักติ ปุลลิงค ์ นปุงสกลิงค ์ สตรีลิงค ์

ประถมา. Çy> ÇIi[ itö> 

 trayaḥ trīṇi tisraḥ 

ทวิตียา. ÇIn! ÇIi[ itö> 

 trīn trīṇi tisraḥ 

ตฤตียา. iÇi-> iÇi-> its&i-> 

 tribhiḥ tribhiḥ tisṛbhiḥ 

จตุรถี. iÇ_y> iÇ_y> its&_y> 

 tribhyaḥ tribhyaḥ tisṛbhyaḥ 

ปัญจมี. iÇ_y> iÇ_y> its&_y> 

 tribhyaḥ tribhyaḥ tisṛbhyaḥ 

ษัษฐี. Çya[am! Çya[am! its&[am! 

 trayāṇām trayāṇām tisṛṇām 

สัปตมี. iÇ;u iÇ;u its&;u 

 triṣu triṣu tisṛṣu 
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ctur! (สี)่ 

วิภักติ ปุลลิงค ์ นปุงสกลิงค ์ สตรีลิงค์ 

ประถมา. cTvar> cTvair ctö> 

 catvāraḥ catvāri catasraḥ 

ทวิตียา. ctur> cTvair ctö> 

 caturaḥ catvāri catasraḥ 

ตฤตียา. ctui-R> ctui-R> cts&i-> 

 caturbhiḥ caturbhiḥ catasṛbhiḥ 

จตุรถี. ctu_Ry> ctu_Ry> cts&_y> 

 caturbhyaḥ caturbhyaḥ catasṛbhyaḥ 

ปัญจมี. ctu_Ry> ctu_Ry> cts&_y> 

 caturbhyaḥ caturbhyaḥ catasṛbhyaḥ 

ษัษฐี. ctu[aRm! ctu[aRm! cts&[am! 

 caturṇām caturṇām catasṛṇām 

สัปตมี. ctu;Ru ctu;Ru cts&;u 

 caturṣu caturṣu catasṛṣu 
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กลุ่มที่แจกเหมือนกันทั้ง 3 ลิงค์  

วิภักต ิ pÂn! (ห้า) ;;! (หก) sÝn! (เจ็ด) 

ประถมา. pÂ ;q! sÝ 

 pañca ṣaṭ sapta 

ทวิตียา. pÂ ;q! sÝ 

 pañca ṣaṭ sapta 

ตฤตียา. pÂi-> ;f!i-> sÝi-> 

 pañcabhiḥ ṣaḍbhiḥ saptabhiḥ 

จตุรถี. pÂ_y> ;f!_y> sÝ_y> 

 pañcabhyaḥ ṣaḍbhyaḥ saptabhyaḥ 

ปัญจมี. pÂ_y> ;f!_y> sÝ_y> 

 pañcabhyaḥ ṣaḍbhyaḥ saptabhyaḥ 

ษัษฐี. pÂanam! ;{[am! sÝanam! 

 pañcānām ṣaṇṇām saptānām 

สัปตมี. pÂsu ;q!su sÝsu 

 pañcasu ṣaṭsu saptasu 
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วิภักต ิ Aòn! (แปด) nvn! (เก้า) dzn! (สิบ) 

ประถมา. Aò, AòaE nv dz 

 aṣṭa, aṣṭau nava daśa 

ทวิตียา. Aò, AòaE nv dz 

 aṣṭa, aṣṭau nava daśa 

ตฤตียา. Aòai->, Aòi-> nvi-> dzi-> 

 aṣṭābhiḥ, aṣṭabhiḥ navabhiḥ daśabhiḥ 

จตุรถี. Aòa_y>, Aò_y> nv_y> dz_y> 

 aṣṭābhyaḥ, aṣṭabhyaḥ navabhyaḥ daśabhyaḥ 

ปัญจมี. Aòa_y>, Aò_y> nv_y> dz_y> 

 aṣṭābhyaḥ, aṣṭabhyaḥ navabhyaḥ daśabhyaḥ 

ษษัฐี. Aòanam! nvnam! dznam! 

 aṣṭānām navanām daśanām 

สัปตมี. Aòasu, Aòsu nvsu dzsu 

 aṣṭāsu, aṣṭāsu navasu daśasu 

 
ข้อสังเกต 

1. @k (หนึ่ง) เป็นเอกวจนะอย่างเดียว iÖ (สอง) เป็นทวิวจนะอย่าง

เดียว ตั้งแต่ iÇ (สาม) ขึ้นไปเป็นพหุวจนะอย่างเดียว 
2. จ านวนนับในภาษาสันสกฤตเป็นเลขฐานสิบ กล่าวคือ เมื่อนับครบ

สิบแล้วจะน าหลักหน่วยมาบวกกับหลักสิบวนไปเรื่อย ๆ เช่น 11 
จะน า 1 + 10 โดยน าหลักหน่วยไว้หน้า เช่น @k + dzn! = 
@kdzn!  เป็นต้น 
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3. จ านวนที่ลงท้ายด้วย 9 เช่น 19, 29, 39 เป็นต้น นิยมวางจ านวน
เต็มแล้วลบด้วย 1 โดยใช้ศัพท์ ^n- (ลด) มาต่อท้าย @k (1) เป็น 

@kaen- (ลดลงไปหนึ่ง), หรือเปลี่ยนเป็น @kaNn- (ลดลงไปหนึ่ง) 

ตัวอย่างเช่น @kaeniv<zit (19), @kaNniv<zit (19), ^niv<zit (19) 
เป็นต้น 

4. จ านวน 1 - 4 (@k - ctur!) เป็นไดท้ั้ง 3 ลิงค์แจกต่างกัน 

5. ตั้งแต่  5 - 19 (pÂn! – nvdzn!)  แจกเหมือนกันทัง้ 3 ลิงค ์

6. ตั้งแต่  5 - 19 (pÂn! – nvdzn!)  แจกเหมือนกับ 10 (dzn!)   

7. ตั้ งแต่  19 (ที่ ไม่ ใช่ nvdzn!) - 99  เป็นสตรีลิงค์  มีวิธีการแจก
เหมือนกับค านามสตรีลิงค์  แต่เป็นเอกวจนะอย่างเดียว   โดย
สังเกตจากค าลงท้าย เช่น 
• ถ้าลงท้ายด้วย # แจกตามแบบ # การันต์ สตรลีิงค์ เชน่ iv<zit 

(20) เป็นต้น 
• ถ้าลงท้ายด้วย t! แจกตามแบบ t! การันต์ สตรลีิงค์ เช่น iÇ<zt! 

(30) เป็นต้น 

8. ตั้งแต่ 100 (zt) ขึ้นไป เป็นนปุงสกลิงค์ แจกตามแบบ อ การันต์ 
นปุงสกลิงค์ท่ัวไป และหากใช้เป็นคุณศัพท์จะแจกเป็นเอกวจนะ
อย่างเดียว 
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ตัวอย่างประโยค 

@k> muin> rivm! nmit       

มุนี คนหนึ่ง ย่อมไหว ้ซึ่งพระอาทิตย ์

@km! n&pm! pZyaim       

ข้าพเจ้า ย่อมเห็น ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน องค์หนึ่ง 

balkaE ÇIi[ ngrai[ pZyt>           

เด็กชาย ทส. ย่อมเห็น ซึ่งเมือง ท. สาม 

ctur> ArIn! ma muÂt        

ท่าน ท. จงอย่าปล่อย ซึ่งข้าศึก ท. สี่คน  

hSta_yam! cTvair  )lain hraim  

ข้าพเจ้า ย่อมน าไป ซึ่งผลไม้ ท. สีลู่ก ด้วยมือ ทส. 

AacayR> mm ;q! imÇai[ Akwyt!    

อาจารย์ กล่าวแล้ว กะเพื่อน ท. หกคน ของข้าพเจ ้า 

Stena> mune> sÝ AZvan! caeryiNt   

ขโมย ท. ย่อมลัก ซึ่งม้า ท. เจ็ดตัว ของมุนี 

Ai¶> nvnam! jnanam! g&hai[ dhit   

ไฟ ย่อมไหม้ ซึ่งเรือน ท. ของชน ท. เก้าคน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงเติมสังขยาลงในช่องว่างให้ได้ความหมายสมบูรณ์  

kip> _______ )lain Aoadt!  5 

Vyaºa> _______ vne vsiNt  1 

kiv> _______  n&ptIn! z<sit  12 

_______ llnam! taelyis  20 

yaex> _______  ngrai[ AgCDt!  22 

is<ha> _______ mnu:yan! pIfyiNt  17 

_______ munInam! kmlain yCDw>  19 

_______ inzasu  tara> pZyam>  7 

ram> _______ malai-> \i;m! pUjyit  29 

kvy> _______ ZlaekE> n&pm! Av[Ryn!  11 
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2. จงแปลเป็นสันสกฤต  

ชาวนา เลี้ยงดูแล้ว ซึ่งบุตร ท. 8       

ศิษย์ ท. 21 สรรเสริญแล้ว ซึ่งอาจารย์ ท.  

ท่าน ทส. ย่อมมา พร้อมด้วยมิตร ท. 6  

ษี ย่อมให้ ซึ่งความรู ้แก่ชน ท. 27   

เรา ท. มองดูแล้ว ซึ่งผลไม้ ท. 10 บนรถ  
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วิภักติกริยารวม 

lq!  (laṭ) 

(Present Tense)  แปลว่า ...อยู่, ย่อม..., จะ... 

บุรุษ 
ปรัสไมบท อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. it t> AiNt te #te ANte 

 ti taḥ anti te ite ante 

มัธยม. is w> w se #we Xve 

 si thaḥ tha se ithe dhve 

อุตตม. im v> m> # vhe mhe 

 mi vaḥ maḥ i vahe mahe 

l'!  (laṅ) 
(Imperfect Past Tense) แปลว่า .....แล้ว 

บุรุษ 
ปรัสไมบท อาตมเนบท 

เอก. ทวิ. พหุ. เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถม. t! tam! An! t #tam! ANt 

 t tām an ta itām anta 

มัธยม. s! tm! t wa> #wam! Xvm! 

 s tam ta thaḥ ithām dhvam 

อุตตม. Am! v m # vih mih 

 am va ma i vahi mahi 
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ตัวอย่างการแจกวิภักตินามศัพท์ 

อ การันต์ ปุลลิงค์ 

dev (เทวดา)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมา. dev> devaE deva> 

 devaḥ devau devāḥ 

ทวิตียา. devm! devaE devan! 

 devam devau devān 

ตฤตียา. deven deva_yam! devE> 

 devena devābhyām devaiḥ 

จตุรถี. devay deva_yam! deve_y> 

 devāya devābhyām devebhyaḥ 

ปัญจมี. devat! deva_yam! deve_y> 

 devāt devābhyām devebhyaḥ 

ษัษฐี. devSy devyae> devanam! 

 devasya devayoḥ devānām 

สัปตมี. deve devyae> deve;u 

 deve devayoḥ devesu 

สัมโพธน. dev devaE deva> 

 deva devau devāḥ 
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อ การันต์ นปุงสกลิงค์ 

)l (ผลไม้) 

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 
ประถมา. )lm! )le )lain 

 phalam phale phalāni 

ทวิตียา. )lm! )le )lain 

 phalam phale phalāni 

ตฤตียา. )len )la_yam! )lE> 

 phalena phalābhyām phalaiḥ 

จตุรถี. )lay )la_yam! )le_y> 

 phalāya phalābhyām phalebhyaḥ 

ปัญจมี. )lat! )la_yam! )le_y> 

 phalāt phalābhyām phalebhyaḥ 

ษัษฐี. )lSy )lyae> )lanam! 

 phalsya phalyoḥ phalānām 

สัปตมี. )le )lyae> )le;u 

 phale phalyoḥ phalesu 

สัมโพธน. )l )le )lain 

 phala phale phalāni 
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อา การันต์ สตรีลิงค์ 

sena (กองทัพ)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. sena sene sena> 

 senā sene senāḥ 

ทวิตียา. senam! sene sena> 

 senām sene senāḥ 

ตฤตียา. senya sena_yam! senai-> 

 senayā senābhyām senābhiḥ 

จตุรถี. senayE sena_yam! sena_y> 

 senāyai senābhyām senābhyaḥ 

ปัญจมี. senaya> sena_yam! sena_y> 

 senāyāḥ senābhyām senābhyaḥ 

ษัษฐี. senaya> senyae> senanam! 

 senāyāḥ senayoḥ senānām 

สัปตมี. senayam! senyae> senasuu 

 senāyām senayoḥ senāsu 

สัมโพธน. sene sene sena> 

 sene sene senāḥ 
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อิ การันต์ ปุลลิงค์ 

muin (ผู้รู้, มุนี)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. muin> munI muny> 

 muniḥ munī munayaḥ 

ทวิตียา. muinm! munI munIn! 

 munim munī munīn 

ตฤตียา. muinna muin_yam! muini-> 

 muninā munibhyām munibhiḥ 

จตุรถี. munye muin_yam! muin_y> 

 munaye munibhyām munibhyaḥ 

ปัญจมี. mune> muin_yam! muin_y> 

 muneḥ munibhyām munibhyaḥ 

ษัษฐี. mune> muNyae> munInam! 

 muneḥ munyoḥ munīnām 

สัปตมี. munaE muNyae> muin;u 

 munau munyoḥ muniṣu 

สัมโพธน. mune munI muny> 

 mune munī munayaḥ 

 



177 

 

อิ การันต์ นปุงสกลิงค์ 

vair (น ้า)  

วิภักติ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. vair vair[I varIi[ 

 vāri vāriṇī vārīṇi 

ทวิตียา. vair vair[I varIi[ 

 vāri vāriṇī vārīṇi 

ตฤตียา. vair[a vair_yam! vairi-> 

 vāriṇā vāribhyām vāribhiḥ 

จตุรถี. vair[e vair_yam! vair_y> 

 vāriṇe vāribhyām vāribhyaḥ 

ปัญจมี. vair[> vair_yam! vair_y> 

 vāriṇaḥ vāribhyām vāribhyaḥ 

ษัษฐี. vair[> vair[ae> varI[am! 

 vāriṇaḥ vāriṇoḥ vārīṇām 

สัปตมี. vairi[ vair[ae> vair;u 

 vāriṇi vāriṇoḥ vāriṣu 

สัมโพธน. vair, vare vair[I varIi[ 

 vāri, vāre vāriṇī vārīṇi 
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อิ การันต์ สตรีลิงค์ 

mit (ความรู้)  

วิภักต ิ เอก. ทวิ. พหุ. 

ประถมา. mit> mtI mty> 

 matiḥ matī matayaḥ 

ทวิตียา. mitm! mtI mtI> 

 matim matī matīḥ 

ตฤตียา. mTya mit_yam! miti-> 

 matyā matibhyām matibhiḥ 

จตุรถี. mtye , mTyE mit_yam! mit_y> 

 mataye, matyai matibhyām matibhyaḥ 

ปัญจมี. mte> , mTya> mit_yam! mit_y> 

 mateḥ, matyāḥ matibhyām matibhyaḥ 

ษัษฐี. mte> , mTya> mTyae> mtInam! 

 mateḥ, matyāḥ matyoḥ matīnām 

สัปตมี. mtaE , mTyam! mTyae> mit;u 

 matau, matyām matyoḥ matiṣu 

สัมโพธน. mte  mtI mty> 

 mate matī matayaḥ 
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ศัพทานุกรมสันสกฤต-ไทย (กริยา) 

ธาตุ ไทย ตัวอย่าง ความหมาย 

A»!  10 อุ. องฺก ฺ A»yit,  A»yte นับ, ตรา 
AÁc!  1 ป. อญฺจ ฺ AÁcit บูชา 
Aq!  1 ป. อฏ ฺ Aqit เที่ยวไป, ท่องเที่ยว 
At!  1 ป. อต ฺ Atit ไป, เดิน, ว่ิง 
Ay!  1 อา. อย ฺ Ayte ไป 
AcR!  1 ป. อรฺจฺ AcRit บูชา 
AjR!  1 ป. อรฺชฺ AjRit ได้รับ, ท า 
AwR!  10 อา. อรฺถ ฺ AwRyte ขอ 
AhR!  1 ป. อรฺหฺ AhRit บูชา, เคารพ, ควร 
AhR! 1 10 อุ. อรฺหฺ AhRyit,  AhRyte  บูชา, เคารพ, ควร 

AvxIr!  10 อุ. อวธีรฺ 
AvxIryit, 

AvxIryte 

ไม่เคารพ, ลบหลู ่

Av!  1 ป. อวฺ Avit รักษา, ป้องกัน 
As!  4 ป. อสฺ ASyit ขว้าง, โยน 

Aak[R!  10 อุ. อากรฺณ ฺ
Aak[Ryit, 

Aak[Ryte 

ได้ยิน 

#; (#CD !)  6 ป. อิษฺ (อิจฺฉ)ฺ #CDit ต้องการ 

$]!  1 อา. อีกฺษ ฺ $]te เห็น, ด ู

                                                           
1  dz!  และ AhR!  เป็นธาตุหมวดที่ 1 ปรัสไมปทีธาตุด้วย  เช่น  dzit, AhRit 

ตามล าดับ 
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ธาตุ ไทย ตัวอย่าง ความหมาย 

$r!  2  10 อุ. อีรฺ $ryit,  $rytee ไป 
$:yR!  1 ป. อีรฺษฺย ฺ $:yRit ริษยา 

$h(  1 อา. อีห ฺ $hte มุ่งหมาย, พยายาม 
%JH! 6 ป. อุชฺฌฺ %JHit ทิ้ง 
\ (\CD!) 1 ป. ฤ-ฤจฺฉ ฺ \CDit ไป, เคลื่อนที ่

^h(  1 อา. อูห ฺ ^hte วิจารณ ์
@j!  1 ป. เอชฺ @jit ไหว, สั่น 
@x!  1 อา. เอธ ฺ @xit เติบโต, เพิ่ม 
kw!  10 อุ. กถฺ kwyit, kwytee บอก, กล่าว, พูด 
kNd!

    10 อุ. กนฺทฺ kNdyit, kNdyte ร้องไห ้

km! 
3 (kamy!)  1 อา. กมฺ (กามยฺ) kamyte ใคร่, ปรารถนา 

k[R! 10 อุ. กรฺณ ฺ k[Ryit, k[Ryte เจาะ, ไช 
k«t!  (k«Nt!)  6 ป. กฤตฺ (กฤนฺตฺ) k«Ntit ตัด 
k«p! 10 อุ. กฤป ฺ k«pyit, k«pyte สามารถ, นึก, คิด 

k«p! (kLp!)  1 อุ. กฤป ฺ(กฺลฺปฺ) kLpte สามารถ 

k«;! 6 อุ. กฤษ ฺ k«;it, k«;te ไถ 
k«;! (k;R!)  1 ป. กฤษ ฺ(กรฺษ)ฺ k;Rit ไถ 
kl! 1 อุ. กล ฺ klyit, klyte นับ, ออกเสียง 
ka']!  1 ป. กางฺกฺษฺ ka']it ต้องการ, ปรารถนา 

                                                           
2  $r!  เป็นธาตุหมวดที่ 1 ด้วย  เช่น  $rit 
3
  Ay!  ถูกเพิ่มเข้ามากอ่นประกอบกับปจัจัยประจ าหมวด เช่น  kamyte 
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kuTs! 10 อา. กุตฺส ฺ kuTsyte ดูหมิ่น, นินทา 
kux!  4 ป. กุธฺ kuXyit โกรธ 
kup!  4 ป. กุป ฺ kuPyit โกรธ 
³Nd!  1 ป. กฺรนฺทฺ ³Ndit ร้องไห ้
³m! 

4  1 อา, 4 ป. กฺรม ฺ ³amit ไป, เดินไป, กระโดด 
³If!  1 ป. กฺรีฑ ฺ ³Ifit เล่น 
³uz! (³aez!)  1 ป. กฺรุศฺ (โกฺรศฺ) ³aezit ตะโกน, เรียก 
Klm! (Klam!)  1 ป. กฺลมฺ (กฺลามฺ) Klamit เหนื่อย, อ่อนเปลี้ย 
Klm! (Klam!)  4 ป. กฺลมฺ (กฺลามฺ) KlaMyit เหนื่อย, เพลีย 
i¬d!  4 ป. กฺลิท ฺ i¬*it โอดครวญ, ร้องไห ้
i¬z!  4 อา. กฺลิศ ฺ i¬Zyte ท าให้ล าบาก,  
Kv[! 1 ป. กฺวณ ฺ Kv[it ออกเสียง 
]p! 10 อุ. กฺษป ฺ ]pyit, ]pyte ส่งไป, ขว้าง, ท้ิง 
]m! 1 อา. กฺษมฺ ]mte ทน, สู้, อดกลั้น 
]m! (]am!)  4 ป. กฺษมฺ (กฺษามฺ) ]aMyit อดทน 
]r!  1 ป. กฺษรฺ ]rit ไหล, ตก 
]l! 10 อุ. กฺษลฺ ]lyit, ]lyte ล้าง, ฟอก 
i]p! 6 อุ. กฺษิป ฺ i]pit, i]pte ขว้าง, โยน, ทิ้ง 
]u-!   4 ป. กฺษุภฺ ]u_yit รบกวน 

k© (ikr !) 6 ป. ก -กิรฺ ikrit ทิ้ง, โปรย, หว่าน 

                                                           
4  ธาตุ ³m! เป็นธาตุหมวดที่ 1 และ 4  เมื่อประกอบวิภักติฝ่ายปรัสไมบท จะมีการยืด

เสียงที่ต้นธาตุ  เช่น ³amit, ³aMyit เป็นต้น 
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k©t! (kItR!) 10 อุ. ก ตฺ (กีรฺตฺ) kItRyit, kItRytee ฉลอง, สมโภชน ์
o{f! 10 อุ. ขณฺฑ ฺ o{fyit, o{fyte ทุบ 
on! 1 อุ. ขนฺ onit, onte ขุด 
oad!  1 ป. ขาทฺ oadit กิน 
oel!  1 ป. เขล ฺ oelit เล่น, สั่น, เขย่า, ไหว 
g[!  10 อุ. คณ ฺ g[yit, g[yte  นับ, ค านวณ 
gd!  1 ป. คท ฺ gdit พูด, กล่าว, พูดชัด 
gm! (gCD!) 1 ป. คมฺ (คจฺฉ)ฺ gCDit ไป 
gjR!  1 ป. ครฺช ฺ gjRit ค าราม, ร้อง 
gjR! 10 อุ. ครฺช ฺ gjRyit, gjRyte ค าราม, ลั่น, ร้อง 
ghR! 1 อา. ครฺห ฺ ghRte นินทา, ดูหมิ่น 
ghR! 

 5 10 อุ. ครฺห ฺ ghRyit, ghRyte ติเตียน, นินทา 
gve;! 10 อุ. คเวษ ฺ gve;yit, gve;yte แสวงหา, ค้นหา 
guÁj!  1 ป. คุญฺช ฺ guÃit (ผึ้ง)ร้อง, เสียงพึมพ า 
gu{Q! 10 อุ. คุณฺฐ ฺ gu{Qyit, gu{Qyte ปกปิด 
gup!  10 อุ. คุป ฺ gupyit,  gupyte คุ้มครอง 
guM)!  6 ป. คุมฺผ ฺ guM)it แต่ง, เรียบเรียง 
guh! 

6
 (gUh!) 1 อุ. คุหฺ (คูหฺ) gUhit, gUhte ซ่อน, หุ้ม, คลุม 

¢Nw!  10 อุ. คฺรนฺถ ฺ ¢Nwyit,  ¢Nwyte ร้อย, ผูก 

                                                           
5  เป็นธาตุหมวดที ่1 อาตมเนปทีธาตุด้วย  เช่น ghRte 
6  ยืด % ให้เป็นเสียงยาวกอ่นน าไปประกอบปัจจยัประจ าหมวด และไม่ต้องท าใหเ้ป็นสระ

ขั้นคุณ จึงเป็น  gUhit 
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¢s! 1 อา. คฺรส ฺ ¢ste กิน, กลืน 
¢s! 10 อุ. คฺรส ฺ ¢syit, ¢syte กลืน, กิน 
¢ah!  1 อา. คฺราห ฺ ¢ahte กวน, แทง, สังหาร 
GlE  (Glay!)  1 ป. คฺไล (คลฺายฺ) Glayit เหนื่อย, อิดโรย 
g̈  (igr!)  6 ป. ค  (คิรฺ) igrit กลืน, เขมือบ 
gE (gay!)  1 ป. ไค (คายฺ) gayit ร้อง, ขับร้อง 
"q! 1 อา. ฆฏ ฺ "qte ประพฤติ, ท า 
"u;!  10 อุ.   ฆุษฺ "ae;yit, "ae;yte ประกาศ 

Øa (ijØ!)  1 ป. ฆฺรา (ชิฆฺรฺ) ijØit สูดดม, ดมกลิ่น 

cm! 7  1 ป. จม ฺ cmit กิน, ดื่ม,  
cr!   1 ป. จร ฺ crit เที่ยวไป, ประพฤต ิ
ccR! 6 ป. จรฺจ ฺ ccRit พูด, กล่าว 
cl!   1 ป. จล ฺ clit สั่น, โยก, ไหว 

ict! (cet !)  10 อา. จิตฺ-เจต ฺ cetyte คิด, นึก, รู้สึก 

icÇ! 10 อุ. จิตฺร ฺ icÇyit, icÇyte วาด, ระบายส ี
icNt!  10 อุ. จินฺต ฺ icNtyit, icNtyte คิด 
icû!  10 อุ. จิหฺน ฺ icûyit, icûyte หมาย, แตม้ 
cud!  10 อุ. จุท ฺ caedyit, caedyte ช้ีแจง, ส่งไป, ถาม 
cuMb!   1 ป. จุมฺพ ฺ cuMbit จุมพิต, จูบ 

cur! (caer !)  10 อุ. จุรฺ-โจร ฺ caeryit,  caeryte ลัก, ขโมย 

                                                           
7  เมื่อเติมอุปสรรค  Aa  จะยืดเสียงที่ตน้ธาตุ เช่น  Aacamit 
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cU[R! 10 อุ. จูรฺณ ฺ cU[Ryit, cU[Ryte ป่น, ต า 

Ccut! (Ccaet !)  1 ป. จฺจุตฺ (จฺโจตฺ) Ccaetit เคลื่อนไป 

ceò! 1 อา. เจษฺฏ ฺ ceòte ประพฤติ, พากเพียร 
Dd!  10 อุ. ฉทฺ Dadyit, Dadyte ปกปิด, คลุม, ห่อ 
DdR!  10 อุ. ฉรฺท ฺ DdRyit, DdRyte อาเจียน 
jn! (ja) 4 อา. ชนฺ (ชา) jayte เกิด 
jp!   1 ป. ชป ฺ jpit สวด, สาธยาย 
j&M-!  1 อา. ชฤมฺภฺ j&M-te หาว, อ้าปาก 
jLp!   1 ป. ชลฺปฺ jLpit กล่าว, บอก, เพ้อ 

ij  (jy!)  1 ป. ชิ (ชยฺ) jyit ชนะ 

jIv!   1 ป. ชีว ฺ jIvit เป็นอยู ่
ju;! 6 อา. ชุษ ฺ ju;te นึก, คิด, ค านึง 
}p! 10 อุ. ชฺญปฺ }apyit, }apyte รู้, ทราบ 

}a
 8 (}ap!)  10 อุ. ชฺญา (ชฺญาปฺ) 

Aa}apyit, 

Aa}apyte 

รู้, เข้าใจ 

Jvl!   1 ป. ชฺวลฺ Jvlit ส่องแสง, ประกาศ 

j¨ (jIr!)  4 ป. ช  (ชีรฺ) jIyRit แก่, เฒ่า, โทรม 

fI (fy!)  1 อา. ฑี (ฑยฺ) Fyte บิน, ไปในอากาศ 
    
    

                                                           
8  นิยมประกอบกับอุปสรรค  Aa 
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t]! 9  1 ป. ตกฺษ ฺ t]it ตัด, หั่น, เฉือน 
tf! 10 อุ. ตฑ ฺ tafyit, tafyte ต ี
tp!  1 ป. ตปฺ tpit เผาไหม ้
tp!

  10 10 อุ. ตปฺ tapyit, tapyte เผาไหม ้
Tyj!  1 ป. ตยชฺ Tyjit ทิ้ง, สละ, เลิก 
tkR! 10 อุ. ตรฺก ฺ tkRyit, tkRyte ตรึก, คิด, พิจารณา 
tjR! 10 อา. ตรฺชฺ tjRyte ครหา, นินทา 
t&p! 4 ป. ตฤป ฺ t&Pyit ยินด ี
t&p! 10 อุ. ตฤป ฺ tpRyit, tpRyte พอใจ, ชอบใจ 
tud! 6 อุ. ตุท ฺ tudit, tudte เจ็บ, ปวด, รังแก 
tul! 10 อุ. ตุล ฺ taelyit, taelyte ช่ัง 
tu;!  4 ป. ตุษฺ tu:yit พอใจ, ชอบใจ 
Çp!  1 อา. ตฺรป ฺ Çpte เสง่ียม, เจียมตัว 
Çs!  1 ป. ตฺรส ฺ Çsit กลัว, เกรง, ขยาด 
Çuq! 11 6 ป. ตฺรุฏ Çuqit ตัด, ผ่า 
Tvr! 1 อา. ตฺวร ฺ Tvrte ด่วน, รีบด่วน 
t¨  (tr!) 1 ป. ต  (ตรฺ) trit ข้าม, ว่ายข้าม 
ÇE (Çay!) 1 อา. ไตฺร (ตรฺายฺ) Çayte รักษา, ป้องกัน 

                                                           
9  เมื่อหมายถึง ปอก หรือ ถาก “to pare” จะเป็นธาตุหมวดที ่1 และ 5 เช่น t]it, 

tú[aeit 

10  เป็นธาตุหมวดที ่1 ปรัสไมปทีธาตุดว้ย เช่น tpit 
11  Çuq!  เป็นธาตุหมวดที่ 4 ด้วย  
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d{f! 10 อุ. ทณฺฑ ฺ d{fyit, d{fyte ท าโทษ, ลงโทษ 
† 12 (iÔy!) 6 อา. ทฤ (ทฺริยฺ) AaiÔyte นมัสการ, บูชา 
†p!  4 ป. ทฤป ฺ †Pyit ดีใจ, ช่ืนชม, ยินดี 
†z!  (pZy!)  1 ป. ทฤศฺ (ปศฺยฺ) pZyit เห็น, ด ู
dl!  1 ป. ทลฺ dlit แบ่ง, ตัด, เจาะ 
dz!  1 ป. ทศ ฺ dzit กัด, ขบ, ต่อย 
dz! (d —z!)  10 อา. ทศฺ (ท ศ)ฺ d —zyte กัด, ขบ, ต่อย 
dh!  1 ป. ทห ฺ dhit เผา, ไหม ้
idv! (dIv!)  4 ป. ทิวฺ (ทีวฺ) dIVyit เล่น 
idz! 6 อุ. ทิศ ฺ idzit, idzte ช้ี, แสดง 
dIp!  4 อา. ทีปฺ dIPyte ส่องแสง, ลุกโพลง 
du;!  4 ป. ทุษฺ du:yit ท าผิด, ประพฤติผดิ 
dU 4 อา. ทู dUyte ทนทุกข์, ร้อนใจ 
*ut!  (*aet!)  1 อา. ทฺยุตฺ (โทฺยตฺ) *aette ประกาศ, ส่องแสง 
dy! 1 อา. ทฺย ฺ dyte ให้, อุปการะ 

Ôu (Ôv!) 1 ป. ทฺรุ (ทฺรว)ฺ Ôvit ไป, เดิน, เคลื่อนที ่

Ôuh!  4 ป. ทฺรุหฺ Ôuýit ท าร้าย 
x& 10 อุ. ธฤ xaryit, xaryte ทรงไว ้
x& (xr!)  1 อุ. ธฤ (ธรฺ) xrit, xrte ทรง, ตั้งอยู ่
xav!  1 ป. ธาวฺ xavit วิ่ง 
xU (xuv!) 6 ป. ธู (ธุวฺ) xuvit สั่น, เขย่า, ไหว 

                                                           
12  ธาตุนี้นิยมใช้กับอุปสรรค Aa 
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xU (xUn!)  10 อุ. ธู (ธูน)ฺ xUnyit, xUnyte สั่น, เขย่า, ไหว 
Xma (xm!)  1 ป. ธฺมา (ธมฺ) xmit เป่า, พัด 
Xvn!  1 ป. ธฺวน ฺ Xvnit ดัง, ลั่น 
Xvn! 10 อุ. ธฺวน ฺ Xvnyit, Xvnyte ดัง, ลั่น, ส่งเสียง 
xe (xy!)  1 ป. เธ (ธย)ฺ xyit ดูด, ดื่ม 
XyE (Xyay!)  1 ป. ไธยฺ (ธฺยายฺ) Xyayit เพ่ง 
nq!   1 ป. นฏฺ nqit ฟ้อน, ร า 
nd!   1 ป. นทฺ ndit บันลือ, ออกเสียง 
nNd!  1 ป. นนฺทฺ nNdit ยินด ี
nm!   1 ป. นมฺ nmit ไหว้, นอบน้อม 
ndR!   1 ป. นรฺท ฺ ndRit ค าราม, ออกเสียง 
n&t!   4 ป. นฤตฺ n&Tyit ฟ้อน, ร า, เต้น 
nz!   4 ป. นศ ฺ nZyit พินาศ, ฉิบหาย 
nh! 4 อุ. นห ฺ nýit, nýte ผูก, มัด 
inNd!   1 ป. นินฺทฺ inNdit นินทา, ติเตียน 
nI (ny!)  1 อุ. นี (นย)ฺ nyit, nyte น าไป 
nud! 6 อุ. นุทฺ nudit, nudte บรรเทา 
pc!   1 อุ. ปจ ฺ pcit, pcte หุง, ต้ม 
pQ!   1 ป. ปฐฺ pQit อ่าน, เรียน 
pt!   1 ป. ปตฺ ptit ตกไป, หล่น 
pd!   10 อา. ปทฺ pdyte ไป, ถึง 
pa  (ipb!)  1 ป. ปา-ปิพฺ ipbit ดื่ม 
par! 10 อุ. ปาร ฺ paryit  paryte ส าเรจ็, บรรลุ, ลลุ่วง 
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pal! 10 อุ. ปาล ฺ palyit  palyte รักษา, คุ้มครอง 
pIf!  10 อุ. ปีฑ ฺ pIfyit  pIfyte เบียดเบยีน 
pu;!   4 ป. ปุษ ฺ pu:yit เลี้ยงด ู
pu:p!   4 ป. ปุษฺปฺ pu:Pyit บาน 
pUj! 10 อุ. ปูชฺ pUjyit  pUjyte บูชา 
pUr! 4 อา. ปูรฺ pUyRte เต็ม, อิ่ม 
pUr! 

13 10 อุ. ปูรฺ pUryit  pUryte อิ่ม, พอใจ, เต็ม 

àCD! (p&CD!) 6 ป. ปฺรจฺฉฺ (ปฤจฺฉ)ฺ p&CDit ถาม 

àw! 1 อา. ปฺรถฺ àwte แผ่, กระจาย 
àw!  10 อุ. ปฺรถฺ àwyit  àwyte แผ่, กระจาย 
àI 4 อา. ปฺรี àIyte พอใจ, ยินดี, รัก 
àI (àI[!)  10 อุ. ปฺรี-ปฺรีณ ฺ àI[yit  àI[yte พอใจ, ยินดี, รัก 
Plu;!   4 ป. ปฺลุษ ฺ Plu:yit เผา 
p¨ 

14  10 อุ. ٭  ป  paryit  paryte เต็ม, ป้องกัน, รักษา 
)l!   1 ป. ผล ฺ )lit ผลิตผล 
)uLl!   1 ป. ผุลลฺ ฺ )ušit บาน, ออกช่อ 
bax!  1 อา. พาธฺ baxte ต่อสู้, ต่อต้าน 
buKk!   1 ป. พุกฺก ฺ buŠit เห่า, พูด 
bux! 4 อา. พุธฺ bu/Xyte รู้, เข้าใจ 

                                                           
13  เป็นธาตุหมวดที ่4 ด้วย  เช่น  pUyRte 
14 p¨, -U;! , mh! , man! , magR! , mUÇ! และ m&j! เป็นธาตุหมวดที่ 1 ปรัสไมปทีธาตุด้วย 

เช่น  prit, -U;it, mhit,  manit, magRit, mUÇit และ  m&jit ตามล าดับ 
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bu/x (baex!) 1 อุ. พุธฺ (โพธ)ฺ baexit, baextee รู้ 
-]! 10 อุ. ภกฺษ ฺ -]yit, -]yte กิน 
-j!   1 อุ. ภช ฺ -jit, -jte แบ่ง 
-[!   1 ป. ภณ ฺ -[it กล่าว, พูด 
-TsR! 10 อา. ภตฺรสฺ ฺ -TsRyte นินทา 
-& (-r!)  1 อุ. ภฤ (ภรฺ) -rit, -rte ถือไป, น าไป 
-a;! 1 อา. ภาษฺ -a;te กล่าว, พูด 
-as! 1 อา. ภาส ฺ -aste ส่องแสง 
i-]! 1 อา. ภิกฺษ ฺ i-]te ขอ 
- U 15 10 อา. ภู -avyte ได ้
-U 10 อุ. ภู -avyit, -avyte เป็น, ท าให้บริสุทธ์ิ 
-U (-v!) 1 ป. ภู (ภวฺ) -vit มี, เป็น 
-U;!   10 อุ. ٭ ภูษฺ -U;yit, -U;yte ประดับ, แต่ง 
æm!  1 ป. ภฺรม ฺ æmit หมุน, วน, เดิน 
æm! 16 (æam!)  4 ป. ภฺรมฺ (ภรฺามฺ) æaMyit ท่องเที่ยวไป 
æaj! 1 อา. ภฺราชฺ æajte ประกาศ, ส่องแสง 
m{f! 10 อุ. มณฺฑ ฺ m{fyit,  m{fyte ประดับ, ตกแต่ง 
md!  (mad!)  4 ป. มทฺ (มาท)ฺ ma*it เมา 
mn! 4 อา. มนฺ mNyte คิด 
mNÇ! 10 อา. มนฺตฺร ฺ mNÇyte ปรึกษา 

                                                           
15  เป็นธาตุหมวดที ่1 ด้วย เช่น  -vte 
16  เป็นธาตุหมวดที ่1 ด้วย 
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mNÇ! 10 อุ. มนฺตฺร ฺ mNÇyit, mNÇyte ปรึกษา 
m&g!

  17 10 อา. มฤค ฺ m&gyte ติดตาม, ไล ่
m&j!   10 อุ. ٭     มฤชฺ majRyit, majRyte ล้าง, ช าระ 
m& 18 (ièy!) 6 อา. มฤ (มฺริยฺ) ièyte ตาย 
m&z! 6 ป. มฤศ ฺ m&zit จับ, แตะ 
m&;! 4 อุ. มฤษ ฺ m&:yit, m&:yte อดทน, พากเพียร 
m&;! 10 อุ. มฤษ ฺ m;Ryit, m;Ryte ทน 
mlE (mlay!)  1 ป. มไล (มลายฺ) mlayit เหนื่อย, อ่อนเปลี้ย 
mSj! (mJj!)  6 ป. มสฺชฺ (มชฺชฺ) mJjit ด าน้ า, แช่น้ า, ล้าง 
mh!  10 อุ.   ٭  มห ฺ mhyit, mhyte บูชา 
man!  10 อุ.  ٭  มานฺ manyit, manyte นับถือ 
magR!  10 อุ.  ٭  มารฺค ฺ magRyit, magRyte แสวงหา 
maajR! 10 อุ. มารฺชฺ majRyit, majRyte ช าระ 
iml! 6 อุ. มิล ฺ imlit, imlte ปิด, พบ, เจอ 
imï! 10 อุ. มิศฺร ฺ imïyit, imïyte ผสม, ระคน 
mIl!   1 ป. มีล ฺ mIlit ปิดตา, กะพรบิตา 
muc!  6 อุ. มุจ ฺ mucit, mucte ปล่อย, พ้น 
muc! 10 อุ. มุจ ฺ maecyit, maecyte ปล่อย, พ้น 
mud! 10 อุ. มุท ฺ maedyit, maedyte ยินด ี
mud! (maed!)  1 อา. มุทฺ (โมท)ฺ maedte ยินด ี

                                                           
17  เป็นธาตุหมวดที ่1,4 ด้วย  เช่น m&gte, m&Gyte   ตามล าดับ 
18  ธาต ุm&   เป็นปรัสไมปทีธาตุ ในวิภักต ิ ilq! , luq! , lu'  



สันสกฤตขั้นต้น 1 

191 

ธาตุ ไทย ตัวอย่าง ความหมาย 

muh!  4 ป. มุห ฺ muýit หลง 
mUCDR!  1 ป. มูจฺรฺฉ ฺ mUCDRit หมดสต ิ
mUÇ!  10 อุ.       ٭  มูตฺร ฺ mUÇyit, mUÇyte ปัสสาวะ, เยี่ยว 
ça (mn!)  1 ป. มฺนา (มนฺ) mnit คิด, ปรึกษา 
yj!  1 อุ. ยช ฺ yjit, yjte บวงสรวง, ท าพิธ ี

yt! 1 อา. ยต ฺ ytte ตั้งใจ, หมั่น, 
พากเพียร 

ym!  (yCD!) 1 ป. ยมฺ (ยจฺฉฺ) yCDit ให ้
ys!  4 ป. ยส ฺ ySyit พยายาม 
yac!  1 อุ. ยาจ ฺ yacit, yacte ขอ 
yuj! 4 อา. ยุช ฺ yuJyte เพ่ง, ส ารวมในสมาธ ิ
yuj! 

19  10 อุ. ٭   ยุช ฺ yujyit, yujyte ประกอบ 
yu/x! 4 อา. ยุธ ฺ yu/Xyte รบ, ฆ่า 
r]!  1 ป. รกฺษ ฺ r]it รักษา 
rj! 10 อุ. รช ฺ rjyit, rjyte จัดแจง, แต่ง 
rÁj! (rj!) 4 อุ. รญฺชฺ (รช)ฺ rJyit, rJyte ย้อม 
rq!  1 ป. รฏ ฺ rqit ตะโกน, ร้องเรียก 
r-! 20 1 อา. รภ ฺ Aar-te เริ่ม 
rm!  1 อา. รม ฺ rmte เล่น 
rh!   10 อุ. ٭   รห ฺ rhyit, rhyte ทิ้ง, สละ 

                                                           
19  yuj!, rh! , vc! และ  v&j!  เป็นธาตหุมวดที่ 1 ปรัสไมปทีธาตุด้วย เช่น  yaejit, 

rhit, vcit และ v&jit ตามล าดับ  
20  ธาตุนี้มักเติมอุปสรรค  Aa 
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raj!  1 อุ. ราชฺ rajit, rajte ส่องแสง 
éc( (raec!)  1 อา. รุจฺ (โรจฺ) raecte ยินดี, ส่องแสง 
éj!  6 ป. รุช ฺ éjit เสียดแทง 
é;! 10 อุ. รุษฺ é;yit, é;yte โกรธ 
éh (raeh!)  1 ป. รุหฺ (โรหฺ) raehit งอก 
êp!  10 อุ. รูปฺ êpyit, êpyte คุม, แสดงรปู 
l]! 21 10 อุ. ลกฺษฺ l]yit, l]yte ดู, เห็น, พิจารณา 
l<"! 1 อา. ล ฆ l—"te กระโดด 
l—"! 10 อุ. ล ฆ ฺ l—"yit, l—"yte กระโดด 
lp!   1 ป. ลป ฺ lpit กล่าว, พูด 
l-! 1 อา. ลภ ฺ l-te ได ้
ll! 10 อา. ลล ฺ lalyte เล่น, เล่นสนุก 
l;!  1 ป. ลษ ฺ l;it ปรารถนา 
ls!  1 ป. ลส ฺ lsit ส่องแสง 
ilo! 6 ป. ลิข ฺ iloit เขียน 
ilp! (ilMp!)  6 อุ. ลิปฺ (ลิมฺปฺ) ilMpit, ilMpte ฉาบ, ทา 
lI 4 อา. ล ี lIyte ติด, ยึดมั่น 
luQ!  (luPQ!)  1 ป. ลุฐฺ (ลุปฺฐฺ) luPQit ลัก 
lup!  (luMp!)  6 อุ. ลุปฺ (ลุมฺปฺ) luMpit, luMpte ท าลาย, ปล้น 
lu-!   4 ป. ลุภ ฺ lu_yit โลภ 
laek!  1 อา. โลก ฺ laekte มองด,ู เห็น 

                                                           
21  เป็นธาตุหมวดที ่1  อาตมเนปทีธาตุ  เช่น  l]te 
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laek! 10 อุ. โลก ฺ laekyit, laekyte มองดู, เห็น 
laec! 10 อุ. โลจ ฺ laecyit, laecyte กล่าว, ส่องแสง 
vc!  10 อุ.  ٭  วจ ฺ vacyit, vacyte กล่าว 
vd!   1 ป. วทฺ vdit กล่าว, พูด 
vd! 22  10 อุ. ٭  วทฺ vdyit, vdyte พูด, บอก, แจ้ง 
vNd!  1 อา. วนฺทฺ vNdte ไหว ้
vp!  1 อุ. วป ฺ vpit, vpte หว่าน, โปรย 
vm!   1 ป. วมฺ vmit อาเจียน 
vr! 10 อุ. วรฺ vryit, vryte ใคร่, อยากได้, ขอ 
v[R! 10 อุ. วรฺณ ฺ v[Ryit, v[Ryte พรรณนา, อธิบาย 
vxR! 10 อุ. วรฺธ ฺ vxRyit, vxRyte ตัด, แบ่ง, บรรจ ุ
v&  10 อุ.  ٭  วฤ varyit, varyte เลือก 
v&j!  10 อุ.   ٭  วฤชฺ vjRyit, vjRyte หลีกเลี่ยง, เว้น 
v&t! (vt!R)  1 อา. วฤตฺ (วรฺตฺ) vtRte เป็นไป 
v&x! (vxR!)  1 อา. วฤธฺ (วรฺธ)ฺ vxRte เจริญ, งอกงาม 
v&;! (v;R!)  1 ป. วฤษฺ (วรฺษ)ฺ v;Rit (ฝน) ตก 
vl!  1 อา. วลฺ vlte เดิน, เคลื่อนที ่
vs! 1 อุ. วสฺ vsit,  vste อยู่, อาศัยอยู่ 
vs! 10 อุ. วสฺ vsyit,  vsyte กลิ่นหอม, ตดั, ฆ่า 
vh! 1 อุ. วหฺ vhit, vhte พาไป, ลอยไป 

                                                           

22  vd! , v& และ Vyy!  เป็นธาตุหมวดที่ 1 อุภยปทีธาตดุ้วย เช่น  vd!it, vdte, vrit, 

vrt e และ Vyyit, Vyyte ตามล าดับ   
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vaÁD!  1 ป. วาญฺฉ ฺ vaÁDit ปรารถนา, อยาก 
ivj! 6 อา. วิชฺ ivjte กลัว, สั่น, เขย่า 
ivd!  4 อา. วิทฺ iv*te รู้, ทราบ 
ivd! 10 อา. วิทฺ ivdyte รู้, ทราบ 
ivd! (ivNd!)  6 อุ. วิทฺ (วินฺทฺ) ivNdit, ivNdte ได้รับ, บรรล ุ
ivz! 6 ป. วิศ ฺ ivzit เข้าไป 
vIj! 10 อุ. วีชฺ vIjyit, vIjyte พัด, โบก, ว ี
Vyw! 1 อา. วฺยถ ฺ Vywte กลัว, ไมส่งบ 
Vyx!  (ivx!)  4 ป. วฺยธฺ (วิธฺ) ivXyit แทง, ยิง 
Vyy!  10 อุ. ٭   วฺยยฺ Vyyyit,  Vyyyte ใช้, จ่าย 
ìj!  1 ป. วฺรช ฺ ìjit ไป 
ì[!  10 อุ. วฺรณ ฺ ì[yit,  ì[yte ท าร้าย 
vep! 1 อา. เวป ฺ vepte เขย่า, สั่น 
ve (vy!)  1 อุ. เว-วย ฺ vyit,  vyte ถัก, ทอ (ผ้า) 
veò! 1 อา. เวษฺฏ ฺ veòte ล้อม 
z»! 1 อา. ศงฺก ฺ z»te สงสัย 
zBd! 10 อุ. ศพฺทฺ zBdyit  zBdyte กล่าว, ออกเสียง 
zm!  (zam!)  4 ป. ศมฺ (ศามฺ) zaMyit สงบ, ระงับ 
z<s!  1 ป. ศ ส ฺ z<sit สรรเสริญ 
iz]! 1 อา. ศิกฺษฺ iz]te ศึกษา, เรียน 
zIl! 10 อุ. ศีล ฺ zIlyit, zIlyte หัด, ฝึก 
zuc!  (zaec!)  1 ป. ศุจฺ-โศจ ฺ zaecit เศร้าโศก, เสียใจ 
zux!  4 ป. ศุธ ฺ zuXyit บริสุทธ์ิ, หมดจด 
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zu-! (zae-!)  1 อา. ศุภฺ-โศภ ฺ Zae-te งาม, ส่องแสง 
zu;!  4 ป. ศุษ ฺ zu:yit แห้ง 

ï[! 
23 10 อุ. ศฺรณ ฺ

ivïa[yit,  

ivïa[yte 

ให้, ถวาย 

ïm! (ïam!)  4 ป. ศฺรมฺ-ศฺราม ฺ ïaMyit ระงับ, สงบ 
ïu 24 (è&)  1 ป. ศฺรุ-ศฤ è&[aeit ฟัง, ได้ยิน 
ða"! 1 อา. ศฺลาฆ ฺ ða"te สรรเสริญ, ยอ 
ið;!  4 ป. ศฺลิษ ฺ ið:yit กอด 
ið;! 10 อุ. ศฺลิษ ฺ ðe;yit, ðe;yte กอด, เกาะ, รวม 
ñs! 2 ป. ศฺวส ฺ ñisit หายใจ, อยู่ 
ióv! 

25 (óIv!)  4 ป. ษฺฐิว-ฺษฺฐีวฺ óIVyit บ้วน 
sd! (sId!) 6 ป. สท-ฺสีท ฺ sIdit นั่ง, จม 

s-aj! 10 อุ. สภาช ฺ
s-ajyit, s-

ajyte 

พอใจ 

s&j! 6 ป. สฤชฺ s&jit สร้าง 
s& (xav!)  1 ป. สฤ (ธาวฺ) xavit วิ่ง 
s&p (spR!)  1 ป. สฤปฺ (สรฺปฺ) spRit ไป, เลื้อยไป 
s& 26 (sr!) 1 ป. สฤ (สรฺ) srit เคลื่อนย้าย, เคลื่อนที ่

                                                           
23  มักประกอบกับอุปสรรค  iv  

24  ïu เป็นธาตุหมวดที่ 1 แต่การแจกวภิักติเหมือนกับธาตุ หมวดที่ 8 

25  เป็นธาตุหมวดที ่1 ด้วย  เช่น  óIvit 

26 ธาตุ s& จะเปลี่ยนรูปเป็น xav! ในความหมายว่า “วิ่ง” ดังนั้น xavit แปลว่า วิ่ง   
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sh! 1 อา. สห ฺ shte ทนทาน, ทรงไว้ 
sh! 10 อุ. สห ฺ sahyit, sahyte อดทน, อดกลั้น 

saNTv! 10 อุ. สานฺตฺว ฺ
saNTvyit, 

saNTvyte 

ระงับ, ปลอบ 

isc! (isÁc!)  6 อุ. สิจฺ (สิญฺจฺ) isÁcit, isÁcte รด 
isd! 4 อา. สิท ฺ is*te มีทุกข์, เป็นทุกข์ 
isx!  4 ป. สิธ ฺ isXyit ส าเรจ็ 
isv!  (sIv!)  4 ป. สิวฺ (สีว)ฺ sIVyit เย็บ 
suo! 10 อุ. สุข ฺ suoyit, suoyte มีความสุข 
sU 4 อา. ส ู sUyte คลอด 
sUd! 1 อา. สูท ฺ sUdte ฆ่า, ท าลาย 
sUd! 10 อุ. สูท ฺ sUdyit, sUdyte ฆ่า, ท าลาย 
Sol!   1 ป. สฺขล ฺ Solit หกล้ม 
Swa (itó!)  1 ป. สฺถา (ติษฺฐ)ฺ itóit ยืน, ตั้งอยู ่
iõh!  4 ป. สฺนิห ฺ iõýit รัก 
SpNd! 1 อา. สฺปนฺทฺ SpNdte สั่น, ไหว, เต้น 
Sp&z! 6 ป. สฺปฤศ ฺ Sp&zit แตะ, สมัผสั 
Sp&h! 10 อุ. สฺปฤห ฺ Sp&hyit, Sp&hyte อยาก, ปรารถนา 
Spz! 10 อา. สฺปศ ฺ Spazyte ร้อย, รวบรวม 
S)uq! 6 ป. สฺผฏุ ฺ S)uqit บาน 
S)uq! 10 อุ. สฺผฏุ ฺ S)uqyit, S)uqyte บาน, แย้ม 

                                                           

    ส่วน srit แปลว่า เคลื่อนยา้ย, เคลือ่นที่ 
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S)ur! 6 ป. สฺผรุ ฺ S)urit เคลื่อนไหว 
Sm&  (Smr!)  1 ป. สฺมฤ-สฺมร ฺ Smrit ระลึกถึง, จ า 
SyNd! 1 อา. สฺยนฺท ฺ SyNdte ประพรม, ริน, กลั่น 
ö—s! 1 อา. สฺร ส ฺ ö—ste ตก, ร่วง, หล่น, จม 
Svj! 1 อา. สฺวชฺ Svjte เกิด, สร้าง 
Svd! 1 อา. สฺวทฺ Svdte ชิม, หวาน 
Svad! 10 อุ. สฺวาทฺ Svadyit, Svadyte ชิม 
iSvd!  4 ป. สฺวิทฺ iSv*it (เหงื่อ) ไหล 
sex!  1 ป. เสธ ฺ sexit ไป 
h;!  4 ป. หษ ฺ h:yit ร่าเริง 
hs!  1 ป. หส ฺ hsit หัวเราะ 
ih —s ( 10 อุ. หึส ฺ ih —syit, ih —syte ท าร้าย, เบียดเบียน 
ù (hr!!)  1 อุ. หร ฺ hrit, hrte น าไป 
ÿp!  10 อุ. หฺลป ฺ ÿapyit, ÿapyte พูด, กล่าว 
÷ad(  1 อา. หฺลาท ฺ ÷adte ยินดี, รื่นรมย ์
þe (þy!)  1 อุ. เหฺว (หฺวย)ฺ þyit, þyte เรียก 
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A 

Akal (ปุล.) akāla อกาล ไม่มีกาล  
A]ma  (สตรี.) akṣamā อกฺษมา อิจฉา, ริษยา 
A]r  (ปุล., นปุง.) akṣra อกฺษร ความไมเ่สื่อม 
Ai] (นปุง.) akṣi อกฺษ ิ นัยน์ตา 
Aiol  (คุณ.) akhila อขิล ทั้งหมด, ท้ังปวง 
Agd  (ปุล.) agada อคท ยา 
Ai¶  (ปุล.) agni อคฺนิ ไฟ, เทพอัคนี 
A¢  (นปุง.) agra อคฺร ยอด, ปลาย 
Aj (ปุล.) aja อช แพะ 
A}an (นปุง.) ajñāna อชฺญาน ความไมรู่ ้
AqvI (สตรี.) aṭavī อฏว ี ดง, ป่า 
A{f (นปุง.) aṇḍa อณฺฑ ไข่ 
At> (อัพย.) ataḥ อตะ เพราะฉะนั้น, ดังนั้น 
Aitiw (ปุล.) atithi อติถ ิ แขก, ผู้มาเยือน 
AtIv (อัพย.) atīva อตีว อย่างยิ่ง, เกิน, มาก 
AÇ (อัพย.) atra อตฺร ที่น่ี 
ATyy (ปุล.) atyaya อตฺยย การท าลาย 
Awva (อัพย.) athavā อถวา หรือ, อีกอย่างหนึ่ง 
A* (อัพย.) adya อทฺย วันน้ี 
Axm[R (ปุล.) adhamarṇa อธมรฺณ ลูกหนี ้
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AXyyn (นปุง.) adhyayana อธฺยยน การเรยีน, ศึกษา 
AxmR (ปุล.) adharma อธรฺม อธรรม, บาป 
Aixpit (ปุล.) adhipati อธิปติ นาย, เจ้านาย 
Axuna (อัพย.) adhunā อธุนา เดี๋ยวนี ้
Axuv (ปุล., นปุง.) adhuva อธุว ความไม่แน่นอน 
Anl (ปุล.) anala อนล ไฟ 
Anu}a (สตรี.) anujñā อนุชฺญา การอนุญาต 
Anurag (ปุล.) anurāga อนุราค ความรัก 
An&t (นปุง.) anṛta อนฤต ค าโกหก, ค าเท็จ 
ANx (คุณ.) andha อนฺธ มืด, บอด 
ANn (นปุง.) anna อนฺน ข้าว, อาหาร 
Apay (ปุล.) apāya อปาย อบาย 
Aip (อัพย.) api อปิ แม้, แม้แต่, บ้าง 
Aiày (คุณ.) apriya อปฺริย ไม่ชอบ, ไมเ่ป็นที่รัก 
Ai-xan (นปุง.) abhidhāna อภิธาน ช่ือ 
Ai-;ek (ปุล.) abhiṣeka อภิเษก การอภิเษก, พิธีสวมมงกุฎ 
AmaTy (ปุล.) amātya อมาตฺย อ ามาตย ์
AMbr (นปุง.) ambara อมฺพร ท้องฟ้า 
AyaeXya (สตรี.) ayodhyā อโยธฺยา เมืองอโยธยา 
Ar{y (นปุง.) araṇya อรณฺยก ป่า 
Air (ปุล.) ari อริ ข้าศึก, ศัตร ู
AcRn (นปุง.) arcana อรฺจน การบูชา 
AjRun (ปุล.) arjuna อรฺชุน ช่ืออรชุน 
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Al<kar (ปุล.) alaṃkāra อล การ เครื่องประดับ 
Alm! (อัพย.) alam อลม ฺ พอ, อย่าเลย 
Ail (ปุล.) ali อลิ ผึ้ง 
ALp (คุณ.) alpa อลฺป น้อย, เล็ก 
Avkaz (ปุล.) avakāśa อวกาศ อวกาศ, ห้อง 
Aïu (นปุง.) aśru อศฺรุ น้ าตา 
AZv (ปุล.) aśva อศฺว ม้า 
AsTy (นปุง.) asatya อสตฺย ความเท็จ, ไม่จริง 
Ais (ปุล.) asi อสิ ดาบ 
Asur (ปุล.) asura อสุร อสูร, ปีศาจ 
AiSw (นปุง.) asthi อสฺถ ิ กระดูก 
Aih (ปุล.) ahi อห ิ งู 

Aa 

Aakaz (ปุล.) ākāśa อากาศ อากาศ, ท้องฟ้า 
Aacar (ปุล.) ācāra อาจาร ความประพฤต ิ
AacayR (ปุล.) ācārya อาจารฺย อาจารย ์
Aa}a (สตรี.) ājñā อาชฺญา ค าสั่ง, อาชญา 
Aadr (ปุล.) ādara อาทร นับถือ, เคารพ 
Aadez (ปุล.) ādeśa อาเทศ ค าสั่ง 
Aaè (นปุง.) āmra อามฺร มะม่วง 
Aayas (ปุล.) āyāsa อายาส ความพยายาม 
AarM- (ปุล.) ārambha อารมฺภ การเริม่ต้น 
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Aaraxn (นปุง.) ārādhana อาราธน อาราธนา 
AayR (ปุล.) ārya อารฺย อารยัน, ผู้ประเสริฐ 
Aavr[ (นปุง.) āvaraṇa อาวรณ อาภรณ,์ เครื่องนุ่งห่ม 
Aaza  (สตรี.) āśā อาศา ความหวัง 
AazIvaRd (ปุล.) āśīrvāda อาศีรฺวาท ค าอวยพร 
Aaïm (ปุล.) āśrama อาศฺรม อาศรม 
Aasn (นปุง.) āsana อาสน อาสนะ, ท่ีนั่ง 
Aahar (ปุล.) āhāra อาหาร อาหาร 

# 

#CDa (สตรี.) icchā อิจฺฉา ความต้องการ, ความอยาก 
#it (อัพย.) iti อิต ิ ดังนี้, ดังนั้น 
#Twm! (อัพย.) ittham อิตฺถม ฺ ด้วยเหตุนี ้
#Ndu (ปุล.) indu อินฺท ุ พระจันทร ์
#NÔ (ปุล.) indra อินฺทฺร พระอินทร ์
#Nxn (นปุง.) indhana อินฺธน น้ ามัน, เช้ือเพลิง 
#v (อัพย.) iva อิว เพียงดัง, เหมือน 
#;u (ปุล.) iṣu อิษุ ลูกศร 
#h (อัพย.) iha อิห ที่น่ี 

$ 

$Zvr (ปุล.) īśvara อีศฺวร พระเจ้า, พระอีศวร 
$it (สตรี.) 

 

Īti 

 

อีต ิ
 

ความจัญไร, วิบัต ิ
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% 

%qj (ปุล.) uṭaja อุฏช กระท่อม 
%Tsah (ปุล.) utsāha อุตฺสาห ตั้งมั่น, พยายาม 
%dk (นปุง.) udaka อุทก น้ า 
%dix (ปุล.) udadhi อุทธ ิ ทะเล 
%*m (ปุล.) udyama อุทฺยม ความพยายาม, อุตสาหะ 
%*an (นปุง.) udyāna อุทฺยาน สวน, อุทยาน 
%dar (คุณ.) udāra อุทาร ใจกว้าง 
%pkar (ปุล.) upakāra อุปการ อุปการะ, ช่วยเหลือ 
%pdez (ปุล.) upadeśa อุปเทศ ค าแนะน า, สั่งสอน 
%pay (นปุง.) upāya อุปาย อุบาย 

\ 

\Gved (ปุล.) ṛgveda ฤคฺเวท คัมภีร์ฤคเวท 
\ju (คุณ.) ṛju ฤชุ ตรง, ซื่อตรง 
\tu (ปุล.) ṛtu ฤตุ ฤดู 
\i; (ปุล.) ṛṣi ฤษิ ฤาษี 

@ 

@k (สัง.) eka เอก หนึ่ง 
@v (อัพย.) eva เอว นั่นเทียว 
@vm! (อัพย.) evam เอวม ฺ ดังนั้น, ฉันนั้น 
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Aae 

Aaedn (ปุล.) odana โอทน ข้าวสุก 

AaE 

AaE;x (ปุล.) auṣadha เอาษธ ยา, โอสถ 

k 

kq (ปุล.) kaṭa กฏ เสื่อ 
k{kq (ปุง., นปุง.) kaṇkaṭa กณฺกฏ หนาม 
k{Q (ปุล.) kaṇṭha กณฺฐ คอ 
kwm! (อัพย.) katham กถมฺ อย่างไร 
kwa (สตรี.) kathā กถา เรื่องราว 
kda (ปุล.) kadā กทา เมื่อไร 
kNya (สตรี.) kanyā กนฺยา สาวน้อย, ลูกสาว 
kip (ปุล.) kapi กป ิ ลิง 
kpael (ปุล.) kapola กโปล แก้ม 
kml (นปุง.) kamala กมล ดอกบัว 
kr (ปุล.) kara กร มือ 
ké[a (สตรี.) karuṇā กรุณา ความกรณุา 
klh (ปุล.) kalaha กลห การทะเลาะ, วิวาท 
kla (สตรี.) kalā กลา ศิลปะ 
kil (ปุล.) kali กล ิ ต่อสู้, แข่งขัน 
kLya[ (นปุง.) kalyāṇa กลฺยาณ ดี, งาม 
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kiv (ปุล.) kavi กวิ กวี, ผู้รู ้
kaÂn (นปุง.) kāñcana กาญฺจน ทอง 
kaNta (สตรี.) kāntā กานฺตา หญิงสาว 
kam (ปุล.) kāma กาม ความอยาก, กาม 
kar[ (นปุง.) kāraṇa การณ เหต ุ
karag&h (นปุง.) kārāgṛha การาคฤห คุก, เรือนจ า 
kaé{y (นปุง.) kāruṇya การุณฺย เมตตา, การณุย ์
kay (ปุล.) kāya กาย กาย, ร่างกาย 
kayR (นปุง.) kārya การฺย การงาน 
kal (ปุล.) kāla กาล กาล, เวลา 
kaó (นปุง.) kāṣṭha กาษฺฐ ไม ้
kasar (ปุล.) kāsāra กาสาร ทะเลสาบ 
ik<kr (ปุล.) kiṃkara กึกร คนใช้ 
ik<tu (อัพย.) kimtu กึตุ แต่ว่า 
ikir (ปุล.) kiri กิริ หมูป่า 
kIitR (สตรี.) kīrti กีรฺต ิ เกียรต ิ
kIz (คุณ.) kīśa กีศ ผอม 
kuKkur (ปุล.) kukkura กุกฺกุร สุนัข 
kuÇ (อัพย.) kutra กุตฺร ที่ไหน 
kumarI (สตรี.) kumārī กุมาร ี เด็กหญิง 
kuM-kar (ปุล.) kumbhakāra กุมฺภการ ช่างปั้นหม้อ 
kuzl (คุณ.) kuśala กุศล ฉลาด, ด ี
kusum (นปุง.) kusuma กุสุม ดอกไม ้
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kUp (ปุล.) kūpa กูป บ่อ 
kUmR (ปุล.) kūrma กูรฺม เต่า 
k«pa (สตรี.) kṛpā กฤปา ความกรณุา, สงสาร 
k«:[ (คุณ.) kṛṣṇa กฤษฺณ ด า 
kevlm! (อัพย.) kevalam เกวลม ฺ เดียว, เท่านั้น 
kaep (ปุล.) kopa โกป ความโกรธ 
kaez (ปุล.) kośa โกศ ขุมทรัพย ์
kaEmudI (สตรี.) kaumudī เกามุท ี แสงจันทร ์
³Ifa (สตรี.) krīḍā กฺรีฑา กรีฑา, การเล่น 
³aex (ปุล.) krodha โกฺรธ โกรธ 
Klez (ปุล.) kleśa เกฺลศ เจ็บปวด, เสียใจ, ทุกข์ 
]ma (สตรี.) kṣamā กฺษมา การให้อภัย 
]eÇ (นปุง.) kṣetra เกฺษตฺร นา, ทุ่ง 

o 

og (ปุล.) khaga ขค นก 
o¼ (ปุล.) khaṅga ขงฺค ดาบ 
oinÇ (นปุง.) khanitra ขนิตฺร จอบ 
ol (ปุล.) khala ขล คนร้าย, อันธพาล 

g 

g¼a (สตรี.) gaṅgā คงฺคา แม่น้ าคงคา 
gj (ปุล.) gaja คช ช้าง 
git (สตรี.) gati คต ิ การไป 
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gNxvR (ปุล.) gandharva คนฺธรฺว คนธรรพ ์
gmn (นปุง.) gamana คมน การไป 
gtRa (สตรี.) gartā ครฺตา หลุม 
gaÇ (นปุง.) gātra คาตฺร ขา, กิ่งก้าน 
gan (นปุง.) gāna คาน การร้อง 
gayk (ปุล.) gāyaka คายก นักร้อง 
igir (ปุล.) giri คิร ิ ภูเขา 
gIt (นปุง.) gīta คีต เพลง 
gu[ (นปุง.) guṇa คุณ คุณ, ความด ี
gué (ปุล.) guru คุร ุ ครู, อุปัชฌาย ์
g&h (ปุล.) gṛha คฤห บ้าน, เรือน 
g&hpit (ปุล.) gṛhapati คฤหปต ิ เจ้าบ้าน 
geihnI (สตรี.) gehinī เคหิน ี ภรรยา 
gaeÇ (นปุง.) gotra โคตฺร โคตร, เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ ์
gaep (ปุล.) gopa โคป คนเลี้ยงสตัว ์
gaepal (ปุล.) gopāla โคปาล คนเลี้ยงวัว, คนเลี้ยงสตัว์ 
¢Nw (ปุล.) grantha คฺรนฺถ งาน, ธุระ, หนังสือ 
¢h[ (นปุง.) grahaṇa คฺรหณ การจับกุม, กักขัง 
¢am (ปุล.) grāma คฺราม หมู่บ้าน 
¢I:m (ปุล.) grīṣma คฺรีษฺม ฤดูร้อน, หน้าร้อน 

" 

"q (ปุล.) ghaṭa ฆฏ หม้อ, ตุ่ม, โอ่ง 
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"i{fka (สตรี.) ghaṇḍikā ฆณฺฑิกา ระฆัง, กระดิ่ง 
"&t (นปุง.) ghṛta ฆฤต เนยใส 

c 

c (อัพย.) ca จ ด้วย, และ 
ckaer (ปุล.) cakora จโกร นกจโกระ 
c³ (นปุง.) cakra จกฺร ล้อ, จักร 
cNÔ (ปุล.) candra จนฺทฺร ดวงจันทร์ 
cap (ปุล.) cāpa จาป คันธนู 
caé (คุณ.) cāru จาร ุ สวย, งาม 
icÄ (นปุง.) citta จิตฺต จิต, ใจ 
icNta (สตรี.) cintā จินฺตา ความกังวล, กระวนกระวาย 
icr (คุณ.) cira จิร ยาวนาน, ยั่งยืน 
caer (ปุล.) cora โจร โจร 

D 

DaÇ (ปุล.) chātra ฉาตฺร นักเรียน, ลูกศิษย ์
Daya (สตรี.) chāyā ฉายา ร่ม, เงา 

j 

jgTkt&R (ปุล.) jagatkartṛ ชคตฺกรฺตฤ พระเจ้า, ผู้สร้างโลก 
jn (ปุล.) jana ชน ชน, ประชาชน 
jnk (ปุล.) janaka ชนก พ่อ, บิดา 
jnnI (สตรี.) jananī ชนน ี แม่, มารดา 
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jMbUk (ปุล.) jambūka ชมฺพูก สุนัขจิ้งจอก 
jra (สตรี.) jarā ชรา ชรา, ความแก ่
jl (นปุง.) jala ชล น้ า 
jlix (ปุล.) jaladhi ชลธ ิ ทะเล 
jv (ปุล.) java ชว ความเร็ว 
jait (สตรี.) jāti ชาติ เกิด, ชาติก าเนดิ 
jamat& (ปุล.) jāmātṛ ชามาตฤ ลูกเขย 
jal (ปุล.) jāla ชาล ตาข่าย 
ijþa (สตรี.) jihvā ชิหฺวา ลิ้น 
jIv (ปุล.) jīvana ชีว สิ่งชีวติ, สัตว ์
jIivt (นปุง.) jīvita ชีวิต ชีวิต 
jet& (คุณ.) jetṛ เชตฤ ผู้ชนะ 
}an (นปุง.) jñāna ชฺญาน ความรู ้
JyaeTSna (สตรี.) jyotsnā ชฺโยตฺสฺนา แสงจันทร ์

t 

t{ful (นปุง.) taṇḍula ตณฺฑลุ ข้าวสาร 
tt> (อัพย.) tataḥ ตตะ ด้วยเหตุนั้น, ดังนั้น 
tÇ (อัพย.) tatra ตตฺร ที่น่ัน 
tda (อัพย.) tadā ตทา เมื่อนั้น 
tny (ปุล.) tanaya ตนย ลูกชาย 
tnu (คุณ.) tanu ตนุ เล็ก, น้อย 
timöa (สตรี.) tamisrā ตมิสรฺา กลางคืน 
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té (ปุล.) taru ตร ุ ต้นไม ้
tl (นปุง.) tala ตล พื้น, พ้ืนดิน 
tara (สตรี.) tārā ตารา ดวงดาว 
talu (นปุง.) tālu ตาล ุ เพดาน 
itl (ปุล.) tila ติล งา 
tIr (นปุง.) tīra ตีร ฝั่ง, ท่า 
tuLy (คุณ.) tulya ตุลฺย เสมอภาค, เท่าเทียม 
tUl (ปุล.) tūla ตูล ฝ้าย, ส าล ี
t&[ (นปุง.) tṛṇa ตฤณ หญ้า 
t&:[a (สตรี.) tṭṣṇā ตฤษฺณา อยาก, กระหาย, โลภ 

d 

d] (คุณ.) dakṣa ทกฺษ ขยัน, หมั่นเพียร 
d{f (ปุล.) daṇḍa ทณฺฑ ไม้เท้า, การลงโทษ 
dirÔ (คุณ.) daridra ทริทฺร ยากจน, ขัดสน 
dzRn (นปุง.) darśana ทรฺศน ทรรศนะ, การมองเห็น 
dzRnIy (คุณ.) darśanīya ทรฺศนีย น่ารัก, น่าชม 
dix (นปุง.) dadhi ทธิ นมส้ม 
dNt (ปุล.) danta ทนฺต ฟัน, เขี้ยว 
dya (สตรี.) dayā ทยา ความสงสาร 
dat& (ปุล., นปุง.) dātṛ ทาตฤ ผู้ให้ 
daé[ (คุณ.) dāruṇa ทารุณ ทารุณ, โหดร้าย 
das (ปุล.) dāsa ทาส ทาส, คนรับใช้ 
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dasI (สตรี.) dāsī ทาส ี ทาสี, คนรับใช้ผู้หญิง 
idn (ปุล.) dina ทิน วัน 
idva (อัพย.) divā ทิวา กลางวัน 
idza (สตรี.) diśā ทิศา ทิศ 
dIn (คุณ.) dīna ทีน ยากจน 
dIp (ปุล.) dīpa ทีป ตะเกียง, ประทีป 
dI"R (คุณ.) dīrgha ทีรฺฆ ยาว 
du>o (นปุง.) duḥkha ทุะข ความทุกข์ 
duracar (ปุล.) durācāra ทุราจาร การประพฤติช่ัว 
dugR (นปุง.) durga ทุรฺค ความยาก, ล าบาก 
dugaR (สตรี.) durgā ทุรฺคา เจ้าแม่ทุรคา 
dujRn (ปุล.) durjana ทุรฺชน ทรชน 
dUt (ปุล.) dūta ทูต ทูต 
dUr (คุณ.) dūra ทูร ไกล 
dev (ปุล.) deva เทว เทวดา 
devta (สตรี.) devatā เทวตา เทวดา 
devI (สตรี.) devī เทว ี พระเทวี, นางฟ้า 
dez (ปุล.) deśa เทศ ประเทศ 
deh (ปุล.) deha เทห ร่างกาย 
dEv (นปุง.) daiva ไทว โชค, ลาภ, สมบัต ิ
ÔVy (นปุง.) dravya ทฺรวฺย ทรัพย์ 
Ôutm! (กิ.วิ.) drutam ทฺรุตม ฺ เร็ว, ไว 
iÔuj (ปุล.) dvija ทฺวิช พราหมณ ์
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ÖIp (ปุล., นปุง.) dvīpa ทฺวีป เกาะ, ทวีป 

x 

xn (นปุง.) dhana ธน ทรัพย์ 

xnpit (ปุล.) dhanapati ธนปติ 
เทพแห่งทรัพย์,  
ความร่ ารวย 

xink (ปุล.) dhanika ธนิก ผู้มีทรัพย์, เศรษฐ ี
xmR (ปุล.) dharma ธรฺม ธรรม 
ximRk (คุณ.) dharmika ธรฺมิก ผู้มีธรรม 
xra (สตรี.) dharā ธรา แผ่นดิน 
xat& (ปุล.) dhātṛ ธาตฤ ผู้สร้าง, พระเจา้ 
xaNy (นปุง.) dhānya ธานฺย ข้าวโพด, ธัญญพืช 
xIr (คุณ.) dhīra ธีร ผู้มีปัญญา 
xuv (คุณ.) dhuva ธุว แน่นอน 
xUtR (ปุล.) dhūrta ธูรฺต คนเจ้าเล่ห ์
xUil (สตรี.) dhūli ธูลิ ผง, ธุล ี
xenu (สตรี.) dhenu เธน ุ แม่โค 
Xyan (นปุง.) dhyāna ธฺยาน ฌาน 
Xvin (ปุล.) dhvani ธฺวน ิ เสียง 

n 

n (อัพย.) na น ไม ่
no (นปุง.) nakha นข เล็บ 
ngr (นปุง.) nagara นคร เมือง 
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ngrI (สตรี.) nagarī นคร ี ชาวเมือง 
nqI (สตรี.) naṭī นฏี นักแสดง, นักฟ้อน 
ndI (สตรี.) nadī นที แม่น้ า 
niNdnI (สตรี.) nandinī นนฺทิน ี เด็กหญิง 
nPt& (ปุล.) naptṛ นปฺตฤ หลานชาย 
nyn (นปุง.) nayana นยน ดวงตา 
nr (ปุล.) nara นร คน, มนุษย ์
nv (คุณ.) nava นว ใหม่ 
nag (ปุล.) nāga นาค ช้าง 
naqk (นปุง.) nāṭaka นาฏก ละคร, การแสดง 
nam (อัพย.) nāma นาม ช่ือ 
nayk (ปุง.) nāyaka นายก ผู้น า 
narI (สตรี.) nārī นาร ี หญิงสาว 
naivk (ปุล.) nāvika นาวิก ชาวทะเล, ทหารเรือ 
naz (ปุล.) nāśa นาศ การท าลาย, ความวิบัต ิ
inTym! (กิ.วิ.) nityam นิตฺยม ฺ เป็นนิตย์, เนืองนิตย ์
inix (ปุล.) nidhi นิธ ิ ขุมทรัพย ์
inNda (สตรี.) nindā นินฺทา การนินทา 
inpu[ (คุณ.) nipuṇa นิปุณ เชี่ยวชาญ 
inritzy (คุณ.) niratiśaya นิรติศย สมบูรณ์, ไม่มีที่เปรียบ 
inza (สตรี.) niśā นิศา กลางคืน 
inizt (คุณ.) niśita นิศิต คม 
in:k (ปุล.) niṣka นิษฺก เหรียญทอง 
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in:)l (คุณ.) niṣphala นิษฺผล ไรผ้ล, หมัน, เสียเปลา่ 
nIc (คุณ.) nīca นีจ ต่ า 
nIit (สตรี.) nīti นีติ การเมือง 
n&p (ปุล.) nṛpa นฤป พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา 
n&pit (ปุล.) nṛpati นฤปติ พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา 
n&Ty (ปุล.) nṛtya นฤตฺย การฟ้อน, การร า 
n&pTv (ปุล.) nṛpatva นฤปตฺว เจ้านาย, ราชวงศ ์
n&z<s (คุณ.) nṛśaṃsa นฤศ ส บาป, ช่ัว, เลว 
neÇ  (นปุง.) netra เนฺตฺร ดวงตา 

p 

p» (ปุล.) paṅka ปงฺก เปลือกตม, โคลน 
pÃr (ปุล.) pañjara ปญฺชร กรง 
pi{ft (ปุล.) paṇḍita ปณฺฑิต บัณฑิต, ผู้รู ้
p{y (ปุล.) pañya ปณฺย ราคา 
ptn (นปุง.) patana ปตน การตก, หล่น 
pÇ (นปุง.) patra ปตฺร ใบไม ้
pTnI (สตรี.) patnī ปตฺนี ภรรยา 
pd (นปุง.) pada ปท การเดิน, การก้าว 
pÒ (นปุง.) padma ปทฺม ดอกบัว 
przu (ปุล.) paraśu ปรศ ุ ขวาน 
pé; (คุณ.) paruṣa ปรุษ หยาบ, แข็งกระด้าง 
p[R (นปุง.) parṇa ปรฺณ ใบไม ้
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pvRt (ปุล.) parvata ปรฺวต ภูเขา 
pšv (ปุล., นปุง.) pallava ปลฺลว บ่อน้ า 
pvn (ปุล.) pavana ปวน ลม 
pzu (ปุล.) paśu ปศ ุ สัตว์, สตัว์เลีย้ง 
pa<su (ปุล.) pāṃsu ป าส ุ ฝุ่น 
paQ (ปุล.) pāṭha ปาฐ บทเรียน 
paQzala (สตรี.) pāṭhaśālā ปาฐศาลา โรงเรียน 
pai[ (ปุล.) pāṇi ปาณ ิ ฝ่ามือ 
pat (ปุล.) pāta ปาต การตก 
pad (ปุล.) pāda ปาท เท้า 
padp (ปุล.) pādapa ปาทป ต้นไม ้
paNw (ปุล.) pāntha ปานฺถ นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว 
pap (คุณ.) pāpa ปาป บาป, ช่ัว, เลว 
par (ปุล.) pāra ปาร ฝั่ง 
paiwRv (ปุล.) pārthiva ปารฺถิว พระราชา 
palk (คุณ.) pālaka ปาลก ผู้รักษา, ผูคุ้้มครอง 
ip{f (ปุล.) piṇḍa ปิณฺฑ ก้อนข้าว 
pIfa (สตรี.) pīḍā ปีฑา ความเจ็บปวด, บีบคั้น 
pIn (คุณ.) pīna ปีน อ้วน 
pu{y (นปุง.) puṇya ปุณฺย บุญ, ความด ี
puÇ (ปุล.) putra ปุตฺร บุตร, ลูกชาย 
punr! (อัพย.) punar ปุนรฺ อีก 
pur> (อัพย.) puraḥ ปุระ หน้า, ก่อน 
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pura[ (นปุง.) purāṇa ปุราณ ปุราณะ 
purI (สตรี.) purī ปุรี เมือง 
pué; (ปุล.) puruṣa ปุรุษ บุรุษ, ผู้ชาย 
puStk (นปุง.) pustaka ปุสฺตก หนังสือ 
pu:p (นปุง.) puṣpa ปุษฺป ดอกไม ้
pUja (สตรี.) pūjā ปูชา การบูชา 
p&WvI (สตรี.) pṛthvī ปฤถฺว ี แผ่นดิน 
àkaz (ปุล.) prakāśa ปฺรกาศ แสงสว่าง 
àja (สตรี.) prajā ปฺรชา ประชาชน 
à} (ปุล.) prajña ปฺรชฺญ นักปราชญ ์
à-a (สตรี.) prabhā ปฺรภา แสงสว่าง 
àsad (ปุล.) prasāda ปฺรสาท เลื่อมใส, ศรัทธา 
àacI (สตรี.) prācī ปฺราจ ี ทิศตะวันออก 
àa} (ปุล.) prājña ปฺราชฺญ นักปราชญ ์
àa[ (ปุล.) prāṇa ปฺราณ ชีวิต, ปราณ 
àawRna (สตรี.) prārthanā ปฺรารฺถนา ความปรารถนา 
àasad (ปุล.) prāsāda ปฺราสาท ปราสาท 
iày (คุณ.) priya ปฺริย ที่รัก, น่ารัก 
àIit (สตรี.) prīti ปฺรีต ิ ปีติ, พอใจ, ชอบใจ 

) 

)l (นปุง.) phala ผล ผลไม ้
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b 

bNxu  (ปุล.) bandhu พนฺธ ุ พวกพ้อง 
bl  (ปุล.) bala พล ก าลัง, พล 
bhu  (คุณ.) bahu พห ุ มาก 
ba[ (ปุล.) bāṇa พาณ ลูกศร 
bal (ปุล.) bāla พาล เด็กชาย 
balk (ปุล.) bālaka พาลก เด็กชาย 
bahu (ปุล.) bāhu พาห ุ แขน 
ibfal (ปุล.) biḍāla พิฑาล แมว 
ibNdu (ปุล.) bindu พินฺท ุ หยดน้ า 
ibMb (นปุง.) bimba พิมฺพ จาน 
bIj (นปุง.) bīja พีช พืช 
buiÏ (สตรี.) buddhi พุทฺธ ิ ปัญญา, รู้แจ้ง 
bux (ปุล.) budha พุธ ผู้มีปัญญา, ผูรู้้แจ้ง 
äaü[ (ปุล.) brāhmaṇa พฺราหฺมณ พราหมณ ์

- 

-i (สตรี.) bhakti ภกฺต ิ ความภักด ี
-ignI (สตรี.) bhaginī ภคิน ี น้องสาว 
-¼ (ปุล.) bhaṅga ภงฺค การท าลาย 
-Ô (นปุง.) bhadra ภทฺร ความดี, ประโยชน์ 
-y (นปุง.) bhaya ภย ภัย, ความกลัว 
-r (นปุง.) bhara ภร น้ าหนัก 
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-t&R (ปุล.) bhartṛ ภรฺตฤ สาม ี
-ar (ปุล.) bhāra ภาร ภาระ 
-ayaR (สตรี.) bhāryā ภารฺยา ภรรยา 
-a;a (สตรี.) bhāṣā ภาษา ภาษา 
i-]a (สตรี.) bhikṣā ภิกฺษา ทาน, ของบริจาค 
i-]uk (ปุล.) bhikṣuka ภิกฺษุก ผู้ขอ, ภิกฺษุ 
-Iit (สตรี.) bhīti ภีต ิ กลัว, อันตราย 
-Ut (นปุง.) bhūta ภูต สิ่งมีชีวิต, สัตว ์
-UtawR (ปุล.) bhūtārtha ภูตารฺถ ความจริง 
-Uit (สตรี.) bhūti ภูต ิ ความเจรญิ, รุ่งเรือง 
-Up (ปุล.) bhūpa ภูป พระราชา 
-Upit (ปุล.) bhūpati ภูปต ิ พระราชา 
-Uim (สตรี.) bhūmi ภูม ิ แผ่นดิน 
-Uir (คุณ.) bhūri ภูร ิ มาก 
-U;[ (นปุง.) bhūṣaṇa ภูษณ เครื่องประดับ 
-&Ty (ปุล.) bhṛtya ภฤตฺย คนรับใช้ 
-aeg (ปุล.) bhoga โภค โภคะ, สมบัต ิ
-aejn (นปุง.) bhojana โภชน อาหาร 
æmr (ปุล.) bhramara ภฺรมร แมลงภู ่

m 

mi]ka (สตรี.) makṣikā มกฺษิกา แมลงวัน 
mi[(ปุล.) maṇi มณ ิ แก้วมณ ี
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mi[kar (ปุล.) maṇikāra มณิการ ช่างแก้วมณี 
m{fp (ปุล.) maṇḍapa มณฺฑป ซุ้ม 
mit (สตรี.) mati มต ิ ความรู ้
mTSy (ปุล.) matsya มตฺสยฺ ปลา 
md (ปุล.) mada มท ความหยิ่ง, ยโส, อวดด ี
mdn (ปุล.) madana มทน กามเทพ 
midra (สตรี.) madirā มทิรา น้ าเมา, สรุา 
mxu (นปุง.) madhu มธุ น้ าผึ้ง 
mxukr (ปุล.) madhukara มธุกร ผึ้ง 
mNÇ (นปุง.) mantra มนฺตฺร มนต์, บทสวด 
mNd (คุณ.) manda มนฺท ช้า 
myUr (ปุล.) mayūra มยูร นกยูง 
mr[ (นปุง.) maraṇa มรณ ความตาย, มรณะ 
mharaj (ปุล.) mahārāja มหาราช มหาราช 
mihla (สตรี.) mahilā มหิลา ผู้หญิง 
mih; (ปุล.) mahiṣa มหิษ ควาย 
mhI (สตรี.) mahī มห ี แผ่นดิน 
mhaeTsv (ปุง.) mahotsava มโหตสฺว เทศกาล 
ma (อัพย.) mā มา อย่า 
ma<s (นปุง.) māṅsa ม าส เนื้อ 
maxuyR (นปุง.) mādhurya มาธุรฺย ความหวาน 
ma[v (ปุล.) māṇava มาณว มาณพ, ชายหนุ่ม 
magR (ปุล.) mārga มารฺค หนทาง, ถนน 
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mala (สตรี.) mālā มาลา พวงมาลัย, พวงดอกไม ้
mas (ปุล.) māsa มาส เดือน 
imÇ (นปุง.) mitra มิตฺร มิตร, เพื่อน 
imÇta (สตรี.) mitratā มิตฺรตา ความเป็นเพื่อน 
mua (สตรี.) muktā มุกฺตา ไข่มุก, มุกดา 
mui (สตรี.) mukti มุกฺต ิ ความหลดุพ้น 
muo (นปุง.) mukha มุข ปาก 
muOy (คุณ.) mukhya มุขฺย ส าคัญ, หัวหนา้ 
muin (ปุล.) muni มุนิ ผู้รู้, มุน ี
mUk (คุณ.) mūka มูก เงียบ, ใบ้ 
mUoR (ปุล.) mūrkha มูรฺข คนโง่ 
mUl (นปุง.) mūla มูล ราก, เหง้า, เท้า 
m&g (ปุล.) mṛga มฤค กวาง, เนื้อ 
m&Tyu (นปุง.) mṛtyu มฤตฺย ุ ความตาย 
m&du (คุณ.) adj, m, n มฤท ุ อ่อน, ละเอียด 
mex (ปุล.) megha เมฆ เมฆ 
mexjal (นปุง.) meghajāla เมฆชาล กลุ่มเมฆ 
meidnI (สตรี.) medinī เมทินี แผ่นดิน 
mel (ปุล.) mela เมล การรวม, การคบ 
mae] (ปุล.) mokṣa โมกฺษ ความหลดุพ้น 
maedk (นปุง.) modaka โมทก ของหวาน, ขนม 
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y 

y] (ปุล.) yakṣa ยกฺษ ยักษ ์
yjman (ปุล.) yajamāna ยชมาน ผู้บูชายัญ, ผู้บวงสรวง 
yÇ (อัพย.) yatra ยตฺร ที่ใด 
yit (ปุล.) yati ยต ิ ฤาษี, นักบวช 
yTn (ปุล.) yatna ยตฺน ความพยายาม, ความมานะ 
yÇ (อัพย.) yatra ยตฺร ที่ใด 
ywa (อัพย.) yathā ยถา ฉันใด 
yid (อัพย.) yadi ยท ิ ถ้า 
yNÇ (นปุง.) yantra ยนฺตฺร เครื่องยนต ์
yi:q (สตรี.) yaṣṭi ยษฺฏ ิ ไม้เท้า 
yack (ปุล.) yācaka ยาจก ขอทาน, ยากจก 
yaiÇk (ปุล.) yātrika ยาตฺริก ผู้แสวงบุญ 
yavt! (อัพย.) yāvat ยาวต ฺ ตราบใด 
yuÏ (นปุง.) yuddha ยุทฺธ การต่อสู้, การรบ 
yUw (นปุง.) yūtha ยูถ ฝูง, กลุ่ม 
yaejn (นปุง.) yajana โยชน โยชน์ (16 ก.ม.) 
yaex (ปุล.) yodha โยธ ทหาร, นักรบ 

r 

r]a (สตรี.) rakṣā รกฺษา การรักษา, การป้องกัน 
r (คุณ.) rakta รกฺต สีแดง 
rcnI (สตรี.) racanī รจน ี กลางคืน 
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rJju (สตรี.) rajju รชฺชุ เชือก 
rit (สตรี.) rati รต ิ ความยินด ี
rw (นปุง.) ratha รถ รถ 
rWy (ปุล.) rathya รถฺย ม้า 
rWya (สตรี.) rathyā รถฺยา ถนน 
rm[ (ปุล.) ramaṇa รมณ สาม ี
riv (ปุล.) ravi รวิ พระอาทิตย ์
rs (ปุล.) rasa รส รส 
rajpuÇ (ปุล.) rājaputra ราชปุตฺร ราชบุตร 
rajpué; (ปุล.) rājapuruṣa ราชปุรุษ ราชบุรุษ, มหาดเล็ก 
ra}I (สตรี.) rājñī ราชฺญ ี พระราชิน ี
raJy (นปุง.) rājña ราชฺย ราชสมบตั ิ
riZm (ปุล.) raṣmi รศฺม ิ รัศมี, แสง 
raiÇ (สตรี.) rātri ราตฺร ิ กลางคืน 
ram (ปุล.) rāma ราม พระราม 
rav[ (ปุล.) rāvaṇa ราวณ ราวณะ (ทศกัณฑ์) 
raiz (ปุล.) rāśi ราศ ิ กอง 
raedn (นปุง.) rodana โรทน การร้องไห ้

l 

lúm[ (ปุล.) lakṣmaṇa ลกฺษฺมณ พระลักษณ์  
lúmI (สตรี.) lakṣmī ลกฺษฺม ี พระนางลักษมี  
l¶vela (สตรี.) lagnavelā ลคฺนเวลา ความโชคด ี
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l"u (คุณ.) laghu ลฆ ุ สั้น 
l¾a  (สตรี.) lajjā ลชฺชา ความละอาย 
lta (สตรี.) latā ลตา เถาวัลย ์
ltag&h (นปุง.) latāgṛha ลตาคฤห ซุ้มเถาวัลย ์
llna (สตรี.) lalanā ลลนา หญิงสาว 
lv[ (สตรี.) lavaṇa ลวณ เกลือ, เค็ม 
la¼Ul (นปุง.) lāṅgūla ลางฺคูล หาง 
la- (ปุล.) lābha ลาภ ลาภ, สิ่งที่ได้มา 
il¼ (นปุง.) liṅga ลิงฺค เพศ 
laek (ปุล.) loka โลก โลก 
lae- (ปุล.) lobha โลภ ความโลภ 

v 

v<z (ปุล.) vaṃśa ว ศ วงศ์, ตระกูล, เชื้อสาย 
v« (ปุล.) vṛkta วกฺตฤ ผู้กล่าว 
vcn (นปุง.) vacana วจน ค าพูด 
vcnIy (คุณ.) vacanīya วจนีย สิ่งที่ควรพูด 
vÂk (ปุล.) vañcaka วญฺจก คนโกหก, หลอกลวง 
vTs (ปุล.) vatsa วตฺส เด็ก 
vx (ปุล.) vadha วธ นายพราน, การฆ่า 
vxU (สตรี.) vadhū วธู หญิงสาว 
vn (นปุง.) vana วน ป่า 
vr (คุณ.) vara วร ประเสริฐ, ด ี
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vrah (ปุล.) varāha วราห หม ู
v[R (ปุล.) varaṇa วรฺณ วรรณะ, สผีิว 
v;R (นปุง.) varṣa วรฺษ ฝน 
vLl- (ปุล.) vallabha วลฺลภ สามี, คนรัก 
vza (สตรี.) vaśā วศา ภรรยา 
vsNt (ปุล.) vasanta วสนฺต ฤดูใบไมผ้ล ิ
vsu (นปุง.) vasu วสุ ทรัพย์ 
vsuxa (สตรี.) vasudhā วสุธา แผ่นดิน 
vStu (นปุง.) vastu วสฺต ุ วัสดุ, สิ่งของ 
vSÇ (นปุง.) vastra วสฺตฺร ผ้า 
va (อัพย.) vā วา หรือ, หรือว่า 
vaca (สตรี.) vācā วาจา ค าพูด, วาจา 
vat (ปุล.) vāta วาต ลม 
vatayn (นปุง.) vātāyana วาตายน หน้าต่าง 
vapI (สตรี.) vāpī วาป ี สระน้ า 
vays (ปุล.) vāyasa วายส มงกุฎ 
vayu (ปุล.) vāyu วาย ุ ลม 
vair (นปุง.) vāri วาริ น้ า 
vas (ปุล.) vāsa วาส ที่อยู่ 
ivkar (ปุล.) vikāra วิการ การเปลีย่นรูป, พิการ 
ivkas (ปุล.) vikāsa วิกาส พัฒนาการ, ความก้าวหน้า 
iv¹ (ปุล.) vighna วิฆน อุปสรรค 
ivicÇ (คุณ.) vicitra วิจิตฺร หลากหลาย, แตกต่าง 
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iv*a (สตรี.) vidyā วิทฺยา ความรู ้
ivxut (สตรี.) vidhuta วิธุต สายฟ้า, ฟ้าแลบ 
ivna (อัพย.) vinā วินา เว้น 
ivnaz (ปุล.) vināśa วินาศ ความพินาศ 
ivpiÄ (สตรี.) vipatti วิปตฺต ิ ความวิบัติ, ความทุกข์ยาก 
iv-v (ปุล.) vibhava วิภว มั่งคั่ง, รวย 
v&Ï (คุณ.) vṛddha วฤทฺธ แก่, เฒ่า 
ivmagR (ปุล.) vimārga วิมารฺค หลงทาง, ประพฤติช่ัว 
ivyaeg (ปุล.) viyoga วิโยค ความวิโยค, พลดัพราก 
ivrav (นปุง.) virāva วิราว การร้องไห ้
ivvah (ปุล.) vivāha วิวาห การแต่งงาน 
ivivx (คุณ.) vividha วิวิธ ต่างๆ 
ivzuiÏ (สตรี.) viśuddhi วิสุทฺธ ิ ความบรสิุทธ์ิ 
ivñ (นปุง.) viṣva วิศฺว จักรวาล 
ivñas (ปุล.) viśvāsa วิศฺวาส ความมั่นใจ, เชื่อมั่น 
ivzal (คุณ.) viśāla วิศาล กว้าง, ไพศาล 
iv; (ปุล.) viṣa วิษ พิษ, ยาพิษ 
iv:[u (ปุล.) viṣṇu วิษณุ พระวิษณ ุ
ivhg (ปุล.) vihaga วิหค นก 
vIiw (สตรี.) vīthi วีถิ หนทาง 
vIr (ปุล.) vīra วีร นักรบ 
vIyR (นปุง.) vīrya วีรฺย วีรบุรุษ, ผู้กล้าหาญ 
v&] (ปุล.) vṛkṣa วฤกฺษ ต้นไม ้
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v&wa (อัพย.) vṛthā วฤถา เปล่า 
v&; (ปุล.) vṛṣa วฤษ วัว 
ved (ปุล.) veda เวท คัมภีร์พระเวท 
vE* (ปุล.) vaidya ไวทฺย หมอ 
Vyaº (ปุล.) vyāghra วฺยาฆฺร เสือ, พยัคฆ ์
Vyaix (ปุล.) vyādhi วฺยาธ ิ โรค 
ìIih (ปุล.) vrīhi วฺรีห ิ ข้าวเปลือก 
vuiÏ (สตรี.) vuddhi วุทฺธ ิ ความรู ้
veid (สตรี.) vedi เวท ิ เวที, แท่นบูชา 

z 

z»a (สตรี.) śaṅkā ศงฺกา ความสงสยั 
zQ (ปุล.) śaṭha ศฐ คนโกง, คนพาล 
zÇu (ปุล.) śatru ศตฺร ุ ศัตร ู
zcEs! (อัพย.) śacais ศไจส ฺ ช้าๆ 
zr (ปุล.) śara ศร ลูกศร 
zrIr (นปุง.) śarīra ศรีร ร่างกาย, สรรีะ 
zYya (สตรี.) śayyā ศยฺยา เตียง 
zv (นปุง.) ṣava ศว ศพ 
zSÇ (นปุง.) śatra ศสฺตรฺ อาวุธ 
zaoa (สตรี.) śākhā ศาขา สาขา, กิ่งไม ้
zaiNt (สตรี.) śānti ศานฺต ิ ความสงบ 
zala (สตรี.) śālā ศาลา ศาลา 
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zail (สตรี.) śāli ศาล ิ ข้าวสาล ี
zaSÇ (นปุง.) śātra ศาสฺตรฺ ความรู ้
izor (ปุล., นปุง.) śikhara ศิขร ยอด, บน 
izla (สตรี.) śilā ศิลา หิน, ศิลา 
izv (ปุล.) śiva ศิว พระศิวะ 
izvaly (ปุล.) śivālaya ศิวาลย วัดของพระศิวะ 
izizr (ปุล., นปุง.) śiśira ศิศิร ฤดูหมอกหรือฤดูน้ าค้าง 
izzu (ปุล.) śiśu ศิศ ุ เด็กทารก, เด็กน้อย 
iz:y (ปุล.) śiṣya ศิษฺย ศิษย์ 
zI;R (นปุง.) śīrṣa ศีรฺษ หัว, ศรีษะ 
zuk (ปุล.) śuka ศุก นกแก้ว 
zUÔ (ปุล.) śūdra ศูทฺร คนวรรณะศูทร 
z&gal (ปุล.) śṛgāla ศฤคาล สุนัขจิ้งจอก 
zae-n (คุณ.) śobhana โศภน ดี, งาม 
zae-a (สตรี.) śobhā โศภา ความงาม 
Zyam (คุณ.) śyāma ศฺยาม มืด, มัว 
Zyaimka (สตรี.) śyāmikā ศฺยามิกา ความมัวหมอง, ไม่บรสิุทธ์ิ 
ïÏa (สตรี.) śraddhā ศฺรทฺธา ความเชื่อ, ความศรัทธา 
ïÏey (คุณ.) śraddheya ศฺรทฺเธย น่าเชื่อถือ 
ïm (ปุล.) śrama ศฺรม กรรมกร, แรงงาน 
ïv[ (นปุง.) śravaṇa ศฺรวณ การฟัง, การไดย้ิน 
ïeó (คุณ.) śreṣṭha เศฺรษฺฐ ดีที่สุด, ประเสริฐทีสุ่ด 
ðaek (ปุล.) śloka โศฺลก โศลก, บทประพันธ์ 
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ñïU (สตรี.) śvaśrū ศฺวศฺร ู แม่ยาย 
ñet (คุณ.) śveta เศฺวต สีขาว 

s 

s<gm (นปุง.) saṃgama ส คม การประชุม, การรวมกัน 
s<gIt (นปุง.) saṃgīta ส คีต เพลง, การร้องเพลง 
s<dez (ปุล.) saṃdeśa ส เทศ ข่าวสาร, สาส์น 
s<deh (ปุล.) saṃdeha ส เทห ความสงสยั 
s<inix (ปุล.) saṃnidhi ส นิธ ิ ความใกล้ชิด 
s<-ar (ปุล.) saṃbhāra ส ภาร การจัดเตรียม, เตรียมพร้อม 
s<majRn (นปุง.) saṃmārjana ส มารฺชน การปัดกวาด 
siKw (นปุง.) sakthi สกฺถิ ขาอ่อน 
sio (ปุล.) sakhi สข ิ เพื่อน 
soI (สตรี.) sakhī สข ี เพื่อนผู้หญิง 
sÅv (นปุง.) sattva สตฺตฺว ความจริง, ความด ี
sTy (คุณ., นปุง.) satya สตฺย ความจริง, ความสัตย ์
sTym! (กิ.วิ.) adv สตฺยม ฺ จริงแท้ 
SwUl (คุณ.) sthūla สฺถูล อ้วน, ใหญ่ 
sda (อัพย.) sadā สทา ทุกเมื่อ 
sdacar (ปุล.) sadācāra สทาจาร ความประพฤตดิ ี
sNXya (สตรี.) sandhyā สนฺธฺยา พลบค่ า, เวลาเย็น 
s-a (สตรี.) sabhā สภา สภา, ที่ประชุม 
smra¼[ (นปุง.) samarāṅgaṇa สมรางฺคณ สนามรบ 
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smRw (คุณ.) samartha สมรฺถ สามารถ 
smaj (ปุล.) samāja สมาช ที่ประชุม 
smuÔ (ปุล.) samudra สมุทฺร ทะเล 
smuh (ปุล.) samuha สมุห การประชุม, การชุมนุม 
sMyk! (กิ.วิ.) samyak สมฺยก ฺ ด ี
spR (ปุล.) sarpa สรฺป งู 
svRÇ (อัพย.) sarvatra สรฺวตรฺ ในที่ท้ังปวง 
sh (อัพย.) saha สห พร้อมด้วย, พร้อมกับ,  
shsa (อัพย.) sahasā สหสา ทันที, ทันใด 
saxu (ปุล.) sādhu สาธ ุ ฤาษี, นักบวช 
sariw (ปุล.) sārthi สารถ ิ สารถี, คนขับรถ 
sarmey (ปุล.) sārameya สารเมย สุนัข 
sawR (ปุล.) sārtha สารฺถ คาราวาน, ขบวน 
sahs (นปุง.) sāhasa สาหส การผจญภัย, การเสี่ยงภัย 
is<h (ปุล.) siṃha สึห สิงห์โต 
is<hasn (นปุง.) siṃhāsana สึหาสน ราชบัลลังก ์
sIta (สตรี.) sītā สีตา นางสีดา 
suo (นปุง.) sukha สุข ความสุข 
sugiNx (คุณ.) sughandhi สุคนฺธ ิ มีกลิ่นหอม 
sucirt (นปุง.) sucarita สุจรติ การประพฤตดิ ี
sujn (ปุล.) sujana สุชน คนด ี
suNdr (คุณ.) sundara สุนฺทร สวยงาม 
suri- (คุณ.) surabhi สุรภ ิ มีกลิ่นหอม 
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suv[R (นปุง.) suvarṇa สุวรณฺ ทอง, สุวรรณ 
suv[Rkar (ปุล.) suvarṇakāra สุวรณฺการ ช่างทอง 
suóu (อัพย.) suṣṭhu สุษฺฐุ ด ี
sUd (ปุล.) sūda สูท พ่อครัว 
sUnu (ปุล.) sūnu สูน ุ ลูกชาย 
sUyR (ปุล.) sūrya สูรฺย ดวงอาทิตย์ 
s&i:q (สตรี.) sṛṣṭi สฤษฺฏ ิ การสร้าง (โลก) 
sena (สตรี.) senā เสนา กองทัพ 
senapit (ปุล.) senāpati เสนาปต ิ เสนาบด ี
sEink (ปุล.) sainika ไสนิก ทหาร 
saem (ปุล.) soma โสม น้ าโสม (ใช้ในพิธีบูชา) 
Stuit (สตรี.) satuti สฺตุต ิ บทสดุดี, บทสรรเสริญ 
Sten (ปุล.) stena เสฺตน ขโมย 
Swan (นปุง.) sthāna สฺถาน สถานท่ี 
Sneh (ปุล.) sneha เสฺนห ความรัก, ความเสน่หา 
Svß (ปุล.) svapna สฺวปฺน ความฝัน 
SvgR (ปุล.) svarga สฺวรฺค สวรรค ์
SviSt (อัพย.) svasti สฺวสฺต ิ การทักทาย, ร้องเรียก 
Svadu (คุณ.) svādu สฺวาทุ อร่อย 

h 

hr[ (นปุง.) haraṇa หรณ การน าไป 
hir[ (ปุล.) hariṇa หริณ กวาง 
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hlahl (นปุง.) halāhala หลาหล ยาพิษชนิดร้ายแรง 
hSt (ปุล.) hasta หสฺต มือ 
iht (คุณ.) hita หิต ประโยชน ์
ihm (นปุง.) hima หิม หิมะ 
ùdy (นปุง.) hṛdaya หฤทย หัวใจ 
ýs! (อัพย.) hyas หฺยส ฺ เมื่อวาน, วันวาน 

 


