
                                             คํานํา   
        หนังสือบาลีไวยากรณเปนหลักสําคัญในการศึกษามคธภาษา ทาน 
จัดเปนหลักสูตรของเปรียญธรรมตรอียางหน่ึง  นักศึกษาบาลีชั้นตนตอง 
เรียนบาลีไวยากรณใหไดหลักกอน  จึงจะเรียนแปลคัมภีรอ่ืน ๆ ตอไปได 
ผูรูหลักบาลไีวยากรณดี ยอมเบาใจในการแปลคัมภีรตาง ๆ เขาใจ 
ความไดเร็วและเรียนไดดีกวาผูออนไวยากรณ  แตการเรียนนั้น ถาขาด 
หนังสืออุปกรณแลว  แมทองแบบไดแมนยําก็เขาใจยาก  ทําใหเรียนชา 
ทั้งเปนการหนักใจของครูผูสอนไมนอย. 
        กองตํารามหากุฏราชวิทยาลัยไดคํานึงถึงเหตุนี้ จึงไดคิดสราง 
เครื่องอุปกรณบาลีทุก ๆ อยางใหครบบริบูรณ  เพ่ือเปนเครื่องชวยนัก- 
ศึกษาใหไดรับความสะดวกในเร่ือง  อุปกรณบาลีไวยากรณก็เปนเรื่องหน่ึง 
ที่จะตองจัดพิมพข้ึนใหเสร็จครบบริบูรณโดยเร็ว  ไดขอใหพระเปรียญ 
ที่ทรงความรูหลายทานชวยรวบรวบและเรียบเรียง  เฉพาะในเลมนี้ 
อธิบายนามตอนตน พระมหาบุญสงค  อตฺตคุตฺโต  ป.ธ.  ๖  วัดราชาธิวาส 
เรียบเรียง.  อธิบายนามตอนปลาย  กติปยศัพท  สงัขยา พระมหาจันทร 
โกสโล  ป.ธง ๕  วัดราชธวาส  เรียบเรียง. มโนคณะ  สัพพนาม  พระคร ู
มงคลวิลาศ  (ลัภ  โกสโล  ป.ธ. ๔)  วัดราชาธิวาสเรียบเรียง. อัพยยศัพท 
พระมหาพรหมา  าณคุตฺโต  ป.ธ.  ๖ วัดราชาธิวาส เรียบเรียง.  และมอบ 
ลิขสิทธิสวนท่ีเรียบเรียงในหนังสือเลมนี้  ใหเปนสมบัติของมหากุฏ- 
ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภตอไป.   
        กองตํารา ฯ  ขอแสดงความขอบใจทานผูรวบรวมและเรียบเรียง 
หนังสือเลมน้ีจนเปนผลสําเร็จไวในท่ีนี้ดวย. 
                                        กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๗  กันยายน  ๒๔๘๓  
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                                    อธิบายนามตอนตน   
            พระมหาบุญสงค  อตฺตคุตฺโต  ป.ธ.  ๖ วัดราชาธิวาส 
                                           เรียบเรียง 
        บรรดาสภาพทั้งมวล  ทั้งท่ีมีวิญญาณและหาวิญญาณมิได  ซึ่งได 
อุบัติข้ึนมาในโลก  จะเปนคน  สัตว  ภูเขา  ตนไม อยางใดอยางหนึ่ง 
ก็ดี  เมื่อยังไมมีใครสมมติเรียกชื่อวาอยางหน่ึงอยางนี้  สักแตวามีอยูเทาน้ัน 
ก็ยังไมทราบละเอียดวาคนหรือสัตวเปนตน  อีกนยัหน่ึง สิ่งท่ีนอมไปในคํา 
พูดของภาษาตาง ๆ คืออาจเรียกรูเขาใจกันไดตามความประสงค เรียกวา 
"นาม"  แปลวา "ชื่อ"  หรอืหมายความวามีอาการนอมไปในคําพูดของ 
ภาษาน้ัน ๆ ตามแตจะสมมติข้ึน.         
                                               ศัพท 
        สําเนียงก็ดี  อักษรทีใ่ชแทนสําเนียงก็ดี  ซึ่งปรากฏเปนถอยคําได 
เชน  ปุตฺโต  บุตร  ปฺวา  มีปญญา ทกฺโข  ขยัน  เหลาน้ีเปนตน 
เรียกวา  "ศัพท"  ถาสําเนียงชนิดใดไมใชถอยคํา  คือเปนสําเนียงที่ไม 
เปนภาษา  ดังคําวา  ปุ. ภิ.  อ.ู ห. เหลาน้ี และคําท่ีเปนกิริยาหรอื 
แมอยางอ่ืน ๆ คําชนิดนัน้ไมเรียกวาศัพท. คําพูดในภาษามคธแบงออก 
เปน ๒ ประเภท  คือ สัญชาติศัพทหรือชาติศัพทอยาง ๑,  สัญญัติศัพท 
อยาง ๑.  คําพูดดั้งเดิมอันคนหามูลมิไดวาเนื่องมาจากธาตุอะไร  หรือ 
ปรุงข้ึนจากธาตุอะไร  เปนวาจาที่ใชพูดกันมาแตโบราณ  เหมือนคําวา 
ก. น้ํา. ข.  ฟา.  ก.ุ  คําพูด  เปนตน  เรียกสัญชาติศัพทหรือชาติศัพท.  
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แมในภาษาไทยก็มีใชเหมือนกัน เชนคําวา  ดิน น้ํา ไฟ ลม เปนตน ลวน  
เปนคําเดิมทั้งส้ิน. คําพูดผสมซึ่งปรุงข้ึนจากธาตุและปจจัยตาง ๆ สําเร็จ 
โดยสาธนวิธีแหงนามกิตกบาง  อยางอ่ืนบาง  และบัญญัติวาศัพทนั้นหรือ 
คําน้ันเปนชื่อของสิ่งน้ันส่ิงน้ี หรือหมายความวาอยางนั้นอยางนี้  เหมือน  
อยางคําวา  ปุริโส บุรุษ  (ปุร+อิส)  ภกิฺขุ  ภิกษุ  (ภิกฺข+รู)  เปน 
อาทิ เรียกสัญญัติศัพท   ๆ นี้ในภาษาไทยก็มีใชเหมือนกัน  เชนคําวา 
โรงเรียน (โรง+เรียน ) รานคา  (ราน+คา)  เปนตน. 
                                        นามศัพท 
        คําน้ี  กคื็อนามและศัพทดังกลาวแลว  เปนแตรวมเขาดวยกัน 
แปลวาศัพทที่แสดงนามคือชื่อหรือสําเนียงที่แสดงนาม  อันหมายความ 
วาสําเนียงหรือเสียงที่บงถึงชื่อน้ันเอง  เรียกวา นามศัพท  ๆ นัน้แบงเปน 
๓ อยาง คือ  นามนาม  ๑ คุณนาม ๑  สัพพนาม ๑. 
                                         นามนาม 
        นามท่ีเปนชื่อของคน  สัตว ที ่สิง่ของ  และสภาพตาง ๆ เรียก 
นามนาม.  มนุษยทุกจําพวกซ่ึงมีอวัยวะคลายคลึงกัน  รวมเรียกวา 
"คน"  สัตวมุกจําพวกตางโดยชาง  มา โค  กระบือ  เปนตน  เปนสัตวมี 
เทาก็ตาม  ไมมีเทาก็ตาม  มีปกก็ตาม ไมมีปกก็ตาม หรือท่ีพิเศษนอก 
ไปจากน้ีก็ตาม  รวมเรียกวา "สัตว"  ของอยูเปนที่เชนแผนดินก็ดี  ของท่ี 
เนื่องกับแผนดินเชนตนไมหรือเรือนก็ดี  หรือส่ิงอ่ืน ๆ อันนับวาเปนที่ 
อยูอาศัย  รวมเรียกวา "ที่ "  สิ่งของทุกประเภทตางโดยเปนเครื่อง  
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อุปโภค เชนเสื้อผาหรือเครื่องใชอยางอ่ืน ๆ เปนตนก็ดี  เปนเครื่อง 
บริโภคตางโดยขาวน้ําเปนตนก็ดี รวมเรียกวา "สิ่งของ" สภาพหรือ 
ธรรมชาติตาง ๆ ตางโดยฌานและสมาบัติเปนตน  รวมเรียกวา  "สภาพ" 
ชื่อของคนเปนตนเหลาน้ี  เรียกวา  "นามนาม"  แปลวา "ชื่อของ 
สิ่งท่ีมีชื่อ."     
                                          สาธารนาม 
        นามนามน้ันยังแยกประเภทออกไปอีก  คือเปนนามท่ีทั่วไปแก 
สิ่งอ่ืนไดอยาง ๑ เปนนามท่ีไมทั่วไปอยาง ๑ นามท่ีทั่วไปแกคนสัตว 
ที่ อ่ืนได  เหมือนคําวา มนุสฺโส  มนุษย  ติรจฺฉาโน  สัตวดิรัจฉาน 
นคร  เมือง  เปนตน  เรียก  สาธารณนาม  แปลวานามที่ทั่วไป  หรือชื่อ 
ที่ทั่วไปอยาง ๑. 
                                        อสาธารณนาม 
        นามท่ีตรงกันขาม  คือเปนนามท่ีไมทั่วไป  เปนนามเจาะจง 
เฉพาะอยางหนึ่ง ๆ เหมือนคําวา  ทยฺยเทโส  ประเทศไทย  เอราวโณ 
ชางชื่อเอราวัณ  พิมฺพิสาโร  พระราชานามวาพิมพิสารเปนตน  เรียก 
อสาธารณนาม  แปลวานามที่ไมทั่วไป  หรือเปนชื่อที่เฉพาะไมทั่วไป. 
        หากจะมีคําถามวา คนไทยเปนนามประเภทไหน ?  คือเปน 
สาธารณนาม  หรือ สารธารณนาม  เมื่อเปนเชนนี้พึงเฉลยวา ขอน้ัน 
สุดแลวแตความหมาย  ถาประสงคจะใหคนไทยเปนสาธารณนามก็ได 
เพราะคนไทยมีทั่วไปในประเทศไทย  หากประสงคจะใหคนไทยเปน  
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อสาธารณนามก็ได  เพราะคนไทยมิไดมีทั่วไปแกคนทั้งโลก ม ีจีน แขก 
ฝรั่ง เปนตน  แมคําอ่ืน ๆ ที่เหมือนกับคําน้ี  ก็พึงทราบโดยนัยดงักลาว 
แลว.    
                                           คุณนาม 
        ธรรมดานามนามยอมมีลักษณาการประจําอยูทั้งสิ้น  และลักษณะ 
ของนามนามนั้นยอมมีหลายอยางตาง ๆ กัน  เชนคน  ยอมมีโง  ฉลาด 
สูง  ตํ่า ดํา ขาว  อวน  ผอม  เปนตน, ตนไม  ยอมมีงาม ไมงาม  เฉา 
สดชื่น  เล็ก  ใหญ  เปนตน, แมถึงสถานท่ีหรือส่ิงของอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน 
ดวยเหตุนี้  จึงตองมีคําพูดชนิดหน่ึงดังวาน้ัน สําหรับประกาศลักษณะ 
ของนามนามใหเปนที่เขาใจ  คือเปนเครื่องชวยใหรูจักนามนามน้ันชัด 
เจนข้ึนวา  นามนามน้ันมีลักษณะเชนไร  เชนคนก็ใหรูวาเปนคนประ- 
เภทไหน  โงหรือฉลาด  ดีหรือชั่วเปนตน เรียกคุณนาม  เพราะเปน 
นามท่ีแสดงลักษณะของนามนาม  ถามีแตนามนาม ไมมีคําคุณเขาประ 
กอบ  เมื่อยังไมรูไมเห็นเอง  ก็ไมอาจรูคุณลักษณะน้ัน ๆ ได เชน ปุริโส 
ชาย เราก็รูแตเพียงวาเขาเปนชายหาใชผูหญิงไม ยังมิไดแสดงใหรูคุณ 
ลักษณะซ่ึงเปนภาวะของเขา  ตอมีคุณนามซ่ึงแสดงลักษณะประกอบอยู 
ดวยดังเชนคําวา ปฺวา  ปุริโส บรุุษมีปญญา ดังน้ี  เราก็รูลึกซ้ึงเขาอีก 
วาผูชายที่ไดออกชื่อน้ัน  เปนคนมีปญญา  หาใชคนโงเขลาไม ในกาลบาง 
คราวถึงกับตองใชคุณนามเปนเครื่องหมายท่ีมีชื่อพองกัน ใหตางกันวา 
นั่นเปนคนน้ัน  นี่เปนคนน้ี  ซึ่งเรียกวาใหฉายาหรือมีฉายา มีใชทั้งภาษา 
ไทยและภาษามคธ  ในพากยมคธ  เชน  มหาปาโล  นายปาละใหญ  
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จุลฺลปาโล  นายปาละนอย  กาฬุทายี  พระอุทายีดํา  โลลุทายี  พระ-  
อุทายีเลอะเปนตน  ในพากยภาษาไทยเชน  นายแดงใหญ  นายแดงเล็ก 
หรือนายแดงเกา  นายแดงใหมเปนตน  คําท่ีแสดงลักษณะเหลานี้ 
ลวนเปนเครื่องหมายคุณนามท้ังส้ิน.            
                                  คุณนามแบงเปน ๓   
        ตามธรรมดาส่ิงท้ังปวง ยอมมีคุณลักษณะประจําอยูทุกชนิด 
ดังกลาวแลว  แมจะมีเหมือนกันก็จริง  แตก็ไมเสมอกันทั้งหมด ยอมมียิ่ง 
และหยอนกวากัน  ตัวอยาง  พระ ก. ฉลาด  พระ ข. ฉลาด พระ ค. 
ก็ฉลาด  เพียงเทาน้ีแสดงวาเปนพวกฉลาดดวยกัน  แตก็ยังยิ่งและหยอน 
สมมติวา พระ ก. เปนผูฉลาด  แตพระ ข.  ยังเฉียบแหลมยิ่งไปกวานั้น 
ตองจัดใหพระ ข.  เปนผูฉลาดกวาพระ ก. สวนพระ ค เปนผูฉลาดไม 
มีตัวจับ  คือหาผูเปรียบเสมอมิได  เปนยอดเยี่ยมกวาทุก ๆ คน  เชนนี ้
พระ ค. ตองนับวาฉลาดกวาพระ  ก. และพระ ข. จัดเปนฉลาดท่ีสุด 
แมสิ่งของท่ีไรวิญญาณก็เหมือนกัน  ยอมมีลักษณะแตกตางกันเปนชั้น 
สามัญชั้นกลางและดีเยี่ยม  โดยอนุมานน้ีจึงแบงคุณนามออกเปน ๓ ชั้น 
คือ  ปกติ  ๑ วิเสส  ๑  อติวิเสส  ๑. 
        ปกตินัน้  ไดแกคําคุณท่ีแสดงลักษณะสามัญ  คือเปนลักษณะ 
ธรรมดา ไมยิ่งไมหยอน  ไมถึงกับเปนชั้นยอดเยี่ยม  ไมมีอุปสคัและ 
ปจจัยเพ่ิมขางหนาหรือขางหลัง เชน  ปณฺฑิโต  เปนบัณฑิต  ปฺวา 
มีปญญา เปนตน. 
        วิเสสน้ัน  ไดแกคุณนามท่ีเปนชั้นปกตินั้นเอง  แตมีคําวา  "ยิ่ง"  
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หรือ "กวา"  เพราะมีกําหนด. คําใดมี อติ (ยิ่ง )  อุปสัคนําหนาปกติบาง   
มี ตร  หรือ อิย  อิยิสฺสก  ปจจัยตอทายศัพทปกติบาง  เชนคําวา 
อติปณฺฑิโต  เปนบัณฑิตยิ่ง  ปณฺฑิตตโร เปนบัณฑิตกวา กนิโย 
 นอยกวา ปาปยิสฺสโก เปนบาปกวา ดังน้ี  เมื่อพบศัพทดังกลาวน้ัน 
หรือศัพทอ่ืน ๆ ที่มีรูปเปนอยางเดียวกันกับศัพทเหลาน้ี  พึงเขาใจวา 
ศัพทเหลาน้ันเปนพวกวิเสส  เพราะแปลกจากชั้นปกติสามัญ  แตไมถึง 
กับเลิศที่สุด. 
        อติวิเสสน้ัน ไดแกคุณนามท่ีแสดงลักษณะดีหรือชั่วมากท่ีสุด 
หรือนอยท่ีสุด  เชนดีก็ดีอยางที่สุด ชั่วก็ชั่วอยางที่สุด  ไมใชดีหรือชั่ว 
ธรรมดา  หรอืยิ่งกวาสามัญเพียงเล็กนอย สังเกตตามภาษาไทยวา  "เกิน 
เปรียบ, ยิ่งนัก, ที่สุด"  แนบอยูกับศัพทอันแสดงลักษณะน้ัน.  สังเกต 
ตามภาษามคธมีอุปสัคและนิบาต  คือ  อติวิย  (เกินเปรียบ) นําหนา 
เชน  อติวิยปณฺฑิโต  เปนบัณฑิตเกินเปรียบ  เปนบัณฑิตยิ่งนัก หรือม ี
ตม. อฏิ.  ปจจัยแนบหลัง เชน  ปาปตโม  เปนบาปท่ีสุด  หีนตโม  เลว 
ที่สุด  กนิฏโ  นอยท่ีสุด  ดําดังวามานี้  หรือท่ียังไมไดนํามากลาว แตมี 
ลักษณะเชนนี้  พึงทราบวาเปนคุณนามชั้นอติวิเสสทั้งสิ้น. 
        อน่ึง คุณนามท่ีใชเปนคุณบทของนามนามหลายบท  จะใชคุณนาม 
เพียงบทเดียวก็ได  ถาเรียงอยูใกลนามนามท่ีเปนลิงคใด พึงประกอบให 
เหมือนนามนามท่ีเปนลิงคนั้น. ตัวอยาง  อฺาตโก คหปติ  วา คหปตานี 
วา พอเจาเรือนก็ดี  แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ (สิกขาบทท่ี  ๗ นสิสัคคิย) 
อฺาตโก อยูใกล  คหปติ  ซึ่งเปน ปุ.  แตเปนคุณของ  คหปตานี ดวย.  
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        ถานามนามเปนเอกวจนะหลายบทแตรวมคุณกัน  ก็ใชคุณนาม   
บทเดียวเหมือนกัน  แตมกัประกอบคุณนามเปนพหุวจนะ ดังคําวา 
เอกสฺมึ  สมเย นาโถ โมคฺคลฺลานฺจ  กสฺสป  คิลาเน  ทุกขฺิเต 
ทิสฺวา  โพชฺฌงฺเค  สตฺต  เทสยิ.  ในสมัยหน่ึง พระโลกนาถเจา ทรง 
เห็นทานโมคคัลลานะและทานกัสสปะผูเปนไขไดทุกข  จึงทรงแสดง 
โพชฌงค ๗ ประการ. (สวดมนต. ๒๓) ในอุทาหรณทั้ง ๒ นั้นควร 
สังเกตวา  ถาบทนามนามมี วา  ศัพทกาํกับอยู  มักประกอบบทวิเสสนะ 
เปนเอกวจนะ ถามี จ ศัพทกํากับอยู  มักประกอบบทวิเสสนะเปน 
พหุวจนะ ดังอุทาหรณไดแสดงไวแลวนั้น. 
                                       สัพพนาม 
        คําน้ีไดแกนามท่ีเปนชื่อสําหรับใชแทนนามนาม  ซึ่งออกชื่อมา 
แลวขางตน  เพ่ือมิใหเปนการซ้ําซากในเมื่อประสงคจะพูดถึงอีก  พึงด ู
คําอธิบายที่วาดวยสัพพนามขางหนาเถิด ในที่นี้พึงกําหนดเนื้อความ 
โดยยอ ๆ วา  สัพพนามนั้นแบงออกเปน ๒ คือ  ปุรสิสัพพนาม ๑ 
วิเสสนสัพพนาม ๑,  คําแทนชื่อคน, สัตว, ที,่ สิ่งของ. โดยตรงเชน 
เขา,  เจา, ทาน,  สู, เอง, มึง, ตามคําสูงและตํ่า  จัดเปนปุริสสัพพนาม 
คําแทนชื่อโดยความเปนบทวิเสสนะ คือแทนเพียงเพื่อใหรูความแน 
นอนและไมแนนอน  และเพ่ือใหรูระยะใกลหรือไกล  เชน ใด, นั้น, 
อยางใดอยางหนึ่ง, อ่ืน,  โนน,  เปนตน  จัดเปนวิเสสนสัพพนาม. 
                                 นามศัพทเนื่องถึงกัน         
        นามนาม คุณนาม  และสัพพนาม  ทั้ง ๓ นี้ ยอมเกี่ยวเนื่องถึงกัน 
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จะขาดเสียแตอยางใดอยางหน่ึงไมได  เหมือนโตะ  ๓ ขา  จะมีเพียงขา   
เดียวหรือ  ๒ ขา   ยอมต้ังใหตรงไมได  แมนามศัพททั้ง ๓ ก็เหมือนกัน 
จะมีแตนามนามอยางเดียว ก็ไมสําเร็จประโยชนสมมุงหมาย  เพราะมี 
แตเพียงชื่อหาไดมีลักษณะอาการวาเปนอยางไรไม  จึงตองอาศัยนามท่ี 
แสดงลักษณะ  เพ่ือใหรูวาดีชั่วอยางไร  ซึ่งเรียกวาคุณนาม  จะมีแต 
นามนามกับคุณนามเทานั้น  ก็ยังจัดวาเปนการบกพรองไมเพราะหู  ใน 
เมื่อจะตองออกชื่อบอย ๆ อาจทําใหเคอะเขินก็ได  ดวยเหตุนี้ จึงตองมี 
สัพพนามไวสําหรับแทนชื่อนามที่ไดออกชื่อมาแลวขางตน  ในนาม 
และสัพพนามจะเกิดข้ึนไมได  นามนามน้ันเหมือนรางกายหรือวัตถุสิ่ง 
ของ  คุณนามและสัพพนามเหมือนเงา  เมื่ออัตภาพรางกายเปนตนไมมี 
เงาจะเกิดมีข้ึนไดอยางไร  อน่ึง  ยามนามน้ี ยอมมีอํานาจบังคับใหคุณนาม 
และสัพพนาม  มลีิงค  วจนะ วิภัตติ  เสมอกับตนซ่ึงเปนเจาของประโยค 
แตนามนามน้ันอาจกลับเปนคุณหรือกิริยาก็ได ในเม่ือนําไปประกอบ 
กับปจจัยบางตัว  เชน  สหายตา ความเปนแหงบุคคลผูเปนสหาย 
 ปุตฺติยติ   ประพฤติเปนเพียงดังบุตร   เปนตน ก็แลพึงสังเกตนามศัพทที่ 
เกี่ยวเนื่องกัน   ดังตอไปนี้ :- 
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                                   นามศัพท    
 
 
 
 
 
        เมื่อผูศึกษาเขาใจลักษณะของนามศัพททั้ง ๓ นี้แลว จะตอง 
ทราบเครื่องประกอบของนามศัพทอีกตอไป  เพราะลําพังแตนามศัพท 
ยังใชการใหสําเร็จประโยชนไมได  เปนเหมือนรูปหุนที่ขาดคนชัก  รูป 
หุนจะยักยายแสดงทาทางอยางไร ๆ ยอมเปนไปไมได  ตอเม่ือมีคนชักจูง 
ยักยายแสดงทาทางเปนเรื่องเปนราวได ถึงนามศัพทก็เหมือนกัน  ถา 
ขาดเครื่องประกอบแลว  ยอมไมอาจยังประโยชนที่ตองการใหสําเร็จได 
ตอเมื่อไดประดับดวยเครื่องประกอบ  คือพรอมมูลดวยลิงค  วจนะ 
วิภัตติ แลว  จึงเปนการยังประโยชนใหสําเร็จดวยดี. 
                                         ลิงค 
        ธรรมดาส่ิงท้ังปวงยอมมีเพศ  คือเครื่องหมายประจําเสมอไป 
การใชนามนามก็ดี  คุณนามก็ดี  สัพพนามก็ดี  ในภาษามคธเน่ืองดวยลิงค  
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โดยตรงคือนามนาม  โดยออมคือคุณนามและสัพพนาม  และตอง    
ประกอบใหมีลิงคเปนอยางเดียวกันนามนาม  ในภาษามคธทานแบง 
คําพูดเปน ๓ ลิงค  คือ ปุลงิค  เครื่องหมายท่ีไมใชเพศชายและเพศหญิง ๑. 
ถึงจะจัดไวเปน ๓ ก็จริง  แตถึงดังน้ัน  เมื่อวาโดยตนเคาแลว  ก็มี 
เปน ๒ คือ  จัดตามกําเนิดอยาง ๑  จัดตามสมมติอยาง ๑.  จัดตาม 
กําเนิดนั้น  ไดแกจัดตามธรรมชาติของภาวะเชน  ปุริโส  ชาย จัดเปน 
ปุลิงค  อิตฺถี  หญิง  จัดเปนอิตถีลิงค  กุล  สกลุ จัดเปนนปุสกลิงค ที่ 
จัดตามสมมตินั้นคือจัดนอกธรรมชาติของส่ิงน้ันโดยความนิยมอยาง ๑ 
โดยการันตคือสระท่ีสุดศัพท  ซึ่งขัดกับธรรมชาตอัินเปนภาวะของตน 
อยาง ๑ เชน  ทาโร  เมีย คําวาเมีย  แทจริงเปนอิตถีลิงค  แตสมมติ 
ใหเปนปุลิงค  ภมูิ  แผนดิน ตามธรรมชาติตองเปนนปุสกลิงค  เพราะไม 
ใชเพศชายหรือหญิง  แตสมมติใหเปนอิตถีลิงค แมศัพทอ่ืน ๆ ซึ่งมี 
นัยเหมือนกัน  พึงเขาใจตามท่ีไดกลาวแลวขางตน. นามนามเปนลิงค 
เดียว  คือจะเปนลิงคใดลิงคหน่ึงในลิงคทั้ง ๓ เปนไดเฉพาะลิงคเดียว 
ก็มี  เปน ๒  ลิงค  คือจะเปนปุลิงคหรือนปุสกลิงค  แตจะเปนอิตถีลิงคไม 
ไดก็มี มูลศัพทอันเดียวมีรูปอยางเดียวเปลี่ยนแตสระที่สุดแหงศัพทเปน 
ได ๒ ลิงค  คือจะเปนปุลิงคหรืออิตถีลิงคก็ได แตจะเปนนปุสกลิงคไม 
ได (อุทาหรณตามแบบ) สวนคุณนามและสัพพนามเปนไดทั้ง ๓ ลิงค. 
        อน่ึง  มบีทบาลีซึ่งเปนคําของพระฎีกาจารย  ในมังคลัตทีปนี 
ภาค ๒ หนา ๔๒๙ วา ทีฆรชฺชุนา  พนฺธ  สกุณ  วิย  รชฺชุหตฺโถ  
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ปุริโส เทสนฺตร  ตณฺหารชฺชุมา  พนฺธ  สตฺตสนฺตาน  อภิสงฺขาโณ   
ภวนฺตร  เสิ  อาตายาติ  ภวเนตฺติ  อภิสังขาร  ยอมนําสันดานแหงสัตว 
ที่ตนผูกไวดวยเชือกคือตัณหาไปสูภพอ่ืนดวยตัณหานั้น  เหมือนบุรุษ 
มีเชือกในมือ  นํานกท่ีตนผูกแลวดวยเชือยาวไปสูประเทศอ่ืน เหตุนั้น 
ตัณหานั่นจึงชื่อวาภวเนตติ.  จึงนาจะสันนิษฐานวาศัพทที่เปนลิงคโดย 
กําเนิดจะไมสมมติใหเปนลิงคอ่ืนก็ได คือคงไวตามภาวะเดิม  คําวา รชฺชุ 
แทจริงก็เปนนปุสกลิงคโดยกําเนิด แตทานสมมติใหเปนอิตถีลิงค  สวน 
ในอุทาหรณที่ยกมาน้ันสอใหเห็นวาหาเปนไปตามสมมติไม คือเปน 
รชฺชุนา  แจกตามแบบ  นปุ.  ยุกติอยางไรขอนักบาลีพิจารณาดูเถิด. 
                                             วจนะ 
         สิ่งท้ังปวงท่ีผูพูดกลาวถึงมากบางนอยบางเปนธรรมดา  เพ่ือจะให 
ผูฟงเขาใจเนื้อความและจํานวนมากนอย ทาจึงบัญญัติวจนะไวโดยทั่ว 
ไปเปน ๒ เวนแตพวก  ภควนฺตุ  ศัพท  แบงเปน ๓ วจนะ ดังกลาว 
ขางหนา  คําพูดที่มุงหมายเอาของสิ่งเดียวหรือบุคคลผูเดียว  เรียกเอก- 
วจนะ ถามุงหมายตรงกันขามคือหมายเอาของหลายส่ิงหรือบุคคลหลาย 
คนต้ังแต ๒ ข้ึนไปเรียกวาพหุวจนะ  เชน  ปุริโส  ชายคนเดียว  เปน 
เอกวจนะ  ปุริสา  ชายหลายคน  เปนพหุวจนะ.         
        การกําหนดรูเอกวจนะและพหุวจนะนี้  ทานใหกําหนดท่ีสุดของ 
ศัพท  เพราะที่สุดศัพทนั้นจะบอกใหรูวาเปนวจนะอะไร  แตมีศัพท 
ที่ทําใหกําหนดยาก  เพราะเอกวจนะกับพหุวจนะมีรูปเหมือนกัน  เชน 
เสฏ ี  อาจเปนได  ๒ วจนะ  แตมีสังเกตเพ่ือใหรูได  คือใหกําหนด  
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ที่บทวิเสสนะและบทกิริยาอาขยาต  หรือกิริยากิตกในประโยคน้ัน ๆ  
เชน  โส เสฏ ี, เต  เสฏ ี, เสฏ ี   คจฺฉติ, เสฏ ี  คจฉฺนฺติ,  
เสฏ ี  คโต,  เสฏ ี  คตา  เปนตน  ก็อาจทราบไดวาเปนวจนะอะไร 
เพราะบทวิเสสนะก็ดี  บทกิริยาอาขยาตหรือบทกิริยากิตกก็ดี  ยอมเปน 
เหมือนเครื่องสองวจนะใหชัดเจน  ผูศึกษาพึงกําหนดใหดี. 
        ยังมีวจนะอีก ๒ ประเภท  คือทฺวิวจนะและเทฺววจนะ ในวจนะ 
ทั้ง ๒ นี้  มีความหมายตางกัน  ทฺวิวจนะ หมายความวาส่ิงของหรือ 
บุคคลท่ีพูดถึงน้ันมีเพียง ๒ ไมถึง  ๓ แตไมใชเพียง ๑. คําวาเทฺววจนะ 
หมายความวาศัพทที่จะแจกดวยวิภัตติเปนได  ๒ วจนะคือท้ังเอกวจนะ 
และพหุวจนะ เพราะบางศัพทเปนไดแตเอกวจนะ  เปนพหุวจนะไมได 
เชน  อตฺต  ศพัท เปนตัวอยาง  บางศัพทเปนไดแสดงไวแลวน้ัน  เชน  ปจฺ 
เปนตน เชนเดียวกับคําท่ีวา ทฺวิลิงคเปนได  ๒ ลิงค  ไตรลิงคเปน 
ได ๓ ลิงค. 
        วจนะน้ันมีลักษณะอาการคบลายสังขยา  เพราะตางก็นับจําแนกมี 
ความหมายในวัตถุสิ่งของหรือบุคคลใหรูจํานนวามีเทาไร  แตวจนะท่ี 
เปนพหุวจนะมีความหมายกวางกวาสังขยา  เพราะต้ังแต  ๒ ข้ึนไปเปน 
พหุวจนะท้ังนั้น  มิไดจํากัดจํานวนเทาไร  สวนสังขยาแมจะมาก 
สักเทาไร  กม็ีกําหนดจํานวนวามีเทานั้นเทาน้ี  รวมความวาพหุวจนะมี 
การนับโดยมิไดมีขอบเขตวาเทาไร  สังขยามีขอบเขตวามีเทาน้ันเทาน้ี 
และวจนะนี้ที่ใชในนามศัพทเมื่อประกอบกับศัพทแลวเปนเคร่ืองหมาย 
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วิภัตติ  สวนวจนะในอาขยาตยอมเปนเครื่องหมายบุรุษ  อนึ่ง  วจนะน้ัน   
ใชเปนเครื่องหมายความเคารพ  เชนผูนอยจะพูดกับผูใหญแมคนเดียว 
โดยความเคารพ ทานนิยมใหใชพหุวจนะ  มีแตลิงคกับวจนะเทาน้ัน 
ยังไมพอ  ตองมีวิภุตติเขาประกอบ  วิภัตตินั้นเปนเครื่องหมายใหรู  
วจนะไดประการ ๑ นามศัพทจึงจะใชใหสําเร็จประโยชนไดดี. 
                                        วิภัตติ 
        ศัพทนี้ แปลวา  แจกหรือจําแนกศัพทใหมีเนื้อความเน่ืองถึงกัน 
ตามภาษาที่มีทั่วไป  ในประเภทศัพทที่ไมใชพวกอัพยยศัพท  ลิงคก็ดี 
วจนะก็ดี  ตองอาศัยวิภัตติชวยอุปภัมภสําหรับกําหนด  เพราะในปุลิงคฺ 
อิตถีลิงค  และนปุสกลิงค  ตางก็มีวิธีแจกไมเหมือนกัน อน่ึง  วิภัตติกับ 
อายตนิบาตคือคําตอก็หาเหมือนกันไม สิ. อ. โย. เปนตน  เรียกวิภัตติ. 
ซึ่ง,  ดวย,แต,  จาก, ของ, เพ่ือ,  เปนตน เรียกอายตนิบาต  บรรดา 
ศัพทประกอบดวยวิภัตติทุกเหลา  จะมีอายตนิบาตทุกศัพทก็หาไม  ตาม 
ธรรมดาอายตนิบาตเนื่องจากวิภัตติแหงนามนามและปุริสสัพพนาม อัน 
ไดแก  ต,  ตุมฺห,  อมฺห.  ศัพท  โดยตรง หรือ ก ึศพัทบางคําเทาน้ัน 
นอกจากน้ีหามิไม  เชนศัพทที่เปนปฐมาวิภัตติไมเนื่องดวยอายตนิบาต 
เพราะเปนประธาน  ที่เนื่องนั้นต้ังแตทุติยาวิภัตติเปนตนไป  และที่ตอง 
แปลอายตนิบาตในทุติยาวิภัตติเปนตนก็เฉพาะตัวนามนามและสัพพนาม 
สวนคุณนามไมตองแปลออกชื่ออายตนิบาต  แตถาคุณยามใชเพ่ิมนามก็ 
ตองแปลดวย สวนปฐมาวิภัตติที่นิยมแปลวา  อันวา เปนเพียงสํานวนใน 
ภาษาไทยเหน็บเขามาเพ่ือมิใหเคอะเขินเทาน้ัน หากจะไมมีก็ไมเปนการ 
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เสียหายอยางไร  วิภัตตินั้นวาโดยหมวดมี ๒ หมวด คือ  เอกวจนะหมวด ๑ 
พหุวจนะหมวด  ๑ โดยหมูมี  ๗ คือ  ต้ังแตปฐมาวิภัตติจนถึงสัตตมี- 
วิภัตติ.    
         อน่ึง  คําแปลวิภัตติในนามยังไมสิ้นเชิง  เพราะในวากยสัมพันธ 
ยังมีเพ่ิมเติม เชนทุติยาวิภัตติแปลวา  ยัง กะ  เฉพาะ ไดอีก  พึงดใูน 
วายกสัมพันธนั้นเถิด  ในวิภัตติ  ๗ หมูนั้น  ปฐมาวิภัตติยังแบงออกเปน 
ลิงคัตถะ  กัตตา  และวุตตกรรม  สําหรบัประธานอยาง๑  อาลปนะ 
คําสําหรับรองเรียกอยาง ๑ โดยวิธีสัมพันธ  พึงรูวา  อาลปนะ กไ็มมี 
อายตนิบาต  แมเวลาแปลจะมีคําวา แนะ, ดูกอน, ขาแต. ก็เปนเพียง 
สํานวนในภาษาไทยเทาน้ัน  หากจะไมใชก็ไมเปนการเสียหายแตอยางใด 
วิภัตตินั้นเรียงตามลําดับปูรณสังขยาวาที่  ๑ ที ่๒ จนถึงท่ี ๗  และมีคํา 
ใชแทนซ่ึงความหมายตรงกัน ดังน้ี :- 
                ที ่๑  ปฐมาวิภัตติ    =   ปจจัตตวจนะ 
                 "  ๒  ทุติยา     "       =   อุปโยควจนะ 
                 "  ๓  ตติยา     "        =   กรณวจนะ 
                 "   ๔  จตุตถี    "        =   สัมปทานวจนะ 
                 "   ๕   ปญจมี  "        =   อปาทานวจนะ 
                 "   ๖   ฉัฏฐี      "        =    สามีวจนะ 
                 "   ๗   สัตตมี   "        =    ภุมมวจนะหรืออธิกรณวจนะ. 
        ในวากยสัมพันธแสดงถึงวิภัตติเหลาน้ีวาใชในอรรถตาง ๆ กัน 
ผูตองกายทราบความพิสดารพึงตรวจดูในวากยสัมพันธนั้นเถิด.  
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        วิภัตตินามกับวิภัตติอาขยาตเหมือนกันโดยชือ่ก็จริง  แตมีความ  
หมายตางกัน คือวิภัตตินามเม่ือลงที่ทายศัพทเปนเคร่ืองหมาย  ลงิค  
วจนะ  และอายตนิบาต  เพ่ือบอกใหรูวาเปนลิงคอะไร  วจนะอะไร 
และจะใชอายตนิบาตไหนจะเหมาะกัน  วิภัตติอาขยาย  เมื่อลงที่ทายธาตุ 
เปนเครื่องหมาย  กาล  บท  วจนะ  บรุุษ วาจก  และปจจัย  ทั้งนี้ 
เพ่ือสองเนื้อความใหชัดเจนข้ึนกวาปกติ. 
                                        การันต 
        คําน้ีไดแกสระที่สุดอักษรหรือท่ีสุดศัพท  คําวา  อะ การันตคือ 
สระที่ทายศัพทมีเสียงปรากฏเปน อะ  เชน  ปุริสะ  กุละ  เปนตน  แม 
คําวา  อิ การนัต  จนถึง  อู  การันตกน็ัยนี้  บาลีภาษานิยมวา  สระ ตอง 
อยูหลังพยัญชนะ ทําใหพยัญชนะตองออกเสียงไปตาม  เวลาเขียนเปน 
อักษรไทยทุกวันนี้  สระอะเมื่อลงทายพยัญชนะ  ไมตองเขียนไว  เปน 
อันเขาใจกันไดวามีเสียง  อะ  อยาง ปุริสะ  ก็คงมีสระอะอยูหลังนั่นเอง. 
        ในนามนามและคุณนามนั้นทานจัดการันตตามแบบท่ีใชสาธารณะ 
ทั่วไปมากน้ัน  ดังนี้ :- 
        ปุลิงคมีการันต ๕ คือ อ.  อิ.  อี.  อุ. อู. 
        อิตถลีิงคมีการันต ๕ คือ  อา. อิ. อี. อุ. อู. 
        นปูสกลิงคมีการันต ๓ คือ  อ. อิ. อุ. 
        โค ศัพท ทานวาเปน  โอ การันต ในปุลิงคและนปุลิงค  ศัพท 
ทั้งหลายวาดวยการันต  พึงสังเกตการันตอันพองกันหรือพวกกติปยศัพท 
ซึ่งมีการันตพองกันกับสาธารณาการันต  พึงพิจารณาวาศัพทไหนเปน  
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ลิงคอะไรแจกตามแบบไหน  เชน  อนิฺท ปภา อิทธฺิ  หตฺถี  มจจฺุ   
จมู  เหลาน้ี  ยอมมีวิธีแจกไมเหมือนกันดวยอํานาจลิงคและประเภท 
ของศัพท  เพราะฉะนั้น  เม่ือเห็นศัพทนั้น ๆ จงใครครวญใหดีวาเปน 
ลิงคอะไร  เมื่อทราบลิงคก็อาจทราบไดวาแจกตามแบบไหน วิธีแจก 
และการเปลี่ยนแปลงวิภัตติในเวลาแจก ทานไดแสดงไวบริบูรณแลว 
ผูศึกษาพึงสังเกตดูใหดี  เพราะทานอธิบายไวขางทายของแบบแจกใน 
การันตนั้น  ๆ ถึงวิธีเปลี่ยนวาทําอยางไร  เอาการันตคือสระท่ีสุดศัพท 
กับตัววิภัตติเปนอยางไร  ก็ชัดเจนทุกแหง  เชน  ปุรสิ มี อะ เปนที่สุด 
รวบกับ  ส ิ วิภัตติ  ทานใหเอาเปน  โอ  [ อะ+ส ิ= เอ ]  จึงเปน 
ปุริโส  แมตัวอ่ืน  ๆ ก็เชนนั้น  เชน  อะ กับ  โย  ปฐมาวิภัตติเปน อา 
[ อะ+ โย=อา ] อะ กับ  โย  ทุติยาวิภัตติเปน เอ  [ อะ+ สิ =โอ ]  จึงเปน 
ปุริสา  ปุริเส เปนตน  แมวิภัตติอ่ืนการันตอ่ืนในไตรลิงคก็พึงเขาใจ 
ตามน้ี  โดยดอูธิบายทายแบบแจกในการันตทั้งปวงเถิด. 
        อิ อี  การันตในอิตถีลิงคมีกลเม็ดอยูบาง  อันผูศึกษาพึงสังเกต 
ใหดี  เชน  นาริย,  โพธิยล  ทาสิย  เปนตน  ผูไมทันพิจารณา 
อาจตอบวาเปนสัตตมีวิภัตติอยางเดียวเปนวิภัตติอ่ืนไมได  แทจริงเปน 
วิภัตติอ่ืนก็ได  คือเปนทุติยาวิภัตติ ทานใหอุทาหรณไววา  ตเถว 
ตฺว  มหาวีร  พุชฺฌสฺสุ  ชนิโพธิย  ขาแตพระมหาวีระ  ขอพระองค 
จงตรัสรูซึ่งโพธิญาณของพระชินะอยางนั้นทีเดียว จะเห็นไดวา ชินโพธิย 
เปนทุติยาวิภัตติ  หาใชสตัตมีวิภัตติไม  แมศัพทอ่ืน ๆ ที่ไดยกข้ึน 
กลาวแลวก็พึงทราบโดยนัยนี้  ในคัมภีรมูลกัจจายนะ๑ใหคําอธิบายวา 
 
๑.  มูลกจฺจายน. สูตรท่ี ๑๒๓. หนา ๒๒๔.  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 17 

เพราะเอา อ  วิภัตติเปน  ย  จึงสําเร็จรูปเปนเชนนั้น  ดังสูตรที่มาน้ันวา  
อ  ยมีโต  ปสฺาโต  แตหนา  อี อันชือ่  ป.  เอา อ  วิภัตติ 
เปน ย  ได.   
                                        ขอควรสังเกต 
        การันต  วิภัตติ  วจนะ  มีรูปเหมือนกันก็มี  เชน  อ ิอี อ ุอ ู
ในปุลิงคและอิตถีลิงคตางมีดวยกัน หรือ อ อ ิ อุ  ในนปุสกลิงค 
ก็ซ้ํากับปุลิงคทั้งหมด  และซ้ํากับอิตถีลิงคบางตัว  ขอน้ีเมื่อแจกวิภิตติ 
แลว  ก็มรีูปตางกันออกไปบางเหมือนกันบาง  ที่มีรูปตางกัน  เปนอัน 
เขาใจไดวาเปนการันตในลิงคไหน แตที่มีรูปเหมือนกันควรสังเกต 
ศัพทที่เนื่องกันคือคุณนามและวิเสสนะ  ถามีกิริยากิตกอยูดวยก็สังเกต 
งายข้ึน  เพราะกิริยากิตกมี  อะ เปนที่สดุโดยมาก  เชน  กโรนฺต เมื่อ 
จะใหเปนปุลิงค  ก็เปน  กโรนฺโต  อิตถีลิงคเปน กโรนฺตี  นปุสกลิงค 
เปน  กโรนฺต  นี้แจกดวยปฐมาวิภัตติ  เม่ือศัพทนามนามท่ีมีการันต 
เหมือนกันใน ๓ ลิงคเปนปฐมาวิภัตติ  เอกวจนะซ่ึงมีรูปเหมือนกัน 
เชนปุลิงค  มนุิ  อิตถลีิงค  รตฺติ  นปุสกลิงค  อกขฺิ เม่ือเราเห็นศัพท 
เหลาน้ีแลว  ควรสังเกตถึงศัพทคุณนามหรือกิริยากติก  เชนทีล่ง  อนฺต 
ปจจัย  ปุลิงคปฐมาวิภัตติเปน  อนฺโต  เชน  กโรนฺโต  อิตถลีิงค  เปน 
อนฺตี  เชน  กโรนฺตี  นปุสกลิงคเปน  อนฺต  เชน  กโรนต  เปนตน 
หรือจะสังเกตท่ีสัพพนามก็ได  ถามีอยู  เพราะสัพพนามมีวิธีแจกวิภัตติ 
ในลิงคทั้ง ๓  ตางกัน  เฉพาะ  ตุมฺห  อมฺห  เทาน้ันที่เปนปุลิงค  อิตถ-ี  
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ลิงคแจกอยางเดียวกัน  สวนสัพพนามอื่น  ๆ มีแบบแจกประจําใหลิงค   
เหลาน้ัน  ในประเทศท่ีมีสัพพนามอยูดวย เปนการงายตอการสันนิษฐาน 
ลงไปวาเปนลิงคใดแน  เชนมีสัพพนามอยูวา  เอโส  เอสา  เอต ๓ คําน้ี 
ก็เปนการบอกชัดอยูแลววา เปนลิงคอะไร  เอโส  เปนปุลิงค  ถาเปน 
วิเสสนะของศัพทที่มีอิการันตเชน  เอโส  สมาธ ิ  เราจะรูวา สมาธิ 
เปนปุลิงค  เพราะ  เอโส  สัพพนามเปนเครื่องบอก  และเม่ือเห็นศัพท 
วา  ชลฺลิ เปนอิตถีลิงค  ในนปุสกลิงคก็เชนเดียวกัน  เชน 
เอต  อกฺข ิ เปนตน  แมในวิภัตติอ่ืน ๆ ก็พึงสังเกตตามลิงคโดยวิธีนี้ 
ก็จะรูไดวาการันตนั้นเปนการันตของลิงคอะไรแน. 
        สวนวิภัตติ  เวลาแจกแลวในลิงคเดียวกันพองกันบาง  เชนจุตตถี 
ฉัฏฐีวิภัตติ  ขอนี้สังเกตอายตนิบาตประจําวิภัตตินั้น ๆ วาอยางไหน 
จะเหมาะสมกวา  แลวก็แปลอยางวิภัตตินั้น สวนท่ีตางลิงคมีรูปเหมือน 
กันบาง  เชน  ปุริสาย กับ  กฺาย  สขุาย  เหลาน้ีมีรูปเหมือนกัน  ขอน้ี 
เราตองสังเกตและอาศัยความจําหมายไว  ในเมื่อพบศัพทเหลานี้ในที่ 
อ่ืน ๆ คือเปนวิภัตติอ่ืนอยู  วามีรูปเปนอะไร  เปนลิงคใดแน  แลวนํา 
มาสันนิษฐานข้ึนขาดในที่นี้วา  ปุริสาย  เปนปุลิงค  เปนจตุตถีวิภัตติ 
เพราะเอาอะที่สุดของ  ปุริส  กับ ส จตุตถวีภัตติเปน  อาย จึงเปนเชน 
นั้น สุขาย  กเ็ปลี่ยนเชนนั้นเหมือนกัน  แต  สุข  ศัพทเปนปุสกลิงค 
เพราะในท่ีอ่ืนมีปรากฏอยูดื่นดาด วา สุข  สวน  กฺาย  ยอมรูจาก 
ที่มาแหงอ่ืนวาเปนอิตถีลิงคโดยกําเนิดวาเปน  อา การันต  อีกอยาง  
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หน่ึง  วิธีสังเกตศัพททั้ง ๓  นี ้ ถามี  คุณนาม  สัพพนาม  และกิริยา-   
กิตกอยูดวยก็จะเขาใจไดงายข้ึน  วาเปนลิงคอะไรแน  เพราะศัพท 
เหลาน้ีมีแบบแจกคงเดิม.  
        อน่ึง ในปุลิงค  อิ อี  อารันต  ปฐมาวิภัตติ  และทุติยาวิภัตติ 
พหุวจนะ  กับจตุตถีวิภัตติ  และฉัฏฐีวิภัตติ  เอกวจนะ  มักมีรปู 
เหมือนกัน  เชน  เสฏ ิโน  เปนตน  ขอน้ีก็มีสิ่งควรสังเกตอยูบาง 
คือ คุณนาม  สัพพนาม  กิริยากิตก  มักจะประกอบวิภัตติไดใหเห็น 
ปรากฏอยูวาเปนวิภัตติอะไรแน  เชน เต  เสฏฐิโน หรือ  เสฏ ิโน 
กโรนฺตา  อยางนี้เปนปฐมาวิภัตติพหุวจนะ ถาเปน เสฏ ิโน  กโรนฺเตฃ 
ก็เปนทุติยาวิภัตติพหุวจนะ  ถาเปน  ตสฺส  เสฏ ิโน  หรือ  เสฏ ิโน 
กโรนฺตสฺส  อยางนี้เปนจตุตถีหรือฉัฏฐีวิภัตติเอกวจนะ  ทีนี้จะทราบวา 
เปนจตุตถีหรือฉัฏฐีวิภัตติแน  ก็ตองอาศัยคําตอของศัพท  คืออายตนิบาต 
จึงจะเขาใจไดดี  วาเปนวิภัตติอะไรแน  ถาทางสัมพันธเนื่องกับกิริยา 
ก็คงเปนจตุตวิภัตติ  ถาเน่ืองดวยนามเปนฉัฏฐีวิภัตติ  นี้เปนของควร 
สังเกตเรื่องจตุตถีกับฉัฏฐีวิภัตติ  วาจะเปนอยางไหนแน ตองอาศัยทาง 
สัมพันธเปนหลักดวย   เรือ่งการกําหนด  การันต  ลงิค  วจนะ  วิภัตติ 
จะแมนยําชํานาญตองอาศัยหลักดังกลาวแลว  คือความท่ีศัพทเกี่ยวเนื่อง 
กันโดยเปน  คุณนาม  สัพพนาม  และกิริยา  ตางก็มีรูปและวิธีใชเปน 
รูปเดียวกัน  เปนเครื่องยืนยันกันไปในตัวเสร็จแลว  เมื่อนักศึกษาแปล 
และอานหนังสือมากเขา  ความชํานาญในเรื่องนี้  คอยทวีมากข้ึนโดย  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 20 

ลําดับ  ในเบือ้งตนไมตองหนักใจวาเปนของยากเลย  เพราะความรู  
ความเขาในก็คอยมีข้ึนเอง ดวยอาศัยความจดจําสังเกตไปทุกระยะที่ได 
ศึกษาเลาเรียนนั้น.   
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                               อธิบายนามตอนปลาย  
                   พระจันทร  โกสโล  ป.ธ.  ๕  วัดราชาธิวาส 
                                        เรียบเรียง 
 
                                        กติปยศัพท  
        ศัพททีจ่ะกลาวตอไปนี้เรียกวา "กติปยศัพท" แปลวา ศัพท 
เล็กนอย  หรอื "ปกิณณกศัพท" แปลวาศัพทเรี่ยราด ที่เรียกอยางนั้น 
เพราะบางพวกก็มีวิธีแจกเฉพาะตน ๆ ศัพทเดียว   ไมมีวิธีแจกท่ัวไปใน 
ศัพทอ่ืน  ซึ่งไดกลาวไวแลวในนามท้ัง ๓  บางพวกก็มีวิธีแจกใชได 
ในศัพทอ่ืนไดบางเล็กนอยไมมากนัก. กติปยศัพท  ทานจัดไวใน 
บาลีไวยากรณมีเพียง ๑๒ ศัพท คือ  อตฺต,  พฺรหม,ฺ  ราช,  ภควนฺตุ, 
อรหนฺต, ภวนฺต,  สตฺถุ,  ปตุ,  มาตุ,  มน,  กมฺม,  โค. 
        บรรดาศัพทเหลาน้ี  บางศัพทก็เปนลิงคเดียว  บางศัพทก็เปน 
สองลิงค  ในที่นี้จะแสดงแบบท่ีไมเหมือนกันแบบซ่ึงแจกแลวขางตน 
เทาน้ัน  ศัพทใดที่เปน  ๒ ลิงค แจกไวแตลิงคเดียว  พึงเขาใจเถิดวา 
อีกลิงคหน่ึงแจกตามการันตที่มีมาแลวในลิงคทั้ง ๓ เหมือนหนึ่ง ราช 
ศัพทเปน ๒ ลิงค จะแจกแตแบบท่ีเปนปุลิงค  แบบท่ีเปนอิตถีลิงคจะ 
ไมแจก  เพราะ  ราช  ศัพทในอิตถีงลิงคเปน  ราชินี  มีวิธีแจกเหมือน อี 
การันตในอิตถีลิงคขางตน.  
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        อตฺต  (ตน)  เปนปุ. แจกอยางนี้  
ป.  อตฺตา  เอา อะ  กับ ส ิ เปน อา  แปลวา      อันวา          ตน 
                                                                        ซึ่ง               ตน  
ท.  อตฺตาน  เอา อะ  กับ อ เปน อาน  แปลวา      สู                 ตน 
                                                                         ยัง               ตน 
                                                                         สิ้น               ตน 
 
                                                                         ดวย             ตน 
                                                                         โดย              ตน 
ต.  อตฺตนา คงนาไว                           แปลวา     อัน               ตน 
                                                                          ตาม             ตน 
                                                                           มี                 ตน 
 
                                                                           แก               ตน 
จ.  อตฺตโน แปลง ส  เปน โน                 แปลวา    เพ่ือ              ตน 
                                                                            ตอ               ตน 
 
                                                                             แต               ตน 
ปฺ.  อตฺตมา  แปลง สฺมา  เปน นา       แปลวา     จาก             ตน 
                                                                             กวา             ตน 
                                                                             เหตุ              ตน 
 
                                                                             แหง              ตน 
ฉ.  อตฺตโน   แปลง ส เปน  โน                 แปลวา    ของ              ตน  
                                                                              เม่ือ              ตน  
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                                                                              ใน             ตน  
                                                                               ใกล           ตน  
ส.  อตฺตนิ  แปลง  สม ึ  เปน   นิ       แปลวา               ที ่             ตน 
                                                                                 ครั้นเมื่อ    ตน 
                                                                                  ในเพราะ   ตน 
                                                                                   แนะ          ตน 
อา.  อตฺต  ลบ สิ  เสีย                        แปลวา               ดูกอน        ตน 
                                                                                    ขาแต        ตน 
        คําแปลอายตนิบาตในบทอ่ืน ๆ จะไมแปลไว  ใหนักศึกษาพึง 
เทียบตามน้ี. 
        อตฺต  ศพัทนี้เปนเอกวจนะอยางเดียว  เมื่อถึงคราวใชเปนพหุ- 
วจนะ  ตองวาซํ้ากันสองหน  หรือเรียกศัพทไวสองศัพท  เชนคําวา 
อตฺตา  อตฺตา  แปลวา  อันวาตน ๆ ดังน้ี  ใชเปนบทประธานของ 
กิริยาที่เปนพหุวจนะได  แมวิภัตติอ่ืนก็เหมือนกัน  เชนคําวา  อตฺตโน 
อตฺตโน  แปลวา  ของตน ๆ อน่ึง  ที่ทานบัญญัติใหวาซ้ํากันสองหน 
เชนนั้น  ก็เพ่ือตองการจะใหเนื้อความหนักแนนเขา  หรือเปนเครื่อง 
หมายใหรูจํานวนมากก็ได  อตฺต ถาคงไวอยางนี้  ก็มีวิธีแจกไดเฉพาะ 
ตามท่ีปรากฏในแบบนี้เทาน้ัน  ผูแรกศึกษาควรจะวิธีเปลี่ยนวิภัตติและ 
การันตใหแมนยํา  เพ่ือจะไดยึดเปนหลักใหมั่นคง. 
        อตฺต  ยงัมี  สย  ใชแทน  แตแปลงเปน  สก หรือ  ส ได เมือ่ 
แปลงแลวนําไปแจกตามแบบ  อ การันตในปุลิงคได  ใชไดทั้งสอง  
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วจนะในวิภัตติทั้ง ๗ หมวด  เชน  เสหิ  แปลวา ของตน ไดในคาถา    
ธรรมบทวา เสหิ  กมฺเมหิ  ทุมฺเมโธ  อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ  คนมี 
ปญญาทรามยอมเดือดรอน  ดุจถูกไฟไหม  เพราะกรรมของตน  ดังนี ้
แปลงเปน  สก  ก็ม ีเมื่อแปลงแลวแจกตามแบบ  อ  การันตในปุลิงค 
ใชไดทั้งสองวจนะดวย สก ที่แปลงมาจาก  สย  มีทีใ่ชมากกวา  ส. 
อตฺต  ศัพทนี้มีอยูตามลําพัง  ตองแจกอยางศัพทพิเศษดังปรากฏในแบบ 
เมื่อเขาสมาสกับศัพทอ่ืนแลวตองแจกตามแบบ  อ  การันตในปุลิงค 
โดยมาก. 
        อตฺต  ส  สก  ทั้งสามนี้แปลวาตนเหมือนกัน  แตนําไปใชในที่ 
ตางกันกวางแคบกวากัน  อตฺต  โดยมากใชเปนบทนามนาม คือเพียง 
เปนบทประธานเทาน้ัน  ถึงคราวใชเปน  วกิติกตฺตา  ก็ใชอยางนามนาม 
ไมมีผิดอะไร  สวน  ส หรือ  สก นั้น โดยมากใชเปนบทคุณ  เพ่ือ 
แสดงลักษณะของนามไวราบรัดเขา  คือแสดงวา ของสิ่งน้ันตองเปน 
ของตนจริง ๆ เมื่อแสดงลักษณะของนามนามบทใด  ก็ตองลิงค  วจนะ 
วิภัตติ เสมอกันกับนามผูเปนเจาของทุกแหงไป. 
        อตฺต  เมื่อติดตอศัพทอ่ืน  ทานใหแปลง ต  ทีสุ่ดศัพทเปน ร 
สําเร็จรูป  อตฺร  เชน  อตฺรโช แปลวา  อันวาบุตรเกิดในตน  หรอื 
อตฺรช  เกิดในตน  ทั้งนี้ปรากฏอยูในคาถาธรรมบท  ภาค ๖ หนา ๑๙ 
วา  อตฺตนา  หิ กต ปาป  อตฺรช  อตฺตสมฺภว,  อภิมตฺภติ  ทุมฺเมธ, 
วชิร  วมฺหย มณ,ึ ดังน้ีเปนหลักอาง.  
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        อตฺต ศพัทนี้ โดยตรงใชแทน  กตฺตา  ใชเปนคําแทนชื่อของ  
คนเหมือนกันสัพพนาม  พูดปรารภข้ึนเฉย ๆ โดยไมกลาวถึงมากอน  เชน 
อตฺตา หิ  อตฺตโน  นาโถ  ตนแลเปนที่พ่ึงของตน  หรืออาจใช 
แทน   กตฺตา   โดยปรารภมากอนก็ได  เชนวา  ขาพเจาบําเพ็ญประโยชน 
ของตนแลว จึงจะบําเพ็ญประโยชนของผูอ่ืนดังน้ี  คําวาของตน เปน 
คําแทนชื่อของ  กตฺตา ดุจ อมหฺ  ศัพทในสัพพนาม  คือขาพเจา 
ดังน้ี.  
        ขอควรจําใน อตฺต  ศัพท คือ 
        ๑. เปนไดเฉพาะเอกวจนะอยางเดียว. 
        ๒.  เมื่อถึงคราวจําเปนใชเปนพหุวจนะ  ตองวาควบกับสองหน 
เชน  อตฺตโน  อตฺตโน  แปลวา ของตน ๆ ดังน้ี. 
        ๓.  ยังมี  สย  ซึ่งแปลเปน  ส หรอื  สก ได  เมือ่แปลแลวนํา 
ไปแจกตามแบบ  อ  การนัตในปุลิงค  และเปนไดทั้งสองวจนะ  ใช 
เปนบทคุณ  คือวิเสสนะของบทอ่ืน  ใชแทน  อตฺต  ศัพท. 
                พฺรหฺม  (พรหม)  เปน  ปุลิงคแจกอยางนี้ 
                เอก.                                                            พหุ. 
ป.  พฺรหมฺา  เอา  อะ  ที่สุดแหง                พฺรหมฺาโน  เอา  อะ กบั  โย เปน 
                    พฺรหฺม  กับ สิ                                          อาโน 
                     เปน อา  
ทุ.  พฺรหมฺาน  เอา อะ  กบั   อ                    พฺรหฺมาโน  เอา อะ กับ โย เปน 
                      เปน  อาน                                              อาโน  
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                                                                             พหุ.    
ต.  พฺรหฺมุนา  เอา  อะ  เปน  อุ                  พฺรหฺเมหิ   เอา  อะ  เปน เอ  คง 
                      แลวคง  นา  ไว                                    หิ ไว 
                                                                  พฺรหฺเมภ ิ เอา  อะ เปน เอ 
                                                                                  แปลง ห ิ เปน ภิ 
จ.  พฺรหฺมุโน  เอา อะ  เปน อุ                        พฺรหฺเมน  ทีฆะ อะ เปน อา 
                     แลวแปลง  ส                                          แลวคง  น ไว 
                     เปน   โน 
ปฺ. พฺรหมฺนุา เอา อะ เปน อุ                        พฺรมฺเมห ิ เอา อะ เปน เอ คงหิไว 
                        แลวแปลง  สฺมา                     พฺพหฺเมภิ  เอา  อะ เปน  เอ 
                        เปน นา                                                   แปลง  หิ  เปน  ภิ 
ฉ.  พฺรหฺมุโน  เอา อะ เปน อุ                            พฺรหมฺาน   ทีฆะ  อะ  เปน อา 
                      แลวแปลง  ส เปน                                       แลวคง น ไว 
                      โน 
ส.  พฺรหมฺนิ  แปลง สฺมึ เปน                               พฺรหฺเมส ุ เอา  อะ  เปน  เอ คน 
                    นิ                                                                  สุ  ไว 
อา. พฺรหฺเม  เอา สิ  อา. เอก-                              พฺรหฺมาโน  เอา อะ กับ  โย เปน 
                    วจนะ  เปน อา                                                 อาโน. 
                              ขอควรจําใน   พฺรหฺม  ศัพท คือ 
        ๑.  แมในศัพทอ่ืน ๆ สฺมึ  วิภัตติ  ก็แปลงเปน  นิ ได เชนคําวา 
จมฺมน ิ ในหนัง  มุทฺธน ิบนยอด  เปนตน. 
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        ๒.  นา, ส, สฺมา, ส วิภัตติ ๔ ตัวน้ี เมื่อลงแลวตองเอา  อะ ที่ 
สุดแหง พฺรหฺม  เปน อุ  เสมอไป  เฉพาะ ส วิภัตติ  ถาไมแปลง 
เปน โน  ไมตองเอา อะ เปน อุ.    
        ๓.  แมมีศัพทอ่ืนนําหนา  เชน  "มหาพฺรหมฺ"  ก็คงแจกอยางนี้ 
และโดยกําเนิดทานวาเปนชายสิ้น  จึงเปน  ปุลิงค  ไดอยางเดียว. 
        ราช (พระราช)  เปน  ทฺวิลิงค  ในปุงลิงค  แจกอยางนี้ 
                   เอก.                                                        พหุ. 
ป. ราชา  เอา  อะ กับ สิ  เปน                     ราชาโน  เอา อะ กับ โย เปน 
             อา                                                              อาโน 
ทุ. ราชาน  เอา อะ  กับ  อ เปน                   ราชาโน  เอา อะ กบั โย เปน 
                  อาน                                                        อาโน 
ต.  รฺา  เอา ราช กับ  นา เปน                ราชหูิ     เอา  อะ ที่ ราช เปน อุ 
                   รฺา                                                    แลวทีฆะ  อุ  เปน อู 
                                                                                  คง หิ ไว 
                                                                    ราชูภ ิ    เอา  อะ ที่ ราช เปน อุ 
                                                                                  แลวทีฆะ  อุ เปน  อู 
                                                                                   แปลง  ห ิ เปน ภิ 
จ.  รฺโ  ราชิโน   เอา ราช                           รฺ    เอา  ราช กบั  น  เปน 
                  กบั  ส  เปน  รฺโ                                    รฺ 
                  ราชิโน                                           ราชนู     เอา  อะ  ที่ราชเปน  อุ แลว 
                                                                                     ทีฆะ  อุ  เปน  อู คง น ไว  
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                  เอก                                                    พหุ.   
ปฺ.  รฺา  เอา ราช กับ สฺมา            ราชูหิ  เอา อะ ที่ ราช เปน อุ 
                      เปน รฺา                               แลวทีฆะ  อุ  เปน อู 
                                                                        คง  หิ ไว 
                                                              ราชูภ ิ เอา  อะ  ที่ ราช  เปน อุ 
                                                                         แลวทีฆะ  อุ  เปน อู 
                                                                          แปลง หิ  เปน ภิ 
ฉ.  รฺโ  ราชิโน   เอา ราช                    รฺ  เอา  ราช กับ น เปน 
                  กบั ส  เปน รฺโ                             รฺ 
                  ราชิโน                                    ราชูน   เอา  อะ ที่ ราช เปน อุ 
                                                                            แลวทีฆะ อุ เปน อู คง 
                                                                            น  ไว 
ส.  ร ฺเ ราชินิ  เอา  ราช กับ                   ราชูสุ  เอา อะ ที่ ราช  เปน อุ 
                 สมฺึ  เปน  รฺเ ราชินิ                         แลวทีฆะ  อุ  เปน  อู  คง 
                                                                              ส ุ ไว 
อา. ราช  ลบ สิ เสีย                                      ราชาโน  เอา อะ กับ โย เปน อาโน 
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        ศัพทสมาสท่ีมีราชศัพทเปนที่สุดเหมือนราชา  แจกอยางนี้ก็ได  
                        เอก.                                   พหุ.  
ป. มหาราช  เอา อะ กับ  สิ                  มหาราชโร๑ เอา อะ  กับ โย 
                                                                                เปน  อาโน 
ทุ.  มหาราช อ คงไว                              มหาราเช      เอา  อะ กับ โย 
                                                                                  เปน เอ 
ต.  มหาราเชน  เอา อะ กบั นา              มหาราเชห ิ    เอา  อะ เปน เอ 
                         เปน เอน                                             คง หิ ไว 
                                                              มหาราเชภิ     เอา อะ  เปน เอ 
                                                                                    แปลง ห ิเปน ภิ 
จ.  มหาราชสฺส  เอา ส เปน  สฺส                มหาราชาน   น   อยูหลัง  ทีฆะ 
      มหาราชาย เอา  ส  เปน  อาย                                  อะ  เปน  อา  คง 
      มหาราชตฺถ  เอา ส  เปน  ตฺถ                                    น  ไว 
ปฺ.  มหาราชสฺมา  คง  สมฺา  ไว               มหาราชเหิ }(เหมือน ต. พหุ.) 
          มหาราชมฺหา  แปลง สฺมา  เปน        มหาราเชภิ   
                              มฺหา 
           มหาราชมฺหา  แปลง  สฺมา  เปนอา 
ฉ.  มหาราชสฺส  แปลง ส  เปน                     มหาราชน   (เหมือน จ. พหุ.) 
                          สฺส 
 
๑.  เปน  มหาราชา  ก็มี เชน  จตฺตาโร  เต  มหาราช.  
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                      เอก.                                                พหุ.   
ส.  มหาราชสฺมึ  คง  สฺมึ  ไว               มหาราเชสุ  เอา  อะ ที่ มหาราช 
      มหาราชมฺหิ แปลง สมฺึ เปน                             เปน  เอ แลวคง สุ 
                          มฺหิ                                              ไว 
       มหาราเช    แปลง สมฺึ  เปน เอ  
อา.  มหาราช  ลบ  สิ เสีย                     มหาราชาโน  (เหมือน ป. พหุ.) 
                         ศัพทเหลาน้ีแจกเหมือนมหาราช 
๑.  อนรุาช               พระราชานอย               ๕.  เทวราช     เทวดาผูพระราชา 
๒.  อภริาช               พระราชายิ่ง                  ๖.  นาคราช     นาคผูพระราชา 
๓.  อุปราช               อุปราช                          ๗.  มคิราช       เนื้อผูพระราชา 
๔.  จกฺกวตฺติราช       พระราชาจักร-              ๘.  สปุณฺณณาช ครุฑผูพระราชา  
                                  พรรดิ                           ๙.  หสราช        หงสผูพระราชา 
        ราช  ศพัท  เมื่อเขาสมาสกับศัพทอ่ืนแลว  มวิีธีแจกอยางเดียว 
กับ อะ  การนัตในปุลิงค  จะตางกันอยูบางก็แตปฐมาวิภัตติ  เอก. เปน 
มหาราชา.  พหุ.  เปน  มหาราชโน. อาลปนะ  พหุ.  มหาราชโน 
ที่ตางจาก อะ การันตในปุลิงคเชนนั้น  ก็เพราะมีวิธีแจกอยางเดียวกับ 
ราช ศัพท นอกน้ันก็เหมือน  อะ  การนัตในปุลิงคทั้งส้ิน. ราช ศัพท  ถึง 
เขาสมาสแลวก็ตาม จะแจกเหมือนวิธีแจกใน  ราช ศัพท  ทกุวิภัตติ 
ก็ได  ทั้งนี้ดวยอิงหลักวิธีแจกใน ราช ศัพท  นั่นเอง. 
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                           ขอควรจําใน  มหาราช  ศัพท   
        ๑.  ศัพทที่จะนํามาแจกอยาง  มหาราช ศัพทได  ศัพทนั้นตอง 
เปนศัพทสมาส.  
        ๒. ศัพทสมาสน้ันนํามาแจกไว  เฉพาะวิเสสนบุพพบท  และ 
วิเสสนุตตรบท  กัมมธารยสมาสเทาน้ัน  นอกน้ันนํามาแจกไมไดเลย. 
                 ภควนฺตุ  เปนปุลิงคอยางเดียว  แจกอยางนี้ 
                   เอก.                                      พหุ. 
ป.  ภควา  เอา  นฺตุ   กับ  สิ           ภควนฺตา   เอา  นฺตุ  เปน  นตฺ 
                 เปน  อา                                         เอา  โย  เปน  อา 
                                                     ภควนฺตา    เอา  นฺตุ  เปน  นตฺ 
                                                                        เอา  โย  เปน  โอ 
ทุ.   ภควนฺต  เอา นฺตุ  เปน  นฺต      ภควนฺเต     เอา  นฺตุ  เปน  นฺต 
                     อ  คง  อ                                      เอา  โย  เปน โอ 
                                                      ภควนฺโต     เอา นฺตุ  เปน นฺต 
                                                                         เอา  โย  เปน โอ 
ต.  ภควตา  เอา นฺตุ  กับ นา            ภควนฺเตหิ   เอา  นฺตุ  เปน  นฺต 
                   เปน  ตา                                           เอา  อะ  เปน เอ 
                                                                            แลวคง หิ ไว 
                                                         ภควนฺเตภิ  เอา  นฺตุ  เปน นฺต 
                                                                           เอา  อะ  เปน เอ 
                                                                            แปลง  หิ  เปน ภิ  
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                    เอก.                                                  พหุ.   
จ.  ภควโต   เอา  นฺตุ  กับ ส                ภควต   เอา  นฺตุ  กับ น  เปน  ต 
                    เปน  โต                          ภควนฺตาน  เอา  นฺตุ  เปน  นฺต  น 
                                                                              อยูหลังทีฆะ  อะ  เปน 
                                                                               อา  คง น ไว 
ปฺ.  ภควตา  เอา นฺตุ  กับ สุมา           ภควนฺเตหิ 
                       เปน  ตา                         ภควนฺเตภิ   (เหมือน ต. พหุ.) 
ฉ.  ภควโต       เอา  นฺตุ  กับ  ส              ภควนฺเตสุ  เอา นฺตุ  เปน นฺต 
                       เปน  ติ                                              เอา อะ  เปน เอ 
                                                                                คง  สุ ไว 
อา.  ภคว          เอา  นฺตุ  กับ สิ               ภควนฺตา 
                         เปน  อะ                         ภควนฺโต   (เหมือน ป. พหุ.) 
        ภควา        เอา  นฺตุ กับ ส ิ
                          เปน  อา 
                              ศัพทเหลาน้ีแจกเหมือน  ภควนฺตุ 
๑.  อายสฺมนตฺุ   คนมีอายุ                    ๔.  ชุติมนฺตุ  คนมีความโพลง 
๒.  คุณวนฺตุ       คนมีอายุ                    ๕.  ธนวนตฺุ   คนมีทรพัย 
๓.  จกฺขมุนตฺุ       คนมีจักษุ                   ๖.  ธิติมนตฺุ  คนมีปญญา  
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๗.  ปฺวนฺตุ      คนมีปญญา                   ๙.  พนฺธมุนฺตุ   คนมีพวกพอง  
๘.  ปฺุวนฺตุ       คนมีบญุ                      ๑๐.  สติมนฺตุ     คนมสีติ 
        คําวา ภควนฺตา  ภควนฺเต  ภควนฺโต  นั้น มีวิธใีชไมเหมือน 
กัน ภควนฺตา  ภควนฺเต  ใชเปนทฺวิวจนะ  สําหรับกลาวถึงคน  ๒ คน  
ภควนฺโต ใชเปนพหุวจนะ  สําหรับกลาวถึงคนมากต้ังแต  ๓ ข้ึนไป 
ภควนฺตุ  ศัพทนี้ทานใชเฉพาะแตปุลิงคอยางเดียว  ไมใชในอิตถีลิงค 
และนปุสกลงิค. ตามรูปศัพทก็นาจะเปนคุณนาม  แจกไดทั้ง ๓ ลิงค 
ที่ไมเปนเชนนั้น  ก็เพราะ  ภควนฺตุ  ศพัทนี้ ใชเปนบทแสดงพระ 
เกียรติคุณของพระพุทธเจา  ซึ่งเปนปุลิงคอยางเดียว  จึงไมใชทั่วไป 
ในลิงคอ่ืนซึ่งเปนการลักลั่น  ทานจึงจัดเปนบทนามนาม  สําหรับ 
เปนพระนามของพระพุทธเจา  ที่ใชเปนบทแสดงลักษณะของผูอ่ืน 
มีนอย. 
        ศัพทอ่ืนนอกจากน้ี มี  คุณวนฺตุ ศัพทเปนตน  จัดเปนคุณนาม 
แท  แจกไดทั้ง ๓ ลิงค  เฉพาะปุลิงคแจกเหมือน  ภควนฺตุ  สวน 
ลิงคอ่ืนจะยก  คุณวนฺตุ  เปนตัวอยาง อิตถีลิงคลง อี  ปจจัย  เปน 
เครื่องหมาย  เปน  คุณวนตีฺ  เสร็จแลวนําไปแจกอยางเดียวกับ อี 
การันต  (นารี)  ในอิตถีลงิคทุก ๆ วิภัตติ สวนปุสกลิงคมีแปลก 
อยูบางก็คือ ป.  เอก.  เปน  คุณว  คุณวนฺต  อา.  เอก  เปน คุณว, 
ป.ทุ อา. พหุ.  เปน  คุณวนฺตานิ  นอกน้ันแจกเหมือน ภควนฺตุ ทั้งส้ิน 
ที่เปน  คุณว  เพราะเอา นฺตุ  กับ ส ิเปน อ.  คุณวนตฺ  เพราะเอา นฺตุ  
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เปน นฺต  แลวเอา  อะ กับ สิ  เปน  อ. คุณวนฺตานิ  เอา นฺตุ  เปน นฺต   
แลวแปลง  โย  เปน  อานิ  นอกจากน้ีแจกเหมือน  ภควนฺตุ. 
        อายสฺมนฺตุ  ใชเปนไดทั้งบทคุณและนาม ซึ่งเปนคําแทนชื่อ 
ดุจ  ตุมฺห  ศพัท  ที่เปนบทคุณแดสงลักษณะของนาม เชน  อายสฺมา 
อานนฺโท  พระอานนทผูมีอายุ  ถาใชเปนคําแทนชื่อของนาม  ดุจ  ตุมฺห 
ศัพท  เชน อายสฺมา  อันวาทานผูมีอายุ  ตรงกับภาษาไทยวา ทาน 
เพราะฉะนั้น  ในบาลีไวยากรณจึงเวน  อายสฺมนตุ  เสีย  ยกเอา 
คุณวนฺตุ  เปนตัวอยาง. 
                             ขอควรจําใน ภควนฺต  ศัพท 
        ๑. ศัพทที่นํามาแจกตาม  ภควนฺตุ  ได ศัพทนั้นตองประกอบ 
ดวย  วนฺตุ,  มนฺตุ  และ  อิมนฺต,  ตวนฺตุ  ปจจัย  นอกจากท่ีกลาว 
นี้นํามาแจกตามไมได.  เฉพาะ  วนฺตุ  และ  มนฺตุ ปจจัย  ใชประกอบ 
กับศัพทตางกัน  คือ  วนฺตุ  ใชประกอบกับศัพทที่เปน อ การันต, 
มนฺตุ  ใชประกอบกับศัพทที่เปน  อิ การันต  หรือ อุ การันต. 
        ๒.  ภควนฺตุ  เปนไดเฉพาะปุลิงคอยางเดียว. 
        ๓.  ฝายพหุวจนะ ถามีคําวา ตา หรือ เต  อยูทายศัพท เชน 
คําวา  ภควนฺตา,  ภควนฺเต  ใชเปนทฺวิวจนะ.  สวน  ภควนฺโต  และ 
ที่นอกจาก ภควนฺตา, ภควนฺเต  ใชเปนพหุวจนะท้ังน้ัน. 
        อรหนฺต  (พระอรหันต ) เปนทฺวิลงิค  ในปุลิงคแจกเหมือน 
ภควนฺตุ แปลกแต  ป. เอก.  เปน  อรหา,  อรห  เทาน้ัน.  อิตถลีงิค  
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ลง  อี  ปจจัย  เปนเครื่องหมายที่ทายศัพท  เปน  อรหนฺตี  แจกอยาง  
อี  การันต  (นารี)  ในอิตถีลิงคง  อรหา  เอา นฺต  กบั สิ  เปน อา 
อรห  เอา  นตฺ  กับ ส ิ เปน อ.  ศัพททีม่ี  นฺต  เปนที่สุด  ซึ่งเปนศัพท 
คุณนาม  เชน มหนฺต จะนํามาแจกตามแบบน้ีก็ได  แตไมทั่วไป 
ทุกวิภัตติ. ถาเปนศัพทนามนาม  เชน  กมมฺนฺต  จะนํามาแจกตาม 
แบบน้ีไมไดเลย  
        ภวนฺต (ผูเจริญ) เปนทฺวิลิงค  ในปุลิงคแจกอยางน้ี :- 
                      เอก.                                           พหุ. 
ป. ภว   เอา  นฺต  กับ ส ิ เปน             ภวนฺตา   เอา โย เปน  อา 
             อ                                         ภวนฺโต    เอา  โย เปน โอ 
ทุ.  ภวนฺต คง  อ ไว                            ภวนฺเต    เอา  อะ กับ โย เปน เอ 
                                                          ภวนฺโต    เอา  อะ  กับ โย  เปน โอ 
ต.  ภวตา  เอา นฺต   กับ นา เปน          ภวนฺเตภิ  เอา อะ  เปน เอ 
                 ตา                                     หิ ไว 
      โภตา  เอา  นฺต  กับ  นา เปน         ภวนเตภิ     เอา  นฺต กับ น  เปน ต 
                 ตา  แลวแปลง ภว                               แปลง หิ เปน ภิ                
                 เปน  โภ 
จ.  ภวโต   เอา  นฺต  กับ ส เปน โต        ภวต        เอา นฺต กับ น  เปน ต 
     ภวโต    เอา นฺต  กับ ส  เปน โต        ภวนฺตาน น  อยูหลัง ทฆีะ  อะ 
                  แลวเอา  ภว เปน โภ                            เปน  อา คง น ไว  
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                         เอก.                                          พหุ.   
ปฺ  ภวตา  เอา  นฺต  กับ สฺมา             ภวนฺเตหิ,  ภวนฺเตภิ  (แปลง 
                   เปน  ตา                                            เหมือน ต.  พหุ.) 
         โภตา  เอา  นฺต  กับ สฺมา   
                    เปน  ตา แลวแปลง 
                    ภว  เปน โภ 
ฉ.  ภวโต,  โภโต  (แปลงเหมือน            ภวต,  ภวนฺตาน  (แปลงเหมือน 
                     จ.  เอก.)                                           จ. พหุ.) 
ส.  ภวนฺเต  เอา สฺมึ  กับ อะ เปน            ภวนฺเตสุ  เอา อะ เปน  เอ คง 
                   เอ                                                       สุ  ไว 
อา.  โภ        แปลง ภวนฺต  เปน               ภวนฺต,  ภวนฺโต  (แปลงเหมือน 
                    โภ  แลว  ลบ สิ                                 ป. พหุ.) 
                     อาลปนะ  เสีย                     โภนฺตา  เอา  โย เปน  อา  แลว 
                                                                โภนโฺต   เอา โย  เปน โอ 
                                                                               แลวแปลง  ภว  เปน 
                                                                                โภ. 
        ศัพททีม่ี  อนฺต  เปนที่สุด  บางวิภัตติจะแจกเหมือน  อ การันต 
ในปุ.  นปุ.  ก็ได   เพราะเปนการงายจึงไมไดแสดงไวในที่นี้.  ศพัท 
กิริยากิตกประกอบดวย อนฺต  ปจจัย แจกเหมือน  ภวนฺต  ก็ได  เชน  กร 
แปลวา กระทําอยู. หรือจะเอาไปแจกตาม  อ  การนัตใน ปุ.  กไ็ด  
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เชน  กโรนฺโต  กระทําอยู  ดังนี้  ตามแตตองการ.   
                        สตฺถุ (ผูสอน) ปุลิงค แจกอยางนี้ :- 
                      เอก.                                                     พหุ. 
ป.  สตฺถา  เอา อุ การันต  กับ                   สตฺถาโร  เอา อุ  การันต  เปน 
                  ส ิ เปน อา                                               อาร  แลว  เอา  โย 
                                                                                  เปน โอ 
ทุ. สตฺถาร  เอา อุ การันต  เปน                   สตฺถาโร  (แปลงเหมือน ป. พหุ.) 
                  อาร  คง อ ไว 
ต.  สตฺถารา เอา อุ การันต  เปน                  สตฺถาเรหิ  เอา อุ  การันต  เปน 
                   อาร  แปลง  นา เปน                                  อาร  เอา  อะ เปน เอ 
                    อา                                                            คง  ห ิ  ไว 
       สตฺถุนา  คง นา ไว                                  สตฺราถาน  เอา อุ การันต เปน 
                                                                                       อร  เอา  อะ  เปน เอ 
                                                                                        แปลง หิ  เปน ภิ 
จ.  สตฺถุ  ลบ  ส  เสีย                                       สตฺถาราน  เอา อุ  การันต  เปน 
      สตฺถุโน  เอา ส  เปน  โน                                               อาร  น อยูหลัง  ทฆีะ 
                                                                                          อะ  เปน  อา คง น ไว 
ปฺ. สตฺถารา  เอา อุ  การนัต  เปน                   สตฺถาเรหิ,  สตฺถาเรภิ  (แปลง 
                        อาร เอา  สฺมา  เปน                                     เหมือน ต. พหุ.) 
                         อา 
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                 เอก.                                                        พหุ.  
ฉ.  สตฺถุ  สตฺถุโน         (แปลง               สตฺถาราน  (แปลงเหมือน จ. พหุ.)  
               เหมือน จ. เอก.) 
ส.  สตฺถริ   เอา อุ  การันต  เปน              สตฺถาเรสุ  เอา อุ  การนัตเปน 
                 อาร  รัสสะ  อา เปน                               อาร  เอา อะ  เปน เอ 
                 อร  แปลง สฺมึ  เปน                                 คง สุ ไว 
                 อิ 
อา.  สตฺถา  เอา อุ  การันต  กับ                สตฺถาโร  (แปลงเหมือน  ป. พหุ.) 
                   สิ  เปน อา 
                     ศัพทเหลาน้ีแจกเหมือน  สตฺถุ  ศัพท 
๑.  กตฺตุ  ผูทํา                                     ๖.  เนตุ  ผูนาํไป 
๒.  ขตฺตุ  ผูขุด                                      ๗.  ภตฺตุ ผูเลี้ยง, ผัว 
๓. าตุ   ผูรู                                         ๘.  วตฺตุ  ผูกลาว 
๔.  ทาตุ   ผูให                                       ๙.  โสตุ  ผูฟง 
๕.  นตฺตุ  หลาน                                    ๑๐.  หนฺตุ  ผูฆา 
                             ขอควรจําใน  สตฺถุ  ศัพท 
        ๑.  ศัพทนามกิตก ซึ่งประกอบดวย ตุ  ปจจัย  ใชแจกจาม  สตฺถุ. 
        ๒.   สตฺถุ  ศัพท  ถาเปน เอกวจนะ  เปนพระนามของพระพุทธเจา 
เทาน้ัน  ถาเปน  พหุวจนะ  ตองเปนชื่อของพาหิรคณาจารย  เชน  
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ครูทั้ง ๖  มีปรุาณกัสสปเปนตน ที่เปนพหุวจนะ หมายถึงพระพุทธเจา    
ในปางกอนก็มี  เพราะตองการเรียกหลายพระองครวมกัน  ทัง้น้ีจะรูได 
เพราะมี  อตีเต  หรือ  ปุพฺเพ  เปนตน กาํกับอยู. 
                    ปตุ  (พอ)  เปน ปุลิงค แจกอยางนี้ :- 
                           เอก.                                พหุ. 
ป. ปตา เอา  อุ  การันต  กบั สิ                ปตโร   เอา อุ  การันต เปน 
             เปน อา                                                  อาร  อาเทส เปน อร 
                                                                            เอา  โย เปน โอ 
ทุ.  ปตร  เอา อุ การันต เปน                     ปตโร  (แปลงเหมือนกัน ป. พหุ.) 
               อาร  อาเทส เปน อร 
               แลว คง อ ไว 
ต. ปตรา  เอา อุ  การันต  เปน                   ปตเรหิ  เอา อุ การันต เปน 
                อาร อาเทส  เปน อร                                อาร อาเทส  เปน อร 
                แลว  เอา นา  เปน อา                              หิ ไว 
       ปตุนา คง นา ไว                                 ปตเรภิ    เอา  อุ การันต เปน 
                                                                                อาร  อาเทส เปน  อร 
                                                                                เอา  อะ  เปน เอ  แปลง 
                                                                                 หิ  เปน ภิ 
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                     เอก.                                                          พหุ.    
จ.  ปตุ  ลบ  ส  เสีย                       ปตราน   เอา อุ  การันต  เปน 
                                                                    อาร  อาเทส  เปน อร 
                                                                     น  อยูหลัง  ทีฆะ  อะ 
                                                                     เปน  อา แลว คง น 
                                                                     ไว 
        ปตุโน  เอา ส เปน  โน              ปตูน      น  อยูหลัง  ทีฆะ  อุ 
                                                                     เปน อู คง น ไว 
ปฺ.  ปตรา เอา อุ  การันต  เปน       ปตเรหิ, ปตเรภิ (แปลงเหมือน 
                    อาร  อาเทส  เปน อร                  ต.  พหุ. 
                    เอา  สฺมา  เปน อา 
ฉ.  ปตุ,  ปตุโน  (แปลง                       ปตราน,  ปตูน  (แปลงเหมือน 
                    เหมือน  จ. เอก.)                           จ.  พหุ.) 
ส.   ปตริ       เอา อุ  การันต  เปน        ปตเรสุ  เอา อุ การันต  เปน 
                     อาร  อาเทส  เปน  อร                  อา  อาเทส  เปน อร 
                      แลวเอา  สมฺึ  เปน อิ                    เอา อุ  เปน  เอ  คง  สุ 
                                                                         ไว 
                                                             ปตูสุ     ส ุ อยูหลัง  ทีฆะ  อุ  เปน 
                                                                          อู  แลว คง สุ  ไว 
อา. ปตา  (แปลงเหมือน  ป. เอก.)          ปตโร     (แปลงเหมือน  ป. พุห.) 
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                      สองศัพทนี้แจกเหมือน  ปตุ  
        ๑.  ภาตุ พ่ีชาย, นองชาย 
        ๒.  ชามาตุ  ลกูเขย   
        วิธีเปลี่ยนวิภัตติและการันตเหมือน  สตฺถุ  แปลกแต  อาเทส 
เปน อร  แทน  อาร ในวิภัตติทั้งปวง  อาลปนะน้ัน เมื่อวาตามแบบ 
เปนอยางนี้  แตคําพูดและวิธีเขียนหนังสือไมใช  ใช  ตาต แทน, 
เอก. ตาต  พหุ.  ตาตา  ใชไดทั่วไปทั้งเรียกบิดาหรอืบุตรเหมือนภาษา 
ของเรา  คําวา  ตาต  (พอ)  ถาเปนวิภัตติอ่ืน เปนชื่อของบิดา  ถา 
เปน  อาลปนะ  ใชเรียกไดทั้งบิดาท้ังบุตร. 
        ปตุ  ศัพท ถาประกอบกับ โต  ปจจัย  ตองเอาสระท่ีสุดของตน 
เปน อิ เปน   ปติโร   แมศพัทอ่ืนที่คลายคลึงกัน  ก็เอาสระท่ีสุดของตน 
เปน อิ  ได  เชน  มาติโต  ภาติโต  เปนตน.  ใช  ภาติกา  แทน  ภาตุ 
ไดบาง  และแจกตามแบบ อ การันต  ใน  ปุ. ได. 
                 มาตุ  (มารดา)  เปนอิตถีลิงค  แจกอยางนี้:- 
                  เอก.                                            พหุ. 
ป. มาตา  เอา อุ  การันต  กับ สิ     มาตโร  เอา อุ  การันต  เปน 
                เปน  อา                                     อาร  อาเทส  เปน  อร 
                                                                   แลว  เอา  โย  เปน โอ  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 42 

                   เอก.                                                  พหุ.   
ทุ.  มาตร  เอา อุ  การันต  เปน            มาตโร  (แปลเหมือน  ป. พหุ.) 
                 อา  อาเทส เปน อร 
                 แลว  คง อ  ไว 
ต.  มาตรา เอา อุ การันต  เปน              มาตราหิ  เอา  อุ  การันต  เปน 
                  อาร  อาเทส เปน อร                            อาร  อาเทส  เปน อร 
                  เอา  นา  เปน  อา                                 หิ  อยูหลัง  ทีฆะ  อะ 
                                                              มาตราภิ   แปลงเหมือนกัน ตาง                
                                                                               แตแปลง  หิ เปน  ภิ 
        มาตุยา  เอา นา  เปน ยา                 มาตูหิ       หิ อยูหลัง  ทฆีะ อุ เปน 
                                                                                อู  คง หิ ไว 
                                                                มาตูภิ       แปลงเหมือนกัน  ตาง 
                                                                                 แตแปลง  ห ิ เปน ภิ 
จ.  มาตุ ลบ ส เสีย                                     มาตราน  เอา อุ การันต  เปน 
                                                                                  อาร  อาเทส เปน อร 
                                                                                   น  อยูหลัง  ทีฆะ  อะ 
                                                                                   เปน  อา แลว คง น 
                                                                                    ไว 
        มาตุยา  เอา ส เปน  ยา                      มาตูน         ทีฆะ  อุ  เปน  อู คง น ไว 
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                        เอก.                                                พหุ.    
ปฺ. มาตรา  เอา อุ  การันต  เปน          มาตาห,ิ  มาตราภิ 
                     อาร  อาเทส  เปน อร         มาตุห,ิ  มาตูภิ  (แปลงเหมือน 
                     เอา  สฺมา  เปน อา                           ต.  พหุ.) 
ฉ.  มาตุ,        มาตุยา   แปลง                  มาตราน, มาตูน  (แปลงเหมือน 
                      เหมือน จ. เอก.                                 จ.  พหุ.) 
ส. มาตริ         เอา  อุ  การนัต เปน            มาตราสุ   เอา  อุ การันต  เปน 
                       อาร  อาเทส  เปน อร                          อาร  อาเทส  เปน อร 
                       แลวเอา  สมฺึ  เปน อิ                             สุ  อยูหลัง  ทีฆะ  อะ 
                                                                                   เปน  อา แลว คง สุ 
                                                                                    ไว 
                                                                   มาตูสุ  สุ อยูหลัง  ทฆีะ  อุ  เปน 
                                                                               อู  แล  คง สุ ไว 
อา. มาตา  (แปลงเหมือน  ป. เอก.)              มาตโร  (แปลงเหมือน ป. พหุ.) 
                   ธีตุ  (ธิดา) แจกเหมือน  มาตุ. 
        วิธีเปลี่ยนวิภัตติและการันตเหมือน  ปตุ  ตางแตแจกตามแบบ 
ที่เปนปุลิงคและอิตถีลิงคเทาน้ัน  ในคําพูดและวิธีเขียนหนังสือก็ไมใช 
อาลปนะตามแบบน้ี ใช  อมฺม  แทน เอก.  อมมฺ  หพุ.  อมฺมา  ใชได 
ทั่วไปทั้งมารดาท้ังธิดา  เหมือนภาษาของเราโดยนัยที่ไดอธิบายมาแลว  
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แตในตัปปุริสสมาส  ใชอาลปนะ  เปน  มาเต, ธีเต,  เหมือนคําวา 
ติสฺสมาเต,  เทวมาเต,  เทวธีเต,  เปนตัวอยาง.  
                                มโนคณะ๑   
        ศัพทหมูหน่ึง ๑๒ ศัพท  มี มน ศพัทเปนตน เรียกวา  มโนคณะ 
เพราะเปนหมูแหง มน ศัพท เปน นามนาม  โดยแท  การแจกวิภัตติ 
ของศัพทเหลาน้ี  คลายกบัวิธีแจก  อ การันตในปุลิงคและนปุสกลิงค 
แตมีแปลกอยู  ๕  วิภัตติ  คือ นา  (ต.)  กับ สฺมา  (ปฺ.)  เปน อา 
ส. ทั้งสอง  (จ.กับ ฉ.)  เปน โอ, สฺมึ   เปน อิน แลวลงตัวอักษร 
ใหมคือ ส  ซึง่เรียกวา "ลง ส อาคม"  ตอท่ีทายศัพทมโนคณะน้ี 
จึงเปน สา  เปน โส เปน สิ ดังจะแจกใหเห็นเปนตัวอยาง. 
        มน ศัพทเปน  ทฺวิลิงค  คือเปน  ปุลิงค และ นปุสกลิงค 
        มน  ศัพทเปน ปุลิงค  แจกอยางนี้. 
        เอก.  ป.   มโน 
                 ท.ุ   มน  (มโน)    เหมือน อ การันตใน  ปุลิงค 
                 ต.   มนสา 
                  จ.   มนโส 
                 ปฺ. มนสา       }  ๕ วิภัตตินี้แปลจาก อ การันต  ใน ปุลิงค 
                   ฉ.   มนโส 
                    ส.  มนส ิ 
  
๑. มโนคณะ  พระครูมงคลวิลาส  (ลัภ  โกสโล  ) วัดราชาธิวาส  เรียบเรียง  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 45 

        มน  ศัพทที่เปน  นปุสกลิงค  แจกอยางนี้ :-  
         เอก. ป.   มน   
                ท.ุ    มน        เหมือน อ การันตในนปุสกลิงค 
 
                 ต.    มนสา 
                 จ.    มนโส 
                 ปฺ. มนสา       ๕  วิภัตติ  แปลกจาก อ การันต  ใน 
                  ฉ.    มนโส         นปุสกลิงค 
                   ส.   มนสิ 

        มนศัพทบางคราวไมไดแจกวิภัตติตามแบบมโนคณะก็มี ดังเชน 
ใน อาทิตตปริยายสูตรวา มนสฺมึป  นพฺิพินฺทตฺ นี้แสดงใหเห็นวา 
ลง สฺมึ  วิภัตติที่มนศัพทเฉย ๆ โดยไมตองลง ส อาคม  และเปลีย่น 
สฺมึ  เปน อิ  ตามแบบมโนคณะ. 
        สวนศัพทอ่ืน  ในพวกมโนคณะน้ี มี อย  (เหล็ก)  เปนตนนั้น 
เปนปุลิงคทั้งส้ิน  และมีวิธีแจกวิภัตติเหมือน  มน  ศัพทในปุลิงค 
        นอกจากจากจะเปลี่ยนแปลงในตติยาวิภัตติ จนถึงสัตตมีวิภัตติดัง 
กลาวแลว  บางคราวก็เอา อ  ทุติยาวิภัตติเปน  โอ ไดบาง เชนคําวา 
        อทาเน  กุรุเต  มโน  (แปลวา)  ชโน  อันวาชน  กุรุเต 
ยอมทํา มโน  ซึ่งใจ  อทาเน  ในความไมให. 
        ยโส  ลทฺธา  น มชฺเชยฺย  (แปลวา)  ชโน  อันวาชน 
ลทฺธา  ไดแลว  ยโส  ซึ่งยศ น มชฺเชยฺย  ไมพึงเมา.๑ 

        โดยอุทาหรณทั้งสองน้ีแสดงใหเห็นวา  ศัพทมโนคณะ  เมื่อลง 
 
๑.  แปลตามนยัอรรถชาดก  เลม  ๔ หนา ๓๓๖  
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อ  ทุติยาวิภัตติ เอา อ  เปน  โอ  แตไมตองลง ส อาคม.  
        ศัพทมโนคณะ  เมื่อตอเขาเปนบทสมาสกับศัพทอ่ืนแลว  ตอง 
เอาสระท่ีสุดของตนเปน โอ เหมือนคําวา  มโนคโณ  หมูแหงมนะ 
(ฉ.  ตัปปุริสสมาส) เอาสะ  อะ ที่ น แหง มน  ศัพท  เปน โอ.   
        อโยมย  ของท่ีบุคคลทําดวยเหล็ก  (ต.  ตัปปุรสิสมาส) เอา 
สระ  อะ ที่ ย  แหง อย  เปน โอ. 
         เตโชธาตุ  ธาตุคือไฟ   (อวธารณ กัมมธารยะ )  เอาสระ อะ 
ที่ ช  แหง  เตช  ศัพท  เปน โอ. 
        สิโรรุโห  อวัยวะที่งอกบนหัว (ผม)  (ส. ตัปปุรสิสมาส) 
เอาสระ  อะ ที่ ร แหง สริ  เปน โอ. 
        อน่ึง  การแจกวิภัตติศัพทมโนคณะท่ีเขาเปนบทสมาสกับศัพทอ่ืน 
นั้น  มิไดแจกตามแบบมโนคณะเหมือนท่ีกลาวแลวขางตน ทานให 
แจกตามการันตและลิงคของศัพทหลังเปนเกณฑ  เชน   มโนคโณ  ก ็
ใหกําหนดวา คณ  เปนศัพทหลังซ่ึงเปน อ การันต  เปน ปุลิงค  แม 
จะเขาเปนบทสมาสกับศัพทพวก มโนคณะ คือ  มน  ศัพทก็จริง  แต 
เมื่อถึงคราวแจกวิภัตติ  ก็ตองรวมเปนศัพทเดียวกัน  คือ เปน มโน- 
คณะ  แจกตามแบบ อ การันตในปุลิงค  เหมือนอยาง ปุริส. 
        ศัพทมโนคณะท้ังหมด  ซึ่งอยูตามลําพัง  ยังมิไดตอเขาเปนบท 
เดียวกับศัพทอ่ืนนั้น โดยมากเปน  เอาวจนะ  อยางเดียว และไม 
มี อาลปนะ. 
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        บางคราวศัพทที่มีเสียง อะ เปนที่สุด  จะเปนจําพวกศัพทมโนคณะ  
หรือมิใชก็ตาม  เรียงอยูขางหนา  ทานใหเอา  นา  ตติยาวิภัตติเปน 
โส ไดบาง เชน  สุตฺตโส  พฺยฺชนโส   และบางทีก็เอา  สฺมา  ปฺจมี- 
วิภัตติเปน โส  ไดบางเหมือนกัน เชน  อุรโส  ทีฆโส  เปนตน. 
           กมฺม  (กรรม)  เปนนปุสกลิงค  แจกอยางนี้ :-   
                    เอก.                                                       พหุ. 
ป.  กมมฺ        เอา  อะ  กับ สิ                     กมฺมานิ  เอา อะ  กับ  โย เปน 
                      เปน  อ                                              อานิ 
ทุ.  กมมฺ         คง  อ ไว                              กมฺมานิ  (เหมือน  ป. พหุ.) 
ต.   กมมฺุนา    เอา อะ เปน อุ คง                กมฺเมหิ   เอา  อะ  เปน เอ  คง 
                       นา ไว                                                หิ   ไว 
                                                                  กมฺเมภ ิ   เอา  หิ  เปน ภิ 
จ.  กมฺมุโน       เอา  อะ เปน อุ                    กมฺมาน    ทีฆะ  อะ เปน  อา คง 
                        เอา  ส เปน โน                                     น ไว 
ปฺ.  กมฺมุนา   เอา  อะ เปน  อุ                    กมฺเมหิ 
                         เอา   สฺมา  เปน  นา             กมฺเมภ ิ  (เหมือน  ต. พหุ.) 
ฉ. กมมฺุโน          (เหมือน  จ. เอก.)                 กมฺมาน  (เหมือน  จ.  พหุ.) 
ส.  กมมฺนิ          เอา  สฺมึ  เปน  นิ                    กมฺเมสุ   เอา  อะ เปน  เอ  คง สุ ไว 
อา.  กมมฺ           ลบ ส ิเสีย                             กมมฺานิ  (เหมือน  ป. พหุ.) 
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        กมฺม  ศพัทนี้ แจกเหมือน  กลุ นปุสกลิงคทีเดียวก็ได  แตในที่นี้ 
แปลกอยูแต นา, ส,  สฺมา, ส, สฺมึ  เทาน้ัน.  กมมฺ  ศพัทนี้โดยกําเนิด 
เปนนปุสกลิงคแท.    
        โค  (โค)  สามัญ  ไมนิยมวาผูเมีย  แจกอยางนี้ :- 
            เอก.                                                  พหุ. 
ป.  โค  ลบ ส ิ เสีย                     (คโว)  คาโว  โย  อยูหลัง  เอา 
                                                           โค เปน  คว หรือ  คาว 
                                                            ได  แลวเอา  โย เปน โอ 
ทุ. คาว  เอา  โอ  แหง  โค             คาโว   (เหมือน  ป. พหุ.) 
             เปน  อาวุ  คง  อ ไว 
     คาวุ  เอา  โอ  แหง โค 
              เปน  อาวุ  คง  อ ไว         โคห ิ
ต.  คาเวน  เอา โอ แหง โค             โคภิ   คงรูป 
                  เปน  อาว แลวเอา        คาเวหิ  เอา  โอ แหง โค  เปน คาว 
                  นา  เปน  เอน                            แลว  เอา อะ  เปน เอ 
                                                       คาเวภิ  เอา หิ เปน ภิ บาง 
จ.  คาวสฺส  เอา  โอ แหง โค              คุนฺน    เอา  โอ แหง โค เปน อุ 
                   เปน  อาว เอา ส                         แลวซอน น. 
                   เปน  สฺส                         คาวาน  เอา  โอ แหง โค  เปน อาว 
                                                                      ทีฆะ  อะ เปน อา คง น ไว  
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                    เอก.                                                     พหฺ.   
ปฺ.   คาวสฺมา  เอา  โอ  แหง โค              โคห ิ
                เปน  อาว คง  สฺมา  ไว               โคภิ  (เหมือน  ต.  พหุ.) 
       คาวมฺหา  เอา  สฺมา  เปน  มฺหา  
       คาวา  เอา สมา  เปน อา 
ฉ.    คาวสฺส  (เหมือน  จ. เอก.)                    คุนฺน  คาวาน  (เหมือน  จ. พหุ.) 
ส.    คาวสฺทึ  เอา  โอ แหง โอ                       โคสุ  คง สุ ไว 
              เปน  อาว  คง สมฺึ  ไว                      คาเวสุ  เอา  โอ แหง โค เปน 
         คาวมหฺิ  เอา โอ  แหง โค  เปน                        อาว แลว คง สุ ไว 
               อาว  เอา  สฺมึ  เปน มฺหิ                             สุ  อยูหลัง เอา อะ 
          คาเว  เอา โอ  แหง โค  เปน                            เปน  เอ 
                อาว  เอา สฺมึ  เปน เอ 
อา.  คาว  เอา โอ  แหง  โค                             คาโว  (เหมือน  ป. พหุ.) 
                 กบ  ส ิ เปน อาว 
        คําวา โค นี้ เปนคําเรียกรวมทั้งตัวผูและตัวเมีย  แตในที่บาง 
แหง ที่แหยใหรูวาตัวผูตัวเมียแลว ปุ.  เอา โค  เปน   โคณ  แจก 
ตาม อ การันต  ใน ปุ.  (ปรุิส)  อิตฺ.  เปน คาวี  แจกตามแบบ อี 
การันต  อิตฺถ.ี  (นารี). 
                               ศัพท  ๖ ศัพท 
        ศัพททั้งหลาย  ๖ คือ  ปุม  ชาย,  สา  หมา  (ไมนิยมวา 
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ผูเมีย)  อทฺธา  กาลยืดยาว,  มฆว ชื่อพระอินทร, ยุว  หนุม,   
สข เพ่ือน,  เหลาน้ี  ไมคอยมีคําใชนัก  ถึงใชบางก็เปนบางวิภัตติ 
ไมทั่วไป เชน  
        ๑. ปุม เปนปุลิงค มีที่ใชแต  ปฐมา  วิภัตติ  เอาวจนะ  เปน 
ปุมา เทาน้ัน. 
        ๒. สา  เปนคํากลาง ๆ ไมนิยมวาตัวผูหรือตัวเมีย  เหมือน 
กับศัพทคือ โค  มีที่ใชแต ป.  เอก. สา ในปุลิงค  เปน  สุนข 
(แจกตามแบบ อ การันตในปุลิงค ปุรสิ)  ในอิตถลีงิค  เปน  สุนข ี
(แจกตามน้ีแจกตามแบบการันตในลิงคนั้น ๆ. 
        ๓.  อทฺธา  เปนปุลิงค  มีที่ใชบางแต เอก.  ป. อทฺธา 
ทุ.  อทฺธาน  ต.  อทฺธนา จ. ฉ. อทฺธุโน  ส. อทฺธาเน  เทาน้ัน 
(เหมือน กมมฺ  โดยมาก). 
        ๔.   มฆว  เปนปุลิงค  (แจกตามแบบ อ การันตฺในปุลิงค  ปุริส) 
แปลกแต ป.  เอก. เปน  มฆวา เทาน้ัน. 
        ๕.  ยุว  เปนทฺวิลิงค (ปุ.  อิต.)  ในปุลิงคใชมาแต ป. เอก. 
ยุวา  ในอิตถลีิงคเปน ยุวตี  แจกตามแบบ อีก  การนัตในลิงคนั้น. 
        ๖. สข  เปนทฺวิลิงค  (ปุ. อิตฺ.)  ใชมากแต  ปุ.  ป. เอก. สขา 
ในอิตถีลิงคเปน  สขี  แจกตามแบบ อี  การันตในลงิคนั้น.  
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                                      สงัขยา   
        ศัพทที่เปนเครื่องนับนามนาม  ชื่อวาสังขยา  เพราะเปนคําท่ี 
บงถึงจํานวนของนามนาม  ทางภาษาไทยหรือภาษาของชาติอ่ืน ๆ  
นิยมจํานวนเลขของชาตินั้น ๆ เพ่ือจะใหรูจํานวนที่นับโดยแนนอน 
คําพูดที่ไมมีจํานวนเลขเปนเครื่องนับ  จะรูไมไดวาเทาไร  เชน พูด 
ถึงคนวา คนมีจํานวนนอย  ก็ไมรูวามีนอยเทาไร  เมื่อจะพูดวาคนมี 
จํานวนมาก  ก็ไมรูวามากเทาไรเหมือนกัน  เปนแตเพียงรูไดวานอย 
และมากเทานั้น  ที่จะใหรูแนนอนวา  คนจํานวนนอยน้ัน คือคน  ๑ คน 
หรือคน ๒ คน  และที่วามากน้ันคือจะเปน ๑๐๐ คน หรือ ๑๐๐๐ คนเปนตน 
ไมได,  เปนแตใหรูเพียงปริมาณเทาน้ัน  เมื่อมีตัวเลขเขาควบคุม  จึง 
เปนเครื่องบงใหชัดวาจํานวนนอยเทานั้นเทาน้ี  และจํานวนมากเทาน้ัน 
เทาน้ีได  ในภาษาบาลีทานก็นิยมการนับเหมือนกัน  จึงมีศัพทอยูพวก 
หน่ึงตางหายท่ีเรียกวาสังขยา  และสังขยานั้น  แปลวานับ  คือนับ 
นามนามใหรูวามีจํานวนเทาใด  ทานจึงจัดสังขยาไวเปน ๒ เรียกวา 
ปกติสังขยา  ๑ ปูรณสังขยา ๑. 
                                          ปกติสังขยา 
        ปกติสังขยาสําหรับนับนามนามโดยปกติ เชน  ๑-๒-๓-๔-๕  เปน 
ตน  จะนับเวนในระหวางก็ได  เชน ๑-๓-๕-๗-๙ เปนตน  ซึ่งตรงกับ 
คําของภาษาไทยวา คนผูหน่ึง ถือสมุดสองเลม ดินสอขาวสามแทง 
ดินสอฝรั่งส่ีแทง กระดาษหาแผน เดินไป เปนตน  นี่แสดงวานับโดย  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 52 

ลําดับติดกัน  ที่นับเวนเสียบางในระหวาง  เชน  คนผูหน่ึง  ถือ    
สมุดสามเลม  ดินสอขาวหาแทง ดินสอฝรั่งเจ็ดแทง  กระดาษเกาแผน 
เดินไป เปนตน การนับเชนนี้เรียกวาปกติสังขยาท้ังน้ัน  ปกติสังขยา 
นั้นเปนคุณนามก็ได  เปนนามนามก็ได  แตกอนท่ีจะนับ  ผูศึกษาควร 
ทองศัพทสังขยาท่ีมีอยูในบาลีไวยากรณใหจําไดเสียกอน  เพราะจะนับ 
โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม  จําเปนตองรูปจักศัพทสังขยา  จึงไดมีศัพทสังขยา 
ข้ึนอีกแผนกหนึ่ง คือต้ังแต เอก เปนตนไป. 
        บัดนี้จะกลาวถึงสังขยาคุณนามกอน  คือคุณนามน้ัน  ไมมี 
อิสระตามลําพัง  ตองอาศัยหรือพ่ึงนามนาม  คือมีนามนามเปน 
หลักเปนเจาของ  ถาไมมีนามนามปรากฏอยูแลว  ศพัทที่เปนคุณนาม 
ก็จะแสดงลักษณะไมถูก  เพราะวาคุณนามมีหนาที่แสดงลักษณะของ 
นามนาม  จึงจําเปนตองมีนามนามปรากฏอยูในท่ี ๆ มีคุณนามทุก ๆ 
แหง  จะเวนเสียไมไดเลยเปนอันขาด  จะพูดแตคุณนามอยางเดียว 
ไมพูดหมายถึงนามนามลงขางหลังคุณนาม  เพ่ือบงใหคําพูดชัดข้ึน 
เชน  คนอวน  สัตวผอม ดังน้ี  ก็จะรูไดทันที  คําวา คน สัตว 
นั้นเปนนามนาม  อวน  ผอม เปนคุณนาม  หรือคําพูดใด ๆ ก็ตาม 
เมื่อผูฟงฉงนสงสัยยังตองถามถึงนามนามท่ีเปนเจาของ  คําพูดท้ังส้ิน  
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นั้นเปนคุณนาม  นี้เปนเหตุแสดงใหเห็นชัดเจนวาคุณนามตองมีนามนาม.    
แมสังขยาท่ีจะอธิบายตอไปนี้  ก็เปนคุณนาม  จึงเปนทีลักษณะเหมือน 
กับนามนามนั่นเอง ถามีแตสังขยาอยางเดียวเชน  ๑-๒-๓-๔-๕ ก ็
ไมอาจรูวา อะไรท่ีมีจํานวน ๑-๒-๓-๔-๕ เมื่อเติมนามนามลง  เชน 
๑ คน ๒ คน เปนตน ก็รูไดวาคนมีจํานวนเทาน้ันเทาน้ี  หรือจะนับ 
นามนามอะไรใหเติมนามนามน้ันลงไป. 
        ปกติสังขยานี้เมื่อจะถือตามคัมภีรศัพทศาสตร ทานแบงเปน  ๒ 
พวก ต้ังแต  เอก ถึง  จตุ  เปนสัพพานามไดดวย ต้ังแต  ปฺจ  ไป เปน 
คุณนามอยางเดียว  เมื่อจะถือตามนามศัพทจัดเปน  ๓ คือต้ังแต เอก 
ถึง จตุ  เปนสัพพนาม  ๑ ต้ังแต ปฺจ  ถึง  อฏนวติุ  เปนคุณนาม ๑ 
ต้ังแต  เอกูนสต  ไป จัดเปนนามนาม ๑ ที่จัดเปนสัพพนาม  คุณนาม 
นามนามน้ัน หมายเฉพาะศัพทสังขยาลวน ๆ แตเมื่อจะประกอบเขา 
กับนามนามอ่ืน ๆ ก็เปนคุณนามท้ังส้ิน. และสังขยานั้นเปนไดสาม 
ลิงค  เวนไวแตบางจําพวกท่ีทานนิยมใหเปนเพียงลิงคเดียว  และเปน 
เอกวจนะอยางเดียว,  ที่เปนสัพพนามก็เปนไดทั้งสามลิงค. คุณนาม 
ศัพทใด  ถามี  อ การันต  ในเมื่อจะตองเปนคุณนามของศัพทที่เปนอิตถี- 
ลิงค  ใหทีฆะ อะ เปน อา แลวแจกตามแบบ  อา การันตอิตถีลิงค 
(กฺา). สังขยาที่เปนสัพพนามเปนไดทั้งสามลิงคนั้น เชน  เอโก 
ปุคฺคโล บุคคลคนหนึ่ง  เอกา  อิตฺถี  หญิงคนหนึ่ง เอก  กุล 
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ตระกูลตระกูลหนึ่ง สวนคําวา ปฺจ  ปุริสา  บุรุษ  ๕ คน ปฺจ  
อิตฺถิโย  หญิง ๕ คน  ปจฺ  กุลานิ  ตระกูล  ๕ ตระกูล  ปฺจสตา 
ภิกฺขู ภิกษุ  ๕๐๐ ปฺจสตา  อิตฺถิโย  หญิง  ๕๐๐  ปฺจสตานิ 
ธนานิ  ทรัพย  ๕๐๐ เปนตน  อันเปนสังขยานาม  ในเมื่อเขา 
สมาสแลวนําหนานามนามอ่ืน  เปนคุณนามได.  
                            การจัดลิงค  และ  วจนะ  
        ต้ังแต  เอก ถึง จตุ เปนไดทั้ง ๓ ลงิค  เอกศัพทสังขยาเปน 
เอกวจนะอยางเดียว. ต้ังแต ทฺวิ  ถึง  จตุ  เปนพหุวจนะอยางเดียว 
และแจกตามแบบของตน ๆ ตามท่ีทานแจกไวแลวในบาลีไวยากรณ. 
        ต้ังแต  ปฺจ  ถึง  อฏารส  จัดเปน  ๓ ลิงค แจกอยาง  ปฺจ 
เหมือนกันทั้ง ๓ ลิงค  เปนพหุวจนะอยางเดียว. 
        ต้ังแต เอกูนวีสติ  ถึง  อฏนวุติ  เปนเอกวจนะอยางเดียว 
และเปนอิตถีลิงค  แจกตามแบบอิตถีลิงคอ่ืน  ก็คงอยูอยาง 
เดิมไมเปลี่ยนไปตาม นามนามท่ีเปนเจาของสังขยาน้ี ตองเปน 
พหุวจนะอยางเดียว. 
        ต้ังแต   เอกูนสต   เปนตนไป  เปนไดทั้ง ๒ วจนะ  และเปนได  ๒ 
ลิงค คือ  นปุ.  และ อิต.  คือ ต้ังแต  เอกูนสต  ไป เปน  นปุ. 
โกฏิ  เปนอิตถีลิงค  ที่เปนได  ๒ วจนะน้ัน คือ  ถาปรากฏวา รอย  
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พัน หม่ืน  ฯลฯ  จัดเปนเอกวจนะ  ถามีศัพทสังขยาต้ังแตสองข้ึน   
ไป อยูขางหน่ึง  จัดเปนพหุวจนะ  เชน  สองรอย  สองพัน  สองหมื่น 
เปนตน.  
        วิธีแจกวิภัตติของศัพทสังขยา  ต้ังแต  เอก ถงึ จตุ  แจกตาม 
แบบเฉพาะตน ๆ.  ปฺจ ถึง  อฏารส  แจกอยาง  ปฺจ  ทั้ง ๓ ลิงค. 
ต้ังแต  เอกูนวีส  ถึง  ปฺาส แจกอยาง  เอกูนวีส.  ในระหวาง 
จํานวนนั้น  ถาศัพทสังขยาใดมี  อิ การันต  กใ็หแจกอยาง อิ  การันต 
ในอิตถีลิงค  (รตฺติ) คือต้ังแต เอกุนวีสติ  ถึง  อฏตฺตึสติ  และต้ัง 
แต  เอกูนสตฺตติ ถึง อฏนวุติ.  ศัพทสังขยาที่มี  อี การันต  คือต้ัง 
แต  เอกูนสฏ ี ถึง  อฏสฏ ี  แจกตามแบบ อี การนัตในอิตถี- 
ลิงค (นารี). 
        ต้ังแต เอกูนสต  ข้ึนไป เวน  โกฏ ิเปน  นปุ.  อยางเดียว  แจก 
ตามแบบ อ การันต  นปุ.  (กลุ) 
                                     เอกศัพท 
        เอก ศัพท  ทานนิยมใชสองอยาง  ใชเปนสังขยาหน่ึง ใช 
เปนสัพพนามอยางหน่ึง  ที่ใชเปนสังขยาน้ัน สําหรับนับนามนามท่ี 
เปนจํานวนหนวยเทาน้ัน  และเปนเอกวจนะอยางเดียว  เชน จีวร  ๑ ผืน 
บาตร ๑  ใบ เปนตน  ที่เปนสัพพนาม  เปนไดทั้งเอกวจนะ  และ 
พหุวจนะ.  
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                        กําหนดวจนะของสังขยา   
        ต้ังแต ทฺวิ ถึง  อฏารส  เปนพหุวจนะอยางเดียว. 
        ต้ังแต  เอกูนวีสติ  จนถึง อฏนวติุ  เปนอิตถีลงิค เอกวจนะ 
อยางเดียว.   
        ต้ังแต  เอกูนสต จนถึง โกฏิ  เปนเอกวจนะ  และพหุวจนะ. 
        จํานวน ๙๙ ข้ึนไปเปนนามนาม  จึงจัดเปนลิงคได ๒ ลิงค 
แตเปน  นปุ.  โดยมาก.  เปนอิตถีลิงคเฉพาะ  โกฏิ เทาน้ัน. ๙๙ เมื่อ 
ประกอบเปนศัพทสังขยา  ก็ตองปรากฏเปน  สต  อยูขางหลัง เพราะ 
ยังขาดอยูหน่ึงท่ีจะเต็มจํานวน  ๑๐๐ ในท่ีจะเต็มเชนนี้  ทานนิยมใหใช 
เอกูน  ซึ่งแปลวาหยอนหนึ่งเขามาตอ. ๙๙ ประกอบวา เอกูนสต 
 รอยหยอนหนึ่ง  แมจํานวนอื่น ๆ เมื่อยงัขาดอยูเพียงหนึ่งจะครบหรือ 
เต็มก็มีนัยนี้  จะอธิบายขางหนา  ในที่นี้เพ่ือจะแสดงใหรูวา  ๙๙ ข้ึนไป 
เปนนามนามไดเทาน้ัน. 
        ที่เปนเอกวจนะไดนั้น  เมื่อคิดดูก็สงสัยวา ทําไมจํานวน 
ต้ังรอยต้ังพันยังเปนเอกวจนะได  ขอนี้ทานกําหนดวา  รอยเดียว 
พันเดียว  จึงนิยมเปนเอกวจนะ  และไมตองใชเอกศัพทลงขางหนา 
เชนคําวา  สต  สหสฺส  เปนตน  เพราะมีจํานวนเดียวอยางนี้  จึง 
จัดเปนเอกวจนะ จะหมายความเปน  สองรอย  สองพัน  เปนตนไมได.  
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        สังขยานามท่ีเปนพหุวจนะน้ัน  ทานกําหนดดวยสังขยาท่ีเปน    
พหุวจนะอยูขางหนา  ซึ่งเปนเครื่องแสดงใหรูวาไมใชรอยเดียว 
พันเดียว  เชน  สองรอย  สองพัน  เปนตน  และจํานวนพหุวจนะน้ี 
จึงตองมีศัพทสังขยาชั้นคุณนาม  ต้ังแต  ทฺวิ ข้ึนไป อยูขางหนา 
เหมือนอยาง ปฺจสตสหสฺสานิ  นมามิ สิรสา  อห วิธีตอ 
สังขยาคุณเขากับสังขยานามน้ัน  จักกลาวขางหนา  แตในที่บางแหง 
แมถึงสังขยาคุณนามจะอยูขางหนา   บอกถึงความเปนพหุวจนะก็จริง 
โดยความนิยมของวิธีสมาสกลายไปเปนเอกวจนะได  เชน  ติสหสฺส 
เมื่อปรากฏเชนนี้พึงทราบเถิดวา  ทานจัดอยางสมาหารทิคุสมาส. 
                                   วิธีแจกวิภัตติ 
        สังขยาก็ใชวิภัตติทั้ง ๑๔  ของนามนามน้ันเองแจก  แตทาน 
กําหนดให  เพราะทานกําหนดสังขยาไวเปนตอน ๆ บางตอนเปนได 
เฉพาะเอกวจนะอยางเดียว  บางตอนเปนไดเฉพาะพหุวจนะอยาง 
เดียว   บางตอนเปนไดทั้งเอกวจนะ  ทั้งพหุวจนะ  ดังที่ไดแสดงมา 
แลวน้ัน  เมื่อจะลงวิภัตติก็ตองลงใหถูกตามวจนะน้ันอยางใหแยงกัน 
ตอนใดท่ีเปนเอกวจนะอยางเดียว  ก็ใชวิภัตติ  คือ สิ อ นา ส สมฺา 
ส สฺมึ  เทาน้ัน  ตอนใดท่ีเปนไดแตพหุวจนะอยางเดียว  ก็ใชวิภัตติ 
โย โย หิ  น หิ  น สุ  เทาน้ันลง  ตอนใดท่ีเปนไดทั้งสองวจนะ  ก็ใช 
วิภัตติทั้ง ๑๔ ตัวลงได. 
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        สังขยาที่ทานจัดเปนสัพพนามก็ดี  คุณนามก็ดี  มลีักษณะเหมือน   
วิเสสนะ  คือถานามนามเปนลิงควจนะวิภัตติอันใด  สังขยาแผนกน้ีตอง  
มีลิงค  วจนะ  วิภัตติ  เหมอืนนามนาม  และเรียงไวขางหนานามนาม 
เชน  จตฺตาโร  สติปฏานา  สติปฏฐาน  ๔  จตสฺโส  อปฺปมฺาโย 
อัปปมัญญา  ๔ จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  อริยสัจ  ๔ เวนไวแตสังขยา 
ที่ทานจัดเปนลิงควิปปลาส  และวจนะวิปลาสเทานั้น คือต้ังแต  เอกูน- 
วีสติ  ถึง  อฏนวุติ ที่ทานจัดเปนอิตถีลิงคเอกวจนะอยางเดียว  แม 
จะเขากับลิงคอ่ืนที่เปนพหุวจนะ  ก็ไมเปลี่ยนไปตาม  เชน  ปฺจตฺตึสาย 
ชนาน  ลาโภ  อุปฺปนฺโน  ลาภเกิดข้ึนแลวแกชน  ท.  ๓๕  ปฺจตฺตึสาย 
คงเปนเอกวจนะอิตถีลิงคอยูอยางเดิม  ไมเปลี่ยนลิงคแลวจนะไปตาม 
บทนาม  คือ ชนาน  ซึ่งเปนปุลิงคและพหุวจนะ. 
        สวนสังขยานามนาม  เมื่อจะใชบอกนามนามบทใด  กใ็หเอา 
นามนามบทน้ันประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติพหุวจนะ  เรียงไวขางหนา 
สังขยานามนามน้ัน  ดังนี้  ภิกฺขูน  สต  รอยแหงภิกษุทั้งหลาย  ภิกฺขูน 
สหสฺส  พันแหงภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งตรงกับภาษาของเราวา ภิกษุรอยรูป 
ภิกษุพันรูป. 
        สังขยาที่ทานจัดเปนสัพพนามนั้น  เวลาใช  ใหใชอยางวิเสสน- 
สัพพนาม. 
         สังขยาต้ังแต  เอก  จนถึง นว  แตละศัพทเรียกวาจํานวนหนวย 
เหมือนอยางจะนับตามภาษาไทยวา  หนวย สิบ รอย  พัน  หม่ืน 
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เปนตน  แมการใชศัพทสังขยา  ก็ตองนับต้ังแตจํานวนหนวยข้ึนไป  
ดุจเดียวกัน  จักอธิบายเปนศัพท  ๆ แตจะไมอธิบายถึงแบบแจกและวิธี 
เปลี่ยนวิภัตติไวอีก  ใหผูศึกษาพึงดูในแบบบาลีไวยากรณเถิด.  
                                      เอก ๑ 
        เอก  สังขยาอันเปนเอกวจนะอยางเดียว  ทานนิยมใชเปน ๒ 
คือเปนปกติสังขยาอยาง ๑  เปนสัพพนามอยาง ๑ ที่เปนปกติสังขยา 
แจกตามแบบของตน  ๆ ที่เปนสัพพนามเปนไดทั้ง ๒ วจนะ  และทั้ง ๓ 
ลิงคแจกตามแบบ ย  ศัพท  แปลกจาก ย ศัพทเฉพาะในอิตถีลิงค  เอก. 
จ. ฉ. เปน  เอกิสฺสา. ส.  เปน  เอกิสฺส  เทาน้ัน  ที่เปนพหุวจนะใหแปล 
วา บางเหลา  บางพวก  เชน  เอเก  อาจริยา  อาจารย  ท. บางพวก 
เปนตน. 
                                         ทฺวิ ๒ 
        ทฺวิ  ศัพทนี้ยังไมไดแจกวิภัตติ  จึงถือวาเปนศัพทเดิม  และแจก 
วิภัตติก็แจกเปนอยางเดียวกันทั้ง ๓ ลงิค  เมื่อตอเขากับศัพทสังขยา 
ที่เปนจํานวนอ่ืนก็ดี  ตอกับศัพทนามก็ดี  แปลง  ทฺวิ  เปน ทิ ทุ ทฺวา 
พา  เทฺว   และคง  ทฺวิ  ไวก็มี  ทฺว ิ เมื่ออยูหนา ทส วีสติ  และ ตึส 
แปลง  ทฺวิ  เปน  ทฺวา  และ พา เชน  ทฺวาทส พารส  ๑๒,  ทฺวาวีสติ 
พาวิสต ิ  ๒๒,  ทฺวตฺตึส  พตฺตึส  ๓๒,  เมื่อเขากับสังขยาจํานวนท่ียิ่งข้ึนไป 
กวา ทส วสีติ  และ ตึส  คือต้ังแต  จตฺตาฬีส  ๔๐  จนถึง  นวติุ  ๙๐ 
แปลง  ทฺวิ  เปน ทฺว  และ ทฺวา  ได  เชน  เทฺวจตฺตาฬีส  ๔๒  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 60 

ทฺวาสฏ ี  ๖๒  เทฺวนวุติ  ๙๒ เปนตน  เมื่อเขากับสังขยานามนาม  คง  
ทฺวิ ไวตามเดิม  เชน ทฺวสต  ๒๐๐ เปนตน  เมื่อเขากับนามนามคง 
ทฺวิ  ไวบาง  เชน ทฺวิปาทา  สัตว  ๒ เทา  แปลง ทฺวิ เปน ทิ  บาง เชน   
ทิโช  สัตวเกิด ๒ หน  (พวกนก)  แปลง ทฺวิ  เปน ท ุบาง  เชน 
ทุปฏ  วตฺถ ผา  ๒ ชั้น  (สงัฆาฏิ)  แตจะถือเปนการแนนอนไมได 
เพราะทานจัดการเปลี่ยนแปลงโดยถือเอาความสละสลวยแหงศัพทมาก 
กวาอยางอ่ืน. 
        อุภ ก็แปลวา ๒ เหมือนอยาง  ทฺวิ  แตใชนับจํานวนนามนาม 
อยางเดียว  ไมไดใชเขากันสังขยานาม  เชน  สต  สหสฺส  เปนตน 
ทั้งมีแบบแจกโดยเฉพาะเหมือนกันทั้ง ๓ ลิงค. 
                                             ติ ๓ 
        ติ  แจกวิภัตติไดตามแบบของตนเอง  ใชตอสังขยาอ่ืนบาง 
ตอกับนามนามบาง  แปลง  ติ เปน  เต บาง คง ติ  ไวบาง  เม่ือเขา 
กับสังขยาจํานวนสิบ  แปลง ติ เปน เต เชน เตรส  ๑๓ เปนตน 
เมื่อเขากับสังขยายาม คง  ติ  ไว เชน  ติสต ๓๐๐  ติสหสฺส  ๓๐๐๐ 
(สมาหารทิคุสมาส)  เม่ือเขากับนามศัพท  คงเปน  ติ หรือแปลงเปน 
เต เชน  ติโยชนปรม  ใหเกิน  ๓ โยชน เตวิชฺโช  ผูมวิีชชา ๓  เปนตน. 
                                            จตุ ๔ 
        จตุ  ที่ถกูแปลงไปเปนอยางอ่ืนบาง กต็อเมื่อเปนเศษของสังขยา 
อ่ืนเทาน้ัน คือแปลง  จตุ เปน จุ เชน จทฺุทส  นอกน้ันคงเดิม  เชน  
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จตุปาริสุทฺธิสีล  เปนตน.   
        ต้ังแต  ปฺจ  ถึง  อฏ  ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงอะไร  จึง 
ไมตองอธิบาย.  
                                       นว  ๙ 
        นว  ศัพทนี้  ถาเพงตามศัพทก็มีนัย  ๒ อยาง เปนสังขยา 
จํานวนนับนามนาม  ที่แปลวา ๙ อยางหน่ึง เปนคุณบทของนามนาม 
ที่แปลวาใหมอยางหน่ึง  จะรูไดวาเปนสังขยาหรือเปนนามน้ัน  จักรู 
ที่การแจกวิภัตติของศัพทนั้น  นว สังขยาแจกตามแบบ  ปฺจ   และ 
เปนเครื่องนับจํานวนนามนาม  และเปนพหุวจนะอยางเดียว  สวน 
นว ที่เปนคุณนามน้ัน  เปนเครื่องแสดงลักษณะของนามนาม  มี 
ลิงค วจนะ  วิภัตติ  เหมือนนามนาม  และจัดเปนเอกวจนะก็ได 
เปนพหุวจนะก็ได  เพ่ือใหศัพทนี้แปลกกัน  ทานนิยมไวดังน้ี   ถาเปน 
สังขยา  ทานไมลง  ก  ตอทาย  ปลอยไวเฉย ๆ เชน  นวภิกฺข ู
ภิกษุ  ท. ๙ รปู  ถาเปนคุณนาม ทานลง ก  ตอทาย  นวโกวาท 
นวก+โอวาท  โอวาทเพ่ือภิกษุใหม  และ นว  ที่เปนคุณนามซ่ึงไม 
ใชสังขยา  ถาเปนคุณของนามนามท่ีเปนปุลิงค แจกอยาง  ปุริส 
ถาเปนคุณของนามนามท่ีเปนนปุสกลิงค  แจกอยาง กุล ถาเปนคุณ 
ของนามนามที่เปนอิตถีลิงค  ตองทีฆะสระที่สุดเปน อา  แลวแจกอยาง 
กฺา. 
        สังขยาจํานวนสับ  หรือหลักสิบ  คือสังขยาจํานวนที่นับต้ังแต 
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๑๐ ถึง ๙๐  เรียกวาจํานวนสิบ  เมื่อตองการจะทราบวากี่สิบ  หรือสิบ     
อะไร  คือ  ๒๐ หรือ ๓๐ เปนตน  ใหเอาจํานวนหนวยคูณจํานวน ๑๐ 
จักรูได เชน ๓๐  เมื่อต้ัง ๑๐ แลวเอา ๓ คูณเปนตน. แตในภาษาบาลี 
มีอยูโดยเฉพาะ เชน ทส= ๑๐ วิสติ = ๒๐ ตึสติ = ๓๐ เปนตน. 
        แตบางศัพทซึ่งนาคิด  คือ  ทานใหเอา ท ที่ ทส เปน ร ใน 
เมื่อตอกับจํานวนเศษของสิบ  เชน  เตรส  ๑๓ เปนตน  และใหเอา 
ท หรือ ร เปน ฬ ได ในเมื่อ ฉ  อันเปนเศษของ ๑๐ คือ  ๑๖ ถกู 
แปลงเปน   โส   แลว จึงเปน   โสฬส.    และบางแหงทานใหลง ติ หลัง 
ศัพทเหลาน้ีไดบาง คือ วีส ตึส เปน วสีติ  ตึสติ  และใหเอา 
สระที่สุดของ เอก ทฺวิ  อฏ  (อันเปนเศษของสิบ)  เปน อา บาง 
จําเปน เอกาทส  ทฺวาทส อฏารส (ตามนัยมูลกัจจายนะ  หนา 
๒๔๘-๒๓๙). 
        อน่ึง  จํานวนที่ยังขาดอยู ๑ จักเต็มในจํานวน ต้ังแต  ๒๐ ข้ึนไป 
เชน  ๑๙-๒๙-๓๙ เปนตน ทานไมนิยมใชศัพท นว  ตอขางหนา 
ใหนิยมนับเปนตนวา  ยี่สิบหยอนหนึ่ง คือ  ๑๙ นั้นเอง  ในท่ีเชนนั้น 
ใหใชศัพทวา  เอก+อูน = เอกูน  ซึ่งแปลวาหยอนหนึ่ง  หรือยงัขาด 
อยูหน่ึงที่จะเต็มในจํานวนน้ัน ๆ ไมไดประกอบตามท่ีนาจะเปนได 
เชน  ๑๙ เปน  นวทส, ๒๙ เปน  นววีสติ, ๓๙ เปน  นวตฺตึสติ. 
ตามท่ีทานนิยมตองประกอบดังน้ี  ๑๙ เอกูนวีสติ, ๒๙ เอกูนตึสติ, 
๓๙ เอกูนจตฺตาฬีส, ฯเป ฯ เอกูนสต.  
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        สังขยาจํานวนรอย  (สังขยานาม)  วิธีนับทานใหเอาจํานวน ๑๐  
คูณจํานวน ๑๐ จึงเปนจํานวน  ๑๐๐ คือ  ๑๐x๑๐  แลวใหเอาจํานวน  
๑๐  นั่นแหลคูณจํานวนที่คูณแลว  โดยคูณกันเปนระยะ ๆ เชน 
๑๐x๑๐  เปน  ๑๐๐ แลวเอา  ๑๐๐x๑๐  เปน ๑,๐๐๐  เปนตน, คําวา 
๑๐ และ ๑,๐๐๐ เปนตน ฟงดูคลาย  ๆ จักมีเอกศัพทในสังขยาเพ่ือบอก 
จํานวนอยูดวย  แตที่แทไมตองใชเอกศัพทเลย  เพราะสังขยาจํานวน 
เต็มลวน ๆ ทีไ่มมีสังขยาคุณตออยูขางหนาแลว  เปนเอกวจนะอยาง 
เดียว  เชน  สต  สหสฺส  เปนตน  ดังที่ไดแสดงมาแลว. 
        สังขยาที่เหลือจากจํานวนเต็ม  สังขยาท่ีเหลือจากจํานวนนั้น 
หมายความวา  นอกจากจํานวนที่ต้ังเดิมแลว  เปนสงัขยาที่เหลือ 
หรือเศษ คือสังขยาที่ปรากฏในระหวาง  และเศษน้ีจะเปนสังขยาคุณ 
ก็ตาม  เปนสังขยานามก็ตาม  เรียกวาเศษท้ังนั้น  เชน  ๑๑๐  ตามคําพูด 
ของเราตองเรียกวา รอยสิบ  แตตามภาษาบาลี  ทานคิดจํานวน ๑๐๐ 
เปนจํานวนเต็ม จํานวน ๑๐ เปนจํานวนเศษ  และเรียกวารอยยิ่งดวย 
สิบ  แมสังขยาจํานวนอ่ืน ๆ ก็มีนัยเดียวกัน เชน  ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐- 
๑๐๐,๐๐๐ เปนตน  ก็เรียกจํานวนเต็ม. จํานวนสังขยาท่ีปรากฏใน 
ระหวางจํานวนเต็ม เรียกวาเศษ  เชน  ๑,๗๒๕  จํานวน  ๑,๐๐๐ เปน 
จํานวนเต็ม, ๗๐๐ ก็ดี  ๒๐ กด็ ี เปนจํานวนเศษ,  เพราะทาน 
กําหนดนับเปนหลัก ๆ และนับต้ังแตขางหลังไปหาขางหนา  เมื่อเปน 
เชนนี้  เลข ๕ จึงเปนจํานวนหนวย  เลข ๒ อยูหลกัสิบเทากับ ๒๐ เลข 
๗ อยูที่หลักรอย  เทากับ ๗๐๐.  
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                                วิธีตอจํานวนเศษ  
        สังขยาที่เหลือจากจํานวนเต็มนั้น  เมื่อจะตอเขากับจํานวนเต็ม 
ทานใหใช  อตฺุตร  และ อธิก  มาค่ันในระหวางของจํานวนน้ัน ๆ 
ทุกจํานวนที่เหลือ  กําหนดใช  อุตฺตร  อยูใกลสังขยาคุณ, อธิก  อยู 
ใกลสังขยานาม. อุตฺตร อธิก  ทั้งสองนี้เปนคุณนาม  เมื่อใชประกอบ 
ตองใหเปนคุณนามของสังขยาที่เปนจํานวนเต็ม  (คือสังขยาท่ีเปนตัว 
ประธาน)  จะนับนามนามใด  ใหเอานามนามน้ัน  ประกอบวิภัตติลง 
ในระหวาง  นามนามท่ีอยูใกลสังขยาคูณ  ในประกอบดวยตติยาวิภัตติ 
อยางเดียว สวนวจนะนั้นใหถือตามสังขยาคุณ  นามนามท่ีอยูใกล 
สังขยานามท่ีเปนเศษ  ใหประกอบดวยตติยาวิภัตติทุก  ๆ จํานวน 
สวนวจนะก็ใหถือตามสังขยานั้น ๆ และควรถือตัวอยางจาก  พุทธศักราช 
ที่ทานวางไว  แตที่นั้นทานประกอบเปนรูปสมาส  แลวลบศัพทเสียบาง 
ตามวิธียอสมาส  เชน ๒,๔๘๓  ป ปรากฏวา ตฺยาสีติสวจฺฉรุตฺตรจตุ- 
สตาธิกานิ เทฺว สวจฺฉรสหสสานิ  เมื่อแยกออกใหเปนศัพท  ๆ เพ่ือ 
เห็นงาย ก็เปน ตฺยาสีติยา  สวจฺฉเรหิ  อุตฺตรานิ จตูหิ  สวจฺฉราน 
สเหติ  อธิกานิ เทฺว  สวจฺฉาน  สหสฺสานิ  แปลวาอันวาพัน ท. 
แหงป  ท.  สอง ยิ่งดวยรอย ท. แหงป ท. สี่ยิ่งดวยป ท. แปลสิบสาม 
เราจะเห็นไดวา  อุตฺตร  อยูใกลสังขยาคุณ คือ ตฺยาสีติยา ๘๓,  อธิก 
อยูใกลสังขยานาม คือ  สเหติ  ๑๐๐, อุตฺตร และ  อธิก  ทั้งสองนี้ 
ถาตองประกอบสังขยาที่เปนเศษหลาย ๆ ชั้น ตองใชสลับกัน คือ  
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อุตฺตร แลว อธิก, แตตองถือวาให  อุตฺตร  อยูใกลสังขยาคุณ, 
อธิก  อยูใกลสังขยานาม,  และบางคราว อธิก  จะอยูในที่ใกลกนัก็ 
ใชได.      
        วจนะน้ัน ถาปรากฏเปนเลข ๑ ข้ึนหนา  เปนเอกวจนะอยางเดียว 
(แตไมใชเอกศัพท),  ถาเลขต้ังแต ๒ ข้ึนไป ข้ึนหนา  เปนพหุวจนะ 
อยางเดียว, จํานวนเศษไมถือเปนประมาณ เชน ๑,๕๘๔  เชนนีเ้ปน 
เอววจนะ, สังขยาคุณจะรวมกันเปนศัพทเดียว  ดังที่แสดงมาน้ันก็ได 
หรือจะแยกออกเปนจํานวน ๆ ก็ได. 
                                    อฑฺฒ  ศัพท 
        สังขยาที่มีจํานวนที่สุดคือจํานวนหลัง ต้ังแต  ครึ่งรอย คือ ๕๐ 
หรือ ครึ่งพัน คือ ๕๐๐ หรือ ครึ่งหมื่น คือ  ๕,๐๐๐ เปนตน  เพ่ือจะ 
ใหจํานวนหลังเต็ม ทานนิยมใช  อฑฒฺ  ศัพท  ประกอบ  สวนจํานวน 
ขางหนาน้ันไมจํากัดจํานวน  เชน  ๑๕๐-๓,๕๐๐-๖,๕๐๐ เปนตน  เมื่อ 
ประกอบดวย อฑฺฒ  ศัพท  ก็ตองเพ่ิมจํานวนขางหนาข้ึน  เชน ๑ 
ตองเปน ๒,๓ เปน ๔, และ ๖ ก็เปน  ๗  เปนตน  เพราะ  อทฺฒ 
แปลวา กึ่ง  หรือ ครึ่ง  โดยมากมีสังขยาจํานวนหนา  ลงปจจัยใน 
ปูรณตัทธิต  คือ  ติย,  ถ,  , ม, อี,  จึงเปนเอกวจนะอยางเดียวตาม 
ปูรณตัทธิต. ๑๕๐  ประกอบเปน อฑฺเฒน  ทุติย  สต=ทิยฑฺฒสต 
รอยท่ี ๒ ทั้งกึ่ง  (หน่ึงรอย กับ ครึ่ง คือ ๑๕๐), ๓,๕๐๐ อฑฺเฒน 
จตฺตฺถ  สหสฺส=อฑฺฒูฑฺฒสหสฺส  พันที่ ๔ ทั้งกึ่ง  (สามพันกับ 
ครึ่ง คือ ๓,๕๐๐) หรือจะเปน  อฑฺฒจตุตฺถาสหสฺส  ก็ได.  ในแบบ  
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ทานวางตัวอยางไวเพียงที่ ๔ ทั้งกึ่ง  เมื่อจะประกอบใหมากไปกวาน้ี   
ก็พึงเอา  ทฑฒฺ  ศัพทประกอบขางหนาสังขยาที่เปนเศษ  และโดยมาก 
ลงปจจัยในปรูณตัทธิต  เชน  ๗๕๐  วา  อฑฺฒฏม  สต  รอยท่ี ๘  ทั้งกึ่ง, 
จํานวนอ่ืนก็พึงเทียบตามน้ี.  
        สังขยาที่ประกอบดวย  อฑฺฒ  ศพัทนี้  ถาไมลงปจจัยในปูรณ- 
ตัทธิต  เปนพหุวจนะได  เชน อฑฺฒเตรสานิ  ภิกขฺุสตานิ รอยแหง 
ภิกษุ ท. ๑๓ ทั้งกึ่ง (๑,๒๕๐) ดังน้ี. ผูศึกษาพึงดูในอธิบายปูรณ- 
ตัทธิตเถิด. 
                                        ปูรณสังขยา 
        ปูรณสังขยานี้  เปนคุณนามอยางเดียว  ใชนับจํานวนนามนาม 
ในที่เต็ม  คือนับเฉพาะ  เชน ที ่๑  ที ่๒  ที่ ๓  เปนตน  หมายเอาแต 
อยางเดียว  ที่เดียว  หรือคนเดียว  จึงไดความสันนิษฐานวา เปน 
เอกวจนะอยางเดียว  เหมือนอยางวา  คนยืนหรือน่ังเปนแถว ๆ สัก 
๒๐ คน  เมื่อถูกเรียกวา  คนที่ ๑๕ จงไป  ก็ตองไปไดเพียงคนเดียว 
คือคนท่ี ๑๕  เทาน้ัน.  ปรูณสังขยานี้  ก็ใชปกติสังขยานั้นเอง  แตตอง 
ลงปจจัยในปูรณตัทธิต  ทําใหแปลกกัน  จึงไดมีชื่อเรียกวาปูรณสังขยา 
เพราะเรียกตามปจจัยที่ลงปูรณสังขยาน้ี  ทานไดอธิบายไวปูรณสังขยา 
ละเอียดในปูรณติทธิต  ผูตองการจงตรวจดูเถิด.  สวนการแจกวิภัตติ 
และการันตในแบบปรากฏอยูชัดเจนแลว  แตมีอยูบางคํา เชน  เอกาทสี 
จตุทฺทสี  ปณฺณรสี  อันเปนอิตถีลิงค  แจกในปฐมาวิภัตติ  ลง 
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นิคคหิตอาคมได คือเปน  เอกาทสึ  จตุทฺทสึ  ปณฺณรสึ  ตามท่ีมา  
ในมูลกัจจายน  สูตรที ่ ๓๓๔  หนา ๙๕.  นอกน้ันมีในแบบไวยากรณ 
ชัดเจนแลว.   
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                                   สัพพนาม๑  
        ผูศึกษาเคยทราบในตอนตนมาบางแลววา  คําน้ีจัดเปนสวนหนึ่ง  
ของนามศัพท  ซึ่งมีลักษณะใชแทนคํา นามนามท้ังสอง  (สาธารณะ 
และ  อสาธารณะ) หรือขอความตาง ๆ ที่เคยออกชื่อ  และเขาใจ 
กันอยูแลว  ถาเราจะแยกคํา  สัพพนาม นี้ออก  ก็จะได  สพฺพ  แปลวา 
"ทั้งปวง"  คําหน่ึง, นาม  แปลวา "ชื่อ" คําหนึ่ง,  เมื่อรวมเขา 
เปนสมาส  ก็แปลวา "คําท่ีเปนชื่อท้ังปวง " คือหมายความวาเปน 
คําแทนชื่อ  เพ่ือใหทราบถึง  นามนาม  ที่เคยกลาวมาแลว, หากไม 
มีคําประเภทน้ีไวใช เนื้อความก็ดี  คําพูดก็ดี  จะซ้ํา ๆ ซาก ๆ จน 
นาเบื่อหู  ดังจะเห็นไดในประโยคตัวอยางนี้วา  "นายดํา ไปหานาย 
ขาว นายดําถามนายขาววา ทําไมนายขาวไมไปเที่ยวบานนายดํา 
บาง เดี๋ยวน้ีที่บานนายดําสนุกมาก"ดังน้ี  ขอใหผูศึกษาสังเกตการ 
ใชถอยคําซํ้าซาก  เชนนั้น จะขัดหูผูฟง  ผูอาน หรือไม  ถาเปนจริง 
อยางที่วาแลว  ควรจะเปล่ียนถอยคําสํานวนเสียใหม  วา  "นายดํา 
ไปหานายขาว  แกถามเขาวา ทําไม  คุณไมไปเที่ยวที่บางผมบาง 
เดี๋ยวน้ีที่นั้นสนุกมาก"  ดงัน้ี คําวา แก เขา  คุณ  ผม นั้น 
ทั้ง ๕  คําน้ีปรากฏข้ึนในประโยคตัวอยางขางหลัง  เพ่ือจะตัดคํานาม 
นามท่ีซ้ํากันออกเสีย  และคงไวที่จําเปน  คําชนิดน้ีแหละบาลีไวยากรณ 
เรียกวา  สัพพนาม  แตทางฝายภาษาไทย เรียกวาคําแทนชื่อดังกลาว 
 
๑.  สัพพนาม  พระครูมงคลวิลาส (ลัภ โกสโล)  วัดราชาธิวาส เรียบเรียง  
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แลว.   
        ตัวอยางทั้งสองท่ียกข้ึนมาจนอางนั้น  ลองนึกเปรียบเทียบดูวามีขอ  
แตกตางหรือเหมือนกันอยางไรบาง  เมื่อกําหนดถึงใจความโดยเฉพาะ 
แลวก็เหมือนกัน แตถาจะมุงฟงถอยคําหรือสํานวนโวหารแลวคงผิด 
กันมาก  เพราะตัวอยางขางตนมีรุงรังไปดวยคําซํ้า  ๆ ซาก ๆ กลาว 
คือจะตองเอยถึงตัว  นามนาม คือ  นายดํา นายขาว  กันเรื่อยไป 
จนกวาจะจบเรื่อง,  สวนตัวอยางขางปลายน้ัน มีคําวา แก เปนตน เขา 
มาแทนตัวนามนาม คําซํ้าซากจึงหมดไป นับวาเปนการถูกตองตาม 
วิธีภาษาท่ีนิยมที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป ฉะน้ัน คําสัพพนาม  จึงตองมี 
หนาที่แทน  นามนา  ที่ออกชื่อมาแลว  เพ่ือปองกันคําซํ้าซากอันไม 
นาฟง  และทานแบงคํานี้ออกเปนสอง คือเปน  ปุริสสัพพนาม ๑ 
วิเสสนสัพพนาม ๑. 
                                   ปุรสิสัพพนาม 
        นาจะทําความเขาใจคําวา  ปุริส  ซึ่งอยูหนาสัพพนามเสียกอน 
ศัพทนี้แปลกันวา  บุรุษ  หรือผูชาย แตในบาลีไวยากรณไมได 
หมายความวา เปนคําสําหรับใชผูชายอยางเดียว  แมจะเปน 
ผูหญิงหรือมิใชก็ตาม  คงมีความหมายเชนเดียวกัน  คือ ปุริส  ยอม 
มุงหมายท่ีจะทําหนาท่ีแทนตัวนามนามท่ีออกชื่อมาแลว  และกําลังท่ีจะ 
ออกชื่อกลาวโตตอบกันอยู  ทั้งที่เปน คน สัตว ที่ สิ่งของ  ฉะนั้น 
คําวา ปุริส  ในที่นี้  เปนแตเพียงโวหารท่ีนิยมใชกนัอยูในสวนหนึ่ง  
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ของบาลีไวยากรณ  เพ่ือเปนเครื่องหมายสําหรับใชเรียกชื่อศัพท  
ประเภทหน่ึงเทาน้ัน  แตความมุงหมายคงมีทั่ว ๆ ไป  ดังกลาว  
แลว. 
        อีกนัยหนึ่ง  โดยมากสํานวนโวหารของภาษาบาลีที่พูดเปนกลาง ๆ 
ไมเจาะจงใคร หรือ  คนพวกหน่ึง  พวกใด  แตมุงจะกลาวสอนหรือ 
ตักเตือนเปนเบ้ืองหนา  กม็ักจะยกคําวา  บุรุษ  บุคคล  ชน สัตว ข้ึน 
กลาวเปนประธานแหงเนื้อความน้ัน ๆ ตอไปนี้จะยกพระพุทธภาษิตที่มี 
เฉพาะแตคําวา ปุริโส  หรอืบุรุษ  เปนประธานข้ึนเปนตัวอยาง พอ 
เปนเครื่องพิสูจนเปรียบเทียบ คือ :- 
๑.  สทฺธา  ทติุยา  ปุริสสสฺ  โหติ         ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของบุรุษ. 
๒.  ทุลฺลโภ  ปุริสาชฺโ                   บุรุษอาชาไนยหาไดยาก. 
๓.  อปฺปสฺสุตาย ปุริโส                        บุรุษ  ผูสดับแลวนอยน้ี  ยอมแก 
      พลิวทฺโทว  ชีรติ                             เหมือนโคถึก. 
๔.  หริินิเสโธ  ปุริโส                              บุรุษผูเกียดกันอกุศลวิตกเสีย ดวย  
       โกจิ  โลกสฺมิ  วิชฺชติ                        ความละอาย นอยคนจะมีในโลก. 
        อุทาหรณทั้ง ๔ ขอน้ี  ผูศึกษาคงจะเห็นไดแลววามีคํา  ปุริโส 
หรือ บุรุษ  เปนตัวประธานแหงเนื้อความน้ัน ๆ ถาพิจารณาตาม 
พยัญชนะแลว  ดูเหมือนกับวา พระพุทธเจาจะทรงสั่งสอนแนะนําเฉพาะ  
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แตพวกบุรุษฝายเดียวเทานั้น  หาไดเกี่ยวของไปถึงฝายผูหญิงไม แต    
ถาใครเขาใจเชนนั้น  ก็นบัวาเขาใจผิดถนัด  เพราะพระพุทธภาษิต 
หรือ พุทธศาสนา  ยอมประกาศเผยแพรใหทุกคน  ไมจํากัดเพศภูมิ 
ฐานะและวัย  ปฏิบัติตามไดทั้งน้ัน  ดังที่เราเขาใจกันอยูแลว  ฉะน้ัน 
รวมใจความวา  ปุริโส  คําน้ีเปนสาธารณะโวหารท่ีนิยมใชอยูในภาษา 
บาลีทั่วไป  ทั้งท่ีเปนสวนไวยากรณ  และสวนธรรมคําส่ังสอน  แม 
ในอาขยาตทานก็จัดบุรุษเปน ๓  ตามกิริยาศัพทที่ประกอบดวยวิภัตติ 
นั้น ๆ และมคีวามมุงหมายเปนอยางเดียวกัน ดวยอํานาจความเกี่ยว 
ของแหงบุคคลกับคําพูด  ที่ใชสนทนาซึ่งกันและกัน  ฉะนั้น ปุริส- 
สัพพนามนี้ ทานจึงจัดเปน ๓  ตามบุรุษที่กลาวไวในอาขยาต คือ 
ต ๑,  ตุมฺห ๑,  อมฺห ๑. 
                                ต  (ปรุิสสัพพนาม) 
        ต  ศัพทจัดเปน  ปฐมปุริส  หรือ ประถมบุรุษ  สําหรับใช 
แทนชื่อ  คน  สัตว ที ่สิ่งของ  ที่กลาวมาแลว  ทานบัญญัติ 
แปลเปนไทยวา  ทาน  เธอ  เขา มัน เปนตน  เปลี่ยนใหถูกตาม 
ฐานะชั้นเชิงของบุคคล  แตในภาษาบาลีตองเปลี่ยน  ลิงค  วจนะ 
วิภัตติ ของ ต  ปุริสสัพพนาม  ใหตรงกับ  ลิงค  วจนะ  วิภัตติ 
ของนามนาม ที่ออกชื่อถึง  เชนในปฐมาวิภัตติ จะตองเปนไป 
อยางนี้.  
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                 เอกวจนะ                                                            พหุวจนะ    
ลิงค         ประถมบุรุษ         นามนาม                    ประถมบุรุษ         นามนาม 
                                               ชโน                                                      ชนา 
                                                มุนิ                                                       มุนโน, มุน ี
  ปุ.                 โส                      กรี                                เต                    กริโน,  กรี 
                                                 ครุ                                                        ครโว,  ครู 
                                                 วิ ฺู                                                    วิฺุโน, วิฺ ู 
 
                                                  ตารา                                                    ตาราโย,  ตารา 
                                                   อีติ                                                       อีติโย,  อีตี 
   อิต.                สา                      ธานี                              ตา                   ธานิโย,  ธานี 
                                                    ยาคุ                                                     ยาคุโย,  ยาคู 
                                                    จมู                                                        จมุโย,  จม ู
 
                                                     ธน                                                        ธนานิ 
   นปุ.                  ต                        อจฺจ ิ                           ตานิ                   อจจฺีนิ 
                                                      มธุ                                                         มธูนิ 
        ตามตัวอยางขางบนน้ีจะเห็นไดวา นามนาม  มีการันตตางกัน 
แต ต ศัพท  แจกวิภัตติแลวยังคงรูปอยูอยางเดียว  และจะตองตรง 
กันเชนนี้ไปทุก ๆวิภัตติ  สวนการแจกและการเปลี่ยนแปลงวิภัตตินั้น  
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ในแบบบาลีไวยากรณเลมนาม ทานแสดงไวโดยชัดเจนแลว  ใหผูศึกษา  
พึงกําหนดแจก ต สัพพานาม กับ ตัวนามนามใหตรงกันโดยนัยนี้.  
                                 วิธีใช ต  ปุริสสสัพพนาม 
        ไดกลาวมาในเบ้ืองตนแลววา คําน้ีสําหรับใชแทน นามนาม  ที ่
เคยออกชื่อมาแลว  เพ่ือจะมิใหมีคําซํ้าซาก ในประโยคคําพูดนั้นๆ 
ขอใหผูศึกษาพึงสังเกตอุทาหรณในเลมนามขอ ๘๓  อาจริโย ม ฯ เป ฯ  
ชั้นเถิด  สวนในภาษาไทยไมไดใชยนืเปนแบบเดียว  มียักเยื้องไปตาม 
ชั้นเชิงของบุคคล พึงเห็นวิธีใชคําปุริสสัพพนาม  ที่เปนประถมบุรุษ  
ในภาษาไทย  ดังตอไปนี้ 
        ต  ประถมบุรุษ  แปลเปนไทย  ใชตามชื่อของบุคคลท่ีออกชื่อถึง๑ 

คํา           ประถมบุรุษ                    ชั้นบุคคลท่ีปุริสสัพพนามน้ันใชแทน 
พระองค                                       พระราชา  เจานายชั้นสูง 
พระ, ธ, (ในคําประพันธ)               พระราชา เจานายชั้นสูง 
ทาน                                               เจานาย  ขุนนางผูใหญ  พระสงฆสามเณร 
                                                      ผูทีน่ับถือ  มีมารดาบิดาเปนตน 
เธอ                                                 ผูที่ยกยอง 
เขา                                                  ผูเสมอกัน  หรอื ผูที่ไมสนิทสนมกัน 
แก                                                   คนแก  ผูที่ไมใชอยูในเกณฑเคารพนับถือ 
มัน                                                   สตัวดิรัจฉาน  สิ่งของ  สถานที่ 
 
๑.  ดัดแปลงมาจาก  สนามไวยากรณ  วิจวีภิาค.     
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                                       ตุมฺห   
        ศัพทนี้ จัดเปนมัชฌิมปุริส  หรือ มัธยมบุรุษ  สําหรับใชแทน  
ชื่อผูฟง คือผูที่เรากําลังพูดหรือถามกันซึ่ง ๆ หนา ในระหวางท่ี 
สนทนากันอยู  จะเปนคนหรือสัตวไมเปนประมาณ  เพราะทุก ๆ ภาษา 
ไมนิยมออกชื่อผูฟง  หรอืผูที่เรากําลังพูดอยูดวยนั้นข้ึนกลาวตรง ๆ 
จึงตองบัญญัติคําข้ึนคําหน่ึง  สําหรับใชแทนตัวนามท่ีเปนผูฟงนั้น เพ่ือ 
กันความเคอะเขินที่จะตองออกนามจริงกันซึ่งหนา  ตัวอยางเชน 
พระ ก. ถามพระ ข. วา "ทานไปไหนา ? " ดังน้ี  คําวา  "ทาน" 
เปนคําแทนชื่อของพระ ข. ซึ่งเปนผูฟงคําถามของพระ ก.  เพราะ 
ฉะน้ัน  พระ ข.  จึงตองเปนมัธยมบุรุษ  ในภาษาบาลีบัญญัติ  ตุมฺห 
ศัพทเดียวเทาน้ัน  สําหรับใชแทนชื่อจริงของนามดังกลาวแลว แตถา 
จะแปลออกเปนภาษาไทยก็ไดหลายคํา เชน เขา ทาน สู เอ็ง มึง 
เปนตน ตามลําดับฐานะช้ันเชิงของนามนามน้ัน เพ่ือใหเหมาะสมกับ 
ความสูงตํ่าหรือเสมอกันกับผูพูด  และถูกตองตามภาษานิยม  พึงดูวิธี 
ใชมัธยมบุรษุในภาษาไทย  ดังจะนํามาเปนตัวอยางเพ่ือเปนทางให 
ผูศึกษาเทียบเคียงดู  แลวแปลภาษาบาลีออกเปนภาษาไทย  ให 
ถูกตองตามนิยม อยาใหเปนการเคอะเขินในเม่ือแปลคําแทนชื่อน้ัน ๆ 
ดังตอไปนี้ :-  
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ตุมฺห  มัธยมบุรุษ  แปลเปนไทย  ใชใหถูกตามชั้นของบุคคลผูฟง ๑   
             คํามัธยมบุรุษ            ชั้นผูพูด  (อมฺห)             ชั้นผูฟง (ตุมฺห) 
ใตฝาละอองธุลีพระบาท         ผูนอย                            พระราชา   
 
ใตฝาละอองพระบาท              ผูนอย                            พระราชนิี,  พระยุพราช 
 
ใตฝาพระบาท                          ผูนอย                            เจานายชั้นสูง 
 
ฝาพระบาท                              เจานายท่ีเสมอกัน          เจานายชั้นรองลงมา 
                                                 หรือผูนอย 
 
สมเด็จบรมพิตร                         
พระราชสมภารเจา                    พระสงฆ                        พระราชาที่ยกยอง 
 
บพิตรพระราชสมภาร           
เจาหรือมหาบพิตร                     พระสงฆ                        พระราชาทั่วไป 
 
บพิตร                                         พระสงฆ                        เจานาย,  ขุนนางชั้นสูง 
 
ใตเทากรุณาเจา                          ผูนอย                            สมเด็จเจาพระยา 
 
ใตเทากรุณา                                ผูนอย                            ขุนนางชั้นสูง,  พระ- 
                                                                                         ราชคณะ 
 
เธอ                                               ผูใหญ                           ผูนอยท่ียกยอง 



 
๑.  ดัดแปลงมาจาก  สยามไวยากรณ  วจวีภิาค.  
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     คํา  มัธยมบุรุษ               ชั้นผูพูด  (อมฺห)                 ชั้นผูฟง (ตุมฺห)   
ทาน                                     คนสุภาพท่ัวไป,                  คนสุภาพทั่วไป, พระ 
                                            คฤหัสถ,  พระสงฆที่            สงฆ ที่มีพรรษามาก 
                                            มีพรรษานอยกวา                 กวา 
 
คุณ                                      คนสุภาพทั่วไป, พระ             คนสุภาพทั่วไป, พระ 
                                             สงฆมีพรรษามาก                 สงฆผูมีพรรษานอย 
                                              กวา                                      กวา 
 
หลอน                                     ชายท่ีรัก                               หญิงท่ีรัก 
 
สู  (โบราณ)                             ผูใหญ                                  ผูนอย, 
 
เอ็ง แก มึง                               ผูเปนนาย     หรือ                  ผูนอย,  เพ่ือนท่ีชอบ 
                                                ผูใหญกวา เพ่ือน                   พอกัน 
                                                 ที่ชอบพอกัน 
        ศัพทนีจั้ดเปน  อุตฺตมปุริส  หรือ  อุดมบุรุษ สาํหรับใชแทนชื่อ 
ผูพูด  ภาษาท่ัวไปเมื่อพูดจะออกชื่อตนเอง ไมออกชื่อตรง ๆ หาคํา 
อ่ืนมาใชแทน  จึงตองบัญญัติคําข้ึนคําหนึ่ง  สําหรับใชแทนชื่อผูพูด 
เพ่ือใหคูสนทนาเขาใจความหมาย เชนตัวอยางวา พระ ก. บอกกับ 
พระ ข. วา "วันนี้ผมอาพาธ" คําวา "ผม"  เปนคําแทนชื่อของ 
พระ ก.  ซึ่งเปนตัวผูพูด  และเปนอุดมบุรุษ  ในภาษาบาลีทานบัญญัติ 
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อมฺห ศัพทเดียวเทาน้ัน  สําหรับใชแทนชื่อผูพูด  แตถาจะแปลเปน 
ภาษาไทยก็ไดหลายคํา เชน  ฉัน  ขา กู  เปนตน  ตามลําดับฐานะ  
ชั้นเชิงของผูพูดนั้น  เพื่อใหเหมาะสมกับความสูงตํ่าหรือเสมอกันกับ 
ผูฟง ทั้งใหถูกตองตามภาษานิยมดวย พึงดูวิธีใชอุดมบุรุษในภาษา   
ไทย ดังตอไปนี้ :- 
        อมฺห  อุดมบรุุษ  แปลเปนไทย  ใชใหถูกตองตามชั้นของผูพูด 
           อุดมบุรุษ                         ผูพูด                             ผูฟง 
ขาพระพุทธเจา                 ผูนอยท่ัวไป                     พระราชา, เจานายชั้นสูง 
เกลากระผม                      ผูนอยท่ัวไป                     เจานายชั้นรองลงมา 
 
กระหมอนฉัน                    เจานายผูใหญ  หรือ         เจานายเสมอกันหรือ 
หมอนฉัน                          ผูเสมอกัน,  ขุนนาง          ผูนอย 
กระหมอม                          ผูใหญ 
 
อาตมภาพ                          พระสงฆ                           พระราชา, เจานาย, 
                                                                                    ขุนนาง 
 
เกลากระผม  เกลาผม          ผูนอยท่ัวไป                      ขุนนางชั้นสูง,  พระ 
                                                                                    ราชาคณะชั้นสูง 
 
กระผม                                  ขุนนางผูใหญ หรือ           พระสงฆ,  ขุนนาง  เสมอ 
                                             ผูเสมอกัน, คนสุภาพ        กัน,  คนสุภาพ  ผูนอย, 
 
ดีฉัน  (โบราณ)                       ผูใหญ                             พระสงฆผูนอย 
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      อุดมบุรษุ                      ผูพูด                               ผูฟง    
อิฉัน                           ผูนอย (หญิง)                  ผูใหญ, ไมใชเจานาย 
ตู  (โบราณ)                สามัญ                             สามัญ 
ขา  (โบราณ)              ผูนอย                              ผูใหญ 
ขา,  กู  (ไมสภุาพ)       ผูเปนนาย,  เพ่ือนกัน        คนใช,  เพ่ือกัน 
เรา (โบราณ)               ผูใหญ                              ผูนอย 
เรา                               ทัว่ไปหลายคน                ทั่วไปไมใชเจานาย 
                                                                           และขุนนางชั้นสูง 
ขาพเจา ขาเจา              ทกุชั้น                             ใชเปนกลางทั่วไป 
        คําแปลของปุริสสัพพนาม  คือ ต  ตุมหฺ  อมหฺ  ที่กลาวมา 
แลวน้ี  ยังไมสิ้นเชิง  คําพูดของภาษาไทยที่ใชในคําประเภทน้ีมีมาก 
อาจหมุนเวียนไปตามกาลสมัย  และทองถิ่นนั้น ๆ นิยมกัน. 
                              วิธีใช  ตุมฺห  และ  อมฺห 
        ทั้งสองศัพทนี้  สําหรับใชแทนนามคูสนทนา  ดังกลาวแลว และ 
จะตองนําไปแจกวิภัตติเสียกอนเหมือนศัพททั้งหลายอ่ืน  แตการแจก 
วิภัตตินั้น  ก็แจกมีรูปอยางเดียวกันทั้ง ปุลิงค และ อิตถีลิงค ดังท่ีทาน 
แสดงไวในแบบนามน้ันแลว.  
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        นามนาม ซึ่งเปนคูสนทนา  จะเปนลิงคอะไร  ตุมฺห  อมหฺ    
ทั้ง ๒ นี้ ก็คงอยูอยางนั้น  ไมเปลี่ยนไปตาม  และการแปลก็ออกชื่อ 
คําแปล  ตุมหฺ  อมฺห  นั้นโดยตรงกันวิภัตติของตน  พรอมดวยออก 
ชื่ออายตนิบาตไปดวย เชน ตฺว  อันวา ทาน , ตุมฺหาก  แหงทาน 
ทั้งหลาย, อห  อันวาเรา, อมฺหาก  แหงเราทั้งหลาย,  เปนตน  ไมเหมือน 
ต ศัพทที่เปนสัพพนามดวยกัน  ซึ่งจะตองใหมี  ลิงค  วจนะ  วิภัตติ 
ตรงกันกับตัว  นามนาม  ที่ออกซ่ึงถึง  และเปนปุรสิสัพพนาม  ก็ 
แปลคลาย ๆ กับ  ตุมหฺ  อมฺห  เชน โส  อันวา  เขา เปนตน ถา 
เปนวิเสสนสัพพนาม  ก็แปลวา  นั้น  โดยไมตองออกชื่ออายตนิบาต 
แตจะตองโยคตัวนามนามที่กลาวแลวขางตนมาดวย   เชน โส นโร 
อันวา คนนั้น. 
        อน่ึง  เฉพาะ  ตุมฺห  ศัพทนั้น  เมือ่คูสนทนาจะแสดงความ 
เคารพ ในเมื่อผูพูด  เปนผูนอย  อีกฝายหน่ึงซึ่งเปนผูฟง  เปนผูใหญ 
ทางฝายผูพูดตองเรียกนามผูใหญนั้นดวย ตุมฺห  ทีเ่ปนพหุวจนะ  เชน 
        ศิษยเขาไปพูดกับอาจารยวา  (ตุมฺเห๑)  อปรสฺสป เถรสฺส 
คุณ  ทสฺเสถ  แปลวา ขอทานจงแสดงคุณของพระเถระรูปอ่ืนอีก และ 
โสมทัตไดพูดกับบิดาของเขาวา ตุฒฺเหหิ  ราชกุล  คนฺตฺวา  เอว 
อภิกฺกมิตพฺพ  แปลวา อันทานไปแลวสูราชสกุล  พึงกาวไปขางหนา 
อยางนี้. 
 
๑.  อุภัยพากยปริวัตน  ภาค ๒ ขอ ๕๐๑  ๒.  ธมฺมปทฏกถา  ๕/๑๑๙  
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        ทั้ง ๒ อุทาหรณนี้ จะเห็นไดวา ตุมฺเห  ก็ดี  ตุมฺเหห ิ ก็ด ี  
เปนพหุวจนะสําหรับใชแทนอาจารยคนเดียว  และบิดาคนเดียว  ใน  
ฐานท่ีศิษยกับบุตรแสดงความเคารพตอผูใหญของตน และจะไมตอง 
ออกชื่อพหุวจนะ วาทั้งหลาย  ในเวลาแปลก็ได. 
                        ใช  เต  เม โว  โน อยางไร 
        เต โว ออกมาจาก ตุมฺห  มัธยมบุรุษ, เม โน  ออกมาจาก 
อมฺห  อุตตมบุรุษ. ทั้ง ๔ ศัพทนี้  เมื่อจะเรียงเขาประโยคตองมีบท 
อ่ืนนําหนากอน  จึงจะใชได เชน 
        ๑.  ปุตฺโต  เต วย  ปตฺโต  บุตร  ของทาน  ถึงแลว  ซึ่งวัย. 
                 ๑       ๒  ๔     ๓       ๑          ๒            ๓        ๔ 
        ๒.  (อห)   สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปรหิานิเย  ธมฺเม  เทเสสฺสาม ิ
                 ๒        ๖     ๗     ๑             ๕            ๔           ๓ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา  จักแสดง  ซึ่งธรรมทั้งหลาย  (อัน) ไมเปน 
                  ๑             ๒          ๓                 ๔ 
ที่ต้ังแหงความเส่ือม  เจ็ดประการ  แกเธอทั้งหลาย. 
             ๕                          ๖                    ๗ 
        ๓.  นตฺถิ  เม  สรณ  อฺ  ที่พ่ึง  อยางอ่ืน  ของขาพเจา 
                 ๔     ๓     ๑      ๒        ๑         ๒               ๓ 
ไมมี. 
  ๔  
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        ๔.  ธมฺโม  โน  อุตฺตม   สรณ   พระธรรม  เปนที่พ่ึง (อัน)   
                 ๑       ๔      ๓         ๒           ๑             ๒ 
สูงสุด  ของเราท้ังหลาย. 
    ๓               ๔  
        ตองมีบทอ่ืนนําหนาเชนนี้  ก็เพราะศัพททั้ง ๘ นี้ เมื่อแจกวิภัตติ 
แลว  มรีูปเหมือนกับกันศัพทอ่ืน ซึ่งมีความหมายไปอีกทางหนึ่ง 
คือ 
        เต  แปลวา เขาทั้งหลาย, เหลาน้ัน, เปน ต ศัพท  ป. ทุ. 
พหุวจนะ. 
        โว  แปลวา โวย  เปนนิบาต  สักวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม. 
        โน  แปลวา  ไม เปนนิบาตบอกปฏิเสธ. 
        อาศัยเหตุนี้  จึงตองมีบทอ่ืนนําหนา เต โว มัธยมบุรุษ  และ 
เม โน  อุตตมบุรุษ 
                              วิเสสนสัพพนาม 
        เฉพาะคําวา  "สัพพนาม" คําเดียว  ซึ่งเปนสงหน่ึงของ 
นามศัพทหน่ึง ผูศึกษายังจําไดอยูวา "เปนชื่อสําหรับใชแทนนามนาม 
ที่ออกชื่อมาแลว  เพ่ือจะไมใหซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งไมเพราะหู" ดังที่ 
ทานไดแสดงไวในเลมนามและอัพยยศัพท ขอ ๓๗ นั้นแลว  แตใน 
ที่นี้ตองเติมคําวา   วิเสสนะ  เขาขางหนาสัพพนาม  อีกคําหนึ่ง  จึง 
รวมเปนคําเดียวกันเรียกวา วิเสสนสัพพนาม.  
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        วิเสสนสัพพนามนี้  ไมไดเปนคําพูดที่ใชแทนตัวนามนามโดยตรง   
ทีเดียว  มีลักษณะคลาย ๆ กับคุณนาม  แตก็ไมไดเปนคุณนามแม  
เพียงโดยปริยาย  เมื่อใชประกอบเขากับนามนามตัวใด  ก็มุงหมาย 
เพ่ือใหนามนามตัวน้ันปรากฏแนชัดข้ึน ทั้งเปนการแสดงใหรูความ 
ตางกันแหงนามนามน้ันกับนามนามอ่ืน  ซึ่งไดออกชื่อมาแลวดวย  ฉะนั้น 
เพ่ือจะใหทราบความตางกันในขอน้ี  จึงสมควรที่จะทําความเขาใจใน 
คําวา วิเสสนะ เสียกอน. 
                                      วิเสสนะ 
        คําน้ี  ถาแปลเปนภาษาไทย  ก็ตองเขียนเปน วิเสสน  แปลวา 
การแยก  การทําใหแตกตาง หรือทําใหจะแจง หมายความวา เปน 
คําจําพวกที่ใชประกอบคําอ่ืน  ใหมีเนื้อความแปลพิเศษออกไปโดย 
ชัดเจน จัดประเภทออกเปน ๓ คือ เปนคุณ ๑ สัพพนาม  ๑ กริยิา 
(กิตก) ๑. 
        ๑. วิเสสนะ  ที่เปนคุณ เรียก  คุณนาม  สําหรับประกอบกับ 
นามนาม  บอกลักษณะของนามนามน้ันใหรูวาดีหรือชั่วอยางไร เชน 
เขียว (นีล), ดี  (สุนฺทร) , ใหญ  (มหนตฺ),  ฯลฯ  แมศัพทสังขยา 
ที่เปนคุณนาม  ก็สงเคราะหเขาในวิเสสนะประเภทนี้เหมือนกัน  ดังที ่
ไดอธิบายมาในตอนตนนั้นแลว. 
        ๒. วิเสสนะ ที่เปนสัพพนาม  เรียก  วิเสสนสัพพนาม  สําหรับ  
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บอกความกําหนดแนนอนและ  ใหรูวานามนามน้ันอยูในที่  
ใกลหรือไกล  เชน นั้น (ต), นี้  (อิม), อ่ืน  (อฺ) ฯลฯ  ซึ่ง 
จะไดอธิบายตอไป.  
        ๓.  วิเสสนะ  ที่เปน กิริยา เรียก กริิยากิตก เฉพาะท่ีแจก 
วิภัตติได และเปนกิริยาท่ีทํากอน กิริยาสุดทายในประโยคเดียวกัน 
ตัวอยางเชน  จูฬปนฺถโก  คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  ทิสฺวส  อุปสงฺกมตฺิวา 
วนฺทิ  พระจูฬปนถกกําลงัเดินอยู  เห็นพระศาสดาแลว เขาไปถวาย 
บังคม.  คจฺฉนฺโต เปนกิริยากิตก  จัดเปนวิเสสนะของนามนาม คือ 
จูฬปนฺถโก  เพราะเปนกิริยาที่ทํากอน  วนฺทิ  อันเปนกริยาสุดทาย 
ในประโยคน้ัน. กริิยากิตกที่ลง  อนตฺ  ปจจัย  แจกดวยปฐมาวิภัตติ 
ถาอยูหลังตัวประธาน  หนากริยาหมายพากย  ทางสัมพันธเรียกวา 
อัพภันตรกิริยา  โดยมากถาเปนวิภัตติอ่ืนจากปฐมาวิภัตติ และ  ฉัฏฐี- 
วิภัตติที่เปนกิริยาอนาทร  และสัตตมีวิภัตติที่เปนกิริยาลักขณวันตะ 
แลว  เปนวิเสสนะทั้งส้ิน. วิเสสนะประเภทน้ี สําหรับบอกความเคลื่อน 
ไหวของนามนาม  ใหรูวานามนามน้ันมีอาการอยางไร  เชน เดิน 
(คจฺฉนฺต),  ยืน  ( ิต), นั่ง  (นิสีทนฺต)  เปนตน. 
        วิเสสนะทั้ง ๓ ประเภทน้ี  เมื่อนําไปประกอบกับนามนามบทใด 
ตองมี  ลิงค  วจนะ วิภัตติ  เหมือนนามนามบทน้ัน  พึงเห็นตัวอยาง 
ดังตอไปนี้ 
 
๑.  ธมฺมปทฏกถา  ๒/๒๑๘.  
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       วิเสสนะ             ภาษาไทย                  ภาษาบาลี    
                                ภูเขาใหญ                   มหนฺโต  ปพฺพโต  ปุ. 
ที่เปน  คุณนาม        ชบาเขียว                    นลีา ชปา            อิต. 
                                 สกุลดี                        สุนฺทร  กลุ          นปุ. 
 
                                  ชายน้ัน                      โส  ปุรโิส             ปุ. 
ที่เปน  สัพพนาม         หญิงน้ี                       อย  อิตฺถี            อิต. 
                                   ทรพัยอ่ืน                   อฺ  ธน          นปุ. 
 
                                    คนยืน                       นโร  ิโต                ปุ. 
ที่เปน    กิริยา               เดก็หญิงเดิน             ทาริกา คจฺฉนฺตี    อิต. 
                                     หญางอก                   ติณ รุฬิห             นปุ. 
        ตัวอยางขางบนนี้เปนเอกวจนะอยางเดียว  และจะเห็นไดวา 
วิธีเรียกคําท่ีเปนวิเสสนะในภาษาไทย  กับภาษาบาลีไมเหมือนกัน คือ 
ในภาษาไทย  วิเสสนะทั้ง ๓ อยาง  อยูหลังนามนาม  แตในภาษาบาลี 
นั้น วิเสสนะที่เปนคุณกับสัพพนาม  โดยมากอยูขางหนานามนาม  ที ่
เปนกิริยา  มกัจะอยูขางหลังโดยมาก. 
        อน่ึง  ศพัทนิบาตบางศัพท ซึ่งใชประกอบกับคํากิริยา  เพ่ือใหมี 
เนื้อความแปลไปจากปกติ บางแหงทานเรียกวา คุณของกิริยา  ก็ 
จัดเปน  วิเสสนะ  ไดเหมือนกัน และเรียกศัพทเหลาน้ันวา กิริยาวิเสสน 
หรือ  กริิยาวิเสสนะ ตัวอยางเชน  
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        เอว  เวทหิ  เจาจงวาอยางนี้  เอว  แปลวา  อยางนี้  เปนศัพท   
นิบาต  ประกอบเขากับ  กิริยา  คือ  วเทหิ  ซึ่งแปลวา เจาจงวา. 
        ปุนปฺปุน  กโรถ  พวกทานจงทําบอย ๆ ปุนปฺปุน  แปลวา 
บอย ๆ เปนศพัทนิบาต  ประกอบเขากับกิริยา   คือ  กโรถ  ซึ่งแปล 
วา จงทํา.  
        นิบาตท่ีเปนกิริยาวิเสสนะ  จะตองอยูหนากิริยาเสมอไป. 
                                นามนาม  กับ วิเสสนะ 
        ตัวประธานของวิเสสนน้ัน  ไดแกศัพทที่เปน  นามนาม  และ 
ปุริสสัพพนาม  ซึ่งไดกลาวมาแลวในตอนตน  เวลาแปลตองออกชื่อ 
อายตนิบาตของวิภัตตินั้น  ๆ ดวย  สวนตัววิเสสนะ  เวลาแปลไมตอง 
ออกชื่ออายตนิบาตของวิภัตติ  เพราะไดออกชื่อท่ีบทนามนามแลว และ 
บทนามนามกับวิเสสนะน้ันเลา ก็มีลงิค  วจนะ  วิภัตติ ตรงกัน  ดัง 
ตัวอยางตอไปนี้ :- 
        สา   อาวุโส   เทวี  ปริปกฺกคพฺภา  อตฺตโน  นิวาสนฏานภูต 
         ๓         ๑       ๒            ๔                ๘                  ๗ 
เทวทห   คนฺตุกามา  ฯลฯ  แปลวา ดูกอนผูมีอายุ  อันวาพระนางเทวี 
     ๖             ๕                                      ๑                         ๒ 
พระองคนั้น  มีพระครรภแก    ใครเพ่ือจะเสด็จไป  สูกรุงเทวทหะ 
       ๓                      ๔                           ๕                      ๖ 
เปนที่เคยประทับ  ของพระองค 
            ๗                      ๘ 
 
๑.  อุภัยพากยปริวัฒน  ภาค ๒ ขอ ๔๔๕.  
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        ทั้งคําไทยและคําบาลี  หมายเลข ๗ เปนนาม  ปฐมาวิภัตติ มี   
ออกชื่อ  อายตนิบาต  ปฐมาวิภัตติวา  "อันวา" แตหมายเลข ๓-๔-๕ 
จัดเปนวิเสสนะของบทบาท  หมายเลข  ๖ นั้น  ก็เปนนามนาม  แตเปน 
ทุติยาวิภัตติ  แปลออกชื่ออายตนิบาตวา "สู"  แตคําหมายเลข  ๗ 
ไมไดแปลออกชื่ออายตนิบาตเลย  เพราะเปนคุณหรือวิเสสนะ  ของ 
คําหมายเลข  ๖ อยูแลว.  ในวากยสัมพันธ  คํานามนามท่ีไมไดประกอบ 
ปฐมาวิภัตติ  และมีบทวิเสสนะกํากับอยูดวย  ทานเรียกชื่อสัมพันธ 
ตามหลักการสัมพันธ. 
                   วิเสสนสัพพนาม  กับ  คุณนาม  ตางกัน 
        วิเสสนสัพพนาม  สําหรับใหเปนบทวิเสสนะของนามนาม  เพ่ือ 
ใหแปลกจากปกติ  และทําใหนามนามน้ันเดนชัดข้ึนอีกดวย  ทั้งแสดง 
ใหรูวากําหนดแนนอนหรือไม อยูใกลหรืออยูไกล  แตจะใชเปนบท 
ประธานเหมือนอยางปุริสสัพพนามนั้นไมได  มวิีธีแจกวิภัตติอยางหน่ึง 
ตางหาก  ไมเหมือนกับคุณนาม  ซึ่งจะตองแจกตามแบบนามนาม 
เสมอ  และถงึแมจะอยูในจําพวก  สัพพนาม ดวยกันก็จริง  แตหาได 
ใชแทนนามนามโดยตรงทีเดียวไม มีลักษณะทาทีคลาย ๆ กับคุณนาม 
ดังกลาวแลวขางตน. 
        สวน  คุณนาม นั้น เปนคําสําหรับใชบอกลักษณะดีหรือชั่วเปนตน  
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ของนามนาม  ใหปรากฏชัดเจนข้ึน เพ่ือใหรูวา  นามนามน้ันเปน    
อยางไร  ตัวอยางเชน  "บุรุษน้ันดี"  คําวา บุรุษ  เปนนามนาม เปน 
บทประธานในประโยคคําพูดนี้,  คําวา "นั้น"  เปนวิเสสนสัพพนาม 
เพราะเปนคําที่ใชประกอบบทนามนาม คือ บุรุษ  ใหเห็นวาอยูไกลจาก 
ผูกลาวถึงไปหนอย  และกําหนดแนนอนดวยวา  เปนบุรุษคนน้ันไมใช 
คนอ่ืน  หรือคนน้ี  สวนคําวา  "ดี"   เปนคุณนามโดยตรง  เพราะ 
แสดงลักษณะบุรุษ  ซึ่งเปนนามนาม  ใหรูวาเปนบุรุษที่ดี  ไมไดเปน 
คนชั่ว  หรือเปนอยางอ่ืน  ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวา  วิเสสนสัพพนาม 
กับ คุณนาม  นั้นตางกันแลวอยางไร  แตลักษณะบางอยางที่เหมือน 
กันก็มี  เชน  ตางก็ตองใชเปนบทประกอบ  บอกลกัษณะอาการของ 
นามนามดวยกัน  และตางก็ตองมี ลิงค  วจนะ วิภัตติ  เปนอยาง 
เดียวกันกับ  นามนาม  ตัวนั้น. 
                                 อนิยม กับ  นิยม 
         ทั้งสองคําน้ี  ถูกแบงมาจาก วิเสสนสัพพนาม  ซึ่งมีความหมาย 
ตางกัน  และศัพทที่ใชก็ตางกัน  ดังตอไปนี้ :- 
                                        อนิยม 
        ศัพทนีแ้ปลวา ไมกําหนด หรือไมแน  สัพพนามท่ีใชแทนนามนาม 
ที่ไมกําหนดแนนอนลงไปวาเปนสิ่งน้ันสิ่งนี้  หรือคนน้ันคนน้ี  เรียกวา 
อนิยม  วิเสสนสัพพนาม  ไดแกคําตอไปนี้ :-  
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                ย                      แปลวา              ใด   
                อฺ                    "                    อ่ืน 
                อฺตร                "                    คนใดคนหน่ึง 
                อฺตม                "                    คนใดคนหน่ึง 
                ปร                          "                    อ่ืน 
                อปร                        "                    อ่ืนอีก 
                กตร                         "                    คนไหน 
                กตม                        "                     คนไหน 
                เอก                          "                     คนหนึ่ง, พวกหน่ึง 
                เอกจฺจ                      "                     บางคน,  บางพวก 
                สพฺพ                         "                     ทั้งปวง 
                ก ึ                              "                     หรือ,  อะไร 
                อภุย                          "                      ทั้งสอง 
        เปนคําใชแทน  หรือ ประกอบ  นามนาม  โดยไมไดกําหนด 
แนนอนลงไปวา สิ่งน้ัน สิ่งน้ี  หรือ คนน้ัน  คนนี้  เปนตน  เชน 
"โย ปุคฺคโล"  แปลวา บุคคลใด  คําวา  "ใด"  เปน  อนิยม 
วิเสสนสัพพนาม  ประกอบคําวา  บุคคล ใหวิเศษข้ึน  แตยังรูไมไดวา 
เปนบุคคลน้ัน  หรือบุคคลน้ี  อยูในทีใ่กลหรือไกล  รูไดแตเพียงวาเปน 
นามนามอยางหน่ึง  ซึ่งยกข้ึนกลาววา  บุคคล คือ  จะเปนบุคคลใด ๆ 
ก็ตาม  ยอมมีความมุงหมายถึงท้ังหมด  ฉะนั้น  คําวา "ใด"  นี ้จึง 
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หาความกําหนดแนนอนลงไปเดียวไมได สวนคําตอไปนอกจาก  เอก 
กับ กึ ม ีอฺ เปนตน  กม็ีนัยเดียวกัน.  
                                         เอก   
        ถาผูศึกษาตรวจดูในขอ ๗๓-๘๑  เลมนาม และ อัพยยศัพทให 
ตลอดถี่ถวน  จะเห็นไดวา  เอก  ศัพทนีเ้ปนสังขยาก็ได  เปนอนิยม- 
วิเสสนสัพพนาม  ก็ได. 
        เอก  ที่เปนสังขยา  เรียกวา  สังขยา  สําหรับใชเปนเครื่อง 
กําหนดนับนามนาม  โดยมุงหมายก็เพ่ือจะใหทราบจํานวนของนามนาม 
วามีเทาไร  ฉะนั้น  เอกสังขยา  จึงตองเปน  คุณนาม  และเปนได 
เฉพาะแต   เอกวจนะ  อยางเดียว. 
        เอก  ที่เปนอนิยมวิเสสนสัพพนาม  เรียกวา  เอกสัพพนาม 
ไมไดมุงหมายท่ีจะนับ  นามนาม  เพ่ือใหทราบจํานวน เปนแตเพียงใช 
ประกอบเขากับบทนามนาม  เพ่ือความสละสลวยแหงสํานวนโวหาร 
ที่จะกลาวข้ึนในเบ้ืองตนแหงเรื่องนั้น ๆ ดังจะเห็นไดในเรื่องพระสูตร 
ตาง ๆ มักจะข้ึนตนวา  (เอวมฺเม  สุต), เอก  สมย  ภควา 
สาวตฺถิย  วิหารติ  แปลวา (ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้)  สมัยหน่ึง 
พระผูมีพระภาค  เสด็จประทับอยูในเมืองสาวัตถี  ฯลฯ  ดังน้ี คําวา 
เอก  เปนวิเสสนะ  (อนิยมวิเสสนสัพพนาม) ของ  สมย  แตไมได 
มุงหมายท่ีจะนับ  สมัย วา หน่ึงสมัย  หรือ  สองสมัย  ฉะนั้น  
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จึงตองแปล เอก  สมย  วา สมัยหน่ึง. ถา เอก ศัพทนี้ประกอบ 
เขากับคําวา  คน หรือ  พวก ก็แปลวา คนหน่ึง  หรือ พวกหน่ึง  
ซึ่งผิดกันกับ  เอก ที่เปนสังขยา  โดยมาก  จะตองแปลวา  หน่ึงคน 
หรือ หน่ึงพวก  เปนตน. เอกสัพพนาม  นี ้เปนไดทั้งสองวจนะ   
เพราะมีความหมายตางกัน  ดังกลาวแลว. 
                                          ก ึ
        ศัพทนี้ สําหรับใชเปนคําถาม  แมจะเปนอนิยมวิเสสนสัพพนาม 
ดวยกันก็จริง  แตมีวิธีใชพิสดารหลายอยาง ซึ่งตางจากศัพทอ่ืนๆ 
ในประเภทเดียวกัน  พึงสังเกตในหัวขอตอไปน้ี :- 
        ๑.  การแจกวิภัตติ  กึ ศัพท  ในปุลิงคทานใหแปลง  ก ึ เปน ก 
แลวแจกตามแบบ  ย ศัพท  ดังนี้ :- 
                                     ปุลิงค 
              เอก.                                           พหุ. 
ป.           โก                                              เก 
ทุ.            ก                                               เก 
ต.             เกน                                           เกหิ 
จ.              กสฺส                                          เกส   เกสาน 
ปฺ.          กสฺมา  กมฺหา                             เกหิ 
ฉ.              กสฺส                                           เกส   เกสาน 
ส.               กสฺมึ  กมฺห ิ                                เกสุ 
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                                       อิตถีลิงค   
          เอก.                                         พหุ.  
ป.      กา                                            กา 
ทุ.       ก                                             กา 
ต.       กาย                                         กาหิ 
จ.        กสฺสา                                      กาส  กาสาน 
ปฺ.    กาย                                         กาหิ 
ฉ.        กสฺสา                                       กาส  กาสาน 
ส.        กสฺส                                          กาสุ 
        ๒.  ในนปุสกลิงค  ใหคงรูป  กึ  ไวเฉพาะแตใน ป. ทุ.  เอกวจนะ 
และในที่บางแหงเอา ก เปน กิ ไดบาง เชนในคําวา ต กิสฺส เหตุ 
และคําวา กิสฺมึ  วตฺถุสฺมึ.  นอกน้ันใหแปลงเปน  ก แลวแจกตาม 
แบบ ย  ศัพท  ดังนี้ :- 
                                    นปุสกลิงค 
                 เอก.                                      พหุ. 
ป.              ก ึ                                        กานิ 
ทุ.               กึ                                         กานิ 
ต.               เกน                                      เกห ิ
จ.                กสฺส  (กิสฺส)                         เกส  เกสาห 
ปฺ.            กสฺมา  กมฺหา                       เกห ิ
ฉ.                กสฺส  (กิสฺส)                         เกส  เกสาน 
ส.                กสฺมึ   (กิสมฺึ)  กมฺห ิ              เกสุ  
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        ๓.  กึ  ศัพทในปุ.  อติ.  นั้นแปลได ๒ อยาง คือ ถาประสงค  
ใหเปนวิเสสนสัพพนาม  ก็แปลวา "ไร"  หรือ "อะไร"  ตองระบุชื่อ  
นามนาม เหมือน ต ศัพทที่เปนวิเสสนสัพพนาม  เชน  โก รุกฺโข 
ตนไม  อะไร.  กา รชฺช ุ เชอืก  อะไร.  ถาประสงคใหเปนประธาน ก ็
แปลวา "ใคร"  ไมตองระบุนามนาม  คือใชตามลําพังตนเอง  เหมือน 
ต ศัพทที่เปนปุริสสัพพนาม  เชน โก ใคร  และโดยมากท่ีแปลวาใคร 
นั้น มักใชที่เปนปุลิงค  เอกวจนะเปนพ้ืน. 
        ๔.  ที่แจกไดในลิงคทั้งสามนั้น ถาเพ่ิม จิ เขาขางทาย ก็จะมีรูป 
เปน โกจิ  กาจิ  กิฺจ ิ เปนตน  (ผูศึกษาควรฝกหัดแจกใหครบทั้ง ๗ 
วิภัตติ โดยตอ จิ  เขาขางหลังวิภัตตินั้น ๆ ) แปลวา "นัยหน่ึง" 
บาง,  "บางคน"  หรือ  "บางส่ิง" บาง,  และเปนคําใหวาซ้ําสองหน 
เหมือนวิธีใชไมยมก  (ๆ)  ในภาษาไทยเชน "ใคร ๆ"  หรือ "ไร ๆ" 
บาง,  ถาเปนพหุวจนะ  แปลวา "บางพวก" หรือ  "บางเหลา, เหลา 
ไหน"  หรือ  "เหลาไร"  ตัวอยาง เชน :- 
เอกวจนะ  ปุ.    โกจิ   กุมาโร         แปลวา    เด็กชาย  บางคน 
                 อิต.  กาจิ   กุมาริกา           "         เด็กหญิง  บางคน 
                 นปุ.  กิฺจิ  ธน                   "         ทรัพย บางอยาง 
พหุวจนะ.   ปุ.    เกจิ    กมุารา             "          เด็กชายท้ังหลาย  บางพวก 
                  อิต.  กาจิ    กมุาริกาโย      "          เด็กชายทั้งหลาย  บางพวก 
                   นปุ. กานิจิ  ธนานิ             "          ทรพัยทั้งหลาย  บางอยาง  
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        ๕.  ก ึ ศัพทที่มี ย นาํหนา  มี จิ  ตอทาย  ถาแจกวิภัตติในลิงค 
ทั้งสาม  ก็จะสําเร็จรูปดังนี้ :-    
                                          ปุลิงค 
                   เอก.                                    พหุ. 
ป.            โย     โกจิ                             เย  เกจิ 
ทุ.             ยงฺกฺจิ                               เย  เกจิ 
ต.             เยน  เกนจิ                            เยหิ  เกหิจ ิ
จ.              ยสฺส  กสฺสจ ิ                         เยส   เกสฺจิ,  เยสาน  เกสานฺจิ 
ปฺ.           ยสฺมา  กสมฺาจ ิ                    เยหิ  เกหิจ ิ
ฉ.               ยสฺส  กสฺสจ ิ                         เยส  เกสฺจิ,  เยสาน  เกสานฺจิ 
ส.               ยสฺมึ  กสฺมิจฺิ                       เยสุ  เกสุจิ. 
 
                                          อิตถลีิงค 
                    เอก.                                        พหุ. 
ป.                 ยา   กาจิ                               ยา  กาจิ 
ทุ.                  ยงฺกฺจิ                                ยา กาจิ 
ต.                  ยาย  กายจิ                           ยาหิ  กาหจิิ 
จ.                   ยสฺสา  กสฺสาจิ                      ยาส  กาสฺจิ,  ยาสาน  กาสานฺจิ 
ปฺ.               ยาย  กายจิ                           ยาห ิ กาหิจิ 
ฉ.                   ยสฺสา  กสฺสาจิ                       ยาส กาสฺจิ,  ยาสาน  กาสานฺจิ 
ส.                    ยสฺส  กสฺสฺจิ                       ยาสุ  กาสุจิ.  
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                           นปุสกลิงค   
              เอก.                                 พหุ.  
ป.         ยงฺกิฺจิ                         ยานิ  กานิจิ 
ทุ.         ยงฺกิฺจิ                          ยานิ   กานิจิ  
ต.         เยน   เกนจิ                     เยห ิ เกหิจ ิ
จ.         ยสฺส  กสฺสจิ                     เยส  เกสฺจิ,  เยสาน  เกสานฺจิ 
ปฺ.      ยสฺมา  กสฺมาจ ิ               เยส  เกหิจ ิ
ฉ.          ยสฺส   กสฺสจิ                    เยส เกสฺจิ,  เยสาน   เกสานฺจิ 
ส.          ยสฺมึ  กสฺมิฺจ ิ                 เยสุ  เกสุจ ิ
        ที่ม ี  อยูหนา จิ นั้น  เอานิคคหิตเปน   ดวยอํานาจ จ อยู 
ขางหลัง  ตามวิธีสนธิขอ ๓๒ ในอักขรวิธี. 
        สวนการแปลก็ตางจากท่ีกลาวมาแลว คือใน ปุ.  กับ อิตฺ. 
เอกวจนะ  ใหแปลวา "คนใดคนหน่ึง, แหงใดแหงหน่ึง,  อยางใด- 
อยางหน่ึง."  พหุวจนะ  ใหแปลวา "พวกใดพวกหนึ่ง,  เหลาใดเหลา 
หน่ึง "  ใน นปุ. ใหแปลวา "อันใดอันหน่ึง." 
        จงสังเกตทําความเขาใจตามอุทาหรณในแบบนาม  ขอ ๘๗. 
        ๖.  กึ  ศพัทไมไดเปนอนิยมวิเสสนสัพพนามแตอยางเดียว เปน 
นิบาตบอกความถาม เรียกวา  ปุจฺฉนตฺถนิบาต  กม็ีเหมือนกัน 
แปลวา  "หรอื" ถาเปนคําถามถึงเหตุ แปลวา  "ทําไม" ก็ได 
ดังอุทาหรณในแบบนาม  ขอ ๘๗.  
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                                           นิยม 
        ศัพทนีแ้ปลวา "กําหนด"  คือกลาวชี้ตัว  นามนาม  ใหปรากฏ  
โดยชัดเจนทีเดียว  ไมกระจัดกระจายท่ัวไปในนามอ่ืนที่กลาวมาแลว. 
สัพพนามพวกนี้ไดแก :-           
        ต  แปลวา "นั้น"  สําหรับใชแทน  นามนาม  ที่หางออกไปพอ 
ประมาณ  หรือกลาวใหปรากฏชัดวา  คนนั้น หรือ สิ่งน้ัน, ไมใช 
คนอ่ืน หรือ สิ่งอ่ืน. 
        เอต  แปลวา "นั่น" สําหรับใชแทน  นามนาม ที่ใกลเขามาหนอย 
หรือเปนโวหารกลาวซ้ําใหปรากฏเปนครั้งท่ีสอง. 
        อมิ แปลวา "นี้"  สําหรับใชแทน  นามนาม ทีใ่กลที่สุด หรอื 
กลาวใหแนชัดวาเปน คนนี้  หรือ สิ่งน้ี, ไมใช  คนนั้น  คนอ่ืน 
หรือส่ิงน้ัน สิ่งอ่ืน. 
        อมุ  แปลวา  "โนน"  สําหรับใชแทน  นามนาม  ที่หางท่ีสุด. 
        เพ่ือจะใหความเขาใจในตอนนี้ดีข้ึน  ผูศึกษาจงเปดดูอุทาหรณ 
ในนาม  ขอ ๘๓  ซ้ําอีกท ี แลวจงพยายามตรึกตรอง  และกําหนด 
หมายเลขที่ทานลงกํากับไวที่ศัพท  และคําแปลน้ัน ๆ  ใหดี  ถึงแมวา 
ในอุทาหรณเหลาน้ันจะมีแตที่ใชกับ ต ศัพทอยางเดียวก็จริง แตเชื่อวา 
อาจนํา เอต, อิม,  อมุ  เขาไปใชแทน  และเทียบเคียงกับ ต นั้น 
ไดบาง ฉะน้ันในที่นี้จึงไมจําเปนตองเขียนอุทาหรณไวอีก.  
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                          สัพพนามทั้งปวงเปลี่ยนรูปได   
        ผูศึกษาพึงสังเกตในนาม  ขอ ๙๓   ใหดี  จะเห็นไดวา สัพพนาม  
ทั้งหมด ทั้งที่เปนอนิยมและนิยม  เม่ือลงปจจัยในอัพยยตัทธิตแลว 
ก็กลายรูปไปเปนศัพท  อัพยยตัทธิต  อีกตอหนึ่ง  (ในแบบบาลี 
ไวยากรณนาม  ทานรวมเรียกวา  อัพยยศัพท  เพราะรวมอุปสัค 
เขาดวย)  จะแจกดวยวิภัตติทั้ง ๗ ไมได  ไมมีลิงค ไมมีวจนะ  แต 
จําตองใชศัพทนั้น ๆ  ในฐานะท่ีเปน  ตติยาวิภัตติ  และ  สัตตมีวิภัตติ 
แมจะประกอบเขากับนามนาม  ที่เปน  ลิงคใด  วจนะใด  ก็ตาม 
สัพพนามท่ีแปรรูปไปเปน  อัพยยตัทธิต  แลวน้ัน  ก็ยังคงปรากฏเปน 
รูปเดิมอยู  คือใชไดทั้ง ๓ ลิงค  ๒ วจนะ  สวนคําแปลก็ไมละทิ้งจาก 
รูปสัพพนามไปไดเลย เชน  สพฺพตฺถ  าเน  กับ  สพฺพตฺถ  าเนสุ 
ก็ยังคงใช  สพฺพตฺถ  เหมือนกัน  ดังจะไดเห็นคําอธิบายท่ีจะกลาวถึง 
อัพยยศัพท  ตอไปขางหนา. 
        อน่ึง  เมือ่เราทราบดีแลววา สัพพนาม  นั้น สําหรับใชแทน 
นามนาม  ประกอบเขากับนามนาม หรือโยคตัวนามนามท่ีกลาวมา 
แลว  โดยที่จะตองประกอบ  สัพพนาม  กับ  นามนาม  ใหมี  ลิงค 
วจนะ  วิภัตติ  ตรงกัน. แตวิธีแจกวิภัตตินามศัพททั้งสองน้ีไมเหมือน 
กัน  ฉะน้ันผูศึกษาใหม ๆ ควรฝกหัดแจกเทียบ สัพพนาม  กับ นามนาม 
ควบกันไปในคราวเดียว  เพ่ือปองกันความฟนเฝอ  และเพ่ือใหเกิด 
ความชํานาญในเมื่อถึงคราวฝกหัดการแปล. ในทีน่ี้จะแจกใน ปุลิงค 
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ยกศัพท   ย  กับ   ภิกฺข ุ  ข้ึนแจกเปรียบเทียบในวาระเดียวกัน  พอ 
เปนตัวอยาง  ดังตอไปนี้ :-    
        วิภัตติ                    เอก.                                           พหุ. 
                         สัพพนาม    นามนาม                 สัพพนาม    นามนาม 
ป.                          โย              ภิกขฺุ                         เย               ภิกฺขโว 
ทุ.                            ย              ภิกขฺุ                         เย               ภิกฺขโว 
ต.                           เยน            ภิกขฺุนา                    เยหิ             ภิกฺขูห ิ
จ.                          ยสฺส             ภิกฺขุสสฺ                    เยส             ภิกฺขูน 
ปฺ.                     ยสฺมา            ภิกฺขุสมฺา                  เยห ิ            ภิกฺขหู ิ
ฉ.                          ยสฺส              ภิกขฺุสสฺ                    เยส             ภิกฺขูน 
ส.                          ยสฺม ึ             ภิกขฺุสมฺึ                    เยสุ  ภิกขฺูส ุ
        ตามรูปแจกเปรียบเทียบขางบนน้ี  ผูศึกษาคงเห็นไดแลววา 
สัพพนาม  กับ นามนาม  ตองมี ลิงค  วจนะ  วิภัตติ  ตรงกัน 
อยางไร  นี่เปนแตเพียงระหวาง ย สัพพนาม  กับ นามนาม ที่เปน 
อุ การันต คือ ภิกฺข ุ ซึ่งอยูในฐานะท่ีเปน  ปุลิงค ดวยกัน.  สวน 
สัพพนามอ่ืน  และนามท่ีเปนลิงคอ่ืน การันตอ่ืนนั้น  ก็พึงฝกหัด 
แจกตามแบบเปรียบเทียบนี้ ตามลิงค  และการันตนั้น  ๆ เถิด.  
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                                อัพยยศัพท๑  
        ศัพทนีแ้ปลวา "ไมฉิบหายไป" หรือ  "ไมเสือ่มส้ินไป"  
ทานบัญญัติใหเปนชื่อของศัพทอีกแผนกหนึ่ง ซึ่งจะแจกดวยวิภัตติ 
ทั้ง ๗ หมวด  เหมือนนามท้ัง ๓ ตามท่ีกลาวมาแลวไมได  รูปเดมิ 
เปนมาอยางไร  ก็คงไวอยางนั้นไมเปลี่ยนแปลง. ในนามท้ัง ๓ ตามท่ี 
กลาวมาแลว จะมีอยูดวยกันกี่ศัพทก็ตาม  ตามลําพึงมูลศัพท ยัง 
ไมอํานวยประโยชนใหเต็มที่  ตอเมื่อนํามาปรุงดวยลิงค  วจนะ  วิภัตติ 
ทั้ง ๓  อยางแลว  จึงเปลี่ยนแปลงไปดวยวิธีอยางใดอยางหน่ึงกอน 
มูลศัพทนั้นจึงจะอํานวยประโยชนใหเต็มที่ตามตองการ  ฉะนั้น ลิงค 
วจนะ  วิภัตติ  เครื่องปรุงท้ัง ๓ นี้  จึงจําเปนที่สุดสําหรับมูลศัพทใน 
นามท้ัง ๓. สวนศัพทที่จะกลาวตอไปนี้  ไมเปนเชนนั้น  มลูศัพทเปนมา 
อยางไร  เพราะฉะนั้น  ทานจึงใหนามบัญญัติวา "อัพยยศัพท" เพราะ 
เปนศัพทที่ไมฉิบหายหรือไมเสื่อมส้ินไปดวยอํานาจวิภัตติ ดังน้ี. 
                            อัพยยศพัทแบงเปน  ๓ คือ 
        ๑. อุปสคั  ๒. นิบาต  ๓. ปจจัย 
        ทั้ง ๓ คําน้ีมีหลักเกณฑใชในที่ตาง ๆ กัน ดังตอไปนี้ 
 
๑. อัพยยศัพท พระมหาพรหมา  าณคุตฺโต  ป. ๖  วัดราชาธิวาส  เรียบเรียง 
อัพยย  ออกจากศัพท อ วิ อิ  (อ=ไม วิ=ตาง ๆ อิ=ถึง)  "ถึงความเปนตาง ๆ 
เหมือนอยางนามท้ัง ๓ ไมได."  
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                                   ๑.  อุปสัค   
        อุปสัคนําหนานามและกิริยาใหวิเศษข้ึน เมื่อนําหนา  
นามมีอาการคลายคุณศัพท  เมื่อทําหนากิริยามีอาการคลายกับกิริยา- 
วิเสสน.  คําวานําหนานามและกิริยานั้น  พึงเขาใจวา นามไดแก 
นามนามและคุณนาม  สวนกิริยาหมายเอากิริยาอาขยาตและกิริยา- 
กิตก สําหรับสัพพนามใชนําหนาไมไดเลย.  เมื่อนําหนานามมีอาการ 
คลายกับคุณศัพทนั้น  อธบิายวา อุปสัคโดยมากเม่ือนําหนานามแลว 
บอกลักษณะของนามนามตัวน้ันใหวิเศษข้ึน มีอาการคลายกับคุณศัพท 
ทีเดียว  เชน "ราช"  แปลวา พระราชา  เมื่อเอา  อภิ  มานําหนา 
เขา เปน "อภิราช"  แปลวา  พระราชยิง่  คือแสดงลักษณะอาการ 
ของนามคือพระราชานั้นวา  พระองคทรงเปนผูยิ่งใหญกวาพระราชา 
องคอ่ืน ๆ ดังน้ีเปนตน  คําวา "ยิ่ง" นั้น  มีอาการคลายคุณนาม 
จะตางกันก็แตรูปศัพทเทานั้น. สวนท่ีนําหนากิริยา  มีอาการคลาย 
กิริยาวิเสสน  เชน  กมติ=ยอมกาว  เมื่อเอา  อติ=ลวง  มานําหนา 
เปน  อติกฺมติ  แปลวายอมกาวลวง  คําวา  อติ=ลวง  แสดงกิริยาคือ 
กมติ=กาว  ใหแปลกออกไปจากเดิม,  คโต=ไปแลว เมื่อเอา อป= 
ปราศ  มานําหนาเปน  อปคโต=ไปปราศแลว คําวา อป=ปราศ เปน 
คําแสดงกิริยาคือ คโต=ไป ใหแปลจากเดิม ดังน้ีเปนตน. อุปสัค 
ที่ใชนําหนากิริยาดังแสดงมาน้ี  เปนอุปสัตที่อนุวัตรตามกิริยา  แตมี 
อุปสัตบางตัว  เมื่อนําหนากิริยาแลว  ทํากิริยานั้นใหมีเนื้อความผิดแผก 
ไปจากเดิม  ในที่นี้พึงกําหนดอุปสัคและคําแปลใหไดแมนยําเสียกอน 
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                       อุปสัคมี ๒๐ คือ   
อติ                                                ยิ่ง, เกิน, ลวง  
อธิ                                                ยิ่ง,  ใหญ, ทับ 
อนุ                                                นอย,  ภายหลัง, ตาม 
อป                                                ปราศ, หลีก 
อป                                                 ใกล,  บน 
อภิ                                                  ยิ่ง,ใหญ, จําเพาะ, ขางหนา 
อว หรือ โอ                                ลง 
อา                                                 ทั่ว,  ยิ่ง, กลับความ 
อุ                                                ข้ึน, นอก 
อุป                                                เขาไป,  ใกล,  มั่น 
ทุ                                                ชั่ว, ยาก 
นิ                                                 เขา, ลง (สันสกฤต  เปน นิ) 
นิ                                                ไมมี,  ออก  (สันสกฤต  เปน นสิฺ) 
ป                                                ทั่ว,  ขางหนา, กอน, ออก 
ปฏิ                                             เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ 
ปรา                                                 กลบัความ 
ปริ                                                รอบ 
วิ                                                วิเศษ, แจง, ตาง 
ส                                                พรอม, กับ, ดี 
สุ                                                ด,ี  งาม,  งาย  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 101 

                             อุทาหรณการใชอุปสัค   
        ในอุปสคัทั้ง ๒๐ นั้น  คําแปลทุก ๆ ตัวยังไมสิ้นเชิงทีเดียว  บาง 
ตัวอาจแปลพลิกแพลงไดมากกวาน้ีก็มี  ถาจะนํามากลาวในท่ีนี้จักเปน  
การฟนเฝอแกผูแรกศึกษา เมื่อศึกษาไปนาน ๆ จนเขาใจแลว  ก็จะ 
แปลไดหลาย ๆ ทางตามภาษานิยม  เพราะฉะนั้น  ขอใหผูแรกศึกษา 
กําหนดจดจําไวใหแมนยํา  เฉพาะคําแปลท่ีทานแปลไวนี้  ก็จะถอืเอา 
หลักไดดี  ทัง้จะไดรับประโยชนในการใชอุปสัคนีต้ามความตองการ 
ดังอุทาหรณในเลมนาม  ขอ ๙๑. 
        น ิมีอยู  ๒ ศัพท  ที่แปลวา  เขา, ลง, ศัพท ๑ ทีแ่ปลวา  ไมม,ี 
ออก, ศัพท ๑ มีความหมายตางกันดังน้ี :- 
        น ิที่แปลวา  เขา, ลง,  ตรงกับ นิ ในสันสกฤต เวลาใชนําหนา 
นามและกิริยา คง นิ ไวเฉย ๆ ไมตองซอนหรือลง ร อาคม เชน 
นิมุคฺโค  ดํารงแลว นิคจฺฉติ  เขาถึง  นิกุชฺฌติ  งอเขา  นิขนติ 
ขุดลง  นิทหติ ต้ังลง (ฝง)  นิวาโส  ความเขาอยู. 
        น ิที่แปลวา ไมมี, ออก,  ตรงกับ นิสฺ  ในสันสกฤต  เวลาใชมัก 
ซอนหรือลง ร  อาคม  ตามอักขรวิธี  เชน  นิรนฺตราโย  ไมมีอันตราย 
นิพฺภโย  ไมมีภัย  นิกขฺนโฺต  ออกแลว  นิกฺกฑฺฒติ  ยอมคราออก 
และ นิ ที่แปลวา  ไมม,ี  ออก  นี้   ถาอยูหนา ร หรือ  ห จะซอน 
หรือลง ร อาคมไมได  ในที่เชนนั้นตองทีฆะ  เชน นิ+หรณ=นีหรณ 
การนําออก  นิรโส=นีรโส  ไมมีรส นิ+นีโรโค  ไมมีโรค 
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สวนคําวา  นีวรณ  ซึ่งแปลวา  ธรรมชาติอันกั้น  (จิตไมใหบรรลุความ   
ดี) นั้น  แมจะแยกเปน นิ+วรณ (สสกฤต  เปน  นสิฺ+วฺฤ ธาตุใน  
ความปดความกั้น) นิ  ตัวน้ันคงแปลรวมกับธาตุวาปดหรือกั้นเทาน้ัน. 
                                   อุปสัคเบียนธาตุ 
        บรรดาอุปสัคตามท่ีวามานี้  บางตัวหาไดแปลตามท่ียกมาเปน 
ตัวอยางไม  บางตัวเมื่อนําหนาศัพทอ่ืน จะเปนศัพทนามหรือกิริยา 
ก็ตาม  ทําใหเนื้อความผิดรูปไปตาง ๆ ความเดิม  ทั้งนี้เปนเพราะ 
อุปสัคเขาไปตัดความเสีย  อาการเชนนี้ทานเรียกวา "อุปสัคเบียนธาตุ" 
เชน 
ขมติ      อดทน    เอา    นิ     นําหนา         เปน    นิกฺขมติ    แปลวา     ออก 
สวรติ     ปด          "        วิ         "                 "        วิวรติ           "            เปด 
โรเธติ     ยินดี        "        วิ         "                 "        วิโรเธติ        "         ยินราย 
กมติ     กาวไป       "       ปฏิ       "                 "        ปฏิกฺกมติ    "        ถอยกลับ 
ดังน้ีเปนตน.  เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาเมื่อเห็นศัพทที่มีอุปสัคเหลาน้ัน 
นําหนาอยู  ควรพิจารณารูปศัพทใหดีเสียกอนแลวแปลศัพทนั้น จึง 
จะไดเนื้อความตามตองการ  ทั้งนี้  เปนเพราะความพลิกแพลงของ 
อุปสัค บอกอรรถไปตาง ๆ ตามภาษานิยม  เปนของไมแนนอน  อาจ 
แปลไดหลาย ๆ ทาง ถึงจะพลิกแพลงไปอยางไร ๆ ก็ตาม  ขอให 
ผูแรกศึกษาจงยึดหลักตามท่ีไดแปลไวในแบบใหแมนยํา  ก็จะเปนการ 
สะดวกในการแปลหนังสือไดดี.  
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                                  ขอควรจําในอุปสัค  
        ๑.  สําหรับนําหนานามและกิริยาใหวิเศษข้ึน.  
        ๒.  เมื่อนําหนานามมีอาการคลายคุณศัพท  เมื่อนําหนากิริยา 
              มีอาการคลายกับกิริยาวิเสสน. 
        ๓.  นามน้ันทานหมายเอาเฉพาะนามนาม ๑ คุณนาม ๑ สวน 
               สัพพนามนําหนาไมไดเลย.  
                                         ๒.  นิบาต 
        เมื่อเพงตามความของศัพทวา นิบาต  แปลวา "ตกลง"  คือ 
ตกลงหรือสําหรับวางไวในระหวางกลางของศัพททั้งหลาย ดังกลาว 
มาแลวน้ัน ที่วางไวเชนนั้น  ความประสงคก็ตองการจะทําบทให 
เต็ม  และทําเนื้อความใหกระทัดรัดและหนักแนนเขา ความจริง  ศัพท 
นิบาตท้ังหมดน้ีหาไดจํากัดลงในระหวางทุกศัพทไปไม  บางศัพทลงใน 
เบื้องตนแหงประโยคเชน  ยถา ตถา  บางศัพทลงในที่สุดประโยคเชน 
อิติ และบางศัพท เชน  ป อป  ว อิว เหลาน้ีเปนตน  หาไดอยู 
โดดเด่ียวตามลําพังไม  ตองลงขางทายของศัพทอ่ืนเสมอไป เชน 
"อานนฺทตฺเถโรป  แมพระอานนท"  หรือ "จกฺกว  เพียงดังวาลอ." 
        ศัพทนบิาตตามท่ีกลาวมานี้  เมื่อนําไปใชแลว ยอมบอกเนื้อ 
ความตาง ๆ กัน เพ่ือความไมฟนเฝอและสะดวกในการนํามาใช  ทาน 
จึงไดแบงไวเปนพวก ๆ แตโดยยอ  ซึง่ทานไดยกมาแสดงตามท่ีปรากฏ 
ในแบบดังตอไปนี้ :-  



ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณ นามและอัพยยศัพท - หนาท่ี 104 

                              นิบาตบอกอาลปนะ   
ยคฺเฆ  ภนฺเต  ภทนฺเต  ภเณ  อมฺโภ  อาวุโส  เร  อเร  เห เช 
        ทั้ง ๑๐  ศัพท รวมเรยีกวา "นิบาตบอกอาลปนะ"  ทั้งส้ิน 
เพราะฉะนั้น  ผูแรกศึกษาพึงกําหนดดวยวา มีหนาท่ีใชเปนคําทักทาย 
และรองเรียก  เหมือนกบัวิภัตติแผนกอาลปนะในนามตามท่ีกลาวแลว 
แตนิบาตบอกอาลปนะน้ี  ศัพทหน่ึง  ๆ นิยมใชเฉพาะบุคคลเปนพวก ๆ 
หาไดสาธารณะทั่วไปแกบุคคลอ่ืนไม  จํากัดใหใชเฉพาะบุคคลตาม 
ฐานะสูงและตํ่า  ดังอุทราหรณในแบบบาลีไวยากรณ อันทานแสดงไว 
อยางชัดเจนแลว.            
                                 นิบาตบอกกาล 
อถ          แปลวา           ครั้งน้ัน            หิยฺโย       แปลวา      วันวาน 
ปาโต          "                 เชา                   เสวฺ              "            วันพรุงน้ี 
ทิวา            "                  วัน                    สมฺปติ         "            บดัเด๋ียวน้ี 
สาย            "                   เย็น                  อายตึ         "             ตอไป 
สุเว             "                   ในวัน    
                        ทั้ง ๙ ศัพทนี้  ทางสัมพันธเรียกวากาลสัตตมี. 
                                         นิบาตบอกท่ี 
อุทฺธ        แปลวา         เบือ้งบน                 พหิทฺธา       แปลวา   ภายนอก 
อุปริ             "                     "                       พาหิรา             "               " 
อโธ              "                      "                      โอร ิ                 "                "          
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เหฏา        แปลวา   ภายใต           ปาร        แปลวา      ฝงนอก   
อนฺตรา             "        ระหวาง          หุร               "           โลกอื่น  
อนฺโต                "        ภายใน           สมฺมขุา        "           ตอหนา 
ติโร                   "        ภายนอก         ปรมฺมขุา     "            ลับหลัง 
พหิ                    "             "                 รโห             "            ทีล่บั 
        ทั้ง ๑๖  ศัพทนี้  ทางสัมพันธรวมเรียกอยางเดียวกันกับอรรถแหง 
สัตตมีวิภัตติวา  "อาธาร" 
                                        นิบาตบอกปริจเฉท 
กีว             แปลวา            เพียงไร                   ยาวตา         แปลวา  มีประมาณเพียงใด 
ยาว                "                  เพียงใด                  ตาวตา             "        มีประมาณเพียงนั้น 
ตาว                "                  เพียงนั้น                 กิตฺตาวตา         "        มีประมาณเทาใด 
ยาวเทว           "        เพียงใดน่ันเทียว               เอตฺตาวตา       "         มีประมาณเทาน้ัน 
ตาวเทว           "         เพียงน้ันนั่นเทียว              สมนฺตา            "         รอบคอบ 
        ทั้ง ๑๐  ศัพทนี้ ทางสัมพันธ  มักใชเปนปริจเฉทนัตถะเปนพ้ืน 
ที่เรียก "กิรยิาวิเสสนะ"ก็มี 
                                    นบิาตบออุปมาอุปไมย 
วิย              แปลวา          ราวกะ                    เสยฺยถา          แปลวา    ฉันใด 
อิว                  "                 เพียงดัง                  ตถา                    "          ฉันใด 
ยถา                "                  ฉันใด                     เอว                     "          ฉันนั้น 
        ทั้ง ๖  ศพัทนั้น สําหรับ  ตถา  และ เอว  ทางสันพันธ เรียก 
วา  "อุปไมยโชดก"  นอกนั้นเรียก    "อุปมาโชดก."  
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                        นิบาตบอกประการ   
เอว              แปลวา           ดวยประการน้ัน  
ตถา                  "                ดวยประการนั้น 
กถ                    "                 ดวยประการไร 
        ทั้ง ๓ ศพัทนี้   ทางสัมพันธ เรียกวา  "ปการตฺถ." 
                            นิบาตบอกปฏิเสธ 
น                 แปลวา             ไม            เอว       แปลวา     นั่นเทียว 
โน                     "                  ไม            วินา            "          เวน 
มา                     "                 อยา           อล             "           พอ 
ว                        "                 เทียว 
        ทั้ง ๗ ศพัทนี้  ทางสัมพันธ เรียกวา "ปฏิเสธนตฺถ" 
                            นิบาตบอกความไดยินเลาลือ 
กิร                               แปลวา                                ไดยินวา 
ขลุ                                    "                                          " 
สุท                                    "                                          " 
        ทั้ง ๓ ศพัทนี้  ทางสัมพันธ เรียกวา  "อนุสฺสวนตฺถ." 
                                     นบิาตบอกปริกัป 
เจ                 แปลวา           หากวา          อถ               แปลวา     ถาวา 
ยทิ                     "                 ผิวา               อปฺเปวนาม       "          ชื่อแมไฉน 
สเจ                    "                 ถาวา              ยนฺนูน              "           กระไรหนอ 
        ทั้ง ๖ ศพัทนี้ ทางสัมพันธ เรียกวา  "ปริกปฺปตถ."  
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                                นิบาตบอกความถาม  
กึ          แปลวา           หรอื,  อะไร             นนุ             แปลวา      มิใช หรือ 
กถ            "                  อยางไร                  อุทาห ุ            "            หรือวา 
กจฺจิ          "                  แลหรือ                   อาทู                "                " 
นุ              "                   หนอ                       เสยฺยถีท          "            อยางไรน้ี 
        ทั้ง ๘  ศัพทนี้ ทางสัมพันธ  เรียกวา  "ปุจฉนตฺถ." 
                                     นบิาตบอกความรับ 
อาม       แปลวา        เออ                            อามนฺตา    แปลวา  เออ 
               ทั้ง ๒ ศัพทนี้ ทางสัมพันธเรียกวา  "สมฺปฏจฺิฉนตฺถ." 
                                    นบิาตบอกความเตือน 
อิงฺฆ         แปลวา       เชญิเถิด                      หนฺท          แปลวา    เอาเถิด 
ตคฺฆ            "              เอาเถิด 
        ทั้ง ๓ ศพัทนี้ ทางสัมพันธเรียกวา "อุยฺโยชนตฺถ." 
                   นิบาตสําหรับผูกศัพทและประโยคมีอรรถหลายอยาง 
จ  แปลวา  ดวย, อน่ึง,  ก็, จริงอยู            ปน    แปลวา         สวนวา,    ก็ 
วา      "       หรือ, บาง                              อป         "              แม, บาง 
หิ       "        ก็,  จริงอยู, เพราะวา             อปจ       "              เออก็ 
ตุ       "        สวนวา,  ก็                             อถวา     "               อีกอยางหนึ่ง 
        นิบาตพวกนี้แปลพลกิแพลงไปหลายอยาง  จะกําหนดใหแนนอน 
ไมได  แลวแตประโยคที่ผูกข้ึนจะเปนเหตุหรือผล  หรือตองการ  
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บงเนื้อความตาง ๆ  จะกลาวไวในท่ีนี้จักเปนการฟนเฝอนัก  ผู   
ตองการทราบใหละเอียด พึงตรวจดูในเลมวากยสัมพันธ  ก็จักเขาใจ  
ไดดี. 
                       นิบาตสักวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม 
นุ          แปลวา           หนอ               โข            แปลวา        แล 
สุ               "                 ส ิ                   วต                "              หนอ 
เว              "                  เวย                 หเว              "               เวย 
โว              "                  โวย 
        ทั้ง ๗ ศพัทนี้  ทางสัมพันธ  เรียกวา  "ปทปูรณ"  บาง 
"วจนาลงการ"  บาง " วจนสิลิฏก"  บาง. 
                                   นิบาตมีเนื้อความตาง ๆ 
     อฺทตฺถุ       แปลวา       โดยแท                อติิ       แปลวา     เพราะเหตุนั้น, 
อโถ                           "             อน่ึง                                                 วาดังน้ี,  ดวย- 
อทฺธา                         "             แนแท                                               ประการฉะน้ี, ชื่อ 
อวสฺส                         "                  "                     อุจจฺ          "            สูง 
อโห                            "               โอ                     กิจฺาป     "            แมนอยหน่ึง 
อารา                          "               ไกล                    กวฺจิ          "             บาง 
อาวี                            "                แจง                   มจิฺฉา        "             ผิด 
นีจ                              "                 ตํ่า                    มธุา          "             เปลา          
นูน                             "                 แน                     มสุา          "             เท็จ 
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นานา        แปลวา        ตาง ๆ           สกึ                แปลวา       คราวเดียว   
ปจฺฉา             "             ภายหลัง        สตกฺขตฺต          "             รอยคราว 
ปฏาย           "             ต้ังกอน          สทฺธึ                 "              พรอม, กับ 
ปภูติ               "             จําเดิม            สณิก               "               คอย ๆ 
ปุน                  "              อีก                 สย                  "               เอง 
ปุนปฺปุน          "               บอย ๆ           สห                  "               กับ 
ภิยฺโย               "              ยิ่ง                   สาม               "                เอง 
ภิยฺโยโส            "             โดยยิ่ง 
        ทั้งหมดน้ี  สําหรับ  อโถ อน่ึง, ทางสัมพันธ  เรียกวา 
"สมฺปณฺฑนตฺถ."  อโห  โอ  ถาใชแสดงความหลากใจหรืออัศจรรย 
ทางสัมพันธ  เรียกวา  "อจฺฉริยตฺถ."  ใชแสดงความสังเวช  เรียก  
วา  "สเวคตฺถ."  นีจ  ตํ่า  และ  อุจฺจ  สูง  ทางสัมพันธ เรียกวา 
"วิเสสน"  เพราะบางแหงใชเปนคุณนาม  แจกตามวิภัตตินามได 
เชน  นีจ  กุล  สกลุตํ่า   อจฺุโจ  รุกฺโข  ตนไมสูง  เปนตน. 
ปจฺฉา ภายหลัง  ทางสัมพันธ  เรียกวา  "กาลสัตตมี."  ปุนปฺปุน 
บอย ๆ  ทางสัมพันธ เรียกวา  "กิริยาวิเสสน."  อิติ  แปลวา 
เพราะเหตุนั้น  ทางสัมพันธ  เรียกวา "เหตฺวตฺถ."  แปลวา "วา.... 
ดังน้ี"  เรียกวา สรูปบาง อาการบาง;  แปลวา ดวยประการฉะน้ี 
เรียกวา "ปการตฺถ" แปลวา "ชื่อวา"  เรียกวา  "สัญญาโชดก." 
สวน  สห  กบั สทฺธึ  ถาเขากับนาม  ทางสัมพันธ เรียกวา 
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"ทพฺพสมาวาย.'  เขากับกิริยา เรียกวา "กิริยาสมวาย."  นอกจาก   
นี้เรียกวา "กิริยาวิเสสน."  ทั้งส้ิน.  
                                        ๓.  ปจจัย 
        ปจจัยในแผนกอัพยยศัพทนี้  มีหนาท่ีลงทายนามศัพทบาง ลง 
ทายธาตุบาง,  ลงทายนามศัพทใชเปนเครื่องหมายวิภัตติ  ลงทายธาตุ 
ใชเปนเครื่องหมายกิริยา. ปจจัยแผนกน้ี ตางจากอุปสัคและนิบาตซึ่ง 
กลาวมาแลวขางตน  ก็คําวา  "ปจจัยนั้นลงทายนามศัพท"  ก็นาม- 
ศัพทหมายเอานามนาม  ๑ สัพพนาม  ๑ สวนคุณนามจะใชปจจัยแผนกน้ี 
ลงทายไมไดเลย, ปจจัยในอัพยยศัพทซึ่งจะแสดงตอไปนี้  จํากัดให 
ลงทายของนามนามและสัพพนามเทาน้ัน,  พึงกําหนดปจจัยในแผนก 
อัพยยศัพทนี้ใหแมนยํา  วามีหนาที่ตอทายนามชนิดไหน  ใชแทน 
วิภัตติอะไรไดบาง  และบอกอายตบิบาตวาอยางไร ดังจะไดบรรยาย 
ตอไปโดยลําดับ. 
                           ปจจัยในนามแท ๆ  มี ๒๒ ตัว 
        โต,  ตฺร,  ตฺถ,  ห,  ธ,  ธิ,  หึ, ห,  หิฺจน,  ว, ทา, ทานิ, 
รห,ิ  ธุนา, ทาจน,  ชฺช,  ชฺชุ,  เตฺว,  ตุ,  ตูน, ตฺวา,  ตฺวาน. 
                        เมื่อแบงเปนพวก  มี ๔ พวก คือ 
                                    ๑.  โต  ปจจัย 
        สําหรับใชตอทายนามทั้ง ๒  คือ  นามนาม ๑  สัพพนาม ๑ 
เมื่อตอทายนามท้ัง ๒ เขาแลว  ใชเปนเครื่องหมายของวิภัตติไว ๒ 
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คือ  ตติยาวิภัตติ  ๑   ปญจมีวิภัตติ ๑.  ตติยา  ใหแปลอายตนิบาตวา   
"ขาง"  ปญมี  ใหแปลอายตนิบาตวา "แต."  ดังอุทาหรณ  
ตอไปนี้ :- 
    ศัพทเดิม         ปจจัย            รูปสําเรจ็           แปลวา 
สพฺพ                    โต                 สพฺพโต             แต-ทั้งปวง 
อฺ                    "                   อฺโต           แต-อ่ืน 
อฺตร                "                   อฺตรโต       แต-อันใดอันหน่ึง 
อิตร                       "                    อิตรโต              แต-นอกน้ี 
เอก                        "                    เอกโต               ขางเดียว 
อุภ                         "                    อุภโต                 สองขาง 
ปร                          "                    ปรโต                 ขางอ่ืน 
ต                            "                    ตโต                   แต-นั้น 
เอต                         "                    เอโต                  แต-นั้น 
อิม                          "                     อิโต                   แต-นี้ 
อปร                        "                     อปรโต               ขางอ่ืนอีก 
ปุร                           "                     ปุรโต                 ขางหนา 
ปจฺฉ                         "                     ปจฺฉโต              ขางหลัง 
ทกฺขิณ                      "                     ทกฺขิณโต           ขางขวา 
วาม                          "                      วามโต               ขางซาย 
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        ศัพทเดิม         ปจจัย        รูปสําเรจ็           แปลวา   
ย                             โต               ยโต                  แต-ใด 
อมุ                            "                 อมุโต               แต-โนน 
กตร                          "                  กตรโต             แต-อะไร 
กึ                               "                  กุโต                 แต-ไหน๑ 

        ๒.  ปจจัย ๙ คือ ตฺร,  ตฺถ,  ห, ธ,  ธิ,  หึ, ห,  หิฺจน, ว 
ใชสําหรับตอทายเฉพาะสัพพนามอยางเดียว  เมื่อตอเขาแลวใชเปน 
เครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ  แปลออกสําเนียงอายตนิบาตของสัตตมี-  
วิภัตติ ดังอุทาหรณตอไปน้ี :- 
      ศัพทเดิม            ปจจัย             รูปสําเร็จ                     แปลวา 
สพฺพ                         ตรฺ                  สพฺพตฺร                       ใน-ทั้งปวง 
สพฺพ                         ตฺถ                  สพฺพตฺถ                       ใน-ทั้งปวง 
สพฺพ                          ธ ิ                   สพฺพธิ                          ใน-ทั้งปวง 
อฺ                        ตฺร                   อฺตฺร                      ใน-อ่ืน 
อฺ                        ตฺถ                   อฺตฺถ                      ใน-อ่ืน 
ย                               ตฺถ                   ยตฺถ                             ใน-ใด 
ย                                ห ึ                    ยหึ                               ใน-ใด 
ย                                ห                     ยห                                ใน-ใด 
ต                                ตฺร                   ตตฺร                              ใน-นั้น  
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       ศัพทเดิม           ปจจัย             รูปสําเร็จ              แปลวา    
ต                               ตฺถ                 ตตฺถ                      ใน-นั้น 
ต                               หึ                    ตหึ                        ใน-นั้น 
ต                               ห                     ตห                        ใน-นั้น 
เอต                            ตฺร                   อตฺร                       ใน-นั่น 
เอต                            ตฺถ                   อตฺถ                       ใน-นั่น 
เอก                             ตฺร                   เอกตฺร                     ใน-เดียว 
เอก                             ตฺถ                   เอกตฺถ                     ใน-เดียว 
อุภย                            ตฺร                    อุภยตฺร                    ใน-สอง 
อุภย                            ตฺถ                    อุภยตฺถ                    ใน-สอง 
ย                                 ตฺร                     ยตฺร                         ใน-ใด                                    
เอต                              ตฺถ                    เอตฺถ                        ใน-นั่น 
 ิอิม                               ธ                        อิธ                            ใน-นี้ 
อิม                               ห                        อิห                            ในน้ี 
กึ                                  ตฺร                      กุตฺร๑                         ใน-ไหน 
กึ                                  ตฺถ                      กตฺถ                           ใน-ไหน 
กึ                                  ห ึ                        กหุึ                             ใน-ไหน 
กึ                                  ห                          กุห                             ใน-ไหน 
กึ                                  หิฺจน                  กหุิฺน                       ใน-ไหน 
กึ                                   ว                           กฺว                                    ใน-ไหน 
 
๑.  แปลง กึ  เปน กุ  เพราะ  ตฺร  หึ ห  หิฺจน  ปจจัย.  มูลกัจจยานะ หนา ๕๓. 
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        ๓.  ปจจัยทั้ง ๗ คือ  ทา,  ทานิ,  รห,ิ  ธุนา,  ทาจน,  ชฺช,  ชฺชุ  
พวกน้ีสําหรับลงตอทายสัพพนามอยางเดียว  เมื่อตอทายเขาแลว  ใช 
เปนเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ  ปจจัยพวกนี้ ทานกําหนดใหลงในกาลคือ  
ใหใชเปนเครื่องหมายบอกเวลาอยางเดียว  ศัพททีป่ระกอบ 
ดวยปจจัย ๗ ตัวน้ี  ทางสัมพันธเรียกวา  [กาลสัตตมี]  ทั้งนั้น ดงั 
อุทาหรณตอไปนี้  :- 
   ศัพทเดิม               ปจจัย             รูปสําเร็จ               แปลวา 
สพฺพ                        ทา                  สพฺพทา                  ในกาลท้ังปวง 
สพฺพ                         ทา                  สทา                       ในกาลท้ังปวง,  ทุกเม่ือ 
เอก                           ทา                  เอกทา                    ในกาลหน่ึง,  บางที 
ย                               ทา                  ยทา                       ในกาลใด,  เมื่อใด 
ต                               ทา                   ตทา                      ในกาลน้ัน,  เมื่อน้ัน 
กึ                                ทา                   กทา                      ในกาลไร,  เมื่อไร 
กึ                                ทา                    กทาจิ                    ในกาลไหน  ๆ , บางคราว 
อิม                              ทานิ                 อิทานิ                    ในกาลนี้ 
อิม                               รหิ                   เอตรหิ๑                 ในกาลน้ี,  เดี๋ยวน้ี 
กึ                                  รหิ                   กรหจิ                     ในกาลไหนๆ, บางคราว 
อิม                                ธนุา                 อธุนา                     ในกาลน้ี,  เมื่อกี้ 
กึ                                   ทาจน              กุทาจน                   ในกาลไหน 
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      ศัพทเดิม             ปจจัย         รูปสําเร็จ                แปลวา   
อิม                             ชฺช               อชชฺ                      ในวันนี ้
สมาน                         ชฺช ุ              สชชฺุ                      ในวันมีอยู,  วันนี้* 

ปร                               ชชฺุ              ปรชฺชุ                     ในวันอ่ืน 
อปร                             ชชฺุ              อปรชฺชุ                   ในวันอ่ืนอีก 
                เฉพาะที่ลงทาย  ก ึ ศัพท  ใช  จิ  ตอทายไดบาง.  
        ปจจัยในกิตก  ๕ ตัว  คือ  เตฺว,  ตุ,  ตูน,  ตฺวา,  ตฺวาน. 
ทั้ง ๕ นี้สําหรับใชลงทายธาตุ  เมื่อลงแลวใชเปนเครื่องหมายกิริยา 
ปจจัยแผนกน้ีเรียกวา "อัพพยะ"  เพราะแจกดวยวิภัตติไมได  ผู 
ศึกษาตองการทราบความพิสดาร  พึงคนดูในแผนกกิตกนั้นเถิด. 
        ปจจัยทั้ง ๕  ตัวนี้  จัดเปนพวกอัพยยะดังกลาวมาแลว  บางที 
เมื่อพบคําแปลของศัพทวา  "กาเตฺว  และ กาตุ"  อาจเขาใจผิด 
เพราะแปลออกสําเนียงอายตนิบาตไดคลายวิภัตติ  อีกอยางหนึ่ง 
เพื่อความสะดวกในการใชศัพทแผนกน้ี  ทานจึงบัญญัติใหใชกาตุ 
แทนวิภัตติปฐมาและจตุตถีได  ปฐมาวิภัตติใหแปลอายตนิบาตวา 
"อันวา"  ทางสัมพันธวา  "ตฺมตฺถกตฺตา"  จตุตถีวิภัตติวา 
"เพ่ือ"  ทางสัมพันธเรียกวา "ตุมตฺถสมฺปทาน"  ดังน้ี  ถึงปจจัย 
เหลาน้ีจะแปลออกสําเนียงอายตบาตไดก็จริงอยู  ถงึดังน้ันรูปเดิม 
 
*  มูลกัจจายนะ หนา ๑๔๒-๔๓. 
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เปนมาอยางไร  ก็คงไวอยางนั้น  หาไดเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากรูป   
เดิมไม  เพียงเทาน้ีก็เปนอันจัดเขาในจําพวกอัพยยะโดยตรง  เพราะ 
ตรงกับศัพทเดิมวา "ไมฉิบหาย"  หรือ  "ไมเสื่อมส้ินไป " จึงจัด 
เปนจําพวกอัพยยศัพทโดยแท.  


