
นาม(ศัพท) วิเสสนสัพพนาม

นิยม

อนิยม
ต (นั้น)  เอต (นั่น)  อิม (นี้)  อมุ (โนน)  

ย  อฺญ อฺญตร-อฺญตม  ปร-อปร  กตร-กตม 
เอก-เอกจฺจ-อปฺเปกจฺจ สพฺพ อุภย กึ

สัพพนามที่ใชประกอบนามนาม เพื่อระบุบุคคล หรือสิ่งตางๆ  มี ๒ คือ
สัพพนามที่ใชประกอบนามนาม เพื่อระบุอยางเจาะจง 
วาเปนใคร หรือสิ่งใด  ใกลหรือไกล  เชน

สัพพนามที่ใชประกอบนามนาม 
เพื่อระบุ แตไมเจาะจง ไมแนชัดวาเปนใคร หรือสิ่งใด  เชน

วิเสสนสัพพนาม

วิเสสนสัพพนาม

ปุริสสัพพนาม
คําที่ใชแทนบุคคล สิ่งตางๆ ที่ถูกกลาวถึง หรือแทนตัวผูพูดหรือผูฟง จัดเปน ๓ คือ
ปฐมบุรุษ*
มัธยมบุรุษ
อุตตมบุรุษ

หมายถึง บุคคล สิ่งตางๆ ที่ถูกกลาวถึง ภาษาบาลีใช ต ศัพท (เขา, มัน)
หมายถึง ผูฟง หรือผูที่พูดดวย  ภาษาบาลีใช ตุมฺห ศัพท (คุณ)
หมายถึง ตัวผูพูดเอง  ภาษาบาลีใช อมฺห ศัพท (ผม)
* นามนามทั้งหมด จัดเปนปฐมบุรุษ

สังขยาคุณนาม
ปกติสังขยา
นับจํานวน: เอก ทฺวิ ติ จตุ

นับลําดับ: ปฐม ทุติย ตติย จตุตฺถ
ปูรณสังขยา

สาธารณนาม

นามนาม

อสาธารณนาม

นามหรือชื่อที่ใชเรียกคน, สัตว, ที่, สิ่งของ, สภาวะ ตางๆ   มี ๒ คือ

ชื่อที่ใชเรียกไดทั่วไป ไมเจาะจง เชน 
เถโร พระเถระ  
หตฺถี ชาง  
นครํ เมือง  
สนฺติ ความสงบ 

ชื่อที่ใชเรียกเฉพาะเจาะจง ไมทั่วไป เชน
อานนฺโท (พระเถระชื่อ)อานนท
เอราวโณ (ชางชื่อ)เอราวัณ
สาวตฺถี (เมืองชื่อ)สาวัตถี 

คุณนาม
นามที่แสดงลักษณะของนามนาม (ใหรูวาดีหรือชั่วเปนตน)  มี ๓ ชั้น คือ
ปกติ
วิเสส
อติวิเสส

แสดงลักษณะของนามนามพิเศษกวาปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ  

แสดงลักษณะของนามนามพิเศษมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ

แสดงลักษณะของนามนาม อยางปกติ  เชน ถูล “อวน”

เชน อติถูล ถูลตร ถูล ิย  “อวนกวา”

เชน อติวิย ถูล  ถูลตม ถูล ิฐ ถูล ิยิสฺสก “อวนที่สุด”

สัพพนาม
นามที่ใชแทนนามนาม ที่ออกชื่อมาแลว เปนตน

 
ไทย
นาม
สรรพนาม
คุณศัพท

บาลี
นามนาม
สัพพนาม
คุณนาม 

นาม(ศัพท)

เทียบประเภทคํา

นาม(ศัพท) เปนชื่อเรียกรวมของนามทั้ง ๓

ผัง นามศัพท์ (๑)

• PaliDict ๒๔ พ.ค.๖๔

https://palidict.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://palidict.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://palidict.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1#%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://palidict.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1


ลิงค

จัดตามสมมุติ

การจัดลิงค ๒
จัดตามกําเนิด

จัดลิงคตามสมมุติของภาษา  ไมตรงตามกําเนิดเดิมของสิ่งนั้น  เชน
เมีย กําเนิดเปนเพศหญิง                          แตสมมุติใหคําวา ทาโร (เมีย) เปนปุงลิงค (เพศชาย)
ประเทศ กำเนิดไมใชเพศชาย ไมใชเพศหญิง   แตสมมุติใหคําวา ปเทโส (ประเทศ) เปนปุงลิงค (เพศชาย)
แผนดิน กำเนิดไมใชเพศชาย ไมใชเพศหญิง     แตสมมุติใหคําวา ภูมิ (แผนดิน) เปนอิตถีลิงค (เพศหญิง)

จัดลิงคของคําใหตรงตามกําเนิดเดิมของสิ่งนั้น  เชน
ผูชาย กําเนิดเปนเพศชาย กําหนดใหคําวา ปุริโส (ผูชาย) เปนปุงลิงค 
ผูหญิง กําเนิดเปนเพศหญิง  กําหนดใหคําวา อิตฺถี (ผูหญิง) เปนอิตถีลิงค
จิต กำเนิดไมใชเพศชาย ไมใชเพศหญิง  กําหนดใหคําวา จิตฺตํ (จิต) เปนนปุงสกลิงค

ลิงคของคุณนาม

ลิงคของสัพพนาม

(๑) นามนามเปนลิงคเดียว
     นามนามศัพทเดียว เปนไดลิงคเดียว
     อาทิจฺจ: อาทิจฺโจ ปุ.;  อาภา: อาภา อิต.;  กุล: กุลํ นปุ.

ลิงคของนามศัพท

(๒) นามนามเปน ๒ ลิงค

ปุริสสัพพนาม:  ต (เขา) เปน ๓ ลิงค  ตุมฺห/อมฺห เปน ๒ ลิงค (ปุ. อิต.)
วิเสสนสัพพนาม เปนได ๓ ลิงค (เปล่ียนลิงคตามนามท่ีมันไปขยาย)

คุณนามเปนได ๓ ลิงค (เปล่ียนลิงคตามนามท่ีมันไปขยาย)
ถูโล เถโร ปุ.;  ถูลา เถรี อิต.;  ถูลํ กุลํ นปุ.

อกฺขร: อกฺขโร ปุ. อกฺขรํ นปุ.;   มน: มโน ปุ. มนํ นปุ.

อุปาสก: อุปาสโก ปุ. อุปาสิกา* อิต.;   เถร: เถโร ปุ. เถรี อิต.
* แปลง อก เปน อิกา

• นามนามศัพทเดียว มีรูปเดียว เปนได ๒ ลิงค 

• นามนามมีมูลศัพทเดียว 
  เปลี่ยนสระทายศัพทเปนเครื่องหมายใหตางลิงคกัน 
  (โดยลง อา อี อินี ปจจัย เครื่องหมายอิตถีลิงค) 

ลิงคของนามนาม

เพศของคํา

การันต ๖

การันต

อ  อา  อิ  อี  อุ  อู

สระทายคํา*

การันตจําแนกตามลิงค
ปุงลิงค
อิตถีลิงค
นปุงสกลิงค

มีการันต ๕  คือ
มีการันต ๕ คือ
มีการันต ๓  คือ

อ อิ อี อุ อู
อา อิ อี อุ อู
อ อิ    อุ

นามนาม (และปุริสสัพพนาม) มี ลิงค และ การันต เปนลักษณะเฉพาะของแตละศัพท  เชน
คําวา ปุริส (ผูชาย) ลงทายดวยสระ อ เปน อการันต  ปุงลิงค (เพศชาย)    คําวา อิตฺถี (ผูหญิง) ลงทายดวยสระ อี เปน อีการันต  อิตถีลิงค (เพศหญิง)  

(อักขระที่สุดแหงศัพท)

การันตพิเศษบางศัพท
โค (วัว)
สา (หมา)
กึ (หรือ, อะไร)

โอการันต
อาการันต
นิคคหิตการันต

ลิงค ๓ (ประเภท)
ปุงลิงค
อิตถีลิงค
นปุงสกลิงค

เพศชาย
เพศหญิง
ไมใชเพศชาย ไมใชเพศหญิง

ปุงลิงค
อ (ชน)
อิ (มุนิ)
อี (เส ี)
อุ (ครุ)
อู (วิฺู)

อิตถีลิงค
อา (กฺญา)
อิ (รตฺติ)
อี (นารี)
อุ (รชฺชุ)
อู (วธู)

นปุงสกลิงค
อ (กุล)
อิ (อกฺขิ)

อุ (วตฺถุ)

* หมายถึง สระทายคําที่ยังมิไดลงวิภัตติ.
และ คํา/ศัพท ที่ยังไมไดลงวิภัตติใดๆ เรียกวา ‘ศัพทเดิม’ 

ผัง นามศัพท์ (๒)

• PALIdict ๒๐ มิ.ย.๖๕



นามนาม ที่ประกอบดวย ลิงค และ การันต นี้  เมื่อจะนําไปใชในประโยค ใหลง วิภัตติ ทายคํา  ตามหนาที่และตาม วจนะ ที่ตองการ  เชน 
การนํานามศัพทไปใชในประโยคผัง นามศัพท์ (๓)

• PaliDict ๒๔ พ.ค.๖๔

ลิงค ๓

นาม
วิภัตติ ๑๔

การันต ๖

นามศัพท ทั้ง ๓ นี้ 
เมื่อนําไปใชในประโยคตางๆ

ยอมประกอบดวย ลิงค (การันต) วิภัตติ วจนะ

การแจก(นามนามดวย)วิภัตติ

สิ่งที่ใชจําแนกคํา (นามศัพท) 
ตามหนาที่ตางๆ ในประโยค 
และตามวจนะ  
โดยการลงวิภัตตินั้นที่ทายศัพท

ปฐมาวิภัตติ
ทุติยาวิภัตติ
ตติยาวิภัตติ
จตุตถีวิภัตติ
ปญจมีวิภัตติ
ฉัฏฐีวิภัตติ
สัตตมีวิภัตติ
อาลปนะ

ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕
ที่ ๖
ที่ ๗

สิ
อํ
นา
ส
สฺมา
ส
สฺมึ
(สิ

โย
โย
หิ
นํ
หิ
นํ
สุ
โย)

เอกวจนะ พหุวจนะ
อ. (อันวา)
ซึ่ง, สู, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ
ดวย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ดวยทั้ง
แก, เพื่อ, ตอ
แต, จาก, กวา, เหตุ, เพราะ
แหง, ของ, เมื่อ
ใน, ใกล, ที่, ณ, บน, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ
แนะ, ดูกอน, ขาแต

อายตนิบาต (คือ คําแปลไทย เชื่อมตอความหมายระหวางศัพท)วิภัตติ ๑๔
ประธาน
กรรม-สิ่งที่ถูกทํา
เครื่องทํา
ผูรับมอบ
ที่ที่จากไป
ความเปนเจาของ
สถานที่-เวลาที่ทํา
คํารองเรียก

หนาที่ในประโยค

วจนะ ๒
เอกวจนะ
สําหรับเรียกของสิ่งเดียว
พหุวจนะ
สําหรับเรียกของมากกวาสิ่งเดียว 
(คือ ตั้งแต ๒ สิ่งขึ้นไป)

การแจกวิภัตติ คือการลงวิภัตติทายนามศัพท* พรอมทั้งแปลงรูปศัพทไปตางๆ 
ตามกฎเกณฑการแปลงในการันตและลิงคนั้นๆ ตั้งแตปฐมาวิภัตติ เอกวจนะ (สิ) 
จนถึงอาลปนวิภัตติ พหุวจนะ (โย)   ทําใหไดรูปศัพทที่พรอมใชงานในประโยค 
ครบทุกวิภัตติ เมื่อทองจําได ก็สามารถประกอบศัพทและแปลไดสะดวก

วิภัตตินั้น แจก (แปลง/ผันรูปศัพท) ตามการันตและลิงค    
ศัพทที่การันตและลิงค เหมือนกัน ใหแจก/แปลง เปนแบบเดียวกัน  
เชน นามนามที่เปน อการันต ปุงลิงค ใหแจก/แปลง เหมือนกับศัพทคือ 
ชน หรือ ปุริส (ซ่ึงมีรูปศัพทสําเร็จท่ีทานแจกไวเปนตัวอยางแลว)
ที่เปน อิการันต ปุงลิงค ใหแจกอยาง มุนิ,  
อาการันต อิตถีลิงค แจกอยาง กฺญา,  
อการันต นปุงสกลิงค แจกอยาง กุล เปนตน

* นามศัพททุกศัพท ลงวิภัตติ สิ จนถึง โย เหมือนกันหมดทุกศัพท ไมแตกตาง  
  ที่ตางกันคือการแปลงรูปศัพทหลังลงวิภัตติแลว

ตัวอยางประโยค

ฝายเอกวจนะ
ฝายพหุวจนะ

คําวา ปุริส (ผูชาย) เปน อการันต ปุงลิงค  
เมื่อทําหนาที่เปนประธาน ฝายเอกวจนะ

ฝายพหุวจนะ
เมื่อทําหนาที่เปนกรรม 

เมื่อใชแสดงความเปนเจาของ ใหลงฉัฏฐีวิภัตติ 

ฝายเอกวจนะ
ฝายพหุวจนะ

ปุริโส นิสีทติ. ผูชาย นั่งอยู. 
ปุริสา นิสีทนฺติ. ผูชาย ท. (ทั้งหลาย) นั่งอยู. 
โส ปุริสํ ปสฺสติ. เขาเห็น (ซึ่ง)ผูชาย. 
โส ปุริเส ปสฺสติ. เขาเห็น (ซึ่ง)ผูชาย ท. 
ปุริสสฺส รโถ. รถ ของผูชาย. 
ปุริสานํ รโถ. รถ ของผูชาย ท.

ใหลงปฐมาวิภัตติ

ใหลงทุติยาวิภัตติ 

แลวแปลงรูปเปน ปุริโส
แลวแปลงรูปเปน ปุริสา

แลวแปลงรูปเปน ปุริเส
แลวแปลงรูปเปน ปุริสสฺส
แลวแปลงรูปเปน ปุริสานํ

 เปน ปุริสํ

ในการประกอบศัพทหรือแปลบาลี หากนักศึกษายังตองลงวิภัตติแลวแปลงตามกฎเกณฑทีละศัพทๆ เชนนี้ ยอมไมสะดวกแนนอน 
ฉะนั้น การทองแบบแจกวิภัตติใหไดคลองแคลวเสียกอนจึงจําเปนมาก

คือ ส 
คือ นํ 

คือ สิ   
คือ โย
คือ อํ 
คือ โย

ทายคํา เปน ปุริสส 
ทายคํา เปน ปุริสนํ 

ทายคํา เปน ปุริสสิ  
ทายคํา เปน ปุริสโย 
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