
ลง ปจจัยอาขยาต
ลง ปจจัยกิริยากิตก

วิภัตติอาขยาต
(วิภัตตินาม)

กิริยาอาขยาต:
กิริยากิตก:

ธาตุ
ธาตุ

ฐาน (base) ปจจัย วิภัตติ

ลง ปจจัยนามกิตก
ลง อัพยยปจจัย 
ลง อัพยยปจจัย 
ลง ปจจัยตัทธิต

(วิภัตตินาม)
(เชน กาตุํ กาตเว)
(เชน อิโต อิธ อิทานิ)
(วิภัตตินาม)

นามกิตก:
ปจจยันตะ

ตัทธิต:
สมาส:

ธาตุ
ธาตุ
นาม
นาม-นิบาต
ศัพท ๒ ศัพท (เวนอาขยาต) ข้ึนไปตอกัน  วิภัตตินาม

นาม กิริยา

สมัญญาภิธาน สนธิ
ตออักษรสระ พยัญชนะ การออกเสียง

ลงหนานามนาม คุณนาม กิริยา
เพื่อใหมีความหมายพิเศษขึ้น  

ลงทายนามนาม สัพพนาม แทนวิภัตตินาม
ลงทายธาตุ เพื่อทําใหเปนกิริยา (มาแลว) หรือกิริยานาม (การมา)

อุปสัค นิบาต ปจจัย

คํา

อักษร
อักขรวิธี

วจีวิภาค
ประเภทคํา
การสรางคํา

อติกุสโล พุทฺโธ อาคจฺฉติ. อชฺช พุทฺโธ ธมฺมํ เทเสตุํ อิธ อาคนฺตฺวา ราชคหโต นิกฺขนฺโต.พุทฺโธ กิร อชฺช น อาคจฺฉิสฺสติ ภนฺเต.

• PaliDict ๒๘ เม.ย.๖๔

สาธุ-อิติ > สาธูติอ อา…  ก ข ค ฆ ง…

ฉันท
ฉันทลักษณ

การแตงกลอนกวีในภาษาบาลี ที่เรียกวา ฉันท หรือ คาถา
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ.    พุทฺโธ เม สรณํ วรํ.

ประโยค
วากยสัมพันธ

หนาที่ของคําและความสัมพันธระหวางคํา ในประโยค 
กฎเกณฑการเรียบเรียงคําเปนประโยค

อฺญํ   เม   สรณํ  นตฺถิ.  พุทฺโธ   เม     วรํ    สรณํ  (โหติ).

กิริยาอาขยาต เปน กิริยาใหญ/หลัก

เปน กิริยายอย หรือ กิริยาใหญ/หลักกิริยากิตก

อคฺโค พุทฺโธ คจฺฉติ.

อคฺโค พุทฺโธ อิธ อาคนฺตฺวา คโต.

ธาตุ+ปจจัย+วิภัตติ
คม-อ-ติ =คจฺฉติ

ธาตุ+ปจจัย(+วิภัตติ)
คม-ตฺวา =คนฺตฺวา   คม-ต-สิ =คโต 

ผังภาพรวมบาลีไวยากรณ์

 
ลง(ระหวางคํา)ในประโยค
เปน กิริยาวิเสสนะ อาลปนะ ...

อัพยยศัพท

หนาที่ประเภทคํา

หนาที่:
ประเภทคํา:

นามกิตก

ตัทธิต

สมาส

ธาตุ+ปจจัย(+วิภัตติ)

นาม/นิบาต+ปจจัย(+วิภัตติ)

ทา-ณฺวุ-สิ =ทายโก

สติ-มนฺตุ-สิ =สติมา 

พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ
ศัพท ๒ ศัพท (เวนอาขยาต) 
ขึ้นไปตอกัน

กร-ตุํ =กาตุํ

ติ-กฺขตฺตุํ =ติกฺขตฺตุํ

นามนาม
คุณนาม

สัพพนาม

เปน ประธาน/กรรม/...*

เปน วิเสสนะ
(ขยายนามนาม-สัพพนาม)

พุทฺโธ/พุทฺธํ/...

อคฺโค พุทฺโธ ...

โส  ตํ อุปาสกํ ทิสฺวา ...

หนาที่ประเภทคํา

- แทนนามนามที่กลาวถึงแลว

 
English
noun
pronoun
adjective
preposition 
verb
adverb
 
conjunction
interjection

ไทย
นาม
สรรพนาม
คุณศัพท
บุพบท
กริยา
กริยาวิเศษณ
 
สันธาน
อุทาน

บาลี
นามนาม
สัพพนาม
คุณนาม (วิเสสนะ)
วิภัตต ิ(ตอทายนามศัพท)
กิริยา (อาขยาต/กิตก)
กิริยาวิเสสนะ 
 
นิบาต
นิบาต

นาม(ศัพท)

เทียบประเภทคํา

-ตฺวา ที่ไมแปลวา …แลว และแปลหลังกิริยาที่อยูหลัง)
(นิบาต/นามนามทุติยาวิภัตติ/

ศัพทที่สรางจากนามกิตก ตัทธิต สมาส 
สําเร็จรูปเปนนามนามหรือคุณนาม
ยกเวน ศัพทที่ลงอัพยยปจจัย เชน 
ตเว ตุํ ปจจัย นามกิตก 
ธา โส ปจจัย วิภาคตัทธิต
ถา ถํ กฺขตฺตุํ ปจจัย อัพยยตัทธิต

๑) ประโยคลิงคัตถะ มีประธานปฐมาวิภัตติ แตไมมีกิริยาคุมพากย เชน จณฺโฑ ลุทฺทโก.
๒) ประโยคลักขณะ (ประโยคแทรก ที่ประธานลงสัตตมีวิภัตติ กิริยาใช ต อนฺต มาน ปจ.)
๓) ประโยคอนาทร (ประโยคแทรก ที่ประธานลงฉัฏฐีวิภัตติ กิริยาใช ต อนฺต มาน ปจ.)
๔) ประโยคกิริยาปธานนัย (ตฺวา)  ๕) ประโยคกิริยาปรามาส  ๖) ประโยคสัตตมีปจจัตตะ

ศัพท บท ประโยค พากย พากยางค

ประโยคทางสัมพันธ

* นามนามทุติยาวิภัตติ เอกวจนะ
   ใชเปนกิริยาวิเสสนะได เชน สุขํ สุปติ.

- ประกอบนามนามเพื่อระบุ

เพื่อใหถอยคํากะทัดรัด จดจํางาย และสวดไดไพเราะเปนจังหวะจะโคน

ประธานวิเสสนะ วิเสสนะกิริยา
สัพพนาม คุณนามนามนามสัพพนาม นามนามประเภทคํา:

หนาที่: สามีสัมพันธ
สัพพนาม
สามีสัมพันธ

นามนาม
วิกติกัตตา

กิริยา
กิริยา
กิริยา

ประธาน

อยางเจาะจงหรือไมเจาะจง

กิริยากิตก
ปจจัยบางตัว เชน ต อนีย ตพฺพ 
ใชเปนคุณนาม-นามนามได

การสรางคําใหม

ศัพท (สทฺท) คือ นาม กิริยา ที่ยังไมไดลงวิภัตติ และอัพยยศัพท (นิบาต อุปสัค)
บท (ปท) คือ นาม กิริยา ที่ประกอบวิภัตติแลว เอาไปใชในประโยคตางๆ ได
  (ในการนับจํานวนบท แมมีหลายศัพทมาตอกัน ถามี ๑ วิภัตติก็นับเปน ๑ บท)
พากย (วากฺย) = ประโยค (ใน ๕ วาจก) 
  (พากย/ประโยค ตองมีกิริยาคุมพากย (แมไมมีประธาน เชนประโยคภาววาจก))
พากยางค (วากฺย+องฺค)  = (บาง)สวนของประโยค  (ไมมีกิริยาคุมพากย)
กิริยาคุมพากย =กิริยาคุมประโยค =กิริยาใหญ =กิริยาหลัก =กิริยาที่ใชจบประโยค
กิริยาภายใน =กิริยาในระหวาง =อัพภันตรกิริยา =กิริยายอย


