


ราคา  195  บาท

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย ระวี จันทรสอง © พ.ศ. 2562

หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพเนื้อหาและภาพประกอบ
หรือกระทําอื่นใด โดยวิธีการใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้

เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ นอกจากจะไดรับอนุญาต

   1 1 1 - 1 0 6 - 2 8 0
 1 2 6 6 0 9 8 7 6 5 4 3 2

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ
ระวี จันทรสอง. 
 ติวเขม! เก็บ 300 คะแนนเต็ม PAT 7.6 บาลี. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
 208 หนา.
 1. ภาษาบาลี--ขอสอบและเฉลย.  I. ชื่อเรื่อง. 
 491.37076 
ISBN (e-book) 978-616-08-3835-6

จัดพิมพและจัดจําหนายโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร. 0-2826-8000 สายงานการผลิต โทร. 0-2826-8333 โทรสาร 0-2826-8589

พิมพที่ : บริษัท วี. พริ้นท (1991) จํากัด เลขที่ 28, 30 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2451-3010 โทรสาร 0-2451-3014 นายวิเชียร กาญจนพัฒนา ผูพิมพ พ.ศ. 2562

หากมีคําแนะนําติชม ติดตอไดที่ comment@se-ed.com

• ในกรณีที่ตองการซื้อหนังสือเปนจํานวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวัญพิเศษ เปนตน       
กรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดที่ แผนกการตลาดพิเศษ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2826-8222 หรือ                      
โทรสาร 0-2826-8356-9

μÔÇà¢ŒÁ! à¡çº 300 ¤Ðá¹¹àμçÁ PAT 7.6 ºÒÅÕ 
ผูเขียน  ผศ. ดร.ระวี จันทรสอง

ผูจัดทําแผนกหนังสือทั่วไป • บรรณาธิการบริหาร กนิษฐ พรหมเสน • บรรณาธิการจัดการ ประคอง ขุนทอง
เครือมาศ บุญลอม  อรุโณทัย เขตหาญ  มณีนุช คูมงคลชัย • บรรณาธิการที่ปรึกษา รศ. ดร.ประเทือง ทินรัตน

 บรรณาธิการเลม พูนสุข แซหยี่ • ผูชวยบรรณาธิการ กัญจนา ไชยสลี  วราลี เนติกุล  อธิษฐาน มรรคสุนทร  วรรษมน ชาญชัยพล  
สุภัชญา วัฒนะคีรี  ณัฐชยา มีจันทร  ณภัทร เฉลิมชุติปภา  สีนํ้า แผวฉิมพลี  สุกัญญา คงมั่น • ออกแบบปก ประกาญ จินนะ
จัดรูปเลม ภิตินันท เกิดปลั่ง • ฝายศิลปกรรมและจัดรูปเลม วงศพรรณ สมบูรณวรกิจ  จิตราภรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประสานงานกองบรรณาธิการ ทิพวรรณ หนูเจริญ



¤íÒ¹íÒ
¼ÙŒà¢ÕÂ¹

หนังสือ ติวเขม! เก็บ 300 คะแนนเต็ม PAT 7.6 บาลี รวบรวมเนื้อหาท่ี

จําเปนสําหรับการสอบภาษาบาลีเลมเดียวจบ แทรกดวยเทคนิคการจําและขอสังเกต

ตาง ๆ อธิบายเขาใจงาย สามารถอานและทบทวนไดเอง มีขอสอบใหฝกทําตอนทายเลม 

เหมาะสําหรับนอง ๆ ที่เตรยีมตวัสอบและผูสนใจท่ัวไป เพ่ือชวยเตรียมความพรอมใหมี

ความมั่นใจในทุกสนามสอบ เน้ือหาแบงออกเปน 12 ตอน โดยสวนที่เปนเนื้อหาจะ

เรียงลําดับตามขอสอบจริงเพื่อใหคุนเคยกับการทําขอสอบ

การมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่ใชในการสอบ จะชวยใหเราสามารถวางแผน

การอานหนังสือหรือการทําขอสอบไดงายข้ึน คํากลาวท่ีวา “วางแผนดีมีชัยไปกวาครึ่ง” 

ยงัใชไดเสมอต้ังแตอดตีจนถงึปจจบุนั หนงัสอืเลมนีว้างแผนการเตรียมความพรอม รวบรวม

เนื้อหาที่จําเปนไวใหแลว 

นอง ๆ พรอมทําความเขาใจและเดินตามแผนหรือยัง 

ถาพรอมแลว! มาเดินดวยกันครับ

ระวี จันทรสอง
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การสอบเขามหาวิทยาลัยดวยภาษาตางประเทศ นักเรียนสามารถเลือกไดหลายภาษา 
หนึ่งในนั้นคือภาษาบาลี เม่ือเทียบกับภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ภาษาบาลีถือเปนภาษาตน ๆ ที่มี
ผูเลอืกสอบ อาจจะเพราะเปนเพียงวิชาเดียวที่ขอสอบเปนภาษาไทย จึงทําใหผูเขาสอบมีจํานวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละป

¢ŒÍÊÍººÒÅÕÂÒ¡äËÁ

หากถามวาขอสอบยากไหม ในฐานะผูที่สอนบาลีคําตอบคือ “ไมยาก” เพราะหากเรียนรู 
ภาษานี้อยางจริงจังแลวจะพบวาขอสอบถามอยางตรงไปตรงมา อีกทั้งคําถามตาง ๆ ยังถามเปน 
ภาษาไทย เพียงแครูหลักเกณฑบางอยางก็สามารถทําขอสอบไดในระยะเวลาอันสั้น
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ถือเปนขอดีของภาษาบาลีก็วาได ผูเขาสอบสวนใหญไมมีพื้นฐานมากอน เพราะไมใชวิชา
ที่ใชสอนในโรงเรียนท่ัวไป คนท่ีจะไดเรียนบาลีจริง ๆ มีเพียงพระภิกษุสามเณร หรือไมก็คนท่ี
สนใจเรียนโดยมีหลักสูตรที่เปดสอนสําหรับฆราวาสที่ชื่อวา “บาลีศึกษา” เทานั้น ถาไมมีพื้นฐาน
มากอนเลยก็สามารถศึกษาเองไดจากหนังสือ ตํารา รวมทั้งเว็บไซตและเพจตางๆ เชน เว็บไซต 
palicoach.com เฟซบุกแฟนเพจ palicoach: เรียนบาลีสันสกฤตงาย ๆ แคปลายน้ิว และ
ทางยูทูปชอง palicoach

ที่เปนเชนน้ีเพราะวาภาษาบาลีนั้นมีความยากโดยตัวมันเองอยูแลว สําหรับขอสอบเขา
มหาวิทยาลัยนั้น ขอสอบใชหลักสูตรเดียวกับการสอบเปรียญธรรมในระดับประโยค 1–2 เพราะ
ในปจจุบนั มกีารจดัสอบ “บาลศีกึษา” (บ.ศ.) สาํหรบัแมชแีละคฤหสัถทัว่ไปโดยใชหลักสูตรเดยีวกนั
กับการสอบเปรียญ ดังนั้น หากนักเรียนคนใดอยากศึกษาตอเพ่ิมเติม ก็สามารถหาขอมูลใน 
อินเทอรเน็ตและไปสมัครสอบได (ปกติบาลีศึกษาสอบปละครั้ง ราวเดือนมีนาคม)

รูจัก PAT 7.6 ภาษาบาลี



เมือ่นาํขอสอบบาลมีาแยกสวนประกอบตามแนวท่ีออกแลว อาจแบงออกเปน 7 ประเภทใหญ 
ดังนี้

 อักขรวิธี เนื้อหาเกี่ยวกับสระและพยัญชนะในภาษาบาลี

 สนธิ การเปลี่ยนแปลงทางเสียงเพื่อใหภาษาพูดมีความไพเราะกลมกลืน

 คํานาม ไดแก นามนาม สรรพนาม คุณนาม รวมไปถึงอัพยยศัพท (คําที่ไมแจกรูป) 
ตาง ๆ ดวย 

 ���กริ���การประกอบรูปกริยาในลักษณะตาง ๆ เพื่อนําไปใชในประโยค รวมถึงกริยา
รูปแบบอื่น ๆ ดวย

 ��������ั�ธิ��กระบวนการสรางคําใหมในภาษาบาลี   

 ก�รอ������ก�ร��� ใหอานเรือ่งยาวอยางนอยหนึง่เร่ือง และสามารถแปลเนือ้ความ
ตาง ๆ จากภาษาบาลีเปนภาษาไทยหรือภาษาไทยเปนภาษาบาลีได รวมถึงเรียงลําดับ
ประโยคไดดวย

 �������ี����������คาํถามท่ัว ๆ  ไปโดยเอาเนือ้หาในภาษาหรือวรรณคดไีทยมาถาม   

เมื่อวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัยในปที่ผานมาพบวา แตละฉบับมีคําถาม 100 ขอ
พอดี และสัดสวนของแตละเนื้อหาทั้งในประเภทหลักและประเภทยอย จํานวนขอสอบในสวนของ 
เนื้อหาหลักจะคงที่ เนื้อหายอยก็คอนขางคงที่เชนเดียวกัน 

เมื่อรูเชนนี้แลว นักเรียนทุกคนจึงควรเตรียมตัวใหพรอม ใหเนนไปท่ีเนื้อหาท่ีคาดวาจะ
สามารถทําได หากเรารูหลกัการ มคีวามขยนัและการวางแผนท่ีด ีเช่ือวาจะทาํขอสอบภาษาบาลไีด
ไมยากเกินไปนัก และจะสามารถทําความฝนของเราใหเปนจริงขึ้นมาได 

¢Íà»š¹¡íÒÅÑ§ã¨
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หนังสือเลมน้ี ในการแปลจากภาษาบาลีเปน

ภาษาไทย จะใชคาํสนัสกฤตแทนคําบาล ีตามความนยิม
ของคําที่ไทยรับมาใช เชน ภิกขุ  ภิกษุ  จักขุ  จักษุ 
สัทธา  ศรัทธา
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เร่ืองสระในขอสอบน้ัน มักถามถึงเรื่องเสียงของสระจากศัพทที่กําหนดให และถามถึงความเปน 
สระแทหรือสระประสม ใหนอง ๆ จําแผนภาพท่ีแสดงการจัดแบงสระตามเสียงส้ันยาว และสระแทกับ
สระประสมใหดี จะชวยใหสามารถแยกแยะประเภทของสระตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยําขึ้น 

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวย 2 เร่ืองหลกั คอื สระและพยญัชนะ ซึง่ไดแก สระ พยญัชนะ ฐานกรณ 
และพยัญชนะสังโยค 

อักขระหรืออักษร ในภาษาบาลีแปลวาไมรูจักส้ินหรือไมเปนของแข็ง อักขระประกอบดวยสระ
และพยัญชนะรวมกันทั้งสิ้น 41 ตัว แบงเปน สระ 8 ตัว และพยัญชนะ 33 ตัว มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ÊÃÐ
สระ ในภาษาบาลีมีทั้งสิ้น 8 ตัว ไดแก อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
สระทั้ง 8 ตัวนี้มีชื่อเรียกเฉพาะวา นิสสัย สามารถออกเสียงไดโดยลําพัง รวมถึงทําใหพยัญชนะ

ออกเสียงได พยัญชนะนั้นจะตองนํามาประกอบเขาดวยกับสระกอน จึงจะออกเสียงได เพราะพยัญชนะ
ไมสามารถออกเสียงไดเองหากปรากฏอยูโดด ๆ จึงเรียกวา พยัญชนะใบ (มูคะ) 

สระแบงตามลักษณะได 2 แบบ คือ แบงเปน สระเสียงสั้น–สระเสียงยาว และแบงเปน สระแท–
สระผสม ดังรูปภาพที่แสดงขางตน มีคําอธิบายดังนี้ 

รัสสระ หมายถึง สระเสียงสั้น ไดแก อ อิ อุ
ทีฆสระ หมายถึง สระเสียงยาว ไดแก อา อี อู เอ โอ
สุทธสระ หมายถึง สระแท ไดแก อ อา อิ อี อุ อู
สังยุตตสระ หมายถึง สระผสม ไดแก เอ โอ 
นอกจากนี้ยังมีชื่อที่ควรรูจักอีกคือ ครุ กับ ลหุ 
ใหเรียกสระที่เปนทีฆสระลวน และสระที่เปนรัสสระแตมีพยัญชนะสังโยคอยูหลัง (ตัวสะกด) หรือ 

มีนิคหิต (    ํ ) อยูหลังวา ครุ คือ มีเสียงหนัก เชนคําวา ภูปาโล เอสี มนุสฺสินฺโท โกเสยฺยํ และใหเรียกสระ
ที่เปนรัสสระลวน ไมมีพยัญชนะสังโยค หรือนิคหิต (    ํ ) อยูหลังวา ลหุ คือมีเสียงเบา เชนคําวา ปติ มุนิ

ภาพรวมขอสอบ

เกริ่นนำ
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เร่ืองพยัญชนะน้ันในขอสอบมักจะมีโจทยทีถ่ามถึงพยัญชนะวรรค หรือพยัญชนะอวรรคเสมอ ทัง้น้ี 
ควรระมัดระวังวาในภาษาบาลีไมมีพยัญชนะ ศ ษ และ ฮ หากทองจําพยัญชนะในแตละวรรคและจํานวน
พยัญชนะวรรคและพยัญชนะอวรรคได จะชวยใหทําขอสอบไดถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น

ภาพรวมขอสอบ

¾ÂÑÞª¹Ð
พยัญชนะ ในภาษาบาลีมีทั้งสิ้น 33 ตัว ทุกตัวจัดเปนพยัญชนะใบ (มูคะ) และมีชื่อเรียกอีก

อยางหน่ึงวา นิสสิต คือไมสามารถออกเสียงไดเอง จะตองประกอบเขากับสระกอนจึงจะออกเสียงได 
พยัญชนะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ พยัญชนะวรรค และ พยัญชนะอวรรค หรือ เศษวรรค

 พยัญชนะวรรค คือ พยัญชนะที่มีฐานกรณที่เกิดเดียวกัน โดยสามารถจัดเปนหมวดหมู หรือ
วรรคตามฐานกรณที่เกิดไดเปน 5 วรรค วรรคละ 5 ตัว รวมเปนพยัญชนะวรรค 25 ตัว ดังนี้

 วรรค ก ไดแก กฺ ขฺ คฺ ฆ งฺ
 วรรค จ ไดแก จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ฺ
 วรรค ฏ ไดแก ฏ ฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ
 วรรค ต ไดแก ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ
 วรรค ป ไดแก ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ

 พยัญชนะอวรรค คือ พยัญชนะท่ีเกิดจากฐานกรณตางกัน จัดเปนหมวดหมูเดียวกันไมได  
พยัญชนะอวรรคมีทั้งสิ้น 8 ตัว ดังนี้

 ยฺ รฺ ลฺ วฺ สฺ หฺ ฬฺ อํ
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μÒÃÒ§ÊÃØ»¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹ÐáÅÐÊÃÐ

°Ò¹
Íâ¦ÊÐ

¾ÂÑÞª¹ÐÇÃÃ¤
ÊÔ¶ÔÅ ¸¹Ôμ ÊÔ¶ÔÅ ¸¹Ôμ Í¹Ø¹ÒÊÔ¡

ÍÇÃÃ¤ ÊÃÐ
â¦ÊÐ

°Ò¹¡Ã³ � ¤×Í ¤íÒàÃÕÂ¡ÍÇÑÂÇÐμ‹Ò§ æ ã¹ª‹Í§»Ò¡
·Õè ãªŒã¹¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§ áº‹§ÍÍ¡à»š¹
°Ò¹ áÅÐ ¡Ã³�

¡Ã³� : ÍÇÑÂÇÐ·Õèà¤Å×èÍ¹ä»
»ÃÐªÔ´°Ò¹àÁ×èÍÍÍ¡àÊÕÂ§

ÍÑ¡ÉÃã¹ÀÒÉÒºÒÅÕ·Ñ é§ 41 μÑÇ
ÁÕ°Ò¹·Õèà¡Ô´ÍÂÙ‹ 6 °Ò¹

1. ¤Í

2. à¾´Ò¹

3. »Ø†ÁàË§×Í¡

4. ¿˜¹

5. ÃÔÁ½‚»Ò¡

6. ¨ÁÙ¡

 ¤Í ¡ ¢ ¤ ¦ § Ë Í ÍÒ
 à¾´Ò¹ ¨ ©  ª  ¬  Þ  Â  ÍÔ  ÍÔÕ
 »Ø†ÁàË§×Í¡  ¯  °  ±  ²  ³  Ã Ì
 ¿˜¹  μ  ¶  ·  ¸  ¹   Å Ê*
 ÃÔÁ½‚»Ò¡  »  ¼  ¾  À  Á   ÍØ ÍÙ
 ¿˜¹ + ÃÔÁ½‚»Ò¡       Ç
 ¨ÁÙ¡       Íí*

1
2
3
4
5

4+5
6

1

23

4
5

6

°Ò¹ : ÍÇÑÂÇÐ·Õè äÁ‹à¤Å×èÍ¹·Õè
ã¹¢³Ðà»Å‹§àÊÕÂ§

(Íâ¦ÊÐ)

(â¦ÊÒâ¦ÊÇÔÁØμμÔ)
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°Ò¹¡Ã³ �
ฐานกรณ คอื คาํเรียกอวยัวะตาง ๆ  ในชองปากทีใ่ชในการออกเสยีง โดยแยกตามลกัษณะการทํางาน 

ในการออกเสียงได 2 ประเภท คือ ฐาน และ กรณ มีรายละเอียดดังนี้

 ฐาน หมายถึง อวัยวะที่ไมเคลื่อนที่ในขณะเปลงเสียง อวัยวะเหลานี้อยูดานบนของชองปาก 
ไดแก ริมฝปากบน ฟนบน ปุมเหงือก เพดานแข็ง เพดานออน ลิ้นไก และผนังคอ

อักขระหรืออักษร (สระและพยัญชนะ) ทั้ง 41 ตัว มี 38 ตัว ที่มีฐานที่เกิดเปนหลักประจําเพียง
ฐานเดียวอยูทั้งสิ้น 6 ฐาน ดังนี้

  1. เกิดที่คอ เรียก กัณฐชะ ไดแก อ อา กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ หฺ
  2. เกิดที่เพดาน เรียก ตาลุชะ ไดแก อิ อี จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ยฺ
  3. เกิดที่ปุมเหงือก เรียก มุทธชะ ไดแก ฏ ฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ รฺ ฬฺ
  4. เกิดที่ฟน เรียก ทันตชะ ไดแก ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ ลฺ สฺ
  5. เกิดที่ริมฝปาก เรียก โอฏฐชะ ไดแก อุ อู ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ
  6. เกิดที่จมูก เรียก นาสิกชะ ไดแก อํ (นิคหิต)

สวนอักขระที่เหลืออีก 3 ตัว เกิดจาก 2 ฐาน ไดแก
  1. เกิดที่คอและเพดาน เรียก กัณฐตาลุชะ ไดแก เอ
  2. เกิดที่คอและริมฝปาก เรียก กัณโฐฏฐชะ ไดแก โอ
  3. เกิดที่ฟนและริมฝปาก เรียก ทันโตฏฐชะ ไดแก วฺ

 กรณ คือ อวัยวะที่เคลื่อนไปชิดหรือกระทบฐานทําใหเกิดเสียง อวัยวะเหลานี้อยูทางดานลาง 
ของชองปาก ไดแก ริมฝปากลางและลิ้น ในภาษาบาลีแบงกรณ ได 4 อยาง ดังนี้

1. ชิวหามัชฌะ กลางลิ้น คือกรณที่กระทบกับ ตาลุชะ (เพดาน) ทําใหเกิดเสียง
2. ชิวโหปคคะ ถัดปลายลิ้นเขามา คือกรณที่กระทบกับ มุทธชะ  (ปุมเหงือก) ทําใหเกิดเสียง
3. ชิวหัคคะ ปลายลิ้น คือกรณที่กระทบกับ ทันตชะ (ฟน) ทําให เกิดเสียง
4. สกัฏฐานะ ฐานของตน เปนกรณของอักขระท่ีเหลือท้ังหมด ไดแก กัณฐชะ โอฏฐชะ 

นาสิกกัฏฐานชะ ว และ เอ โอ คือนอกจากลิ้นแลวก็เอาฐานเกิดของอักษรนั้น ๆ เปนกรณ 
เชน กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ เกิดจากคอ ก็เอาคอเปนทั้งฐานและกรณ 
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การแบงพยัญชนะและสระจะแบงตามลักษณะเสียงที่เปลงออกมา ไดแก
1. อโฆสะ คือ เสียงไมกอง ไดแก พยัญชนะที่ 1, 2 ทั้ง 5 วรรค และ ส
2. โฆสะ คือ เสียงกอง ไดแก สระทั้งหมด, พยัญชนะที่ 3, 4, 5 ทั้ง 5 วรรค และพยัญชนะ

อวรรค ไดแก ย ร ล ว ห ฬ 
3. สิถิล คือ เสียงเบาหรือเสียงไมมีลม ไดแก พยัญชนะที่ 1, 3 ทั้ง 5 วรรค
4. ธนิต คือ เสียงหนักหรือเสียงมีลม ไดแก พยัญชนะที่ 2, 4 ทั้ง 5 วรรค และ ห
5. อนุนาสิก คือ มีเสียงขึ้นจมูก ไดแก พยัญชนะตัวที่ 5 ทั้ง 5 วรรค และ อํ
6. อัฒสระ คือ มีเสียงกึ่งสระ ไดแก ย ร ล ว ส ห ฬ
7. อุสุมะ คือ มีเสียงลมเสียดแทรกออกจากไรฟน ไดแก ส
8. โฆสาโฆสวิมุตติ คือ ไมจัดเปนทั้งโฆสะและอโฆสะ ไดแก อํ

เรื่องฐานกรณนั้น ขอสอบมักจะพลิกแพลงเอาความรูพื้นฐานในเรื่องฐานกรณมาประยุกตกับเรื่อง 
สระและพยัญชนะ โดยจะมีคําถามเกี่ยวกับฐานที่เกิดของสระและพยัญชนะ และถามถึงการออกเสียงคํา
ในภาษาบาล ีจงึควรเนนเรือ่งฐานทีเ่กิดของสระและพยญัชนะ พยัญชนะโฆสะ อโฆสะ เสียงธนติ เสียงสถิลิ 
เปนหลัก ฉะนั้น นอง ๆ ควรจํารูปตารางสรุปการออกเสียงและฐานของพยัญชนะและสระในภาษาบาลี  
ประกอบเพื่อความแมนยํารวดเร็วในการทําขอสอบ 

ภาพรวมขอสอบ
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¾ÂÑÞª¹ÐÍÇÃÃ¤·Õèà»š¹μÑÇÊÐ¡´ä´Œ

¾ÂÑÞª¹ÐÇÃÃ¤·Õèà»š¹μÑÇÊÐ¡´ä´Œ

¾ÂÑÞª¹ÐÇÃÃ¤
¾ÂÑÞª¹Ð·Õè 1 ¨ÐμÒÁ´ŒÇÂ 1, 2 
 ã¹ÇÃÃ¤¢Í§μ¹

¾ÂÑÞª¹ÐÍÇÃÃ¤à»š¹μÑÇÊÐ¡´ 
¨ÐÁÕμÑÇμÒÁà»š¹μÑÇà ṌÂÇ¡Ñ¹ àª‹¹ ÊÚÊ ã¹¤íÒÇ‹Ò 

ÍÊÚÊØ (¹íéÒμÒ)

¾ÂÑÞª¹Ð·Õè 3 ¨ÐμÒÁ´ŒÇÂ 3, 4 
 ã¹ÇÃÃ¤¢Í§μ¹ 

¾ÂÑÞª¹Ð·Õè 5  μÒÁ´ŒÇÂÍÐäÃ¡çä´Œ 
 ã¹ÇÃÃ¤¢Í§μ¹ Â¡àÇŒ¹ §Ú

¾ÂÑÞª¹ÐÍÇÃÃ¤
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒ¾ÂÑÞª¹ÐÊÑ§âÂ¤

¾ÂÑÞª¹Ð·Õèà¢ÕÂ¹«ŒÍ¹¡Ñ¹ 2 μÑÇ

¾ÂÑÞª¹ÐÊÑ§âÂ¤
ÇÃÃ¤ ¡ ¡Ú ¢Ú ¤ ¦Ú §Ú
ÇÃÃ¤ ¨ ¨Ú ©Ú ªÚ ¬Ú �Ú
ÇÃÃ¤ ¯ þ̄ €Ú ±Ú ²Ú ³Ú
ÇÃÃ¤ μ μÚ ¶Ú ·Ú ¸Ú ¹Ú
ÇÃÃ¤ » »Ú ¼Ú ¾Ú ÀÚ ÁÚÂÚ ÅÚ ÊÚ

 ÂÚ  ÃÚ  ÅÚ  ÇÚ

 ÊÚ  ËÚ  ÌÚ  Íí

à»š¹ä´Œà©¾ÒÐ
¾ÂÑÞª¹ÐÇÃÃ¤μÑÇ·Õè 1, 3, 5

 áÅÐ¾ÂÑÞª¹ÐÍÇÇÃ¤ 
ÁÕ¾Ô¹·Ø ( Ú ) 
ÍÂÙ‹¢ŒÒ§ãμŒ

μÑÇÊÐ¡´

1
Â

Å

Ê

Â

Å

Ê

3

5

1

3

§

2

4

μÑÇμÒÁ

§
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¾ÂÑÞª¹ÐÊÑ§âÂ¤
พยัญชนะสังโยค ไดแก พยัญชนะที่เขียนซอนเรียงกัน  2 ตัว โดยตัวหนึ่งทําหนาที่เปนตัวสะกด 

และอีกตัวเปนตัวตาม เชน ฺจ ในคําวา ปฺจ อานวา ปน-จะ ในที่นี้พยัญชนะตัวหนาคือ ฺ ซึ่งมี
เครื่องหมายพินทุอยูขางใตถือวาเปนตัวสะกด สวนพยัญชนะตัวหลังคือ จ ถือวาเปนตัวตาม สวนคําอื่น ๆ 
พึงเปรียบเทียบกับตัวอยางขางตน

  การเขียนตัวสะกดและตัวตาม

พยัญชนะในภาษาบาลีทั้ง 33 ตัว ใชเปนตัวสะกดไมไดทั้งหมด พยัญชนะท่ีเปนตัวสะกดไดคือ 
พยัญชนะที่ 1, 3, 5 ในกลุมพยัญชนะวรรค และพยัญชนะ ย ล ส ในกลุมพยัญชนะอวรรค การเขียน                
ตัวสะกดและตัวตามในภาษาบาลีนั้นมีกฎเกณฑและขอกําหนดท่ีตายตัว เมื่อตัวสะกดอยูในวรรคใด 
ตวัตามกจ็ะอยูในวรรคน้ัน จะไมใชพยญัชนะตางวรรคมาเปนตวัตาม (ดตูารางการออกเสยีงพยญัชนะและ
สระประกอบดวย)

  พยัญชนะวรรคใดเปนตัวสะกด พยัญชนะวรรคนั้นเปนตัวตาม

• ถาพยัญชนะตัวที่ 1 ในแตละวรรคเปนตัวสะกด ตัวตามจะไดแกพยัญชนะตัวที่ 1, 2 ในวรรคนั้น 
  เชน
 กฺก  ในคําวา  จกฺก (กงลอ)
 กฺข  ในคําวา  ทุกฺข (ความทุกข)
 จฺจ  ในคําวา  สจฺจ (ความจริง)
 จฺฉ  ในคําวา  มจฺฉ (ปลา)
 ปฺป  ในคําวา  สปฺป (งู)
 ปฺผ  ในคําวา  บุปฺผ (ดอกไม)

• ถาพยัญชนะตัวที่ 3 ในแตละวรรคเปนตัวสะกด ตัวตามจะไดแกพยัญชนะตัวที่ 3, 4 ในวรรคนั้น 
  เชน
 คฺค  ในคําวา  อคฺคิ (ไฟ)
 คฺฆ  ในคําวา  อคฺฆ (คา, ราคา)
 ชฺช  ในคําวา  เวชฺช (หมอ)
 ชฺฌ  ในคําวา  มชฺฌ (กลาง)
 ทฺท  ในคําวา  สทฺท (เสียง)
 ทฺธ  ในคําวา  สทฺธา (ความเชื่อ)
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เรื่องพยัญชนะสังโยคน้ัน พบวาไมคอยเนนเทาไรนัก แตก็ถือเปนเรื่องที่ขาดไมได ขอสอบมัก
ประยุกตเร่ืองพยัญชนะสังโยคเขากับเร่ืองการออกเสียง ควรจดจําใหแมนยําวา พยัญชนะตัวใดท่ีเปน
ตัวสะกดได และพยัญชนะใดเปนตัวตาม เพื่อไมใหเกิดความสบัสนกับเรื่องพยัญชนะวรรคและพยัญชนะ
อวรรค

ภาพรวมขอสอบ

• ถาพยัญชนะตัวที ่5 ในแตละวรรคเปนตวัสะกด พยญัชนะทุกตวัในวรรคน้ันเปนตวัตามไดทัง้หมด

  เชน
 งฺก  ในคําวา   ปงฺก (โคลนตม)
 งฺข  ในคําวา  สงฺข (หอยสังข)
 งฺค  ในคําวา  มงฺคล (มงคล)
 งฺฆ  ในคําวา  สงฺฆ (พระสงฆ)
 นฺต  ในคําวา  ยนฺต (ยนต)
 นฺถ  ในคําวา  คนฺถ (คัมภีร)
 นฺท  ในคําวา   อินฺท (พระอินทร)
 นฺธ  ในคําวา   คนฺธ (กลิ่นหอม)

• ยกเวน ง ใชเปนตัวสะกดอยางเดียว ไมสามารถนํามาใชเปนตัวตามได ดังนั้น คําที่มีลักษณะ งฺง 
  จะไมปรากฏ

  พยัญชนะอวรรคเปนตัวสะกด พยัญชนะอวรรคเปนตัวตาม

• พยัญชนะ ย ล ส เปนตัวสะกด มีตัวตามเปนตัวเดียวกัน เชน
 ยฺย  ในคําวา  อุยฺยาน (สวน, อุทยาน)
 ลฺล  ในคําวา ชลฺลิ (สะเก็ดไม)
 สฺส  ในคําวา  อสฺสุ (นํ้าตา)

ขอพึงระวัง
สระ เอ โอ ทีม่พียญัชนะสงัโยคหรอืพยญัชนะซอนตามหลัง 

จะจัดเปนรัสสระเหมือนดังคําวา เสยฺโย โสตฺถิ

ชวยจํา
1 ÊÐ¡´ 1, 2 μÒÁ 
3 ÊÐ¡´ 3, 4 μÒÁ 
5 ÊÐ¡´ ·Ø¡μÑÇμÒÁ (Â¡àÇŒ¹ §)ÍÇÃÃ¤ ÊÐ¡´ ÍÇÃÃ¤μÒÁÂ Å Ê ÊÐ¡´ μÑÇÁÑ¹μÒÁ
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ตอนที่ 2 สนธิ
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เกริ่นนำ
เน้ือหาในสวนนี้ประกอบดวยสนธิ หรือการเชื่อมคํา ซึ่งประกอบดวย 3 เร่ืองหลักคือ สระสนธิ 

พยัญชนะสนธิ และ นิคหิตสนธิ 

Ê¹¸Ô
สนธิ คือการตออักขระใหเนื่องกันดวยอักขระ เพื่อยนยออักขระใหนอยลง มีประโยชนอยางยิ่งใน            

การแตงฉันทและทําใหคํามีความสละสลวย (โปรดจําคําจํากัดความดวยนะ) ซึ่งพูดงาย ๆ ก็คือ สนธิ 
หมายถึง การเชื่อมคําเขาดวยกันระหวางพยางคหลังของคําหนากับพยางคหนาของคําหลังนั่นเอง

  ศัพทสนธิ คือ การนําศัพทมาตอกัน มี 2 อยาง คือ
   1. การตอศัพทที่มีวิภัตติกับศัพทที่มีวิภัตติ เชน
    จตฺตาโร + อิเม เปน   จตฺตาโรเม
    เทฺว + อิเม          เปน    เทฺวเม
   2. การตอในศัพทสมาส เชน
    นีลํ + อุปฺปลํ        เปน  นีลุปฺปลํ
    โสต + อาปนฺโน     เปน   โสตาปนฺโน

  อักษรสนธิ คือ อักขระของศัพทที่นํามาตอกันมี 3 อยาง คือ
   1. สระสนธิ คือ การตอระหวางสระกับสระ
  2. พยัญชนะสนธิ คือ การตอระหวางพยัญชนะกับสระหรือพยัญชนะ
  3. นิคคหิตสนธิ คือ การตอระหวางนิคหิตกับสระหรือพยัญชนะ

 สนธิกิริโยปกรณ (วิธาน) คือ วิธีการทําสนธิมี 8 อยาง ดังนี้
   1. โลปะ คือ ลบอักษร
  2. อาเทสะ คือ แปลงอักษร
   3. อาคมะ คือ ลงอักษรใหม
  4. วิการะ คือ วิปริต หรือทําใหตางจากอักษรเดิม
  5. ปกติ คือ คงอักษรไว ไมเปลี่ยนแปลง
  6. ทีฆะ คือ ทําสระเสียงสั้นใหยาว
  7. รัสสะ คือ ทําสระเสียงยาวใหสั้น
   8. สัญโญคะ คือ ซอนพยัญชนะ (ตามหลักพยัญชนะสังโยค)

ชวยจํา
Ê¹¸ÔÇÔ̧ Ò¹ 8  ä Œ́á¡‹ 
âÅ ÍÒà· ÍÒ¤ 
ÇÔ » ·Õ ÃÑÊ ÊÑÞ
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ÊÃÐÊ¹ Ô̧
สระสนธิ คือการเชื่อมคําระหวางสระกับสระ มี 7 วิธี คือ โลปะ อาเทสะ อาคมะ วิการะ ปกติ     

ทีฆะ รัสสะ

 1. โลปะ การลบสระ มี 2 วิธี คือ ลบสระหนาและลบสระหลัง

 ลบสระหนา มี 4 วิธี ไดแก 
1. ถาสระหนาเปนรัสสะหรือเสียงส้ัน สระหลังมีพยัญชนะสังโยคหรือเปนทีฆะ ใหลบสระหนา

อยางเดียว เชน  
    ยสฺส + อินฺทฺริยานิ  เปน  ยสฺสินฺทฺริยานิ
    โนหิ + เอตํ  เปน  โนเหตํ
    สเมตุ + อายสฺมา  เปน  สเมตายสฺมา

2.  ถาสระทั้ง 2 มีรูปเสมอกัน ใหลบสระหนาแลวทําสระหลังใหเปนเสียงยาว เชน
    ตตฺร + อยํ  เปน  ตตฺรายํ

3.  ถาสระท้ัง 2 เปนรัสสระ มรีปูไมเสมอกัน และสระหลังไมมพียัญชนะสังโยค ใหลบสระหนา 
ไมตองทําสระหลังใหเปนเสียงยาว เชน

    จตูหิ + อปาเยหิ  เปน  จตูหปาเยหิ
4.  ถาสระหนาเปนทีฆะหรอืเสียงยาว สระหลังเปนรัสสะหรือเสียงส้ัน และไมมพียัญชนะสังโยค 

ใหลบสระหนา แลวทําสระหลังใหเปนเสียงยาว เชน
    สทฺธา + อิธ  เปน  สทฺธีธ

 ลบสระหลัง มี 2 วิธี ไดแก
1.  ถาสระทั้ง 2 มีรูปไมเสมอกัน ใหลบสระหลัง เชน 

    จตฺตาโร + อิเม  เปน  จตฺตาโรเม
    กินฺนุ + อิมา  เปน  กินฺนุมา

2.  ถานิคหิตอยูหนา ใหลบสระหลัง เชน
    อภินนฺทุํ + อิติ  เปน  อภินนฺทุนฺติ

 2. อาเทสะ การแปลงสระ มี 2 วิธี คือ แปลงสระหนาและแปลงสระหลัง

 แปลงสระหนา คือ ถามี อิ เอ อุ โอ อยูหนา ตามดวยสระ ใหแปลง อิ เอ เปน ย และแปลง            
อุ โอ เปน ว ถาพยัญชนะมีรูปเสมอกันซอนกันอยูสองตัวก็ใหลบออกตัวหนึ่งดวย เชน
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    เต + อสฺส    เปน ตฺยสฺส (เอ เปน ย)
    พหุ + อาพาโธ  เปน    พหฺวาพาโธ (อุ เปน ว)
    อถโข + อสฺส  เปน    อถขฺวสฺส  (โอ เปน ว)
    ปฏิสณฺฐารวุตฺติ + อสฺส   เปน ปฏิสณฺฐารวุตฺยสฺส 
    (อิ เปน ย และ ลบ ต ออก 1 ตัว)

  แปลงสระหลัง ถาสระอยูหนา แลวมี เอว ศัพทอยูหลัง ใหแปลง เอ ใน เอว เปน ริ แลวรัสสะ
สระหนาใหสั้นลง เชน

    ยถา + เอว  เปน  ยถริว
    ตถา + เอว  เปน  ตถริว

 3. อาคมะ การลงสระใหม มี 2 วิธี ไดแก

  ถาสระ โอ อยูหนา พยัญชนะอยูหลัง ใหลบ โอ แลวลง อ อาคม เชน
    โส + สีลวา  เปน  สสีลวา
    โส + ปฺญวา  เปน  สปฺญวา
    เอโส + ธมฺโม  เปน  เอสธมฺโม

  ถาสระ อ อยูหนา พยัญชนะอยูหลัง ใหลบ อ แลวลง โอ อาคม เชน
    ปร + สหสฺสํ  เปน  ปโรสหสฺสํ
    สรท + สตํ  เปน  สรโทสตํ

 4. วิการะ การแปลงสระหนึ่งเปนอีกสระหนึ่ง มี 2 วิธี ไดแก

 วิการสระหนา คือ เมื่อลบสระหลังแลว ใหแปลงสระหนา คือ อิ เปน เอ และ อุ เปน โอ เชน
    มุนิ + อาลโย  เปน  มุเนลโย 
    (ลบ อา ใน อาลโย กอน แลวแปลง อิ ใน มุนิ เปน เอ)
    สุ + อตฺถิ  เปน  โสตฺถิ 
    (ลบ อ ใน อตฺถิ กอน แลวแปลง อุ ใน สุ เปน โอ)

 วิการสระหลัง คือ ใหลบสระหนา แลวแปลงสระหลังคือ อิ เปน เอ และ อุ เปน โอ เชน
    มาลุต + อิริตํ  เปน  มาลุเตริตํ
    พุทฺธสฺส + อิว  เปน  พุทธสฺเสว
    น + อุเปติ  เปน  โนเปติ
    อุทกํ + อุมิกชาตํ   เปน  อุทโกมิกชาตํ 
    (ลบนิคหิตขางหนา แลว แปลง อุ เปน โอ)
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 5. ปกติ การคงสระไวตามเดิมไมเปลี่ยนแปลง เชน 
    โก + อิมํ  เปน  โกอิมํ

 6. ทีฆะ การทําสระเสียงสั้นใหเปนเสียงยาว มี 2 วิธี คือ

  ทีฆะสระหนา คือเมื่อลบสระหลังแลว ทําทีฆะสระหนา เชน
    โลกสฺส + อิติ   เปน  โลกสฺสาติ
    สาธุ + อิติ   เปน  สาธูติ

  ทีฆะสระหลัง คือเมื่อลบสระหนาแลว ทําทีฆะสระหลัง เชน 
    พุทฺธ + อนุสฺสติ  เปน  พุทฺธานุสฺสติ
    อติ + อิโต  เปน  อตีโต
    ตตฺร + อยํ  เปน ตตฺรายํ

 7. รัสสะ การทําสระเสียงยาวใหสั้น มีหลักดังนี้ ถามีพยัญชนะหรือ เอว ศัพทอยูหลัง ทํารัสสะสระ
หนาใหสั้นลง เชน

    โภวาที + นาม  เปน   โภวาทินาม
    ยถา + เอว    เปน  ยถริว

¾ÂÑÞª¹ÐÊ¹ Ô̧
พยัญชนะสนธิ คือการเชื่อมคําระหวางพยัญชนะกับสระ หรือพยัญชนะกับพยัญชนะ มี 5 วิธี คือ 

โลปะ อาเทสะ อาคมะ ปกติ สัญโญคะ

 1. โลปะ การลบพยัญชนะ คือ ถามีนิคหิตอยูหนา เมื่อลบสระหลังแลว ถามีพยัญชนะซอนกัน              
2 ตัว ใหลบ 1 ตัว เชน

    เอวํ + อสฺส   เปน  เอวํส
    ปุปฺผํ + อสฺสา  เปน  ปุปฺผํสา

 2. อาเทสะ การแปลงพยัญชนะ มี 4 วิธี คือ

  ถาสระอยูหลัง ใหแปลง ติ เปน ตฺย แลวเปลี่ยน ตฺย เปน จฺจ เชน 
    อิติ + เอวํ   เปน  อิจฺเจวํ
    อิติ + อาทิ  เปน  อิจฺจาทิ
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