(ชนก)ป�ตา
พอ(ผูใหกําเนิด)

มาตุสปตี+
แมเลี้ยง

(หญิงรวมผัวของแม)

(ชนิ+กา)มาตา
ว �ชาตมาตา
แม(ผูใหกําเนิด)

father

stepmother

mother

คําเร �ยกญาติ

+ป�ตุสภร �โย
พอเลี้ยง

ป�ติปกฺข/ป�ติโต ฝายพอ

(ชายรวมภรรยาของพอ)
stepfather

เอกป�ตุโก เอกป�ตุกา เอกมาตุป�ตุโก-กา
พี่นองรวมบิดา
พี่นอง รวมบิดามารดา

paternal half-brother paternal half-sister
agnate brother/sister/sibling

โสทร�โย
โสทร�ยา
เอกมาตุโก เอกมาตุกา
พี่นองรวมมารดา

อหํ

ฉัน

full siblings

I

maternal

๓

(เ)ปยฺยโก +(เ)ปยฺยิกา

maternal half-brother maternal half-sister
uterine brother/sister/sibling

พี่นอง รวมบิดาและ/หรือมารดา

ปป�ตามโห
ปป�ตามหา-หี
great-grandfatherทวดgreat-grandmother

siblings

อยฺยโก

ป�ตามหา-หี อยฺยา อยฺยกี-กานี

ปู

ยา

grandpa/grandfather grandma/grandmother
aunt

uncle

มหาป�ตา จุลป�ตา
ลุง (พี่ชายพอ) อา (นองชายพอ)

ป�ตุลานี

มหามาตา จุลมาตา
ปา (พี่สาวพอ) อา (นองสาวพอ)

sister

๑

ชนโก

พอ

father dad

พี่เลี้ยง แมนม
ปชาปตี

หญิงผูเลี้ยงลูก

nurse/stepmother
มาตุสปตี มาตุสปตฺตี

แมเลี้ยง

stepmother

แม

ชายาปตี ชยมฺปตี ชมฺปตี

พี่นองชาย

ภาตุปุตฺโต ภาตุธีตา

ภาคิเนยฺโย ภาคิเนยฺยา
nephew

หลาน

ภาติกปุตฺโต

niece

nephew

ลูกของพี่นองหญิง

อิต.

ตระกูล ครอบครัว
family
เอกมาตุป�ตุโก-กา
เอกป�ตุโก-กา
(โสทร �โย-ยา) เอกมาตุโก-กา

(พี่นอง)รวมบิดาและ/หรือมารดา
siblings

นา: นองชายหญิง ของแม ลุง: พี่ชาย ของ พอแม
อา: นองชายหญิง ของพอ ปา: พี่สาว ของ พอแม

ภาติกธีตา

หลาน niece

๑

ลูกของพี่นองชาย

นนนฺทา สามิ(ก)ภคินี

กุลํ

สสุรา

มาตุลานี

พี่ผัว นองผัว (พี่นองหญิงของผัว)
sister-in-law

สหโช-ชา

สาโลหิโต-ตา

(พี่นอง) (ฝา)แฝด ผูรวมสายเลือดเดียวกัน
twin
blood relative
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สสุโร

+สสฺสุ

สสฺสุโร

สสุร � สสฺสุร �

พอตา

แมยาย

พอของเมีย แมของเมีย
พอ(ของ)ผัว แม(ของ)ผัว

father-in-law mother-in-law

younger/little older/elder/big younger/little brother
brother
sister

sister

aunt

มาตุจฺฉา

มหาป�ตา จุลป�ตา มหามาตา จุลมาตา
ลุง (พี่ชายแม) นา (นองชายแม) ปา (พี่สาวแม) นา (นองสาวแม)

+มาตา

ชนิกา ชนนี

เมียและผัว

เทวโร สามิ(ก)ภาตา

๒
๓

+ภร �ยา

spouses

ภคินีสามิ

cousin
(paternal/maternal uncle/aunt's son/daughter)

ธาติ ธาตี อุปมาตา

มาตุโล

ภคินีปติโก+

ลูกพี่ลูกนอง (ทั้งฝายพอฝายแม)

relatives

ยาย

mother mom/mum

เช��ฐภคินี กนิ��ฐภคินี เช��ฐภาตา กนิ��ฐภาตา +ภาตุชายา
เช��ฐภาติโก เช��โฐ กนิ��โฐ อนุโช พี่สะใภ นองสะใภ
กนิ��ฐา
พี่สาว
่เขย นองเขย
ลูกชายลุง/ปา/นา/อา ลูกสาวลุง/ปา/นา/อา (ผัพีวของพี
ยของพี่นองชาย)
น
อ
งสาว
พีช่ าย
นองชาย (เมีsister-in-law
่นองหญิง) older/elder/big
brother-in-law

ญาติ

ตา

มาตาป�ตโร

ป�ตา

+อยฺยกา-ยิกา

grandpa/grandfather grandma/grandmother
uncle

ภาตา/ภาติโก

ภคินี

ญาตโก ญาติ(โก); ญาติกา

อยฺยโก

มหยฺยโก มาตามโห มหยฺยิกา มาตามหา-หี อยฺยา อยฺยกี-กานี

brother

พี่นองหญิง

ป�ตุล/ป�ตุจฺฉาธีตา
มาตุล/มาตุจฺฉาธีตา

great-grandfatherทวดgreat-grandmother

parents

ป�ตุจฺฉา

ป�ตุโล

(เ)ปยฺยโก +(เ)ปยฺยิกา

๒

+อยฺยกา-ยิกา

ป�ตามโห

ป�ตุล/ป�ตุจฺฉาปุตฺโต
มาตุล/มาตุจฺฉาปุตฺโต

มาติปกฺข/มาติโต ฝายแม

paternal

เอกมาติก(า)

เอกป�ติก(า)

บาลี ไทย อังกฤษ

สามิ(โก) สามี ปติ

ทารโก ทาร �กา กุมาโร-ร �

husband

เด็ก

ภรรยา เมีย
wife

child/children kid

สามี ผัว

สุณิสา+

ปุตฺโต

ธีตา +ชามาตา

ลูกสะใภ

ลูกชาย

ลูกสาว

สุณฺหา วธุกา

daughter-in-law

สุตา

son
daughter
grandchild
grandchildren

นตฺตา
ปปุตฺโต

grandson

ธีตุปติ

ลูกเขย

son-in-law

นตฺตา

หลาน

นตฺตุธีตา

ลูกของลูกgranddaughter

พี่ผัว นองผัว (พี่นองชายของผัว)
brother-in-law

ดูเพิ่มเติมที่ ประมวลศัพทบาลีตามหมวดหมู palidict.com/node/126

ปนตฺตา ปนตฺตา
great-grandson เหลน great-granddaughter
ลูกของลูกของลูก

สาโล

ภร �ยาภคินี
พี่เมีย นองเมีย

ชายา ปชาปติ ทาโร ภร �ยาภาตา

พี่เมีย นองเมีย (พี่นองสาวของเมีย)
(พี่นองชายของเมีย) sister-in-law
brother-in-law

ว �ธโว มตภร �โย ว �ธวา มตสามิกา

พอมาย

แมมาย

ปุราณทุติยิกา

ชาโร ชารา/ชาร �

widower

เมียเกา(กอนบวช)

widow

คูรัก คนรัก ชู

ex-wife/former wife
ว�ฺโฌ ว�ฺฌา

ชาย-หญิงหมัน

lover

ปุตฺตทารํ-รา

sterile

ลูกและเมีย

มหาปตา แปลวา ปู, ตา และ
มหามาตา แปลวา ยา, ยาย ก็มี
มาตุลานี แปลวา ปา/นาสะใภ ก็มี
ปตุลานี ยังไมพบที่ใช

วัดหลวงพอสดฯ
๔ เม.ย.๖๓

