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๓. มโนคณะ คืออะไร? ได้แกศ่ัพท์อะไรบ้าง? มีวิธีแจกอย่างไร? เมื่อเข้าสมาสแล้วนิยมทําอย่างไร? จงแจก มาตุ ศัพท์ด้วยวิภัตติ
ทั้ง ๗ มาดู...................................................................................................................................................................................๑๕
๔. ธาตุคืออะไร? ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง? และธาตุนั้นแบ่งเป็นกี่ชนิด? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภตัติหมวดหิยัต
ตนี เฉพาะฝ่ายอัตตโนบทมาดู.....................................................................................................................................................๑๖
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๑๖

ก. เป็นรูป สาธนะ และปัจจัยอะไร?....................................................................................................................................๑๖
(๑) ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที........................................................................................................................................๑๖
(๒) สุเขน ภริยตีติ สุภโร......................................................................................................................................................๑๖
(๓) สิกฺขนํ สิกฺขา.................................................................................................................................................................๑๖
(๔) ทุสฺสติ เตนาติ โทโส......................................................................................................................................................๑๖
(๕) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส............................................................................................................................................๑๖
ข. เป็นธาตุ ปัจจัย และวาจกอะไร?.....................................................................................................................................๑๖
(๑) กริยมาโน (๒) สุณนฺตี (๓) กรณียํ (๔) ภุตโฺต (๕) สุตวา................................................................................................๑๖

๖. ศัพท์ต่อไปนี้เป็นสมาสอะไร? ต้ังวิเคราะห์อย่างไร? อสิหตโฺถ (โยโธ) ขตตฺิยมาโน เอกปุคฺคโล อาคนฺตุกภตฺตํ อุปนครํ...........๑๗
๗. ปกตติัทธิต วิภาคตัทธิต อัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? อโยมยํ ปทโส ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์
มาด้วย.........................................................................................................................................................................................๑๗
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พ.ศ.๒๕๑๗....................................................................................................................................................... - ๑๘
๑. อะไรชื่อว่าพยัญชนะ? พยัญชนะวรรคมีเท่าไร? อะไรบ้าง? และลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้ (เฉพาะพยัญชนะ
วรรค) มีหลักอย่างไร?..................................................................................................................................................................๑๘
๒. อะไรเรียกว่าสนธิ? การต่อมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ตฺยาหํ และ อิธปฺปโมทติ ตัดต่ออย่างไร?......................................................๑๘
๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์เฉพาะที่ลงท้ายนามมีเท่าไร? อะไรบ้าง? เป็นเคร่ืองหมายวิภัตติอะไร? เอต ศัพท์ เป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก 
เอต ศัพท์ ในอิตถีลิงคด์้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู................................................................................................................................๑๘
๔. บทและวจนะในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภตัติหมวดปโรกขา อัชชัตตนี และ ภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายอัตตโนบทมา
ดู..................................................................................................................................................................................................๑๙
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๑๙

ก. รูปวิเคราะหต์่อไปนี้เป็น รูป สาธนะ และปัจจัยอะไร?...................................................................................................๑๙
(๑) ภุญฺชิตพฺพนตฺิ โภชน.ํ.....................................................................................................................................................๑๙
(๒) สรติ เอตายาติ สติ........................................................................................................................................................๑๙
(๓) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว...........................................................................................................................................๑๙
(๔) หิตํ กโรตีติ หิตกฺกโร......................................................................................................................................................๑๙
(๕) คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.....................................................................................................................................................๑๙
ข. กิริยาต่อไปนี้เป็น ธาตุ ปัจจัย และกาลอะไร...................................................................................................................๑๙
(๑) ภุตตฺาวินี (๒) วุจฺจมาโน (๓) นิกฺขมฺม (๔) กเถนฺตี (๕) อารุยฺห......................................................................................๑๙

๖. สราชิกา (ปริสา), นรสีโห, เอกรตตฺิวาโส (ชโน), อปุตตฺโก, สพฺพรตฺตโิสภโณ (จนฺโท) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.. ๒๐
๗. อะไรเรียกว่าตัทธิต? สามญฺญํ อายสฺมา, มายุโร, กายิกํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? มีวิเคราะห์อย่างไร?.........................๒๐

พ.ศ.๒๕๑๘....................................................................................................................................................... - ๒๑
๑. พยัญชนะในบาลีมีเท่าไร? พยัญชนะไหนจดัเป็น อโฆสะ โฆสะ สิถิล และธนิต?....................................................................๒๑
๒. ทีฆสนธิกิริโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? กึสูธ, สทฺธีธ ตัดต่ออย่างไร?.......................................................๒๑
๓. คุณนามคืออะไร? แบ่งเป็นกี่ชั้น? อะไรบ้าง? เป็นลิงค์อะไร? จงแจก ราช ศัพท์ ด้วยวิภัตตทิั้ง ๗ มาดู.................................๒๑
๔. ปัจจัยในอาขยาตจัดเป็น ๕ หมวดตามวาจก วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?...........................................................................๒๒
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๒๒

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมทั้งบอก รูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้...............................................................๒๒
(๑) กโรติ เตนาติ กรณํ........................................................................................................................................................๒๒
(๒) ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมเวที.........................................................................................................................................๒๒
(๓) คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.....................................................................................................................................................๒๒
ข. รุฬฺโห, อุปฺปชช สําเร็จรูปมาจากอะไร?...........................................................................................................................๒๒

๖. อะไรชื่อว่าสมาส? อสฺสรโถ, อนริโย, ยาวชีวํ, พฺรหฺมสฺสโร (ภควา) เป็นสมาสอะไร? ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?............................๒๒
๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปัจจัยเหล่านั้นเมื่อลงแล้ว ต้องทําอย่างไรบ้าง? โสวณฺณมยํ ฉฏโฺฐ ลงปัจจัยอะไร? ใน
ตทัธิตไหน? ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?................................................................................................................................................๒๓

พ.ศ.๒๕๑๙....................................................................................................................................................... - ๒๔
๑. สระในบาลีภาษาจัดเป็นคู่ได้เท่าไร? อะไรบ้าง? สระไหนจัดเป็นสังยุตตสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่ออย่างนั้น?..................๒๔
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๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงลงอาคมได้ จงยกอุทาหรณ์มาดู...............................................................๒๔
๓. อัพยยศัพท์คืออะไร? ได้แกศ่ัพท์จําพวกไหน? เฉพาะนิบาตใช้อย่างไร? และจดัเป็นนิบาตบอกอะไรบ้าง? จงเขียนนิบาตออก
ความถามมาดู..............................................................................................................................................................................๒๔
๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัยในอาขยาตใช้ประกอบกับอะไร? เป็นไปในความอะไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งคําแปลมาด้วย.
....................................................................................................................................................................................................๒๔
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๒๕

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะหต์่อไปนี้................................................................๒๕
(๑) สุเขน ภริยตีติ สุภโร......................................................................................................................................................๒๕
(๒) ปารํ คจฉฺติ สีเลนาติ ปารคู...........................................................................................................................................๒๕
(๓) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส............................................................................................................................................๒๕
ข. กิริยากิตก์ต่อไปนีแ้ปลอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร? วจนียํ อุปฺปชฺช.........................................................................๒๕

๖. อะไรชื่อกัมมธารยสมาส กัมมธารยสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? มหาธานี, สีตสมฏฺฐํ, จัดเป็นอย่างไหน?............................๒๕
๗. ชาตาทติัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, ทยาลุ, มทุุตา, ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู............๒๕

พ.ศ.๒๕๒๐....................................................................................................................................................... - ๒๗
๑. พยัญชนะไหนบ้างเป็นอัฑฒสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่ออย่างนั้น?.....................................................................................๒๗
๒. นิคคหติสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงอาเทสนิคคหิตได้? จงชี้แจงพร้อมทั้งอุทาหรณ์.................๒๗
๓. อะไรจัดเป็นนามนาม แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? และเป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก พฺรหฺม ศัพท์ ด้วยวิภัตตทิั้ง ๗..................๒๗
๔. อ และ อิ อาคมในอาขยาต ลงที่ไหน? ในวิภัตติหมวดไหน? อ อาคมเมื่อลงแล้วให้แปลว่าอย่างไร? ภกิฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ
แปลว่าอย่างไร?...........................................................................................................................................................................๒๘
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๒๘

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมทั้งบอก รูป, สาธนะ และปัจจัย ของรูปวิเคราะหต์่อไปนี้...........................................................๒๘
(๑) กาตพฺพนฺติ การิยํ..........................................................................................................................................................๒๘
(๒) สํวณฺณิยติ เอตายาติ สํวณฺณนา....................................................................................................................................๒๘
(๓) ชานาตตีิ ญาตา.............................................................................................................................................................๒๘
ข. กิริยากิตก์ต่อไปนี้ แปลว่าอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร? อารพฺภ, ลทฺโธ....................................................................๒๘

๖. ปฏิวาตํ, อาหิตคฺคิ (พฺราหฺมโณ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์มาด้วย.........................๒๙
๗. สมุหตทัธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เตลิกํ, ปุริโม, คามตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาด.ู.................๒๙

พ.ศ.๒๕๒๑....................................................................................................................................................... - ๓๐
๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง? เหตุไรจึงเรียกว่าอวรรค?...............................................................๓๐
๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร? มีเท่าไร? ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เฉพาะ สัญโญโค มีวิธีการอย่างไร?
....................................................................................................................................................................................................๓๐
๓. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? วจนะนั้น มีเคร่ืองหมายให้แปลกกันทีไ่หน? จงแจก ปิตุ ศัพท์ ด้วย
วิภัตติ ทั้ง ๗ มาดู.........................................................................................................................................................................๓๐
๔. วิภตัติอาขยาตเป็นเคร่ืองหมายให้รู้อะไรบ้าง? วิภัตตไิหนเมื่อลงแล้วต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัยเป็น อา? วิภัตตไิหนลบเสียบ้าง
ก็ได้? และวิภตัติไหนมักรัสสะเป็น อ ในหมวดธาตทุั้งปวง? จงเขียนวิภัตติหมวดวัตตมานา เฉพาะอัตตโนบทมาดู....................๓๑
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๕. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๓๑
ก. จงเขียนคําแปลพร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะหต์่อไปนี้................................................................๓๑
(๑) ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.........................................................................................................................................๓๑
(๒) นิสฺสาย นํ วสตีติ นิสฺสโย...............................................................................................................................................๓๑
(๓) วหิตพฺโพติ วาโห...........................................................................................................................................................๓๑
ข. กิริยากิตก์ต่อไปนีแ้ปลอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร? อจฺฉิชฺช, อภิชฌฺิโต....................................................................๓๑

๖. สมาสว่าโดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ทินฺนสุงฺโก (ราชา) กตปุญฺโญ (ปุริโส) อปฺปฏิปุคฺคโล เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์
พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย..............................................................................................................................๓๒
๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สงฺฆิกํ มานุโส โสหชฺชํ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.................๓๒

พ.ศ.๒๕๒๒....................................................................................................................................................... - ๓๔
๑. จงเติมถ้อยคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...........................................................................................................................๓๔

เนื้อความของถ้อยคําทั้งปวง ต้องหมายรู้กันด้วย ………… เมื่อ………..วิบัตแิล้วก็เข้าใจเนื้อความยาก เพราะฉะนั้น ความเป็น
ผู้ฉลาดใน…….จึงมีอุปการะมาก..........................................................................................................................................๓๔

๒. จงเติมถ้อยคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างดังต่อไปนี้......................................................................................................................๓๔
ก. ในบาลีภาษา มีวิธีต่อศัพทแ์ละ………..ให้เนื่องกันด้วยอักขระ เพื่อ………………...............................................................๓๔
ข. วิกาโร เป็น ๒ คือ……………….… ……………………….........................................................................................................๓๔
ค. ฬ อาคม ฉ–อายตนํ เป็น………………………………............................................................................................................๓๔

๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ท่ีแบ่งแล้วนั้น ชนดิไหนมีศัพท์อะไรบ้าง? เป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก อิม ศัพท์ในอิตถี
ลิงค์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู...........................................................................................................................................................๓๔
๔. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง? กาลที่กล่าวนี้ ในเวลาพูดหรือแต่งหนังสือ อ่านหนังสือ ต้องหมายรู้
ด้วยอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.............................................................................................๓๕
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๓๕

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะหต์่อไปนี้................................................................๓๕
(๑) กโรติ สีเลนาติ กตฺตา....................................................................................................................................................๓๕
(๒) ทมติพฺโพติ ทมโฺม..........................................................................................................................................................๓๕
(๓) สํวณฺณิยติ เอตายาติ สํวณฺณนา....................................................................................................................................๓๕
ข. กิริยากิตก์ คือ ปมชฺช, ติณฺโณ แปลอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?..............................................................................๓๕

๖. ตัปปุริสสมาส แปลกกันกับกัมมธารยสมาสอย่างไร? ชิตินทฺฺริโย (สมโณ), กตทณฺฑกมฺโม (สิสฺโส), สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ) เป็นสมาส
อะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย............................................................................................๓๕
๗. สมุหตทัธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สีตาลุ, คุณวา, ทณฺฑิตฺตํ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู..............๓๖

พ.ศ.๒๕๒๓....................................................................................................................................................... - ๓๗
๑. จงเติมถ้อยคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...........................................................................................................................๓๗

ก. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อว่า ………………………………………............................................................................................๓๗
ข. อักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้น ………………………………….. ตัว............................................................................................๓๗
ค. อักขระเบ้ืองต้น ……………. ตัว ตั้งแต่ อ จนถึง โอ ชื่อ ……………...................................................................................๓๗
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ง. เอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ ………………. เรียก กัณฐตาลุชะ....................................................................................................๓๗
๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ยสฺสินฺทฺริยานิ ตัดต่ออย่างไร?....................................................................๓๗
๓. จงเติมถ้อยคําที่ถกูต้องทีถู่กต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้............................................................................................................๓๗

ก. สัพพนาม เป็นชื่อสําหรับใช้แทน ……………………………………………................................................................................๓๗
ข. ………………….. และ ………………………….. เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค.์.........................................................................................๓๗
ค. อุปสัคนั้น สําหรับใช้นําหน้านามและ ……………………....................................................................................................๓๗
ง. โต ปัจจัย เป็นเคร่ืองหมายตติยาวิภัตติ แปลว่า………………….........................................................................................๓๗

๔. ธาตุ ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? ธาตุเหล่านี้ คือ อิกฺขฺ, มุจ,ฺ ทิวฺ, สุ, ชิ, คหฺ, ชาครฺ, ภู เป็นไปในความอะไร? เมื่อประกอบ
ด้วย ติ วัตตมานาวิภัตติ สําเร็จรูปเป็นอย่างไร?...........................................................................................................................๓๗
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๓๘

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้...............................................................๓๘
(๑) ปฏิ สํ ภิชฺชตตีิ ปฏิสมฺภทิา............................................................................................................................................๓๘
(๒) มญฺญติ เอตายาติ มติ....................................................................................................................................................๓๘
(๓) วทตตีิ วตตฺา..................................................................................................................................................................๓๘
ข. มาน ปัจจัย เป็นได้ทั้งกัตตุวาจก และกัมมวาจก จะทราบได้อย่างไรว่า เป็นวาจกไหน? จงยกตัวอย่างมาดู..................๓๘

๖. นทิฺทรถํ, ปวตฺตติปฺปวรธมฺมจกฺโก เป็นสมาสอะไรบ้าง? จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมทั้งคําแปลรูปวิเคราะห์นั้นๆ มาด้วย..............๓๘
๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เมื่อลงปัจจัยที่มี ณ ต้องทําอย่างไรบ้าง? สากุณิโก, มานุสโก ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิต
ไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู............................................................................................................................................................๓๙

พ.ศ.๒๕๒๔....................................................................................................................................................... - ๔๐
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๐

ก. วจีภาค แบ่งคําพูดออกเป็น ๖ ส่วน คือ …………………………..........................................................................................๔๐
ข. อักขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ตั้งแต่ …………… จนถึง โอ ชื่อ …….............................................................................................๔๐
ค. พยัญชนะ ๘ ตัวนี้ คือ ……………………… เรียกว่า อวรรค...............................................................................................๔๐
ง. กรณ์ที่ทําอักขระ มี ๔ คือ ……………………………………………...........................................................................................๔๐

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อริยสจฺจานทสฺสนํ ตดัต่ออย่างไร?.....................................................๔๐
๓. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๐

ก. ลิงค์นั้นจัดตาม …………… ของภาษาบ้าง ตาม ……………. บ้าง......................................................................................๔๐
ข. ในอิตถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ …………………………………………...........................................................................................๔๐
ค. ตั้งแต่ เอกูนวีสติ จนถึง ……………………………………………. เป็น เอกวจนะ อิตถีลิงค์ อย่างเดียว....................................๔๐
ง. ปัจจัยทั้งหลาย คือ ตฺร ตฺถ …………………….. เป็นเคร่ืองหมายสัตตมีวิภัตติ....................................................................๔๐

๔. อะไรจัดเป็นวาจก? วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?..................................................................................................................๔๐
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๔๑

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้...............................................................๔๑
(๑) ปารํ คจฉฺติ สีเลนาติ ปารคู...........................................................................................................................................๔๑
(๒) อุทกํ ทธาตีติ อุทธิ.........................................................................................................................................................๔๑
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(๓) คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.....................................................................................................................................................๔๑
ข. กติปัจจัย ในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?..........................................................................๔๑

๖. ยถาวุฑฺฒํ, สุวณฺณวณฺโณ เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย..............................๔๑
๗. เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปุญฺญวา, โสวณฺณมยํ, รามณียกํ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะหด์้วย.
....................................................................................................................................................................................................๔๑

พ.ศ.๒๕๒๕....................................................................................................................................................... - ๔๓
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๓

ก. เนื้อความของถ้อยคําทั้งปวง ต้องหมายรู้กันด้วย ……………………..................................................................................๔๓
ข. อักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้น …………. ตัว........................................................................................................................๔๓
ค. สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ ……………………………….. ชื่อรัสสะ.......................................................................................๔๓
ง. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ ………… เรียกว่า กัณโฐฏฐชะ.......................................................................................................๔๓
จ. พยัญชนะที่ ๑ ท่ี ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ……………. ๑๑ ตัวนี้ เป็นอโฆสะ........................................................................๔๓

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอวํส ตัดต่ออย่างไร..............................................................................๔๓
๓. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๓

ก. คุณนามนี้แบ่งเป็น ๓ คือ …………………………………….....................................................................................................๔๓
ข. นามทั้ง ๓ นั้น ต้องประกอบด้วย ……………………….. วิภตัต.ิ.........................................................................................๔๓
ค. เอกสังขยา เป็นเอกวจนะอย่างเดียว เอกสัพพนาม เป็น ……. วจนะ.............................................................................๔๓
ง. ศัพท์เหล่านี้ คือ ……………………………………. เป็นนิยม...................................................................................................๔๓
จ. อุปสัคนั้น สําหรับใช้ …………………………………………......................................................................................................๔๓

๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัยในอาขยาต เป็นไปในความอะไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งคําแปลมาดู.....................................๔๔
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๔๔

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้...............................................................๔๔
(๑) สยํ ภวตตีิ สยมฺภู...........................................................................................................................................................๔๔
(๒) ทุกฺเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ................................................................................................................................................๔๔
(๓) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว...........................................................................................................................................๔๔
ข.  กิจจปัจจัย ในกิริยากิตก์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง? และบอกอะไร?......................................................................................๔๔

๖. นทิฺทรถํ พหุนทโิก เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาดู............................................๔๔
๗. โคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สากฺยปุตฺติโก, สงฺฆิกํ, คุณวา, ลงปัจจัยในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู...............๔๔

พ.ศ.๒๕๒๖....................................................................................................................................................... - ๔๖
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๖

ก. สระอีก ๕ ตัว อื่นจากรัสสะ ๓ ตัว คือ ………….. ชื่อ ……………......................................................................................๔๖
ข. พยัญชนะ ……….. ตัวนี้ คือ ………. เรียกว่า อวรรค เพราะไม่เป็น ……….......................................................................๔๖
ค. พยัญชนะที่ ๕ สุดวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะ………. ไดท้ั้ง ๕ ตัว ยกเสียแต่ตัว …. ซึ่งเป็นตัวสะกดอย่างเดียว...............๔๖

๒. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๖
ก. ในสรสนธิ อาเทโส มี ๒ ………….. ………………................................................................................................................๔๖
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ข. อาเทสพยัญชนะนั้น แปลง ท เป็น ต อุ. ว่า ………………................................................................................................๔๖
ค. ถ้า เอ และ หฺ อยู่เบ้ือง แปลงนิคคหิตเป็น ………………… ดังนี้ ปจฺจตฺตํ–เอว เป็น ……………………................................๔๖

๓. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๔๖
ก. คุณนามและสัพนามเป็นไดท้ั้ง ……………………. ลิงค์......................................................................................................๔๖
ข. ภควนฺตา ภควนฺเต ใช้เป็น ………………… ภควนฺโต ใช้เป็น …………….............................................................................๔๖
ค. ปกติสังขยา ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ จดัเป็น ……………. ต้ังแต่ ปญฺจ ไปเป็น …………….........................................................๔๖
ง. ศัพท์เหล่านี้ คือ ย ……………….. กึ เป็น ……………….......................................................................................................๔๖
จ. ปัจจัยทั้งหลาย คือ ………………………….. เป็นเคร่ืองหมาย …………………………..............................................................๔๖

๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งแปลมาดู...............๔๗
๕. ก. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย........................................................................๔๗

(๑) วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู................................................................................................................................................๔๗
(๒) นิสฺสาย นํ วสตีติ นิสฺสโย...............................................................................................................................................๔๗
(๓) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส............................................................................................................................................๔๗
ข. กติปัจจัยในกิริยากิตก์ มีอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?.......................................................................................๔๗

๖. พทฺุธรตนํ, สราชิกา (ปริสา) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย..........................๔๗
๗. ชาตาทติัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สากฏิโก, กตฺติโก, ชนตา, ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์และเขียน
คําแปลมาด้วย.............................................................................................................................................................................๔๗

พ.ศ.๒๕๒๗....................................................................................................................................................... - ๔๙
๑. สระในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง? สระไหนเป็นรัสสะ ทีฆะ ครุ ลหุ.................................................................................๔๙
๒. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๔๙

ก. สนธิมีเท่าไร? อะไรบ้าง?.................................................................................................................................................๔๙
ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง.....................................................................................................๔๙
ค. วิทูนคฺคํ ตัดต่ออย่างไร?..................................................................................................................................................๔๙

๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๔๙
ก. คุณนามแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................................................................................๔๙
ข. นามทั้ง ๓ นั้น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?...................................................................................................................๔๙
ค. ศัพท์ในคณะมีเท่าไร? อะไรบ้าง?....................................................................................................................................๔๙
ง. อุปสัคนั้นใช้อย่างไร?.......................................................................................................................................................๔๙
จ. นิบาตต่อไปนี้บอกอะไร? ปาโต อโธ ยาว วิย มา............................................................................................................๔๙

๔. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๕๐
ก. ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบวิภัตติ ……………….............................................................................................................๕๐
ข. วิภตัตินั้น ท่านจําแนกไว้เพื่อเป็นเคร่ืองหมายให้รู้กาล ………………................................................................................๕๐
ค. ปัจจัยในกัตตุวาจก ๑๐ ตัว คือ ……………......................................................................................................................๕๐
ง. ข ฉ ส ปัจจัย เป็นไปในความ ……………..........................................................................................................................๕๐
จ. ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัยที่ประกอบ อัชชตัตนี …………........................................................................................๕๐
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๕. [จงตอบคําถามต่อไปนี้]..........................................................................................................................................................๕๐
ก. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย............................................................๕๐
(๑) ภิกฺขติ สีเลนาติ ภิกขฺุ.....................................................................................................................................................๕๐
(๒) ทุสฺสติ เตนาติ โทโส......................................................................................................................................................๕๐
(๓) สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.....................................................................................................................................................๕๐
ข. กติกิจจปัจจัยในกิริยากิตก์ มีอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?................................................................................๕๐

๖. เอกปุคฺคโล, อสฺสรโถ, อพฺราหฺมโณ, ยถาวุฑฺฒํ, สปุตฺโต (ปิตา) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมทั้งเขียนคําแปลมาด้วย.
....................................................................................................................................................................................................๕๐
๗. สมุหตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? มานุสโก, อายสฺมา, โปริสฺสํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์ และเขียน
คําแปลมาด้วย.............................................................................................................................................................................๕๑

พ.ศ.๒๕๒๘....................................................................................................................................................... - ๕๒
๑. อักขระที่เหลือจากสระ ชื่อว่า แปลว่าอย่างไร? มีเท่าไร? แบ่งเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?...........................................................๕๒
๒. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๕๒

ก. สนธิกิริโยปกรณ์ ๘ อย่าง อะไรบ้าง?..............................................................................................................................๕๒
ข. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง?...............................................................................................................................๕๒
ค. ปจฺจตฺตญฺเญว ตัดต่ออย่างไร?.........................................................................................................................................๕๒

๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๕๒
ก. สัพพนามเป็นชื่อสําหรับใช้แทนอะไร?............................................................................................................................๕๒
ข. อะไรเรียกว่าการันต์?......................................................................................................................................................๕๒
ค. ปกติสังขยาตั้งแตไ่หนถึงไหน เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว?..................................................................................๕๒
ง. นิบาตต่อไปนี้ บอกอะไร? อุทฺธํ ตคฺฆ...............................................................................................................................๕๒

๔. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้................................................................................................................................๕๒
ก. อนาคตกาลจัดเป็น ๒ คือ ………………………………….......................................................................................................๕๒
ข. ปัญจมีวิภัตติ บอกความหวัง แปลว่า ……………………………............................................................................................๕๒
ค. ในกัมมวาจก ลง ย ปัจจัย กับทั้ง …………………… หน้า ย..............................................................................................๕๒
ง. วิภัตตินั้นจดัเป็นบุรุษ ๓ คือ ………………………….............................................................................................................๕๒
จ. อาย อิย เป็นไปใน ……………………………........................................................................................................................๕๒

๕. ก. จงเขียนคําแปลวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย...................................................................๕๓
(๑) ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.........................................................................................................................................๕๓
(๒) กาตพฺพนฺติ การิยํ..........................................................................................................................................................๕๓
(๓) นิธิยตีติ นิธิ....................................................................................................................................................................๕๓
ข. กติปัจจัยในกิริยากิตก์ อะไรบ้าง? บอกกาลอะไร?..........................................................................................................๕๓

๖. นรวโร, สทฺธาธนํ, อนฺโตปาสาทํ, ฉตตฺปาณิ, สราชิกา เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งคําแปลมาด้วย....................๕๓
๗. เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ฉฏฺโฐ, ติกํ, มนุสฺสตตฺํ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะหแ์ละเขียนคําแปล
มาด้วย.........................................................................................................................................................................................๕๔
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พ.ศ.๒๕๒๙....................................................................................................................................................... - ๕๕
๑. จงเลือกคําในวงเล็บที่เห็นว่าถูกต้อง เติมลงในช่องว่างต่อไปนี้...............................................................................................๕๕

ก. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อว่า ……………….. (สระ, พยัญชนะ, อักขระ)..........................................................................๕๕
ข. อักขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ชื่อ ……………… (สระ, พยัญชนะ, อักขระ).................................................................................๕๕
ค. ถัดปลายล้ินเข้ามา เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น …………… (ตาลุชะ, มทุธชะ, ทันตชะ)...................................................๕๕
ง. พยัญชนะที่ ๓ ท่ี ๔ ที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ เป็น……………. (โฆสะ, อโฆสะ).........................................................................๕๕
จ. พยัญชนะที่ ๒ ท่ี ๔ ในวรรคทั้ง ๕ เป็น ………………… (สิถิล, ธนิต)................................................................................๕๕

๒. ในสรสนธิ อาคโม ลงตัวอักษรใหม่ ย่อมลงได้กรณีใดบ้าง? และ ยถายิทํ ตัดต่ออย่างไร........................................................๕๕
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๕๕

ก. นามศัพท์ท่านแบ่งเป็นลิงค์เท่าไร?..................................................................................................................................๕๕
ข. เอก สัพพนาม แจกได้กี่วจนะ? เหมือนอะไร?.................................................................................................................๕๕
ค. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................................................๕๕
ง. นิบาตนั้น สําหรับใช้อย่างไร?...........................................................................................................................................๕๕
จ. ปัจจัยนั้น ลงที่ไหน? เป็นเคร่ืองหมายอะไร?...................................................................................................................๕๕

๔. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๕๖
ก. ปัจจุบันแท้ แปลว่า …………............................................................................................................................................๕๖
ข. ……………… บอกอดตีกาล ไม่มีกําหนด แปลว่า แล้ว......................................................................................................๕๖
ค. ในภาววาจก ลง ……………… ปัจจัย อุ. ภูยเต เป็นต้น....................................................................................................๕๖
ง. อา หิยัตตนี มักรัสสะเป็น ……………. ในหมวดธาตุทั้งปวง..............................................................................................๕๖
จ. เอา ญา ธาตุ เป็น ……………...........................................................................................................................................๕๖

๕. ก. จงเขียนคําแปลวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย...................................................................๕๖
(๑) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว...........................................................................................................................................๕๖
(๒) สมฺปชฺชิตพฺพนฺติ สมฺปตตฺิ..............................................................................................................................................๕๖
(๓) กุชฺฌติ สีเลนาติ โกธโน.................................................................................................................................................๕๖
ข. กรณียํ, ติณฺโณ เป็นธาตุและปัจจัยอะไร?.......................................................................................................................๕๖

๖. อะไรเรียกว่า ลุตตสมาส และ อลุตตสมาส? สมณปฏิญฺญา, อชฺฌตฺตํ, อคฺยาหิโต (พฺราหฺมโณ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์
พร้อมทั้งเขียนคําแปลมาด้วย.......................................................................................................................................................๕๖
๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปุตฺตโิม, จกฺขุมา, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์ และเขียนคํา
แปลมาด้วย..................................................................................................................................................................................๕๗

พ.ศ.๒๕๓๐....................................................................................................................................................... - ๕๘
๑. จงเลือกคําในวงเล็บที่เห็นว่าถูกต้องเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้................................................................................................๕๘

ก. อักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้น ……………….. ตัว (๓๓, ๔๑)...............................................................................................๕๘
ข. สระ ๘ ตัวนี้ เป็น …………………… (นิสสิต, นิสสัย).........................................................................................................๕๘
ค. เอ โอ ๒ ตัวนี้ เป็น …………………… (อัฑฒสระ, สังยุตตสระ).........................................................................................๕๘
ง. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ ………………………. (คอและริมฝีปาก, คอและเพดาน)..................................................................๕๘
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จ. พยัญชนะทีถู่กฐานของตนหย่อนๆ ชื่อ ……………………….. (อโฆสะ, สิถิล, ธนิต)...........................................................๕๘
๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง? อภินนทฺุนฺติ อิโตนายติ ตนฺนิพฺพุตํ ตัดต่ออย่างไร?.........................................................๕๘
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๕๘

ก. ลิงค์ที่จัดตามสมมตินั้น หมายความอย่างไร? ยกอุทาหรณ์มาด้วย.................................................................................๕๘
ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?.........................................................................................................................๕๘
ค. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?....................................................................................................๕๘
ง. อุปสัค ๒๐ ตัว อะไรบ้าง? จงเขียนคําแปลมาด้วย..........................................................................................................๕๘
จ. สมนฺตา, อปฺเปว นาม แปลว่าอย่างไร? เป็นนิบาตบอกอะไร?........................................................................................๕๘

๔. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๕๙
ก. วิภัตติหมวดหิยัตตนี บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?....................................................................................................๕๙
ข. อัตตโนบท เป็นเคร่ืองหมายให้รู้กิริยาที่เป็นวาจกอะไร?.................................................................................................๕๙
ค. กิริยาศัพท์เช่นไร ชื่อเหตุกัตตุวาจก?...............................................................................................................................๕๙
ง. ปัจจัยในกัตตุวาจกมีเท่าไร? อะไรบ้าง?...........................................................................................................................๕๙
จ. ชานาติ ประกอบด้วยเคร่ืองปรุงอะไรบ้าง?.....................................................................................................................๕๙

๕. [จงตอบคําถามต่อไปนี้]..........................................................................................................................................................๕๙
ก. จงเขียนคําแปลวิเคราะห์ และบอกปัจจัย รูป และสาธนะมาดู......................................................................................๕๙
ก. อุทกํ ทธาตีติ อุทธิ..........................................................................................................................................................๕๙
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส..............................................................................................................................................๕๙
ค. สรติ เอตายาติ สติ, สรณํ วา สติ....................................................................................................................................๕๙
ข. ตุฏโฐ, ปมชฺช, สําเร็จรูปมาจากอะไร?.............................................................................................................................๕๙

๖. สมาสเช่นไร ชื่ออัพยยีภาวสมาส? ขตฺติยมาโน, ปญฺญาปโชโต, นิททฺรถํ, อาคตสมโณ (อาราโม) เป็นสมาสอะไร? จงตั้ง
วิเคราะห์และเขียนคําแปลมาดู....................................................................................................................................................๖๐
๗. ชาตาทติัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปณฺฑิตชาติโย, เวยฺยากรโณ, สีตาลุ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์
พร้อมทั้งเขียนคําแปลมาด้วย.......................................................................................................................................................๖๐

พ.ศ.๒๕๓๑....................................................................................................................................................... - ๖๑
๑. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อว่าอะไร? แปลว่าอย่างไร...............................................................................................................๖๑
๒. พยัญชนสนธิได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอตทโวจ, สทฺธีธ, อิธปฺปโมทติ ตดัต่ออย่างไร?.......................................๖๑
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๖๑

ก. นามศัพท์นั้นแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?.........................................................................................................................๖๑
ข. อิตถีลิงค์มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?...............................................................................................................................๖๑
ค. มโนคณะมีวิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภัตตินั้น คือเป็นอย่างไร? ยกตัวอย่างมาดดู้วย.............................................................๖๑
ง. อัพยยศัพท์ ได้แก่อะไรบ้าง?............................................................................................................................................๖๑
จ. ปัจจัยในอัพยยศัพท์นั้นลงที่ไหน? เป็นเคร่ืองหมายอะไร?..............................................................................................๖๑

๔. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๖๒
ก. วิภัตติหมวดภวิสสันติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?.................................................................................................๖๒
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ข. พุชฺฌติ ประกอบด้วยเคร่ืองปรุงอะไรบ้าง?.....................................................................................................................๖๒
ค. ธาตุเหล่าใดเรียกสกัมมธาตุ และอกัมมธาตุ?..................................................................................................................๖๒
ง. กิริยาศัพท์ใด ชื่อกัมมวาจก?...........................................................................................................................................๖๒
จ. เหตุกัตตุวาจก ลงปัจจัยอะไรบ้าง?..................................................................................................................................๖๒

๕. ก. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัย รูป และ สาธนะมาดู................................................................๖๒
(๑) วิเนติ เตนาติ วินโย.......................................................................................................................................................๖๒
(๒) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว...........................................................................................................................................๖๒
(๓) สยํ ภวตตีิ สยมฺภู...........................................................................................................................................................๖๒
ข. สุตฺวา ฉนฺโน แปลว่าอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?.....................................................................................................๖๒

๖. กัมมธารยสมาสมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? พนฺธนมุตโฺต (สตโฺต), สมณพฺราหฺมณา, สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์
และเขียนคําแปลมาด้วย..............................................................................................................................................................๖๒
๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ทสฺสนีโย, ตปสี, มาคโธ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคํา
แปลมาด้วย..................................................................................................................................................................................๖๓

พ.ศ.๒๕๓๒....................................................................................................................................................... - ๖๔
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้................................................................................................................................๖๔

ก. อักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้นมี ……………….. ตัว คือ ……………………...............................................................................๖๔
ข. สระมีมาตราเบา ………….. ตัวคือ …………………. ชื่อ ………………………..........................................................................๖๔
ค. สระอีก ๕ ตัว คือ ………………………… ชื่อ …………………................................................................................................๖๔

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์อะไรบ้าง? อิจฺเจวํ, อวํสิโร, จาตทฺุทสี เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?......................๖๔
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๖๔

ก. นามศัพท์นั้นแบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?.......................................................................................................................๖๔
ข. การันต์คืออะไร? ในปุงลิงค์มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................................๖๔
ค. สังขยาคืออะไร? ปกติสังขยากับปูรณสังขยา ต่างกันอย่างไรบ้าง?.................................................................................๖๔

๔. อาขยาตคืออะไร? ในอาขยาตนั้นท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? และในอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไร
บ้าง?............................................................................................................................................................................................๖๔
๕. สาธนะคืออะไร? สาธนะนั้นแบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? นายโก, ปารคู ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูป
วิเคราะห์มาดู...............................................................................................................................................................................๖๕
๖. วิเสสนบุพพบท กับ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีลักษณะต่างกันอย่างไร? จงยกตัวอย่างรูปวิเคราะห์มาประกอบคําถาม
ด้วย..............................................................................................................................................................................................๖๕
๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? มายาวี, คามตา, ทยาลุ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมกับเขียนคํา
แปลมาดูด้วย...............................................................................................................................................................................๖๕

พ.ศ.๒๕๓๓....................................................................................................................................................... - ๖๗
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้................................................................................................................................๖๗

ก. คําว่า “อักขระ”ๆ นั้น ว่าตามนักปราชญ์ท่านประสงค์ก็เป็น …… อย่าง ….. คือ ….......................................................๖๗
ข. ฐานที่ตั้งที่เกิดของอักขระมี …………………. คือ ……………………......................................................................................๖๗
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ค. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกว่า ………………….. ไดแ้ก่ พยัญชนะ ……………………….......................................................๖๗
ง. ลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้นั้น ดังนี้ ………………………...........................................................................๖๗
จ. พยัญชนะ ………………… ตัว คือ ……………… ถ้าอยู่หลัง พยัญชนะตัวอื่น ออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้า..............๖๗

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? อคฺยาคารํ, เอกมิทาหํ, เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่อ
อย่างไร?.......................................................................................................................................................................................๖๗
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๖๘

ก. นามที่แสดงลักษณะของนามนาม แบ่งเป็นกี่ชั้น? อะไรบ้าง?.........................................................................................๖๘
ข. วิภตัตินามนั้นมีกี่ตัว? แบ่งเป็นอย่างไร? อะไรบ้าง?........................................................................................................๖๘
ค. วิเสสนสัพพนามนั้น แบ่งเป็นกี่อย่าง? ได้แกศ่ัพท์พวกไหน?...........................................................................................๖๘
ง. อัพยยศัพท์ คือศัพท์จําพวกไหน? มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?..................................................................................................๖๘
จ. นิบาตนั้น สําหรับใช้ลงทีไ่หน? บอกถึงอะไร?.................................................................................................................๖๘

๔. ในอาขยาตนั้น ท่านแบ่งกาลที่เป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้อย่างไรบ้าง?............................................................๖๘
๕. ปัจจัยแห่งกิริยากิตก์จดัไว้อย่างไร? ปัจจัยตัวไหนบอกถึงอะไร? ธมฺมวาที, กตฺตา ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูป และสาธนะอะไร? 
จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู..............................................................................................................................................................๖๙
๖. ตัปปุริสมาส กับ กัมมธารยสมาส แปลกันอย่างไร? ขีณาสโว, สุวณฺณวณฺโณ เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู......๖๙
๗. ตทัสสัตถติัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? กาสาวํ, สุเมธโส, ทสฺสนีโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้ง
เขียนคําแปลมาดูด้วย..................................................................................................................................................................๖๙

พ.ศ.๒๕๓๔....................................................................................................................................................... - ๗๑
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๗๑

ก. กรณ์ที่ทําอักขระมี…………..คือ………………………............................................................................................................๗๑
ข. อักขระ ๔๑ ตัว แมต้่างกันโดยฐานที่เกิดเป็นต้น ก็เป็น……อย่าง คือ เป็น……………......................................................๗๑

๒. สนธิกิริโยปกรณ์ วิธีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? อตตฺทตฺโถ และ ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่อ
อย่างไร?.......................................................................................................................................................................................๗๑
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๗๑

ก. นามศัพท์ในภาษาบาลีนั้น ท่านแบ่งลิงค์ไว้กี่อย่าง? อะไรบ้าง?.......................................................................................๗๑
ข. ศัพท์ที่เป็นเคร่ืองกําหนดนับนามนาม ชื่อว่าอะไร? แบ่งเป็นกี่อย่าง? คืออะไร?.............................................................๗๑

๔. วิภตัติอาขยาตนั้น ท่านจําแนกไว้เพื่อเป็นเคร่ืองหมายให้รู้ถึงอะไร? จัดเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง?............................................๗๑
๕. คําว่า “กติก์” นั้น เป็นชื่อของอะไร? แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ธมฺมจารี และ ทุกฺกรํ ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะ
อะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู..................................................................................................................................................๗๒
๖. สมาสในบาลีภาษา ว่าโดยกิจมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? สญฺชาตสํเวโค และ เอกรตตฺิวาโส เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์
มาดู..............................................................................................................................................................................................๗๒
๗. สามัญญตทัธิต แบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ภาคิเนยฺโย และ คุณวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อม
ทั้งเขียนคําแปลมาดูด้วย..............................................................................................................................................................๗๒

พ.ศ.๒๕๓๕....................................................................................................................................................... - ๗๓
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้................................................................................................................................๗๓
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ก. คําว่า อักขระๆ นั้น ว่าตามที่นักปราชญท์่านประสงค์ ก็เป็น ๒ อย่าง คือ………….........................................................๗๓
ข. อักขระที่เหลือจากสระนั้น……………..ตัว มี………..ชื่อว่า…………………….........................................................................๗๓

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ปโรสหสฺสํ, อิจฺเจวํ, ยถายิทํ เป็นสนธิอะไร? ตัดต่ออย่างไร?........๗๓
๓. คําว่า นาม, นามนาม, ลิงค์, วจนะ, วิภตัติ คืออะไร? มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?...............................................................๗๓
๔. กิริยาอาขยาต นั้น ท่านแบ่งกาลที่เป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง? และแบ่งกาลให้ละเอียดออกอีกอย่างละเท่าไร? อะไร
บ้าง?............................................................................................................................................................................................๗๔
๕. สาธนะคืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สาวโก, สุภโร ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู....๗๔
๖. ตัปปุริสสมาส กับ กัมมธารยสมาส ต่างกันอย่างไร? นิททฺรถํ, ธมฺมจกฺกํ, สราชิกา (ปริสา) เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูป
วิเคราะห์มาดู...............................................................................................................................................................................๗๔
๗. ในปูรณตทัธิต มีปัจจัยกี่ตัว อะไรบ้าง? สากฺยปุตฺติโก, โทวาริโก, ชนตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์
พร้อมทั้งเขียนคําแปลมาดูด้วย....................................................................................................................................................๗๕

พ.ศ.๒๕๓๖....................................................................................................................................................... - ๗๖
๑. สระในภาษาบาลีจัดเป็นคู่ ได้เท่าไร? อะไรบ้าง? สระไหนจัดเป็นสังยุตตสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่ออย่างนั้น?.................๗๖
๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงลงอาคมได้ จงยกตัวอย่างมาดู..................................................................๗๖
๓. ศัพท์เช่นไร เรียกว่า อัพยยศัพท์ และใช้อย่างไร? จงแจก ราช ศัพทด์้วยวิภตัติทั้ง ๗ มาดู.....................................................๗๖
๔. วิภตัติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? วิภัตตินั้นๆ บอกกาลอะไร? ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? จงเขียนวิภตัติหมวด กาลาติปัตติ
มาด.ู.............................................................................................................................................................................................๗๖
๕. รูปวิเคราะห์ข้างท้ายนี้ เป็นรูป สาธนะ ปัจจัยอะไร? และแปลว่าอย่างไร?.............................................................................๗๗

ก. ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที..........................................................................................................................................๗๗
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส..............................................................................................................................................๗๗
ค. สุเขน ภริยตีติ สุภโร........................................................................................................................................................๗๗

๖. สมาสในภาษาบาลีมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ศัพทต์่อไปนี้คือ อสโม, ธมฺมจกฺกํ, นทิฺทรถํ เป็นสมาสอะไร? และมีรูปวิเคราะห์
อย่างไร?.......................................................................................................................................................................................๗๗
๗. ตทัสสัตถติัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะหข์้างท้ายนี้ เป็นตทัธิตอะไร? ลงปัจจัยอะไร? และแปลว่าอย่างไร?.....๗๘

๑. ทฺวาเร นิยุตฺโต โทวาริโก.................................................................................................................................................๗๘
๒. อภิชฌฺา อสฺส ปกติ อภิชฺฌาลุ.........................................................................................................................................๗๘
๓. มธุ อสฺส อตฺถตีิ มธุโร......................................................................................................................................................๗๘

พ.ศ.๒๕๓๗....................................................................................................................................................... - ๗๙
๑. จงตอบตามแบบ ในประโยคคําถาม ดังต่อไปนี้......................................................................................................................๗๙

ก. ลักษณะที่ประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้นั้น มีอย่างไร?..................................................................................................๗๙
ข. ในบาลีภาษามีวิธีต่ออะไรให้เนื่องกันด้วยอะไร? เพื่อประโยชน์อะไร? เอตทโวจ, ตสฺมาติห เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่อ
อย่างไร?..............................................................................................................................................................................๗๙

๒. จงเติมข้อความที่ถกูต้องตามแบบ ลงในช่องว่าง ในข้อความดังต่อไปนี้.................................................................................๗๙
ก. นามศัพท์ ในบาลีภาษานั้น ท่านแบ่งเป็นลิงค์………คือ……………………...........................................................................๗๙
ข. ศัพท์ที่เป็นเคร่ืองกําหนดนับนามนามชื่อ……….แบ่งเป็น……..คือ…………........................................................................๗๙
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๓. สัพพนามเป็นนามประเภทไหน? แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ศัพท์เหล่านี้ คือ ต, เอกจฺจ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทไหน?
....................................................................................................................................................................................................๗๙
๔. วาจกคืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? และกุลบุตรจะกําหนดวาจกไดแ้ม่นยํา ต้องอาศัยอะไรเป็นเคร่ืองกําหนด? 
จงตอบตามแบบ..........................................................................................................................................................................๘๐
๕. รูปวิเคราะห์ข้างท้ายนี้ เป็นรูป สาธนะ ปัจจัย อะไร? และแปลว่าอย่างไร?...........................................................................๘๐

ก. ภิกฺขติ สีเลนาติ ภิกขฺุ......................................................................................................................................................๘๐
ข. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ............................................................................................................................................................๘๐

๖. กัมมธารยสมาส กับทิคุสมาส ต่างกันอย่างไร? มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง? สพฺพรตฺติโสภโณ (จนโฺท), อาคตสมโณ (อาราโม) 
เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู...................................................................................................................................๘๐
๗. ตทัสสัตถติัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? มธุโร, อฑฺฒเตยฺโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคํา
แปลมาด.ู.....................................................................................................................................................................................๘๐

พ.ศ.๒๕๓๘....................................................................................................................................................... - ๘๒
๑. บาลีไวยากรณ์นี้ แบ่งเป็น……………ภาคก่อน คือ……………………………………..........................................................................๘๒
๒. คําพูดที่ท่านจัดเป็นลิงค์ และวจนะ ดังนี้นั้นต้องอาศัย…………………….ช่วยอุปถัมภ์. วิภัตตินั้นม…ี……….ตัว แบ่ง
เป็น……………………......................................................................................................................................................................๘๒
๓. อุปสัคนั้น สําหรับใช้……………………….นาม และกิริยา ให้……………………………….ขึ้น นิบาต นั้นสําหรับลง………………นาม
ศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง. ปัจจัยนั้น ลงท้าย…………เป็นเคร่ืองหมาย…………..............................................................................๘๒
๔. ศัพท์กล่าวกิริยาคือ………… เป็นต้นว่า…………………………..ชื่อว่า………………… ใน…………….ท่าน
ประกอบ…………………………………………………..ให้ชัดเจน............................................................................................................๘๒
๕. กติก์นั้น แบ่งออกเป็น……………ก่อน คือ เป็น……………….. เป็น……………… กติก์ทั้ง……..อย่างนี้ ล้วนมี……………เป็นที่ตั้งทั้ง
ส้ิน...............................................................................................................................................................................................๘๒
๖. สมาสในภาษาบาลี ว่าโดยกิจมี……..อย่าง คือ สมาส……………….เสียแล้ว เรียกว่า……………… สมาส………………………..วิภัตติ 
เรียกว่า…………………….................................................................................................................................................................๘๓
๗. ตัทธิตนั้น โดยสังเขปแบ่งออกเป็น………………........................................................................................................................๘๓

พ.ศ.๒๕๓๙....................................................................................................................................................... - ๘๔
๑. อักขระที่เหลือจากสระนั้น………….ตัว มี……….เป็นต้น มี……………..เป็นที่สุด ชื่อ………………................................................๘๔
๒. ใน…………สนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์…………ครบทั้ง…………ขาดแต…่…………….อย่างเดียว......................................................๘๔
๓. ในปุงลิงค์ ในอิตถีลิงค์ ในนปุงสกลิงค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?........................................................................................๘๔
๔. ในอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................................๘๔
๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบนามกิตก์นั้น จดัเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?...........................................................................................๘๔
๖. ตัปปุริสสมาสนี้ มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?.....................................................................................................................................๘๔
๗. เมื่อลงปัจจัยที่มี …… ถ้าสระที่อยู่หน้าศัพท์เป็น …… ล้วน ไม่มี ……………… อยู่เบ้ืองหลัง ต้อง …… คือทีฆะ …… เป็น …… 
วิการ …… เป็น …… อุ …… โอ.....................................................................................................................................................๘๔

พ.ศ.๒๕๔๐....................................................................................................................................................... - ๘๕
๑. อะไรชื่อว่าพยัญชนะ? พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?....................................................................๘๕
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๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ตาสาหํ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?......................................๘๕
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๘๕

ก. คุณนามแบ่งออกเป็นกี่ชั้น? อะไรบ้าง?...........................................................................................................................๘๕
ข. คุณนามและสัพพนาม เป็นได้กี่ลิงค์?..............................................................................................................................๘๕
ค. คําว่า ยโส ในคําว่า ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย เป็นวิภัตติอะไร? ทําตัวอย่างไร?.................................................................๘๕
ง. ปุงลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?.................................................................................................................................๘๕
จ. ตั้งแต่ ทฺวิ จนถึง อฏฺฐารส เป็นวจนะและลิงค์อะไร?......................................................................................................๘๕

๔. จงตอบคําถามต่อไปนี้มาด.ู.....................................................................................................................................................๘๖
ก. ปัจจุบันกาล จดัเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?...........................................................................................................................๘๖
ข. วิภตัติหมวดอัชชัตตนี บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?.................................................................................................๘๖
ค. กิริยาศัพท์ใด ชื่อเหตุกัมมวาจก?....................................................................................................................................๘๖

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย.................................................................๘๖
ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู..................................................................................................................................................๘๖
ข. สิกฺขิยตีติ สิกขฺา...............................................................................................................................................................๘๖
ค. สํวณฺณิยติ เอตายาติ สํวณฺณนา......................................................................................................................................๘๖

๖. ทวันทวสมาส กับ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส แปลกกันอย่างไร?...................................................................................๘๖
๗. ภาวตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?.....................................................................................................................................๘๖

พ.ศ.๒๕๔๑....................................................................................................................................................... - ๘๗
๑. ในเบ้ืองต้น ผู้ศึกษาบาลี จําต้องมีความเข้าใจในเร่ืองของไวยากรณ์ให้ดีเสียก่อน อยากทราบว่า อักขรวิธี ว่าด้วยอะไร? จัด
เป็น ๒ อย่าง มีอะไรบ้างในแต่ละอย่าง? กล่าวถึงเร่ืองอะไร?......................................................................................................๘๗
๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อิจฺเจวํ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่อ อย่างไร?.....................................๘๗
๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๘๗

ก. นามศัพท์ในภาษาบาลีนั้น ท่านแบ่งเป็นกี่ลิงค์? อะไรบ้าง?............................................................................................๘๗
ข. ลิงคท์ี่จัดตามสมมตินั้นท่านหมายความว่าอย่างไร? ยกอุทาหรณ์มาดูด้วย.....................................................................๘๗
ค. จงยกตัวอย่างนามนามที่เป็นลิงค์เดียวมาดูอย่างละ ๕ ศัพท์..........................................................................................๘๗

๔. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๘๗
ก. วิภัตติอาขยาต เป็นเคร่ืองหมายให้รู้อะไร?.....................................................................................................................๘๗
ข. วิภตัติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? และในหมวดนั้นๆ บอกกาลอะไร?..............................................................................๘๗

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบนามกิตก์นั้น จดัเป็นกี่พวก? และแต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?........................................................๘๘
๖. สัมภาวนบุพพบท กับ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส ท่านแสดงลักษณะของบทหน้าและบทหลังต่างกันอย่างไร? จงยก
ตัวอย่างมาประกอบด้วย..............................................................................................................................................................๘๘
๗. ในโคตตตทัธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? ปัจจัยเหล่านั้น เมื่อลงแล้วต้องทําอย่างไรบ้าง?......................................................๘๘

พ.ศ.๒๕๔๒....................................................................................................................................................... - ๘๙
๑. พยัญชนะในบาลีภาษา มีเท่าไร? พยัญชนะไหนจัดเป็น อโฆสะ, โฆสะ, สถิล และ ธนิต?......................................................๘๙
๒. อาเทสสนธิกิริโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? โนเหตํ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?...........................๘๙
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๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๘๙
ก. สัพพนามคืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?.........................................................................................................................๘๙
ข. ย, อญฺญ, ตุมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?....................................................................................................................๘๙

๔. ธาตุคืออะไร? ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?......................................................................................................๘๙
๕. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๙๐

ก. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า กัตตุสาธนะ และ กรณสาธนะ? สาธนะเหล่านี้ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?.................................๙๐
ข. กติปัจจัย ในกิริยากิตก์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?.........................................................................๙๐

๖. อะไรชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จตุททฺิสํ, กตปุญโฺญ (ปุริโส) เป็นสมาสอะไร? จงตั้ง
วิเคราะห์มาด.ู..............................................................................................................................................................................๙๐
๗. สมุหตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?....................................................................................................................................๙๐

พ.ศ.๒๕๔๓....................................................................................................................................................... - ๙๑
๑. บาลีไวยากรณ์ แบ่งเป็น ๔ ภาค มีอะไรบ้าง? และในภาคนั้นๆ ว่าด้วยเร่ืองอะไร?................................................................๙๑
๒. อะไรเรียกว่าสนธิ? ในสนธิ การต่อมี ๒ อย่าง อะไรบ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่าง มาประกอบด้วย?.............................๙๑
๓. จงแจก อาจริย (อาจารย์) ด้วย อ การันต์ในปุงลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอย่าง ปุริส (บุรุษ) มาด.ู......................................................๙๑
๔. อะไรชื่อว่าอาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? จงเขียนวิภตัติหมวดกาลาติปัตติ ฝ่ายปรัสบท มาดู........๙๑
๕. ข้อความว่า “วิภตัติแห่งกิริยากิตก์นั้น ไม่มีแผนกหนึ่งเหมือนวิภัตติอาขยาต ใช้วิภตัตินาม ถ้านามศัพท์เป็นวิภัตตแิละวจนะ
อันใด กิริยากิตก์ก็เป็นวิภัตติ และวจนะอันนั้นตาม” เท่าทีท่่านอธิบายไว้อย่างนี้ ขอให้ยกตัวอย่าง (ตามแบบ) มาให้ดู ๒ 
ตัวอย่าง?......................................................................................................................................................................................๙๒
๖. อะไรชื่อว่าทวันทวสมาส? ทวันทวสมาสนั้นมี ๒ อย่าง อะไรบ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่างมาประกอบด้วย..................๙๒
๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คืออะไร? ในปัจจัยทั้ง ๒ ตัวนั้น มีวิธีใช้อย่างไร? จงยกตัวอย่างมาประกอบด้วย..................๙๒

พ.ศ.๒๕๔๔....................................................................................................................................................... - ๙๓
๑. คําว่าอักขระๆ นั้นว่าตามที่นักปราชญ์ท่านประสงค์ แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?.................................................................๙๓
๒. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกว่าอะไร? ที่มีเสียงไม่ก้อง เรียกว่าอะไร?.....................................................................................๙๓
๓. นามนามแบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?.....................................................................................................................................๙๓
๔. ในกิริยาอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง?.......................................................................................๙๓
๕. กติก์นั้น เป็นชื่อของศัพท์ประเภทไหน? มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?...............................................................................................๙๓
๖. กัมธารยสมาส ได้แก่ศัพท์ประเภทไหน?.................................................................................................................................๙๓
๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?.................................................................................................................................๙๓

พ.ศ.๒๕๔๕....................................................................................................................................................... - ๙๔
๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?.......................................................................................................๙๔
๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?......................................................................................................................๙๔
๓. สัพพนามคืออะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? เอต อญฺญ อมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?................................................๙๔
๔. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้..................................................................................................................................๙๔

กิริยาศัพท์ใดกล่าว …………………………………………………………………………. กิริยาศัพท์นั้นชื่อว่าเหตุกัตตุวาจก, มีอทุาหรณ์
ว่า ……………………………………….. ในเหตุกัตตุวาจกนั้น ลงปัจจัย …………….ตัวคือ ……………………………..........................๙๔
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๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกิริยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก? แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง? บอกกาลอะไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูป
และสาธนะอะไร?........................................................................................................................................................................๙๔

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.......................................................................................................................................................๙๔
ข. ภญฺุชิตพฺพนฺติ โภชนํ........................................................................................................................................................๙๔

๖. อะไรชื่อทวันทวสมาส? และทวันทวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จนฺทิมสุริยา, สมถวิปสฺสนํ จัดเป็นอย่างไหน?.................๙๕
๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปณฺฑิตตโร, เสยฺโย, เชฏฺโฐ ลงปัจจัยตัวไหน?........................................................๙๕

พ.ศ.๒๕๔๖....................................................................................................................................................... - ๙๖
๑. อักขระที่ใช้ในภาษาบาลีมีเท่าไร? อะไรบ้าง? พวกไหนได้ชื่อว่า สระ ทีฆะ และ รัสสะ?........................................................๙๖
๒. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๙๖

ก. อะไรเรียกว่าสนธิ?...........................................................................................................................................................๙๖
ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?ddd...........................................................................................๙๖

๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ตั้งแต่ไหนเป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว....................................๙๖
๔. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๙๖

ก. วิภัตติหมวดอัชชตัตนี บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?.................................................................................................๙๖
ข. ปัจจัยในกัตตุวาจกมีเท่าไร? อะไรบ้าง?..........................................................................................................................๙๖

๕. ศัพท์เช่นไรชื่อกรณสาธนะ? และสาธนะนี้ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?.....๙๖
ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี...........................................................................................................................................๙๖
ข. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.......................................................................................................................................................๙๖

๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหต์่อไปนี.้.................................................................................................................................๙๗
ก. ปญฺจ อินทฺฺริยานิ ปญฺจินทฺฺริยํ..........................................................................................................................................๙๗
ข. ทรถสฺส อภาโว นทิฺทรถํ..................................................................................................................................................๙๗
ค. สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ..................................................................................................................................................๙๗
ง. สญฺชาโต สํเวโค ยสฺส, โส สญฺชาตสํเวโค (ชโน)...............................................................................................................๙๗
จ. ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ..............................................................................................................................................๙๗

๗. ในชาตาทิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สากุณิโก, ปุริโม, สุเมธโส ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?..................................๙๗
พ.ศ.๒๕๔๗....................................................................................................................................................... - ๙๘

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้................................................................................................................................๙๘
ก. ฐานทีต่ั้งที่เกิดของอักขระ มี ………………… คือ ………………...........................................................................................๙๘
ข. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกว่า ……………ได้แก่พยัญชนะ ……………..............................................................................๙๘

๒. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๙๘
ก. ในสรสนธิ อาเทโส มีเท่าไร? อะไรบ้าง?..........................................................................................................................๙๘
ข. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?....................................................................................................๙๘

๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้............................................................................................................................................................๙๘
ก. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า อัพยยศัพท์?.....................................................................................................................................๙๘
ข. นิบาตต่อไปนี้บอกอะไร? เสฺว พหิทฺธา อิว น สเจ...........................................................................................................๙๘
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๔. บุรุษในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จะทราบบุรุษได้ต้องอาศัยอะไร? จงเขียนวิภตัติ หมวดอัชชตัตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบท 
มาด.ู.............................................................................................................................................................................................๙๘
๕. ศัพท์เช่นไรชื่อว่าอธิกรณสาธนะ? และสาธนะนี้ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
....................................................................................................................................................................................................๙๙

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ..................................................................................................................................................๙๙
ข. วิเนติ เตนาติ วินโย.........................................................................................................................................................๙๙

๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหต์่อไปนี.้.................................................................................................................................๙๙
ก. ญาณํ จกฺขุ อิว ญาณจกฺขุ...............................................................................................................................................๙๙
ข. พนฺธนา มุตโฺต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต)................................................................................................................................๙๙
ค. ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ.....................................................................................................................................๙๙
ง. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)...............................................................................................................................๙๙
จ. นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก...........................................................................................................................................๙๙

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ทฺวาทสี, ปญฺญวา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?.....................................๙๙
พ.ศ.๒๕๔๘.................................................................................................................................................... - ๑๐๐

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๐๐
ก. อักขรวิธี ว่าด้วยอักษรจัดเป็น ๒ คือ …………………………………………….......................................................................๑๐๐
ข. กรณ์ทีท่ําอักขระ มี ๔ คือ ………………………………………………………….........................................................................๑๐๐

๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร? ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?.......................................................................๑๐๐
๓. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? วจนะนั้นมีเคร่ืองหมายให้แปลกกันที่ไหน?.....................................๑๐๐
๔. วิภตัติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? หมวดนั้นๆ บอกกาลอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู..........๑๐๐
๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและ
สาธนะอะไร?.............................................................................................................................................................................๑๐๑

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ....................................................................................................................................................๑๐๑
ข. ภญฺุชิตพฺพนฺติ โภชนํ.....................................................................................................................................................๑๐๑

๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหต์่อไปนี.้...............................................................................................................................๑๐๑
ก. สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ สีตสมฏฺฐํ (ฐานํ)...............................................................................................................................๑๐๑
ข. สห มจฺฉเรน ยํ, วตตฺตีติ สมจฺเฉรํ (จิตตฺํ)......................................................................................................................๑๐๑
ค. สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทกฺุขํ................................................................................................................................................๑๐๑
ง. สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา.......................................................................................................................๑๐๑
จ. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม)...............................................................................................................๑๐๑

๗. ในโคตตตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, สติมา, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?.......................................๑๐๑
พ.ศ.๒๕๔๘ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๐๒

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...............................................................................................................................๑๐๒
ก. พยัญชนะอวรรค มี………………….ตัว คือ…………………................................................................................................๑๐๒
ข. ฐานที่ตั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ………………….........................................................................................................๑๐๒
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๒. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๐๒
ก. สนธิ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?.............................................................................................................................................๑๐๒
ข. พยัญชนะอาคม มีเท่าไร? อะไรบ้าง?...........................................................................................................................๑๐๒

๓. วิภตัตินามนั้นมีกี่ตัว? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................................................................๑๐๒
๔. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๐๒

ก. กิริยาศัพท์เช่นไร ชื่อกัมมวาจก?..................................................................................................................................๑๐๒
ข. ปัจจัยในเหตุกตัตุวาจก มีเท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................................................................๑๐๒

๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบธาตุมี รฺ หรือ สฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ. 
รูปวิเคราะหต์่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?..........................................................................................................................๑๐๓

ก. ธมฺมํ วตฺตุํ สีลมสฺสาติ ธมฺมวาที....................................................................................................................................๑๐๓
ข. สิกฺขนํ สิกฺขา................................................................................................................................................................๑๐๓

๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหต์่อไปนี.้...............................................................................................................................๑๐๓
ก. รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต...............................................................................................................................................๑๐๓
ข. พทฺุโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ............................................................................................................................................๑๐๓
ค. ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ...........................................................................................................................................๑๐๓
ง. กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส)...........................................................................................................................๑๐๓
จ. นครสฺส พหิ พหินครํ....................................................................................................................................................๑๐๓

๗. ในตทัสสัตถิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สุขี, อโยมยํ, นาวิโก ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?....................................๑๐๓
พ.ศ.๒๕๔๙.................................................................................................................................................... - ๑๐๔

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๐๔
ก. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น……………ภาค คือ…………………...............................................................................................๑๐๔
ข. สระมีมาตราเบา……………….ตัว คือ…………….ชื่อว่า รัสสะ..........................................................................................๑๐๔

๒. อาเทสในสรสนธิมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร?.......................................................................................๑๐๔
๓. อะไรจัดเป็นนามนาม? แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? และนามนามนั้นเป็นได้กี่ลิงค์?.....................................................๑๐๔
๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่าอาขยาต? ในอาขยาตนั้นท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? จงเขียนวิภตัติหมวดภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบ
ทมาดู........................................................................................................................................................................................๑๐๔
๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่ากัตตุสาธนะ? และกตัตุสาธนะนั้นท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? กิริยากิตก์คือ ติณฺโณ, ปมชฺช แปลว่า
อย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?...............................................................................................................................................๑๐๔
๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺโตปาสาทํ, นิททฺรถํ จดัเป็นอย่างไหน?
..................................................................................................................................................................................................๑๐๕
๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สามญฺญํ, นาวิโก, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?..................................๑๐๕

พ.ศ.๒๕๔๙ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๐๖
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๐๖

ก. สระที่เป็น………………..ชื่อ ครุ มีเสียงหนัก...................................................................................................................๑๐๖
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ………………….. เรียกว่า ทันโตฏฐชะ............................................................................................๑๐๖
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๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร?................................................................๑๐๖
๓. อะไรจัดเป็นคุณนาม? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?...............................................................................................................๑๐๖
๔. ธาตุคืออะไร? ธาตุนั้นท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?.......................................................................................๑๐๖
๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้เท่าไร? และแบ่งให้ละเอียดออกอีกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?....................................๑๐๖
๖. สมาสเช่นไร ชื่อพหุพพิหิสมาส? และพหุพพิหิสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะหต์่อไปนี้จัดเป็นพหุพพิหิสมาสอะไร?
..................................................................................................................................................................................................๑๐๗

ก. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)............................................................................................................................๑๐๗
ข. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม)...............................................................................................................๑๐๗

๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สหายตา ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?...........................................................๑๐๗
พ.ศ.๒๕๕๐.................................................................................................................................................... - ๑๐๘

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๐๘
อักขระที่เหลือจากสระมี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุดชื่อ…………………………….แปลว่า………………………..… มี……..… ตัว 
แบ่งเป็น………..พวก คือ……………………………..................................................................................................................๑๐๘

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? โนเหตํ เป็นสนธิอะไร?............................................................................๑๐๘
๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า อัพยยศัพท์? ได้แกศ่ัพท์จําพวกไหนบ้าง? เฉพาะอุปสัคใช้อย่างไร?......................................................๑๐๘
๔. อะไรจัดเป็นวาจก? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภตัติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู......................................๑๐๘
๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่าอธิกรณสาธนะ? และอธิกรณสาธนะนั้น ท่านบัญญตัิให้แปลว่าอย่างไร? กิริยากิตก์ คือ หฏฺโฐ, ปหาย แปล
ว่าอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?...........................................................................................................................................๑๐๙
๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่าทวันทวสมาส? และทวันทวสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สมณพฺราหฺมณา, ปตตฺจีวรํ จัดเป็นอย่างไหน?
..................................................................................................................................................................................................๑๐๙
๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ชนตา, สติมา, จตตฺุโถ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?........................................๑๐๙

พ.ศ.๒๕๕๐ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๑๐
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๑๐

ก. สระที่เป็น……………………………………..ชื่อลหุ มีเสียงเบา.............................................................................................๑๑๐
ข. อักขระ ๘ ตัวนี้ คือ……………………….เกิดในคอ เรียกว่า กัณฐชะ................................................................................๑๑๐

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อิธปฺปโมทติ เป็นสนธิอะไร?...........................................................๑๑๐
๓. จงแจก ขตฺติย (กษัตริย์) ด้วย อ การันต์ในปุลิงค์ ซ่ึงมีวิธีแจกอย่าง ปุริส (บุรุษ) มาด.ู........................................................๑๑๐
๔. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๑๐

กิริยาศัพท์ใด กล่าว…………………………………. กิริยาศัพท์นั้น ชื่อว่าเหตุกัมมวาจก, มีอุทาหรณ์ว่า………………................๑๑๐
๕. ต ปัจจัย ในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี ธฺ และ ภฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?........................................................................................................๑๑๑

ก. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส...........................................................................................................................................๑๑๑
ข. สรณํ สติ.......................................................................................................................................................................๑๑๑

๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหต์่อไปนี.้...............................................................................................................................๑๑๑
ก. อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร............................................................................................................................................๑๑๑
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ข. จตสฺโส ทิสา จตุททฺิสํ...................................................................................................................................................๑๑๑
ค. พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตโฺต..........................................................................................................................................๑๑๑
ง. ภตตฺสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ............................................................................................................................................๑๑๑
จ. สนฺตํ จติฺตํ ยสฺส, โส สนฺตจิตโฺต (ภกิฺขุ).........................................................................................................................๑๑๑

๗. ในปูรณตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สตฺตโม, ราชคหิโก, มทุุตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตอะไร?................................๑๑๑
พ.ศ.๒๕๕๑.................................................................................................................................................... - ๑๑๒

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๑๒
พยัญชนะที…่………..ในวรรคทั้ง ๕ คือ…………………………..และ ส ๑๑ ตัวนี้ เป็น อโฆสะ, พยัญชนะที่…………..ในวรรคทั้ง 
๕ คือ ………………..และ………………..๒๑ ตัวนี้ เป็นโฆสะ.................................................................................................๑๑๒

๒. ในสรสนธิ วิการมีเท่าไร? อะไรบ้าง? พุทฺธานสาสนํ เป็นสนธิอะไร?....................................................................................๑๑๒
๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จงแจก จตุ ศัพท์ (สังขยา) เฉพาะอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
..................................................................................................................................................................................................๑๑๒
๔. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๑๒

ก. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?...........................................................................................๑๑๒
ข. เหตุกัมมวาจก ลงปัจจัยอะไรบ้าง?...............................................................................................................................๑๑๒

๕. ในกิริยากิตกแ์บ่ง กาลที่เป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะหต์่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?.........................๑๑๓
ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี........................................................................................................................................๑๑๓
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.......................................................................................................................................................๑๑๓

๖. อะไรชื่อว่า กัมมธารยสมาส? และกัมมธารยสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? พุทฺธรตนํ, ปญฺญาปาสาโท จัดเป็นอย่างไหน?.๑๑๓
๗. อะไรเรียกว่า ตทัธิต? โดยสังเขปแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? สุเมธโส, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?......................๑๑๓

พ.ศ.๒๕๕๑ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๑๔
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...............................................................................................................................๑๑๔

อักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้น มี……………………..ตัว คือ………………………………………….. ๘ ตัวนี้ 
ชื่อ…………………………………………… ๓๓ ตัวนี้ ชื่อ………………………………………...............................................................๑๑๔

๒. สนธิกิริโยปกรณ์ คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................................................๑๑๔
๓. สัพพนาม คืออะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................................................๑๑๔
๔. อะไรจัดเป็นวาจก? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?...................................................................................................................๑๑๔
๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่ากัมมธารยสมาส? และกัมมธารยสมาสนั้น ท่านบัญญตัิให้แปลว่าอย่างไร?..............................................๑๑๔
๖. อะไรชื่อว่าสมาส? และสมาสนั้นว่าโดยชื่อ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?..........................................................................................๑๑๔
๗. ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?...........................................................................................................................๑๑๔

พ.ศ.๒๕๕๒.................................................................................................................................................... - ๑๑๕
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๑๕

ก. พยัญชนะ ๘ ตัวนี้ คือ………………… เรียกว่า อวรรค เพราะ……………………….............................................................๑๑๕
ข. อักขระ ๗ ตัวนี้ คือ…………….. เกิดที่ฟัน เรียกว่า…………………………...........................................................................๑๑๕

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จาตุททฺสี จัดเป็นอย่างไหน?......................................................................๑๑๕

[24]



๓. ในบาลีภาษานั้น ท่านแบ่งลิงค์เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? นามนามเป็นได้กี่ลิงค์?....................................................................๑๑๕
๔. ในอาขยาตนั้น ท่านแบ่งบทเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? แต่ละบทเป็นเคร่ืองหมายให้รู้อะไร?...................................................๑๑๕
๕. ศัพท์เช่นไรชื่อสาธนะ? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? นายโก, โภชนํ จดัเป็นสาธนะอะไร?...............................................................๑๑๕
๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหต์่อไปนี.้...............................................................................................................................๑๑๖

ก. สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ...............................................................................................................................................๑๑๖
ข. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ................................................................................................................................๑๑๖
ค. น อริโย อนริโย............................................................................................................................................................๑๑๖
ง. ปาสาทสฺส อนโฺต อนฺโตปาสาทํ....................................................................................................................................๑๑๖
จ. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)............................................................................................................................๑๑๖

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? พนฺธนียํ, อโยมยํ, ฉฏโฺฐ ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตอะไร?....................................๑๑๖
พ.ศ.๒๕๕๒ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๑๗

๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...............................................................................................................................๑๑๗
สระมีมาตราเบา……………………………ตัว คือ…………………….ชื่อ………………………………..................................................๑๑๗

๒. อะไรเรียกว่าสนธิ? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?...............................................................................................................................๑๑๗
๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า มโนคณะ? จงแจก ปิตุ ศัพท์ ด้วยวิภตัติทั้ง ๗ มาดู..............................................................................๑๑๗
๔. กิริยาศัพท์เช่นไร ชื่อเหตุกัตตุวาจก? จงเขียนวิภตัติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู................................................๑๑๗
๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตซุึ่งมี มฺ หรือ หฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
มาประกอบ...............................................................................................................................................................................๑๑๘
๖. อะไรชื่อตัปปุริสสมาส? ตัปปุริสสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? คามคโต (ปุริโส), รุกฺขสาขา จัดเป็นอย่างไหน?.................๑๑๘
๗. ในตทัสสัตถิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สามเณโร, มาคโธ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?........................๑๑๘

พ.ศ.๒๕๕๓.................................................................................................................................................... - ๑๑๙
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...............................................................................................................................๑๑๙

อักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้น ๔๑ ตัว คือ………………………. ๘ ตัวนี้ ……………… สระ, 
……………………………………………………………………………..๓๓ ตัวนี้ ชื่อพยัญชนะ.............................................................๑๑๙

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?.................................................................................................................๑๑๙
๓. ศัพท์เช่นไรชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จงแจก จตุ ศัพท์ (เฉพาะอิตถีลิงค์) ด้วยวิภัตตทิั้ง ๗ มาดู..............๑๑๙
๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า อาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?..........................................................................๑๑๙
๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า กัมมสาธนะ? และกัมมสาธนะนั้น ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?.........................................................๑๑๙
๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่า พหุพพิหิสมาส? และพหุพพิหิสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................๑๒๐
๗. ในชาตาทิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ราชคหิโก, มชฺฌโิม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน?.............................๑๒๐

พ.ศ.๒๕๕๓ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๒๑
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องในช่องว่างต่อไปนี้...................................................................................................................................๑๒๑

อักขระที่เหลือจากนั้น……………..ตัว ม…ี………………………………………….… ชื่อว่า…………… แปลว่า…………………………. .๑๒๑
๒. การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?...................................................................................................๑๒๑

[25]



๓. คําพูดในบาลีภาษานั้นเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? วจนะนั้น มีเคร่ืองหมายให้แปลกกันที่ไหน? จงแจก ภควนฺตุ ศัพท์ ด้วย
วิภัตตทิั้ง ๗ มาดู.......................................................................................................................................................................๑๒๑
๔. วิภตัติอาขยาตเป็นเคร่ืองหมายให้รู้อะไรบ้าง? วิภัตตไิหนเมื่อลงแล้วต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัยเป็น อา ในหมวดธาตุทั้งปวง?
..................................................................................................................................................................................................๑๒๑
๕. กิริยากิตก์ต่อไปนี้ คือ ภุตฺโต, นิกฺขมฺม แปลว่าอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?..................................................................๑๒๑
๖. อะไรชื่อว่าสมาส? สมาสนั้น ว่าโดยกิจและโดยชื่อ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?..............................................................................๑๒๒
๗. ในตทัสสัตถิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ทสฺสนีโย, ฉฏฺโฐ, อายสฺมา ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตอะไร?..........................๑๒๒

พ.ศ.๒๕๕๔.................................................................................................................................................... - ๑๒๓
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องในช่องว่างต่อไปนี้...................................................................................................................................๑๒๓

ฐานทีต่ั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ………………………………………………………………………..................................................๑๒๓
ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ……………………………เรียกว่า…………………………..............................................................................๑๒๓

๒. ในสรสนธิ โลโป มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จตฺตาโรเม, โนเหตํ จัดเป็นอย่างไหน?.......................................................................๑๒๓
๓. เสฏฺฐี (เศรษฐี) ซึ่งเป็น อี การันต์ในปุงลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตตทิั้ง ๗ อย่างไรบ้าง?............................................................๑๒๓
๔. กิริยาศัพท์ใด ชื่อกัมมวาจก? มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร? และในกัมมวาจกนี้ลงปัจจัยอะไรบ้าง?..............................................๑๒๓
๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับกิริยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก? แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง? บอกกาลอะไร?.................................๑๒๓
๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ปจฺฉาภตฺตํ, อชฺฌตฺตํ จัดเป็นอย่างไหน?
..................................................................................................................................................................................................๑๒๔
๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, อโยมยํ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?...................................๑๒๔

พ.ศ.๒๕๕๔ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๒๕
๑. พยัญชนะวรรคในบาลีภาษา มีเท่าไร? อะไรบ้าง?...............................................................................................................๑๒๕
๒. สนธิกิริโยปกรณ์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................................................................๑๒๕
๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?.......................................................................................................๑๒๕
๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า อาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?..........................................................................๑๒๕
๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สาธนะ? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?.......................................................................................................๑๒๕
๖. อะไรชื่อว่า ตัปปุริสสมาส? และตัปปุริสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง?..................................................................................๑๒๕
๗. ในโคตตตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?............................................................................................................................๑๒๕

พ.ศ.๒๕๕๕.................................................................................................................................................... - ๑๒๖
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๒๖

พยัญชนะที่ ๓ ท่ี ๔ ที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ คือ…………………………………….., และ ย……………………, ๒๑ ตัวนี้ เป็นโฆสะ....๑๒๖
๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อิธปฺปโมทติ จัดเป็นอย่างไหน?.................................................................๑๒๖
๓. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ทีแ่บ่งแล้วนั้น ชนิดไหนมีศัพท์อะไรบ้าง?......................................................๑๒๖
๔. ในอาขยาตนั้น ท่านแบ่งกาลที่เป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้ อย่างไรบ้าง?........................................................๑๒๖
๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า กรณสาธนะ? และกรณสาธนะนี้ ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?...........................................................๑๒๖
๖. อะไรชื่อว่า ทวันทวสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ปตฺตจีวรํ, สมณพฺราหฺมณา จัดเป็นอย่างไหน?.........................................๑๒๖
๗. ในชาตาทิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? กาสาวํ, ปจฺฉิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?..................................๑๒๗

[26]



พ.ศ.๒๕๕๕ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๒๘
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้..............................................................................................................................๑๒๘

ในสระ ๘ ตัวนั้น สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ………………..ชื่อ……………………………. สระอีก ๕ ตัว อื่นจากนั้น
คือ………………..ชื่อ…………….............................................................................................................................................๑๒๘

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? พุทฺธานสาสนํ จดัเป็นชนิดไหน?.....................................................๑๒๘
๓. กุล (ตระกูล) ซึ่งเป็น อ การันต์ใน นปุงสกลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติทั้ง ๗ อย่างไรบ้าง?......................................................๑๒๘
๔. กิริยาศัพท์เช่นไรจัดเป็นวาจก? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?............................................................................................................๑๒๘
๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูปและสาธนะมาด้วย............................................................................๑๒๘

ก. ปารํ คจฉฺติ สีเลนาติ ปารคู..........................................................................................................................................๑๒๘
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส...........................................................................................................................................๑๒๘

๖. อะไรชื่อว่ากัมมธารยสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................................................................๑๒๙
๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ราชคหิโก แปลว่าอะไร? ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?....................................๑๒๙

พ.ศ.๒๕๕๖.................................................................................................................................................... - ๑๓๐
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้.........................................................................................................................๑๓๐

ก. วจีวิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น…………ส่วน คือ………………………...................................................................................๑๓๐
ข. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ……………….เรียกว่า……………………………...................................................................................๑๓๐

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ฉฬายตนํ จัดเป็นชนิดไหน?...........................................................๑๓๐
๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์ เฉพาะที่ลงท้ายนาม มีเท่าไร? อะไรบ้าง? เป็นเคร่ืองหมายวิภัตติอะไร?............................................๑๓๐
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ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ...............................................................................................................................................๑๓๐
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จ. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อย่าง คือ ………………………….....................................................................................๑๖๐
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๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๖๐
ก. นามศัพท์นั้น แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?.....................................................................................................................๑๖๐
ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?...........................................................................................................................๑๖๐
ค. ปกติสังขยาตั้งแตไ่หนถึงไหน เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว?................................................................................๑๖๐
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................................................................๑๖๐
จ. อปฺเปว นาม, อมฺโภ เป็นนิบาตอะไร?..........................................................................................................................๑๖๐

๔. วิภตัติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? จงเขียนวิภตัติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู..............๑๖๑
๕. กติกิจจปัจจัยในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร? จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอก
รูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย...................................................................................................................................................๑๖๑

ก. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ.........................................................................................................................................................๑๖๑
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.......................................................................................................................................................๑๖๑

๖. อะไรชื่อว่า กัมมธารยสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺธวธิโร, ทิพฺพจกฺขุ จดัเป็นกัมมธารยสมาสชนิดไหน?.......................๑๖๑
๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? พนฺธนียํ, สุขี, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดูด้วย
..................................................................................................................................................................................................๑๖๑

พ.ศ.๒๕๖๓.................................................................................................................................................... - ๑๖๓
๑. จงเติมคําที่ถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้...............................................................................................................................๑๖๓

ข. อักขระเบ้ืองต้น …… ตัว ต้ังแต่ อ จนถึง …… ชื่อ ………………………….........................................................................๑๖๓
ค. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ………………….. เรียกว่า ……………….............................................................................................๑๖๓

๒. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๖๓
ก. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?.................................................................................................๑๖๓
ข. โนเหตํ, เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?.................................................................................................๑๖๓

๓. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๖๓
ข. นามทีแ่สดงลักษณะของนามนาม แบ่งเป็นกี่ชั้น? อะไรบ้าง?......................................................................................๑๖๓
ค. ศัพท์มโนคณะ ซ่ึงมีวิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภตัตินั้น คือเป็นอย่างไร?.............................................................................๑๖๓
ง. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?.................................................................................................๑๖๓
จ. สัพพนามเป็นชื่อสําหรับใช้แทนอะไร?.........................................................................................................................๑๖๓
ฉ. สมฺปติ, กจฺจิ แปลว่าอย่างไร? เป็นนิบาตบอกอะไร?....................................................................................................๑๖๓

๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งแปลมาดู............๑๖๓
๕. กิริยากิตก์ คือ ปมชฺช ติณฺโณ แปลว่าอย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร? จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป 
สาธนะ และปัจจัยมาด้วย.........................................................................................................................................................๑๖๔

ก. ทมติพฺโพติ ทมโฺม.........................................................................................................................................................๑๖๔
ข. คจฉฺนฺติ เอตฺถาติ คติ....................................................................................................................................................๑๖๔
ค. ปารํ คจฉฺติ สีเลนาติ ปารคู..........................................................................................................................................๑๖๔

๖. สมาสในบาลีภาษา ว่าโดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺธวธิโร เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคําแปลรูป
วิเคราะห์นั้นมาด้วย..................................................................................................................................................................๑๖๔
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๗. ในตทัสสัตถิตทัธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เตชสี, กายิกํ, เอกาทสี ลงปัจจัยอะไร? ในตทัธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
ด้วย...........................................................................................................................................................................................๑๖๔

พ.ศ.๒๕๖๓ (๒).............................................................................................................................................. - ๑๖๖
๑. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๖๖
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ค. สเมตายสฺมา ตัดบทเป็น…………………………………….....................................................................................................๑๖๖
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ข. คําพูดในบาลีภาษา จดัเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?................................................................................................๑๖๖
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๔. จงตอบคําถามต่อไปนี.้.........................................................................................................................................................๑๖๗
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๕. กติปัจจัย ในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร? จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป 
สาธนะ และปัจจัยมาด้วย.........................................................................................................................................................๑๖๗

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี........................................................................................................................................๑๖๗
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๖. อะไรชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี.้..........๑๖๗
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ข. ทรถสฺส อภาโว นทิฺทรถํ...............................................................................................................................................๑๖๗
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๑. อักขระท่ีใช้ในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง?  พวกไหนได้ช่ือว่าสระ ทีฆะ และรัสสะ?

๑. อักขระที่ใชใ้นบาลีภาษามี ๔๑ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
ก ข ค ฆ ง  ,    จ ฉ ช ฌ ญ  ,    ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ,    ต ถ ท ธ น  ,    ป ผ พ ภ ม  ,    ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  .
อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตวัน้ี ชื่อสระ.  อา อี อู เอ โอ ๕ ตัวน้ี ชือ่ทีฆะ.   อ อิ อุ ๓ ตวัน้ี ชื่อรัสสะ.

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระก็ดี สนธิกิริโยปกรณ์ก็ดี มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สเมตายสฺมา และ อิจฺเจวํ เป็นสนธิอะไร?  ตดัต่ออย่างไร?

๒. การต่ออกัขระด้วยอักขระ ซ่ึงเรียกวา่ สนธิ 
มี ๓ อยา่ง คือ สรสนธิ ต่อสระ  พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต.

สนธกิิริโยปกรณ์ มี ๘ อย่าง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ 
ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว.

สเมตายสฺมา เป็นสรสนธิ  ตดับทเป็น สเมตุ–อายสฺมา ลบสระหน้า คือ อุ ที่สุดแห่งศัพท์ สเมตุ เสีย สนธิเป็น สเมตายสฺมา

อิจฺเจวํ เป็นพยัญชนสนธิ  ตดับทเป็น อิต–ิเอวํ  สระอยู่หลัง แปลง ติ ท่ีทําเป็น ตฺย แล้วให้เป็น จฺจ  สนธิเป็น อิจฺเจว.

๓. [เหล่าน้ี]แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

ก. นามศัพท์  ข. ลิงค์  ค. วจนะ  ง. วิภัตติ  จ. การันต์

๓. ก. นามศัพท์ แบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ นามนาม  คุณนาม  สัพพนาม 
ข. ลิงค์ แบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ ปุงลิงค์ เพศชาย   อติถีลิงค์ เพศหญิง   นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชาย มิใช่เพศหญิง
ค. วจนะ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ เอกวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของสิ่งเดียว   

พหุวจนะ คําพดูสําหรับออกชื่อของมากกวา่สิ่งเดียว คือตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป
ง. วิภัตติ แบ่งเป็น เอกวจนะ ๗  พหุวจนะ ๗  รวมเป็น ๑๔ ตัว คือ :-

เอกวจนะ พหุวจนะ
ปฐมา ที่ ๑ สิ โย
ทตุิยา ที่ ๒ อํ โย
ตติยา ที่ ๓ นา หิ
จตุตฺถี ที่ ๔ ส นํ
ปัญฺจมี ท่ี ๕ สฺมา หิ
ฉัฏฐี ท่ี ๖ ส นํ
สตัตมี ท่ี ๗ สฺมึ สุ
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จ. การันต์ แบ่งเป็น ๓ พวก ตามลิงค์ทั้งสาม คือ :-
(๑) ปุงลิงค์ มีการันต์ ๕ ตัว คอื อ อิ อี อุ อู
(๒) อิตถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู
(๓) นปุงสกลิงค์ มีการันต์ ๓ คือ อ อิ อุ.

๔. คําว่า อาขยาต ได้แก่อะไร?  ประกอบดว้ยอะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวด วตัตมานา, อัชชัตตนี, กาลาติปัตติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. อาขยาต ได้แก่ ศัพทก์ล่าวกิริยา คือความทํา เป็นต้นว่า ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พดู คดิ.
ประกอบดว้ย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก และปัจจัย.

วตัตมานา อัชชตัตนี กาลาติปัตติ
เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ.

ป. อี อุ ป. ติ อนฺติ ป. สฺสา สฺสํสุ
ม. โอ ตฺถ ม. สิ ถ ม. สฺเส สฺสถ
อุ. อึ มฺหา อุ. มิ ม อุ. สฺสํ สฺสามฺหา

๕. ศัพท์ท่ีท่านให้เสร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ เรียกว่าอะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สยมฺภู (ชโน) และ ธมฺมวาที (ปุคฺคโล) ลงปัจจัยอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๕. ศัพทท์ี่สําเร็จมาจากรูปวิเคราะห์เรียกว่า สาธนะ   
มี ๗ อยา่ง คือ กัตตุสาธนะ  ,   กัมมสาธนะ  ,   สัมปทานสาธนะ  ,   อปาทานสาธนะ  ,   อธิกรณสาธนะ  .
วิ. สยํ ภวตตีิ สยมฺภู (ชโน).  กวฺิ ปัจจัย
วิ. ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที (ชโน).   ณี ปัจจัย 
วิ. ธมฺมํ วตฺตุํ สีลมสฺสาติ ธมฺมวาที (ชโน).  ณี ปัจจัย

๖. คําว่า สมาส น้ัน ว่าโดยกิจ และโดยช่ือ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สปฺปุริโส, คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสสฺา) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาโดยลําดับ.

๖. สมาสว่าโดยกิจมี ๒ อย่าง คือ สมาสที่ลบวิภัตติ เรียกว่า ลตุตสมาส  .    สมาสที่ไม่ได้ลบวิภัตติ เรียกว่า อลตุตสมาส  . 
ว่าโดยชื่อมี ๖ อย่าง คือ กัมมธารยะ  ,   ทิคุ  ,   ตัปปุริสะ  ,   ทวันทวะ  ,   อัพยยีภาวะ  ,   พหุพพิหิ  .

สปฺปุริโส  เป็น วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส
วิ. สนฺโต ปุริโส สปฺปุริโส.

คนฺธมาลาทิหตถฺา  เป็น ฉัฏฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 
มี อสมาหารทวันทวสมาส และ ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นท้อง.  มวีิเคราะห์ตามลําดับ ดังน้ี

วิ. คนฺโธ จ มาลา จ คนฺธมาลา.  อ. ทวันทว. 
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วิ. ตา อาทโย เยสํ, ตานิ คนฺธมาลาทีนิ (วตฺถูนิ).  ฉัฏฐี. ตุล. พหุพ.
วิ. คนฺธมาลาทีนี หตฺเถสุ เยสํ, เต คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา).  ฉัฏฐี. ภินฺน. พหุพ.

๗. คําว่า ตัทธิต น้ัน โดยสังเขปแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  เฉพาะข้อต้นแบ่งออกไปอีกเป็นอย่างไร? 
ปญฺญวา, ปจฺฉิโม, ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดดู้วย

๗. ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ สามัญญตัทธิต ภาวตัทธติ อพัยยตัทธิต 
เฉพาะ สามัญญตทัธิตข้อต้น แบ่งออกไปอีกเป็น ๑๓ อยา่ง คือ โคตตตัทธิต ตรตัยาทติัทธติ ราคาทิตัทธิต ชาตาทติัทธติ 
สมุหตัทธิต ฐานตทัธิต พหุลตทัธิต เสฏฐตัทธติ ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต สังขยาตัทธิต ปูรณตัทธติ วิภาคตัทธติ. 

ปญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
วิ. ปญฺญา อสฺส อตฺถีติ ปญฺญวา. 

ปจฺฉิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต
วิ. ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม.  
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๑. สระต่างจากพยัญชนะอย่างไร?  สระไหนบ้าง ช่ือรัสสะ ทีฆะ ครุ และ ลหุ?

๑. สระออกเสียงได้ตามลําพังตนเอง และทําพยัญชนะให้ออกเสียงได้  สว่นพยัญชนะต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้.

ในสระ ๘ ตวัน้ัน สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ อ อิ อุ ชื่อรัสสะ มีเสียงสั้น เหมือนคําวา่ อติครุ, 
สระอีก ๕ ตวัที่เหลือ คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อทีฆะ มีเสียงยาว  เหมือนคําวา่ ภาคี วธู เสโข เป็นต้น 
แต่ เอ โอ ที่มพียัญชนะสังโยค คือซ้อนกันอยู่เบ้ืองต้นหลัง ท่านกลา่วว่าเป็นรัสสะ เหมือนคําว่า เสยฺโย โสตฺถิ เป็นต้น 
สระที่เป็นทีฆะล้วน และสระที่เป็นรัสสะ มีพยัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อครุ  มีเสียงหนัก 
เหมือนคําวา่ ภูปาโล เอสี มนุสฺสินฺโท เป็นต้น 
สระที่เป็นรัสสะล้วน ไม่มีพยัญชนะสังโยคและมีนิคคหิตเบ้ืองหลัง ชื่อลหุ  มีเสียงเบา เหมือนคําว่า ปติ มุนิ เป็นต้น  .  

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  
โลโป ลบ น้ัน มีกี่อยา่ง? อะไรบ้าง?  จตูหปาเยหิ ตัดต่ออยา่งไร.

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๗ คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น.    โลโป ลบ ทีต่้น มี ๒ อย่าง ลบสระหน้า ลบสระหลัง.

จตูหปาเยหิ  ตัดเป็น จตูหิ–อปาเยหิ  สระทั้งสอง คือสระหน้าและสระหลังเป็นรัสสะ แต่มรีูปไม่เสมอกัน 
เมื่อลบสระต้นแล้วไม่ตอ้งทีฆะสระที่ไม่ได้ลบ  ต่อกันเป็น จตูหปาเยหิ.

๓. สัพพนามคืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ย อญฺญ ตมฺุห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?  
จงแจก ย ศัพท์ เฉพาะอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. สัพพนาม เป็นชื่อสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู 
แบ่งเป็น ๒ คือ ปุริสสัพพนาม วิเสสนสัพพนาม.

ย อญฺญ จดัเป็นวิเสสนสัพพนาม   ตุมฺห จัดเป็นปุริสสัพพนาม.

ย (ใด) อติถีลิงค์
เอก. พหุ.

ป. ยา ยา
ทุ. ยํ ยา
ต. ยาย ยาหิ
จ. ยสฺสา ยาสํ ยาสานํ
ปญฺ. ยาย ยาหิ
ฉ. ยสฺสา ยาสํ ยาสานํ
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ส. ยสฺสํ ยาสุ

๔. ในอาขยาต แบ่งกาลท่ีเป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  จะรู้จักกาลได้ต้องหมายรู้ดว้ยอะไร?  
จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา และหิยัตตนี ฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ คือ ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเรียกวา่ ปัจจุบันกาล    
๒  )   กาลล่วงแล้วเรียกว่า อดตีกาล  ๓  )   กาลยังไม่มาถึงเรียกวา่ อนาคตกาล  .

กาลต้องหมายรู้ดว้ยวิภตัติ ๘ หมวดมี วตัตมานา เป็นต้น.
ปโรกขา ปรัสสบท หิยัตตนี ปรัสสบท
ป. อ อุ ป. อา อู
ม. เอ ตฺถ ม. โอ ตฺถ
อุ. อํ มฺห อุ. อ มฺห

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกับนามกิตก์ และกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด? และมีปัจจัยอะไรบ้าง?  
อรุโค ทุกฺกรํ โกธโน ลงปัจจัยอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับนามกิตก์ และกิริยากิตก์น้ัน แบ่งดังน้ี 
ก. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับนามกิตก์ แบ่งเป็น ๓ พวก คือ
(๑) กิตปัจจัย: กวฺิ ณี ณฺวุ ตุ รู
(๒) กิจจปัจจัย: ข ณฺย
(๓) กิตกิจจปัจจัย: อ อิ ณ ตเว ติ ตุํ ยุ

ข. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับกริิยากติก์ แบ่งป็น ๓ พวก คือ
(๑) กิตปัจจัย: อนฺต ตวนฺตุ ตาวี
(๒) กิจจปัจจัย: อนีย ตพพฺ
(๓) กิตกิจจปัจจัย: มาน ต ตูน ตฺวา ตวฺาน

อรุโค กวฺิ ปัจจัย วิ. อุเรน คจฺฉตีติ อุรโค.
ทุกฺกรํ ข ปัจจัย วิ. ทกฺุเขน กริยตีติ ทุกฺกรํ.
โกธโน ยุ ปัจจัย วิ. กชฺุฌติ สีเลนาติ โกธโน.
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๖. [สมาสท่ีมีลกัษณะเหล่าน้ี] เรียกว่าสมาสอะไร?

ก. สมาสท่ีมีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า
ข. นามนามตั้งแต่สองศัพท์ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน
ค. กัมมธารยสมาสมีสังขยาอยู่หน้า
ง. ปญฺญาปโชโต, วีตราโค  (จงตั้งวิเคราะห์มาดูด้วย).

๖. ก. สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า ชื่อ อพัยยีภาวสมาส
ข. นามนามตั้งแต่สองศพัท์ข้ึนไป ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน  ชื่อ ทวันทวสมาส
ค. กัมมธารยสมาสมีสังขยาอยู่หน้า ชื่อ ทิคุสมาส
ง. ปญฺญาปโชโต ชื่อ อวธารณบุพบท กัมมธารยสมาส  วิ  .   ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต  .  

วีตราโค ชื่อ ปัญจมีพหุพพิหิสมาส  วิ  .   วีโต ราโค ยสฺมา  ,   โส วตีราโค   (  ภิกฺขุ  ).  

๗. โคตตตัทธิต สมุหตัทธิต และภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
นาวิโก จกฺขุมา เป็นตัทธิตไหน?  ลงปัจจัยอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. โคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คอื ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณกิ เณร
สมุหตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณฺ ณ ตา
ภาวตทัธิต มีปัจจัย ๖ ตัว คือ ตฺต ณฺย ตตฺน ตา ณ กณฺ

นาวิโก  เป็น ตรัตยาทิตัทธิต ลง ณิก ปัจจัย 
วิ. นาวาย ตรตีติ นาวิโก

จกฺขุมา  เป็นตทัสสัตถิตทัธิต ลง มนฺตุ ปัจจัย 
วิ. จกฺขุ อสฺส อตฺถีติ จกฺขุมา.
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๑. ฐานกรณ์คืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑. ฐาน คือ ทีต่ั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ กัณฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   
ทันตะ ฟัน  ,   โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสกิา จมูก  .  

กรณ์คือทีท่ําอักขระ มี ๔ คือ ๑  )   ชิวหามัชฌะ ท่ามกลางล้ิน  ๒  )   ชิวโหปัคคะ ถัดปลายล้ินเข้ามา    
๓  )   ชิวหัคคะ ปลายล้ิน  ๔  )   สกัฏฐานะ ฐานของตน      

๒. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?   โลโป ลบนิคคหิตน้ัน จะลบได้ในท่ีเช่นไร?  
วิทูนคฺคํ, อริยสจฺจานทสฺสนํ  ตดัต่ออย่างไร?

๒. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป  อาเทโส อาคโม  ปกติ.

เมื่อมีสระหรือพยัญชนะอยู่เบ้ืองหลัง ลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้าได้บ้าง เช่น ตาสํ–อหํ เป็น ตาสาหํ เป็นต้น.

วิทูนคฺคํ  ตดัเป็น วิทูนํ–อคฺคํ สระอยู่หลัง ลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้า ต่อกันเป็น วิทูนคฺคํ.

อริยสจฺจานทสฺสนํ  ตดัเป็น อริยสจฺจานํ–ทสฺสนํ พยัญชนะอยู่หลัง ลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้า ต่อกันเป็น อริยสจจฺานทสฺสนํ.

๓. ศัพท์ท่ีมวีิธีแจกอย่างหน่ึงต่างหาก ซึ่งเรียกว่า กติปยศัพท์ น้ัน ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง?  
ศัพท์ไหนเป็นได้ลิงค์เดียว ทวลิิงค์ และเอกวจนะ อย่างเดยีว?  จงแจก “ภควนฺตุ” ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. กติปยศัพท์ ได้แก่ อตตฺ พฺรหฺม ราช ภควนฺตุ อรหนฺต ภวนฺต สตฺถุ ปิตุ มาตุ มน กมฺม โค.

อตฺต พรฺหฺม ภควนฺตุ สตฺถุ ปิตุ มาตุ กมฺม เป็นลิงค์เดียว 
โค   (  โค  )   สามัญ ไม่นิยมวา่ผู้เมีย  ใน ปุ  .   โคณ  ใน อติ  .   เป็น คาวี  .   
ราช อรหนฺต มน เป็นทวิลิงค์.  อตฺต มน เป็นเอกวจนะอย่างเดียว.

ภควนฺตุ (พระผู้มพีระภาค) ปุลิงค์
เอก. พหุ.

ป. ภควา ภควนฺตา ภควนฺโต
ทุ. ภควนฺตํ ภควนฺเต ภควนฺโต
ต. ภควตา ภควนฺเตหิ ภควนฺเตภิ
จ. ภควโต ภควตํ ภควนฺตานํ
ปญ. ภควตา ภควนฺเตหิ ภควนฺเตภิ
ฉ. ภควโต ภควตํ ภควนฺตานํ
ส. ภควติ ภควนฺเต ภควนฺเตสุ
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อา. ภคว ภควา ภควนฺตา ภควนฺโต.

๔. บุรุษในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จะทราบบุรุษได้ต้องอาศัยอะไร?  
จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี และสัตตมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. บุรุษในอาขยาตมี ๓ คือ ปฐมบุรุษ  มัธยมบุรุษ  อตุตมบุรุษ.  จะทราบบุรุษไดต้้องอาศัยวิภัตติ.
ปัญจมี สัตตมี

ป. ตุ อนฺตุ ป. เอยฺย เอยฺยุํ
ม. หิ ถ ม. เอยฺยาสิ เอยฺยาถ
อุ. มิ ม อุ. เอยฺยามิ เอยฺยาม

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือ กัตตุสาธนะ กัมมสาธนะ ภาวสาธนะ กรณสาธนะ และสัมปทานสาธนะ?  
สาธนะเหล่าน้ี ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕. ศัพทใ์ดเป็นชื่อของผู้ทํา คือผู้ประกอบกิริยาน้ัน ศพัท์น้ันชื่อกัตตุสาธนะ 
แปลว่า “ผู้…”  ถ้าลงในอรรถคือตัสสีละ แปลว่า “ผู…้โดยปกติ”

ผู้ทํา ทําซ่ึงสิ่งใดศพัท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน ชื่อกัมมสาธนะ 
ที่เป็นกัตตรุูป แปลวา่ “เป็นที่ …” ที่เป็นกัมมรูป แปลวา่ “เป็นที่อันเขา…”

ศพัท์บอกกริิยา คอืความทําของผู้ทํา ชื่อภาวสาธนะ แปลวา่ “ความ…” หรือ “การ…”

ผู้ทํา ทําดว้ยสิ่งใด ศัพทท์ี่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน ชื่อกรณสาธนะ 
ท่ีเป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นเคร่ือง  ..”   หรือ “เป็นเหตุ  ..”    ท่ีเป็นกัมมรูป แปลว่า “เป็นเคร่ืองอันเขา…” หรือ “เป็นเหตุอันเขา…”      

ผู้ทําให้แก่ผู้ใดหรอืแก่สิ่งใด ศัพท์ที่เป็นชื่อของผู้น้ันหรือของสิ่งน้ัน ชื่อสัมปทานสาธนะ 
ที่เป็นกัตตรุูป แปลวา่ “เป็นที่…”  ที่เป็นกัมมรูป แปลวา่ “เป็นที่ อันเขา…”

๖. จงบอกช่ือสมาสต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์มี อํ วิภัตติเป็นต้นในท่ีสุด ท่านย่อเข้าด้วยบทเบ้ืองปลาย
ข. สมาสอยา่งหน่ึงมีบทอื่นเป็นประธาน
ค. พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ
ง. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ
จ. ภตตฺสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตตฺํ

๖. ก. นามศัพท์มี อํ วิภัตติเป็นต้นในที่สุด ท่านย่อเข้าด้วยบทเบ้ืองปลาย ชื่อ ตัปปุริสสมาส
ข. สมาสอย่างหน่ึงมีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อ พหุพพิหิสมาส
ค. พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ ชื่อ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส
ง. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ ชื่อ สมาหาร ทวันทวสมาส
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จ. ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ ชื่อ อพัยยีภาวสมาส

๗. ตรัตยาทิตัทธิต ชาตาทิตัทธิต และตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
มาคโธ, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดว้ย

๗. ตรัตยาทิตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ณิก
ชาตาทิตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย
ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัย ๙ ตัว คือ วี ส สี อิก ร วนฺตุ มนฺตุ ณ

มาคโธ  ณ ในราคาทิตัทธิต 
วิ. มคเธ ชาโต มาคโธ.

โกสลฺลํ  ณฺย ในภาวตทัธิต 
วิ. กุสลสฺส ภาโว โกสลฺลํ.
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๑. อะไรช่ือว่าอกัขระ?  และอักขระน้ัน แปลว่าอย่างไรได้บ้าง?

๑. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อวา่อักขระ แปลว่า ไม่รู้จกัสิ้น และ ไม่เป็นของแข็ง

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  เอวํส เป็นสนธิอะไร? ตดัต่ออย่างไร?

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

เอวํส เป็นโลปพยัญชนสนธิ  ตัดเป็น เอวํ–อสฺส  เมื่อลบสระเบ้ืองปลายที่มีนิคคหิตอยู่หน้าแล้ว 
ถ้าพยัญชนะเรียงกัน ๒ ตัว ลบเสียตวัหน่ึง  ตอ่กันไดรู้ปเป็น เอวํส.

๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่าอัพยยศัพท์? และใช้อย่างไร?  จงแจก ติ ศัพท์ (สังขยา) เฉพาะอิตถลีิงค์ ดว้ยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. ศัพทจ์ําพวกหน่ึงซ่ึงจะแจกดว้ยวิภตัติทั้ง ๗ ตัว แปลงรูปไปต่างๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่เป็นอย่างเดียว 
เรียกว่า อัพยยศพัท์ๆ น้ี เป็น อุปสัค นิบาต ปัจจัย.

(  ๑  )   อุปสัค สําหรับใช้นําหน้านาม และกิริยา มีอาการคล้ายกิริยาวิเสสนะ    (  ๒  )   นิบาต สําหรับลงในระหวา่งนามศพัท์บ้าง   
กริิยาศพัท์บ้าง บอกอาลปนะ กาล ที่ เป็นต้น     (  ๓  )   ปัจจัย ลงทา้ยนามศพัท์ เป็นเครื่องหมายวิภัตติบ้าง ลงท้ายธาตุเป็น  
เครื่องหมายกิริยาบ้าง

ติ ศัพท์ อิตถีลิงค์
ป. ติสฺโส
ทุ. ติสฺโส
ต. ตีหิ
จ. ติสฺสนฺนํ
ปญ. ตีหิ
ฉ. ติสฺสนฺนํ
ส. ตีสุ

๔. อะไรจัดเป็นวาจก? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จงเขียนวิภัตติในหมวดวัตตมานา และกาลาติปตติ เฉพาะอัตตโนบทมาดู.

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ปัจจัย จัดเป็นวาจก คือกลา่วบทที่เป็นประธานของกริิยา 
มี ๕ อยา่ง คือ กัตตุวาจก  กัมมวาจก  ภาววาจก  เหตุกตัตุวาจก  เหตุกัมมวาจก.

วตัตมานา กาลาติปัตติ
ป. เต อนฺเต ป. สฺสถ สฺสึสุ
ม. เส วฺเห ม. สฺสเส สฺสวฺเห
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อุ. เอ มฺเห อุ. สฺสํ สฺสามฺหเส.

๕. กิตก์เป็นช่ือของอะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส
ข. คจฺฉิยเตติ คมนํ.

๕. กิตก์เป็นชื่อของศพัท์ที่ทา่นประกอบปัจจัยหมู่หน่ึง ซ่ึงเป็นเครื่องกําหนดหมายเน้ือความของนามศพัท์ และกริิยาศพัท์ 
ทีต่่างๆ กัน แบ่งเป็น ๒ คือ เป็นนามศัพท์ และ เป็นกริิยาศพัท์.

ก. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.  เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ
ข. คจฺฉิยเตติ คมนํ.  เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ

๖. จงบอกช่ือสมาสต่อไปน้ี

ก. รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต
ข. จนฺทิมา จ สรุิโย จ จนฺทิมสุริยา
ค. ฐิตา สิริ ยสฺมึ, โส ฐติสิริ
ง. ปพฺพตสฺส ติโร ติโรปพฺพตํ
จ. สงฺขํ อิว ปณฺฑรํ สงฺขปณฺฑรํ.

๖. ก. ราชปุตฺโต ชื่อ ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
ข. จนฺทิมสรุิยา ชื่อ อสมาหารทวันทวสมาส
ค. ฐติสิริ ชื่อ สัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
ง. ติโรปพพฺตํ ชื่อ อัพยยีภาวสมาส นิปาตปุพพกะ
จ. สงฺขปณฺฑรํ ชื่อ วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส อุปมาปุพพบท

๗. ราคาทิตัทธิต ฐานตัทธิต เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
กาสาวํ เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. ราคาทติัทธติ มีปัจจัย ๑ คือ ณ.  ฐานตทัธิต มีปัจจัย ๑ คือ อีย.  เสฏฐตัทธิต มีปัจจัย ๕ คือ ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ.

กาสาวํ  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต 
วิ. กสาเวน รตตฺํ วตฺถํ กาสาวํ

เมธาวี  ลง วี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต 
วิ. เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาวี.
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๑. พยัญชนะในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จัดเป็นพวกได้เท่าไร?  พยัญชนะไหนจัดเป็นโฆสะ และอโฆสะ?

๑. พยัญชนะในบาลีภาษามี ๓๓ ตัว คือ ก ข ค ฆ ง  ,   จ ฉ ช ฌ ญ  ,   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ      
จดัเป็น ๒ พวก คือ  วรรค อวรรค.

พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๒  ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ ฐ  ,   ต ถ  ,   ป ผ และ ส ๑๑ ตวัน้ี   เป็น อโฆสะ
พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ค ฆ ง  ,   ช ฌ ญ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม และ ย ร ล ว ห ฬ ๒๑ ตัวน้ี   เป็น โฆสะ

นิคคหิต นักปราชญ์ผูรู้้ศัพท์ศาสตร์ ประสงค์เป็นโฆสะ  
สว่นนักปราชญ์ ฝ่ายศาสนาประสงค์เป็นโฆสาโฆสวิมุต พ้นจากโฆสะและอโฆสะ.

๒. อาเทส สนธิกิริโยปกรณ์ มีในสนธิไหนบ้าง?  อคฺยาคารํ ตัดต่ออยา่งไร?

๒. อาเทส มใีนสนธิทั้ง ๓ คือ สรสนธิ พยัญชนสนธิ และนิคคหิตสนธิ.

อคฺยาคารํ  ตดัเป็น อคฺค–ิอคารํ  อิ แห่ง อคฺคิ อยู่หน้า มีสระอยู่เบ้ืองหลัง แปลง อิ ตวัหน้าเป็น ย  
พยัญชนะซ้อนกัน ๓ ตัว ลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตวัหน่ึง   ต่อกันไดรู้ปเป็น อคฺยาคารํ.

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าสังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  จตุ ศัพท์เป็นได้กี่ลิงค์?  
จงแจก จตุ ศัพท์ เฉพาะในอิตถลีิงค์ ดว้ยวิภัตติ ท้ัง ๗ มาดู.

๓. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อวา่สังขยา  
สังขยา น้ันแบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา และปูรณสังขยา.

จตุ ศพัท์ เป็นได้ ๓ ลิงค์  
จตุ (๔) อติถีลิงค์

ป. จตสฺโส
ทุ. จตสฺโส
ต. จตูหิ
จ. จตสฺสนฺนํ
ปัญ. จตูหิ
ฉ. จตสฺสนฺนํ
ส. จตูสุ
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๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด?  หมวดน้ันๆ บอกกาลอะไร?  
ท่านบัญญัติให้แปลวา่อย่างไร?  จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี และสัตตมี เฉพาะอัตตโนบทมาดู.

๔. วิภตัติอาขยาต จดัเป็น ๘ หมวด
วัตตมานา        บอกปัจจุบันกาล ปัจจุบันแท้ แปลว่า “อยู่” ปัจจุบันใกล้อดีต แปลว่า “ย่อม” ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า “จะ”      
ปัญจมี           บอกความบังคับ ความหวัง และความออ้นวอน เป็นต้น    

บอกความบังคับ แปลว่า “จง”  บอกความหวัง แปลว่า “เถิด”  บอกความอ้อนวอน แปลวา่ “ขอจง”
สตัตมี            บอกความยอมตาม แปลว่า “ควร”  บอกความกําหนด แปลว่า “พึง”  บอกความรําพึง แปลว่า “พึง”  
ปโรกขา          บอกอดีตกาลไม่มีกําหนด แปลวา่ “แล้ว”  
หิยัตตนี          บอกอดีตกาลตั้งแตว่านน้ี แปลว่า “แล้ว” ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า “ได้  …  แล้ว  
อัชชัตตนี        บอกอนาคตกาลตั้งแต่วันน้ี แปลวา่ “แล้ว” ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า “ได้…แล้ว”  
ภวิสสันติ        บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบัน แปลวา่ “จัก”  
กาลาติปัตติ     บอกอนาคตกาลแห่งอดตี “จกั…แล้ว” ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า “จักได้…แล้ว”  

ปัญจมี สัตตมี
ป. ตํ อนฺตํ เอถ เอรํ
ม. สฺสุ วโห เอโถ เอยฺยวฺโห
อุ. เอ อามฺหเส เอยฺย เอยฺยามฺเห

๕. กิตก์แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปสาธนะและปัจจัยอะไร?

ก. ทุกฺเขน กริยตตีิ ทุกฺกรํ.
ข. สยนฺติ เอตถฺาติ สยนํ.
ค. วิเนติ เตนาติ วินโย.

๕. กิตก์ แบ่งเป็น ๒ คือ เป็นนามศพัท์  และเป็นกิริยาศัพท์.
ก. ทกฺุกรํ เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ  ข ปัจจัย
ข. สยนํ เป็นกตัตรุูป อธิกรณสาธนะ  ยุ ปัจจัย
ค. วินโย เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ  อ ปัจจัย
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๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ
ข. วุฑฺฒานํ ปฏิปาฏิ ยถาวฑฺุฒํ
ค. สงฺขํ อิว ปณฺฑรํ สงฺปณฺฑรํ
ง. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค
จ. สงโฺข จ ปณโว จ สงฺขปณวํ

๖. ก. จตุทฺทิสํ สมาหารทิคุสมาส
ข. ยถาวุฑฒํ นิปาตปุพพก อัพยยีภาวสมาส
ค. สงฺขปณฺฑรํ วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส
ง. วีตราโค ปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส
จ. สงฺขปณวํ สมาหาร ทวันทวสมาส

๗. พหุลตัทธิต สังขยาตัทธิต และปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ราชคหิโก ปณฺฑิจฺจํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. พหุลตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ อาลุ
สังขยาตัทธติ มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ก
ปูรณตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ติย ถ ฐ ม อี

ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ
วิ. ราชคเห ชาโต ราชคหิโก

ปณฺฑิจฺจํ  ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธติ
วิ. ปณฺฑิตสฺส ภาโว ปณฺฑิจจฺํ
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๑. พยัญชนะอวรรคมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  นิคคหิตและอนุสารแปลว่าอยา่งไร?  ใช้ต่างจากพยัญชนะอื่นอย่างไร?

๑. พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ.
นิคคหิต แปลวา่ กดสระ หรือ กรณ์ คืออวัยวะที่ทําเสียง   (  เวลาเมื่อจะว่าไม่ต้องอ้าปากเกินกว่าปกติเหมือนว่าทีฆะสระ  )  . 
อนุสาร แปลว่า ไปตามสระ.
นิคคหิตหรอือนุสารน้ี ไม่อาศัยสระอื่นออกเสียง ใช้เฉพาะหลังสระ อ อิ อุ เท่าน้ัน เหมือนคําวา่ อหํ อกาสึ เสตุ เป็นต้น.

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  เอวํสา ตัดต่ออย่างไร?

๒. ได้สนธกิิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

เอวํสา  ตัดเป็น เอวํ–อสฺสา  เมื่อลบสระเบ้ืองปลายที่มีนิคคหิตอยู่หน้าแล้ว ถ้าพยัญชนะซ้อนเรียงกัน ๒ ตัว ลบเสียตวัหน่ึง 
ต่อกันไดรู้ปเป็น เอวํสา.

๓. มโนคณะ คืออะไร?  ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง?  มวีิธีแจกอย่างไร?  เมื่อเข้าสมาสแล้วนิยมทําอย่างไร?  
จงแจก มาตุ ศัพท์ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. มโนคณะ คือ หมู่ศัพท์ ๑๒ ศพัท์ มี มน ศพัท์เป็นต้น ได้แก่ มน อย อุร เจต ตป ตม เตช ปย ยส วจ วย สริ. 

มวีิธีแจกเหมือน มน ศพัท์   วธิีแจกน้ันก็ไม่ผิดกับแบบ อ  .   การันต์ใน ปุ และ นปุสกลิงค์นัก    แปลกอยู่ ๕ วิภัตติ คือ   
นา กับ สฺมา เป็น อา  ,   ส ท้ัง ๒ เป็น โอ  ,   สมึ เป็น อิ  ,   แล้วลง ส อาคม  เป็น สา เป็น โส เป็น สิ  และเอา อํ เป็น โอ ได้บ้าง  .      
เมื่อเข้าสมาสแลว้ เอาสระที่สดุของตนเป็น โอ ได้  เหมือนคําว่า มโนคโณ อโยมยํ เป็นต้น  .  

มาตุ (มารดา)
เอก. พหุ.

ป. มาตา มาตโร
ท. มาตรํ มาตโร
ต. มาตรา มาตุยา มาตราหิ มาตราภิ มาตูหิ มาตูภิ
จ. มาตุ มาตุยา มาตรานํ มาตูนํ
ปญ. มาตรา มาตราหิ มาตราภิ มาตูหิ มาตูภิ
ฉ. มาตุ มาตุยา มาตรานํ มาตูนํ
ส. มาตริ มาตราสุ มาตูสุ
อา. มาตา มาตโร.
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๔. ธาตุคืออะไร?  ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?  และธาตุน้ันแบ่งเป็นกี่ชนิด? อะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวดหิยตัตนี เฉพาะฝ่ายอัตตโนบทมาดู.

๔. ธาตุ คอื กิริยาศัพท์ที่เป็นมูลราก ทา่นจัดไว้เป็น ๘ หมวด คือ ๑  )   หมวด ภู ธาตุ  ๒  )   หมวด รธฺุ ธาตุ  ๓  )   หมวด ทวิฺ ธาตุ   
๔  )   หมวด สุ ธาตุ  ๕  )   หมวด กี ธาตุ  ๖  )   หมวด คหฺ ธาตุ  ๗  )   หมวด ตนฺ ธาตุ  ๘  )   หมวด จรฺุ ธาตุ  .  

จดัเป็น ๒ ชนิด คือ ๑  )   สกัมธาตุ ธาตุเรียกหากรรม  ๒  )   อกัมมธาตุ ธาตุไม่เรียกหากรรม  .  

หิยัตตนี  อัตตโนบท
ป. ตฺถ ตถํุ
ม. เส วฺหํ
อุ. อึ มฺหเส.

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. เป็นรูป สาธนะ และปัจจัยอะไร?
(๑) ธมฺม ํ วทติ สีเลนาติ ธมมฺวาที
(๒) สุเขน ภรยิตีติ สุภโร
(๓) สกิฺขนํ สกิฺขา
(๔) ทุสฺสติ เตนาติ โทโส
(๕) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส

ข. เป็นธาตุ ปัจจัย และวาจกอะไร?
(๑) กริยมาโน   (๒) สุณนฺตี  (๓) กรณียํ  (๔) ภุตฺโต  (๕) สตุวา

๕. ก. (๑) ธมฺมวาที เป็นกตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ  ณี ปัจจัย
(๒) สุภโร เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ  ข ปัจจัย
(๓) สิกฺขา เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ  อ ปัจจัย
(๔) โทโส เป็นกัตตุรูป กัมมสาธนะ  ณ ปัจจัย
(๕) อาวาโส เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ  ณ ปัจจัย

ข. (๑) กริยมาโน กรฺ  -  ย และ อิ อาคมหน้า ย  -  มาน ปัจจัย กัมมวาจก  
(๒) สุณนฺตี สุ  -  ณา  -  อนฺต ปัจจัย กตัตุวาจก   (อิตถีลิงค์ ลง อี เป็น สุณนฺตี)
(๓) กรณีย กรฺ  -  อนีย ปัจจัย กัมมวาจก  
(๔) ภตฺุโต ภุชฺ  -  ต ปัจจัย กัมมวาจก  
(๕) สตุวา สุ  -  ตวนฺตุ ปัจัย กัตตวุาจก  
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๖. ศัพท์ต่อไปน้ีเป็นสมาสอะไร?  ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?  
อสิหตฺโถ (โยโธ) ขตฺติยมาโน เอกปุคฺคโล อาคนฺตุกภตฺตํ อุปนครํ.

๖. อสิหตฺโถ  เป็นฉัฏฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
วิ. อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ)

ขตฺติยมาโน  เป็นสัมภาวนบุพพบทกัมมธารยสมาส
วิ. ขตตฺิโย (อหํ) อติิ มาโน ขตฺติยมาโน.

เอกปุคฺคโล  เป็นอสมาหาร ทิคุสมาส
วิ. เอโก ปุคฺคโล เอกปุคฺคโล.

อาคนฺตุกภตตฺํ  เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
วิ. อาคนฺตุกสฺส ภตตฺํ อาคนฺตุกภตตฺํ.

อุปนครํ  เป็นอุปสัคคปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส
วิ. นครสฺส สมีปํ อุปนครํ.

๗. ปกติตัทธิต วิภาคตัทธิต อัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
อโยมยํ ปทโส ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาด้วย.

๗. ปกติตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ มย,  วิภาคตัทธติ มีปัจจัย ๒ ตัว คือ ธา โส,  

อพัยยตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ ถา ถํ

อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตทัธิต
วิ. อยสา ปกติ อโยมยํ.

ปทโส  ลง โส ปัจจัย ในวิภาคตัทธิต
วิ. ปเทน วิภาเคน ปทโส.
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๑. อะไรช่ือว่าพยัญชนะ?  พยัญชนะวรรคมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
และลักษณะท่ีจะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้ (เฉพาะพยัญชนะวรรค) มีหลักอย่างไร?

๑. อักขระที่เหลือจากสระ ๓๓ ตวั มี ก เป็นต้น มีนิคคหิต เป็นที่สุด ชื่อว่า พยัญชนะ. พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว คอื
ก ข ค ฆ ง           เรียก ก วรรค  
จ ฉ ช ฌ ญ          เรียก จ วรรค  
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ         เรียก ฏ วรรค  
ต ถ ท ธ น           เรียก ต วรรค  
ป ผ พ ภ ม          เรียก ป วรรค  

ลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้ เฉพาะพยัญชนะวรรคน้ัน มีหลักดังน้ี :-
(๑) พยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของ ตนได้  
(๒) พยัญชนะที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๓ และที่ ๔ ในวรรคของ ตนได้  
(๓) พยัญชนะที่ ๕ สุดวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะในวรรคของตนได้ ทั้ง ๕ ตัว   

ยกเสียแต่ตวั ง ซ่ึงเป็นตัวสะกดอย่างเดียว มิได้มีสําเนียงในภาษาบาลี ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้  .  

๒. อะไรเรยีกวา่สนธิ?  การต่อมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ตฺยาหํ และ อิธปฺปโมทติ ตัดต่ออย่างไร?

๒. วธิีต่อศพัท์และอักขระให้ต่อเน่ืองกันด้วยอกัขระ เพื่อจะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพูดสละสลวย เรียกวา่สนธิ.

การต่อ มี ๒ อยา่ง คือ ๑  )   ต่อศพัท์ที่มวีิภัตตใิห้เน่ืองดว้ยศัพท์มวีิภัตติ เหมือน จตตฺาโร–อิเม ต่อเข้าเป็น จตฺตาโรเม เป็นต้น   
และ ๒  )   ต่อบทสมาส ย่นอักขระให้น้อยลง  เหมือน กตอุปกาโร ต่อเข้าเป็น กโตปกาโร เป็นต้น  .  

ตยฺาหํ  ตัดเป็น เต–อหํ   เอ อยู่หน้า มีสระอยู่เบ้ืองหลัง  แปลง เอ ตัวหน้าเป็น ย เป็น ตฺย–อหํ 
สระหน้าและสระหลังมีรูปเสมอกัน คือ เป็น อ ท้ังสอง  ลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลังท่ีไม่ได้ลบเป็น อา  ต่อกันเป็น ตฺยาหํ.

อิธปฺปโมทติ  ตัดเป็น อิธ–ปโมทติ  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน  ต่อกันเป็น อธิปฺปโมทติ.

๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์เฉพาะท่ีลงท้ายนามมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  เป็นเครื่องหมายวิภัตติอะไร?  
เอต ศัพท์ เป็นได้กี่ลิงค์?  จงแจก เอต ศัพท์ ในอิตถลีิงค์ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. ปัจจัยในอัพยยศพัท์เฉพาะที่ลงทา้ยนาม มี ๑๗ ตัว คือ :-
(  ๑  )   โต เป็นเครื่องหมายตติยาวิภตัติ และปัญจมีวิภตัติ  
(  ๒  )   ตรฺ ตฺถ ห ธ ธิ หึ หํ หิญฺจนํ ว  เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภตัติ  
(  ๓  )   ทา ทานิ รหิ ธุนา ทาจนํ ชชฺ ชฺชุ  เป็นเครื่องหมายสตัตมวีิภัตติ ลงในกาล  .  
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เอต ศัพท์เป็นได้ ๓ ลิงค์   
เอต (น่ัน) อติถีลิงค์
เอก. พหุ.

ป. เอสา เอตา
ท. เอต เอนํ เอตา
ต. เอตาย เอตาหิ
จ. เอตสฺสา เอติสฺสา เอติสฺสาย เอตาสํ เอตาสานํ
ปญฺ. เอตาย เอตาหิ
ฉ. เอตสฺสา เอติสฺสา เอติสฺสาย เอตาสํ เอตาสานํ
ส. เอตสฺสํ เอติสฺสํ เอตาสุ

๔. บทและวจนะในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา อัชชัตตนี และ ภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายอัตตโนบทมาดู.

๔. บทมี ๒ คือ ปรัสสบท  อตัตโนบท.   วจนะมี ๒ คือ เอกวจนะ  พหุวจนะ.
ปโรกขา อัชชตัตนี ภวิสสันติ

ป. ตฺถ เร ป. อา อู ป. สฺสเต สฺสนฺเต
ม. ตโถ วฺโห ม. เส วฺหํ ม. สฺสเส สฺสวฺเห
อุ. อึ มฺเห อ. อึ มฺเห อุ. สฺสํ สฺสามฺเห

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ีเป็น รูป สาธนะ และปัจจัยอะไร?
(๑) ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ
(๒) สรติ เอตายาติ สติ
(๓) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว
(๔) หิตํ กโรตีติ หิตกกฺโร
(๕) คจฺฉนฺติ เอตถฺาติ คติ

ข. กิริยาต่อไปน้ีเป็น ธาตุ ปัจจัย และกาลอะไร
(๑) ภุตตฺาวินี  (๒) วุจฺจมาโน  (๓) นิกฺขมฺม  (๔) กเถนฺตี  (๕) อารยฺุห

๕. ก. (๑) โภชนํ เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ            ยุ ปัจจัย  
(๒) สติ เป็นกตัตรุูป กรณสาธนะ            ติ ปัจจัย  
(๓) ปภโว เป็นกตัตรุูป อปาทานสาธนะ       อ ปัจจัย  
(๔) หิตกฺกโร เป็นกตัตรุูป กัตตุสาธนะ             อ ปัจจัย  
(๕) คติ เป็นกตัตรุูป อธิกรณสาธนะ         ติ ปัจจัย  
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ข. (๑) ภุตตฺาวินี ภุชฺ  -  ตาวี           อดตีกาล  
(๒) วุจฺจมาโน วจฺ  -  ย  -  มาน        ปัจจุบันกาล  
(๓) นิกฺขมฺม นิ  -  กมฺ  -  ตฺวา        อดตีกาล  
(๔) กเถนฺตี กถฺ  -  เณ  -  อนฺต      ปัจจุบันกาล  
(๕) อารุยฺห อา  -  รุหฺ  -  ตวฺา       อดตีกาล  

๖. สราชิกา (ปริสา), นรสีโห, เอกรตฺติวาโส (ชโน), อปุตฺตโก, สพฺพรตฺติโสภโณ (จนฺโท) เป็นสมาสอะไร?  
จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๖. สราชิกา เป็นสหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. สห รญฺญา ยา วตตฺตตีิ สราชิกา (ปริสา)

นรสีโห เป็นกัมมธารยสมาส วิเสสโนปมบท อุปมานุตตรบท
วิ. นโร สีโห อวิ นรสโีห

เอกรตฺติวาโส เป็นฉัฏฐีภินนาธิกรณ พหุพพิหิสมาส
วิ. เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตตฺิวาโส

อปุตฺตโก เป็น นบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. นตฺถิ ตสฺส ปุตตฺาติ อปุตตโก

สพฺพรตฺติโสภโณ เป็นทุติยา ตัปปุริสสมาส
วิ. สพฺพรตตฺิ โสภโณ สพพฺรตฺติโสภโณ (จนฺโท)

๗. อะไรเรยีกวา่ตัทธิต?  สามญฺญํ อายสฺมา, มายุโร, กายิกํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  มีวิเคราะห์อย่างไร?

๗. ปัจจัยหมู่หน่ึง เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เน้ือความยอ่ สําหรับใช้แทนศพัท์ย่อคําพูดให้สั้น เรียกว่า ตัทธิต.

สามญฺญํ  ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทิต
วิ. สมณสฺส ภาโว สามญฺญํ

อายสฺมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ
วิ. อายุ อสฺส อตฺถีติ อายสฺมา

มายุโร  ลง ณ ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. มยรุานํ สมุโห มายุโร.

กายกิํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ
วิ. กาเยน กตํ กมฺมํ กายิกํ
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๑. พยัญชนะในบาลมีีเท่าไร?  พยัญชนะไหนจัดเป็น อโฆสะ โฆสะ สิถิล และธนิต?

๑. พยัญชนะในบาลีภาษามี ๓๓ ตัว.
พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ ฐ  ,   ต ถ  ,   ป ผ  ,   และ ส ๑๑ ตัวน้ี  เป็น อโฆสะ
พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ค ฆ ง  ,   ช ณ ญ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม และ ย ร ล ว ห ฬ ๒๑ ตัวน้ี  เป็น โฆสะ
นิคคหิต นักปราชญ์ผูรู้้ศัพทศาสตร์ประสงค์เป็น โฆสะ  
สว่นนักปราชญ์ฝา่ยศาสนา ประสงค์เป็นโฆสาโฆสวิมุต พ้นจากโฆสะและอโฆสะ

พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๓ ในวรรคทั้ง ๕ เป็น สิถิล
พยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕ เป็น ธนิต
ในคัมภรี์กัจจายนเภท แสดงไว้ว่า พยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว ก็เป็นสิถิล แต่ในคัมภีรท์ั้งหลายอื่น ทา่นมิได้กล่าว  .  

๒. ทีฆสนธิกริิโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  กึสูธ, สทฺธีธ ตัดต่ออย่างไร?

๒. ทีฆสนธิกริิโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็น ๒ คือ ทีฆะสระหน้า และ ทีฆะสระหลัง.

กึสูธ ตัดเป็น กึส–ุอิธ สระหน้าและหลังเป็นรัสสะมีรูปไม่เสมอกัน ลบได้ตัวหน่ึง  ในที่น้ีลบสระหลัง คือ อิ แล้วทีฆะสระหน้า
คือ อุ เป็น อู ต่อกันเป็น กึสธู 

สทฺธีธ ตัดเป็น สทธฺา–อิธ  สระหน้าเป็นทีฆะ สระหลังเป็นรัสสะ ลบสระหน้า คอื อา แล้วทีฆะสระหลัง คือ อิ เป็น อี 
ต่อกันเป็น สทธฺีธ.

๓. คุณนามคืออะไร?  แบ่งเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง?  เป็นลิงค์อะไร?  จงแจก ราช ศัพท์ ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. คุณนาม คือ นามที่แสดงลักษณะของนามนาม สําหรับหมายให้รู้วา่นามนามน้ันดีหรือชั่ว เป็นต้น 
แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อติวิเสส  เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์

ราช (ราชา)
เอกวจนะ พหุวจนะ

ป. ราชา ราชาโน
ท. ราชานํ ราชาโน
ต. รญฺญา ราชูหิ ราชูภิ
จ. รญฺโญ ราชิโน รญฺญํ ราชูภิ
ปญฺ. รญฺญา ราชูหิ ราชูภิ
ฉ. รญฺโญ ราชิโน รญฺญํ ราชูนํ
ส. รญฺเญ ราชินิ ราชูสุ
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อา. ราช ราชาโน

๔. ปัจจัยในอาขยาตจัดเป็น ๕ หมวดตามวาจก วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. (๑) กตัตวุาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย
(๒) กัมมวาจก ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคมหน้า ย
(๓) ภาวาจก ลง ย ปัจจัย
(๔) เหตกุัตตวุาจก ลงปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ ณฺย ณาเป ณาปย
(๕) เหตกุัมมวาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตัวน้ันดว้ย ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป ด้วย  ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคมหน้า ย ดว้ย  .  

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมท้ังบอก รูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) กโรติ เตนาติ กรณํ.
(๒) ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมเวที.
(๓) คจฺฉนฺติ เอตถฺาติ คติ.

ข. รุฬฺโห, อุปฺปชช  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ก. (๑) กโรติ เตนาติ กรณํ.  เป็นกัตตรุูป กรณสาธนะ ยุ ปัจจัย.
(เขา) ย่อมทํา ดว้ยสิ่งน้ัน เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อว่า เป็นเครื่องทําแห่งเขา
(๒) ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมเวที.  เป็นกัตตุรูป กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสละ ณี ปัจจัย.

(ผู้ใด) ย่อมกล่าว ซ่ึงธรรม โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้กลา่วซ่ึงธรรมโดยปกติ 
(๓) คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.   เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ ติ ปัจจัย.

(ชน ท.) ย่อมไป ในภูมิน่ัน เหตุน้ัน (ภูมิน่ัน) ชื่อว่า เป็นที่ไป (แห่งชน ท.)
ข. รุฬฺโห  รุหฺ-ต  ธาตุมี หฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ฬฺห แล้วลบที่สุดธาตุ สิ ปฐมาวิภตัติ  สําเรจ็รูปเป็น 
รุฬฺโห
อุปฺปชฺช  อุ-ปทฺ-ตวา  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย   ธาตุมี หฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า  แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช
สําเร็จรูปเป็น อุปฺปชฺช

๖. อะไรช่ือว่าสมาส?   อสสฺรโถ, อนริโย, ยาวชีวํ, พฺรหฺมสฺสโร (ภควา) เป็นสมาสอะไร?  ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?

๖. นามศพัท์ตั้งแต่สองข้ึนไปท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่า สมาส

อสสฺรโถ  เป็นตติยาตัปปุริสสมาส
วิ. อสฺเสน ยุตโฺต รโถ อสฺสรโถ

อนริโย  เป็นอุภยตัปปุริสสมาส หรอื นบุพบท กัมมธารยสมาส
วิ. น อริโย อนริโย
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ยาวชีวํ  เป็นอพัยยีภาวสมาส นิปาตปุพพกะ
วิ. ชวีสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ

พฺรหฺมสฺสโร เป็นฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส
วิ พฺรหฺมุโน สโร อวิ สโร ยสฺส, โส พรฺหฺมสฺสโร (ภควา)

๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปัจจัยเหล่าน้ันเมื่อลงแลว้ ต้องทําอย่างไรบ้าง?  
โสวณฺณมยํ ฉฏฺโฐ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?

๗. โคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คอื ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณกิ ณฺว เณร

เมื่อลงปัจจัยที่มี ณฺ  ถ้าสระที่อยู่หน้าศัพท์เป็นรัสสะล้วน ไม่มพียัญชนะสังโยคอยู่เบ้ืองหลัง ต้องพฤทธิ์ คือ ทีฆะ อ เป็น อา,
วิการ อิ เป็น เอ, อุ, เป็น โอ   (ถ้าสระที่อยู่หน้าศพัท์ เป็นรัสสะ มพียัญชนะสังโยคอยู่หลัง หรือเป็นทีฆะไม่ต้องพฤทธิ์) 
และพยัญชนะคือ ณฺ น้ัน ต้องลบเสีย คงไว้แต่สระที่ ณ อาศัยและสระพยัญชนะอื่นๆ

โสวณฺณมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตทัธิต
วิ. สวุณเณน ปกตํ โสวณฺณมยํ  หรือ
วิ. สวุณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมยํ

ฉฏฺโฐ  ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตทัธิต
วิ. ฉนฺนํ ปูรโณ ฉฏฺโฐ.
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๑. สระในบาลีภาษาจัดเป็นคู่ได้เท่าไร? อะไรบ้าง?  สระไหนจัดเป็นสังยุตตสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกช่ืออย่างน้ัน?

๑. สระในบาลีภาษาจดัเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ  อ อา เรียก อวรรณะ  ,    อิ อี เรียก อวิรรณะ  ,    อุ อู เรียก อวุรรณะ  

สระ เอ โอ ๒ ตัวน้ี จดัเป็นสังยุตตสระ  ที่เรียกชื่ออยา่งน้ัน เพราะประกอบเสียงสระ ๒ ตัว เป็นเสียงเดียวกัน 
คือ อ กับ อิ ผสมกันเป็น เอ  .     อ กับ อุ ผสมกันเป็น โอ  .  

๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ในท่ีเช่นไรจึงลงอาคมได้ จงยกอุทาหรณ์มาดู.

๒. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว คอื ย ว ม ท น ต ร ฬ  .     ในที่มีสระอยู่เบ้ืองหลัง จึงลงอาคมได้  มีอุทาหรณ์ ดังน้ี
ย อาคม ยถา–อิทํ เป็น ยถายิทํ น อาคม อิโต–อายติ เป็น อิโตนายติ
ว อาคม อุ–ทิกฺขติ เป็น วทุิกฺขติ ต อาคม ตสฺมา–อิห เป็น ตสฺมาติห
ม อาคม ครุ–เอสฺสติ เป็น ครุเมสฺสติ ร อาคม สพฺภ–ิเอว เป็น สพฺภิเรว
ท อาคม อตฺต–อตฺโถ เป็น อตฺตทตฺโถ ฬ อาคม ฉ–อายตนํ เป็น ฉฬายตนํ

ในสัททนีติวา่ ลง ห อาคมก็ได้ อทุาหรณว์่า ส–ุอุชุ เป็น สุหุชุ,   ส–ุอุฏฺฐิตํ เป็น สุหุฏฺฐิตํ.

๓. อัพยยศัพท์คืออะไร?  ได้แก่ศัพท์จําพวกไหน?  
เฉพาะนิบาตใช้อย่างไร?  และจัดเป็นนิบาตบอกอะไรบ้าง?  จงเขียนนิบาตออกความถามมาดู.

๓. อัพยยศพัท์ คือ ศพัท์จําพวกหน่ึง จะแจกด้วยวิภัตตทิั้ง ๗ ตัว แปลงรูปตา่งๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดียว
ได้แก่ศัพทจ์ําพวกอุปสัค นิบาต ปัจจัย  .        นิบาตน้ันใช้ลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง 
นิบาตบอกอาลปนะ  ,   กาล  ,   ที่  ,   ปริจเฉท  ,   อุปไมย  ,   ปฏิเสธ  ,   ความได้ยินเล่าลือ  ,   ความปริกัป  ,   ความถาม  ,   ความรับ  ,   ความเตือน  
เป็นต้น.

นิบาตบอกความถาม
กึ หรือ, อะไร นนุ มิใช่หรือ กถํ อยา่งไร? อุทาหุ หรือว่า กจฺจิ แลหรือ อาทู หรอืว่า
นุ หนอ เสยฺยยถีทํ อย่างไรน้ี.

๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัยในอาขยาตใช้ประกอบกับอะไร?  เป็นไปในความอะไร?  
จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังคําแปลมาด้วย.

๔. ข ฉ ส ปัจจัย ใช้สําหรับประกอบกับธาตุ เป็นไปในความปรารถนา  อุทาหรณ์ดังน้ี 
พุภุกฺขติ ปรารถนาจะกิน   (  ภุชฺ  -  ข  -  ติ  )     ชิฆจฺฉติ ปรารถนาจะกิน   (  ฆสฺ  -  ฉ  -  ติ  )   
ชิคึสติ ปรารถนาจะนาไป   (  หรฺ  -  ส  -  ติ  )  
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สว่น อาย อิย ปัจจัย ใช้สําหรับประกอบด้วยนามศพัท์ให้เป็นกิริยาศัพท์ อุทาหรณ์ดังน้ี 
จริายติ ประพฤติช้าอยู่   (  จริ  -  อาย  -  ติ  )      ปุตฺติยติ ย่อมประพฤตใิห้เป็นเพียงดังบุตร   (  ปุตฺต  -  อิย  -  ติ  )  

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) สุเขน ภรยิตีติ สุภโร
(๒) ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู
(๓) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส

ข. กิริยากิตกต์่อไปน้ีแปลอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  วจนียํ อุปฺปชฺช.

๕. ก.  (๑) สุเขน ภริยตีติ สุภโร.  กัมมรูป กัมมสาธนะ ข ปัจจัย
(ผู้ใด) อันเขาเลี้ยงได้ โดยงา่ย  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้อันเขาเลี้ยงได้โดยงา่ย. 

(๒) ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู.  กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสีละ รู ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมถึง ซ่ึงฝั่ง โดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ 

(๓) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.  กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ ณ ปัจจัย.
(ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยู่ ในประเทศน่ัน  เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อว่าเป็นที่อาศัยแห่งภิกษุ ท. 

ข. วจนียํ อันเขาพึงกล่าว  วจฺ ธาตุ ในความกลา่ว อนีย ปัจจัย สิ ปฐมาวิภัตติ นปุ.  สําเร็จรูปเป็น วจนีย.
อุปฺปชฺช เกิดข้ึนแล้ว  อุ-ปทฺ ธาตุ ในความเกดิ ตวฺา ปัจจัย   อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย  
ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า  แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช   สําเร็จรูปเป็น อุปฺปชฺช.

๖. อะไรช่ือกมัมธารยสมาส กมัมธารยสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  มหาธานี, สตีสมฏฺฐํ, จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

กัมมธารยสมาส น้ัน มี ๖ อย่าง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท.

มหาธานี  จดัเป็นวิเสสนบุพพบท  มีบทวิเสสนะอยู่ต้น บทประธานอยู่ข้างหลัง 
สตีสมฏฺฐํ  จดัป็นวิเสสโนภยบท  มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ มีบทอื่นเป็นประธาน.

๗. ชาตาทิตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปูชนีโย, ทยาลุ, มุทุตา, ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. ชาตาทติัทธติ มีปัจจัย ๓ คือ อิม อิย กิย.

ปูชนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
วิ. ปูชนํ อรหีติ ปูชนีโย

ทยาลุ  ลง อาลุ ปัจจัย ในพหุลตัทธิต
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วิ. ทยา อสฺส ปกติ ทยาลุ  หรือ   วิ. ทยา อสฺส พหุลา ทยาลุ.

มุทุตา  ลง ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต
วิ. มุทุโน ภาโว มุทตุา.
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๑. พยัญชนะไหนบ้างเป็นอัฑฒสระ?  เพราะเหตุไรจึงเรียกช่ืออย่างน้ัน?

๑. พยัญชนะเหล่าน้ี คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ๗ ตัวน้ี เป็นอัฑฒสระ เพราะมีเสียงกึ่งสระ คือ ก่ึงมาตรา เพราะพยัญชนะเหล่าน้ี
บางตัวกร็วมลงในสระเดียวกันดว้ย พยัญชนะอื่น ออกเสียงพร้อมกันได้ บางตวัแม้เป็นตัวสะกด ก็คงออกเสียงหน่อยหน่ึง 
พอให้รู้ได้ว่าตัวน้ันสะกด จึงเรียกชื่อวา่ อัฑฒสระ.

๒. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  ในท่ีเช่นไรจึงอาเทสนิคคหิตได้? จงช้ีแจงพร้อมท้ังอุทาหรณ์.

๒. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป  อาเทโส  อาคโม  ปกติ.

อาเทสนิคคหิต ไดใ้นที่ต่อไปน้ี คือ
๑) เมื่อมีพยัญชนะอยู่หลัง นิคคหิตอยู่หน้า แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคได้ทั้ง ๕ ตวั 

ตามสมควรแก่พยัญชนะวรรคที่อยู่เบ้ืองหลัง ดังน้ี
เป็น ง  เช่น เอวํ–โข เป็น เอวงฺโข 
เป็น ญ  เช่น ธมฺม–ํจเร เป็น ธมฺมญจฺเร 
เป็น ณ  เช่น ส–ํฐิติ เป็น สณฺฐิติ 
เป็น น  เช่น ต–ํนิพพฺุตํ เป็น ตนฺนิพพฺุตํ
เป็น ม  เช่น จริํ–ปวาสึ เป็น จริมฺปวาสึ

๒) ถ้า เอ และ ห อยู่เบ้ืองหลัง แปลงนิคคหิตป็น ญ ดังน้ี 
ปจฺจตฺตํ–เอว เป็น ปจฺจตฺตญฺเญว เอว–ํหิ เป็น เอวญฺหิ

๓) ถ้า ย อยู่เบ้ืองต้น แปลงนิคคหิตกับ ย ปัจจัย เป็น ญฺญ ดังน้ี  สํ–โยโค เป็น สญฺโญโค 
ในสัททนีติวา่ ถ้า ล อยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิต เป็น ล   อุ.ปํุ–ลิงคํ เป็น ปุลฺลิงคํ  สํ–ลกฺขณา เป็น สลฺลกฺขณา

๔) ถ้าสระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิตเป็น ม และ ท ดังน้ี 
ตํ–อหํ เป็น ตมหํ.   เอต–ํอโวจ เป็น เอตทโวจ.

๓. อะไรจัดเป็นนามนาม แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  และเป็นได้กี่ลิงค์?  จงแจก พฺรหฺม ศัพท์ ดว้ยวิภัตติท้ัง ๗

๓. นามที่เป็นชื่อของตน  ,   สัตว์ ที่  ,   สิ่งของ   เป็นนามนาม แบ่งออกเป็น ๒ คือ สาธารณนาม  อสาธารณนาม.

นามนาม  ๑) เป็นลิงค์เดียว คอื จะเป็นปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์ ก็อยา่งเดียวบ้าง  
๒) เป็น ๒ ลิงค์ คือ  (๑) ศพัท์อันเดียว มีรูปอย่างเดียวเป็นได้ ๒ ลิงค์  หรือ (๒) มูลศัพท์ เป็นอันเดียว เปลี่ยนแต่สระที่สุด
ให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงค์กันบ้าง เช่น อคาโร อคารํ เรือน, อรหา หรือ อรหํ อรหนฺตี พระอรหันต์ เป็นต้น
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พรฺหฺม (พรหม)
เอก. พหุ.

ป. พรฺหฺมา พฺรหฺมาโน
ทุ. พรฺหฺมานํ พฺรหฺมาโน
ต. พรฺหฺมุนา พฺรหฺเมหิ พฺรหฺเมภิ
จ. พรฺหฺมุโน พฺรหฺมานํ
ปัญ. พรฺหฺมุนา พฺรหฺเมหิ พฺรหฺเมภิ
ฉ. พรฺหฺมุโน พฺรหฺมานํ
ส. พรฺหฺมนิ พฺรหฺเมสุ
อา. พรฺหฺเม พฺรหฺมาโน

๔. อ และ อิ อาคมในอาขยาต ลงท่ีไหน?  ในวิภัตติหมวดไหน?  อ อาคมเมื่อลงแล้วให้แปลว่าอย่างไร?  
ภกิฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ แปลว่าอย่างไร?

๔. อ อาคม ลงหน้าธาตทุี่ประกอบในวิภัตติหมวด หิยัตตนี อชัชัตตนี กาลาติปัตติ 
อิ อาคม ลงหน้าธาตุและปัจจัยที่ประกอบ ในวิภตัติหมวด อัชชตัตนี ภวิสสันติ กาลาติปัตติ.

อ อาคม เมื่อลงแล้วให้แปลว่า ได้.
ภิกฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.  แปลว่า ภิกษุ ได้เข้าไปแล้วสู่บ้าน เพื่อบิณฑะ.

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมท้ังบอก รูป, สาธนะ และปัจจัย ของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) กาตพฺพนฺติ การิยํ
(๒) สวํณฺณิยติ เอตายาติ สวํณฺณนา
(๓) ชานาตีติ ญาตา

ข. กิริยากิตกต์่อไปน้ี แปลว่าอยา่งไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  อารพฺภ, ลทฺโธ.

๕. ก. (๑) กาตพพฺนฺติ การิยํ.  กัมมรูป กัมมสาธนะ ณฺย ปัจจัย.
(กรรมใด) อันเขา พึงทํา เหตุน้ัน (กรรมน้ัน) ชื่อวา่อันเขาพึงทํา

(๒) สวํณฺณิยติ เอตายาติ สวํณฺณนา.   กัมมรูป กรณสาธนะ ยุ ปัจจัย.
(เน้ือความ) อันทา่น ย่อมพรรณนาพร้อมดว้ยวาจาน่ัน 
เหตุน้ัน (วาจา น้ัน) ชื่อวา่ เป็น เครื่องอันท่านพรรณนาพร้อม (แห่งเนื้อความ).

(๓) ชานาตตีิ ญาตา.   กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ตุ ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมรู้ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผูรู้้.

ข. อารพฺภ ปรารภแล้ว  อา บทหน้า รภฺ ธาตุในความเริ่ม ตฺวา ปัจจัย  อุปสัคอยู่หน้าแปลง ตฺวา เป็น ย  
แล้วแปลง ย กับ ภ ที่สุดธาตุ เป็น พฺภ   สําเร็จรูป เป็น อารพฺภ. 
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ลทฺโธ (อันเขา) ได้แล้ว  ลภฺ ธาตุในความได้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ภฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ทฺธ  
แล้วลบที่สุดธาตุ  สําเร็จรูปเป็น ลทฺโธ.

๖. ปฏิวาตํ, อาหิตคฺคิ (พฺราหฺมโณ) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์มาด้วย.

๖. ปฏิวาตํ เป็น อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส
วิ. วาตสฺส ปฏิวตตฺตีติ ปฏิวาตํ.  (สิ่งใด) ย่อมเป็นไป ทวน (ตอบ) แก่ลม  เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อว่า ทวนลม.

อาหิตคฺคิ เป็น ตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสสมาส
วิ. อาหิโต อคคฺิ เยน, โส อาหิตคฺคิ (พรฺาหฺมโณ).  ไฟ อันพราหมณ์ใด บูชาแล้ว  พราหมณ์น้ัน ชื่อวา่ มีไฟอันบูชาแล้ว.

๗. สมุหตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  เตลิกํ, ปุริโม, คามตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. สมุหตัทธติมีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณฺ ณ ตา

เตลกิํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ 
วิ. ติเลหิ สํสฏฺฐํ เตลิกํ.

ปุริโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตทัธิต 
วิ. ปุเร ชาโต ปุริโม.

เตลกิํ  ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธติ 
วิ. คามานํ สมุโห คามตา.
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๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอยา่งละเท่าไร? อะไรบ้าง?  เหตุไรจึงเรยีกวา่อวรรค?

๑. พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว คอื
ก ข ค ฆ ง เรียกว่า ก วรรค
จ ฉ ช ฌ ญ เรียกว่า จ วรรค
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เรียกว่า ฏ วรรค
ต ถ ท ธ น เรียกว่า ต วรรค
ป ผ พ ภ ม เรียกว่า ป วรรค

สว่นพยัญชนะอรรคมี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  ที่เรียก อวรรค เพราะไม่เป็นหมวดเป็นหมู่กัน ตามฐานกรณ์ที่เกิด.

๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร?  มีเท่าไร?  ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  
เฉพาะ สัญโญโค มีวิธีการอยา่งไร?

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ คือ วิธีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิ มี ๘ อย่าง   
ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

สัญโญโค เป็น ๒ คือ ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน และซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.
(  ๑  )   ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน เช่น อธิ–ปโมทติ เป็น อิธปฺปโมทติ  ,   จาตุ–ทสี เป็น จาตุทฺทสี  
(  ๒  )   ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน เช่น เอาอักขระที่ ๑ ซ้อนหน้าอักขระที่ ๒  เอาอักขระที่ ๓ ซ้อนหน้าอักขระที่ ๔   
เช่น    จตฺตาร–ิฐานานิ เป็น จตฺตาริฏฺฐานานิ  ,   เอโสว จ–ฌานผโล เป็น เอโสวจชฺฌานผโล  .

๓. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  
วจนะน้ัน มีเครื่องหมายให้แปลกกันท่ีไหน?  จงแจก ปิตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติ ท้ัง ๗ มาดู.

๓. จัดเป็นวจนะไว้ ๒ คือ เอกวจนะ คําพดูสําหรับออกชือ่ของสิ่งเดียว  พหุวจนะ คําพดูสําหรับออกชื่อของมากกวา่สิ่งเดียว
คือตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป.

วจนะทั้ง ๒ น้ัน มีเครื่องหมายให้แปลกกันที่ท้ายศพัท์  เหมือนคําวา่ ปุริโส ชายคนเดียว เป็นเอกวจนะ  ,   
ปุริสา ชายหลายคน เป็นพหุวจนะ.

ปิตุ (บิดา)
เอก. พหุ.

ป. ปิตา ปิตโร
ทุ. ปิตรํ ปิตโร
ต. ปิตรา ปิตุนา ปิตเรหิ ปิตเรภิ ปิตูหิ ปิตูภิ
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จ. ปิตุ ปิตุโน ปิตรานํ ปิตูนํ
ปัญ. ปิตรา ปิตเรหิ ปิตเรภิ ปิตูหิ ปิตูภิ
ฉ. ปิตุ ปิตุโน ปิตรานํ ปิตูนํ
ส. ปิตริ ปิตเรสุ ปิตูสุ
อา. ปิตา ปิตโร.

๔. วิภัตติอาขยาตเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไรบ้าง?  วิภัตติไหนเมื่อลงแลว้ต้องทีฆะ อ ท่ีสุดปัจจัยเป็น อา? 
วิภัตติไหนลบเสียบ้างก็ได้?   และวิภัตติไหนมักรัสสะเป็น อ ในหมวดธาตุท้ังปวง? 
จงเขียนวิภัตติหมวดวัตตมานา เฉพาะอัตตโนบทมาดู.

๔. วิภตัติอาขยาตเป็นเครื่องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ.
มิ  -  ม วัตตมานากด็ี  หิ  -  มิ  -  ม ปัญจมีก็ดี อยู่ข้างหลัง   ต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัยเป็น อา ในหมวดธาตทุั้งปวง 
(อุ. คจฺฉาหิ คจฺฉามิ คจฺฉาม เป็นต้น).

หิ ปัญจมี ลบเสียบ้างก็ได้ (  แต่เมื่อลบอย่าทีฆะป็น อา ในหมวดธาตุทั้งปวง  ).  

อา หิยัตตนี มักรัสสะเป็น อ ในหมวดธาตุทั้งปวง (อุ. อทฺทส) และ
รัสสะ อา กาลาติปัตติ   (  สฺสา  )   เป็น อ   ในหมวดธาตุทั้งปวง (อุ. อภวิสฺส)

วตัตมานา - อตัตโนบท
เอก. พหุ.

ปฺ เต อนฺเต
ม. เส วฺเห
อุ. เอ มฺเห

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมมฺจารี
(๒) นิสฺสาย นํ วสตีติ นิสฺสโย
(๓) วหิตพฺโพติ วาโห

ข. กิริยากิตกต์่อไปน้ีแปลอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  อจฺฉิชฺช, อภิชฺฌิโต

๕. ก. (๑) ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี  กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่ง ตัสสีละ ณี ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ.1

1 ธมฺมจารี ตามรูปวิเคราะหแ์ปลวา่ “ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ” 
นักเรียนผู้ไม่สังเกตมักแปลเป็นว่า “ผู้มีปกติประพฤติซ่ึงธรรม” อันเป็นสํานวนแปลโดยอรรถ จัดวา่แปลผิด  
แม้รูปวิเคราะห์วา่ “ธมฺมํ จริตํุ สีลมสฺสาติ ธมฺมจารี” ก็เหมือนกัน ต้องแปลว่า “ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ” 
มิใช่แปลวา่ “ผู้มีปกติประพฤติซ่ึงธรรม” ดังที่กล่าวแล้ว.
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(๒) นิสฺสาย นํ วสตีติ นิสฺสโย   กตัตรุูป กัมมสาธนะ อ ปัจจัย.
(ศิษย์) อาศัย ซ่ึงอาจารย์น้ัน อยู่  เหตุน้ัน (อาจารย์น้ัน) ชื่อวา่ เป็นที่อาศัยอยู่ของศิษย์. 

(๓) วหิตพฺโพติ วาโห  กัมมรูป กัมมสาธนะ ณ ปัจจัย.
(ภาระใด) อันเขาพึงนําไป เหตุน้ัน (ภาระน้ัน) ชื่อวา่อันเขาพึงนําไป. 

ข. อจฺฉิชฺช ชิงเอาแล้ว (อา-ฉิทฺ-ตฺวา)  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย   ธาตุ มี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า 
แปลง ย กับที่สดุธาตุเป็น ชฺช  ซ้อน จ  สําเร็จรูปเป็น อจฺฉิชฺช. 
อภิชฺฌิโต อันเขาเพ่งเฉพาะแล้ว (อภิ-ฌา-ต)  ธาตุมี อา เป็นที่สุดกด็ี ต เป็น กัมมวาจกกด็ี ลง อิ   
ซ้อน ชฺ   สําเร็จรูปเป็น อภิชฺฌิโต.

๖. สมาสว่าโดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง?   ทินฺนสุงฺโก (ราชา) กตปุญฺโญ (ปุริโส) อปฺปฏิปุคฺคโล เป็นสมาสอะไร?  
จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาด้วย.

๖. สมาสว่าโดยกิจมี ๒ อย่าง คือ สมาสที่ลบวิภัตติแล้วเรียกวา่ ลตุตสมาส   สมาสที่ยังมิได้ลบวิภัตติเรียกว่า อลุตตสมาส

ทินฺนสุงฺโก2 (ราชา) เป็นจตตุถี พหุพพิหิ
วิ. ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส โส ทินฺนสุงฺโก (ราชา) 
สว่ย (นาคเรหิ อันชาวเมือง ท.) ถวายแล้ว แดพ่ระราชาใด พระราชาน้ัน ชื่อว่า มีส่วยอันชาวเมือง ท. ถวายแล้ว.

กตปุญฺโญ๒ (ปุริโส) เป็น ตติยา พหุพพิหิ
วิ. กตํ ปุญฺญํ เยน โส กตปุญฺโย (ปุริโส)  
บุญ อันบุรุษใด ทําแล้วบุรุษน้ัน ชื่อวา่ มีบุญอันทําแล้ว.

อปฺปฏิปุคฺคโล เป็น นบุพพบท พหุพพิหิ
วิ. นตฺถิ ตสฺส ปฏิปุคฺคโลติ อปฺปฏิปุคฺคโล  
บุคคลเปรียบไม่มี แก่ทา่น เหตุน้ัน (ทา่น) ชื่อวา่ มีบุคคลเปรียบหามิได้ หรือ ไม่มีบุคคลเปรียบ.

๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สงฺฆิกํ มานุโส โสหชฺชํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. เสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ คือ ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ.

สงฺฆิกํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต 
วิ. สงฺฆสฺส สนฺตกํ สงฺฆิกํ.

2 ทินฺนสุงฺโก ก็ดี กตปุญฺโญ ก็ดี หากไม่สังเกตอาจแปลผิด เพราะ ทินฺน- และ กต- นั้น ต่างก็เป็นกัมมวาจกด้วยกัน 
ผู้แปลมักจะเติมอนภิหิตกัตตาเพิ่มเขา้ด้วย เหมือนกันทั้งสองศัพท์ โดยมิได้พจิารณาความต่างระหวา่ง จตุตถีพหุพพหิิ กับ ตติยาพหุพพหิิ
• ทินฺนสุงฺโก (ราชา) แปลว่า “(พระราชา) ผู้มีส่วย อันชาวเมืองท้ังหลายถวายแล้ว” จตุตถีพหุพพิหิ น้ีมีตัวอนภิหิตกัตตา เข้าใน ทินฺน ด้วย 
• กตปญฺุโญ (ปุริโส) แปลว่า “(บุรุษ) ผู้มีบุญอันทําแล้ว ตติยาพหพุพิหิ  ไม่ต้องมีอนภหิิตกัตตาเข้าใน กต เหมอืน ทินฺน 

เพราะอนภิหิตกัตตาในรูปวิเคราะห์นั้น ได้กลายมาเป็นประธานแห่งบทสมาสแล้ว คงเหลือคําว่า อัน* ซ่ึงเป็นอายตนิบาตของ
อนภิหิตกัตตา  ผู้ไม่สังเกตไว้ให้ดีจึงมักแปลเป็น “(บุรุษ) ผู้มีบุญอันตนทําแล้ว” จัดว่าแปลผิด.    [* สําเนียงวิเสสนะ?]
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มานุโส  ลง ณ ปัจจัย ในสมุหตัทธติ 
วิ. มนุสฺสานํ สมุโห มานุโส.

โสหชฺชํ  ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธติ 
วิ. สุหทสฺส ภาโว โสหชฺชํ.
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๑. จงเติมถ้อยคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

เน้ือความของถ้อยคําท้ังปวง ต้องหมายรูก้ันด้วย ………… เมื่อ………..วิบัติแล้วก็เข้าใจเน้ือความยาก  
เพราะฉะน้ัน ความเป็นผู้ฉลาดใน…….จึงมีอุปการะมาก.

๑. ความของถ้อยคําทั้งปวง ต้องหมายรู้กันดว้ย อกัขระ เมื่อ อักขระ วิบัติแล้วก็เข้าใจเน้ือความยาก 
เพราะฉะน้ัน ความเป็นผู้ฉลาดใน อกัขระ จึงมีอุปการะมาก.

๒. จงเติมถ้อยคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างดงัต่อไปน้ี

ก. ในบาลีภาษา มีวิธีต่อศัพท์และ………..ให้เน่ืองกันด้วยอักขระ เพ่ือ……………….
ข. วิกาโร เป็น ๒ คือ……………….…  ………………………
ค. ฬ อาคม  ฉ–อายตนํ เป็น………………………………..

๒. ก. ในบาลีภาษามีวธิีต่อศพัท์และอักขระ ให้เน่ืองกันด้วยอกัขระ เพื่อจะย่นอกัขระให้น้อยลง
ข. วิกาโร เป็น ๒ คือ วิการในเบ้ืองต้น  วิการในเบ้ืองปลาย
ค. ฬ อาคม ฉ–อายตนํ เป็น ฉฬายตนํ.

๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ท่ีแบ่งแล้วน้ัน ชนิดไหนมีศัพท์อะไรบ้าง?  เป็นได้กี่ลงิค์?  
จงแจก อิม ศัพท์ในอิตถลีิงค์ ดว้ยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม  ,   นิยม     ศพัท์เหล่าน้ี คือ 
(๑) ย อญฺญ อญฺญตร อญฺญ ตม ปร อปร กตร กตม เอก เอกจฺจ สพฺพ กึ เป็นอนิยม  ,   (  ๒  )   ต เอต อิม อมุ เป็นนิยม  .

วิเสสนสัพพนาม ๒ อยา่ง ทีก่ล่าวมาแล้วน้ี เป็นไตรลิงค์ แจกได้ ๓ ลิงค์

อิม (น้ี) อิตถีลิงค์
เอก. พหุ.

ป. อยํ อิมา
ทุ. อิมํ อิมา
ต. อิมาย อิมาหิ
จ. อิมิสฺสา อิมิสฺสาย อสฺสา อิมาสํ อิมาสานํ
ปญฺ. อิมาย อิมาหิ
ฉ. อิมิสฺสา อิมิสฺสาย อสฺสา อิมาสํ อิมาสานํ 
ส. อิมิสฺสํ อสฺสํ อิมาสุ
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๔. ในอาขยาต แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง?  กาลท่ีกล่าวน้ี ในเวลาพูดหรือแตง่หนังสือ 
อ่านหนังสือ ต้องหมายรู้ดว้ยอะไร?  จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. ในอาขยาตน้ัน แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ คือ กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า เรียกว่าปัจจุบันกาล  
กาลล่วงแล้ว เรียกวา่อดตีกาล  กาลยังไม่มาถึง เรียกว่าอนาคตกาล.   กาลต้องหมายรู้ดว้ยวิภตัติ

ปโรกขา ปรัสสบท
ป. อ อุ
ม. เอ ตฺถ
อุ. อ มฺห

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. จงเขียนคําแปลพร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) กโรติ สีเลนาติ กตฺตา
(๒) ทมติพฺโพติ ทมฺโม
(๓) สวํณฺณิยติ เอตายาติ สวํณฺณนา

ข. กิริยากิตก์ คือ ปมชฺช, ติณฺโณ แปลอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ก. (๑) กโรติ สีเลนาติ กตฺตา  เป็นกัตตรุูป กตัตุสาธนะ ลงในตัสสีละ  ตุ ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมทํา โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ทําโดยปกติ.

(๒) ทมติพฺโพติ ทมฺโม  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ  ณฺย ปัจจัย
(ผู้ใด) อันเขาพึงทรมานได้ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า อันเขาพึงทรมานได้.

(๓) สวํณฺณิยติ เอตายาติ สวํณฺณนา   เป็นกัมมรูป กรณสาธนะ  ยุ ปัจจัย
(เน้ือความ) อันท่านย่อมพรรณนาพร้อมด้วยวาจาน่ัน เหตุน้ัน (วาจาน่ัน) ช่ือว่าเป็นเคร่ืองอันท่านพรรณนาพร้อม 
(แห่งเน้ือความ).

ข. ปมชฺช ประมาทแล้ว (ป-มทฺ-ตวฺา)  ป บทหน้า  มทฺ ธาตุ ในความประมาท  ตฺวา ปัจจัย  อุปสัคอยู่หน้า แปลง 
ตฺวา เป็น ย ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น ชฺช. 
ติณฺโณ ข้ามแล้ว (ตร-ต)  ตรฺ ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย  ธาตุมี รฺ เป็นที่สุดอยู่หน้าแปลง ต เป็น ณฺณ  
แล้วลบที่สุดธาตุ  (อิ อาคม).

๖. ตัปปุริสสมาส แปลกกันกับกัมมธารยสมาสอย่างไร?   ชิตินฺทฺริโย (สมโณ), กตทณฺฑกมฺโม (สสิฺโส), 
สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาด้วย.

๖. ตัปปุริสสมาสน้ีแปลกกันกับกัมมธารยะ อยา่งน้ี 
กัมมธารยะ นามศัพท์ ๒ บท มวีิภัตติและวจนะเสมอกัน บทหน่ึงเป็นประธาน บทหน่ึงเป็นประธาน บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ 
หรือ เป็นวิเสสนะทั้ง ๒ บท   สว่นตัปปุริสสมาส มวีิภัตติและวจนะไม่เสมอกัน.
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ชิตินฺทฺริโย เป็น ตติยา พหุพพิหิสมาส
วิ. ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน, โส ชิตินฺทฺริโย (สมโณ)  
อินทรีย์ ท. อันสมณะใดชนะแล้ว สมณะน้ัน ช่ือว่า มีอินทรีย์ชนะแล้ว.

กตทณฺฑกมฺโม เป็น จตุตถี พหุพพิหิสมาส
วิ. กตํ ทณฺฑกมฺมํ ยสฺส โส กตทณฑฺกมฺโม (สิสฺโส)  
ทัณฑกรรม (อันอาจารย์) ทําแล้ว แก่ศิษย์ใด  ศิษย์น้ัน ชื่อวา่ มีทณัฑกรรมอันอาจารย์ทําแล้ว.

สมจฺเฉรํ เป็น สหบุพพบท พหุพพิสมาส
วิ. สห มจฺเฉเรน ยํ วตตฺตีติ สมจฺเฉรํ (จิตตฺํ)  
จติใด เป็นไปกับ ด้วยความตระหน่ี  เหตุน้ัน (ตํ จิตตฺํ จติน้ัน) ชื่อว่า เป็นไปกับดว้ยความตระหน่ี.

๗. สมุหตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สีตาลุ, คุณวา, ทณฺฑิตตฺํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. สมุหตัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื กณฺ ณ ตา.

สตีาลุ  ลง อาลุ ปัจจัย ในพหุลตัทธิต
วิ. สตีํ อสฺส ปกติ สตีาลุ

คุณวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในทัสสตัถิตัทธติ
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.

ทณฺฑิตตฺํ  ลง ตตฺ ปัจจัย ในภาวตัทธิต
วิ. ทณฑฺิโน ภาโว ทณฺฑิตตํ.



ปัญหาและเฉลย วิชาบาลไีวยากรณ์ ป.ย.๑-๒  พ.ศ.๒๕๒๓ • หน้า ๓๗

พ.ศ.๒๕๒๓

๑. จงเติมถ้อยคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

ก. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ช่ือว่า ………………………………………
ข. อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ………………………………….. ตัว
ค. อกัขระเบ้ืองต้น ……………. ตัว ตั้งแต่ อ จนถึง โอ ช่ือ ……………
ง. เอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ ………………. เรียก กัณฐตาลุชะ

๑. ก. เสียงก็ดี ตวัหนังสือก็ดี ชือ่ว่า อักขระ
ข. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว
ค. อกัขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ตั้งแต่ อ จนถึง โอ ชื่อ สระ
ง. เอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและเพดาน เรียก กัณฐตาลุชะ.

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  ยสฺสินฺทฺริยานิ ตัดต่ออย่างไร?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๗ คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  วกิาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น.

ยสฺสินฺทฺริยานิ ตัดเป็น ยสฺส–อินฺทรฺิยานิ ต่อโดยลบสระหน้า คือ อ ในที่สุดแห่งศัพท์ ยสฺส เสีย  สนธิเป็น ยสฺสินฺทรฺิยานิ.

๓. จงเติมถ้อยคําท่ีถกูต้องท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

ก. สัพพนาม เป็นช่ือสําหรับใช้แทน ……………………………………………..
ข. ………………….. และ ………………………….. เป็นได้ท้ัง ๓ ลิงค์
ค. อุปสัคน้ัน สําหรับใช้นําหน้านามและ ……………………
ง. โต ปัจจัย เป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตติ แปลว่า…………………..

๓. ก. สพัพนาม เป็นชื่อสําหรับใช้แทน นามนาม
ข. คุณนาม   และ สพัพนาม เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์
ค. อุปสัคน้ัน สําหรับใช้นําหน้านามและ กิริยา
ง. โต ปัจจัย เป็นเครือ่งหมายตติยาวิภตัติ แปลวา่ ข้าง.

๔. ธาตุ ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? ธาตุเหล่าน้ี คือ อิกฺขฺ, มุจฺ, ทิวฺ, สุ, ชิ, คหฺ, ชาครฺ, ภู เป็นไปในความอะไร? 
เมื่อประกอบดว้ย ติ วัตตมานาวิภัตติ สําเร็จรูปเป็นอย่างไร?

๔. ธาตุ ท่านรวบรวมจดัไว้เป็น ๘ หมวด
อกิฺขฺ เป็นไปในความ เห็น (อิกฺขฺ-อ-ติ) สําเร็จรูปเป็น อิกฺขติ
มุจฺ เป็นไปในความ ปล่อย (มุํจ-อ-ติ) สําเร็จรูปเป็น มุญฺจติ
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ทวิฺ เป็นไปในความ เล่น (ทวิฺ-ย-ติ) สําเร็จรูปเป็น ทิพพฺติ
สุ เป็นไปในความ ฟัง (สุ-ณา-ติ) สําเร็จรูปเป็น สุณาติ
ชิ เป็นไปในความ ชนะ (ชิ-นา-ติ) สําเร็จรูปเป็น ชินาติ
คหฺ เป็นไปในความ ถือเอา (คหฺ-ณฺหา-ติ) สําเร็จรูปเป็น คณฺหาติ
ชาครฺ เป็นไปในความ ตื่น (ชาครฺ-โอ-ติ) สําเร็จรูปเป็น ชาคโรติ
ลกฺขฺ เป็นไปในความ กําหนด (ลกฺขฺ-เณ-ณย-ติ) สําเร็จรูปเป็น ลกฺเขติ ลกฺขยติ
ภู เป็นไปในความ มี, เป็น (ภู-อ-ติ) สําเร็จรูปเป็น ภวติ.

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) ปฏิ ส ํ ภิชฺชตีติ ปฏิสมฺภิทา.
(๒) มญฺญติ เอตายาติ มติ.
(๓) วทตีติ วตฺตา.

ข. มาน ปัจจัย เป็นได้ท้ังกัตตวุาจก และกัมมวาจก จะทราบได้อย่างไรว่า เป็นวาจกไหน?  จงยกตวัอย่างมาดู.

๕.. ก. (๑) ปฏิ สํ ภิชฺชตีติ ปฏิสมฺภิทา   กัตตุรูป กตัตุสาธนะ อ ปัจจัย
(ปัญญาใด) ย่อมแตกฉาน ดี โดยต่าง เหตุน้ัน (ปัญญา น้ัน) ชื่อวา่ แตกฉานดีโดยต่าง.

(๒) มญฺญติ เอตายาติ มติ   กัตตุรูป กรณสาธนะ ติ ปัจจัย.
(ชน) ย่อมรู้ ดว้ยปัญญาน่ัน เหตุน้ัน (ปัญญาน่ัน) ชื่อว่า เป็นเหตรุู้ (แห่งชน).

(๓) วทตตีิ วตฺตา  กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ตุ ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมกล่าว เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้กล่าว.

ข. มาน ปัจจัย ถ้าไม่มี ย ปัจจัย ซ่ึงลงในกรรม เป็นกัตตุวาจก  ถ้ามี ย ปัจจัยน้ันเป็นกัมมวาจก ตัวอย่าง ดังน้ี
กตัตวุาจก: กรุุมาโน ภุญฺชมาโน วทมาโน.    กัมมวาจก: กริยมาโน ภุญฺชิยมาโน วุจจฺมาโน.

๖. นิทฺทรถํ, ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก เป็นสมาสอะไรบ้าง?  จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมท้ังคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันๆ มาด้วย.

๖. นิทฺทรถํ เป็น อัพยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ. ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ.  ความไม่มี แห่งความกระวนกระวาย ชื่อ ความไม่มีความกระวนกระวาย.

ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิ มีกัมมธารยะ อวธารณบุพบท และกัมมธารยะ วิเสสนบุพบท เป็นท้อง
วิ. ธมฺโม เอว จกฺกํ ธมฺมจกฺกํ.  จักรคือธรรม  กัม. อว.
วิ. ปวรํ ธมฺมจกฺกํ ปวรธมฺมจกกฺํ.  จักรคือธรรมอันบวร  กัม. วิ.
วิ. ปวตฺติตํ ปวรธมฺมจกฺกํ เยน, โส ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก ภควา  จักรคือธรรมอันบวร อันพระผู้มพีระภาคใด 
ให้เป็นไปแล้ว พระผู้มีพระภาคน้ัน ช่ือว่า มีธรรมจักรบวรอันให้เป็นไปแล้ว. ต. พหุพ.
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๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  เมื่อลงปัจจัยท่ีมี ณ ต้องทําอย่างไรบ้าง?  
สากุณิโก, มานุสโก ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ คือ ณ  ,   ณายน  ,   ณาน  ,   เณยฺย  ,   ณิ  ,   ณกิ  ,   ณว  ,   เณร  .

เมื่อลงปัจจัยที่มี ณฺ  ถ้าสระที่อยู่หน้าศัพท์เป็นรัสสะล้วน ไม่มพียัญชนะสังโยคอยู่เบ้ืองหลัง ต้องพฤทธิ์ คือ ทีฆะ อ เป็น อา  ,  
วิการ อิ เป็น เอ  ,   อุ  ,   เป็น โอ     (  ถ้าสระที่อยู่หน้าศพัท์ เป็นรัสสะ มพียัญชนะสังโยคอยู่หลัง หรือเป็นทีฆะไม่ต้องพฤทธิ์  )   
และพยัญชนะคือ ณฺ น้ัน ต้องลบเสีย คงไว้แต่สระที่ ณ อาศัยและสระพยัญชนะอื่นๆ

สากุณิโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตัทธิต
วิ. สกุเณ หนฺตวฺา ชีวตีติ สากุณิโก.

มานุสโก  ลง กณฺ ปัจจัย ใน สมุหตัทธติ
วิ. มนุสฺสานํ สมุโห มานุสโก.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. วจีภาค แบ่งคําพูดออกเป็น ๖ ส่วน คือ …………………………..
ข. อกัขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ตั้งแต่ …………… จนถึง โอ ช่ือ ……..
ค. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ……………………… เรียกว่า อวรรค.
ง. กรณ์ท่ีทําอักขระ มี ๔ คือ …………………………………………….

๑. ก. วจีภาค แบ่งคําพูดออกเป็น ๖ ส่วน คือ นาม อพัยยศพัท์ สมาส ตทัธิต อาขยาต กติก์.
ข. อกัขระเบ้ืองต้น ๘ ตวั ตั้งแต่ อ จนถึง โอ ชื่อ สระ.
ค. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  เรียกว่า อวรรค.
ง. กรณ์ที่ทําอักขระ มี ๔ คือ ๑  )   ชิวหามัชฌะ ท่ามกลางล้ิน  ๒  )   ชิวโหปัคคะ ถัดปลายล้ินเข้ามา  ๓  )   ชิวหัคคะ ปลายล้ิน    

๔  )   สกัฏฐานะ ฐานของตน      

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อริยสจฺจานทสฺสนํ ตัดต่ออย่างไร?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

อริยสจฺจานทสฺสนํ ตัดเป็น อริยสจฺจจานํ–ทสฺสนํ  เมื่อมีสระหรือพยัญชนะอยู่เบ้ืองหลัง ลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้าบ้างก็ได้  
ต่อเป็น อริยสจฺจานทสฺสนํ.

๓. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. ลิงค์น้ันจัดตาม …………… ของภาษาบ้าง ตาม ……………. บ้าง.
ข. ในอิตถีลิงค์ มกีารันต์ ๕ คือ …………………………………………
ค. ตั้งแต่ เอกูนวีสติ จนถึง ……………………………………………. เป็น เอกวจนะ อิตถีลิงค์ อย่างเดียว.
ง. ปัจจัยท้ังหลาย คือ ตรฺ ตฺถ …………………….. เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภตัติ.

๓. ก. ลิงค์น้ันจดัตาม สมมติของภาษาบ้าง ตามกําเนิดบ้าง.
ข. ในอติถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู.
ค. ต้ังแต่ เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็น เอกวจนะ อิตถีลิงค์อย่างเดียว.
ง. ปัจจัยทั้งหลาย คือ ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ หํ หิญฺจนํ ว เป็นเครื่องหมายสตัตมีวิภตัติ.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.
กตัตวุาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย
กัมมวาจก ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย
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ภาววาจก ลง ย ปัจจัย
เหตุกัตตุวาจก ลงปัจจัย ๔ ตวั คือ เณ ณย ณาเป ณาปย
เหตุกัมมวาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตวัน้ันด้วย  ,   ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป ด้วย  ,   ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ด้วย  .  

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) ปาร ํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู.
(๒) อุทกํ ทธาตตีิ อุทธิ.
(๓) คจฺฉนฺติ เอตถฺาติ คติ.

ข. กิตปัจจัย ในกิรยิากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?

๕. ก. (๑) ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู   เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสีละ รู ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมถึง ซ่ึงฝั่ง โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ถึงซ่ึงโดยปกติ.

(๒) อุทกํ ทธาตีติ อุทธิ   เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ อิ ปัจจัย.
(ประเทศใด) ย่อมทรงไว้ ซ่ึงนํ้า  เหตุน้ัน (ประเทศน้ัน) ชื่อว่า ผู้ทรงไว้ซ่ึงนํ้า (ทะเล).

(๓) คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ   เป็นกัตตรุูป อธกิรณสาธนะ ติ ปัจจัย.
(ชน ท.) ย่อมไป ในภูมิน่ัน เหตุน้ัน (ภูมิน้ัน) ชื่อว่า เป็นที่ไป (แห่งชน ท.).

ข. กติปัจจัย ในกิริยากิตก์ คือ อนฺต ตวนฺตุ ตาวี.   อนฺต บอกปัจจุบันกาล   ตวนฺตุ ตาวี บอกอดีตกาล  .  

๖. ยถาวุฑฺฒํ, สุวณฺณวณฺโณ เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาดว้ย.

๖. ยถาวฑุฒํ เป็น อพัยีภาวสมาส
วิ. วุฑฺฒานํ ปฎิปาฏิ ยถาวุฑฺฒํ ลําดับ แห่งคนเจริญแล้ว ท. ชื่อวา่ ตามคนเจริญแลว้.  หรือ 
วิ. เย เย วฑฺุฒา ยถาวุฑฺฒํ  ชนเจริญแล้ว ท. ใด ใด ช่ือ เจริญแล้วอย่างไร.

สวุณฺณวณฺโณ เป็น ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส
วิ. สวุณฺณสฺส วณฺโณ อวิ วณฺโณ ยสฺส, โส สวุณฺณวณโณ ภควา  
วรรณะ ของพระผู้มีพระภาคใด เพียงดัง วรรณะ แห่งทอง  พระผู้มพีระภาคน้ัน ชื่อวา่ มีวรรณะเพียงดังวรรณแห่งทอง

๗. เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปุญฺญวา, โสวณฺณมยํ, รามณียกํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  
จงตั้งวิเคราะห์ด้วย.

๗. เสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฐฺ.
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
วิ. ปุญฺญํ อสฺส อตฺถีติ ปุญฺญวา.

โสวณฺณมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตทัธิต



หน้า ๔๒ • พ.ศ.๒๕๒๔ ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

วิ. สวุณฺเณน ปกตํ โสวณฺณมยํ.

รามณียกํ  ลง กณฺ ปัจจัย ในภาวตทัธิต
วิ. รมณียสฺส ภาโว รามณียกํ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. เน้ือความของถ้อยคําท้ังปวง ต้องหมายรูก้ันด้วย ……………………..
ข. อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน …………. ตวั
ค. สระมีมาตราเบา ๓ ตวั คือ ……………………………….. ช่ือรัสสะ
ง. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ ………… เรยีกวา่ กัณโฐฏฐชะ
จ. พยัญชนะท่ี ๑ ท่ี ๒ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ……………. ๑๑ ตวัน้ี เป็นอโฆสะ.

๑. ก. เน้ือความของถ้อยคําทั้งปวง ต้องหมายรู้กันดว้ย อกัขระ
ข. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว
ค. สระมีมาตราเบา ๓ ตวั คือ อ อิ อุ ชื่อรัสสะ
ง. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและริมฝีปาก เรียกว่า กัณโฐฏฐชะ
จ. พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ ฐ  ,   ต ถ  ,   ป ผ  ,   และ ส   ๑๑ ตัวน้ีเป็น อโฆสะ.

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  เอวํส ตดัต่ออย่างไร.

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

เอวํส ตัดเป็น เอวํ–อสฺส  ลบสระเบ้ืองปลายที่มีนิคคหิตอยู่หน้าแล้ว ถ้าพยัญชนะซ้อนเรียงกัน ๒ ตัว ลบเสียตวัหน่ึง   
ต่อเป็น เอวํส

๓. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. คุณนามน้ีแบ่งเป็น ๓ คือ ……………………………………..
ข. นามท้ัง ๓ น้ัน ต้องประกอบด้วย ……………………….. วิภัตติ
ค. เอกสังขยา เป็นเอกวจนะอย่างเดียว เอกสัพพนาม เป็น ……. วจนะ
ง. ศัพท์เหล่าน้ี คือ ……………………………………. เป็นนิยม
จ. อุปสัคน้ัน สําหรับใช้ ………………………………………….

๓. ก. คุณนามน้ีแบ่งเป็น ๓ คือ ปกติ วิเสส อติวิเสส
ข. นามทั้ง ๓ น้ัน ต้องประกอบดว้ย ลิงค์ วจนะ วิภัตติ
ค. เอกสังขยา เป็นเอกวจนะอย่างเดียว เอกสัพพนาม เป็น ทวฺิวจนะ
ง. ศพัท์เหล่าน้ี คือ ต เอต อิม อมุ เป็นนิยม
จ. อุปสรรคน้ัน สําหรับใช้นําหน้านามและกิริยาให้วิเศษข้ึน.
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๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัยในอาขยาต เป็นไปในความอะไร?  จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังคําแปลมาดู.

๔. ข ฉ ส เป็นไปในความปรารถนา อุ. พุภุกฺขติ   (  ภุช  -  ข  -  ติ  )   ปรารถนา จะกิน  ,   ชิฆจฺฉติ   (  ฆสฺ  -  ฉ  -  ติ  )   ปรารถนาจะกิน  ,   
ชิคึสติ   (  หรฺ  -  ส  -  ติ  )   ปรารถจะนําไป  .  

อาย อิย เป็นไปในความประพฤติ อุ. จริายติ ประพฤติช้าอยู่  ,   ปุตฺติยติ ย่อมประพฤตใิห้เป็นเพียงดังบุตร  .  

๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. จงเขียนคําแปล พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยของรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี
(๑) สยํ ภวตีติ สยมฺภู
(๒) ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ
(๓) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว

ข.  กิจจปัจจัย ในกิริยากิตก์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  และบอกอะไร?

๕. ก. (๑) สยํ ภวตีติ สยมฺภู  เป็น กัตตรุูป กัตตุสาธนะ กวฺิ ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมเป็นเอง เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้เป็นเอง

(๒) ทกฺุเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ   เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ ข ปัจจัย.
(จิตใด) อันเขารักษาได้ โดยยาก เหตุน้ัน (จติน้ัน) ชื่อวา่ อันเขารักษาได้โดยยาก

(๓) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว   เป็น กตัตรุูป อปาทานสาธนะ อ ปัจจัย.
(แม่น้ํา) ย่อมเกิดก่อน แต่ประเทศน่ัน เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อว่า เป็นแดนเกดิก่อน (แห่งแม่น้ำ้า) 

ข. กจิจปัจจัย ในกิริยากิตก์ มี ๒ คือ อนีย ตพพฺ บอกความจําเป็น.

๖. นิทฺทรถํ พหุนทิโก เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาดู.

๖. นิทฺทรถํ เป็น อัพพยยีภาวสมาส 
วิ. ทรถสฺส อภาโว นิททฺรถํ  ความไม่มีแห่งความกระวนกระวาย ช่ือความไม่มีความกระวนกระวาย.

พหุนทิโก เป็น สตัตมพีหุพพิหิสมาส 
วิ. พหู นทิโย ยสฺมึ, โส พหุนทิโก (ชนปโท)  แม่น้ํา ท. ในชนบทใด มาก ชนบทน้ัน ช่ือว่ามี แม่นํ้ามาก.

๗. โคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สากฺยปุตฺติโก, สงฺฆิกํ, คุณวา, ลงปัจจัยในตัทธิตไหน?  จงต้ังวิเคราะห์มาดู.

๗. โคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ คือ  ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร

สากฺยปุตฺติโก  ลง ณิก ปัจจัย ในโคตตตัทธติ
วิ. สกฺยปุตตฺสฺส อปจฺจํ สากฺยปุตตฺิโก.

สงฺฆิกํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต
วิ. สงฺฆสฺส สนฺตกํ สงฺฆิกํ.
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คุณวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. สระอีก ๕ ตัว อื่นจากรัสสะ ๓ ตัว คือ ………….. ช่ือ ……………
ข. พยัญชนะ ……….. ตัวน้ี คือ ………. เรียกว่า อวรรค เพราะไม่เป็น ……….
ค. พยัญชนะท่ี ๕ สุดวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะ………. ได้ท้ัง ๕ ตวั ยกเสียแตต่ัว …. ซึ่งเป็นตัวสะกดอย่างเดียว.

๑. ก. สระอีก ๕ ตวั อื่นจากรัสสะ ๓ ตัว คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อ ทีฆะ.
ข. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  เรียกว่า อวรรค เพราะไม่เป็น พวกเป็นหมู่กัน ตามฐานกรณ์ที่เกิด.
ค. พยัญชนะท่ี ๕ สุดวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะในวรรคของตน ได้ท้ัง ๕ ตัว ยกเสียแต่ตัว ง ซ่ึงเป็นตัวสะกดอย่างเดียว

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. ในสรสนธิ อาเทโส มี ๒ ………….. ………………...
ข. อาเทสพยัญชนะน้ัน แปลง ท เป็น ต   อุ. ว่า ……………….
ค. ถ้า เอ และ หฺ อยู่เบ้ือง แปลงนิคคหิตเป็น ………………… ดงัน้ี ปจฺจตฺตํ–เอว เป็น ……………………

๒. ก. ในสรสนธิ อาเทโส มี ๒ แปลงสระเบ้ืองหน้า  แปลงสระเบ้ืองหลัง.
ข. อาเทสพยัญชนะน้ัน แปลง ท เป็น ต  อุ. ว่า สุคโท เป็น สุคโต.
ค. ถ้า เอ และ ห อยู่เบ้ือง แปลงนิคคหิตเป็น ญ ดังน้ี  ปจฺจตฺตํ–เอว เป็น ปจฺจตฺตญฺเญว.

๓. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. คุณนามและสัพนามเป็นได้ท้ัง ……………………. ลิงค์.
ข. ภควนฺตา ภควนฺเต ใช้เป็น ………………… ภควนฺโต ใช้เป็น ……………..
ค. ปกติสังขยา ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ จัดเป็น ……………. ตั้งแต่ ปญฺจ ไปเป็น ……………..
ง. ศัพท์เหล่าน้ี คือ ย ……………….. กึ เป็น ……………….
จ. ปัจจัยท้ังหลาย คือ ………………………….. เป็นเครื่องหมาย …………………………..

๓. ก. คุณนามและสัพนามเป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์.
ข. ภควนฺตา ภควนฺเต ใช้เป็น ทฺววิจนะ สําหรับกล่าวถึงคน ๒ คน,  

ภควนฺโต ใช้เป็นพหุวจนะ สําหรับกล่าวถึงคนมาก ต้ังแต่ ๓ คน ข้ึนไป.
ค. ปกติสังขยา ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ จดัเป็น สัพพนาม  ตั้งแต่ ปญฺจ ไปเป็น คุณนาม.
ง. ศพัท์เหล่าน้ี คือ ย อญฺญ อญฺญตร อญฺญตม ปร อปร กตร กตม เอก เอกจฺจ สพฺพ กึ เป็น อนิยม.
จ. ปัจจัยทั้งหลาย คือ ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ หํ หิญฺจนํ ว เป็นเครื่องหมาย สตัตมีวิภตัติ.
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๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร?  จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังแปลมาดู.

๔. กาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลวา่ “จัก…แล้ว”  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลวา่ “จักได้…แล้ว” 
อุ  .   โส เจ ยานํ ลภิสฺสา  ,   อคจฺฉิสฺสา  .    ถ้าว่า เขาจกัได้แล้ว ซ่ึงยาน ไซร้  , (  เขา  )   จักได้ไปแล้ว  .  

๕. ก. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย

(๑) วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.
(๒) นิสฺสาย น ํ วสตีติ นิสฺสโย.
(๓) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.

ข. กิตปัจจัยในกริิยากติก์ มีอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?

๕. ก. (๑) วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.  กัตตุสาธนะ ลงในตัสสีละ  รู ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมรู้วิเศษ โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผูรู้้วิเศษ โดยปกติเป็นกัตตุรูป 

(๒) นิสฺสาย นํ วสตีติ นิสฺสโย.  เป็นกัตตุรูป กัมมสาธนะ  อ ปัจจัย.
(ศิษย์) อาศัย ซ่ึงอาจารย์น้ันอยู่ เหตุน้ัน (อาจารย์น้ัน) ชื่อวา่ เป็นที่อาศัยอยู่ (ของศิษย์) 

(๓) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.  เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ  ณ ปัจจัย.
(ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยู่ ในประเทศน่ัน เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อวา่ เป็นที่อาศัยอยู่ (แห่งภิกษุ ท.) 

ข. กติปัจจัย: อนฺต ตวนฺตุ ตาวี.  อนฺต บอกปัจจุบันกาล ตวนฺตุ ตาวี บอกอดตีกาล.

๖. พุทฺธรตนํ, สราชิกา (ปรสิา) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาดว้ย.

๖. พุทฺธรตนํ เป็น อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส
วิ. พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ.  รัตนะคือพระพทุธเจ้า.

สราชิกา เป็น สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. สห รญฺญา ยา วตตฺตตีิ สราชิกา (ปริสา). 
บริษัทใด ย่อมเป็นไปกับด้วยพระราชา  เหตุน้ัน (สา ปริสา บริษัทน้ัน) ชื่อว่า เป็นไปกับดว้ยพระราชา.

๗. ชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สากฏิโก, กตฺติโก, ชนตา, ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  
จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคําแปลมาด้วย.

๗. มีปัจจัย ๓ คือ อิม กิย.

สากฏิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต
วิ. สกเฏน จรตตีิ สากฏิโก. 
(ชนใด) ย่อมเที่ยวไป ด้วยเกวียน เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อ สาฏกิะ (ผู้เที่ยวไปดว้ยเกวียน).
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กตฺติโก  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทัธิต
วิ. กตฺตกิาย นิยตฺุโต มาโส กตตฺิโก. 
เดือน ประกอบด้วย ฤกษ์กตัติกา ชือ่ กตัติกะ (เดือนประกอบดว้ยฤกษ์กัตตกิา).

ชนตา  ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธติ
วิ. ชนานํ สมุโห ชนตา. 
ประชุม แห่งชน ท. ชื่อว่า ชนตา (ประชุมแห่งชน).
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๑. สระในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง?  สระไหนเป็นรัสสะ ทีฆะ ครุ ลหุ.

๑. สระมี ๘ ตัว คอื อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
สระมีมาตราเบา ๓ ตวั คือ อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ
สระอีก ๕ ตวั   (  อื่นจากรัสสะ ๓ ตวั  )   คือ อา อี อู เอ โอ   ชื่อ ทีฆะ
สระที่เป็นทีฆะล้วน และสระที่เป็นรัสสะมีพยัญชนะสังโยค และนิคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ ครุ
สระที่เป็นรัสสะล้วน ไม่มีพยัญชนะสังโยค และนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ ลหุ.

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. สนธิมีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง
ค. วิทูนคฺคํ ตัดต่ออย่างไร?

๒. ก. สนธิมี ๓ คือ สรสนธิ ต่อสระ  พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต
ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค
ค. วิทูนคฺคํ ตัดเป็น วิทูนํ–อคฺคํ เมื่อสระหรือพยัญชนะเบ้ืองหลังลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้าบ้าง ต่อเป็น วิทูนคฺคํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. คุณนามแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. นามท้ัง ๓ น้ัน ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ค. ศัพท์ในคณะมีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ง. อุปสัคน้ันใช้อย่างไร?
จ. นิบาตต่อไปน้ีบอกอะไร?  ปาโต อโธ ยาว วิย มา.

๓. ก. คุณนามแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ  วิเสส  อติวิเสส
ข. นามทั้ง ๓ น้ัน ต้องประกอบดว้ยลิงค์ วจนะ วิภตัติ
ค. ศพัท์มโนคณะ มี ๑๒ ศัพท์ คือ  มน ใจ  เจต ใจ  วย วัย  สริ หัว  อุร อก  วจ วาจา  ตป ความร้อน  

ตม ความมืด  ปย นํ้านม  อย เหล็ก  ยส ยศ  เตช เดช
ง.  อุปสัคน้ัน สําหรับใช้นําหน้านาม และกิริยา ให้วิเศษข้ึน
จ. นิบาต ต่อไปน้ี  ปาโต บอกกาล   วิย บอกอุปมาอุปไมย  อโธ บอกที่  มา บอกปฏิเสธ  ยาว บอกปริจเฉท
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๔. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบวิภัตติ ………………
ข. วิภัตติน้ัน ท่านจําแนกไว้เพ่ือเป็นเครื่องหมายให้รู้กาล ………………..
ค. ปัจจัยในกัตตุวาจก ๑๐ ตวั คือ …………….
ง. ข ฉ ส ปัจจัย เป็นไปในความ ……………..
จ. ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัยท่ีประกอบ อัชชัตตนี ………….

๔. ก. ในอาขยาตน้ัน ทา่นประกอบวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย
ข. วิภัตติน้ัน ท่านจําแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้กาล บท วจนะ บุรุษ
ค. ปัจจัยในกัตตวุาจก ๑๐ ตวั คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย
ง. ข ฉ ส ปัจจัย เป็นไปในความ ปรารถนา
จ. ลง อิ อาคมหลังธาตุและปัจจัยที่ประกอบ อัชชัตตนี ภวิสสันติ และ กาลาติปัตติ.

๕. [จงตอบคําถามต่อไปน้ี]

ก. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาดว้ย
(๑) ภกิฺขติ สีเลนาติ ภกิฺขุ
(๒) ทุสฺสติ เตนาติ โทโส
(๓) สยนฺติ เอตถฺาติ สยนํ

ข. กิตกิจจปัจจัยในกิริยากิตก์ มีอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?

๕. ก. (๑) ภิกฺขติ สีเลนาติ ภิกฺขุ.  กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในตัสสีละ รู ปัจจัย 
(ผู้ใด) ย่อมขอ โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ขอโดยปกติ 

(๒) ทุสฺสติ เตนาติ โทโส.  กัตตุรูป กรณสาธนะ ณ ปัจจัย
(ชน) ย่อมประทุษรา้ย ด้วยกิเลสน้ัน เหตุน้ัน (กิเลสน้ัน) ชื่อว่า เป็นเหตุ ประทุษร้าย (แห่งชน)

(๓) สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.  กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ ยุ ปัจจัย.
(เขา ท.) ย่อมนอน ในที่น่ัน เหตุน้ัน (ที่น่ัน) ชื่อว่า เป็นที่นอน (แห่งเขา ท.)

ข. กติกิจจปัจจัย: มาน ต ตูน ตฺวา ตวฺาน.   มาน บอกปัจจุบันกาล  ต ตูน ตฺวา ตฺวาน บอกอดีตกาล.

๖. เอกปุคฺคโล, อสสฺรโถ, อพฺราหฺมโณ, ยถาวุฑฺฒํ, สปุตฺโต (ปิตา) เป็นสมาสอะไร?  
จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาดว้ย.

๖. เอกปุคฺคโล เป็น อสมาหารทิคุสมาส
วิ. เอโก ปุคฺคโล เอกปุคฺคโล. บุคคลผู้เดียว

อสสฺรโถ เป็น ตติยาตัปปุริสสมาส
วิ. อสฺเสน (ยุตฺโต) รโถ อสฺสรโถ. รถ (เทียมแล้ว) ด้วยม้า
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อพฺราหฺมโณ เป็น นบุพบท กัมมธารยสมาส  หรือ อุภยตัปปุริส
วิ. น พฺราหฺมโณ อพฺราหมฺโณ (อยํ ชโน).  (ชนน้ี) มิใช่พราหมณ์

ยถาวฑฺุฒํ เป็น อพัยยีภาวสมาส นิปาตปุพพกะ
วิ. วุฑฺฒานํ ปฏิปาฏิ ยถาวุฑฺฒํ.  ลําดับ แห่งคนเจริญแล้ว ท. ชื่อว่า ตามคนเจริญแล้ว

สปุตฺโต (ปิตา) เป็น สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. สห ปุตฺเตน โย วตฺตตีติ สปุตฺโต (ปิตา).  ชนใด ย่อมเป็นไปกับด้วยบุตร เหตุน้ัน (โส ชโน ชนน้ัน) ช่ือว่า เป็นไปกับด้วยบุตร

๗. สมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
มานุสโก, อายสฺมา, โปริสฺสํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์ และเขียนคําแปลมาด้วย.

๗. สมุหตัทธติ มีปัจจัย ๓ คือ กณฺ ณ ตา

มานุสโก  ลง กณฺ ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
วิ. มนุสฺสานํ สมุโห มานุสโก.  ประชุม แห่งมนุษย์ ท. ชื่อ มานุสกะ (ประชุมแห่งมนุษย์ หรอื หมู่แห่งมนุษย์)

อายสฺมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ
วิ. อายุ อสฺส อตฺถีติ อายสฺมา.  อายุ ของชนน้ัน มีอยู่ เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อวา่ มีอายุ.

โปริสฺสํ  ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธติ
วิ. ปุริสสฺส ภาโว โปริสฺสํ.  ความเป็นแห่งบุรุษ ชื่อ โปริสสะ.
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๑. อักขระท่ีเหลือจากสระ ช่ือว่า แปลว่าอย่างไร?  มีเท่าไร?  แบ่งเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?

๑. อักขระท่ีเหลือจากสระ ช่ือ พยัญชนะ แปลว่า ทําเน้ือความให้ปรากฏ  มี ๓๓ ตัว  แบ่งเป็น ๒ พวก คือ วรรค  อวรรค.

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. สนธิกริิโยปกรณ์ ๘ อย่าง อะไรบ้าง?
ข. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ปจฺจตฺตญฺเญว ตัดต่ออยา่งไร?

๒. ก. สนธกิิริโยปกรณ์ ๘ อย่าง  คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของ
เดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว  .  

ข. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ
ค. ปจฺจตฺตญฺเญว ตัดเป็น ปจฺจตตฺํ–เอว นิคคหิตอยู่หน้า  เอ อยู่เบ้ืองหลัง แปลงนิคคหิตเป็น ญ 

ต่อเป็น ปจฺจตตฺญฺเญว.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. สัพพนามเป็นช่ือสําหรับใช้แทนอะไร?
ข. อะไรเรียกว่าการันต์?
ค. ปกติสังขยาตั้งแต่ไหนถึงไหน  เป็นเอกวจนะอิตถลีิงค์อย่างเดียว?
ง. นิบาตต่อไปน้ี บอกอะไร?  อุทฺธํ ตคฺฆ.

๓. ก. สพัพนามเป็นชื่อสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแลว้ เพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู
ข. สระที่สุดแห่งศัพท์   เรียกวา่ การันต์
ค. ปกติสังขยาตั้งแต่ เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ  เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว
ง. อุทธํ บอกที่   ตคฺฆ บอกความเตือน  .

๔. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. อนาคตกาลจัดเป็น ๒ คือ …………………………………..
ข. ปัญจมีวิภัตติ บอกความหวัง แปลว่า ……………………………
ค. ในกมัมวาจก ลง ย ปัจจัย กับท้ัง …………………… หน้า ย
ง. วิภัตติน้ันจัดเป็นบุรุษ ๓ คือ …………………………
จ. อาย อิย เป็นไปใน …………………………….

๔. ก. อนาคตกาลจัดเป็น ๒ คือ อนาคตของปัจจุบัน  อนาคตของอดตี
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ข. ปัญจมีวิภตัติ บอกความหวัง แปลว่า เถิด
ค. ในกัมมวาจก ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย
ง. วิภัตติน้ันจดัเป็นบุรุษ ๓ คือ ประถมบุรุษ  มธัยมบุรุษ  อุตตมบุรุษ
จ. อาย อิย เป็นไปในความประพฤติ.

๕. ก. จงเขียนคําแปลวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย

(๑) ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมมฺจารี
(๒) กาตพฺพนฺติ การิยํ
(๓) นิธิยตีติ นิธิ

ข. กิตปัจจัยในกริิยากติก์ อะไรบ้าง?  บอกกาลอะไร?

๕. ก. (๑) ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.   เป็น กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ ณี ปัจจัย
(ผู้ใด) ย่อมประพฤติ ซ่ึงธรรม โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ
(๒) กาตพฺพนฺติ การิยํ.   เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ ณฺย ปัจจัย

(กรรมใด) อันเขา พึงทํา เหตุน้ัน (กรรมน่ัน) ชื่อวา่ อันเขาพึงทํา

(๓) นิธิยตีติ นิธิ.  เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ อิ ปัจจัย
(สมบัติใด) อันเขา ฝังไว้ เหตุน้ัน (สมบัติน้ัน) ชื่อว่า อันเขาฝังไว้

ข. กติปัจจัย: อนฺต ตวนฺตุ ตาวี.  อนฺต บอกปัจจุบันกาล   ตวนฺตุ ตาวี บอกอดีตกาล.

๖. นรวโร, สทฺธาธนํ, อนฺโตปาสาทํ, ฉตฺตปาณิ, สราชิกา เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังคําแปลมาด้วย.

๖. นรวโร เป็น วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส
วิ. นโร วโร นรวโร.  นระประเสริฐ

สทฺธาธนํ เป็น อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส
วิ. สทธฺา เอว ธนํ สทฺธาธนํ.  ทรพัย์คือศรัทธา

อนฺโตปาสาทํ เป็น อัพยยีภาวสมาส (นิปาตปุพพกะ)
วิ. ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ.  ภายใน แห่งปราสาท

ฉตฺตปาณิ เป็น ฉัฏฐตีุลยาธกิรณพหุพพิหิสมาส
วิ. ฉตตฺํ ปาณิมฺหิ ยสฺส, โส ฉตตฺปาณิ ปุริโส.  
ร่ม (ม)ี ในมือ ของบุรุษใดบุรุษน้ัน ช่ือวา่ มีร่มในมือ

สราชิกา เป็น สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. สห รญฺญา ยา วตตฺตตีิ สราชิกา ปริสา.  
บริษัทใด ย่อมเป็นไปกับด้วยพระราชา เหตุน้ัน (สา ปริสา บริษัทน้ัน) ชื่อวา่ เป็นไปกับด้วยพระราชา.
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๗. เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ฉฏฺโฐ, ตกิํ, มนุสสฺตฺตํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคําแปลมาดว้ย.

๗. เสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฐ

ฉฏฺโฐ  ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตทัธิต
วิ. ฉนฺนํ ปูรโณ.  
(ชน) เป็นที่เต็ม แห่งชน ท. ๖ ชื่อวา่ ที่ ๖

ตกิํ  ลง ก ปัจจัย ในสังขยาตทัธิต
วิ. ตีณิ ปริมาณานิ อสฺสาติ ติกํ.  
ปริมาณ ท. ของวัตถุน้ัน ๓ เหตุน้ัน (วัตถุน้ัน) ชื่อว่า มีปริมาณ ๓

มนุสสฺตฺตํ  ลง ตตฺ ปัจจัย ในภาวตัทธิต
วิ. มนุสฺสสฺส ภาโว มนุสฺสตตฺํ.  
ความเป็น แห่งมนุษย์ ชื่อมนุสสัตตะ.
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๑. จงเลือกคําในวงเล็บท่ีเห็นว่าถูกต้อง เติมลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ช่ือว่า ……………….. (สระ, พยัญชนะ, อกัขระ)
ข. อกัขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ช่ือ ……………… (สระ, พยัญชนะ, อกัขระ)
ค. ถัดปลายลิ้นเข้ามา เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็น …………… (ตาลุชะ, มุทธชะ, ทันตชะ)
ง. พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ เป็น……………. (โฆสะ, อโฆสะ)
จ. พยัญชนะท่ี ๒ ท่ี ๔ ในวรรคท้ัง ๕ เป็น ………………… (สถิิล, ธนิต)

๑. ก. เสียงก็ดี ตวัหนังสือก็ดี ชือ่ว่า อักขระ
ข. อกัขระเบ้ืองต้น ๘ ตวั ชื่อ สระ
ค. ถัดปลายลิ้นเข้ามา เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น มุทธชะ
ง. พยัญชนะที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ เป็น โฆสะ
จ. พยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕ เป็น ธนิต

๒. ในสรสนธิ  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่ ย่อมลงไดก้รณีใดบ้าง?  และ ยถายิทํ ตัดต่ออย่างไร.

๒. ถ้าสระ โอ อยู่หน้า พยัญชนะอยู่หลัง ลบ โอ เสีย แลว้ลง อ อาคมได้บ้าง  อุ  .   โส–สีลวา เป็น ส สีลวา  ,
พยัญชนะอยู่เบ้ืองปลาย ลง โอ อาคม ได้บ้าง  อุ  .   ปร–สหสฺสํ ลบ อ ที่สุด แห่ง ปร ศัพท์ แล้วลง โอ อาคม เป็น ปโรสหสฺสํ  

ยถาทิทํ  ตดัเป็น ยถา–อิทํ ถ้าสระอยู่เบ้ืองหลัง ลง ย อาคมได้  ตอ่เป็น ยถายิทํ

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. นามศัพท์ท่านแบ่งเป็นลิงค์เท่าไร?
ข. เอก สัพพนาม แจกไดก้ี่วจนะ? เหมือนอะไร?
ค. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ง. นิบาตน้ัน สําหรับใช้อย่างไร?
จ. ปัจจัยน้ัน ลงท่ีไหน?  เป็นเครื่องหมายอะไร?

๓. ก. แบ่งเป็นลิงค์ ๓  คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อิตถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชาย มิใช่เพศหญิง
ข. เอก สพัพนาม แจกได้ทั้ง ๒ วจนะ เหมือน ย ศพัท์
ค. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็น ๒ คือ  อนิยม นิยม
ง. ปัจจัยสําหรับลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง กิริยา ศพัท์บ้าง 

ลงทา้ยนามศพัท์ เป็นเครื่องหมายวิภัตติ  ลงท้ายธาตุ เป็นเครื่องหมายกิริยา
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๔. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. ปัจจุบันแท้ แปลว่า ………….
ข. ……………… บอกอดตีกาล ไม่มกีําหนด แปลว่า แล้ว
ค. ในภาววาจก ลง ……………… ปัจจัย  อุ. ภูยเต เป็นต้น
ง. อา หิยตัตนี มักรสัสะเป็น ……………. ในหมวดธาตุท้ังปวง
จ. เอา ญา ธาตุ เป็น ……………

๔. ก. ปัจจุบันแท้ แปลวา่ อยู่
ข. ปโรกขา   บอกอดีตกาล ไม่มกีําหนด แปลว่า แล้ว
ค. ในภาววาจก ลง ย ปัจจัย  อุ. ภูยเต เป็นต้น
ง. อา หิยัตตนี มักรัสสะเป็น อ ในหมวดธาตุทั้งปวง
จ. เอา ญา ธาตุ เป็น ชา.

๕. ก. จงเขียนคําแปลวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย

(๑) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว.
(๒) สมฺปชฺชิตพฺพนฺติ สมฺปตฺติ.
(๓) กุชฺฌติ สีเลนาติ โกธโน.

ข. กรณีย ํ, ติณฺโณ เป็นธาตุและปัจจัยอะไร?

๕. ก. (๑) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว.  กตัตรุูป อปาทานสาธนะ อ ปัจจัย
(แม่น้ํา) ย่อมเกิดก่อน แต่ประเทศน่ัน เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อว่าเป็นแดนเกิดกอ่น (แห่งแม่น้ำ้า) 
(๒) สมฺปชฺชิตพฺพนฺติ สมฺปตฺติ.   กัมมรูป กัมมสาธนะ ติ ปัจจัย

(ธรรมชาติใด) อันเขา พึงถึงพร้อม เหตุน้ัน (ธรรมชาติน้ัน) ชื่อวา่อันเขาพึงถึงพร้อม
(๓) กชฺุฌติ สีเลนาติ โกธโน. กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในตัสสีละ ยุ ปัจจัย

(ผู้ใด) ย่อมโกรธ โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้โกรธโดยปกติ 

ข. กรณียํ (กร-อนีย)  เป็น กรฺ ธาตุ อนีย ปัจจัย (เอา น เป็น ณ)  สําเร็จรูปเป็น กรณียํ 
ติณฺโณ (ตร-ต)  เป็น ตรฺ ธาตุ ต ปัจจัย (ธาตุมี ร เป็นท่ีสุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ณฺณ แล้วลบท่ีสุดธาตุ)  
สําเร็จรูปเป็น ติณฺโณ

๖. อะไรเรยีกวา่ ลุตตสมาส และ อลุตตสมาส?  
สมณปฏิญฺญา, อชฺฌตฺตํ, อคฺยาหิโต (พฺราหฺมโณ) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาด้วย.

๖. สมาสที่ลบวิภตัติแล้ว เรียกวา่ ลุตตสมาส  สมาสที่ยังมิได้ลบวิภัตติ เรียกว่า อลุตตสมาส

สมณปฏิญฺญา เป็น กัมมธารยสมาส สัมภาวนบุพพบท
วิ. สมโณ (อหํ) อิติ ปฏิญฺญา สมณปฏิญฺญา.  ปฏิญญาว่า (เราเป็น) สมณะ
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อชฺฌตฺตํ เป็น อพัยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ. อตฺตานํ อธวิตตฺตีติ อชฺฌตตฺํ.  (สิ่งใด) ย่อมเป็นไปทับ ซ่ึงตน เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อว่าทับตน

อคฺยาหิโต เป็น ตติยาพหุพพิหิสมาส
วิ. อคฺคิ อาหิโต เยน, โส อคฺยาหิโต (พรฺาหมฺโณ).  ไฟ อันพราหมณ์ใดบูชาแล้ว พราหมณ์ น้ัน ชื่อว่ามีไฟอันบูชาแล้ว.

๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปุตฺติโม, จกฺขุมา, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  
จงตั้งวิเคราะห์ และเขียนคําแปลมาด้วย.

๗. มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร

ปุตฺติโม  ลง อิม ปัจจัย ใน ชาตาทติัทธติ
วิ. ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตตฺิโม.  
บุตร ของชนน้ัน มีอยู่ เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อวา่มีบุตร

จกฺขุมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต
วิ. จกฺขุ อสฺส อตฺถีติ จกฺขุมา.  
จกัษุ ของชนน้ัน มีอยู่เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อว่า มีจักษุ

อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ใน ปกตติัทธติ
วิ. อยสา ปกตํ อโยมยํ.  
(ภาชนะ) อันบุคคลทําแล้วด้วยเหล็ก ชื่อว่า อโยมยะ (อันบุคคลทําแล้วดว้ยเหล็ก)  หรือ
วิ. อยโส วิกาโร อโยมยํ  
(ภาชนะ) เป็นวิการ แห่งเหล็ก ชื่อว่า อโยมยะ (เป็นวิการแห่งเหล็ก)
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๑. จงเลือกคําในวงเล็บท่ีเห็นว่าถูกต้องเตมิลงในช่องว่างต่อไปน้ี

ก. อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ……………….. ตวั (๓๓, ๔๑)
ข. สระ ๘ ตัวน้ี เป็น …………………… (นิสสิต, นิสสยั)
ค. เอ โอ ๒ ตวัน้ี เป็น …………………… (อัฑฒสระ, สังยุตตสระ)
ง. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ ………………………. (คอและริมฝีปาก, คอและเพดาน)
จ. พยัญชนะท่ีถกูฐานของตนหย่อนๆ ช่ือ ……………………….. (อโฆสะ, สถิิล, ธนิต)

๑. ก. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว.
ข. สระ ๘ ตัวน้ี เป็น นิสสัย.
ค. เอ โอ ๒ ตัวน้ี เป็น สังยุตตสระ.
ง. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและริมฝีปาก.
จ. พยัญชนะที่ถูกฐานของตนหย่อนๆ ชื่อ สิถิล.

๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  อภินนฺทุนฺติ อิโตนายติ ตนฺนิพฺพุตํ  ตัดต่ออย่างไร?

๒. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว คอื ย ว ม ท น ต ร ฬ

อภินนฺทุนฺติ  ตัดเป็น อภินนฺทุํ–อติิ  นิคคหิตอยู่หน้า ลบสระเบ้ืองปลายได้บ้าง 
(  แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สดุวรรค ของพยัญชนะที่อยู่หลังคือ ต  )    ต่อเป็น อภินนฺทุนฺติ

อิโตนายติ  ตัดเป็น อิโต–อายติ   ถ้าสระอยู่เบ้ืองหลังลง น อาคม  ต่อเป็น อิโตนายติ.

ตนฺนิพฺพุตํ  ตัดเป็น ต–ํนิพฺพตุํ   เมื่อมีพยัญชนะอยู่หลังนิคคหิตอยู่หน้า แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคได้  
แปลงนิคคหิตเป็น นฺ  ต่อเป็น ตนฺนิพฺพตุํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. ลิงค์ท่ีจัดตามสมมติน้ัน หมายความอย่างไร?  ยกอุทาหรณ์มาดว้ย
ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์เท่าไร?  อะไรบ้าง?
ค. เอกูนวสีติ จนถึง อฏฐฺนวุติ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?
ง. อุปสัค ๒๐ ตัว อะไรบ้าง?  จงเขียนคําแปลมาด้วย
จ. สมนฺตา, อปฺเปว นาม แปลว่าอย่างไร?  เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. ลิงค์ทีจ่ัดตามสมมติ หมายความวา่ เหมือนหน่ึงกําเนิดสตรี สมมติให้เป็นปุงลิงค์  และของที่ไม่มีวิญญาณ 
สมมติให้เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์  เหมือนคําวา่ ทาโร เมีย สมมติให้เป็นปุงลิงค์   ปเทโส ประเทศ สมมติให้เป็นปุง
ลิงค์  ภูมิ แผ่นดิน สมมติให้เป็นอิตถีลิงค์  .  
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ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์ ๓ ตัว คือ อ อิ อุ.
ค. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะ อิตถีลิงค์ อยา่งเดียว.
ง. อุปสัค มี ๒๐ คือ  อติ ยิ่ง เกิน ล่วง  ,   อธิ ยิ่ง ใหญ่ ทับ  ,   อภิ ยิ่ง ใหญ่ จําเพาะ ข้างหน้า  ,   อนุ น้อย ภายหลัง ตาม  ,   

อป ปราศ หลีก  ,   อปิ ปิ ใกล้ บน  ,   อุ ข้ึน นอก  ,   อว โอ ลง  ,   ปรา กลับความ  ,   อา ทัว่ ยิ่ง กลับความ  ,   
อุป เข้าไป ใกล้ มั่น  ,   นิ เข้า ลง  ,   นิ ไม่มี ออก  ,   ป ทั่ว ข้างหน้า ก่อน ออก  ,   ปฏิ เฉพาะ ตอบ ทวน กลับ  ,   ปริ รอบ  ,   
วิ วิเศษ แจ้ง ตา่ง  ,   สํ พร้อม กับ ดี  ,   สุ ดี งาม งา่ย  ,   ทุ ชั่ว ยาก  

จ. สมนฺตา โดยรอบ นิบาตบอกปริจเฉท   อปฺเปว นาม ชื่อแม้ไฉน นิบาตบอกปริกัป.

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. วิภัตติหมวดหิยัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลว่าอยา่งไร?
ข. อัตตโนบท เป็นเครื่องหมายให้รูก้ิริยาท่ีเป็นวาจกอะไร?
ค. กิริยาศัพท์เช่นไร ช่ือเหตุกัตตุวาจก?
ง. ปัจจัยในกัตตุวาจกมีเท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. ชานาติ ประกอบดว้ยเครื่องปรุงอะไรบ้าง?

๔. ก. วิภัตติหมวดหิยัตตนี บอกอดตีกาล ตั้งแตว่านน้ี แปลว่า “แล้ว” ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า “ได้…แล้ว”.
ข. อตัตโนบท เป็นเครื่องหมายให้รู้กิริยาที่เป็นกัมมวาจก และภาววาจก.
ค. กริิยาศพัท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้คนอื่นทํา คือแสดงว่าเป็นกริิยาของผู้ใช้ให้คนอื่นทําน้ัน  กิริยาศัพท์น้ัน   ชื่อเหตุกัตตุวาจก.
ง. ปัจจัยในกัตตวุาจก มี ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย.
จ. ชานาติ ประกอบด้วย  ญา  -  นา  -  ติ แปลง ญา เป็น ชา  สําเร็จรูปเป็น ชานาติ  .

๕. [จงตอบคําถามต่อไปน้ี]

ก. จงเขียนคําแปลวิเคราะห์ และบอกปัจจัย รูป และสาธนะมาดู
ก. อุทกํ ทธาตตีิ อุทธิ.
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.
ค. สรติ เอตายาติ สติ, สรณํ วา สติ.

ข. ตุฏโฐ, ปมชฺช, สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ก. (๑) อุทกํ ทธาตีติ อุทธิ  อิ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ.
(ประเทศใด) ย่อมทรงไว้ ซ่ึงนํ้า เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อวา่ ผู้ทรงไว้ซ่ึงนํ้า (ทะเล) 

(๒) อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส  ณ ปัจจัย เป็น กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ.
(ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยู่ในประเทศน่ัน เหตุน้ัน (ประเทศน้ัน) ชื่อว่า เป็นที่อาศัยอยู่ (แห่งภิกษุ ท.) 

(๓) สรติ เอตายาติ สติ.  ติ ปัจจัย  กัตตรุูป กรณสาธนะ
(ชน) ย่อมระลึก ดว้ยธรรมชาติน่ัน เหตุน้ัน (ธรรมชาติน่ัน) ชื่อว่า เป็นเหตรุะลึก (แห่งชน).
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สรณํ สติ.  ติ ปัจจัย  ภาวรูป ภาวสาธนะ.  
ความระลึก ชื่อว่า สติ. 

ข. ตุฏฺโฐ  มาจาก ตุสฺ-ต   ธาตุมี ส เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ฏฐฺ  แล้วลบที่สดุธาตุ  สําเร็จรูปเป็น ตุฏฺโฐ.
ปมชฺช  มาจาก ป-มทฺ-ตฺวา  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตวฺา เป็น ย   ธาตุมี ท เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สดุธาตุ 
เป็น ชฺช  สําเร็จรูปเป็น ปมชฺช.

๖. สมาสเช่นไร ช่ืออัพยยีภาวสมาส?  
ขตฺติยมาโน, ปญฺญาปโชโต, นิทฺทรถํ, อาคตสมโณ (อาราโม) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคําแปลมาดู.

๖. สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาต อยู่ข้างหน้า ชื่อ อัพยยีภาวสมาส

ขตฺติยมาโน เป็น กัมมธารยสมาส สัมภาวนบุพพบท
วิ. ขตตฺิโย (อหํ) อติิ มาโน ขตฺติยมาโน.  มานะวา่ (เราเป็น) กษัตริย์.

ปญฺญาโชโต เป็น กัมมธารยสมาส อวธารณบุพพบท
วิ. ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต.  (ประทีป) อันโพลงทัว่ คือ ปัญญา.

นิทฺทรถํ เป็น อพัยยีภาวสมาส อุปสัคคปุพพกะ
วิ. ทรถสฺส อภาโว นิททฺรถํ.  ความไม่มีแห่งความกระวนกระวาย ชื่อ ความไม่มีความกระวนกระวาย.

อาคตสมโณ (อาราโม) เป็น ทตุิยาพหุพพิหิ
วิ. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม).  สมณะ ท. มาแล้ว สู่อารามใดอารามน้ัน ชื่อว่ามี สมณะมาแล้ว.

๗. ชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปณฺฑิตชาติโย, เวยฺยากรโณ, สีตาลุ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? 
จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาด้วย.

๗. มีปัจจัย ๓ ตวั คือ อิม อิย กิย

ปณฺฑิตชาติโย  ลง อิย ปัจจัย ในชาตาทติัทธติ
วิ. ปณฺฑิตชาติยา ชาโต ปณฺฑิตชาติโย.  (ชน) เกิดแล้วโดยชาติแห่งบัณฑิต ช่ือ ปัณฑิตชาติยะ (เกิดแล้วโดยชาติแห่งบัณฑิต)

เวยฺยากรโณ  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทัธิต
วิ. วฺยากรณ อธิเตติ เวยฺยากรโณ.  (ชนใด) ย่อมเรียน ซ่ึงพยากรณ์ เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อ เวยยากรณะ (ผู้เรียนซ่ึงพยากรณ์)

สตีาลุ  ลง อาลุ ปัจจัย ในพหุลตัทธิต
วิ. สตีํ อสฺส ปกติ สตีาลุ.  หนาว เป็นปกติ ของประเทศน้ัน (ประเทศน้ัน) ชื่อว่า มีหนาวเป็นปกติ  หรือ
วิ. สตีํ เอตฺถ พหุลํ สีตาลุ.  หนาวในประเทศน้ันมาก (ประเทศน้ัน) ชื่อว่า มีหนาวมาก.
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๑. เสียงกด็ี ตัวหนังสือก็ดี ช่ือว่าอะไร?  แปลวา่อย่างไร.

๑. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อวา่ อกัขระ แปลวา่ ไมรู่้จักสิ้น และ ไม่เป็นของแข็ง.

๒. พยัญชนสนธิได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  เอตทโวจ, สทฺธีธ, อิธปฺปโมทติ ตัดต่ออย่างไร?

๒. ได้สนธกิิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.
เอตทโวจ  ตัดเป็น เอต–ํอโวจ  ถ้าสระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิตเป็น ท   ต่อเป็น เอตทโวจ.

สทฺธีธ  ตัดเป็น สทธฺา–อิธ  ถ้าสระหน้าเป็นทีฆะ สระเบ้ืองปลายเป็นรัสสะ ถ้าลบสระหน้าแล้วต้องทีฆะสระหลัง  
ต่อเป็น สทธฺีธ.

อิธปฺปโมทติ  ตัดเป็น อิธ–ปโมทติ  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน  ต่อเป็น อธิปฺปโมทติ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. นามศัพท์น้ันแบ่งเป็นเท่าไร?  อะไรบ้าง?
ข. อิตถีลิงค์มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. มโนคณะมีวิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภัตติน้ัน คือเป็นอย่างไร?  ยกตัวอย่างมาดูด้วย.
ง. อัพยยศัพท์ ได้แก่อะไรบ้าง?
จ. ปัจจัยในอัพยยศัพท์น้ันลงท่ีไหน?  เป็นเครื่องหมายอะไร?

๓. ก. นามศัพท์แบ่งเป็น ๓ คือ นามนาม  คุณนาม  สพัพนาม
ข. อติถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู
ค. มโนคณะมวีิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภตัติน้ัน คือ 

นา กับ สฺมา เป็น อา  ,   ส ทั้ง ๒ เป็น โอ  ,   สฺมึ เป็นอิ  ,    แล้วลง ส อาคม เป็น สา เป็น โส เป็น สิ  .    ตัวอยา่ง ดังน้ี    
เอก. ต. จ. ปญฺ. ฉ. ส.  

มนสา มนโส มนสา มนโส มนสิ
ง. อพัยยศัพท์ ได้แก่ อุปสัค นิบาต ปัจจัย
จ. ปัจจัยในอพัยยศัพท์ ลงทา้ยนามนาม เป็นเครื่องหมายวิภตัติบ้าง   ลงทา้ยธาตุ เป็นเครื่องหมายกิริยาบ้าง
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๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. วิภัตติหมวดภวิสสันติ บอกกาลอะไร?  แปลวา่อย่างไร?
ข. พุชฺฌติ ประกอบดว้ยเครื่องปรุงอะไรบ้าง?
ค. ธาตุเหล่าใดเรียกสกัมมธาตุ และอกมัมธาตุ?
ง. กิริยาศัพท์ใด ช่ือกัมมวาจก?
จ. เหตุกตัตุวาจก ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. ก. วิภัตติหมวดภวิสสันติ บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบัน แปลว่า จัก
ข. พุชฺฌติ ประกอบด้วยเครื่องปรุง คือ พุธ  -  ย   =   ชฺฌ  -  ติ สําเรจ็รูปเป็น พชฺุฌติ  
ค. ธาตุเหล่าใด เรียกหากรรม คือ สิ่งอันบุคคลพึงทํา ธาตุเหล่าน้ัน   เรียกวา่ สกัมมธาตุ ธาตุมกีรรม  

ธาตุเหล่าใดไม่ต้องเรียกหากรรม คือ สิ่งอันบุคคลพึงทํา ธาตุเหล่าน้ัน เรียกวา่ อกัมมธาตุ ธาตุไม่มกีรรม
ง. กริิยาศพัท์ใดกล่าวกรรม สิ่งที่บุคคลพึงทํา คือแสดงว่าเป็นกริิยาของกรรมน้ันเอง   กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อกัมมวาจก
จ. เหตุกัตตุวาจก ลงปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ  ,   ณย  ,   ณาเป  ,   ณาปย  

๕. ก. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูป และ สาธนะมาดู

(๑) วิเนติ เตนาติ วินโย
(๒) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว
(๓) สยํ ภวตีติ สยมฺภู

ข. สตฺุวา ฉนฺโน แปลวา่อย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ก. (๑) วิเนติ เตนาติ วินโย.   อ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ
(บัณฑิต) ย่อมแนะนํา ดว้ยอุบายน้ัน เหตุน้ัน (อุบายน้ัน) ชื่อว่า เป็นเครื่องแนะนํา (ของบัณฑิต)

(๒) ปฐมํ ภวติ เอตสฺมาติ ปภโว.   อ ปัจจัย เป็นกตัตรุูป อปาทานสาธนะ
(แม่น้ํา) ย่อมเกิดก่อน แต่ประเทศน้ัน เหตุน้ัน (ประเทศน้ัน) ชื่อว่าเป็นแดนเกิดกอ่น (แห่งแม่น้ำ้า)

(๓) สยํ ภวตตีิ สยมฺภู.  กฺวิ ปัจจัย เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ
(ผู้ใด) ย่อมเป็นเอง เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้เป็นเอง

ข. สตุวา ฟังแล้ว  สุ-ตวนฺตุ  เอา นฺตุ กับ สิ เป็น อา  สําเรจ็รูปเป็น สุตวา 
ฉนฺโน อันเขามุงแล้ว  ฉทฺ-ต  ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น นฺน แล้วลบที่สุดธาตุ  สําเรจ็รูปเป็น ฉนฺโน.

๖. กัมมธารยสมาสมกีี่อย่าง? อะไรบ้าง?  
พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต), สมณพฺราหฺมณา, สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคําแปลมาด้วย.

๖. กัมมธารยสมาส มี ๖ อยา่ง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท  .  
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พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต) เป็น ปัญจมีตัปปุริสสมาส
วิ. พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต).  (สตัว์) พ้นแล้ว จากเครื่องผูก 

สมณพฺราหฺมณา  เป็น ทวันทวันทวสมาส
วิ. สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพรฺาหฺมณา.  สมณะด้วย พราหมณ์ด้วย ชื่อ สมณะและพราหมณ์ ท.

สมจฺเฉรํ (จติฺตํ)  เป็น สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. สห มจฺเฉเรน ยํ วตตฺตีติ สมจฺเฉรํ (จิตตฺํ).   
จติใด ย่อมเป็นไป กับ ดว้ยความตระหน่ี  เหตุน้ัน (ตํ จติฺตํ จิตน้ัน) ชื่อวา่ เป็นไปกับด้วยความตระหน่ี.

๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ทสฺสนีโย, ตปสี, มาคโธ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาด้วย.

๗. มีปัจจัย ๕ คือ ตร  ,   ตม  ,   อิยิสฺสก  ,   อิย  ,   อิฏฺฐ  .

ทสฺสนีโย  ลง อีย ปัจจัย ใน ฐานตัทธติ
วิ. ทสฺสนํ อรหตตีิ ทสฺสนีโย.   (ชนใด) ย่อมควรซ่ึงความเห็น เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อ ทัสสนียะ (ผู้ควรซ่ึงการเห็น หรือน่าดู)

ตปสี  ลง สี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
วิ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสี.  ตบะ (ความเพยีรอันเผาบาป) ของชนมีอยู่ เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อวา่ มตีบะ

มาคโธ  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต
วิ. มคเธ ชาโต มาคโธ.  (ชน) เกิดแล้ว ในแว่นแคว้นมคธ ชื่อ มาคธะ (ผู้เกิดในแว่นแคว้นมคธ)  หรือ
วิ. มคเธ วสตตีิ มาคโธ.  (ชนใด) ย่อมอยู่ ในแว่นแคว้นมคธน้ัน เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อมาคธะ (ผู้อยูใ่นแว่นแคว้นมคธ)  หรือ
วิ. มคเธ อิสฺสโร มาคโธ.  (ชน) เป็นอิสระ ในแว่นแคว้นมคธน้ัน ชื่อ มาคธะ (เป็นอิสระในแว่นแคว้นมคธ).
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ันมี ……………….. ตัว คือ …………………….
ข. สระมีมาตราเบา ………….. ตัวคือ …………………. ช่ือ ………………………
ค. สระอีก ๕ ตัว คือ ………………………… ช่ือ …………………..

๑. ก. มี ๔๑ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตวัน้ี ชื่อสระ 
ก ข ค ฆ ง  ,   จ ฉ ช ฌ ญ  ,   ฐ ฑ ฒ ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  ๓๓ ตวัน้ี ชื่อพยัญชนะ  

ข. สระมีมาตราเบา มี ๓ ตัว คอื อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ มีเสียงสั้น
ค. สระอีก ๕ ตวั คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อ ทีฆะ มีเสียงยาว.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์อะไรบ้าง?  อิจฺเจวํ, อวํสิโร, จาตุทฺทสี เป็นสนธิอะไร?  ตัดและต่ออย่างไร?

๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค

อิจฺเจวํ เป็นอาเทสพยัญชนสนธิ   ตดัเป็น อติิ–เอวํ  ถ้าสระอยู่หลัง แปลง ติ ที่ทา่นทําเป็น ตฺย แล้วให้เป็น จฺจ 
อวํสิโร เป็นนิคคหิตอาคมสนธิ   ตดัเป็น อวํ–สิโร  เมื่อสระก็ดี พยัญชนะกด็ี อยู่เบ้ืองหลัง ลงนิคคหิตอาคมได้บ้าง
จาตุทฺทสี เป็นสัญโญคพยัญชนสนธิ   ตัดเป็น จาตุ–ทสี  ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเสมอกัน

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์น้ันแบ่งเป็นกี่อย่าง?  อะไรบ้าง?
ข. การันต์คืออะไร?  ในปุงลิงค์มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. สังขยาคืออะไร?  ปกติสังขยากับปูรณสังขยา ต่างกันอยา่งไรบ้าง?

๓. ก. นามศัพท์แบ่งออกเป็น ๓ คือ นามนาม คุณนาม สัพพนาม.
ข. การันต์ คือ สระที่สดุแห่งศัพท์  ในปุงลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อ อิ อี อุ อู
ค. สังขยา คือ ศพัท์เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม.  

ปกติสังขยาน้ัน นับโดยปกติ เป็นต้นวา่ หน่ึง สอง สาม สี่ ห้า สําหรับนามนามให้รูว้่ามีประมาณเท่าไร. 
ปูรณสังขยาน้ัน สําหรับนับนามนามที่เต็มในที่น้ัน  .   คือนับเป็นชั้นๆ เป็นต้นวา่ ที่หน่ึง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า  .

๔. อาขยาตคืออะไร?  ในอาขยาตน้ันท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?  
และในอาขยาตน้ัน แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๔. ศัพทก์ล่าวกิริยา คือ ความทํา เป็นต้นวา่ ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด  ชื่อวา่ อาขยาต

ในอาขยาตน้ันท่านประกอบวิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย. 
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อาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธาน ๓ คือ ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า เรียกว่า ปัจจุบันกาล    
๒  )   กาลล่วงแล้ว เรียกวา่ อดีตกาล   และ ๓  )   กาลยังไม่มาถึง เรียกว่า อนาคตกาล  .

๕. สาธนะคืออะไร?  สาธนะน้ันแบ่งเป็นกี่อยา่ง? อะไรบ้าง?  
นายโก, ปารคู ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๕. สาธนะ คือ ศพัท์ที่ทา่นให้สําเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์  
แบ่งออกเป็น ๗ คือ กตัตุสาธนะ กัมมสาธนะ ภาวสาธนะ กรณสาธนะ สัมปทานสาธนะ อปาทานสาธนะ อธิกรณสาธนะ.

นายโก  ลง ณวุ ปัจจัย  เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ 
วิ. เนตีติ นายโก.

ปารคู  ลง รู ปัจจัย  เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสีละ 
วิ. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู.

๖. วิเสสนบุพพบท กับ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีลกัษณะต่างกันอย่างไร?  
จงยกตัวอยา่งรูปวิเคราะห์มาประกอบคําถามด้วย.

๖. วิเสสนบุพพบท มีบทวิเสสนะอยู่ต้น บทประธานอยู่ข้างหลัง  เช่น มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส  
วิเสสนุตตรบท มีบทวิเสสนะอยู่หลังบทประธานอยู่หน้า  เช่น  สตฺโต วิเสโส สตฺตวิเสโส.

๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยกี่ตวั? อะไรบ้าง? 
มายาวี, คามตา, ทยาลุ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมกับเขียนคําแปลมาดดู้วย.

๗. มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ

มายาวี  ลง วี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
วิ. มายา อสฺส อตฺถีติ มายาวี.  
มายา ของชนน้ัน มีอยู่ เหตุน้ัน ชนน้ัน ช่ือว่า มีมายา

คามตา  ลง ตา ปัจจัย ให้สมุหตัทธติ
วิ. คามานํ สมุโห คามตา.  
ประชุมแห่งชาวบ้าน ท. ชื่อคามตา (ประชุมแห่งชาวบ้าน)

ทยาลุ  ลง อาลุ ปัจจัย ในพหุลตัทธิต
วิ. ทยา อสฺส ปกติ ทยาลุ.  
ความเอ็นดู เป็นปกติ ของชนน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อว่า มีความเอ็นดูเป็นปกติ  หรือ
วิ. ทยา อสฺส พหุลา ทยาลุ.  
ความเอ็นดู ของชนน้ันมาก (ชนน้ัน) ชื่อวา่ มีความเอ็นดูมาก.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. คําวา่ “อักขระ”ๆ น้ัน ว่าตามนักปราชญ์ท่านประสงค์ก็เป็น …… อยา่ง ….. คือ …..
ข. ฐานท่ีตั้งท่ีเกิดของอักขระมี …………………. คือ ……………………
ค. พยัญชนะท่ีมีเสียงก้อง เรียกว่า ………………….. ได้แก่ พยัญชนะ ………………………..
ง. ลกัษณะท่ีจะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้น้ัน ดงัน้ี ………………………
จ. พยัญชนะ ………………… ตัว คือ ……………… ถ้าอยู่หลังพยัญชนะตัวอื่น ออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้า.

๑. ก. อกัขระ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ เป็นเสียง และเป็นตัวหนังสือ.
ข. ฐานที่ตั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ กณฺโฐ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธฺา ศีรษะ ก็วา่ ปุ่มเหงือก ก็ว่า  ,   

ทนฺโต ฟัน  ,   โอฏฺโฐ ริมฝีปาก  ,   นาสิกา จมกู  .
ค. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกว่า โฆสะ ได้แก่พยัญชนะที่ ๓ ท่ี ๔ และที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ 

คือ ค ฆ ง  ,   ช ฌ ญ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม และ ย ร ล ว ห ฬ รวม ๒๑ ตัว  .  
ง. พยัญชนะที่ซ้อนกัน มีดังน้ี 

- พยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้ 
- พยัญชนะที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๓ และที่ ๔ ในวรรคของตนได้ 
- พยัญชนะที่ ๕ สุดวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะในวรรคของตนได้ทั้ง ๕ ตวั 
ยกเสียแต่ตวั ง ซ่ึงเป็นตัวสะกดอย่างเดียว มิได้มีสําเนียงในภาษาบาลี ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้.

จ. พยัญชนะ ๔ ตัว คือ ย ร ล ว  ถ้าอยู่หลังพยัญชนะตัวอื่น ออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้า.

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระน้ัน จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?  
อคฺยาคารํ, เอกมิทาหํ, เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่ออย่างไร?

๒. การต่ออกัขระด้วยอักขระน้ัน  จดัเป็น ๒ อย่าง คือ 
๑  )   ต่อศัพทท์ี่มีวิภัตติให้เน่ืองด้วยศพัท์ที่มีวิภตัติ เหมือน จตฺตาโร–อิเม ต่อเข้าเป็น จตตฺาโรเม เป็นต้น    
๒  )   ต่อบทสมาส ย่นอักษรให้น้อยอีก เหมือน กต–อุปกาโร ต่อเข้าเป็น กโตปกาโร เป็นต้น  .  

อคฺยาคารํ เป็นอาเทสสรสนธิ คือ แปลงสระหน้า  ตัดเป็น อคฺคิ–อาคารํ แปลง อิ สระหน้า เป็น ย 
แล้วลบพยัญชนะที่ซ้อนกัน ๓ ตวั ทิ้งเสียตวัหน่ึง คือ ลบตวั คฺ   ต่อเป็น อคฺยาคารํ.

เอกมิทาหํ เป็นอาเทสพยัญชนสนธิ แยกเป็น เอก–อิธ–อหํ   (  เอกอยู่หน้า  )   แปลง ธ เป็น ท     ต่อเป็น เอกมิทาหํ.

เอตทโวจ เป็นอาเทสนิคคหิตสนธิ แยกเป็น เอตํ–อโวจ แปลงนิคคหิตเป็น ท  ตอ่เป็น เอตทโวจ.
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๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามท่ีแสดงลักษณะของนามนาม แบ่งเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง?
ข. วิภัตตินามน้ันมีกี่ตวั? แบ่งเป็นอย่างไร?  อะไรบ้าง?
ค. วิเสสนสัพพนามน้ัน แบ่งเป็นกี่อย่าง?  ได้แก่ศัพท์พวกไหน?
ง. อัพยยศัพท์ คือศัพท์จําพวกไหน?  มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
จ. นิบาตน้ัน สําหรับใช้ลงท่ีไหน?  บอกถึงอะไร?

๓. ก. แบ่งเป็น ๓ ชั้นคือ ปกติ วิเสส อตวิิเสส.
ข. วิภัตตินาม มี ๑๔ ตัว แบ่งเป็น เอกวจนะ ๗ พหุวจนะ ๗ ดังน้ี

เอกวจนะ พหุวจนะ
ปฐมา ที่ ๑ สิ โย
ทตุิยา ที่ ๒ อํ โย
ตติยา ที่ ๓ นา หิ
จตุตฺถี ที่ ๔ ส นํ
ปัญฺจมี ท่ี ๕ สฺมา หิ
ฉัฏฐี ท่ี ๖ ส นํ
สตัตมี ท่ี ๗ สฺมึ สุ

ค. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็น ๒ อย่าง. ได้แก่ ศพัท์เหล่าน้ี  ย  ,   อญฺญ  ,   อญฺญตร  ,   อญฺญตม  ,   ปร  ,   อปร  ,   กตร  ,   กตม  ,   
เอก  ,   เอกจฺจ  ,   สพพฺ  ,   กึ เป็นอนิยม   ต  ,   เอต  ,   อิม  ,   อมุ เป็นนิยม  .

ง. อพัยยศัพท์ คือ ศัพทจ์ําพวกจะแจกดว้ยวิภตัติทั้ง ๗ แปลงรูปไปตา่งๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้  คงรูปอยู่อย่างเดียว
มี ๓ อยา่ง คือ อุปสัค นิบาต ปัจจัย.

จ. นิบาต สําหรับลงในระหวา่งนามศพัท์บ้าง กริิยาศพัท์บ้าง. บอกถึงกาล  ,   อาลปนะ  ,   ที่  ,   ปริจเฉท  ,   อุปไมย  ,   ปฏิเสธ  ,   
ความได้ยินเล่าลือ  ,   ความปริกัป  ,   ความถาม  ,   ความรับ ความเตือน เป็นต้น  .

๔. ในอาขยาตน้ัน ท่านแบ่งกาลท่ีเป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้อย่างไรบ้าง?

๔. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ คือ  ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนจําเพาะหน้า เรียกว่า ปัจจุบันกาล    
๒  )   กาลล่วงแล้ว เรียกวา่ อดีตกาล  ๓  )   กาลที่ยังมาไม่ถึง เรียกว่า อนาคตกาล  .  

กาลทั้ง ๓ น้ัน แบ่งให้ละเอียดได้ดังน้ี  ๑  )   ปัจจุบันกาล จดัเป็น ๓ คือ ปัจจุบันแท้ ปัจจุบันใกล้อดตี ปัจจุบันใกล้อนาคต  .  
๒  )   อดีตกาลจัดเป็น ๓ เหมือนกัน คือ ลว่งแล้วไม่มีกําหนด ล่วงแล้ววานน้ี ลว่งแล้ววันน้ี  .  
๓  )   อนาคตกาลจัดเป็น ๒ คือ อนาคตของปัจจุบัน อนาคตของอดีต  .  
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๕. ปัจจัยแห่งกริิยากติก์จัดไว้อยา่งไร?  ปัจจัยตัวไหนบอกถึงอะไร?  
ธมฺมวาที, กตฺตา ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูป และสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๕. จัดเป็น ๓ พวกเหมือนปัจจัยแห่งนามกติก์ คือ
กิตปัจจัย: อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี
กิจจปัจจัย: อนีย, ตพพฺ
กิตกิจจปัจจัย: มาน, ต, ตูน, ตวฺา, ตฺวาน

ในปัจจัย ๓ พวกน้ัน
อนฺต มาน บอกปัจจุบันกาล
ตวนฺตุ ตาวี ต ตูน ตฺวา ตวฺาน บอกอดีตกาล
อนีย ตพฺพ บอกความจําเป็น.

ธมฺมวาที  ลง ณี ปัจจัย
วิ. ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที  เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ  หรือ
วิ. ธมฺมํ วตฺตุํ สีลมสฺสาติ ธมฺมวาที.  เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ 

กตฺตา  ลง ตุ ปัจจัย 
วิ. กโรตตีิ กตฺตา.  เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ  หรือ 
วิ. กโรติ สีเลนาติ กตตฺา.  เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ 

๖. ตัปปุริสมาส กับ กัมมธารยสมาส แปลกันอย่างไร?  
ขีณาสโว, สุวณฺณวณฺโณ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๖. แปลอย่างน้ี ตัปปุริสสมาส มวีิภัตติและวจนะไม่เสมอกัน
สว่นกัมมธารยสมาสมวีิภัตติ และวจนะเสมอกัน บทหน่ึงเป็นประธาน บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ หรอืเป็นวิเสสนะทั้ง ๒ บท.

ขีณาสโว เป็น ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส
วิ. ขีณา อาสวา ยสฺส โส ขีณาสโว ภกิฺขุ.

สวุณฺณวณฺโณ เป็น ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส
วิ. สวุณฺณสฺส วณฺโณ อวิ วณฺโณ ยสฺส โส สวุณฺณวณฺโณ ภควา.

๗. ตทัสสัตถิตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง?  
กาสาวํ, สุเมธโส, ทสฺสนีโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาดูด้วย.

๗. มีปัจจัย ๙ ตัว คือ วี  ,   ส  ,   สี  ,   อกิ  ,   อี  ,   ร  ,   วนฺตุ  ,   มนฺตุ  ,   ณ  .

กาสาวํ  ลง ณ ปัจจัยในราคาทติัทธติ 
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วิ. กสาเวน รตตฺํ วตฺถํ กาสาวํ. 
ผา้ (อันบุคคล) ย้อมแล้ว ดว้ยรสฝาด ช่ือว่า กาสาวะ (ผา้อันบุคคลย้อมแล้วด้วยรสฝาด).

สุเมธโส  ลง ส ปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิต 
วิ. สุเมธา อสฺส อตฺถีติ สุเมธโส.  
เมธาดี ของชนน้ัน มีอยู่ เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อว่า มีเมธาดี.

ทสฺสนีโย  ลง อีย ปัจจัยในฐานตัทธติ 
วิ. ทสฺสนํ อรหตตีิ ทสฺสนีโย 
(ชนใด) ย่อมควร ซ่ึงความเห็น (ชนน้ัน) ชื่อวา่ ทัสสนียะ (ผู้ควรซ่ึงความเห็น หรือ น่าดู).
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. กรณ์ท่ีทําอักขระมี…………..คือ………………………..
ข. อกัขระ ๔๑ ตัว แม้ตา่งกันโดยฐานท่ีเกิดเป็นต้น ก็เป็น……อยา่ง คือ เป็น……………

๑. ก. กรณ์ที่ทําอักขระมี ๔ คือ ๑  )   ชิวหามัชฌะ ท่ามกลางล้ิน  ๒  )   ชิวโหปัคคะ ถัดปลายล้ินเข้ามา  ๓  )   ชิวหัคคะ ปลาย  
ล้ิน  
๔  )   สกัฏฐานะ ฐานของตน    
ท่ามกลางล้ิน เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็นตาลุชะ  ,   ถัดปลายล้ินเข้ามา เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็นมุทธชะ  ,   
ปลายล้ิน เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเป็นทันตชะ  ,   ฐานของตน เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเหลือจากน้ี  .      

ข. อกัขระ ๔๑ ตัว แม้ต่างกันโดยฐานที่เกดิเป็นต้น ก็เป็น ๒ อยา่ง คือ เป็นนิสสัย และเป็นนิสสิต.  
(  สระเป็นที่อาศัยของพยัญชนะ ชื่อนิสสัย  ,   พยัญชนะอันอาศัยสระ ช่ือนิสสิต  )  .

๒. สนธิกิริโยปกรณ์ วิธีเป็นอุปการะแกก่ารทําสนธิมีกี่อย่าง?  อะไรบ้าง?  
อตตฺทตฺโถ และ ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่ออย่างไร?

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ มี ๘ อยา่ง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว

อตตฺทตฺโถ เป็นอาคมพยัญชนสนธิ ตัดเป็น อตตฺ–อตฺโถ   ลง ท อาคม  ต่อเป็น อตฺตทตฺโถ.
ธมฺมญฺจเร เป็นอาเทสนิคคหิตสนธิ ตัดเป็น ธมฺม–ํจเร  แปลง นิคคหิตเป็น ญฺ  ต่อเป็น ธมฺมญฺจเร.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ในภาษาบาลีน้ัน ท่านแบ่งลิงค์ไว้กี่อย่าง?  อะไรบ้าง?
ข. ศัพท์ท่ีเป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ช่ือว่าอะไร?  แบ่งเป็นก่ีอย่าง?  คืออะไร?

๓. ก. นามศัพท์แบ่งเป็นลิงค์ไว้ ๓ อย่าง คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อิตถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมิใช่เพศ
หญิง.

ข. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อ สังขยา แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ ปกติสังขยา และ ปูรณสังขยา.

๔. วิภัตติอาขยาตน้ัน ท่านจําแนกไว้เพ่ือเป็นเครื่องหมายให้รู้ถึงอะไร?  จัดเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง?

๔. วิภตัติอาขยาต จําแนกให้รู้ถึงกาล  ,   บท  ,   วจนะ  ,   บุรุษ   จดัเป็น ๘ หมวด คือ วัตตมานา ปัญจมี สัตตมี ปโรกขา หิยัตตนี 
อัชชัตตนี ภวิสสันติ กาลาติปัตติ.
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๕. คําว่า “กิตก์” น้ัน เป็นช่ือของอะไร?  แบ่งเป็นกี่อยา่ง?  อะไรบ้าง?  
ธมฺมจารี และ ทุกกฺรํ ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๕. เป็นชื่อของศพัท์ที่ทา่นประกอบด้วยปัจจัยหมู่หน่ึง ซ่ึงเป็นเครื่องกําหนดหมายเน้ือความของนามศพัท์และกิริยาศัพทท์ี่
ต่างๆ กัน แบ่งเป็น ๒ คือ เป็นนามศพัท์ และเป็นกิริยาศัพท์.

ธมฺมจารี  ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตรูป กตัตุสาธานะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ 
วิ. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.

ทุกฺกรํ  ลง ข ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ 
วิ. ทกฺุเขน กริยตีติ ทุกฺกรํ.

๖. สมาสในบาลีภาษา วา่โดยกิจมีกี่อย่าง?  อะไรบ้าง?  
สญฺชาตสํเวโค และ เอกรตตฺิวาโส เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๖. สมาส มี ๒ อยา่ง คือ สมาสที่ลบวิภตัติแล้ว เรียกวา่ ลุตตสมาส  .    สมาสที่ยังมิได้ลบวิภตัติ เรียกว่า อลุตตสมาส  .  

สญฺชาตสํเวโค เป็นจตุตถีพหุพพิหิสมาส 
วิ. สญฺชาโต สํเวโค ยสฺส, โส สญฺชาตสํเวโค (ชโน).

เอกรตฺติวาโส เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 
วิ. เอกรตฺติ วาโส อสฺสาติ เอกรตตฺิวาโส.

๗. สามัญญตัทธิต แบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?  ภาคิเนยฺโย และ คุณวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  
จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาดูด้วย.

๗. แบ่งออกเป็น ๑๓ อย่าง คือ โคตตตัทธติ ตรัตยาทิตทัธิต ราคาทติัทธติ ชาตาทิตัทธิต สมุหตัทธติ ฐานตัทธติ 
พหุลตัทธติ เสฏฐตัทธิต ตทัสสตัถิตัทธติ ปกตติัทธติ สังขยาตัทธิต ปูรณตัทธิต วิภาคตัทธิต. 

ภาคิเนยฺโย  ลง เณยฺย ปัจจัย ใน โคตตตัทธิต 
วิ. ภคินิยา อปจฺจํ ภาคิเนยฺโย.  
เหล่ากอ แห่งพี่น้องหญิง ช่ือว่าภาคิเนยยะ.

คุณวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตทัธิต 
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.  
คุณ ของชนน้ัน มอียู่ เหตุน้ัน (ชนน้ัน) ชื่อวา่ มีคุณ.



ปัญหาและเฉลย วิชาบาลไีวยากรณ์ ป.ย.๑-๒  พ.ศ.๒๕๓๕ • หน้า ๗๓

พ.ศ.๒๕๓๕

๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. คําวา่ อกัขระๆ น้ัน ว่าตามท่ีนักปราชญ์ท่านประสงค์ ก็เป็น ๒ อยา่ง คือ…………..
ข. อกัขระท่ีเหลือจากสระน้ัน……………..ตวั มี………..ช่ือว่า…………………….

๑. ก. คําวา่ อักขระๆ น้ัน วา่ตามที่นักปราชญท์่านประสงค์ ก็เป็น ๒ อยา่ง คือ เป็นเสียง และ เป็นตัวหนังสือ.
ข. อกัขระที่เหลือจากสระน้ัน ๓๓ ตัว มี ก เป็นต้น มีนิคคหิต เป็นที่สุด ชื่อว่า พยัญชนะ.

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระน้ัน จัดเป็นกี่อย่าง?  อะไรบ้าง?  
ปโรสหสฺสํ, อิจฺเจวํ, ยถายิทํ เป็นสนธิอะไร?  ตัดต่ออยา่งไร?

๒. การต่ออกัขระด้วยอักขระน้ัน จัดเป็น ๓ ตามความที่เป็นประธานก่อน คือ 
๑  )   สรสนธิ ต่อสระ  ๒  )   พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  ๓  )   นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต  .  

ปโรสหสฺสํ เป็น อาคมสนธิ  ตัดเป็น ปร–สหสฺส   ํ  ลบ อ ที่สดุแห่ง ปร ศัพท์ แล้วลง โอ อาคม   ต่อเป็น ปโรสหสฺสํ.

อิจฺเจวํ เป็น อาเทสพยัญชนสนธิ  ตัดเป็น อติิ–เอวํ สระอยู่หลัง แปลง ติ ที่ท่าน ทําเป็น ตฺย แล้วให้เป็น จฺจ ต่อเป็น อิจฺเจวํ.

ยถายิทํ เป็น อาคมพยัญชนสนธิ  ตดัเป็น ยถา–อิทํ สระอยู่เบ้ืองหลัง ลง ย อาคม ต่อเป็น ยถายิทํ.

๓. คําว่า นาม, นามนาม, ลิงค์, วจนะ, วิภัตติ คืออะไร?  มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. นาม คอื ชื่อ แบ่งเป็น ๓ อยา่ง คือ นามนาม  คุณนาม  สพัพนาม
นามนาม คือ ชื่อของ คน สตัว์ ที่ สิ่งของ มี ๒ อยา่งคือ สาธารณนาม อสาธารณนาม
ลิงค์ คือ เพศ มี ๓ อย่าง คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อิตถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชาย มิใช่เพศหญิง
วจนะ คือ คําพูด มี ๒ อย่าง คือ เอกวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของสิ่งเดียว  พหุวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของมากกว่า
สิ่งเดียว

วิภัตติ คือ การจําแนก หรือ แจก มี ๑๔ ตัว  แบ่งเป็น เอกวจนะ ๗  ,   พหูวจนะ ๗   คือ
เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา ที่ ๑ สิ โย
ทตุิยา ที่ ๒ อํ โย
ตติยา ที่ ๓ นา หิ
จตุตฺถี ที่ ๔ ส นํ
ปัญฺจมี ท่ี ๕ สฺมา หิ
ฉัฏฐี ท่ี ๖ ส นํ
สตัตมี ท่ี ๗ สฺมึ สุ
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๔. กิรยิาอาขยาต น้ัน ท่านแบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้กี่อยา่ง?  อะไรบ้าง?  
และแบ่งกาลให้ละเอียดออกอีกอยา่งละเท่าไร?  อะไรบ้าง?

๔. กิริยาอาขยาต น้ัน ทา่นแบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ อยา่ง คือ กาลที่เกิดข้ึนจาเพาะหน้า เรียกว่าปัจจุบันกาล 
กาลล่วงแล้วเรียกว่าอดีตกาล   กาลยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคตกาล 

และแบ่งกาลให้ละเอียด ดังน้ีคือ
ปัจจุบันกาล จัดเป็น ๓ คือ ปัจจุบันแท้  ปัจจุบันใกล้อดีต  ปัจจุบันใกล้อนาคต
อดีตกาล จดัเป็น ๓ คือ ลว่งแล้วไม่มีกําหนด  ลว่งแล้ววานน้ี  ล่วงแลว้วันน้ี
อนาคตกาล จดัเป็น ๒ คือ อนาคตของปัจจุบัน อนาคตของอดตี

๕. สาธนะคืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สาวโก, สุภโร ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๕. สาธนะ คือ ศพัท์ที่ทา่นให้สําเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ 
มี ๗ คือ กัตตุสาธนะ  กัมมสาธนะ  ภาวสาธนะ  กรณสาธนะ  สัมปทานสาธนะ  อปาทานสาธนะ อธิกรณสาธนะ.

สาวโก  ลง ณฺวุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ 
วิ. สุณาตตีิ สาวโก.

สุภโร  ลง ข ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ 
วิ. สเุขน ภริยตตีิ สุภโร.

๖. ตัปปุริสสมาส กับ กัมมธารยสมาส ต่างกันอย่างไร?  
นิทฺทรถํ, ธมฺมจกกฺํ, สราชิกา (ปรสิา) เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๖. ตัปปุริสสมาส กับ กัมมธารยสมาส ตา่งกันอย่างน้ี คือ
นามศัพท์มี อ วิภัตติเป็นต้น ในที่สดุท่านย่อเข้าด้วยบทเบ้ืองปลาย ชื่อ ตัปปุริสมาส
นามศัพท์ ๒ บท มวีิภัตติและวจนะ เป็นอย่างเดียวกัน บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ 
คือเป็นคุณนาม หรือเป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ทีท่่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อ กัมมธารยสมาส.

นิทฺทรถํ เป็น อพัยยีภาวสมาส มีอุปสัคอยู่หน้า (อุปสัคคปุพพกะ)
วิ. ทรถสฺส อภาโว นิททฺรถํ.

ธมฺมจกกฺํ เป็น กัมมธารยสมาส อวธารณบุพพบท
วิ. ธมฺโม เอว จกฺกํ ธมฺมจกฺกํ.

สราชิกา (ปริสา) เป็น สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
วิ. สห รญฺญา ยา วตตฺตตีิ สราชิกา (ปริสา).
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๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยกี่ตวั อะไรบ้าง?  สากฺยปุตฺติโก, โทวาริโก, ชนตา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  
จงเขียนรูปวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาดูด้วย.

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ติย ถ ฐ ม อี  .  

สากฺยปุตฺติโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน โคตตตัทธิต
วิ. สกฺยปุตตฺสฺส อปจฺจ สากฺยปุตตฺิโก.  
เหล่ากอแห่งบุตรแห่งสักยะ ชื่อ สากยปุตตกิะ

โทวาริโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตัทธิต
วิ. ทวฺาเร นิยุตฺโต โทวาริโก.  
(ชน) ประกอบในประตู ชือ่ โทวาริกะ (ผู้ประกอบในประตู)

ชนตา  ลง ตา ปัจจัย ใน สมุหตัทธิต
วิ. ชนานํ สมุโห ชนตา.  
ประชุม แห่งชน ท. ชื่อ ชนตา (ประชุมแห่งชน).
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๑. สระในภาษาบาลีจัดเป็นคู่ ได้เท่าไร? อะไรบ้าง?  สระไหนจัดเป็นสังยุตตสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกช่ืออย่างน้ัน?

๑. สระในภาษาบาลีจดัเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ อ อา เรียกว่า อวณฺโณ  อิ อี เรียกว่า อิวณฺโณ   อุ อู เรียกวา่ อวุณฺโณ.
เอ โอ ๒ ตัวน้ีเป็นสังยุตตสระ เพราะประกอบเสียงสระ ๒ ตัวเป็นเสียงเดียวกัน.

๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ในท่ีเช่นไรจึงลงอาคมได้ จงยกตัวอยา่งมาดู

๒. พยัญชนะอาคมมี ๘ ตวั คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ    ถ้าสระอยู่เบ้ืองหลังลงอาคมได้   ตวัอย่างเช่น 
ลง ย อาคม          ยถา–อิทํ เป็น ยถายทิํ  
ลง ว อาคม          อ–ุทิกฺขติ เป็น วุทกิฺขติ   เป็นต้น.

๓. ศัพท์เช่นไร เรียกว่า อัพยยศัพท์ และใช้อย่างไร?  จงแจก ราช ศัพท์ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. ศัพทจ์ําพวกหน่ึงจะแจกด้วยวิภัตตทิั้ง ๗ แปลงรูปไปต่างๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้คงรูปอยู่อย่างเดียว 
ศพัท์เหล่าน้ีเรียกว่า อัพยยศัพท์ๆ เป็น อุปสัคบ้าง นิบาตบ้าง ปัจจัยบ้าง.

อุปสัค ใช้นําหน้านามและกิริยาให้วิเศษข้ึน เม่ือนําหน้านาม มีอาการคล้ายคุณศัพท์ เม่ือนําหน้ากิริยา มีอาการคล้ายกิริยาวิเสสนะ  
นิบาต ใช้ลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง บอก อาลปนะ กาลที่   เป็นต้น  
ปัจจัย ใช้ลงท้ายนามศัพท์ เป็นเครื่องหมายวิภตัติบ้าง  ลงท้ายธาตุ เป็นเครื่องหมายกริิยาบ้าง.

ราช (ราชา)
เอก. พหุ.

ป. ราชา ราชาโน
ทุ. ราชานํ ราชาโน
ต. รญฺญา ราชูหิ ราชูภิ
จ. รญฺโญ ราชิโน รญฺญํ ราชูนํ
ปญ. รญฺญา ราชูหิ ราชูภิ
ฉ. รญฺโญ ราชิโน รญฺญํ ราชูนํ
ส. รญฺเญ ราชินิ ราชูสุ
อา  ราช ราชาโน.

๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด?  วิภัตติน้ันๆ บอกกาลอะไร? ท่านบัญญัติให้แปลวา่อย่างไร?  
จงเขียนวิภัตติหมวด กาลาติปัตติ มาดู

๔. วิภตัติอาขยาต จดัเป็น ๘ หมวด คือ
๑. วิภัตติหมวดวัตตมานา บอกปัจจุบันกาล.  ปัจจุบันแท้ แปลว่า อยู่.  ปัจจุบันใกล้อดีต แปลว่า ย่อม. ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า จะ.
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๒. วิภตัติหมวดปัญจมี บอกความบังคับ แปลว่า จง.  บอกความหวัง แปลว่า เถิด. บอกความอ้อนวอน แปลวา่ ขอ…จง.
๓. วิภตัติหมวดสตัตมี บอกความยอมตาม แปลวา่ ควร.  บอกความกําหนด แปลว่า พึง.  บอกความรําพึง แปลว่า พึง.
๔. วิภตัติหมวดปโรกขา บอกอดตีกาล ล่วงแล้วไม่มกีําหนด แปลว่า แล้ว.
๕. วิภตัติหมวดหิยตัตนี บอกอดีตกาล ล่วงแลว้ตั้งแต่วานน้ี แปลว่า แล้ว.  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า ได…้แล้ว.
๖. วิภตัติหมวดอัชชัตตนี บอกอดตีกาล ล่วงแล้วตั้งแต่วันน้ี แปลว่า แล้ว. ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า ได…้แล้ว.
๗. วิภตัติหมวดภวิสสันติ บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบัน แปลว่า จัก.  
๘. วิภตัติหมวดกาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลวา่ จกั…แล้ว.  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า จักได้…แล้ว.

กาลาติปัตติ
ปรัสสบท อัตตโนบท
เอก. พหุ. เอก. พหุ.

ป. สฺสา สฺสํสุ ป. สฺสถ สฺสึสุ
ม. สฺเส สฺสถ ม. สฺสเส สฺสวเห
อุ. สฺสํ สฺสามหา อุ. สฺสํ สฺสามฺหเส.

๕. รูปวิเคราะห์ข้างท้ายน้ี เป็นรูป สาธนะ ปัจจัยอะไร?  และแปลว่าอยา่งไร?

ก. ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที.
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.
ค. สุเขน ภรยิตีติ สุภโร.

๕. ก. ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที.  เป็น กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ ลง ณี ปัจจัย 
(ผู้ใด) กลา่วซ่ึงธรรมโดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้กล่าวซ่ึงธรรมโดยปกติ

ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.  เป็น กัตตุรูป อธกิรณสาธนะ ลง ณ ปัจจัย 
(ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยู่ในประเทศน่ัน  เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อวา่เป็นที่อยู่อาศัย (แห่งภิกษุ ท.)

ค. สเุขน ภริยตตีิ สุภโร. เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ  ลง ข ปัจจัย 
(ผู้ใด) อันเขาเลี้ยงได้โดยง่าย เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้อันเขาเลี้ยงได้โดยงา่ย.

๖. สมาสในภาษาบาลมีีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?  
ศัพท์ต่อไปน้ีคือ อสโม, ธมฺมจกฺกํ, นิทฺทรถํ เป็นสมาสอะไร?  และมีรูปวิเคราะห์อย่างไร?

๖. สมาสในภาษาบาลี 
ว่าโดยกิจ มี ๒ อย่าง คือ สมาสที่ลบวิภตัติเสียแล้ว เรียกว่า ลุตตสมาส  .    สมาสที่ยังมิได้ลบวิภัตติ เรียกว่า อลตุตสมาส  .   
ว่าโดยชื่อ มี ๖ อยา่ง คือ กัมมธารยะ  ,   ทิคุ  ,   ตัปปุริสะ  ,   ทวันทวะ  ,   อพัยยีภาวะ  ,   พหุพพิหิ  .  

อสโม  เป็น นบุพบท พหุพพิหิสมาส 
วิ. นตฺถิ ตสฺส สโมติ อสโม

ธมฺมจกกฺํ  เป็น อวธารณบุพบท กัมมธารยสมาส
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วิ. ธมฺโม เอว จกฺกํ ธมฺมจกฺกํ

นิทฺทรถํ  เป็น อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวะ 
วิ. ทรถสฺส อภาโว นิททฺรถํ.

๗. ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยกีต่ัว? อะไรบ้าง?  
รูปวิเคราะห์ข้างท้ายน้ี เป็นตัทธิตอะไร?  ลงปัจจัยอะไร?  และแปลวา่อย่างไร?

๑. ทฺวาเร นิยุตฺโต โทวาริโก
๒. อภิชฺฌา อสฺส ปกติ อภิชฺฌาลุ
๓. มธุ อสฺส อตถฺีติ มธุโร

๗. ตทัสสตัถิตัทธติ มีปัจจัย ๙ ตัว คือ วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ

วิ. ทวฺาเร นิยุตฺโต โทวาริโก. เป็น ตรัตยาทิตัทธิต  ลง ณิก ปัจจัย
(ชน) ประกอบในประตู ชือ่ว่าทวาริกะ (ผู้ประกอบในประตู)

วิ. อภิชฺฌา อสฺส ปกติ อภิชฺฌาลุ. เป็น พหุลตัทธิต  ลง อาลุ ปัจจัย
อภิชฌา เป็นปกติ ของชนน้ัน  (ชนน้ัน) ชื่อวา่มีอภิชฌา เป็นปกติ

วิ. มธุ อสฺส อตฺถีติ มธุโร. เป็น ตทัสสัตถิตัทธติ  ลง ร ปัจจัย
น้ําผึ้งของขนมน้ัน มอียู่  เหตุน้ัน (ขนมน้ัน) ชื่อวา่ มีนํ้าผึ้ง (มรีสหวาน).



ปัญหาและเฉลย วิชาบาลไีวยากรณ์ ป.ย.๑-๒  พ.ศ.๒๕๓๗ • หน้า ๗๙

พ.ศ.๒๕๓๗

๑. จงตอบตามแบบ ในประโยคคําถาม ดังต่อไปน้ี

ก. ลกัษณะท่ีประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้น้ัน มีอย่างไร?
ข. ในบาลีภาษามวีิธีต่ออะไรให้เน่ืองกันด้วยอะไร?  เพ่ือประโยชน์อะไร? 

เอตทโวจ, ตสฺมาติห เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่ออย่างไร?

๑. ก. ลักษณะที่ประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้น้ัน คือ ในพยัญชนะวรรคทั้งหลาย
พยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้า พยัญชนะที่ ๑ และ ที่ ๒ ในวรรคของตนได้
พยัญชนะที่ ๓ ซ้อนหน้า พยัญชนะที่ ๓ และ ที่ ๔ ในวรรคของตนได้
พยัญชนะที่ ๕ สุดวรรค ซ้อนหน้าพยัญชนะในวรรคของตนได้ทั้ง ๕ ตวั 
ยกเสียแต่ตวั งฺ (ซ่ึงเป็นตัวสะกดอยา่งเดียว มิได้มีสําเนียงในภาษาบาลี) ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้.

ข. ในบาลีภาษา มวีิธตี่อศัพท์และอักขระ ให้เน่ืองกันด้วยอักขระ เพื่อประโยชน์ จะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะใน
การแต่งฉันท์ และให้คําพูดสละสลวย

เอตทโวจ  เป็นอาเทสนิคคหิตสนธิ  ตดัเป็น เอต–ํอโวจ  ถ้าสระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิต ม หรือ ท  ตอ่เป็น เอตทโวจ.
ตสฺมาติห  เป็นอาคมพยัญชนสนธิ  ตดัเป็น ตสฺมา–อิห  ลง ตฺ อาคม  ต่อเป็น ตสฺมาติห

๒. จงเติมข้อความท่ีถูกต้องตามแบบ ลงในช่องว่าง ในข้อความดงัต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ ในบาลีภาษาน้ัน ท่านแบ่งเป็นลิงค์………คือ……………………..
ข. ศัพท์ท่ีเป็นเครื่องกําหนดนับนามนามช่ือ……….แบ่งเป็น……..คือ…………

๒. ก. นามศัพท์ ในบาลีภาษาน้ัน ท่านแบ่งเป็นลิงค์ ๓ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อิตถีลิงค์ เพศหญิง  
นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชาย มิใช่เพศหญิง.

ข. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนามชื่อ สังขยา แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา.

๓. สัพพนามเป็นนามประเภทไหน?  แบ่งเป็นกี่อยา่ง? อะไรบ้าง? 
ศัพท์เหล่าน้ี คือ ต, เอกจฺจ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทไหน?

๓. สัพพนาม เป็น นามสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู  
แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ ปุริสสัพพนาม วิเสสนสัพพนาม.

ต เป็น ปฐมปุริส หรือ ประถมบุรุษ (ชายที่ ๑)  และเป็น นิยมวิเสสนสัพพนาม.
เอกจฺจ เป็น อนิยมวิเสสนสัพพนาม.
อมุ เป็น นิยมวิเสสนสัพพนาม.



หน้า ๘๐ • พ.ศ.๒๕๓๗ ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

๔. วาจกคืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?  
และกุลบุตรจะกําหนดวาจกได้แม่นยํา ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องกําหนด? จงตอบตามแบบ

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จดัเป็น วาจก คือกลา่วบทที่เป็นประธานของกริิยา
แบ่งเป็น ๕ อยา่งคือ กตัตวุาจก  ,   กัมมวาจก  ,   ภาววาจก  ,   เหตกุัตตวุาจก  ,   เหตุกัมมวาจก   
วาจกทั้ง ๕ น้ี กุลบุตรจะกําหนดได้แม่นยํา ก็เพราะอาศัยปัจจัยที่ประกอบ เป็นเครื่องกําหนด.

๕. รูปวิเคราะห์ข้างท้ายน้ี เป็นรูป สาธนะ ปัจจัย อะไร?  และแปลว่าอยา่งไร?

ก. ภกิฺขติ สีเลนาติ ภกิฺขุ
ข. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ

๕. . ก. ภิกฺขติ สีเลนาติ ภกิฺขุ   เป็น กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในตัสสีละ  ลง รู ปัจจัย
(ผู้ใด) ย่อมขอ โดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่าผู้ขอโดยปกติ.

ข. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ   เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ  ลง ณฺย ปัจจัย
(สิ่งใด) อันเขา พึงให้  เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อวา่อันเขาพึงให้.

๖. กัมมธารยสมาส กับทิคุสมาส ตา่งกันอย่างไร?  มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สพฺพรตฺติโสภโณ (จนฺโท), อาคตสมโณ (อาราโม) เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. กัมมธารยสมาส กับ ทคิุสมาส ต่างกันดังน้ี คือ
นามศัพท์ ๒ บท มวีิภัตติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ คือ  
เป็นคุณนาม  หรอื   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

กัมมธารยสมาส น้ัน มี ๖ อย่าง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท.

กัมมธารยสมาสมีสังขยาอยู่ข้างหน้า ชื่อ ทคิุสมาส   ทิคุสมาสน้ัน มี ๒ คือ สมาหาร อสมาหาร

สพฺพรตฺติโสภโณ (จนฺโท) เป็น ทตุิยาตัปปุริสสมาส 
วิ. สพฺพรตตฺึ โสภโณ สพพฺรตฺติโสภโณ (จนฺโท).

อาคตสมโณ (อาราโม) เป็น ทตุิยาพหุพพิหิสมาส 
วิ. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม).

๗. ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยกีต่ัว? อะไรบ้าง?  
มธุโร, อฑฺฒเตยฺโย ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงเขียนรูปวิเคราะห์พร้อมท้ังคําแปลมาดู

๗. ตทัสสตัถิตัทธติ มีปัจจัย ๙ ตัว คือ วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ.

มธุโร  ลง ร ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต 
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วิ. มธุ อสฺส อตฺถีติ มธุโร.  น้ําผึ้ง ของขนมน้ัน มีอยู่ เหตุน้ัน (ขนมน้ัน) ชื่อวา่มีนํ้าผึ้ง (มีรสหวาน).

อฑฺฒเตยฺโย  ลง ติย ปัจจัย ใน ปูรณตัทธติ 
วิ. อฑฺเฒน ตติโย อฑฺฒเตยฺโย.  ที่ ๓ ทั้งกึ่ง ชื่อวา่ อฑัฒเตยยะ (๒ กับครึ่ง).
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๑. บาลีไวยากรณ์น้ี แบ่งเป็น……………ภาคก่อน คือ…………………………………….

๑. บาลีไวยากรณ์น้ี แบ่งเป็น ๔ ภาคก่อน คือ  อักขรวธิี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ.

๒. คําพูดท่ีท่านจัดเป็นลิงค์ และวจนะ ดังน้ีน้ันต้องอาศัย…………………….ช่วยอุปถัมภ์. 
วิภัตติน้ันมี………….ตวั แบ่งเป็น……………………  

๒. คําพูดที่ทา่นจัดเป็นลิงค์ และ วจนะ ดังน้ีน้ันต้องอาศัยวิภตัติช่วยอุปถัมภ์.
วิภัตติน้ันมี ๑๔ ตัว แบ่งเป็น เอกวจนะ ๗ พหุวจนะ ๗ ดังน้ี

เอกวจนะ พหุวจนะ
ปฐมา ที่ ๑ สิ โย
ทตุิยา ที่ ๒ อํ โย
ตติยา ที่ ๓ นา หิ
จตุตฺถี ที่ ๔ ส นํ
ปัญฺจมี ท่ี ๕ สฺมา หิ
ฉัฏฐี ท่ี ๖ ส นํ
สตัตมี ท่ี ๗ สฺมึ สุ

๓. อุปสัคน้ัน สําหรับใช้……………………….นาม และกิริยา ให้……………………………….ข้ึน  
นิบาต น้ันสําหรับลง………………นามศัพท์บ้าง กริิยาศัพท์บ้าง.   ปัจจัยน้ัน ลงท้าย…………เป็นเครื่องหมาย…………..

๓. อุปสัคน้ัน สําหรับใช้นําหน้านามและกิริยา ให้วิเศษข้ึน.
นิบาตน้ันสําหรับลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง.
ปัจจัยน้ันลงท้ายนามศัพท์ เป็นเครื่องหมายวิภตัติบ้าง  ลงท้ายธาตุ เป็นเครื่องหมายกริิยาบ้าง.

๔. ศัพท์กล่าวกิริยาคือ………… เป็นต้นว่า…………………………..ช่ือว่า………………… 
ใน…………….ท่านประกอบ…………………………………………………..ให้ชัดเจน

๔. ศัพทก์ล่าวกิริยาคือ ความทํา เป็นต้นว่า ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด ชื่อวา่ อาขยาต  
ในอาขยาตทา่นประกอบ วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชดัเจน.

๕. กิตก์น้ัน แบ่งออกเป็น……………ก่อน คือ เป็น……………….. เป็น……………… 
กิตก์ท้ัง……..อย่างน้ี ล้วนม…ี…………เป็นท่ีตั้งท้ังสิ้น

๕. กิตก์น้ัน แบ่งออกเป็น ๒ ก่อน คือ เป็นนามศัพท์และเป็นกิริยาศัพท์  กิตกท์ั้ง ๒ อย่างน้ี ลว้นมีธาตุเป็นที่ตั้งทั้งสิ้น.
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๖. สมาสในภาษาบาลี วา่โดยกิจมี……..อย่าง คือ สมาส……………….เสียแล้ว เรียกว่า……………… 
สมาส………………………..วิภัตติ เรียกว่า……………………..

๖. สมาสในภาษาบาลี ว่าโดยกิจมี ๒ อยา่ง คือ สมาส ที่ลบวิภตัติเสียแล้ว เรียกว่า ลุตตสมาส 
สมาสที่ยังไม่ได้ลบวิภตัติ เรียกว่า อลุตตสมาส.

๗. ตัทธิตน้ัน โดยสังเขปแบ่งออกเป็น………………..

๗. ตัทธิตน้ัน โดยสังเขปแบ่งออกเป็น ๓ คือ  สามัญญตัทธิต  ภาวตัทธิต อัพยยตัทธติ.
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๑. อักขระท่ีเหลือจากสระน้ัน………….ตวั มี……….เป็นต้น มี……………..เป็นท่ีสุด ช่ือ………………

๑. อักขระที่เหลือจากสระน้ัน ๓๓ ตัวมี ก เป็นต้นมี นิคคหิต เป็นที่สดุ ชื่อ พยัญชนะ.

๒. ใน…………สนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์…………ครบท้ัง…………ขาดแต…่…………….อย่างเดียว

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เบ้ืองต้นครบทั้ง ๘  ขาดแต่ สัญโญโค อย่างเดียว.

๓. ในปุงลิงค์ ในอิตถีลงิค์ ในนปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. ในปุงลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อ อิ อี อุ อุ
ในอติถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู
ในนปุงสกลิงค์ มีการันต์ ๓ คือ อ อิ อุ.

๔. ในอาขยาตน้ัน แบ่งกาลท่ีเป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. ในอาขยาตน้ัน แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ คือ กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเรียกวา่ ปัจจุบันกาล  
กาลล่วงแล้วเรียกว่า อดตีกาล   กาลยังมาไม่ถึงเรียกว่า อนาคตกาล.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบนามกิตก์น้ัน จัดเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบนามกติก์น้ัน จดัเป็น ๓ พวก คือ
กิตปัจจัย                   สําหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็นกัตตรุูปอย่างเดียว  
กิจจปัจจัย                 สําหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็นกัมมรูปและภาวรูป  
กิตกิจจปัจจัย              สําหรับประกอบกับศัพท์แม้ทั้ง ๓ เหล่า  .  

๖. ตัปปุริสสมาสน้ี มีกี่อยา่ง? อะไรบ้าง?

๖. ตัปปุริสสมาสน้ี มี ๖ อยา่ง คือ ทุติยาตัปปุริส ตติยาตัปปุริส จตตุถีตัปปุริส ปัญจมีตัปปุริส ฉัฏฐีตัปปุริส สัตตมีตัปปุริส

๗. เมื่อลงปัจจัยท่ีมี …… ถ้าสระท่ีอยู่หน้าศัพท์เป็น …… ล้วน ไม่มี ……………… อยู่เบ้ืองหลัง 
ต้อง …… คือทีฆะ …… เป็น …… วิการ …… เป็น …… อุ …… โอ

๗. เมื่อลงปัจจัยที่มี ณฺ  ถ้าสระที่อยู่หน้าศพัท์เป็นรัสสะลว้น ไม่มีพยัญชนะสังโยคอยู่เบ้ืองหลัง 
ต้องพฤทธิ์ คือ ทีฆะ อ เป็น อา, วิการ อิ เป็น เอ, อุ เป็น โอ.
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๑. อะไรช่ือว่าพยัญชนะ?  พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอยา่งละเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑. อักขระที่เหลือจากสระน้ัน ๓๓ ตัว มี ก เป็นต้น มี นิคคหิต เป็นที่สุด ชื่อ พยัญชนะ.
พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว และ พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตัว

พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว คือ
ก ข ค ฆ ง                   เรียกว่า ก วรรค  
จ ฉ ช ฌ ญ                  เรียกว่า จ วรรค  
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                 เรียกว่า ฏ วรรค  
ต ถ ท ธ น                   เรียกว่า ต วรรค  
ป ผ พ ภ ม                  เรียกว่า ป วรรค  

พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  .  

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  ตาสาหํ เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่ออย่างไร?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

ตาสาหํ เป็นโลปนิคคหิตสนธิ  ตัดเป็น ตาสํ–อหํ   ต่อเป็น ตาสาหํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. คุณนามแบ่งออกเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง?
ข. คุณนามและสัพพนาม เป็นได้กี่ลิงค์?
ค. คําวา่ ยโส ในคําว่า ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย เป็นวิภัตติอะไร?  ทําตัวอย่างไร?
ง. ปุงลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. ตั้งแต่ ทฺวิ จนถึง อฏฐฺารส เป็นวจนะและลิงค์อะไร?

๓. ก. คุณนามแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อตวิิเสส.
ข. คุณนามและสัพพนาม เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์
ค. คําวา่ ยโส ในคําวา่ ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย เป็นทตุิยาวิภัตติ. เอา อํ เป็น โอ.
ง. ปุงลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อ อิ อี อุ อู.
จ. ต้ังแต่ ทวฺิ จนถึง อฏฺฐารส เป็นพหุวจนะอย่างเดียว เป็น ๓ ลิงค์.
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๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. ปัจจุบันกาล จัดเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. วิภัตติหมวดอัชชัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลว่าอยา่งไร?
ค. กิริยาศัพท์ใด ช่ือเหตุกัมมวาจก?

๔. ก. ปัจจุบันกาล จัดเป็น ๓ คือ ปัจจุบันแท้ ปัจจุบันใกล้อดีต ปัจจุบันใกล้อนาคต.
ข. วิภัตติหมวดอัชชตัตนี บอกอดีตกาล ต้ังแต่วันน้ี แปลว่า แล้ว  ,   ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า ได…้  ..  แล้ว  .
ค. กริิยาศพัท์ใด กลา่วถึงสิ่งที่เขาใชใ้ห้บุคคลทํา คือ แสดงวา่เป็นกิริยาของสิ่งน้ัน กริิยาศพัท์น้ัน   ชื่อว่า เหตุกัมมวาจก.

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย

ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.
ข. สกิฺขิยตีติ สิกฺขา.
ค. สวํณฺณิยติ เอตายาติ สวํณฺณนา.

๕. ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.   เป็น กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในตัสสีละ  ลง รู ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมรู้วิเศษ โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผูรู้้วิเศษ โดยปกติ 

ข. สิกฺขิยตตีิ สกิฺขา.  เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ  ลง อ ปัจจัย.
(ธรรมชาติใด) อันเขาย่อมศึกษา เหตุน้ัน (ธรรมชาติน้ัน) ชื่อว่า อันเขาศึกษา 

ค. สวํณฺณิยติ เอตายาติ สวํณฺณนา.  เป็นกัมมรูป กรณสาธนะ  ลง ยุ ปัจจัย.
(เน้ือความ) อันทา่นย่อมพรรณนาพรอ้ม ดว้ยวาจาน่ัน เหตุน้ัน (วาจาน่ัน) ชื่อวา่ เป็นเครื่องอันทา่นพรรณนาพร้อม
(แห่งเนื้อความ) 

๖. ทวันทวสมาส กับ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส แปลกกันอย่างไร?

๖. ทวันทวสมาส กับ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส แปลกกันอย่างน้ี คือ
วิเสสโนภยบท เป็นบทวิเสสนะทั้ง ๒ บท.  ทวันทวสมาส เป็นบทประธานทั้งสิ้น.

๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัย ๖ ตัว คอื ตตฺ ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ.
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๑. ในเบ้ืองต้น ผู้ศึกษาบาลี จําต้องมีความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ให้ดีเสียก่อน 
อยากทราบว่า อักขรวิธี วา่ด้วยอะไร?  จัดเป็น ๒ อย่าง มีอะไรบ้างในแต่ละอย่าง? กล่าวถึงเรื่องอะไร?

๑. อักขรวธิี ว่าด้วยอักษร จัดเป็น ๒ อยา่ง คือ 
สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษรที่เป็น สระ และพยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์ 
สนธิ ต่ออกัษรที่อยูใ่นคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  .  

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อิจฺเจวํ เป็นสนธิอะไร?  ตัดและต่อ อย่างไร?

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  ปกติ ปกติ  
สัญโญโค ซ้อนตัว.

อิจฺเจวํ เป็นอาเทสพยัญชนสนธิ ตัดเป็น อติิ–เอวํ  ถ้าสระอยู่หลัง  แปลง ติ ทีท่ําเป็น ตฺย แล้ว ให้เป็น จฺจ  ตอ่เป็น อิจฺเจวํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ในภาษาบาลีน้ัน ท่านแบ่งเป็นกี่ลงิค์? อะไรบ้าง?
ข. ลิงค์ท่ีจัดตามสมมติน้ันท่านหมายความว่าอยา่งไร?  ยกอุทาหรณ์มาดูด้วย
ค. จงยกตัวอยา่งนามนามท่ีเป็นลิงค์เดียวมาดูอย่างละ ๕ ศัพท์

๓. ก. นามศัพท์ในภาษาบาลีน้ันท่านแบ่งเป็น ๓ ลิงค์ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  ,    อติถีลิงค์ เพศหญิง  ,   นปุงสกลิงค์ มิใช่  
เพศชายมิใช่เพศหญิง.

ข. ลิงค์ทีจ่ัดตามสมมติน้ัน หมายความว่า เหมือนหน่ึงกําเนิดสตรี สมมตใิห้เป็นปุงลิงค์  และของที่ไม่มีวิญญาณสมมติ
ให้เป็นปุงลิงค์ และอิตถีลิงค์  อุทาหรณ์  ทาโร เมีย สมมติให้เป็น ปุงลิงค์   
ปเทโส ประเทศ สมมตใิห้เป็น ปุงลิงค์ ภูมิ แผ่นดิน สมมติให้เป็น อิตถีลิงค์

ค. ได้ยกตวัอย่างนามนามที่เป็นลิงค์เดียว อย่างละ ๕ ศพัท์ ดังน้ีคือ 
ปุงลิงค์  ๑  .   อมโร เทวดา ๒  .   อาทิจฺโจ พระอาทิตย์ ๓  .   อินฺโท พระอินทร์ ๔  .   อีโส คนเป็นใหญ่ ๕  .   อุทฺธิ ทะเล   
อติถีลิงค์  ๑  .   อจฺฉรา นางอัปสร ๒  .   อาภา รัศมี ๓  .   อิทธฺิ ฤทธิ์ ๔  .   อีสา งอนไถ ๕  .   อุฬุ ดวงดาว   
นปุงสกลิงค์  ๑  .   องฺคํ องค์ ๒  .   อารมฺมณํ อารมณ์ ๓  .   อิณํ หน้ี ๔  .   อีริณํ ทุ่ง   (  นา  )   ๕  .   อุทกํ นํ้า  .  

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. วิภัตติอาขยาต เป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?
ข. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? และในหมวดน้ันๆ บอกกาลอะไร?

๔. ก. วิภัตตอิาขยาต เป็นเครื่องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ.
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ข. วิภัตตอิาขยาต จัดเป็น ๘ หมวด และในหมวดน้ันๆ บอกกาลดังน้ี คือ 
หมวดวตัตมานา บอก ปัจจุบันกาล 
หมวดปัญจมี บอก ความบังคับ ความหวัง ความอ้อนวอน
หมวดสัตตมี บอก ความยอมตาม ความกําหนด ความรําพึง 
หมวดปโรกขา บอก อดีตกาลล่วงแลว้ไม่มีกําหนด 
หมวดหิยัตตนี บอก อดีตกาลล่วงแลว้วานน้ี 
หมวดอัชชตัตนี บอก อดีตกาลล่วงแลว้วันน้ี 
หมวดภวิสสันติ บอก อนาคตกาลของปัจจุบัน 
หมวดกาลาติปัตติ บอก อนาคตกาลของอดีต

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบนามกิตก์น้ัน จัดเป็นกี่พวก? และแต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบนามกติก์น้ัน จดัเป็น ๓ พวก คือ
กิตปัจจัย มีปัจจัย ๕ ตวั คือ  กวฺิ ณี ณฺวุ ตุ รู
กิจจปัจจัย มีปัจจัย ๒ ตวั คือ  ข ณฺย
กิตกิจจปัจจัย มีปัจจัย ๗ ตัว คือ  อ อิ ณ ตเว ติ ตํุ ยุ  .  

๖. สัมภาวนบุพพบท กับ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส ท่านแสดงลักษณะของบทหน้าและบทหลังต่างกัน
อยา่งไร?  จงยกตัวอยา่งมาประกอบดว้ย

๖. ตา่งกันดังน้ี คือ  สัมภาวนบุพพบท มีบทหน้าอันทา่นประกอบด้วย อติิ ศพัท์ บทหลังเป็นประธาน ดังน้ี
ขตตฺิโย   (  อหํ  )   อติิ มาโน ขตฺติยมาโน มานะว่า   (  เราเป็น  )   กษัตริย์  
สตฺโต อิติ สญฺญา สตฺตสญฺญา ความสําคัญว่าสตัว์

อวธารณบุพพบท มีบทหน้าอันทา่นประกอบด้วย เอว ศพัท์ (เพื่อจะห้ามเนื้อความอันอ่ืนเสีย)
ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต   (  ประทีป  )   อันโพลงทั่วคือปัญญา  
พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ รตันะคือพระพุทธเจา้

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง?  ปัจจัยเหล่าน้ัน เมื่อลงแล้วต้องทําอย่างไรบ้าง?

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร ปัจจัยเหล่าน้ัน เมื่อลงแล้วต้องทําอยา่งน้ี คือ 
ถ้าสระที่อยู่หน้าศัพท์เป็นรัสสะล้วน ไม่มพียัญชนะสังโยคอยู่เบ้ืองหลัง ต้องพฤทธิ์ คือ ทีฆะ อ เป็น อา  ,   วิการ อิ เป็น เอ  ,   อุ  ,  
เป็น โอ     (  ถ้าสระที่อยู่หน้าศัพท์ เป็นรัสสะ มีพยัญชนะสังโยคอยู่หลัง หรอืเป็นทีฆะไม่ต้องพฤทธิ์  )   
และพยัญชนะคือ ณฺ น้ัน ต้องลบเสีย คงไว้แต่สระที่ ณ อาศัยและสระพยัญชนะอื่นๆ
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๑. พยัญชนะในบาลีภาษา มีเท่าไร?  พยัญชนะไหนจัดเป็น อโฆสะ, โฆสะ, สถิล และ ธนิต?

๑. พยัญชนะในบาลีภาษา มี ๓๓ ตัว
พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ ฐ  ,   ต ถ  ,   ป ผ และ ส ๑๑ ตัวน้ี   จดัเป็น อโฆสะ
พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ค ฆ ง  ,   ช ฌ ญ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม  ,   และ ย ร ล ว ส ห ฬ   ๒๑ ตัวน้ี จัดเป็น โฆสะ
พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๓ ในวรรคทั้ง ๕ จัดเป็น สถิล
พยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕ จัดเป็น ธนิต
ในคัมภรี์กัจจายนเภทแสดงไวว้่า พยัญชนะ ที่สดุวรรค ๕ ตัว ก็เป็น สิถิล.

๒. อาเทสสนธิกิริโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?   โนเหตํ เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่ออย่างไร?

๒. อาเทสสนธิกริิโยปกรณใ์นสรสนธิ แบ่งเป็น ๒ คือ แปลงสระเบ้ืองหน้า แปลงสระเบ้ืองหลัง  .  

โนเหตํ เป็นสรสนธิ  ตัดเป็น โนหิ–เอตํ ลบสระหน้า คอื อิ ท่ีสุดแห่งศัพท์ โนหิ เสีย  ตอ่เป็น โนเหตํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. สัพพนามคืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ย, อญฺญ, ตมฺุห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?

๓. ก. สพัพนาม คือ ชื่อสําหรับใช้แทนนามนาม ท่ีออกชื่อมาแล้วเพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู  
มี ๒ คือ ปุริสสัพพนาม วิเสสนสัพพนาม

ข. ย อญฺญ จดัเป็นวิเสสนสัพพนาม ชนิด อนิยม (ย ศัพท์นัน้พิจารณาเห็นว่า ไม่เป็นอนยิมแท้ทีเดียว 
เพราะเข้ากับ ตุมฺห, อมฺห ศัพท์ก็ได้ แต่เมื่อประสงค์แปล ย ศัพท์ ว่า “ใด” แล้วก็ดูเหมือนเป็น อนิยมแท้)
ตุมฺห จัดเป็น ปุริสสัพพนาม.

๔. ธาตุคืออะไร?  ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?

๔. ธาตุ คอื กิริยาศัพท์ที่เป็นมูลราก ทา่นรวบรวมจดัไว้เป็น ๘ หมวด คือ
๑  )   หมวด ภู ธาตุ  ๒  )   หมวด รธฺุ ธาตุ   ๓  )   หมวด ทิวฺ ธาตุ  ๔  )   หมวด สุ ธาตุ  
๕  )   หมวด กี ธาตุ  ๖  )   หมวด คหฺ ธาตุ   ๗  )   หมวด ตนฺ ธาตุ  ๘  )   หมวด จุรฺ ธาตุ  .
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๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กัตตุสาธนะ และ กรณสาธนะ?  สาธนะเหล่าน้ีท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
ข. กิตปัจจัย ในกิรยิากิตก์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?

๕. ก. ศพัท์ใด เป็นชื่อของผู้ทํา คือผู้ประกอบกิริยาน้ัน เป็นต้นวา่ กุมภกาโร ผู้ทํา ซ่ึงหม้อ ศัพท์น้ัน ชื่อวา่ กตัตุสา
ธนะ ท่านบัญญัติ ให้แปลว่า “ผู้”  ถ้าลงในอรรถแห่งตัสสีละ แปลว่า “ผู…้…โดยปกติ”

ข. ผู้ทําๆ ด้วยสิ่งใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน เป็นต้นวา่ พนฺธน   ํ  วัตถุเป็นเครื่องผกู   ชื่อว่า กรณสาธนะ 
ที่เป็น กัตตุรูป แปลว่า “เป็นเครื่อง…….” หรือ “เป็นเหตุ……” 
ที่เป็น กัมมรูป แปลว่า “เป็นเครือ่งอันเขา….” หรือ “เป็นเหตุอันเขา….”.

ค. กติปัจจัย ในกิริยากิตก์ มี ๓ ตัว คือ อนฺต  ,   ตวนฺตุ  ,   ตาวี   
อนฺต บอกปัจจุบันกาล.  ตวนฺตุ  ,   ตาวี   บอกอดีตกาล.

๖. อะไรช่ือว่าอัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จตุทฺทิสํ, กตปุญฺโญ (ปุริโส) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๖. สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส  มี ๒ คือ อุปสัคคปุพพฺกะ นิปาตปุพพกะ

จตุทฺทิสํ เป็น สมาหารทิคุสมาส 
วิ. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ

กตปุญฺโญ (ปุริโส) เป็นตติยาพหุพพิหิสมาส 
วิ. กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส).

๗. สมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. สมุหตัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื กณฺ  ,   ณ  ,   ตา  .
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๑. บาลีไวยากรณ์ แบ่งเป็น ๔ ภาค มีอะไรบ้าง?  และในภาคน้ันๆ ว่าด้วยเรื่องอะไร?

๑. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น ๔ ภาค คอื อักขรวธิี  ,   วจีวิภาค  ,   วากยสัมพันธ์  ,   ฉันทลักษณะ  .
(๑) อกัขรวิธี วา่ด้วยอักษร จัดเป็น ๒ คือ    

สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษรที่เป็นสระและ พยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์ 
สนธิ ต่ออกัษรที่อยูใ่นคําอื่น ให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน

(๒) วจีวิภาค แบ่งคําพดูออกเป็น ๖ ส่วน คือ  นาม อพัยยศพัท์ สมาส ตทัธิต อาขยาต กติก์  
(๓) วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยการกและประพันธ์ผูกคําพูดที่แบ่งไวใ้นวจวีิภาคให้เข้าเป็นประโยคเดียวกัน  
(๔) ฉันทลักษณะ แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถาที่เป็นวรรณพฤทธิ์ และมาตราพฤทธิ์  .  

๒. อะไรเรยีกวา่สนธิ?  ในสนธิ การต่อมี ๒ อยา่ง อะไรบ้าง?  จงตอบพร้อมท้ังยกตัวอยา่ง มาประกอบด้วย?

๒. วธิีต่อศพัท์และอักขระให้เน่ืองดว้ยอักขระ เพือ่จะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพูดสละสลวย เรียกวา่สนธิ.

การต่อมี ๒ อย่าง คือ (  ๑  )   ต่อศพัท์ที่มวีิภัตตใิห้เน่ืองดว้ยศัพท์ที่มวีิภัตติ เหมือน จตตฺาโร อิเม ต่อเข้าเป็น จตฺตาโรเม เป็นต้น  
และ   (  ๒  )   ต่อบทสมาสย่ออกัษรให้น้อยลง เหมือน กต อุปกาโร ต่อเข้าเป็น กโตปกาโร เป็นต้น  .

๓. จงแจก อาจรยิ (อาจารย์) ด้วย อ การันต์ในปุงลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอย่าง ปุริส (บุรษุ) มาดู

๓. อาจริย (อาจารย์) อ การันต์ ปุงลิงค์
เอกวจนะ พหุวจนะ

ป. อาจริโย อาจริยา
ทุ. อาจริยํ อาจริเย
ต. อาจริเยน อาจริเยหิ อาจริเยภิ
จ. อาจริยสฺส อาจริยาย อาจริยตฺถํ อาจริยานํ
ปญฺ. อาจริยสฺมา อาจริยมฺหา อาจริยา อาจริเยหิ อาจริเยภิ
ฉ. อาจริยสฺส อาจริยานํ
ส. อาจริยสฺมึ อาจริยมฺหิ อาจริเย อาจริเยสุ
อา. อาจริย อาจริยา

๔. อะไรช่ือว่าอาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?  จงเขียนวิภัตติหมวดกาลาติปัตติ ฝ่ายปรัสบท 
มาดู

๔. ศัพทก์ล่าวกิริยา คือ ความทํา เป็นต้นวา่ ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด ชื่อว่า อาขยาต.
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ในอาขยาตน้ันท่านประกอบดว้ย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย.
กาลาติปัตติ ปรัสบท
เอก. พหุ.

ป. สฺสา สฺสํสุ
ม. สฺเส สฺสถ
อุ. สฺสํ สฺสามฺหา

๕. ข้อความว่า “วิภัตติแห่งกิริยากิตก์น้ัน ไม่มีแผนกหน่ึงเหมือนวิภัตติอาขยาต ใช้วิภัตตินาม  
ถ้านามศัพท์เป็นวิภัตติและวจนะอันใด กริิยากิตกก์็เป็นวิภัตติ และวจนะอันน้ันตาม” 
เท่าท่ีท่านอธิบายไว้อย่างน้ี ขอให้ยกตัวอยา่ง (ตามแบบ) มาให้ดู ๒ ตัวอย่าง?

๕. ยกตวัอย่าง (ตามแบบ) คือ 
ภกิฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ. ภิกษุ เข้าไปแล้ว สู่บ้าน เพื่อก้อนข้าว.
เย เกจิ พุทธํ สรณํ คตา. (ชน ท.) เหล่าใดเหล่าหน่ึง ถึงแล้ว ซ่ึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่ระลึก ซิ.
เอกํ ปุรสิํ ฉตตฺํ คเหตฺวา คจฺฉนฺตํ ปสฺสามิ. (ข้า) เห็นซ่ึงบุรุษคนหน่ึง ถือซ่ึงร่มไปอยู่.

๖. อะไรช่ือว่าทวันทวสมาส?  ทวันทวสมาสน้ันมี ๒ อย่าง อะไรบ้าง?  จงตอบพร้อมท้ังยกตวัอย่างมาประกอบด้วย

๖. นามนามตั้งแต่ ๒ ศัพท์ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อวา่ทวันทวสมาส
มี ๒ อยา่ง คือ สมาหารทวันทวสมาส อสมาหารทวันทวสมาส 

สมาหารทวันทวสมาส  อุ. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ สมถะด้วย วิปัสสนาด้วย ช่ือสมถะและวิปัสสนา
อสมาหารทวันทวสมาส  อุ. จนฺทิมา จ สุริโย จ จนฺทิมสุริยา พระจันทร์ด้วย พระอาทิตย์ด้วย ช่ือพระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.

๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คืออะไร?  ในปัจจัยท้ัง ๒ ตัวน้ัน มวีิธีใช้อย่างไร?  จงยกตวัอย่างมาประกอบด้วย

๗. ในอัพยยตัทธติมีปัจจัย ๒ ตวัคือ ถา ถํ    มีวธิีใช้อย่างน้ี
ถา ปัจจัย ลงในประการ หลังสัพพนาม  เช่น ยถา โดยประการใด.  ตถา โดยประการน้ัน.  สพพฺถา โดยประการทั้งปวง.
ถํ ปัจจัย ลงในประการ หลัง กึ และ อิม  เช่น  ประการไร, อยา่งไร,   อิตฺถํ ประการน้ี, อย่างน้ี.
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๑. คําว่าอักขระๆ น้ันว่าตามท่ีนักปราชญ์ท่านประสงค์ แบ่งเป็นกี่อยา่ง? อะไรบ้าง?

๑. อักขระ แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ เป็นเสียงอย่างหน่ึง เป็นตัวหนังสืออย่างหน่ึง.

๒. พยัญชนะท่ีมีเสียงก้อง เรียกว่าอะไร?  ท่ีมีเสียงไม่ก้อง เรยีกวา่อะไร?

๒. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกวา่ โฆสะ   ที่มีเสียงไม่ก้อง เรียกว่า อโฆสะ.

๓. นามนามแบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๓. นามนามแบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ สาธารณนาม  อสาธารณนาม.

๔. ในกิริยาอาขยาตน้ัน แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้กี่อยา่ง? อะไรบ้าง?

๔. กิริยาอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ อย่าง คือ   ๑)  กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า เรียกว่า ปัจจุบันกาล   
๒) กาลล่วงแล้ว เรียกวา่ อดีตกาล   ๓) กาลที่ยังมาไม่ถึง เรียกว่า อนาคตกาล.

๕. กิตก์น้ัน เป็นช่ือของศัพท์ประเภทไหน?  มกีี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๕. กิตก์น้ัน เป็นชื่อของศพัท์ที่ทา่นประกอบด้วยปัจจัยหมู่หน่ึง ซ่ึงเป็นเครื่องกําหนดหมายเน้ือความของนามศพัท์และกิริยา
ศพัท์ ท่ีต่างๆ กัน  มี ๒ อย่าง คือ นามกิตก์ กริิยากติก์.

๖. กัมธารยสมาส ได้แก่ศัพท์ประเภทไหน?

๖. กัมธารยสมาส ได้แก่ นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  ,   
บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   
ชื่อ กัมมธารยสมาส.

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัย ๖ ตัว คอื ตตฺ  ,   ณฺย  ,   ตตฺน  ,   ตา  ,   ณ  ,   กณฺ  .



หน้า ๙๔ • พ.ศ.๒๕๔๕ ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

พ.ศ.๒๕๔๕

๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอยา่งละเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑. พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว และ พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตัว
พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว คือ  ก ข ค ฆ ง เรียกว่า ก วรรค  ,    จ ฉ ช ฌ ญ เรียกว่า จ วรรค  ,    ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เรียกวา่ ฏ วรรค  ,   
ต ถ ท ธ น เรียกวา่ ต วรรค  ,    ป ผ พ ภ ม เรียกว่า ป วรรค  
พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ.

๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ คือ วิธีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิ มี ๘ อย่าง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  
วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตวั.

๓. สัพพนามคืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  เอต อญฺญ อมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?

๓. สัพพนาม คอื ศัพท์สําหรับใช้แทนชื่อคนและสิ่งของที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้น เพื่อจะไม่ให้เป็นการซํ้าซาก 
แบ่งเป็น ๒ คือ ปุริสสัพพนาม  วิเสสนสัพพนาม.

เอต อญฺญ เป็นวิเสสนสัพพนาม   อมฺห เป็นปุริสสพัพนาม

๔. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

กิริยาศัพท์ใดกล่าว …………………………………………………………………………. กิรยิาศัพท์น้ันช่ือว่าเหตุกัตตุวาจก, 
มีอุทาหรณ์ว่า ………………………………………..    ในเหตุกัตตุวาจกน้ัน ลงปัจจัย …………….ตวัคือ ……………………………..

๔. กิริยาศัพท์ใดกล่าวผู้ใชใ้ห้คนอื่นทํา คือแสดงว่า เป็นกิริยาของผู้ใช้ให้คนอื่นทําน้ัน กริิยาศพัท์น้ัน ชื่อว่าเหตุกัตตุวาจก, 
มีอุทาหรณว์่า สามิโก สูเทน โอทน ปาเจติ นายยัง   (  หรือใช้  )   พ่อครวัให้หุงอยู่ซ่ึงข้าวสกุ  .
ในเหตุกตัตุวาจกน้ัน ลงปัจจัย ๔ ตัว คอื เณ ณย ณาเป ณาปย.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกิริยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก?  แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?  บอกกาลอะไร?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. คจฺฉนฺติ เอตถฺาติ คติ.
ข. ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ.

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกิริยากติก์ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ
กติปัจจัย          มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อนฺต ตวนฺตุ ตาวี  
กจิจปัจจัย        มีปัจจัย ๒ ตัว คือ อนีย ตพพฺ  
กติกิจจปัจจัย     มีปัจจัย ๕ ตัว คือ มาน ต ตูน ตฺวา ตวฺาน  
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อนฺต มาน บอกปัจจุบันกาล
อนีย ตพพฺ บอกความจําเป็น
ตวนฺตุ ตาวี ตูน ตวฺา ตวฺาน บอกอดีตกาล

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ. เป็น กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
ข. ภุญฺชติพพฺนฺติ โภชนํ. เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ.

๖. อะไรช่ือทวันทวสมาส?  และทวันทวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จนฺทิมสุริยา, สมถวิปสสฺนํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามศพัท์ ต้ังแต่ ๒ ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อ ทวันทวสมาส.

ทวันทวสมาสน้ันมี ๒ คือ สมาหาร  อสมาหาร
จนฺทิมสรุิยา เป็น อสมาหาร    สมถวิปสฺสนํ เป็น สมาหาร.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปณฺฑิตตโร, เสยฺโย, เชฏฺโฐ ลงปัจจัยตัวไหน?

๗. ในเสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร  ,   ตม  ,   อิยิสฺสก  ,   อิย  ,   อิฎฺฐ  .
ปณฺฑิตฺตโร  ลง ตร ปัจจัย
เสยฺโย  ลง อิย ปัจจัย
เชฏฺโฐ  ลง อิฎฺฐ ปัจจัย.
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๑. อักขระท่ีใช้ในภาษาบาลีมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  พวกไหนได้ช่ือว่า สระ ทีฆะ และ รัสสะ?

๑. อักขระที่ใชใ้นภาษาบาลีมี ๔๑ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ.  
ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญ, ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ.
อกัขระ ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ชื่อว่า สระ.   สระ ๕ ตัว คอื อา อี อู เอ โอ ชื่อ ทีฆะ.
สระมีมาตราเบา ๓ ตวั คือ อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ.

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. อะไรเรียกว่าสนธิ?
ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?ddd

๒. ก. วิธีตอ่ศัพท์และอักขระให้เน่ืองกันด้วยอกัขระ เพื่อจะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพูดสละสลวย เรียกวา่ สนธิ

ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สังขยา?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ตั้งแต่ไหนเป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดยีว

๓. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อวา่ สังขยา  แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา.
ต้ังแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺฐนวตุิ เป็นเอกวจนะ อิตถีลิงค์ อยา่งเดียว.

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. วิภัตติหมวดอัชชัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลว่าอยา่งไร?
ข. ปัจจัยในกัตตุวาจกมีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. ก. วิภัตติหมวดอัชชตัตนี บอกอดีตกาลตั้งแตว่ันน้ี  แปลว่า แล้ว  ถ้ามี อ อยู่หน้าแปลว่า ได้แล้ว.
ข. ปัจจัยในกัตตวุาจกมี ๑๐ ตัว คอื อ เอ ย ณุ ณา นา ณหา โอ เณ ณย.

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือกรณสาธนะ?  และสาธนะน้ีท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมมฺจารี.
ข. สยนฺติ เอตถฺาติ สยนํ.

๕. ผู้ทําๆ ดว้ยสิ่งใด ศัพท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน ชื่อวา่ กรณสาธนะ   แปลวา่ เป็นเครื่อง หรือ เป็นเหตุ 

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.  เป็น กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ข. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.  เป็น กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ.
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๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ปญฺจ อินฺทฺริยานิ ปญฺจินฺทฺริยํ.
ข. ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ.
ค. สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ.
ง. สญฺชาโต สํเวโค ยสฺส, โส สญฺชาตสํเวโค (ชโน).
จ. ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ.

๖. ก. ปญฺจินฺทรฺิยํ เป็นสมาหารทิคุสมาส
ข. นิทฺทรถํ เป็นอัพยยีภาวสมาส
ค. สทธฺาธนํ เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส
ง. สญฺชาตสํเวโค เป็นจตุตถีพหุพพิหิสมาส
จ. ปตตฺจีวรํ เป็นสมาหารทวันทวสมาส

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สากุณิโก, ปุริโม, สุเมธโส ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในชาตาทติัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื อิม อิย กิย.
สากุณิโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตัทธิต
ปุริโม  ลง อิม ปัจจัย ใน ชาตาทติัทธติ
สุเมธโส  ลง ส ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. ฐานท่ีตั้งท่ีเกิดของอักขระ มี ………………… คือ ……………….
ข. พยัญชนะท่ีมีเสียงก้อง เรียกว่า ……………ได้แก่พยัญชนะ …………….

๑. ก. ฐานท่ีต้ังท่ีของอักขระ มี ๖ คือ กัณฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   ทันตะ ฟัน  ,   โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสิกา   
จมูก.

ข. พยัญชนะที่มีเสียงก้องเรียกวา่ โฆสะ ได้แก่ พยัญชนะที่ ๓ ท่ี ๔ ที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ค ฆ ง  ,   ช ฌ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   
ท ธ น  ,   พ ภ ม  ,   และ ย ร ล ว ห ฬ  ,   ๒๑ ตวัน้ีเป็น โฆสะ  .

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในสรสนธิ อาเทโส มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. ก. ในสรสนธิ อาเทโส มี ๒ คือ แปลงสระหน้า แปลงเบ้ืองหลัง
ข. ในนิคคหิตสนธิได้สนธกิิริโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ศัพท์เช่นไรเรียกวา่ อัพยยศัพท์?
ข. นิบาตต่อไปน้ีบอกอะไร?  เสฺว พหิทฺธา อวิ น สเจ

๓. ก. ศพัท์อีกจําพวกหน่ึงจะแจกด้วยวิภตัติทั้ง ๗ ไม่ได้ แปลงรูปไปตา่งๆเหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดียว
ศพัท์เหล่าน้ีเรียกว่า อัพยยศพัท์

ข. เสฺว นิบาตบอกกาล,  พหิทฺธา นิบาตบอกที่,  อิว นิบาตบอกอุปมาอุปไมย,  
น นิบาตบอกปฏิเสธ,  สเจ นิบาตบอกปริกัป.

๔. บุรุษในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จะทราบบุรุษได้ต้องอาศัยอะไร?  
จงเขียนวิภัตติ หมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบท มาดู

๔. บุรุษในอาขยาต มี ๓ คือ ปฐมบุรุษ มธัยมบุรุษ อุตตมบุรุษ.
จะทราบบุรุษได้ ต้องอาศัยวิภตัติ.

อัชชตัตนี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. อี อุํ
ม. โอ ตฺถ
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อุ. อึ มฺหา

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือว่าอธิกรณสาธนะ?  และสาธนะน้ีท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ.
ข. วิเนติ เตนาติ วินโย.

๕. ผู้ทําๆ ในที่ใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของที่น้ันเป็นต้นวา่ ฐานํ ที่ตั้ง, ที่ยืน, อาสนํ ที่น่ัง, สยนํ ท่ีนอน ชื่อวา่อธกิรณสาธนะ 
ที่เป็นกัตตรุูป แปลวา่ “เป็นที่”  ที่เป็นกัมมรูป แปลว่า “เป็นที่อันเขา.”

ก. ทกฺุเขน รกฺขิยตตีิ ทรุกฺขํ  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ
ข. วิเนติ เตนาติ วินโย  เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ญาณํ จกฺขุ อิว ญาณจกฺขุ.
ข. พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต).
ค. ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ.
ง. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ).
จ. นตถฺิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก.

๖. ก. ญาณจกฺขุ ชื่อ วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส
ข. พนฺธนมุตฺโต ชื่อ ปัญจมีตัปปุริสสมาส
ค. ยาวชวีํ ชื่อ นิปาตปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส
ง. วีตราโค ชื่อ ปัญจมีพหุพพิหิสมาส
จ. อปุตตฺโก ชื่อ นบุพพบท พหุพพิหิสมาส

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ทฺวาทสี, ปญฺญวา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในสมุหตัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื กณ ณ ตา
ทฺวาทสี  ลง อ ปัจจัย ในปูรณตทัธิต
ปญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
โกสลฺลํ  ลง ณย ปัจจัย ในภาวตัทธิต
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. อกัขรวิธี ว่าดว้ยอักษรจัดเป็น ๒ คือ ……………………………………………
ข. กรณ์ท่ีทําอักขระ มี ๔ คือ ………………………………………………………….

๑. ก. อักขรวิธี ว่าด้วยอักษรจัดเป็น ๒ คือ  ๑  )   สมัญญาภิธาน แสดงช่ืออักษรท่ีเป็น สระและพยัญชนะ พร้อมท้ังฐาน  
กรณ์    ๒  )   สนธิ ต่ออกัษรที่อยูใ่นคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  

ข. กรณ์ที่ทําอักขระ มี ๔ คือ 
ชวิหามัชฌะ ท่ามกลางลิ้น เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น ตาลุชะ
ชวิโหปัคคะ ถัดปลายลิ้นเข้ามา เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น มุทธชะ
ชวิหัคคะ ปลายลิ้น เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น ทันตชะ
สกัฏฐานะ ฐานของตน เป็นกรณ์ของอักขระ ที่เหลือนอกจากน้ีคือ กัณฐชะ โอฏฐชะ นาสกิัฏฐานชะ

๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร?  ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ คือ วิธีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิ  
ในสรสนธิได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๗ คือ โลโป อาเทโส อาคโม วกิาโร ปกติ ทีโฆ รัสสัง.

๓. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  วจนะน้ันมีเครื่องหมายให้แปลกกันท่ีไหน?

๓. คําพูดในบาลีภาษาจดัเป็นวจนะไว้ ๒ คือ เอกวจนะ ๑ พหุวจนะ ๑
วจนะน้ันมีเคร่ืองหมายให้แปลกกันท่ีท้ายศัพท์   เช่น ปุริโส ชายคนเดียว เป็นเอกวจนะ  ปุริสา ชายหลายคน เป็นพหุวจนะ  .      

๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด?  หมวดน้ันๆ บอกกาลอะไร?  จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู

๔. วิภตัติอาขยาต จดัเป็น ๘ หมวด คือ  
หมวดวตัตมานา ปัญจมี สตัตมี        บอกปัจจุบันกาล  
หมวดปโรกขา หิยัตตนี อัชชัตตนี      บอกอดีตกาล  
หมวดภวิสสันติ กาลาติปัตติ            บอกอนาคตกาล  

ปัญจมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม.
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๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?   
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. คจฺฉนฺติ เอตถฺาติ คติ.
ข. ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ.

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกิริยากติก์ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ
กติปัจจัย มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อนฺต ตวนฺตุ ตาวี
กจิจปัจจัย มีปัจจัย ๒ ตัว คือ อนีย ตพพฺ 
กติกิจจปัจจัย มีปัจจัย ๕ ตวั คือ มาน ต ตูน ตวฺา ตวฺาน 

อนฺต มาน บอกปัจจุบันกาล
อนีย ตพพฺ บอกความจําเป็น
ตวนฺตุ ตาวี ตูน ตวฺา ตวฺาน บอกอดีตกาล  .  

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.  เป็น กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ
ข. ภุญฺชติพพฺนฺติ โภชนํ.  เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. สตีญฺจ สมฏฺฐญฺจ สีตสมฏฐฺํ (ฐานํ).
ข. สห มจฺฉเรน ยํ, วตฺตตีติ สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ).
ค. สสําเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ.
ง. สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา.
จ. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม).

๖. ก. สตีสมฏฺฐํ ชื่อ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส
ข. สมจฺเฉรํ ชื่อ สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
ค. สํสารทกฺุขํ ชื่อ สัตตมีตัปปุริสสมาส
ง. สมณพฺราหฺมณา ชื่อ อสมาหาร ทวันทวสมาส
จ. อาคตสมโณ ชื่อ ทุติยาพหุพพิหิสมาส

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   ปูชนีโย, สติมา, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ณ  ,   ณายน  ,   ณาน  ,   เณยฺย  ,   ณิ  ,   ณกิ  ,   ณว  ,   เณร  .
ปูชนีโย  ลง อีย ปัจจัย ใน ฐานตัทธติ
สติมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต
ทฺวิธา  ลง ธา ปัจจัย ใน วิภาคตัทธิต
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะอวรรค ม…ี……………….ตวั คือ…………………
ข. ฐานท่ีตั้งท่ีเกิดของอักขระ มี ๖ คือ…………………

๑. ก. พยัญชนะอวรรค มี ๘ ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
ข. ฐานที่ตั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ กณัฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   ทันตะ ฟัน  ,   

โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสิกา จมกู  .

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. สนธิ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. พยัญชนะอาคม มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. ก. สนธิ มี ๓ คือ สรสนธิ พยัญชนสนธิ นิคคหิตสนธิ  .  
ข. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว. คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ.

๓. วิภัตตินามน้ันมีกี่ตัว? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. วิภตัตินามน้ัน มี ๑๔ ตัว.  แบ่งออกเป็น เอกวจนะ ๗ พหุวจนะ ๗.
เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา ที่ ๑ สิ โย
ทตุิยา ที่ ๒ อํ โย
ตติยา ที่ ๓ นา หิ
จตุตฺถี ที่ ๔ ส นํ
ปัญฺจมี ท่ี ๕ สฺมา หิ
ฉัฏฐี ท่ี ๖ ส นํ
สตัตมี ท่ี ๗ สฺมึ สุ

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. กิริยาศัพท์เช่นไร ช่ือกมัมวาจก?
ข. ปัจจัยในเหตุกตัตุวาจก มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. ก. กริิยาศพัท์ใดกลา่วสิ่งที่บุคคลพึงทํา คือแสดงว่าเป็นกิริยาของกรรมน้ันเอง กริิยาศพัท์น้ัน ชื่อกัมมวาจก.
ข. ปัจจัยในเหตุกัมมวาจก มี ๔ ตัว คือ เณ ณย ณาเป ณาปย.
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๕. ต ปัจจัยในกิรยิากติก์ เมื่อประกอบธาตุมี รฺ หรือ สฺ เป็นท่ีสุด  แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? 
จงตอบพร้อมยกตวัอย่างประกอบ.  รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ธมฺมํ วตฺตุํ สีลมสฺสาติ ธมฺมวาที.
ข. สกิฺขนํ สกิฺขา.

๕. ธาตุมี รฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ณฺณ  เช่น ชิณโฺณ.
ธาตุมี สฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ฏฺฐ  เช่น ตุฏฺโฐ.

ก. ธมฺมํ วตฺตุํ สีลมสฺสาติ ธมฺมวาที.  เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ.
ข. สิกฺขนํ สิกฺขา.  เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต.
ข. พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ.
ค. ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ.
ง. กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส)
จ. นครสฺส พหิ พหินครํ.

๖. ก. ราชปุตฺโต ชื่อ ฉัฏฐีตัปปุริสมาส  .  
ข. พุทฺธรตนํ ชื่อ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส  .  
ค. ปตตฺจีวรํ ชื่อ สมาหารทวันทวสมาส  .  
ง. กตปุญฺโญ ชื่อ ตติยาพหุพิหิสมาส  .  
จ. พหินครํ ชื่อ นิบาตปุพพก อพัยยีภาวสมาส  .  

๗. ในตทัสสัตถติัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สุขี, อโยมยํ, นาวิโก ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. มี ปัจจัย ๙ ตัว คอื วี ส สี อกิ อี ร วนฺต มนฺตุ ณ.

สุขี  ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต.
อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตัทธิต.
นาวิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น……………ภาค คือ…………………..
ข. สระมีมาตราเบา……………….ตวั คือ…………….ช่ือว่า รัสสะ.

๑. ก. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ อกัขรวิธี วจวีิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ.
ข. สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ อ อิ อุ ชื่อวา่ รัสสะ.

๒. อาเทสในสรสนธิมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?  ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร?

๒. อาเทสในสรสนธิ มี ๒ อยา่ง คือ แปลงสระหน้า แปลงสระหลัง.
ธมฺมญฺจเร เป็นอาเทสนิคคหิตสนธิ.

๓. อะไรจัดเป็นนามนาม? แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  
และนามนามน้ันเป็นได้กีล่ิงค์?

๓. นามที่เป็นชื่อของคน  ,   สตัว์  ,   ที่  ,   สิ่งของ   จดัเป็นนามนาม, แบ่งออกเป็น ๒  คือ สาธารณนาม อสาธารณนาม.  

นามนามเป็นได้ ๓ ลิงค์.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าอาขยาต?  ในอาขยาตน้ันท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? 
จงเขียนวิภัตติหมวดภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. ศัพท์กล่าวกิริยาคือความทําเป็นต้นว่า ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด ชื่อว่า อาขยาต.
ประกอบด้วย วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย.

ภวิสสันติ ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. สฺสติ สฺสนฺติ
ม. สฺสสิ สฺสถ
อุ. สฺสามิ สฺสาม

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่ากัตตุสาธนะ?  และกัตตุสาธนะน้ันท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? 
กิริยากิตก์คือ ติณฺโณ, ปมชฺช แปลว่าอยา่งไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ศัพท์ใดเป็นชื่อของผู้ทํา คือ ผู้ประกอบกริิยาน้ัน เป็นต้นว่า กุมฺภกาโร ผูท้ําซ่ึงหม้อ ศัพท์น้ันชื่อว่า กัตตุสาธนะ.
ให้แปลว่า ผู้   ถ้าลงในอรรถแห่งตัสสีละ แปลว่า ผู้…โดยปกติ.
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ติณฺโณ แปลว่า ข้ามแล้ว  มาจาก ตรฺ ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย  
ธาตุมี ร เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ณฺณ แล้วลบที่สุดธาตุ  ลง อิ อาคม ต้นธาตุ.

ปมชฺช แปลวา่ ประมาทแล้ว  มาจาก ป บทหน้า มทฺ ธาตุในความประมาท  ตฺวา ปัจจัย อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตวฺา เป็น ย 
ธาตทุี่มี ท เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชชฺ.

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่าอัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง? 
อนฺโตปาสาทํ, นิทฺทรถํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่อวา่ อพัยยีภาวสมาส.
มี ๒ อยา่ง คือ อุปสัคคปุพพกะ นิปาตปุพพกะ.

อนฺโตปาสาทํ จัดเป็น นิปาตปุพพกะ
นิทฺทรถํ จัดเป็น อุปสัคคปุพพกะ.

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สามญฺญํ, นาวิโก, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. มีปัจจัย ๖ ตวั คือ ตฺต, ณฺย, ตฺตน, ตา, ณ, กณฺ.
สามญฺญํ  ลง ณฺย ปัจจัย ใน ภาวตัทธิต.
นาวิโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตัทธิต.
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. สระท่ีเป็น………………..ช่ือ ครุ มีเสียงหนัก
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ………………….. เรยีกวา่ ทันโตฏฐชะ

๑. จงเติมคําที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี
ก. สระที่เป็นรัสสะ มีพยัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ ครุ มีเสียงหนัก
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฟันและริมฝีปาก เรียกวา่ ทันโตฏฐชะ

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

เอตทโวจ เป็นอาเทสนิคคหิตสนธิ.

๓. อะไรจัดเป็นคุณนาม?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. นามที่แสดงลักษณะของนามสําหรับหมายให้รู้วา่นามนามน้ันดีหรือชั่ว เป็นต้น จดัเป็น คุณนาม.  
แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อติวิเสส.

๔. ธาตุคืออะไร?  ธาตุน้ันท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?

๔. ธาตุคือกริิยาศพัท์ที่เป็นมูลราก.
จดัเป็น ๘ หมวด คือ  ๑  )   หมวด ภู ธาตุ  ๒  )   หมวด รุธฺ ธาตุ  ๓  )   หมวด ทิวฺ ธาตุ ๔  )   หมวด สุ ธาตุ    
๕  )   หมวด กี ธาตุ  ๖  )   หมวด คหฺ ธาตุ  ๗  )   หมวด ตนฺ ธาตุ  ๘  )   หมวด จุรฺ ธาตุ  .  

๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้เท่าไร?  และแบ่งให้ละเอียดออกอีกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๕. ในกริิยากติก์ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒.  แบ่งให้ละเอียดอีก ดังน้ี
ปัจจุบันกาล แบ่งเป็น ๒  คือ ปัจจุบันแท้ ปัจจุบันใกล้อนาคต
อดีตกาล แบ่งเป็น ๒  คือ ลว่งแล้ว ลว่งเสร็จแล้ว.
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๖. สมาสเช่นไร ช่ือพหุพพิหิสมาส?  และพหุพพิหิสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ีจัดเป็นพหุพพิหิสมาสอะไร?

ก. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)
ข. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม)

๖. สมาสที่มีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อ พหุพพิหิสมาส.  มี ๖ อย่าง คือ 
ทตุิยาพหุพพิหิ ตติยาพหุพพิหิ จตุตถีพหุพพิหิ ปัญจมีพหุพพิหิ ฉัฏฐีพหุพพิหิ สัตตมีพหุพพิหิ.

ก. วีโต ราโค ยสฺมา โส วีตราโค (ภิกฺขุ)  จดัเป็นปัญจมีพหุพพิหิสมาส.
ข. อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม)  จัดเป็นทตุิยาพหุพพิหิสมาส.

๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สหายตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

๗. ในอัพยยตัทธติ มีปัจจัย ๒ ตัว คอื ถา ถํ.

สหายตา  ลง ตา ปัจจัย ในภาวตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

อกัขระท่ีเหลือจากสระมี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นท่ีสุดช่ือ…………………………….แปลวา่………………………..… 
ม…ี…..… ตวั แบ่งเป็น………..พวก คือ…………………………….

๑. อักขระที่เหลือจากสระมี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุดชื่อ พยัญชนะ แปลว่า ทําเน้ือความให้ปรากฏ 
มี ๓๓ ตัว  แบ่งเป็น ๒ พวก คือ วรรค อวรรค.

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  โนเหตํ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๗ อย่าง คือ โลโป  ,   อาเทโส  ,   อาคโม  ,   วิกาโร  ,   ปกติ  ,   ทีโฆ  ,   รัสสัง  .   

โนเหตํ เป็น โลปสรสนธิ.

๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า อัพยยศัพท์?  ได้แก่ศัพท์จําพวกไหนบ้าง?  เฉพาะอุปสัคใช้อย่างไร?

๓. ศัพทท์ี่จะแจกด้วยวิภตัติทั้ง ๗ แปลงรูปไปต่างๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อยา่งเดียว 
ศพัท์เหล่าน้ี เรียกวา่ อพัยยศัพท์  ได้แก่ ศพัท์จําพวกอุปสัค นิบาต ปัจจัย.

เฉพาะอุปสัค ใช้นําหน้านามและกิริยาให้วิเศษข้ึน เมื่อนําหน้านามมอีาการคลา้ยคุณศัพท์ 
เมื่อนําหน้ากริิยามีอาการคล้ายกิริยาวิเสสนะ.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.

วาจก น้ัน มี ๕ อย่าง คือ กตัตวุาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกตัตวุาจก เหตุกัมมวาจก
อัชชตัตนี ปรัสสบท 

เอก. พหุ.
ป. อี อุํ
ม. โอ ตฺถ
อุ. อึ มฺหา.
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๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าอธิกรณสาธนะ?  และอธิกรณสาธนะน้ัน ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? 
กิริยากิตก์ คือ หฏฺโฐ, ปหาย แปลวา่อย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ผู้ทําๆ ในที่ใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของที่น้ัน เป็นต้นว่า ฐานํ ทีต่ั้ง ที่ยืน ชื่อวา่อธิกรณสาธนะ 
อธิกรณสาธนะ ท่านบัญญัติให้แปลวา่ เป็นที่…  ท่ีเป็นกัมมรูป แปลว่า เป็นที่อันเขา…

หฏฺโฐ แปลวา่ ร่าเริงแล้ว  มาจาก หสฺ ธาตุ ในความหัวเราะ  ต ปัจจัย  
ธาตุมี สฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ฏฺฐ แล้วลบที่สุดธาตุ

ปหาย แปลวา่ ละแล้ว  มาจาก ป บทหน้า  หา ธาตุ ในความละ  ตวฺา ปัจจัย  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตวฺา เป็น ย.

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่าทวันทวสมาส?  และทวันทวสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สมณพฺราหฺมณา, ปตฺตจีวรํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. สมาสที่มีนามนามตั้งแต่ ๒ ศพัท์ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อวา่ทวันทวสมาส
มี ๒ อยา่ง คือ สมาหาร อสมาหาร

สมณพฺราหฺมณา จัดเป็น อสมาหาร.    ปตฺตจวีรํ จัดเป็น สม  าหาร  .

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ชนตา, สติมา, จตุตฺโถ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในสมุหตัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื กณฺ ณ ตา.

ชนตา  ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธติ
สติมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ
จตุตฺโถ  ลง ถ ปัจจัย ในปูรณตทัธิต
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. สระท่ีเป็น……………………………………..ช่ือลหุ  มีเสียงเบา
ข. อกัขระ ๘ ตัวน้ี คือ……………………….เกิดในคอ เรียกว่า กัณฐชะ  

๑. ก. สระที่เป็นรัสสะลว้น ไม่มีพยัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อลหุ มีเสียงเบา.
ข. อกัขระ ๘ ตัวน้ี คือ อ อา  ก ข ค ฆ ง  ห เกิดในคอ เรียกว่า กัณฐชะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อิธปฺปโมทติ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ อย่าง คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

อิธปฺปโมทติ เป็น สัญโญคพยัญชนสนธิ.

๓. จงแจก ขตฺติย (กษัตรยิ์) ด้วย อ การันต์ในปุลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอย่าง ปุริส (บุรษุ) มาดู

๓. ขตตฺิย (กษัตริย์) อ การันต์ ปุงลิงค์
เอก. พหุ.

ป. ขตฺติโย ขตตฺิยา
ทุ. ขตฺติยํ ขตตฺิเย
ต. ขตฺติเยน ขตตฺิเยหิ ขตฺติเยภิ
จ. ขตฺติยสฺส ขตตฺิยาย ขตฺติยตฺถํ ขตตฺิยานํ
ปญฺ. ขตฺติยสฺมา ขตฺติยมฺหา ขตฺติยา ขตตฺิเยหิ ขตฺติเยภิ
ฉ. ขตฺติยสฺส ขตตฺิยานํ
ส. ขตฺติยสฺมึ ขตตฺิยมฺหิ ขตฺติเย ขตตฺิเยสุ
อา. ขตฺติย ขตตฺิยา

๔. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

กิริยาศัพท์ใด กลา่ว…………………………………. กิรยิาศัพท์น้ัน ช่ือว่าเหตุกัมมวาจก, มีอุทาหรณ์ว่า………………..

๔. กิริยาศัพท์ใด กล่าวสิ่งที่เขาใชใ้ห้บุคคลอื่นทํา คือแสดงว่าเป็นกริิยาของสิ่งน้ัน  กริิยาศพัท์น้ัน ชื่อว่าเหตุกัมมวาจก.  
มีอุทาหรณว์่า สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต.
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๕. ต ปัจจัย ในกิรยิากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี ธฺ และ ภฺ เป็นท่ีสุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง?  
จงตอบพร้อมยกตวัอย่างประกอบ?  รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.
ข. สรณํ สติ.

๕. ต ปัจจัยลงหลังธาตุซ่ึงมี ธฺ และ ภฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ทธฺ เช่น 

พุทฺโธ รู้แล้ว  มาจาก พธฺุ ธาตุ ในความรู้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ธ เป็นที่สุดอยู่หน้า 
แปลง ต เป็น ทฺธ แล้วลบที่สุดธาตุ  สําเร็จรูปเป็น พุทฺโธ 

ลทฺโธ (อันเขา) ได้แล้ว มาจาก ลภฺ ธาตุ ในความได้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ภฺ เป็นที่สุด อยู่หน้า แปลง ต เป็น ทฺธ  
แล้วลบที่สุดธาตุ  สําเร็จรูปเป็น ลทฺโธ.

ก. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส เป็นกตัตรุูป อธิกรณสาธนะ.
ข. สรณํ สติ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร.
ข. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ.
ค. พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต.
ง. ภตตฺสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตตฺํ.
จ. สนฺตํ จิตฺตํ ยสฺส, โส สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ).

๖. ก. อนฺธวธิโร ชื่อ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส.
ข. จตุทฺทิสํ ชื่อ สมาหารทิคุสมาส.
ค. พนฺธนมุตฺโต ชื่อ ปัญจมีตัปปุริสมาส.
ง. ปจฺฉาภตตฺํ ชื่อ นิปาตปุพพก อพัยยีภาวสมาส.
จ. สนฺตจิตฺโต ชื่อ ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส.

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สตฺตโม, ราชคหิโก, มุทุตา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตอะไร?

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ติย ถ ฐ ม อี.

สตฺตโม  ลง ม ปัจจัย ในปูรณตทัธิต.
ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ.
มุทุตา  ลง ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

พยัญชนะท่ี…………..ในวรรคท้ัง ๕ คือ…………………………..และ ส ๑๑ ตัวน้ี เป็น อโฆสะ, 
พยัญชนะท่ี…………..ในวรรคท้ัง ๕ คือ ………………..และ………………..๒๑ ตัวน้ี เป็นโฆสะ.

๑. พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คอื ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ ฐ  ,   ต ถ  ,   ป ผ และ   ส ๑๑ ตวัน้ี เป็น อโฆสะ 
พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ค ฆ ง  ,   ช ฌ ญ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม   และ ย ร ล ว ห ฬ ๒๑ ตัวน้ีเป็น โฆสะ.

๒. ในสรสนธิ วิการมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  พุทฺธานสาสนํ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในสรสนธิ  วิกาโรมี ๒ คือ วิการในเบ้ืองต้น วิการในเบ้ืองปลาย.
พุทฺธานสาสนํ เป็น โลปนิคคหิตสนธิ.

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จงแจก จตุ ศัพท์ (สังขยา) เฉพาะอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อวา่ สังขยา. แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา. 
จตุ (๔) อติถีลิงค์

พหุวจนะ
ป. จตสฺโส
ท. จตสฺโส
ต. จตูหิ
จ. จตสฺสนฺนํ
ปญฺ. จตูหิ
ฉ. จตสฺสนฺนํ
ส. จตูสุ

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร?  แปลว่าอยา่งไร?
ข. เหตุกมัมวาจก ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. ก. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต. แปลว่า จัก…แล้ว ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า จักได้…แล้ว.
ข. เหตุกัมมวาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คอื อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย ในกัตตุวาจกน้ันด้วย 

ลงเหตุปัจจัยคือ ณาเป ด้วย ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ด้วย.
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๕. ในกิริยากิตก์แบ่ง กาลท่ีเป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมมฺจารี.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.

๕. ในกริิยากติก์ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒ คือ ปัจจุบันกาล อดีตกาล.
ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี เป็นกตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ.

๖. อะไรช่ือว่า กัมมธารยสมาส?  และกัมมธารยสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
พุทฺธรตนํ, ปญฺญาปาสาโท จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

กัมมธารยสมาส น้ัน มี ๖ อย่าง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท.

พุทฺธรตนํ  จดัเป็น อวธารณบุพพบท.
ปญฺญาปาสาโท  จัดเป็น อุปมานุตตรบท วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส (มีอุปมาอยู่หลัง).

๗. อะไรเรยีกวา่ ตัทธิต?  โดยสังเขปแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สุเมธโส, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ปัจจัยหมู่หน่ึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เน้ือความย่อ สําหรับใช้แทนศัพท์ ย่อคําพูดลงให้สั้น เรียกว่า ตัทธิต.

โดยสังเขปแบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ สามัญญตัทธิต ภาวตัทธติ อพัยยตัทธิต

สุเมธโส  ลง ส ปัจจัยใน ตทัสสัตถิตทัธิต.
ทฺวิธา  ลง ธา ปัจจัย ใน วิภาคตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน มี……………………..ตวั คือ………………………………………….. ๘ ตวัน้ี 
ช่ือ…………………………………………… ๓๓ ตวัน้ี ช่ือ………………………………………..

๑. อักขระที่ใชใ้นบาลีภาษาน้ัน มี ๔๑ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตวัน้ี ชื่อ สระ
ก ข ค ฆ ง  ,   จ ฉ ช ฌ ญ  ,   ฏ ฐ ฑ ฒ ธ น  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ว ส ห ฬ อํ   ๓๓ ตวัน้ี ชื่อ พยัญชนะ.

๒. สนธิกิริโยปกรณ์ คืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ คือ วิธีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิ    มี ๘ อย่าง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษร
ใหม่  วกิาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว.

๓. สัพพนาม คืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. สัพพนาม คอื ชื่อสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู. 
แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ ปุริสสัพพนาม วิเสสนสัพพนาม.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.
แบ่งเป็น ๕ อยา่ง คือ กัตตุวาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกัตตุวาจก เหตุกัมมวาจก.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่ากมัมธารยสมาส?  และกัมมธารยสมาสน้ัน ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕. นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

วิเสสนบุพพบท และวิเสสนุตตรบท แปลออกสําเนียงวิเสสนะว่า ผู้  ,   ตัว  ,   อัน   เป็นต้น ตามลกัษณะของนามนาม
วิเสสโนภยบท แปลว่า ทั้ง…ทั้ง…,  วิเสสโนปมบท แปลว่า เพียงดัง,  สัมภาวนบุพพบท แปลว่า วา่, 
อวธารณบุพพบท แปลวา่ คือ.

๖. อะไรช่ือว่าสมาส?  และสมาสน้ันว่าโดยช่ือ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. นามศพัท์ตั้งแต่ ๒ บทข้ึนไป ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อ สมาส.
และสมาสน้ัน ว่าโดยชื่อ มี ๖ อยา่ง คือ กัมมธารยะ  ,   ทิคุ  ,   ตัปปุริสะ  ,   ทวันทวะ  ,   อพัยยีภาวะ  ,   พหุพพิหิ  .

๗. ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว.  คือ ธา โส
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ………………… เรยีกวา่ อวรรค เพราะ………………………
ข. อกัขระ ๗ ตัวน้ี คือ…………….. เกดิท่ีฟัน เรียกว่า…………………………

๑. ก. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ย ร ว ส ห ฬ  ํ  เรียกว่า อวรรค เพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกิด.
ข. อกัขระ ๗ ตัวน้ี คือ ต ถ ท ธ น  ,   ล ส   เกิดที่ฟัน เรียกวา่ ทันตชะ

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จาตุทฺทสี จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อย่าง คือ ซ้อนหน้าพยัญชนะท่ีมีรูปเหมือนกัน และซ้อนหน้าพยัญชนะท่ีมีรูปไม่เหมือนกัน.
จาตุททฺสี จดัเป็น ซ้อนหน้าพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน.

๓. ในบาลีภาษาน้ัน ท่านแบ่งลิงค์เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  นามนามเป็นได้กี่ลิงค์?

๓. ลิงค์แบ่งเป็น ๓ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย อติถีลิงค์ เพศหญิง นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมิใช่เพศหญิง.

นามนามนามนาม  ๑  )   เป็นลิงค์เดียว คือ จะเป็นปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์ ก็อย่างเดียวบ้าง    
๒  )   เป็น ๒ ลิงค์ คือ    (  ๑  )   ศพัท์อันเดียว มีรูปอย่างเดียวเป็นได้ ๒ ลิงค์  หรือ   (  ๒  )   มูลศัพท์ เป็นอันเดียว เปลี่ยนแต่สระที่สุด  
ให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงค์กันบ้าง

๔. ในอาขยาตน้ัน ท่านแบ่งบทเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  แต่ละบทเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?

๔. บทในอาขยาต แบ่งเป็น ๒ บท คือ ปรัสสบท บทเพื่อผู้อื่น  อัตตโนบท บทเพื่อตน. 
ปรัสสบท เป็นเครื่องหมายให้รู้กริิยาที่เป็นกตัตุวาจก  อตัตโนบท เป็นเครื่องหมายให้รู้กิริยาที่เป็นกัมมวาจกและภาววาจก  .  

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือสาธนะ? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  นายโก, โภชนํ จัดเป็นสาธนะอะไร?

๕. ศัพท์ทีท่่านให้สําเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ ชื่อ สาธนะ  
มี ๗ คือ  กตัตุสาธนะ  ,   กัมมสาธนะ  ,   ภาวสาธนะ  ,   สัมปทานสาธนะ  ,   อปาทานสาธนะ  ,   อธิกรณสาธนะ  .

นายโก จดัเป็นกัตตุสาธนะ.  โภชนํ จัดเป็นกัมมสาธนะ.
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๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ
ข. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ
ค. น อริโย อนริโย
ง. ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ
จ. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)

๖. ก. สทธฺาธนํ เป็น อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส.
ข. สมถวิปสฺสนํ เป็น สมาหารทวันทวสมาส.
ค. อนริโย เป็น นบุพบท กัมมธารยสมาส  หรือ อุภยตัปปุริสมาส
ง. อนฺโตปาสาทํ เป็น นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส.
จ. วีตราโค เป็น ปัญจมีพหุพพิหิสมาส.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  พนฺธนียํ, อโยมยํ, ฉฏฺโฐ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตอะไร?

๗. ในเสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร  ,   ตม  ,   อิยิสฺสก  ,   อิย  ,   อิฏฺฐ  .

พนฺธนียํ  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต.
อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตทัธิต.
ฉฏฺโฐ  ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี 

สระมีมาตราเบา……………………………ตวั คือ…………………….ช่ือ………………………………

๑.  สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ.

๒. อะไรเรยีกวา่สนธิ?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. วธิีต่อศพัท์และอักขระให้เน่ืองกันดว้ยอักขระ เพื่อจะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพูดสละสลวย เรียกวา่ สนธิ.  
มี ๓ อยา่ง คือ สรสนธิ ต่อสระ  พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต.

๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า มโนคณะ?  จงแจก ปิตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. ศัพท์ ๑๒ ศัพท์ มี มน ศัพท์เป็นต้น เรียกวา่ มโนคณะ.

ปิตุ (บิดา)
เอกวจนะ พหุวจนะ

ป. ปิตา ปิตโร
ทุ. ปิตรํ ปิตโร
ต. ปิตรา ปิตุนา ปิตเรหิ ปิตเรภิ ปิตูหิ ปิตูภิ
จ. ปิตุ ปิตุโน ปิตรานํ ปิตูนํ
ปญฺ. ปิตรา ปิตเรหิ ปิตเรภิ ปิตูหิ ปิตูภิ
ฉ. ปิตุ ปิตุโน ปิตรานํ ปิตูนํ
ส. ปิตริ ปิตเรสุ ปิตูสุ
อา. ปิตา ปิตโร.

๔. กิรยิาศัพท์เช่นไร ช่ือเหตุกัตตุวาจก?  จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู.

๔. กิริยาศัพท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้ผู้อื่นทํา คือแสดงวา่เป็นกิริยาของผู้ใช้ให้ผู้อื่นทําน้ัน กริิยาศพัท์น้ัน ชื่อเหตุกัตตุวาจก.
ปัญจมี ปรัสสบท
เอกวจนะ พหุวจนะ

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม
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๕. ต ปัจจัยในกิรยิากติก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี มฺ หรือ หฺ เป็นท่ีสุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง?  
จงตอบพร้อมท้ังยกตวัอย่างมาประกอบ

๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์  ลงหลังธาตุมี มฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น นฺต แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น  ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว  มาจาก
ป บทหน้า กมฺ ธาตุ ในความก้าวไป, 
ลงหลังธาตุที่มี หฺ เป็นที่สุด  แปลง ต เป็น ฬฺห แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น รฬฺุโห งอกแล้ว มาจาก รุฬฺ ธาตุ ในความข้ึน  ,   งอก  .

๖. อะไรช่ือตัปปุริสสมาส?  ตัปปุริสสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
คามคโต (ปุริโส), รุกฺขสาขา จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามศพัท์มี อํ วิภัตติเป็นที่สุด ท่านย่อเข้าด้วยบทเบ้ืองปลาย ชื่อตัปปุริสสมาส.

ตัปปุริสสมาสน้ัน มี ๖ คือ ทตุิยาตัปปุริสะ ตติยาตัปปุริสะ จตุตถีตัปปุริสะ ปัญจมีตัปปุริสะ ฉัฏฐีตัปปุริสะ สัตตมีตัปปุริสะ.

คามคโต (ปุริโส) จดัเป็น ทตุิยาตัปปุริสะ
รุกฺขสาขา จดัเป็น ฉัฏฐีตัปปุริสะ

๗. ในตทัสสัตถติัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   สามเณโร, มาคโธ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

๗. ในตทัสสตัถิตัทธติ มี ๙ ตัว คอื วี ส สี อกิ ร วนฺตุ ณ.

สามเณโร  ลง เณร ปัจจัย ในโคตตตัทธติ
มาคโธ  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี 

อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตวั คือ………………………. ๘ ตัวน้ี ……………… สระ, 
……………………………………………………………………………..๓๓ ตัวน้ี ช่ือพยัญชนะ.

๑. อักขระที่ใชใ้นบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตวั คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตัวน้ี ชื่อ สระ
ก ข ค ฆ ง  ,   จ ฉ ช ฌ ญ  ,   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ อํ   ๓๓ ตวัน้ี ชื่อ พยัญชนะ

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๗  คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น 

๓. ศัพท์เช่นไรช่ือว่า สังขยา?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?   จงแจก จตุ ศัพท์ (เฉพาะอิตถีลิงค์) ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อวา่ สังขยา.  แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา.
จตุ (๔) (อิตถีลิงค์)
พหุวจนะ

ป. จตสฺโส
ทุ. จตสฺโส
ต. จตูหิ
จ. จตสฺสนฺนํ
ปัญ. จตูหิ
ฉ. จตสฺสนฺนํ
ส. จตูสุ.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า อาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบดว้ยอะไรบ้าง?

๔. ศัพทก์ล่าวกิริยา คือ ความทํา เป็นต้นวา่ ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด ชื่อว่า อาขยาต.
ในอาขยาตน้ัน ทา่นประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชัดเจน.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กัมมสาธนะ?  และกัมมสาธนะน้ัน ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕. ผู้ทําๆ ซ่ึงส่ิงใด ศัพท์ท่ีเป็นช่ือของส่ิงน้ันเป็นต้นว่า ปิโย เป็นท่ีรัก รโส วิสัยเป็นท่ียินดี ก็ดี ศัพท์ท่ีเป็นช่ือของส่ิงของท่ีเขาทํา     
เป็นต้นว่า กิจฺจํ กรรมอันเขาพึงทํา  ทานํ สิ่งของอันเขาพึงให้ ก็ดี ชื่อ กัมมสาธนะ.

กัมมสาธนะน้ัน ที่เป็นกัตตรุูป แปลวา่ เป็นที่…  ที่เป็นกัมมรูป แปลว่า เป็นที่อันเขา….



หน้า ๑๒๐ • พ.ศ.๒๕๕๓ ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่า พหุพพิหิสมาส?   และพหุพพิหิสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. สมาสอยา่งหน่ึง มีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อว่า พหุพพิหิสมาส.  มี ๖ อย่าง คือ ทตุิยาพหุพพิหิ  ตติยาพหุพพิหิ  
จตุตถีพหุพพิหิ  ปัญจมพีหุพพิหิ  ฉัฏฐีพหุพพิหิ  สตัตมพีหุพพิหิ.

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   ราชคหิโก, มชฺฌิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในชาตาทติัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื อิม อิย กิย.

ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ
มชฺฌิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต
เมธาวี  ลง วี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องในช่องว่างต่อไปน้ี 

อกัขระท่ีเหลือจากน้ัน……………..ตวั มี…………………………………………….… ช่ือว่า…………… แปลว่า…………………………

๑. อักขระที่เหลือจากน้ัน ๓๓ ตัว มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุด ชื่อวา่ พยัญชนะ แปลว่า ทําเน้ือความให้ปรากฏ.

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระน้ัน จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๒. การต่ออกัขระด้วยอักขระ จดัเป็น ๓  คือ สรสนธิ ต่อสระ  พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต.

๓. คําพูดในบาลีภาษาน้ันเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  วจนะน้ัน มีเครื่องหมายให้แปลกกันท่ีไหน?  
จงแจก ภควนฺตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. คําพูดในบาลีภาษาน้ันเป็นวจนะไว้ ๒ อยา่ง คือ เอกวจนะ คําพดูสําหรับออกชือ่สิ่งเดียว  
พหุวจนะ คําพดูสําหรับออกชื่อสิ่งของมากกวา่สิ่งเดียวคือ ตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป.

วจนะน้ัน มีเครื่องหมายให้แปลกกันที่ท้ายศพัท์  เช่น ปุริโส ชายคนเดียวเป็นเอกวจนะ  ปุริสา ชายหลายคนเป็นพหุวจนะ.

ภควนฺตุ (พระผู้มพีระภาค) ปุลิงค์
เอก. พหุ.

ป. ภควา ภควนฺตา ภควนฺโต
ทุ. ภควนฺตํ ภควนฺเต ภควนฺโต
ต. ภควตา ภควนฺเตหิ ภควนฺเตภิ
จ. ภควโต ภควตํ ภควนฺตานํ
ปญ. ภควตา ภควนฺเตหิ ภควนฺเตภิ
ฉ. ภควโต ภควตํ ภควนฺตานํ
ส. ภควติ ภควนฺเต ภควนฺเตสุ
อา. ภคว ภควา ภควนฺตา ภควนฺโต.

๔. วิภัตติอาขยาตเป็นเคร่ืองหมายให้รู้อะไรบ้าง?  วิภัตติไหนเม่ือลงแล้วต้องทีฆะ อ ท่ีสุดปัจจัยเป็น อา ในหมวดธาตุท้ังปวง?

๔. วิภตัติอาขยาตเป็นเครื่องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ.
มิ  ,   ม วัตตมานา ก็ดี   หิ  ,   มิ  ,   ม ปัญจมี ก็ดี อยู่ข้างหลัง   เมื่อลงแล้วต้องทีฆะ อ ที่สดุปัจจัยเป็น อา ในหมวดธาตุทั้งปวง.

๕. กิรยิากติก์ต่อไปน้ี คือ ภุตฺโต, นิกฺขมฺม แปลวา่อย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ภุตฺโต แปลว่า อันเขากินแล้ว  มาจาก ภชฺุ ธาตุ ในความกิน  ต ปัจจัย  ธาตุมี ชฺ เป็นที่สุด เอาที่สุดธาตุเป็น ต
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นิกฺขมฺม แปลวา่ ออกแลว้  มาจาก นิ บทหน้า กมฺ ธาตุ ในความก้าว ตฺวา ปัจจัย อุปสัค อยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย  
ธาตุมี ม เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม.

๖. อะไรช่ือว่าสมาส?  สมาสน้ัน ว่าโดยกิจและโดยช่ือ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. นามศพัท์ตั้งแต่ ๒ ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อวา่สมาส.

สมาส  ว่าโดยกิจ มี ๒ อย่าง คือ สมาสที่ลบวิภัตติ เรียกว่า ลตุตสมาส  .    สมาสที่ไม่ได้ลบวิภัตติ เรียกว่า อลตุตสมาส  . 
ว่าโดยชื่อ มี ๖ อยา่ง คือ  กัมมธารยะ  ,   ทิคุ  ,   ตัปปุริสะ  ,   ทวันทวะ  ,   อัพยยีภาวะ  ,   พหุพพิหิ  .

๗. ในตทัสสัตถติัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?    ทสฺสนีโย, ฉฏฺโฐ, อายสฺมา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตอะไร?

๗. ในตทัสสตัถิตัทธติ มีปัจจัย ๙ ตัว คอื วี ส สี อกิ อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ.

ทสฺสนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
ฉฏฺโฐ  ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตทัธิต
อายสฺมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องในช่องว่างต่อไปน้ี

ฐานท่ีตั้งท่ีเกิดของอักขระ มี ๖ คือ……………………………………………………………………….. 
ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ……………………………เรียกว่า…………………………

๑. ฐานท่ีต้ังท่ีเกิดของอักขระ มี ๖ คือ กัณฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   ทันตะ ฟัน  ,   โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสิกา จมูก  .

ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฟันและริมฝีปาก เรียกวา่ ทันโตฏฐชะ.

๒. ในสรสนธิ  โลโป มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จตฺตาโรเม, โนเหตํ จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ในสรสนธิ โลโป มี ๒ คือ ลบสระหน้า ลบสระหลัง.
จตฺตาโรเม จดัเป็นลบสระหลัง.   โนเหตํ จัดเป็นลบสระหน้า.

๓. เสฏฺฐี (เศรษฐี) ซึ่งเป็น อี การันต์ในปุงลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติท้ัง ๗ อย่างไรบ้าง?

๓. เสฏฺฐี (เศรษฐี) 
เอก. พหุ.

ป. เสฏฐี เสฏฺฐิโน เสฏฺฐี
ทุ. เสฏฺฐึ เสฏฺฐิโน เสฏฺฐี
ต. เสฏฺฐินา เสฏฺฐีหิ เสฏฺฐีภิ
จ. เสฏฺฐิสฺส เสฏฺฐิโน เสฏฺฐีนํ
ปญฺ. เสฏฺฐิสฺมา เสฏฺฐิมฺหา เสฏฺฐีหิ เสฏฺฐีภิ
ฉ. เสฏฺฐิสฺส เสฏฺฐิโน เสฏฺฐีนํ
ส. เสฏฺฐิสฺมึ เสฏฺฐิมฺหิ เสฏฺฐีสุ
อา. เสฏฺฐิ เสฏฺฐิโน เสฏฺฐี.

๔. กิรยิาศัพท์ใด ช่ือกมัมวาจก?  มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร?  และในกัมมวาจกน้ีลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ใดกล่าวกรรม   (  สิ่งที่บุคคลพึงทํา  ) (  คือแสดงว่าเป็นกิริยาของกรรมน้ันเอง  )   กริิยาศพัท์น้ัน   ชื่อกัมมวาจก.
อุทาหรณว์่า สูเทน โอทโน ปจิยเต  .   ข้าวสุก อันพ่อครัว หุงอยู่  .
และในกัมมวาจกน้ี ลง ย ปัจจัยกับทั้ง อิ อาคม หน้า ย.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกับกิรยิากิตก์ จัดเป็นกี่พวก?  แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?  บอกกาลอะไร?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับกิริยากิตก์ จดัเป็น ๓ พวก. แต่ละพวกมีปัจจัยดังน้ี
กติปัจจัย: อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี
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กจิจปัจจัย: อนีย, ตพฺพ
กติกิจจปัจจัย: มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตวฺาน.

อนฺต, มาน  บอกปัจจุบันกาล
ตวนฺตุ, ตาวี, ต, ตูน, ตวฺา, ตฺวาน  บอกอดตีกาล
อนีย, ตพฺพ  บอกความจําเป็น.

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่า อัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปจฺฉาภตฺตํ, อชฺฌตฺตํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า ชื่อวา่ อพัยยีภาวสมาส.
อพัยยีภาวสมาสน้ัน มี ๒ คือ อุปสัคคปุพพกะ นิปาตปุพพกะ.

ปจฺฉาภตตฺํ จัดเป็นนิปาตปุพพกะ.  อชฺฌตตฺํ จดัเป็นอุปสัคคปุพพกะ  .  

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   ปูชนีโย, อโยมยํ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัย ๖ ตัว คอื ตตฺ ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ
ปูชนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตทัธิต
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต.
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๑. พยัญชนะวรรคในบาลีภาษา มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑. พยัญชนะวรรคในบาลีภาษา มี ๒๕ คือ ก ข ค ฆ ง  ;    จ ฉ ช ฌ ญ  ;    ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ;    ต ถ ท ธ น  ;    ป ผ พ ภ ม  .

๒. สนธิกิริโยปกรณ์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ มี ๘ อยา่ง คือ  โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว.

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สังขยา?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อ สังขยา.  แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา และ ปูรณสังขยา.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า อาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบดว้ยอะไรบ้าง?

๔. ศัพทก์ล่าวกิริยาคือความทําเป็นต้นว่า ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พดู คดิ ชื่อว่า อาขยาต.
ในอาขยาตน้ันท่านประกอบดว้ยธาตุ ปัจจัย วาจก  วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชดัเจน.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สาธนะ?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๕. ศัพทท์ี่ท่านให้สําเรจ็มาแตรู่ปวิเคราะห์ ชื่อว่า สาธนะ.
แบ่งเป็น ๗ คือ กัตตุสาธนะ กัมมสาธนะ ภาวสาธนะ กรณสาธนะ สัมปทานสาธนะ อปาทานสาธนะ อธิกรณสาธนะ.

๖. อะไรช่ือว่า ตัปปุรสิสมาส?  และตัปปุริสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. นามศพัท์มี อ วิภัตติเป็นต้นในที่สดุ ทา่นย่อเข้าดว้ยบทเบ้ืองปลาย ชื่อวา่ ตัปปุริสสมาส.
และตัปปุริสมาสน้ัน มี ๖ อยา่ง คือ ทุติยาตัปปุริสะ ตติยาตัปปุริสะ จตตุถีตัปปุริสะ ปัญจมีตัปปุริสะ ฉัฏฐีตัปปุริสะ 
สตัตมีตัปปุริสะ.

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ…………………………………….., และ ย……………………, ๒๑ ตวัน้ี เป็นโฆสะ.

๑. พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ค ฆ ง  ,   ช ฌ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม   และ ย ร ล ว ห ฬ,  ๒๑ ตัวน้ี เป็นโฆสะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  อิธปฺปโมทติ จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ คือ ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน และ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.
อธิปฺปโมทติ จัดเป็นการซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน.

๓. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ท่ีแบ่งแล้วน้ัน ชนิดไหนมีศัพท์อะไรบ้าง?

๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม.
อนิยม ได้แก่  ย อญฺญ อญฺญตร อญฺญตม ปร อปร กตร กตม เอก เอกจฺจ สพพฺ กึ
นิยม ได้แก่ ต เอต อิม อมุ  .  

๔. ในอาขยาตน้ัน ท่านแบ่งกาลท่ีเป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้ อย่างไรบ้าง?

๔. ในอาขยาตน้ันท่านแบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ คือ  ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า เรียกว่าปัจจุบันกาล     
๒  )   กาลล่วงแล้ว เรียกวา่อดตีกาล  ๓  )   กาลยังไม่มาถึง เรียกว่าอนาคตกาล  

และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้อยา่งน้ีคือ
ปัจจุบันกาล จัดเป็น ๓ คือ ปัจจุบันแท้  ปัจจุบันใกล้อดีต  ปัจจุบันใกล้อนาคต
อดีตกาล จดัเป็น ๓ คือ ลว่งแล้วไม่มีกําหนด  ลว่งแล้ววานน้ี ล่วงแล้ววันน้ี
อนาคตกาล จดัเป็น ๒ คือ อนาคตของปัจจุบัน  อนาคตของอดีต  .  

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กรณสาธนะ? และกรณสาธนะน้ี ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕.   ผู้ทําๆ ดว้ยสิ่งใด ศัพท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน  เป็นต้นวา่ พนฺธนํ วัตถุเป็นเครือ่งผูก  ปหรณํ วตัถุเป็นเครื่องประหาร    
วิชฺฌนํ วตัถุเป็นเครื่องไช ชื่อวา่ กรณสาธนะ.

และกรณสาธนะ ที่เป็นกัตตุรูป แปลว่า เป็นเครื่อง… หรือ เป็นเหตุ… 
ที่เป็นกัมมรูป แปลว่า เป็นเครื่องอันเขา… หรือ เป็นเหตุอันเขา…  .  

๖. อะไรช่ือว่า ทวันทวสมาส?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปตฺตจีวรํ, สมณพฺราหฺมณา จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามนาม ตั้งแต่ ๒ ศพัท์ข้ึนไป ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่า ทวันทวสมาส.  มี ๒ คือ สมาหาร อสมาหาร.

ปตตฺจีวรํ จดัเป็น สมาหาร   สมณพรฺาหฺมณา จัดเป็น อสมาหาร.
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๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   กาสาวํ, ปจฺฉิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในชาตาทติัทธติมีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย.
กาสาวํ  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต
ปจฺฉิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต
เมธาวี  ลง วี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ในสระ ๘ ตัวน้ัน สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ………………..ช่ือ……………………………. 
สระอีก ๕ ตัว อื่นจากน้ันคือ………………..ช่ือ……………

๑. ในสระ ๘ ตัวน้ัน สระมีมาตราเบา ๓ ตวั คือ อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ มีเสียงสั้น  
สระอีก ๕ ตวั อื่นจากน้ัน คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อ ทีฆะ มีเสียงยาว

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  พุทฺธานสาสนํ จัดเป็นชนิดไหน?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.  
พุทฺธานสาสนํ จดัเป็นชนิด โลโป.

๓. กุล (ตระกูล) ซึ่งเป็น อ การันต์ใน นปุงสกลิงค์ มวีิธีแจกด้วยวิภัตติท้ัง ๗ อย่างไรบ้าง?

๓. กุล (ตระกูล) 
เอก. พหุ.

ป. กุลํ กุลานิ
ทุ. กุลํ กุลานิ
ต. กุเลน กุเลหิ กุเลภิ
จ. กุลสฺส กุลาย กุลตฺถํ กุลานํ
ปญฺ. กุลสฺมา กุลมฺหา กุลา กุเลหิ กุเลภิ
ฉ. กุลสฺส กุลานํ
ส. กุลสฺมึ กุลมฺหิ กุเล กุเลสุ
อา. กุล กุลานิ.

๔. กิรยิาศัพท์เช่นไรจัดเป็นวาจก?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก. 
มี ๕ อยา่ง คือ กัตตุวาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกัตตุวาจก เหตุกัมมวาจก.

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูปและสาธนะมาด้วย

ก. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส
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๕. ก. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู  เป็นกตัตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ผู้ใดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ เหตุน้ัน ผู้น้ัน ชื่อว่า ผูใ้ดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ

ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส  เป็นกตัตุรูป อธิกรณสาธนะ.
ภิกษุ ท. ย่อมอาศัยอยู่ในประเทศน่ัน เหตุน้ัน ประเทศน่ัน ชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่ (แห่งภิกษุ ท.) 

๖. อะไรช่ือว่ากัมมธารยสมาส?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖.   นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ช่ือ กัมมธารยสมาส  

กัมมธารยสมาส น้ัน มี ๖ อย่าง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท  .  

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ราชคหิโก แปลวา่อะไร?  ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในเสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร  ,   ตม  ,   อิยิสฺสก  ,   อิย  ,   อิฏฺฐ  .

ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาธติัทธติ.
ชนผู้เกิดในเมืองราชคฤห์ หรือ ผูอ้ยู่ในเมืองราชคฤห์ 
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. วจีวิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น…………ส่วน คือ………………………..
ข. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ……………….เรียกว่า……………………………..

๑. ก. วจีวิภาค แบ่งคําพดูออกเป็น ๖ ส่วน คือ นาม อพัยยศพัท์ สมาส ตทัธิต อาขยาต กติก์.
ข. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและริมผีปาก เรียกว่า กัณโฐฏฐชะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร?  อะไรบ้าง?  ฉฬายตนํ จัดเป็นชนิดไหน?

๒. ในพยัญชนสนธิได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

ฉฬายตนํ จดัเป็น อาคโม.

๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์ เฉพาะท่ีลงท้ายนาม มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  เป็นเครื่องหมายวิภัตติอะไร?

๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์เฉพาะท่ีลงท้ายนามมี ๑๗ คือ โต  ;   ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ หํ หิญฺจนํ ว  ;    ทา ทานิ รหิ ธุนา ทาจนํ ชฺช ชฺชุ  .

โต ปัจจัย เป็นเครื่องหมายตติยาวิภตัติและปัญจมีวิภัตติ
ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ หํ หิญฺจนํ ว ปัจจัย  เป็นเครือ่งหมายสัตตมีวิภัตติ
ทา ทานิ รหิ ธุนา ทาจนํ ชฺช ชฺชุ ปัจจัย เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ ลงในกาล.

๔. อัชชัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลว่าอยา่งไร?  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า อยา่งไร?  
จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังแปลมาให้ดูด้วย?

๔. อัชชตัตนี บอกอดีตกาลตั้งแตว่ันน้ี  แปลว่า แล้ว…  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลวา่ ได้…แล้ว.
อุ. เถโร คามํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ  .          พระเถระเข้าไปแล้ว สู่บ้าน เพื่อบิณฑะ  .  
อุ. เอวรูปํ กมฺมํ อกาสึ  .        (  ข้า  )   ได้ทําแล้ว ซ่ึงกรรม มีอย่างน้ีเป็นรูป  .  

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป และสาธนะมาด้วย

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.
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๕. ก. ทกฺุเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.
(จิตใด) อันเขารักษาได้โดยยาก  เหตุน้ัน (จติน้ัน) ชื่อวา่อันเขารกัษาไดโ้ดยยาก 

ข. กโรติ เตนาติ กรณํ  เป็นกตัตุรูป กรณสาธนะ.
(เขา) ย่อมทํา ดว้ยสิ่งน้ัน  เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อวา่เป็นเครื่องทํา (แห่งเขา) 

๖. กัมมธารยสมาส กับ ตัปปุริสสมาส ต่างกันอย่างไร.

๖. ตา่งกันอย่างน้ี
กัมมธารยสมาส มีวิภัตติและวจนะเสมอกัน บทหน่ึงเป็นประธาน บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ หรือเป็นวิเสสนะทั้ง ๒ บท  
สว่นตัปปุริสสมาส มวีิภัตติและวจนะไม่เสมอกัน.

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   สงฺฆิกํ, สุขี, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในสมุหตัทธติมีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณฺ ณ ตา.

สงฺฆิกํ  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตทัธิต
สุขี  ลง อี ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต
โกสลฺลํ  ลง ณฺย ปัจจัย ใน ภาวตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. นิคคหิต แปลว่า……………………………………….
ข. กรณ์ท่ีทําอักขระ มี ๔ คือ………………………..

๑. ก. นิคคหิต แปลวา่ กดสระหรอืกดกรณ์ (กรณ์คืออวัยวะที่ทําเสียง).
ข. กรณ์ที่ทําอักขระมี ๔ คือ ๑  )   ชิวหามัชฌะ ท่ามกลางล้ิน  ๒  )   ชิวโหปัคคะ ถัดปลายล้ินเข้ามา    

๓  )   ชิวหัคคะ ปลายล้ิน  ๔  )   สกัฏฐานะ ฐานของตน      

๒. พยัญชนะอาคม มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ในท่ีเช่นไรจึงลงอาคมได้?  อิโตนายติ, สพฺภิเรว ลงอาคมตัวไหน?

๒. พยัญชนะอาคมมี ๘ ตัว คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ.   ในที่มีสระอยู่เบ้ืองหลังจึงลงอาคมได้.

อิโตนายติ  ลง น อาคม,  สพฺภิเรว  ลง ร อาคม.

๓. คุณนามคืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  แต่ละอย่าง มีลักษณะอย่างไร?

๓. คุณนาม คือ นามที่แสดงลักษณะของนามนามสําหรับหมายให้รู้ว่า นามนาม น้ัน ดีหรือชั่ว เป็นต้น.
แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อติวิเสส.  แต่ละอย่างมีลักษณะอยา่งน้ี 
คุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นปกติ ช่ือ ปกติ
คุณนามที่แสดงความดีหรือชั่ว มากหรือน้อยกว่าปกติ ชื่อ วิเสส
คุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรอืน้อยที่สุด ช่ือ อติวิเสส  .  

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.
กตัตวุาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตวั คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย
กัมมวาจก  ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคมหน้า ย
ภาววาจก  ลง ย ปัจจัย
เหตุกัตตุวาจก  ลงปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ ณย ณาเป ณาปย 
เหตุกัมมวาจก  ลงปัจจัย ๑๐ ตัวน้ันดว้ย  ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป  ด้วย ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ด้วย.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า อธิกรณสาธนะ?  โภชนียํ, รุนฺโน แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ผู้ทําๆ ในที่ใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของที่น้ัน เป็นต้นว่า ฐานํ ทีต่ั้ง  ,   ที่ยืน อาสนํ ท่ีน่ัง สยนํ ที่นอน ช่ือว่า   อธิกรณสาธนะ.

โภชนียํ แปลวา่ อันเขาพึงกิน  มาจาก ภชฺุ ธาตุ ในความกิน  อนีย ปัจจัย พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
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รุนฺโน แปลว่า ร้องไห้แล้ว  มาจาก รุทฺ ธาตุ ในความร้องไห้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้าแปลง ต เป็น นฺน 
แล้วลบที่สุดธาตุ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ทิพฺพํ อิว จกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ.
ข. สสําเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ
ค. นตถฺิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก.
ง. ภตตฺสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตตฺํ.
จ. ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส, โส ฉินฺนหตฺโถ (ปุริโส).

๖. ก. ทพิฺพจกฺขุ เป็น อุปมาบุพพบท วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส.
ข. สํสารทกฺุขํ เป็น สตัตมีตัปปุริสสมาส.
ค. ปุตตฺโก เป็น นบุพพบท พหุพพิหิสมาส.
ง. ปจฺฉาภตตฺํ เป็น นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส.
จ. ฉินฺนหตฺโถ เป็น ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส.

๗. สามัญญตัทธิต แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. สามัญญตัทธติ แบ่งเป็น ๑๓ อยา่ง คือ โคตตตัทธิต ตรตัยาทติัทธติ ราคาทิตัทธิต ชาตาทติัทธติ สมุหตัทธิต ฐานตทัธิต 
พหุลตัทธติ เสฏฐตัทธิต ตทัสสตัถิตัทธติ ปกตติัทธติ สังขยาตัทธิต ปูรณตัทธิต วิภาคตัทธิต.



หน้า ๑๓๔ • พ.ศ.๒๕๕๗ ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

พ.ศ.๒๕๕๗

๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. สระท่ีเป็น……………………..ช่ือ ครุ มีเสียงหนัก
ข. อกัขระ ๘ ตัวน่้ี คือ……………………….เกิดท่ีเพดาน เรียกว่า ตาลุชะ

๑. ก. สระที่เป็นทีฆะล้วน และสระที่เป็นรัสสะมีพยัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ ครุ มีเสียงหนัก.
ข. อกัขระ ๘ ตัวน้ี คือ อิ อี จ ฉ ช ฌ ย เกิดที่เพดานเรียกว่า ตาลชุะ.

๒. ทีฆสนธิกริิโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  กึสูธ, สทฺธีธ, จูภยํ จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ทีฆสนธิกริิโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็น ๒ คือ ทีฆะสระหน้า  ทีฆะสระหลัง.

กึสธู จัดเป็นทีฆะสระหน้า     สทฺธธี จดัเป็นทีฆะสระหลัง   จูภยํ จัดเป็นทีฆะสระหลัง.

๓. ศัพท์ท่ีมวีิธีแจกอย่างหน่ึงต่างหาก ซึ่งเรียกว่า กติปยศัพท์ น้ัน ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง?  ศัพท์ไหนเป็นทวิลิงค์?

๓. กติปยศัพท์ ได้แก่ อตตฺ พฺรหฺม ราช ภควนฺตุ อรหนฺต ภวนฺต สตฺถุ ปิตุ มาตุ มน กมฺม โค.  
ราช อรหนฺต ภวนฺต มน เป็นทวิลิงค์.

๔. กิรยิาศัพท์ใด ช่ือเหตุกัมมวาจก?  มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร?  และในเหตุกมัมวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ใด กล่าวสิ่งที่เขาใชใ้ห้บุคคลทําคือแสดงวา่เป็นกิริยาของสิ่งน้ัน กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อเหตุกัมมวาจก.
มีอุทาหรณว์่า สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต  .   ข้าวสุก อันนาย ใช้พ่อครัว ให้หุงอยู่  .
และในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย น้ันด้วย  ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป ดว้ย  
ลง ย ปัจจัยกับทั้ง อิ อาคมหน้า ย ด้วย.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกับนามกิตก์ แบ่งเป็นกี่พวก?  แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับนามกิตก์แบ่งเป็น ๓ พวก.  แต่ละพวกมีปัจจัย ดังน้ี
กิตปัจจัย: กฺวิ ณี ณวฺุ ตุ รู
กิจจปัจจัย: ข ณฺย
กิตกิจจปัจจัย: อ อิ ณ ตเว ติ ตุํ ยุ.
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๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. สมโณ จ พฺราหฺมณา จ สมณพฺราหฺมณา
ข. สตฺโต อิติ สญฺญา สตฺตสญฺญา
ค. อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ)
ง. นครสฺส สมีปํ อุปนครํ
จ. สสําเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ

๖. ก. สมณพฺราหฺมณา ชื่อ อสมาหาระ ทวันทวสมาส  .  
ข. สตฺตสญฺญา ชื่อ สัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส  .  
ค. อสิหตฺโถ ชื่อ ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส  .  
ง. อุปนครํ ชื่อ อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส  .  
จ. สํสารทกฺุขํ ชื่อ สัตตมีตัปปุริสสมาส  .  

๗. ในราคาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปุริโม, เตชสี, ติกํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในราคาทติัทธติ มีปัจจัย ๑ ตัว คอื ณ.

ปุริโม ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทติัทธติ
เตชสี ลง สี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
ตกิํ ลง ก ปัจจัย ในสังขยาตัทธิต.
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๑. ในภาษาบาลีน้ัน พยัญชนะวรรค มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  เพราะเหตุไร จึงเรียกช่ืออย่างน้ัน?

๑. ในภาษาบาลีน้ันพยัญชนะวรรค มี ๒๕ ตัว คือ ก ข ค ฆ ง  ;   จ ฉ ช ฌ  ;   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ;   ต ถ ท ธ น  ;   ป ผ พ ภ ม  .  
เพราะเป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกิด จึงเรียกชื่ออยา่งน้ัน.

๒. โลโป ในนิคคหิตสนธิน้ัน จะลบนิคคหิตได้ในท่ีเช่นไร?  จงยกอุทาหรณ์มาประกอบดว้ย

๒. โลโป ในนิคคหิตสนธิน้ัน จะลบนิคคหิตไดใ้นที่เช่นน้ี คือ เมื่อมีสระหรือพยัญชนะอยู่เบ้ืองหลัง ลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้าบ้าง  .  

มีอุทาหรณว์่า ตาส–ํอหํ เป็น ตาสาหํ  ,    อริยสจฺจานํ–ทสฺสนํ เป็น อริยสจฺจานทสฺสนํ  .  

๓. กญฺญา (นางสาวน้อย) ซึ่งเป็น อา การันต์ในอิตถีลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติท้ัง ๗ อย่างไรบ้าง?

๓. กญฺญา (นางสาวน้อย) 
เอก. พหุ.

ป. กญฺญา กญฺญาโย กญฺญา
ทุ. กญฺญํ กญฺญาโย กญฺญา
ต. กญฺญาย กญฺญาหิ กญฺญาภิ
จ. กญฺญาย กญฺญานํ
ปญฺ. กญฺญาย กญฺญาหิ กญฺญาภิ
ฉ. กญฺญาย กญฺญานํ
ส. กญฺญาย กญฺญายํ กญฺญาสุ
อา. กญฺเญ กญฺญาโย กญฺญา.

๔. วิภัตติในอาขยาตน้ัน จัดบุรุษเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  จงเขียนวิภัตติหมวดกาลาติปัตติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. วิภัตติในอาขยาตนั้น จัดบุรุษเป็น ๓ คือ ปฐมบุรุษ มัธยมบุรุษ อตุตมบุรุษ.
กาลาติปัตติ ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. สฺสา สฺสํสุ
ม. สฺเส สฺสถ
อุ. สฺสํ สฺสามฺหา

๕. กิรยิากติก์ต่อไปน้ี คือ ภุตฺตวา, ปกฺกนฺโต, อารพฺภ แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ภุตฺตวา แปลว่า กินแล้ว  มาจาก ภุชฺ ธาตุ ในความกิน  ตวนฺตุ ปัจจัย เอาที่สุดธาตุเป็น ต.
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ปกกฺนฺโต แปลว่า หลีกไปแล้ว  มาจาก ป บทหน้า กมฺ ธาตุ ในความกา้วไป  ต ปัจจัย ธาตุมี มฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า 
แปลง ต เป็น นฺต แล้วลบที่สุด ธาตุ.

อารพฺภ แปลว่า ปรารภแลว้  มาจาก อา บทหน้า รภฺ ธาตุ ในความเริ่ม ตวฺา  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตวฺา เป็น ย  
ธาตุมี ภฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น พฺภ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ภตตฺสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตตฺํ
ข. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา
ค. พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ
ง. นตถฺิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก
จ. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)

๖. ก. ปจฺฉาภตตฺํ ชื่อ นิปาตปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส  .  
ข. จตุทฺทิสํ ชื่อ สมาหารทิคุสมาส  .  
ค. พุทฺธรตนํ ชื่อ อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส.
ง. อปุตตฺโก ชื่อ น บุพพบท พหุพพิหิสมาส  .  
จ. วีตราโค ชื่อ ปัญจมีพหุพพิหิสมาส  .  

๗. ในพหุลตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปูชนีโย, จกฺขุมา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในพหุลตทัธิตมีปัจจัย ๑ ตัว คอื อาลุ.
ปูชนีโย ลง อีย ปัจจัย ในฐานตทัธิต
จกฺขุมา ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ
โกสลฺลํ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. อกัขรวิธี ว่าดว้ยอักษร จัดเป็น…………..คือ…………………..
ข. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ช่ือว่า……………แปลว่า………………

๑. ก. อกัขร วธิีวา่ด้วยอักษร จัดเป็น ๒ คือ ๑  )   สมัญญาภธิาน แสดงชือ่อักษร ที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐาน  
กรณ์  ๒  )   สนธิ ต่ออกัษรที่อยูใ่นคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  .

ข. เสียงก็ดี ตวัหนังสือก็ดี ชือ่ว่า อักขระ แปลว่า ไม่รู้จกัสิ้น และ ไม่เป็นของแข็ง.

๒. สัญโญโค ในพยัญชนสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  เอตทโวจ, อิธปฺปโมทติ ตัดและต่ออยา่งไร?

๒. สัญโญโค ในพยัญชนสนธิแบ่งเป็น ๒ คือ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน และ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.

เอตทโวจ  ตัดเป็น เอต–ํอโวจ  ถ้ามีนิคคหิตอยู่หน้า สระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิตเป็น ท  ตอ่เป็น เอตทโวจ,

อิธปฺปโมทติ  ตัดเป็น อิธ–ปโมทติ  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน ต่อเป็น อิธปฺปโมทติ.

๓. อะไรจัดเป็นนามนาม?  แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  และนามนามน้ัน เป็นได้กี่ลิงค์?

๓. นามที่เป็นชื่อของคน สตัว์ ท่ี สิ่งของ จดัเป็นนามนาม.  แบ่งออกเป็น ๒ คือ สาธารณนาม อสาธารณนาม.

และนามนามน้ัน  ๑) เป็นลิงค์เดียว คอื จะเป็นปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์ ก็อยา่งเดียวบ้าง  
๒) เป็น ๒ ลิงค์ คือ  (๑) ศพัท์อันเดียว มีรูปอย่างเดียวเป็นได้ ๒ ลิงค์  หรือ (๒) มูลศัพท์ เป็นอันเดียว เปลี่ยนแต่สระที่สุด
ให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงค์กันบ้าง เช่น อคาโร อคารํ เรือน, อรหา หรือ อรหํ อรหนฺตี พระอรหันต์ เป็นต้น

๔. ธาตุน้ันท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?  ธาตุเหล่าใดเรียกว่า สกัมมธาตุ และ อกัมมธาตุ?

๔. ธาตุน้ันท่านรวบรวมจัดไว้เป็น ๘ หมวด คือ หมวด ภู  ,   รุธฺ  ,   ทิวฺ  ,   สุ  ,   กี  ,   คหฺ  ,   ตนฺ  ,   และหมวด จุรฺ ธาตุ  .

ธาตุเหล่าใดเรียกหากรรม ธาตุเหล่าน้ัน เรียกวา่สกัมมธาตุ ธาตุมีกรรม,

ธาตุเหล่าใดไม่ต้องเรียกหากรรมคือสิ่งอันบุคคลพึงทํา ธาตุเหล่าน้ัน เรียกว่า อกัมมธาตุ ธาตุไม่มีกรรม.

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป และสาธนะมาด้วย

ก. สกิฺขิยตีติ สิกฺขา
ข. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู

๕. ก. สิกฺขิยตตีิ สกิฺขา  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.
(ธรรมชาติใด) อันเขาศึกษา เหตุน้ัน (ธรรมชาติน้ัน) ชื่อว่า อันเขาศึกษา 
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ข. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู  เป็นกตัตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
(ผู้ใด) ย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่าผู้ถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ญาณํ จกฺขุ อิว ญาณจกฺขุ
ข. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา 
ค. อสฺเสน (ยุตฺโต) รโถ อสฺสรโถ
ง. ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ
จ. สห มจฺเฉเรน โย วตฺตตีติ สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ)

๖. ก. ญาณจกฺขุ   ชื่อ วิเสสโนปมบท อุปมานุตตรบท กัมมธารยสมาส 
ข. จตุทฺทิสา ชื่อ อสมาหารทิคุสมาส  .  
ค. อสฺสรโถ ชื่อ ตติยาตัปปุริสสมาส  .  
ง. ยาวชวีํ ชื่อ นิปาตปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส  .  
จ. สมจฺเฉรํ ชื่อ สหบุพพบทพหุพพิหิสมาส  .  

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ชุติมา, มาคโธ, โปริสฺสํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร  .  
ชุติมา ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
มาคโธ ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตัทธิต
โปริสฺสํ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตทัธิต.
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๑. พยัญชนะท่ีสุดวรรค ๕ ตัว อะไรบ้าง?  เกดิในฐานไหน?  และมีช่ือเรียกว่าอย่างไร?

๑. พยัญชนะท่ีสุดวรรค ๕ ตัว คือ ง ณ น ม  เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฐานของตนๆ และจมูก มีช่ือเรียกว่า สกัฏฐานนาสิกัฏฺฐานชะ.

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อคฺยาคารํ ตัดและต่ออยา่งไร?

๒. ในสรสนธิได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๗ อยา่ง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่  
วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น.

อคฺยาคารํ  ตดัเป็น อคฺค–ิอาคารํ  ถ้า อิ อยู่หน้า มีสระอยู่เบ้ืองหลัง แปลง อิ ตัวหน้าเป็น ย  
ถ้าพยัญชนะซ้อนกัน ๒ ตัว ลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหน่ึง  ต่อเป็น อคฺยาคารํ.

๓. ครุ (ครู) ซึ่งเป็น อุ การันต์ในปุงลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติท้ัง ๗ อย่างไรบ้าง?

๓. ครุ (ครู) 
เอก. พหุ.

ป. ครุ ครโว ครู
ทุ. ครุํ ครโว ครู
ต. ครุนา ครูหิ ครูภิ
จ. ครุสฺส ครุโน ครูนํ
ปญฺ. ครุสฺมา ครุมฺหา ครูหิ ครูภิ
ฉ. ครุสฺส ครุโน ครูนํ
ส. ครุสฺมึ ครุมฺหิ ครูสุ
อา. ครุ ครเว ครโว.

๔. กิรยิาศัพท์ใด ช่ือเหตุกัมมวาจก?  มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร?  และในเหตุกมัมวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ใด กล่าวสิ่งที่เขาใชใ้ห้บุคคลทําคือแสดงวา่เป็นกิริยาของสิ่งน้ัน กิริยาศัพท์น้ันชื่อ เหตุกัมมวาจก.
มีอุทาหรณว์่า สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต  .   ข้าวสุก อันนาย ใช้พ่อครัว ให้หุงอยู่  .

และในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปัจจัย ๑๐ ตัวในกัตตวุาจก คือ   (  อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย  )   น้ันดว้ย   
ลงเหตุปัจจัยคือ ณาเป ด้วย  ลง ย ปัจจัยกับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ด้วย.
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๕. ต ปัจจัย ในกิรยิากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี รฺ หรือ สฺ เป็นท่ีสุดอยู่หน้า แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง?  
จงตอบพร้อมท้ังยกตวัอย่างมาประกอบ

๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซ่ึงมี รฺ หรือ สฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า  แปลง ต เป็นดังน้ี 
ธาตุมี ร เป็นที่สุด  แปลง ต เป็น ณฺณ  แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น ชณิฺโณ  
ธาตุมี ส เป็นที่สุด  แปลง ต เป็น ฏฺฐ  แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น ตุฏฺโฐ.

๖. อะไรช่ือว่าทิคุสมาส?  และทิคุสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?   จตุทฺทิสา, ปญฺจินฺทฺริยํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. กัมมธารยสมาส มีสังขยาอยู่ข้างหน้า ชื่อว่าทิคุสมาส.   
ทิคุสมาสน้ัน มี ๒ อย่าง คือ สมาหาร อสมาหาร
จตุทฺทิสา จดัเป็น อสมาหาร   ปญฺจินฺทริยํ จัดเป็น สมาหาร.

๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในอัพยยตัทธติ มีปัจจัย ๒ ตัว คอื ถา ถํ

เมธาวี  ลง วี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต 
วิ. เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาวี.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะท่ี ๑ ท่ี ๒ ในวรรคท้ัง ๕ คือ……….. ๑๑ ตวัน้ี เป็นอโฆสะ
ข. สระอีก ๕ ตัวอื่นจากรัสสะ คือ……………… ช่ือว่า ……………..

๑. ก. พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือ ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ  ,   ต ถ  ,   ป ผ  ,   และ ส   ๑๑ ตวัน้ี เป็น อโฆสะ.
ข. สระอีก ๕ ตวั อื่นจากรัสสะ คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อวา่ ทีฆะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อภินนฺทุนฺติ และธมฺมญฺจเร ตดัและต่ออย่างไร?

๒. ในพยัญชนสนธิได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

อภินนฺทุนฺติ  ตัดเป็น อภินนฺทุํ  –  อติิ  นิคคหิตอยู่หน้า ลบสระเบ้ืองปลายได้บ้าง  แปลงนิคคหิต เป็น นฺ    ต่อเป็น อภินนฺทุนฺติ

ธมฺมญฺจเร  ตัดเป็น ธมฺมํ–จเร  เมื่อมีพยัญชนะอยู่หลัง นิคคหิตอยู่หน้า  แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค  ต่อเป็น 
ธมฺมญฺจเร.

๓. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ท่ีแบ่งแล้วน้ัน ชนิดไหน?  มีศัพท์อะไรบ้าง?  เป็นได้กี่ลงิค์?

๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม.
ศพัท์เหล่าน้ีคือ ย  ,   อญฺญ  ,   อญฺญตร  ,   อญฺญตม  ,   ปร  ,   อปร  ,   กตร  ,   กตม  ,   เอก  ,   เอกจจฺ  ,   สพฺพ  ,   กึ เป็นอนิยม   
ศพัท์เหล่าน้ีคือ ต  ,   เอต  ,   อิม  ,   อมุ เป็นนิยม  .   

วิเสสนสัพพนาม เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์  .  

๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัย ในอาขยาต เป็นไปในความอะไร?   จงยกอุทาหรณ์ พร้อมท้ังคําแปลมาดูด้วย?

๔. ข ฉ ส ในอาขยาต เป็นไปในความปรารถนา  อุ  .   พุภุกฺขติ  ,   ชิฆจฺฉติ ปรารถนาจะกิน  ชิคึสติ ปรารถนาจะนําไป  
อาย อิย เป็นไปในความประพฤติ  อุ  .   จิรายติ ประพฤติชา้อยู่  ปุตฺติยติ ย่อมประพฤติให้เป็นเพียงดังบุตร  .  

๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลไว้เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?    
สาวโก ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๕. ในกริิยากติก์ แบ่งกาลไว้เป็น ๒ คือ ปัจจุบันกาล อดีตกาล.

สาวโก  ลง ณฺวุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ 
วิ. สุณาตตีิ สาวโก.
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๖. วิเสสนบุพพบท กับ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีลกัษณะต่างกันอย่างไร?  
อนฺโตปาสาทํ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. มีลักษณะตา่งกันอย่างน้ีคือ วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส  มีบทวิเสสนอยู่ต้น บทประธานอยู่ข้างหลัง.
สว่นวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส  มีบทวิเสสนะอยู่หลัง บทประธานอยู่หน้า.

อนฺโตปาสาทํ เป็นนิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส 
วิ. ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
นาวิโก, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในเสฏฐตัทธติมีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ.

นาวิโก  ลง ณกิ ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ 
วิ. นาวาย ตรตีติ นาวิโก.

โกสลฺลํ  ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต 
วิ. กุสลสฺส ภาโว โกสลฺลํ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ …………………… เรียกว่า อวรรค เพราะ………………
ข. เอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ …………………… เรียกว่า…………………….

๑. ก. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อ เรียกวา่ อวรรค เพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกิด.
ข. เอ เกิดใน ๒ ฐานคือ คอและเพดาน เรียกว่า กัณฐตาลุชะ.

๒. สนธิ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  โนเหตํ และ อิธปฺปโมทติ ตัดและต่ออย่างไร?

๒. สนธิมี ๓ คือ ๑  )   สรสนธิ ต่อสระ  ๒  )   พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  ๓  )   นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต  .

โนเหตํ  ตดัเป็น โนหิ–เอตํ  ลบสระหน้าคือ อิ ที่สดุแห่งศัพท์ โนหิ เสีย  ต่อเป็น โนเหตํ.
อิธปฺปโมทติ  ตัดเป็น อิธ–ปโมทติ  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน  ต่อเป็น อธิปฺปโมทติ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในบาลีภาษาน้ัน ท่านแบ่งเป็นลิงค์ไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ศัพท์เช่นไร เรยีกวา่ อัพยยศัพท์?  และแบ่งเป็นอะไรบ้าง?

๓. ก. บาลีภาษา แบ่งเป็นลิงค์ไว้ ๓ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อิตถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมิใช่เพศ
หญิง.

ข. ศพัท์พวกหน่ึงจะแจกดว้ยวิภตัติทั้ง ๗ แปลงรูปไปตา่งๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดียว 
ศพัท์เหล่าน้ีเรียกว่า อัพยยศพัท์.  แบ่งเป็น อุปสัค นิบาต ปัจจัย.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าอาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบดว้ยอะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู

๔. ศัพทก์ล่าวกิริยา คือความทําเป็นต้นวา่ ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด ชื่อวา่ อาขยาต.

ในอาขยาตน้ันท่านประกอบดว้ย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชัดเจน.
อัชชตัตนี  ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. อี อุ
ม. โอ ตฺถ
อุ. อึ มฺหา
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๕. กิรยิากติก์ คือ วจนียํ และ กุทฺโธ แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูปและสาธนะมาดว้ย

ก. สยนฺติ เอตถฺาติ สยนํ.
ข. สรติ เอตายาติ สติ.

๕. วจนียํ แปลว่า อันเขาพึงกลา่ว  มาจาก วจ ธาตุ ในความกล่าว อนีย ปัจจัย
กุทฺโธ แปลว่า โกรธแล้ว  มาจาก กุธฺ ธาตุ ในความโกรธ ต ปัจจัย.

ก. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.  ยุ ปัจจัย กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
(เขา ท.) ย่อมนอนในที่น่ัน เหตุน้ัน (ที่น่ัน) ชื่อว่าเป็นที่นอน (แห่งเขา ท.) 

ข. สรติ เอตายาติ สติ.  ติ ปัจจัย กตัตรุูป กรณสาธนะ.
(ชน) ย่อมระลึกด้วยธรรมชาติน่ัน เหตุน้ัน (ธรรมชาติน่ัน) ชื่อวา่เป็นเหตรุะลึก (แห่งชน)

๖. อะไรเรยีกวา่ ลุตตสมาส และ อลุตตสมาส?   
สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาด้วย

๖. สมาสที่ลบวิภตัติเสียแล้ว เรียกว่า ลุตตสมาส    สมาสที่มิได้ลบวิภัตติ เรียกวา่ อลตุตสมาส.

สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ) เป็นฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส 
วิ. สนฺตํ จติฺตํ ยสฺส,  โส สนฺตจติฺโต (ภิกฺขุ).  จติของภิกษุใด ระงับแล้ว ภิกษุน้ัน ช่ือว่า มีจติระงับแล้ว.

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  มานุสโก, โภคี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ติย ฐ ถ ม อี.

มานุสโก  ลง กณฺ ปัจจัย ในสมุหตัทธิต 
วิ. มนุสฺสานํ สมุโห มานุสโก

โภคี  ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทัธิต 
วิ. โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. วจีวิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น………….สว่น คือ……………………..
ข. สระน้ัน จัดเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ…………………………………………..

๑. ก. วจีวิภาค แบ่งคําพดูออกเป็น ๖ ส่วน  คือ นาม อัพยยศัพท์ สมาส ตัทธติ อาขยาต กิตก์.
ข. สระน้ันจัดเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ อ อา เรียกวา่ อวัณณะ  .     อิ อี เรียกว่า อิวัณณะ  .    อุ อู เรียกว่า อุวัณณะ  

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. สาธุ–อิติ สนธิเป็น……………………………………….
ข. อคฺคิ–อาคารํ สนธิเป็น……………………………………….
ค. จตฺตาโรเม ตดับทเป็น…………………………………….
ง. เอตทโวจ ตัดบทเป็น…………………………………….
จ. วิกาโร แบ่งเป็น ๒ คือ ………………………………………………

๒. ก. สาธุ–อิติ สนธิเป็น สาธูติ.
ข. อคฺค–ิอาคารํ สนธิเป็น อคฺยาคารํ.
ค. จตฺตาโรเม ตัดบทเป็น จตตฺาโร–อิเม.
ง. เอตทโวจ ตดับทเป็น เอต–ํอโวจ.
จ. วิกาโร แบ่งเป็น ๒ คือ วิการในเบ้ืองต้น  วิการในเบ้ืองปลาย.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามเช่นไร จัดเป็นสาธารณนาม?
ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. เอกูนวสีติ จนถึง อฏฐฺนวุติ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?
ง. อายตึ, หนฺท เป็นนิบาตบอกอะไร?
จ. โต ปัจจัย เป็นเครื่องหมายวิภัตติอะไร?

๓. ก. นามที่ทั่วไปแก่คน  ,   สตัว์  ,   ที่  ,   อื่นได้  เหมือนคําวา่ มนุสฺโส มนุษย์  ติรจฺฉาโน สัตว์ดิรจัฉาน   
นครํ เมือง เป็นต้น  จดัเป็นสาธารณนาม.

ข. อติถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู.
ค. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะและอิตถีลิงค์ อย่างเดียว.
ง. อายตึ เป็นนิบาตบอกกาล,   หนฺท เป็นนิบาตบอกความเตือน.
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จ. โต ปัจจัย เป็นเครือ่งหมายตติยาวิภตัติ และ ปัญจมีวิภัตติ.

๔. วิภัตติอาขยาตน้ัน ท่านจําแนกไว้เพ่ือเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?  จัดเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?

๔. วิภตัติอาขยาตน้ัน ท่านจําแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ.

จัดเป็น ๘ หมวด คือ ๑  )   วัตตมานา ๒  )   ปัญจมี ๓  )   สัตตมี ๔  )   ปโรกขา ๕  )   หิยัตตนี ๖  )   อัชชัตตนี ๗  )   ภวิสสันติ ๘  )   กาลาติปัตติ  .

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กรณสาธนะ?  จงเขียนคําแปล รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูปและสาธนะมาดว้ย

ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.
ข. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ.

๕. ผู้ทําๆ ดว้ยสิ่งใด ศัพท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน  เป็นต้นวา่ พนฺธนํ วัตถุเป็นเครือ่งผูก  ปหรณํ วตัถุเป็นเครื่องประหาร 
วิชฺฌนํ วตัถุเป็นเครื่องไช ชื่อวา่ กรณสาธนะ.

ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.  ลง รู ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
(ผู้ใด) ย่อมรู้วิเศษโดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่าผูรู้้วิเศษโดยปกติ 

ข. ทกฺุเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ.  ลง ข ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.
(จิตใด) อันเขารักษาได้โดยยาก เหตุน้ัน (จิตน้ัน) ชื่อว่าอันเขารักษาได้โดยยาก 

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่าพหุพพิหิสมาส?  และพหุพิหิสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ติโลกํ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. สมาสอยา่งหน่ึง มีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อว่า พหุพพิหิสมาส.  มี ๖ อย่าง คือ ทตุิยาพหุพพิหิ  ,   ตติยาพหุพพิหิ  ,   
จตุตถีพหุพพิหิ  ,   ปัญจมีพหุพพิหิ  ,   ฉัฏฐีพหุพพิหิ  ,   สตัตมพีหุพพิหิ  .

ติโลกํ เป็น สมาหารทิคุสมาส 
วิ. ตโย โลกา ติโลกํ.  โลก ๓.

๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?    กายิกํ, โสวณฺณมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัย ๖ ตัว คอื ตตฺ ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ.

กายกิํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ  
วิ. กาเยน กตํ กมฺมํ กายิกํ  หรือ  
วิ. กาเย วตฺตตตีิ กายิกํ.

โสวณฺณมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตทัธิต 
วิ. สวุณฺเณน ปกตํ โสวณฺณมยํ  หรือ 
วิ. สวุณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมยํ.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตวั คือ……………………………….. ๘ ตวัน้ี ช่ือ สระ  
………………………………………………………………………………………….. ๓๓ ตวัน้ี ช่ือ พยัญชนะ

๑. อักขระที่ใชใ้นบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตวั คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  ๘ ตัวน้ี ชื่อ สระ
ก ข ค ฆ ง  ,   จ ฉ ช ฌ ญ  ,   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ     ๓๓ ตวัน้ี ชื่อ พยัญชนะ.

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. โนหิ–เอตํ สนธิเป็น………………………
ข. ธมฺม–ํจเร สนธิเป็น………………………
ค. มยฺายํ ตัดบทเป็น…………………………
ง. ตาสาหํ ตัดบทเป็น…………………………
จ. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ คือ…………………………………

๒. ก. โนหิ–เอตํ สนธิเป็น โนเหตํ.
ข. ธมฺมํ–จเร สนธิเป็น ธมฺมญฺจเร.
ค. มฺยายํ ตดับทเป็น เม–อยํ.
ง. ตาสาหํ ตัดบทเป็น ตาสํ–อหํ.
จ. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ท่านแบ่งเป็นลิงค์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าสังขยา?
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. อุปริ, เสยฺยถา เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. นามศัพท์ทา่นแบ่งเป็น ๓ ลิงค์ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อติถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมิใช่เพศ
หญิง  .  

ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์ ๓ คือ อ อิ อุ.
ค. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม   ชื่อว่าสังขยา.
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม.
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จ. อุปริ เป็นนิบาตบอก่ที่     เสยฺยถา เป็นนิบาตบอกอุปมาอุปไมย.

๔. วัตตมานา บอกกาลอะไร?  แปลว่าอะไร?  จงเขียนวิภัตติอาขยาตหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. วตัตมานา บอกปัจจุบันกาล.  ปัจจุบันแท้ แปลว่า อยู่   ปัจจุบันใกล้อดตี แปลว่า ย่อม  ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลวา่ จะ.

ปัญจมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม

๕. กิรยิากติก์ คือ รุนฺโน และ ปมชฺช แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูป และสาธนะมาดว้ย

ก. หิตํ กโรตีติ หิตกกฺโร.
ข. ทุสฺสติ เตนาติ โทโส.

๕. รุนฺโน แปลวา่ ร้องไห้แล้ว  มาจาก รทฺุ ธาตใุนความร้องไห้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น นฺน  
แล้วลบที่สุดธาตุ.

ปมชฺช แปลวา่ ประมาทแล้ว  มาจาก ป บทหน้า  มทฺ ธาตุ ในความประมาท  ตูนาทิปัจจัย  แปลง ตูนาทิปัจจัย เป็น ย 
เอา ย กับที่สุดธาตุ เป็น ชชฺ.

ก. หิตํ กโรตีติ หิตกกฺโร.  อ ปัจจัย กัตตุรูป กตัตุสาธนะ.
(ผู้ใด) ย่อมทําซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ทําซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล 

ข. ทุสฺสติ เตนาติ โทโส.  ณ ปัจจัย กัตตุรูป กรณสาธนะ.
(ชน) ย่อมประทุษรา้ย ด้วยกิเลสน้ัน เหตุน้ัน กิเลสน้ัน ชือ่ว่าเป็นเหตุประทุษรา้ย (แห่งชน) 

๖. อะไรช่ือว่า ตัปปุรสิสมาส?  และตัปปุริสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปตฺตจีวรํ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. นามศพัท์มี อํ วิภัตติเป็นต้นในที่สดุ ย่อเข้าด้วยบทเบ้ืองปลาย ชื่อว่าตัปปุริสมาส.
มี ๖ อยา่ง คือ ทุติยาตัปปุริสะ  ,   ตติยาตัปปุริสะ  ,   จตตุถีตัปปุริสะ  ,   ปัญจมีตัปปุริสะ  ,   ฉัฏฐีตัปปุริสะ  ,   สัตตมีตัปปุริสะ  .

ปตฺตจีวรํ  เป็น สมาหาร ทวันทวสมาส 
วิ. ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจวีรํ.
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๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปจฺฉิโม, คุณวา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในชาตาทติัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื อิม อิย กิย
ปจฺฉิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทติัทธติ. 
วิ. ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม.

คุณวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต. 
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

อกัขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตวั คือ …………………… ๘ ตวัน้ี ช่ือ สระ,  
……………………………………………………………………………… ๓๓ ตวัน้ี ช่ือ พยัญชนะ.

๑. อักขระที่ใชใ้นบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตวั คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๘ ตัวน้ี ชือ่ สระ, 
ก ข ค ฆ ง  ,   จ ฉ ช ฌ ญ  ,   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ อ   ๓๓ ตวัน้ี ชื่อ พยัญชนะ.

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. วิทูนํ–อคฺคํ สนธิเป็น………………………
ข. ยสฺส–อินฺทฺริยานิ สนธิเป็น……………………
ค. ตยฺาหํ ตัดบทเป็น……………………………
ง. ปจฺจตฺตญฺเญว ตัดบทเป็น……………………………
จ. สัญโญโค แบ่งเป็น ๒ คือ………………………

๒. ก. วิทูนํ–อคฺคํ สนธิเป็น วิทูนคฺคํ. 
ข. ยสฺส–อินฺทฺริยานิ สนธิเป็น ยสฺสินฺทรฺิยานิ.
ค. ตฺยาหํ ตัดบทเป็น เต–อหํ.
ง. ปจฺจตฺตญฺเญว ตัดบทเป็น ปจฺจตฺตํ–เอว.
จ. สัญโญโค แบ่งเป็น ๒ คือ ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน และ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.

๓. จงตอบคําถามดังต่อไปน้ี

ก. คุณนาม แบ่งออกเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง?
ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ศัพท์เหล่าน้ี คือ ต, เอกจฺจ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทไหน?
ง. สเจ, วิย เป็นนิบาตบอกอะไร?
จ. ฉพฺพีสติ, เอกูนปญฺญาส แปลว่าอะไร?

๓. ก. คุณนาม แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อติวิเสส
ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์ ๓ คือ อ อิ อุ.
ค. ต เป็นสัพพนามประเภทปุริสสัพพนามและวิเสสนสัพพนาม 

เอกจจฺ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทวิเสสนสัพพนาม.
ง. สเจ เป็นนิบาตบอก ปริกัป วิย เป็นนิบาตบอก อุปมาอุปไมย.
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จ. ฉพพฺีสติ แปลวา่ ๒๖   เอกูนปญฺญาส แปลว่า ๔๙.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  จงเขียนวิภัตติหมวดสัตตมี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู.

๔. กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ   (  ปัจจัย  )   ดังน้ี จัดเป็น วาจก.
แบ่งเป็น ๕ คือ กัตตุวาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกัตตุวาจก เหตุกัมมวาจก.

สัตตมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. เอยฺย เอยฺยุํ
ม. เอยฺยาสิ เอยฺยาถ
อุ. เอยฺยามิ เอยฺยาม

๕. กิรยิากติก์ คือ ติณฺโณ และ ปคฺคยฺห แปลว่าอยา่งไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูป และสาธนะด้วย.

ก. หิตํ กโรตีติ หิตกกฺโร.  
ข. สรติ เอตายาติ สติ (ธมฺมชาติ).

๕. ติณฺโณ  แปลว่า ข้ามแล้ว  มาจาก  ตรฺ ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย  ธาตุมี รฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ณฺณ 
แล้วลบที่สุดธาตุ.
ปคฺคยฺห  แปลว่า ประคองแล้ว  มาจาก ป บทหน้า  คหฺ ธาตุ ในความประคอง  ตฺวา ปัจจัย  
อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตวฺา เป็น ย   ธาตุมี ห เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห.

ก. หิตํ กโรตีติ หิตกกฺโร.  อ ปัจจัย กัตตุรูป กตัตุสาธนะ. 
(ผู้ใด) ย่อมทํา ซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ทําซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล

ข. สรติ เอตายาติ สติ (ธมฺมชาติ).  ติ ปัจจัย กตัตรุูป กรณสาธนะ.
(ชน) ย่อมระลึก ดว้ยธรรมชาติน่ัน เหตุน้ัน (ธรรมชาติน่ัน) ชื่อว่า เป็นเหตรุะลึก (แห่งชน)

๖. อะไรช่ือตัปปุริสมาส?  ตัปปุรสิมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?    ราชปุตฺโต เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๖. นามศพัท์มี อ วิภัตติเป็นต้น ในที่สุด ท่านย่อดว้ยบทเบ้ืองปลาย ชื่อตัปปุริสมาส.
มี ๖ อยา่ง คือ ทุติยาตัปปุริสะ  ,   ตติยาตัปปุริสะ  ,   จตตุถีตัปปุริสะ  ,   ปัญจมีตัปปุริสะ  ,   ฉัฏฐีตัปปุริสะ  ,   สัตตมีตัปปุริสะ  .

ราชปุตฺโต เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
วิ. รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต  บุตรของพระราชา. 

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
กจฺจายโน, โภคี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. ในเสฏฐตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ.
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กจฺจายโน  ลง ณายน ปัจจัย ใน โคตตตัทธิต
วิ. กจฺจสฺส อปจฺจํ กจจฺายโน.

โภคี  ลง อี ปัจจัย ใน ตทัสสตัถิตัทธติ
วิ. โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี.
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

อกัขระท่ีเหลือจากสระ มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นท่ีสุด ช่ือ……………………….… แปลวา่…………………  
ม…ี…..ตวั  แบ่งเป็น…..พวก คือ………………..

๑. อักขระที่เหลือจากสระ มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุด ชื่อ พยัญชนะ แปลว่า ทําเน้ือความให้ปรากฏ 
มี ๓๓ ตัว แบ่งเป็น ๒ พวก คือ วรรค อวรรค

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อถขฺวสฺส ตัดและต่ออย่างไร?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๗ อย่าง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอักษรใหม่  
วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รสฺส ทําให้ส้ัน  .      

อถขฺวสฺส  ตัดเป็น อถโข–อสฺส   เอา โอ ท่ี อถโข เป็น ว   ต่อเป็น อถขฺวสฺส.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ศัพท์เหล่าน้ี คือ ตุมฺห, ย, กึ  เป็นสัพพนามประเภทไหน?
ง. อุทฺธํ, ตคฺฆ เป็นนิบาตบอกอะไร?
จ. ปกติสังขยา กับปูรณสังขยา ตา่งกันอย่างไร?

๓. ก. นามศัพท์ แบ่งออกเป็น ๓ คือ นามนาม  คุณนาม  สัพพนาม  .  
ข. อติถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู.
ค. ตุมฺห เป็นสัพพนามประเภทปุริสสพันาม 

ย, กึ เป็นสัพพนามประเภทวิเสสนสัพพนาม.
ง. อุทธฺํ เป็นนิบาตบอกที่   ตคฺฆ เป็นนิบาตบอกความเตือน.
จ. ปกติสังขยา นับโดยปกติเป็นต้นวา่ หน่ึง สอง สาม สี่ ห้า สําหรับนับนามนามให้รู้ว่ามีประมาณเท่าใด  

ส่วนปูรณสังขยา สําหรับนับนามนามท่ีเต็มในท่ีน้ันๆ คือ นับเป็นช้ันๆ เป็นต้นว่า ท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ท่ีห้า  .      

๔. ในอาขยาตแบ่งกาลท่ีเป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  จะรู้จักกาลได้ต้องหมายรู้ดว้ยอะไร?  
จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู.

๔. ในอาขยาตแบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ คือ  ๑  )   ปัจจุบันกาล กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า  ๒  )   อดีตกาล กาลที่ล่วงแลว้    
๓  )   อนาคตกาล กาลที่ยังไม่มาถึง    
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จะรู้จักกาลไดต้้องหมายรู้ด้วยวิภัตติ.

อัชชตัตนี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. อี อุ
ม. โอ ตฺถ
อุ. อึ มฺหา

๕. ปัจจัยในกิรยิากติก์ แบ่งเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกถงึอะไร?  
กตฺตา ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๕. ปัจจัยในกริิยากติก์ แบ่งเป็น ๓ พวก คือ
กติปัจจัย: อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี
กจิจปัจจัย: อนีย, ตพฺพ
กติกิจจปัจจัย: มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตวฺาน.

อนฺต, มาน บอกปัจจุบันกาล
ตวนฺตุ, ตาวี, มาน, ต, ตูน, ตฺวา, ตวฺาน บอกอดีตกาล
อนีย, ตพฺพ บอกความจําเป็น

กตฺตา  ลง ตุ ปัจจัย
เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ 
วิ. กโรตตีิ กตฺตา.  (ผู้ใด) ย่อมทํา  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ทํา   

เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ 
วิ. กโรติ สีเลนาติ กตตฺา.  (ผู้ใด) ย่อมทํา โดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ทําโดยปกติ.   

๖. อะไรช่ือกมัมธารยสมาส?  และกัมมธารยสมาสน้ัน มีเท่าไร?  
ทิพฺพจกฺขุ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๖. นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

กัมมธารยสมาส น้ัน มี ๖ อย่าง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท.

ทิพฺพจกฺขุ เป็น วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส
วิ. ทพิฺพํ อิว จกฺขุ ทพิฺพจกฺขุ จักษุเพียงดังทิพย์.
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๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   คุณฺวา, พนฺธนียํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงต้ังวิเคราะห์มาดู.

๗. ในตทัสสตัถิตัทธติ มีปัจจัย ๙ ตัว คอื วี ส สี อกิ อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ.

คุณฺวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.

พนฺธนียํ  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
วิ. พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนียํ.
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พ.ศ.๒๕๖๒

๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ข. ฐานท่ีตั้งท่ีเกิดของอักขระ มี ๖ คือ ……………………………………………………
ค. อกัขระ ๗ ตัวน้ี คือ ……………………………… เกิดท่ีฟัน เรียกว่า …………………………

๑. ก. ฐานที่ตั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ 
กณัฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   ทันตะ ฟัน  ,   โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสกิา จมูก  .

ข. อกัขระ ๗ ตัวน้ี คือ ต ถ ท ธ น  ,   ล ส   เกิดที่ฟัน เรียกวา่ ทันตชะ.

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. จิร–ํปวาสึ สนธิเป็น ……………………………
ข. พหุ–อาพาโธ สนธิเป็น ……………………………
ค. ตาสาหํ ตดับทเป็น …………………………
ง. สาธูติ ตดับทเป็น …………………………
จ. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว คือ …………………………

๒. ก. จริํ–ปวาสึ สนธิเป็น จิรมฺปวาสึ 
ข. พหุ–อาพาโธ สนธิเป็น พหฺวาพาโธ 
ค. ตาสาหํ ตัดบทเป็น ตาสํ–อหํ 
ง. สาธูติ ตัดบทเป็น สาธุ–อิติ 
จ. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ 

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามเช่นไร จัดเป็นอสาธารณนาม? 
ข. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? 
ค. ปูรณสังขยา ใช้สําหรับนับนามนามอย่างไร?
ง. ตมฺุห ศัพท์ จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?  ใช้สําหรับแทนช่ือใคร?
จ. ตาวเทว, อุทาหุ เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. นามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่น  เหมือนคําวา่ ทีฆาวุ กุมารชื่อทีฆาวุ เป็นต้น จัดเป็นอสาธารณนาม 
ข. คําพดูในบาลีภาษา จัดเป็นวจนะไว้ ๒ คือ  เอกวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของสิ่งเดียว   

พหุวจนะ คําพดูสําหรับออกชื่อของที่มากกวา่สิ่งเดียว คือตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป
ค. ปูรณสังขยาน้ัน  สําหรับนับนามนามที่เต็มในที่น้ันๆ คือนับเป็นชั้นๆ  เป็นต้นวา่ ที่หน่ึง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า 
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ง. ตุมฺห ศัพท์ จดัเป็นสัพพนาม ชนิดปุริสสัพนาม  
ใช้สําหรับแทนชื่อคนที่พูดๆ กับคนใด สําหรับแทนชื่อคนน้ัน เช่น คําในภาษาของเราวา่ ทา่น เจ้า สู เอง มึง 

จ. ตาวเทว เป็นนิบาตบอกปริจเฉท   อุทาหุ เป็นนิบาตบอกความถาม  

๔. กิรยิาศัพท์ใดช่ือเหตุกัตตุวาจก?  มีอุทาหรณ์อยา่งไร?  และในเหตุกัตตุวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กิริยาศัพท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้คนอื่นทํา คอืแสดงว่าเป็นกิริยาของผู้ใชใ้ห้คนอื่นทําน้ัน  กริิยาศพัท์น้ัน ชื่อเหตุกตัตุวาจก 
มีอุทาหรณว์่า สามิโก สูเทน โอทนํ ปาเจติ  .    นาย ยังพ่อครัว ให้หุงอยู่ ซ่ึงข้าวสุก   
ในเหตุกตัตุวาจกน้ัน ลงปัจจัย ๔ ตัวคือ เณ ณย ณาเป ณาปย 

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่ากัตตุสาธนะ?  และกัตตุสาธนะน้ันท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?  

จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัยรูปและสาธนะมาด้วย

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ.
ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.

๕. ศัพทใ์ดเป็นชื่อของผู้ทํา คือ ผู้ประกอบกิริยาน้ัน  เป็นต้นวา่ กุมฺภกาโร ผู้ทําซ่ึงหม้อ ศพัท์น้ันชื่อวา่ กตัตุสาธนะ 
และกัตตุสาธนะน้ันท่านบัญญัติให้แปลว่า “ผู้…”  ,    ถ้าลงในอรรถแห่งตัสสีละ แปลว่า “ผู้…โดยปกติ”  3 

ก. ทกฺุเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ.   กัมมรูป กัมมสาธนะ  ข ปัจจัย 
(จิตใด) อันเขารักษาได้โดยยาก เหตุน้ัน (จิตน้ัน) ชื่อว่าอันเขารักษาได้โดยยาก  

ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.   กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ   ณ ปัจจัย
(ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยู่ในประเทศใด เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อว่าเป็นที่อาศัย (แห่งภิกษุ ท.)  

๖. อะไรช่ือว่า ทวันทวสมาส?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
อนฺโตปาสาทํ, อาคตสมโณ (อาราโม)  เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดว้ย 

๖. นามนามตั้งแต่ ๒ ศัพท์ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อวา่ ทวันทวสมาส  
มี ๒ อยา่ง คือ สมาหารทวันทวสมาส อสมาหารทวันทวสมาส

อนฺโตปาสาทํ เป็น อัพยยีภาวสมาส (นิปาตปุพพกะ)
วิ. ปาสาทสฺส อนฺโต  อนฺโตปาสาทํ.

อาคตสมโณ (อาราโม) เป็น ทตุิยาพหุพพิหิ
วิ. อาคตา สมณา ยํ,  โส อาคตสมโณ (อาราโม) 

3 นอกจากนี้ ยังมี สมาสรูป ตัสสีลสาธนะ เพิ่มเขา้บ้าง แปลวา่ ผู้มีการ…เป็นปกติ
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๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปุริโม, ชนตา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดว้ย 

๗. ในชาตาทติัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื อิม  ,   อิย  ,   กิย   

ปุริโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต  
วิ. ปุเร ชาโต ปุริโม. 

ชนตา  ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธติ  
วิ. ชนานํ สมุโห ชนตา.

โกสลฺลํ  ลง ณฺย ในภาวตัทธิต  
วิ. กุสลสฺส ภาโว โกสลฺลํ. 
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๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. กรณ์ท่ีทําอักขระ มี ……… คือ ……………………………………………………
ข. พยัญชนะท่ีมีเสียงไมก่้อง เรียกว่า …………… ได้แก่ พยัญชนะ …………………………………………………………

๑. ก. กรณ์ที่ทําอักขระ มี ๔ คือ  ๑  )   ชิวหามัชฌะ ท่ามกลางล้ิน  ๒  )   ชิวโหปัคคะ ถัดปลายล้ินเข้ามา  ๓  )   ชิวหัคคะ   
ปลายล้ิน  ๔  )   สกัฏฐานะ ฐานของตน      

ข. พยัญชนะท่ีมีเสียงไม่ก้อง เรียกว่า อโฆสะ ได้แก่พยัญชนะท่ี ๑ ท่ี ๒ ในวรรคท้ัง ๕ คือ ก ข  ,   จ ฉ  ,   ฏ ฐ  ,   ต ถ  ,   ป ผ  ,   และ ส  .

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ดังต่อไปน้ี

ก. สทฺธา–อิธ สนธิเป็น …………………………
ข. ปจฺจจตฺต–ํเอว สนธิเป็น …………………………
ค. เอตทโวจ ตัดบทเป็น …………………………
ง. อิจฺเจวํ ตัดบทเป็น …………………………
จ. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อย่าง คือ …………………………

๒. ก. สทธฺา–อิธ สนธิเป็น สทธฺีธ.
ข. ปจฺจจตฺต–ํเอว สนธิเป็น ปจฺจตตฺญฺเญว.
ค. เอตทโวจ ตดับทเป็น เอต–ํอโวจ.
ง. อจิฺเจวํ ตัดบทเป็น อติิ–เอวํ.
จ. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อยา่ง คือ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์น้ัน แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ปกติสังขยาตั้งแต่ไหนถึงไหน เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว?
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. อปฺเปว นาม, อมฺโภ เป็นนิบาตอะไร?

๓. ก. นามศัพท์น้ัน แบ่งเป็น ๓ คือ นามนาม คุณนาม สพัพนาม 
ข. อติถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู
ค. ปกติสังขยาตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์ อยา่งเดียว
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม
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จ. อปฺเปว นาม เป็นนิบาตบอกปริกัป    อมโฺภ เป็นนิบาตบอกอาลปนะ

๔. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลวา่อย่างไร?   จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู

๔. วิภตัติหมวดกาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลวา่ จกั…แล้ว  ,    ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า จัก…ได้แล้ว  

ปัญจมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม

๕. กิตกิจจปัจจัยในกริิยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาดว้ย

ก. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.

๕. กิตกิจจปัจจัย ในกิริยากิตก์ คือ มาน ต ตูน ตวฺา ตฺวาน
มาน บอกปัจจุบันกาล     ต ตูน ตฺวา ตวฺาน บอกอดีตกาล

ก. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ.  ลง ณฺย ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ
(สิ่งใด) อันเขาพึงให้, เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อวา่อันเขาพึงให้

ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.  ลง ยุ ปัจจัย เป็นกัตตรุูป กรณสาธนะ
(เขา) ย่อมทํา ดว้ยสิ่งน้ัน, เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อว่าเป็นเครื่องทํา (แห่งเขา) 

๖. อะไรช่ือว่า กัมมธารยสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?   อนฺธวธิโร, ทิพฺพจกฺขุ จัดเป็นกัมมธารยสมาสชนิดไหน?

๖. นามศพัท์ ๒ บท มีวิภตัติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

กัมมธารยสมาส น้ัน มี ๖ อย่าง คือ วิเสสนบุพบท  ,   วิเสสนุตตรบท  ,   วิเสสโนภยบท  ,   วิเสสโนปมบท  ,   สัมภาวนบุพฺบท  ,   
อวธารณบุพบท.

อนฺธวธิโร เป็น วิเสสโนภยบท    ทพิฺพจกฺขุ เป็น วิเสสโนปมบท

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
พนฺธนียํ, สุขี, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดูด้วย

๗. ในสมุหตัทธติ มีปัจจัย ๓ ตัว คอื กณ ณ ตา

พนฺธนียํ  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
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วิ. พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนียํ

สุขี  ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธติ
วิ. สุขํ อสฺส อตฺถีติ สุขี

อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกติตัทธิต
วิ. อยสา ปกตํ อโยมยํ  หรือ 
วิ. อยโส วิกาโร อโยมยํ
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พ.ศ.๒๕๖๓

๑. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่งต่อไปน้ี

ก. อกัขระเบ้ืองต้น …… ตัว ตั้งแต่ อ จนถึง …… ช่ือ …………………………
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ………………….. เรยีกวา่ ………………

๑. ก. อกัขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ตั้งแต่ อ จนถึง โอ ชื่อ สระ
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฟันและริมฝีปาก เรียกวา่ ทันโตฏฐชะ

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. โนเหตํ, เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่ออย่างไร?

๒. ก. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.
ข. เอตทโวจ  ตัดเป็น เอต–ํอโวจ  ถ้ามีนิคคหิตอยู่หน้า สระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิตเป็น ท  ตอ่เป็น เอตทโวจ,

โนเหตํ เป็นสรสนธิ  ตัดเป็น โนหิ–เอตํ ลบสระหน้า คอื อิ ท่ีสุดแห่งศัพท์ โนหิ เสีย  ตอ่เป็น โนเหตํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ข. นามท่ีแสดงลักษณะของนามนาม แบ่งเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง? 
ค. ศัพท์มโนคณะ ซึ่งมวีิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภัตติน้ัน คือเป็นอย่างไร?
ง. เอกูนวสีติ จนถึง อฏฐฺนวุติ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?
จ. สัพพนามเป็นช่ือสําหรับใช้แทนอะไร?
ฉ. สมฺปติ, กจฺจิ  แปลว่าอย่างไร?  เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. นามที่แสดงลักษณะของนามนาม แบ่งเป็น ๓ ชั้นคือ ปกติ วิเสส อตวิิเสส.
ข. ศพัท์มโนคณะ ซ่ึงมีวธิีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภตัติน้ัน คือ  นา กับ สฺมา เป็น อา  ,   ส ทั้ง ๒ เป็น โอ  ,   สฺมึ เป็นอิ  ,    

แล้วลง ส อาคม เป็น สา เป็น โส เป็น สิ  .  
ค. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะ อิตถีลิงค์ อยา่งเดียว.
ง. สพัพนามเป็นชื่อสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแลว้ เพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู
จ. สมฺปติ บัดเดี๋ยวน้ี  นิบาตบอกกาล   กจฺจิ แลหรือ นิบาตบอกความถาม

๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร?  จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังแปลมาดู.

๔. กาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลวา่ “จัก…แล้ว”  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลวา่ “จักได้…แล้ว” 
อุ  .   โส เจ ยานํ ลภิสฺสา  ,   อคจฺฉิสฺสา  .    ถ้าว่า เขาจกัได้แล้ว ซ่ึงยาน ไซร้  , (  เขา  )   จักได้ไปแล้ว  .  
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๕. กิรยิากติก์ คือ ปมชฺช ติณฺโณ  แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร? 
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาดว้ย

ก. ทมติพฺโพติ ทมฺโม.
ข. คจฺฉนฺติ เอตถฺาติ คติ.
ค. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู.

๕. ปมชฺช ประมาทแล้ว (ป-มทฺ-ตฺวา)  ป บทหน้า  มทฺ ธาตุ ในความประมาท  ตฺวา ปัจจัย  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย
ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุ เป็น ชฺช.

ติณฺโณ ข้ามแล้ว (ตร-ต)  ตรฺ ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย  ธาตุมี รฺ เป็นที่สุดอยู่หน้าแปลง ต เป็น ณฺณ  แล้วลบที่สุดธาตุ 
(อิ อาคม)

ก. ทมติพฺโพติ ทมฺโม  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ  ณฺย ปัจจัย
(ผู้ใด) อันเขาพึงทรมานได้ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า อันเขาพึงทรมานได้.

ข. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.   เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ ติ ปัจจัย.
(ชน ท.) ย่อมไป ในภูมิน่ัน เหตุน้ัน (ภูมิน่ัน) ชื่อว่า เป็นที่ไป (แห่งชน ท.)

ค. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู  เป็นกตัตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ผู้ใดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ เหตุน้ัน ผู้น้ัน ชื่อว่า ผูใ้ดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ

๖. สมาสในบาลีภาษา วา่โดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  อนฺธวธิโร เป็นสมาสอะไร? 
จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาด้วย.

๖. สมาสว่าโดยกิจมี ๒ อย่าง คือ สมาสที่ลบวิภัตติแล้วเรียกวา่ ลตุตสมาส   สมาสที่ยังมิได้ลบวิภัตติเรียกว่า อลุตตสมาส

อนฺธวธิโร  เป็น วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส
วิ. อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร. 

วีตราโค  เป็น  ปัญจมพีหุพพิหิสมาส
วิ. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ).

พหินครํ  เป็น นิบาตปุพพก อพัยยีภาวสมาส
วิ. นครสฺส พหิ พหินครํ.

๗. ในตทัสสัตถติัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
เตชสี, กายกิํ, เอกาทสี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดูด้วย.

๗. ตทัสสตัถิตัทธติ มี ปัจจัย ๙ ตัว คอื วี ส สี อกิ อี ร วนฺต มนฺตุ ณ.

เตชสี  ลง สี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
วิ. เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชสี
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กายกิํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ
วิ. กาเยน กตํ กมฺมํ กายิกํ

เอกาทสี  ลง อี ปัจจัย ในปูรณตัทธติ
วิ. เอกาทสนฺนํ ปูรณี เอกาทสี
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พ.ศ.๒๕๖๓ (๒)

๑. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. อกัขรวิธี ว่าดว้ยอะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. พยัญชนะไหนบ้าง เรยีกวา่ อวรรค?  เพราะเหตุไรจึงเรียกว่าช่ืออย่างน้ัน?

๑. ก. อกัขร วธิีวา่ด้วยอกัษร จดัเป็น ๒ คือ ๑  )   สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษร ที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐาน  
กรณ์  ๒  )   สนธิ ต่ออกัษรที่อยูใ่นคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  .

ข. พยัญชนะ ๘ ตวัน้ี คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  เรียกวา่ อวรรค  เพราะไม่เป็นหมวดเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกิด 
จึงเรียกวา่ชื่ออย่างน้ัน.

๒. จงเติมคําท่ีถูกต้องลงในช่องวา่ง ต่อไปน้ี

ก. จตฺตาโร–อิเม สนธิเป็น……………………
ข. ตาสํ–อหํ สนธิเป็น……………………
ค. สเมตายสฺมา ตดับทเป็น…………………………………….
ง. ยถายิทํ ตดับทเป็น…………………………………….
จ. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ …………………………………………

๒. ก. จตฺตาโร–อิเม สนธิเป็น จตฺตาโรเม
ข. ตาสํ–อหํ สนธิเป็น ตาสาหํ
ค. สเมตายสฺมา ตัดบทเป็น สเมตุ–อายสฺมา
ง. ยถายิทํ ตัดบทเป็น ยถา–อิทํ
จ. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ข. คําพูดในบาลีภาษา จัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  
ค. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ง. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าสังขยา? แบ่งเป็นอะไรบ้าง?
จ. กตฺร, อมฺห  จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?
ฉ. กถํ, อิว  แปลว่าอยา่งไร?  เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. คําพดูในบาลีภาษา จัดเป็นวจนะไว้ ๒ คือ เอกวจนะ คําพดูสําหรับออกชือ่ของสิ่งเดียว 
พหุวจนะ คําพดูสําหรับออกชื่อของมากกวา่สิ่งเดียว คือตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป.

ข. นปุงสกลิงค์ มกีารันต์ ๓  คือ อ อิ อุ.
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ค. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม   ชื่อว่าสังขยา   แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา และปูรณสังขยา
ง. กตฺร จัดเป็นวิเสสนสัพพนาม    อมฺห จดัเป็น ปุริสสัพพนาม.
จ. กถํ แปลว่า อย่างไร  เป็นนิบาตบอกความถาม  แปลวา่ โดยประการใด  เป็นนิบาตบอกประการ

อวิ แปลว่า เพียงดัง  เป็นนิบาตบอกอุปมาอุปไมย

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในอาขยาต แบ่งกาลท่ีเป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. กิริยาศัพท์เช่นไร ช่ือ กัตตุวาจก?   และกัตตุวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. ก. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ คือ ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเรียกว่า ปัจจุบันกาล   
๒  )   กาลล่วงแล้วเรียกว่า อดตีกาล  ๓  )   กาลยังไม่มาถึงเรียกวา่ อนาคตกาล  .

ข. กริิยาศพัท์ใดกล่าวผู้ทํา คือ แสดงว่าเป็นกิริยาของผู้ทําน้ันเอง กริิยาศพัท์น้ัน   ชื่อว่า กัตตุวาจก. 
กตัตวุาจกน้ี ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คอื อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย.

๕. กิตปัจจัย ในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาดว้ย

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมมฺจารี
ข. วิเนติ เตนาติ วินโย

๕. กิตปัจจัย ในกริิยากติก์ คอื อนฺต ตวนฺตุ ตาวี.   อนฺต บอกปัจจุบันกาล   ตวนฺตุ ตาวี บอกอดีตกาล  .  

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี  กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่ง ตัสสีละ  ณี ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ.

ข. วิเนติ เตนาติ วินโย.   อ ปัจจัย เป็นกตัตรุูป กรณสาธนะ
(บัณฑิต) ย่อมแนะนํา ดว้ยอุบายน้ัน เหตุน้ัน (อุบายน้ัน) ชื่อว่า เป็นเครื่องแนะนํา (ของบัณฑิต)

๖. อะไรช่ือว่าอัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง? 
จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน ขตฺตยิมาโน.
ข. ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ.  

๖. สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส  มี ๒ คือ อุปสัคคปุพพฺกะ นิปาตปุพพกะ

ก. ขตตฺิโย (อหํ) อติิ มาโน ขตฺติยมาโน  เป็น สัมภาวนบุพพบทกัมมธารยสมาส
ข. ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ.  เป็น อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส 
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๗. ในตรัตยาทิตัทธิต และฐานตัทธิต มีปัจจัยอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สงฺฆิกํ, ทสฺสนีโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

๗. ในตรัตยาทิตัทธิต มี ปัจจัย ๑ ตัว คือ ณกิ ปัจจัย  และในฐานตทัธิต มี ปัจจัย ๑ ตัว คอื อีย ปัจจัย

สงฺฆิกํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต
ทสฺสนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต


	พ.ศ.๒๕๑๑
	๑. อักขระที่ใช้ในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง? พวกไหนได้ชื่อว่าสระ ทีฆะ และรัสสะ?
	๒. การต่ออักขระด้วยอักขระก็ดี สนธิกิริโยปกรณ์ก็ดี มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สเมตายสฺมา และ อิจฺเจวํ เป็นสนธิอะไร? ตัดต่ออย่างไร?
	๓. [เหล่านี้]แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. คำว่า อาขยาต ได้แก่อะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวด วัตตมานา, อัชชัตตนี, กาลาติปัตติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. ศัพท์ที่ท่านให้เสร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ เรียกว่าอะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สยมฺภู (ชโน) และ ธมฺมวาที (ปุคฺคโล) ลงปัจจัยอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.
	๖. คำว่า สมาส นั้น ว่าโดยกิจ และโดยชื่อ มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สปฺปุริโส, คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาโดยลำดับ.
	๗. คำว่า ตัทธิต นั้น โดยสังเขปแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? เฉพาะข้อต้นแบ่งออกไปอีกเป็นอย่างไร? ปญฺญวา, ปจฺฉิโม, ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดูด้วย

	พ.ศ.๒๕๑๒
	๑. สระต่างจากพยัญชนะอย่างไร? สระไหนบ้าง ชื่อรัสสะ ทีฆะ ครุ และ ลหุ?
	๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? โลโป ลบ นั้น มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? จตูหปาเยหิ ตัดต่ออย่างไร.
	๓. สัพพนามคืออะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ย อญฺญ ตุมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน? จงแจก ย ศัพท์ เฉพาะอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? จะรู้จักกาลได้ต้องหมายรู้ด้วยอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา และหิยัตตนี ฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกับนามกิตก์ และกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด? และมีปัจจัยอะไรบ้าง? อุรโค ทุกฺกรํ โกธโน ลงปัจจัยอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.
	๖. [สมาสที่มีลักษณะเหล่านี้] เรียกว่าสมาสอะไร?
	๗. โคตตตัทธิต สมุหตัทธิต และภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? นาวิโก จกฺขุมา เป็นตัทธิตไหน? ลงปัจจัยอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๑๓
	๑. ฐานกรณ์คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๒. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? โลโป ลบนิคคหิตนั้น จะลบได้ในที่เช่นไร? วิทูนคฺคํ, อริยสจฺจานทสฺสนํ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. ศัพท์ที่มีวิธีแจกอย่างหนึ่งต่างหาก ซึ่งเรียกว่า กติปยศัพท์ นั้น ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง? ศัพท์ไหนเป็นได้ลิงค์เดียว ทวิลิงค์ และเอกวจนะ อย่างเดียว? จงแจก “ภควนฺตุ” ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู
	๔. บุรุษในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จะทราบบุรุษได้ต้องอาศัยอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี และสัตตมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. ศัพท์เช่นไรชื่อ กัตตุสาธนะ กัมมสาธนะ ภาวสาธนะ กรณสาธนะ และสัมปทานสาธนะ? สาธนะเหล่านี้ ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสต่อไปนี้
	๗. ตรัตยาทิตัทธิต ชาตาทิตัทธิต และตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? มาคโธ, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาด้วย

	พ.ศ.๒๕๑๔
	๑. อะไรชื่อว่าอักขระ? และอักขระนั้น แปลว่าอย่างไรได้บ้าง?
	๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอวํส เป็นสนธิอะไร? ตัดต่ออย่างไร?
	๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่าอัพยยศัพท์? และใช้อย่างไร? จงแจก ติ ศัพท์ (สังขยา) เฉพาะอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. อะไรจัดเป็นวาจก? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติในหมวดวัตตมานา และกาลาติปตติ เฉพาะอัตตโนบทมาดู.
	๕. กิตก์เป็นชื่อของอะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสต่อไปนี้
	๗. ราคาทิตัทธิต ฐานตัทธิต เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? กาสาวํ เมธาวี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๑๕
	๑. พยัญชนะในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง? จัดเป็นพวกได้เท่าไร? พยัญชนะไหนจัดเป็นโฆสะ และอโฆสะ?
	๒. อาเทส สนธิกิริโยปกรณ์ มีในสนธิไหนบ้าง? อคฺยาคารํ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่าสังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จตุ ศัพท์เป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก จตุ ศัพท์ เฉพาะในอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติ ทั้ง ๗ มาดู.
	๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? หมวดนั้นๆ บอกกาลอะไร? ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี และสัตตมี เฉพาะอัตตโนบทมาดู.
	๕. กิตก์แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปสาธนะและปัจจัยอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. พหุลตัทธิต สังขยาตัทธิต และปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ราชคหิโก ปณฺฑิจฺจํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๑๖
	๑. พยัญชนะอวรรคมีเท่าไร? อะไรบ้าง? นิคคหิตและอนุสารแปลว่าอย่างไร? ใช้ต่างจากพยัญชนะอื่นอย่างไร?
	๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอวํสา ตัดต่ออย่างไร?
	๓. มโนคณะ คืออะไร? ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง? มีวิธีแจกอย่างไร? เมื่อเข้าสมาสแล้วนิยมทำอย่างไร? จงแจก มาตุ ศัพท์ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. ธาตุคืออะไร? ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง? และธาตุนั้นแบ่งเป็นกี่ชนิด? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดหิยัตตนี เฉพาะฝ่ายอัตตโนบทมาดู.
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. ศัพท์ต่อไปนี้เป็นสมาสอะไร? ตั้งวิเคราะห์อย่างไร? อสิหตฺโถ (โยโธ) ขตฺติยมาโน เอกปุคฺคโล อาคนฺตุกภตฺตํ อุปนครํ.
	๗. ปกติตัทธิต วิภาคตัทธิต อัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? อโยมยํ ปทโส ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๑๗
	๑. อะไรชื่อว่าพยัญชนะ? พยัญชนะวรรคมีเท่าไร? อะไรบ้าง? และลักษณะที่จะประกอบพยัญชนะซ้อนกันได้ (เฉพาะพยัญชนะวรรค) มีหลักอย่างไร?
	๒. อะไรเรียกว่าสนธิ? การต่อมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ตฺยาหํ และ อิธปฺปโมทติ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์เฉพาะที่ลงท้ายนามมีเท่าไร? อะไรบ้าง? เป็นเครื่องหมายวิภัตติอะไร? เอต ศัพท์ เป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก เอต ศัพท์ ในอิตถีลิงค์ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. บทและวจนะในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา อัชชัตตนี และ ภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายอัตตโนบทมาดู.
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. สราชิกา (ปริสา), นรสีโห, เอกรตฺติวาโส (ชโน), อปุตฺตโก, สพฺพรตฺติโสภโณ (จนฺโท) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.
	๗. อะไรเรียกว่าตัทธิต? สามญฺญํ อายสฺมา, มายุโร, กายิกํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? มีวิเคราะห์อย่างไร?

	พ.ศ.๒๕๑๘
	๑. พยัญชนะในบาลีมีเท่าไร? พยัญชนะไหนจัดเป็น อโฆสะ โฆสะ สิถิล และธนิต?
	๒. ทีฆสนธิกิริโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? กึสูธ, สทฺธีธ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. คุณนามคืออะไร? แบ่งเป็นกี่ชั้น? อะไรบ้าง? เป็นลิงค์อะไร? จงแจก ราช ศัพท์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. ปัจจัยในอาขยาตจัดเป็น ๕ หมวดตามวาจก วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. อะไรชื่อว่าสมาส? อสฺสรโถ, อนริโย, ยาวชีวํ, พฺรหฺมสฺสโร (ภควา) เป็นสมาสอะไร? ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?
	๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปัจจัยเหล่านั้นเมื่อลงแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง? โสวณฺณมยํ ฉฏฺโฐ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? ตั้งวิเคราะห์อย่างไร?

	พ.ศ.๒๕๑๙
	๑. สระในบาลีภาษาจัดเป็นคู่ได้เท่าไร? อะไรบ้าง? สระไหนจัดเป็นสังยุตตสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่ออย่างนั้น?
	๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงลงอาคมได้ จงยกอุทาหรณ์มาดู.
	๓. อัพยยศัพท์คืออะไร? ได้แก่ศัพท์จำพวกไหน? เฉพาะนิบาตใช้อย่างไร? และจัดเป็นนิบาตบอกอะไรบ้าง? จงเขียนนิบาตออกความถามมาดู.
	๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัยในอาขยาตใช้ประกอบกับอะไร? เป็นไปในความอะไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งคำแปลมาด้วย.
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๖. อะไรชื่อกัมมธารยสมาส กัมมธารยสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? มหาธานี, สีตสมฏฺฐํ, จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ชาตาทิตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, ทยาลุ, มุทุตา, ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๒๐
	๑. พยัญชนะไหนบ้างเป็นอัฑฒสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่ออย่างนั้น?
	๒. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงอาเทสนิคคหิตได้? จงชี้แจงพร้อมทั้งอุทาหรณ์.
	๓. อะไรจัดเป็นนามนาม แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? และเป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก พฺรหฺม ศัพท์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗
	๔. อ และ อิ อาคมในอาขยาต ลงที่ไหน? ในวิภัตติหมวดไหน? อ อาคมเมื่อลงแล้วให้แปลว่าอย่างไร? ภิกฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ แปลว่าอย่างไร?
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๖. ปฏิวาตํ, อาหิตคฺคิ (พฺราหฺมโณ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์มาด้วย.
	๗. สมุหตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เตลิกํ, ปุริโม, คามตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู

	พ.ศ.๒๕๒๑
	๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง? เหตุไรจึงเรียกว่าอวรรค?
	๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร? มีเท่าไร? ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เฉพาะ สัญโญโค มีวิธีการอย่างไร?
	๓. คำพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? วจนะนั้น มีเครื่องหมายให้แปลกกันที่ไหน? จงแจก ปิตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติ ทั้ง ๗ มาดู.
	๔. วิภัตติอาขยาตเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไรบ้าง? วิภัตติไหนเมื่อลงแล้วต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัยเป็น อา? วิภัตติไหนลบเสียบ้างก็ได้? และวิภัตติไหนมักรัสสะเป็น อ ในหมวดธาตุทั้งปวง? จงเขียนวิภัตติหมวดวัตตมานา เฉพาะอัตตโนบทมาดู.
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๖. สมาสว่าโดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ทินฺนสุงฺโก (ราชา) กตปุญฺโญ (ปุริโส) อปฺปฏิปุคฺคโล เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย.
	๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สงฺฆิกํ มานุโส โสหชฺชํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๒๒
	๑. จงเติมถ้อยคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. จงเติมถ้อยคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างดังต่อไปนี้
	๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ที่แบ่งแล้วนั้น ชนิดไหนมีศัพท์อะไรบ้าง? เป็นได้กี่ลิงค์? จงแจก อิม ศัพท์ในอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง? กาลที่กล่าวนี้ ในเวลาพูดหรือแต่งหนังสือ อ่านหนังสือ ต้องหมายรู้ด้วยอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปโรกขา เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. ตัปปุริสสมาส แปลกกันกับกัมมธารยสมาสอย่างไร? ชิตินฺทฺริโย (สมโณ), กตทณฺฑกมฺโม (สิสฺโส), สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย.
	๗. สมุหตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สีตาลุ, คุณวา, ทณฺฑิตฺตํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๒๓
	๑. จงเติมถ้อยคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ยสฺสินฺทฺริยานิ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. จงเติมถ้อยคำที่ถูกต้องที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๔. ธาตุ ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? ธาตุเหล่านี้ คือ อิกฺขฺ, มุจฺ, ทิวฺ, สุ, ชิ, คหฺ, ชาครฺ, ภู เป็นไปในความอะไร? เมื่อประกอบด้วย ติ วัตตมานาวิภัตติ สำเร็จรูปเป็นอย่างไร?
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. นิทฺทรถํ, ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก เป็นสมาสอะไรบ้าง? จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมทั้งคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นๆ มาด้วย.
	๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เมื่อลงปัจจัยที่มี ณ ต้องทำอย่างไรบ้าง? สากุณิโก, มานุสโก ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๒๔
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อริยสจฺจานทสฺสนํ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๔. อะไรจัดเป็นวาจก? วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. ยถาวุฑฺฒํ, สุวณฺณวณฺโณ เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย.
	๗. เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปุญฺญวา, โสวณฺณมยํ, รามณียกํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์ด้วย.

	พ.ศ.๒๕๒๕
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอวํส ตัดต่ออย่างไร.
	๓. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัยในอาขยาต เป็นไปในความอะไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งคำแปลมาดู.
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. นิทฺทรถํ พหุนทิโก เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาดู.
	๗. โคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สากฺยปุตฺติโก, สงฺฆิกํ, คุณวา, ลงปัจจัยในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๒๖
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๓. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งแปลมาดู.
	๕. ก. จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย
	๖. พุทฺธรตนํ, สราชิกา (ปริสา) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย.
	๗. ชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สากฏิโก, กตฺติโก, ชนตา, ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคำแปลมาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๒๗
	๑. สระในบาลีภาษามีเท่าไร? อะไรบ้าง? สระไหนเป็นรัสสะ ทีฆะ ครุ ลหุ.
	๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๕. [จงตอบคำถามต่อไปนี้]
	๖. เอกปุคฺคโล, อสฺสรโถ, อพฺราหฺมโณ, ยถาวุฑฺฒํ, สปุตฺโต (ปิตา) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์ พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาด้วย.
	๗. สมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? มานุสโก, อายสฺมา, โปริสฺสํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์ และเขียนคำแปลมาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๒๘
	๑. อักขระที่เหลือจากสระ ชื่อว่า แปลว่าอย่างไร? มีเท่าไร? แบ่งเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?
	๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๕. ก. จงเขียนคำแปลวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย
	๖. นรวโร, สทฺธาธนํ, อนฺโตปาสาทํ, ฉตฺตปาณิ, สราชิกา เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งคำแปลมาด้วย.
	๗. เสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ฉฏฺโฐ, ติกํ, มนุสฺสตฺตํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคำแปลมาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๒๙
	๑. จงเลือกคำในวงเล็บที่เห็นว่าถูกต้อง เติมลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ อาคโม ลงตัวอักษรใหม่ ย่อมลงได้กรณีใดบ้าง? และ ยถายิทํ ตัดต่ออย่างไร.
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๔. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๕. ก. จงเขียนคำแปลวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะและปัจจัยมาด้วย
	๖. อะไรเรียกว่า ลุตตสมาส และ อลุตตสมาส? สมณปฏิญฺญา, อชฺฌตฺตํ, อคฺยาหิโต (พฺราหฺมโณ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาด้วย.
	๗. โคตตตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปุตฺติโม, จกฺขุมา, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์ และเขียนคำแปลมาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๐
	๑. จงเลือกคำในวงเล็บที่เห็นว่าถูกต้องเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง? อภินนฺทุนฺติ อิโตนายติ ตนฺนิพฺพุตํ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๕. [จงตอบคำถามต่อไปนี้]
	๖. สมาสเช่นไร ชื่ออัพยยีภาวสมาส? ขตฺติยมาโน, ปญฺญาปโชโต, นิทฺทรถํ, อาคตสมโณ (อาราโม) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคำแปลมาดู.
	๗. ชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปณฺฑิตชาติโย, เวยฺยากรโณ, สีตาลุ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๑
	๑. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อว่าอะไร? แปลว่าอย่างไร.
	๒. พยัญชนสนธิได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอตทโวจ, สทฺธีธ, อิธปฺปโมทติ ตัดต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๕. ก. จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัย รูป และ สาธนะมาดู
	๖. กัมมธารยสมาสมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต), สมณพฺราหฺมณา, สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์และเขียนคำแปลมาด้วย.
	๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ทสฺสนีโย, ตปสี, มาคโธ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๒
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์อะไรบ้าง? อิจฺเจวํ, อวํสิโร, จาตุทฺทสี เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. อาขยาตคืออะไร? ในอาขยาตนั้นท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? และในอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๕. สาธนะคืออะไร? สาธนะนั้นแบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? นายโก, ปารคู ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๖. วิเสสนบุพพบท กับ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีลักษณะต่างกันอย่างไร? จงยกตัวอย่างรูปวิเคราะห์มาประกอบคำถามด้วย.
	๗. เสฏฐตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? มายาวี, คามตา, ทยาลุ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมกับเขียนคำแปลมาดูด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๓
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? อคฺยาคารํ, เอกมิทาหํ, เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. ในอาขยาตนั้น ท่านแบ่งกาลที่เป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้อย่างไรบ้าง?
	๕. ปัจจัยแห่งกิริยากิตก์จัดไว้อย่างไร? ปัจจัยตัวไหนบอกถึงอะไร? ธมฺมวาที, กตฺตา ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูป และสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๖. ตัปปุริสมาส กับ กัมมธารยสมาส แปลกันอย่างไร? ขีณาสโว, สุวณฺณวณฺโณ เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๗. ตทัสสัตถิตัทธิตมีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? กาสาวํ, สุเมธโส, ทสฺสนีโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาดูด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๔
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. สนธิกิริโยปกรณ์ วิธีเป็นอุปการะแก่การทำสนธิมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? อตฺตทตฺโถ และ ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. วิภัตติอาขยาตนั้น ท่านจำแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ถึงอะไร? จัดเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง?
	๕. คำว่า “กิตก์” นั้น เป็นชื่อของอะไร? แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ธมฺมจารี และ ทุกฺกรํ ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๖. สมาสในบาลีภาษา ว่าโดยกิจมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? สญฺชาตสํเวโค และ เอกรตฺติวาโส เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๗. สามัญญตัทธิต แบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ภาคิเนยฺโย และ คุณวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาดูด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๕
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ปโรสหสฺสํ, อิจฺเจวํ, ยถายิทํ เป็นสนธิอะไร? ตัดต่ออย่างไร?
	๓. คำว่า นาม, นามนาม, ลิงค์, วจนะ, วิภัตติ คืออะไร? มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. กิริยาอาขยาต นั้น ท่านแบ่งกาลที่เป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง? และแบ่งกาลให้ละเอียดออกอีกอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๕. สาธนะคืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สาวโก, สุภโร ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
	๖. ตัปปุริสสมาส กับ กัมมธารยสมาส ต่างกันอย่างไร? นิทฺทรถํ, ธมฺมจกฺกํ, สราชิกา (ปริสา) เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว อะไรบ้าง? สากฺยปุตฺติโก, โทวาริโก, ชนตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาดูด้วย.

	พ.ศ.๒๕๓๖
	๑. สระในภาษาบาลีจัดเป็นคู่ ได้เท่าไร? อะไรบ้าง? สระไหนจัดเป็นสังยุตตสระ? เพราะเหตุไรจึงเรียกชื่ออย่างนั้น?
	๒. พยัญชนะอาคมมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงลงอาคมได้ จงยกตัวอย่างมาดู
	๓. ศัพท์เช่นไร เรียกว่า อัพยยศัพท์ และใช้อย่างไร? จงแจก ราช ศัพท์ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู
	๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? วิภัตตินั้นๆ บอกกาลอะไร? ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? จงเขียนวิภัตติหมวด กาลาติปัตติ มาดู
	๕. รูปวิเคราะห์ข้างท้ายนี้ เป็นรูป สาธนะ ปัจจัยอะไร? และแปลว่าอย่างไร?
	๖. สมาสในภาษาบาลีมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ศัพท์ต่อไปนี้คือ อสโม, ธมฺมจกฺกํ, นิทฺทรถํ เป็นสมาสอะไร? และมีรูปวิเคราะห์อย่างไร?
	๗. ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะห์ข้างท้ายนี้ เป็นตัทธิตอะไร? ลงปัจจัยอะไร? และแปลว่าอย่างไร?

	พ.ศ.๒๕๓๗
	๑. จงตอบตามแบบ ในประโยคคำถาม ดังต่อไปนี้
	๒. จงเติมข้อความที่ถูกต้องตามแบบ ลงในช่องว่าง ในข้อความดังต่อไปนี้
	๓. สัพพนามเป็นนามประเภทไหน? แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ศัพท์เหล่านี้ คือ ต, เอกจฺจ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทไหน?
	๔. วาจกคืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? และกุลบุตรจะกำหนดวาจกได้แม่นยำ ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องกำหนด? จงตอบตามแบบ
	๕. รูปวิเคราะห์ข้างท้ายนี้ เป็นรูป สาธนะ ปัจจัย อะไร? และแปลว่าอย่างไร?
	๖. กัมมธารยสมาส กับทิคุสมาส ต่างกันอย่างไร? มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง? สพฺพรตฺติโสภโณ (จนฺโท), อาคตสมโณ (อาราโม) เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
	๗. ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? มธุโร, อฑฺฒเตยฺโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์พร้อมทั้งคำแปลมาดู

	พ.ศ.๒๕๓๘
	๑. บาลีไวยากรณ์นี้ แบ่งเป็น……………ภาคก่อน คือ…………………………………….
	๒. คำพูดที่ท่านจัดเป็นลิงค์ และวจนะ ดังนี้นั้นต้องอาศัย…………………….ช่วยอุปถัมภ์. วิภัตตินั้นมี………….ตัว แบ่งเป็น……………………
	๓. อุปสัคนั้น สำหรับใช้……………………….นาม และกิริยา ให้……………………………….ขึ้น นิบาต นั้นสำหรับลง………………นามศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง. ปัจจัยนั้น ลงท้าย…………เป็นเครื่องหมาย…………..
	๔. ศัพท์กล่าวกิริยาคือ………… เป็นต้นว่า…………………………..ชื่อว่า………………… ใน…………….ท่านประกอบ…………………………………………………..ให้ชัดเจน
	๕. กิตก์นั้น แบ่งออกเป็น……………ก่อน คือ เป็น……………….. เป็น……………… กิตก์ทั้ง……..อย่างนี้ ล้วนมี……………เป็นที่ตั้งทั้งสิ้น
	๖. สมาสในภาษาบาลี ว่าโดยกิจมี……..อย่าง คือ สมาส……………….เสียแล้ว เรียกว่า……………… สมาส………………………..วิภัตติ เรียกว่า……………………..
	๗. ตัทธิตนั้น โดยสังเขปแบ่งออกเป็น………………..

	พ.ศ.๒๕๓๙
	๑. อักขระที่เหลือจากสระนั้น………….ตัว มี……….เป็นต้น มี……………..เป็นที่สุด ชื่อ………………
	๒. ใน…………สนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์…………ครบทั้ง…………ขาดแต่……………….อย่างเดียว
	๓. ในปุงลิงค์ ในอิตถีลิงค์ ในนปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. ในอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบนามกิตก์นั้น จัดเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?
	๖. ตัปปุริสสมาสนี้ มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๗. เมื่อลงปัจจัยที่มี …… ถ้าสระที่อยู่หน้าศัพท์เป็น …… ล้วน ไม่มี ……………… อยู่เบื้องหลัง ต้อง …… คือทีฆะ …… เป็น …… วิการ …… เป็น …… อุ …… โอ

	พ.ศ.๒๕๔๐
	๑. อะไรชื่อว่าพยัญชนะ? พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ตาสาหํ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้มาดู
	๕. จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย
	๖. ทวันทวสมาส กับ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส แปลกกันอย่างไร?
	๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๔๑
	๑. ในเบื้องต้น ผู้ศึกษาบาลี จำต้องมีความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ให้ดีเสียก่อน อยากทราบว่า อักขรวิธี ว่าด้วยอะไร? จัดเป็น ๒ อย่าง มีอะไรบ้างในแต่ละอย่าง? กล่าวถึงเรื่องอะไร?
	๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อิจฺเจวํ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่อ อย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบนามกิตก์นั้น จัดเป็นกี่พวก? และแต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?
	๖. สัมภาวนบุพพบท กับ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส ท่านแสดงลักษณะของบทหน้าและบทหลังต่างกันอย่างไร? จงยกตัวอย่างมาประกอบด้วย
	๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยกี่ตัว? อะไรบ้าง? ปัจจัยเหล่านั้น เมื่อลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๔๒
	๑. พยัญชนะในบาลีภาษา มีเท่าไร? พยัญชนะไหนจัดเป็น อโฆสะ, โฆสะ, สถิล และ ธนิต?
	๒. อาเทสสนธิกิริโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? โนเหตํ เป็นสนธิอะไร? ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. ธาตุคืออะไร? ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?
	๕. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๖. อะไรชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จตุทฺทิสํ, กตปุญฺโญ (ปุริโส) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู
	๗. สมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๔๓
	๑. บาลีไวยากรณ์ แบ่งเป็น ๔ ภาค มีอะไรบ้าง? และในภาคนั้นๆ ว่าด้วยเรื่องอะไร?
	๒. อะไรเรียกว่าสนธิ? ในสนธิ การต่อมี ๒ อย่าง อะไรบ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่าง มาประกอบด้วย?
	๓. จงแจก อาจริย (อาจารย์) ด้วย อ การันต์ในปุงลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอย่าง ปุริส (บุรุษ) มาดู
	๔. อะไรชื่อว่าอาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดกาลาติปัตติ ฝ่ายปรัสบท มาดู
	๕. ข้อความว่า “วิภัตติแห่งกิริยากิตก์นั้น ไม่มีแผนกหนึ่งเหมือนวิภัตติอาขยาต ใช้วิภัตตินาม ถ้านามศัพท์เป็นวิภัตติและวจนะอันใด กิริยากิตก์ก็เป็นวิภัตติ และวจนะอันนั้นตาม” เท่าที่ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ ขอให้ยกตัวอย่าง (ตามแบบ) มาให้ดู ๒ ตัวอย่าง?
	๖. อะไรชื่อว่าทวันทวสมาส? ทวันทวสมาสนั้นมี ๒ อย่าง อะไรบ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่างมาประกอบด้วย
	๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คืออะไร? ในปัจจัยทั้ง ๒ ตัวนั้น มีวิธีใช้อย่างไร? จงยกตัวอย่างมาประกอบด้วย

	พ.ศ.๒๕๔๔
	๑. คำว่าอักขระๆ นั้นว่าตามที่นักปราชญ์ท่านประสงค์ แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๒. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกว่าอะไร? ที่มีเสียงไม่ก้อง เรียกว่าอะไร?
	๓. นามนามแบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๔. ในกิริยาอาขยาตนั้น แบ่งกาลที่เป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๕. กิตก์นั้น เป็นชื่อของศัพท์ประเภทไหน? มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๖. กัมธารยสมาส ได้แก่ศัพท์ประเภทไหน?
	๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๔๕
	๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๓. สัพพนามคืออะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? เอต อญฺญ อมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?
	๔. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกิริยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก? แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง? บอกกาลอะไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. อะไรชื่อทวันทวสมาส? และทวันทวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จนฺทิมสุริยา, สมถวิปสฺสนํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปณฺฑิตตโร, เสยฺโย, เชฏฺโฐ ลงปัจจัยตัวไหน?

	พ.ศ.๒๕๔๖
	๑. อักขระที่ใช้ในภาษาบาลีมีเท่าไร? อะไรบ้าง? พวกไหนได้ชื่อว่า สระ ทีฆะ และ รัสสะ?
	๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ตั้งแต่ไหนเป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๕. ศัพท์เช่นไรชื่อกรณสาธนะ? และสาธนะนี้ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สากุณิโก, ปุริโม, สุเมธโส ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๔๗
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. บุรุษในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จะทราบบุรุษได้ต้องอาศัยอะไร? จงเขียนวิภัตติ หมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบท มาดู
	๕. ศัพท์เช่นไรชื่อว่าอธิกรณสาธนะ? และสาธนะนี้ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ทฺวาทสี, ปญฺญวา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๔๘
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. สนธิกิริโยปกรณ์คืออะไร? ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?
	๓. คำพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? วจนะนั้นมีเครื่องหมายให้แปลกกันที่ไหน?
	๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? หมวดนั้นๆ บอกกาลอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, สติมา, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๔๘ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๓. วิภัตตินามนั้นมีกี่ตัว? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบธาตุมี รฺ หรือ สฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ. รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สุขี, อโยมยํ, นาวิโก ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๔๙
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. อาเทสในสรสนธิมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร?
	๓. อะไรจัดเป็นนามนาม? แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? และนามนามนั้นเป็นได้กี่ลิงค์?
	๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่าอาขยาต? ในอาขยาตนั้นท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่ากัตตุสาธนะ? และกัตตุสาธนะนั้นท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? กิริยากิตก์คือ ติณฺโณ, ปมชฺช แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร?
	๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺโตปาสาทํ, นิทฺทรถํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สามญฺญํ, นาวิโก, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๔๙ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร?
	๓. อะไรจัดเป็นคุณนาม? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. ธาตุคืออะไร? ธาตุนั้นท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?
	๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้เท่าไร? และแบ่งให้ละเอียดออกอีกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๖. สมาสเช่นไร ชื่อพหุพพิหิสมาส? และพหุพพิหิสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้จัดเป็นพหุพพิหิสมาสอะไร?
	๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สหายตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๐
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? โนเหตํ เป็นสนธิอะไร?
	๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า อัพยยศัพท์? ได้แก่ศัพท์จำพวกไหนบ้าง? เฉพาะอุปสัคใช้อย่างไร?
	๔. อะไรจัดเป็นวาจก? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่าอธิกรณสาธนะ? และอธิกรณสาธนะนั้น ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? กิริยากิตก์ คือ หฏฺโฐ, ปหาย แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร?
	๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่าทวันทวสมาส? และทวันทวสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? สมณพฺราหฺมณา, ปตฺตจีวรํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ชนตา, สติมา, จตุตฺโถ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๐ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อิธปฺปโมทติ เป็นสนธิอะไร?
	๓. จงแจก ขตฺติย (กษัตริย์) ด้วย อ การันต์ในปุลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอย่าง ปุริส (บุรุษ) มาดู
	๔. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๕. ต ปัจจัย ในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี ธฺ และ ภฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สตฺตโม, ราชคหิโก, มุทุตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตอะไร?

	พ.ศ.๒๕๕๑
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ วิการมีเท่าไร? อะไรบ้าง? พุทฺธานสาสนํ เป็นสนธิอะไร?
	๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จงแจก จตุ ศัพท์ (สังขยา) เฉพาะอิตถีลิงค์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู.
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๕. ในกิริยากิตก์แบ่ง กาลที่เป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง? รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นรูปและสาธนะอะไร?
	๖. อะไรชื่อว่า กัมมธารยสมาส? และกัมมธารยสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? พุทฺธรตนํ, ปญฺญาปาสาโท จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. อะไรเรียกว่า ตัทธิต? โดยสังเขปแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? สุเมธโส, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๑ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. สนธิกิริโยปกรณ์ คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๓. สัพพนาม คืออะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. อะไรจัดเป็นวาจก? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่ากัมมธารยสมาส? และกัมมธารยสมาสนั้น ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
	๖. อะไรชื่อว่าสมาส? และสมาสนั้นว่าโดยชื่อ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๗. ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๕๒
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จาตุทฺทสี จัดเป็นอย่างไหน?
	๓. ในบาลีภาษานั้น ท่านแบ่งลิงค์เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? นามนามเป็นได้กี่ลิงค์?
	๔. ในอาขยาตนั้น ท่านแบ่งบทเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? แต่ละบทเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?
	๕. ศัพท์เช่นไรชื่อสาธนะ? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? นายโก, โภชนํ จัดเป็นสาธนะอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? พนฺธนียํ, อโยมยํ, ฉฏฺโฐ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตอะไร?

	พ.ศ.๒๕๕๒ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. อะไรเรียกว่าสนธิ? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๓. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า มโนคณะ? จงแจก ปิตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู
	๔. กิริยาศัพท์เช่นไร ชื่อเหตุกัตตุวาจก? จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี มฺ หรือ หฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่างมาประกอบ
	๖. อะไรชื่อตัปปุริสสมาส? ตัปปุริสสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? คามคโต (ปุริโส), รุกฺขสาขา จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สามเณโร, มาคโธ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๓
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?
	๓. ศัพท์เช่นไรชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จงแจก จตุ ศัพท์ (เฉพาะอิตถีลิงค์) ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู
	๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า อาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า กัมมสาธนะ? และกัมมสาธนะนั้น ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
	๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่า พหุพพิหิสมาส? และพหุพพิหิสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ราชคหิโก, มชฺฌิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๓ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?
	๓. คำพูดในบาลีภาษานั้นเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? วจนะนั้น มีเครื่องหมายให้แปลกกันที่ไหน? จงแจก ภควนฺตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติทั้ง ๗ มาดู
	๔. วิภัตติอาขยาตเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไรบ้าง? วิภัตติไหนเมื่อลงแล้วต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัยเป็น อา ในหมวดธาตุทั้งปวง?
	๕. กิริยากิตก์ต่อไปนี้ คือ ภุตฺโต, นิกฺขมฺม แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร?
	๖. อะไรชื่อว่าสมาส? สมาสนั้น ว่าโดยกิจและโดยชื่อ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ทสฺสนีโย, ฉฏฺโฐ, อายสฺมา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตอะไร?

	พ.ศ.๒๕๕๔
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ โลโป มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จตฺตาโรเม, โนเหตํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๓. เสฏฺฐี (เศรษฐี) ซึ่งเป็น อี การันต์ในปุงลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติทั้ง ๗ อย่างไรบ้าง?
	๔. กิริยาศัพท์ใด ชื่อกัมมวาจก? มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร? และในกัมมวาจกนี้ลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกับกิริยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก? แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง? บอกกาลอะไร?
	๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ปจฺฉาภตฺตํ, อชฺฌตฺตํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, อโยมยํ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๔ (๒)
	๑. พยัญชนะวรรคในบาลีภาษา มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๒. สนธิกิริโยปกรณ์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๓. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า อาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า สาธนะ? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๖. อะไรชื่อว่า ตัปปุริสสมาส? และตัปปุริสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๕๕
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อิธปฺปโมทติ จัดเป็นอย่างไหน?
	๓. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ที่แบ่งแล้วนั้น ชนิดไหนมีศัพท์อะไรบ้าง?
	๔. ในอาขยาตนั้น ท่านแบ่งกาลที่เป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้ อย่างไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า กรณสาธนะ? และกรณสาธนะนี้ ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
	๖. อะไรชื่อว่า ทวันทวสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ปตฺตจีวรํ, สมณพฺราหฺมณา จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? กาสาวํ, ปจฺฉิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๕ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? พุทฺธานสาสนํ จัดเป็นชนิดไหน?
	๓. กุล (ตระกูล) ซึ่งเป็น อ การันต์ใน นปุงสกลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติทั้ง ๗ อย่างไรบ้าง?
	๔. กิริยาศัพท์เช่นไรจัดเป็นวาจก? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๕. จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูปและสาธนะมาด้วย
	๖. อะไรชื่อว่ากัมมธารยสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
	๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ราชคหิโก แปลว่าอะไร? ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๖
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? ฉฬายตนํ จัดเป็นชนิดไหน?
	๓. ปัจจัยในอัพยยศัพท์ เฉพาะที่ลงท้ายนาม มีเท่าไร? อะไรบ้าง? เป็นเครื่องหมายวิภัตติอะไร?
	๔. อัชชัตตนี บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า อย่างไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งแปลมาให้ดูด้วย?
	๕. จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป และสาธนะมาด้วย
	๖. กัมมธารยสมาส กับ ตัปปุริสสมาส ต่างกันอย่างไร.
	๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? สงฺฆิกํ, สุขี, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๖ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. พยัญชนะอาคม มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ในที่เช่นไรจึงลงอาคมได้? อิโตนายติ, สพฺภิเรว ลงอาคมตัวไหน?
	๓. คุณนามคืออะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? แต่ละอย่าง มีลักษณะอย่างไร?
	๔. อะไรจัดเป็นวาจก? วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า อธิกรณสาธนะ? โภชนียํ, รุนฺโน แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. สามัญญตัทธิต แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

	พ.ศ.๒๕๕๗
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. ทีฆสนธิกิริโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? กึสูธ, สทฺธีธ, จูภยํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๓. ศัพท์ที่มีวิธีแจกอย่างหนึ่งต่างหาก ซึ่งเรียกว่า กติปยศัพท์ นั้น ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง? ศัพท์ไหนเป็นทวิลิงค์?
	๔. กิริยาศัพท์ใด ชื่อเหตุกัมมวาจก? มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร? และในเหตุกัมมวาจกนี้ ลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกับนามกิตก์ แบ่งเป็นกี่พวก? แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในราคาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปุริโม, เตชสี, ติกํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๗ (๒)
	๑. ในภาษาบาลีนั้น พยัญชนะวรรค มีเท่าไร? อะไรบ้าง? เพราะเหตุไร จึงเรียกชื่ออย่างนั้น?
	๒. โลโป ในนิคคหิตสนธินั้น จะลบนิคคหิตได้ในที่เช่นไร? จงยกอุทาหรณ์มาประกอบด้วย
	๓. กญฺญา (นางสาวน้อย) ซึ่งเป็น อา การันต์ในอิตถีลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติทั้ง ๗ อย่างไรบ้าง?
	๔. วิภัตติในอาขยาตนั้น จัดบุรุษเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดกาลาติปัตติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู
	๕. กิริยากิตก์ต่อไปนี้ คือ ภุตฺตวา, ปกฺกนฺโต, อารพฺภ แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร?
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในพหุลตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปูชนีโย, จกฺขุมา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๘
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. สัญโญโค ในพยัญชนสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? เอตทโวจ, อิธปฺปโมทติ ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. อะไรจัดเป็นนามนาม? แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? และนามนามนั้น เป็นได้กี่ลิงค์?
	๔. ธาตุนั้นท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง? ธาตุเหล่าใดเรียกว่า สกัมมธาตุ และ อกัมมธาตุ?
	๕. จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป และสาธนะมาด้วย
	๖. จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ชุติมา, มาคโธ, โปริสฺสํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

	พ.ศ.๒๕๕๘ (๒)
	๑. พยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว อะไรบ้าง? เกิดในฐานไหน? และมีชื่อเรียกว่าอย่างไร?
	๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อคฺยาคารํ ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. ครุ (ครู) ซึ่งเป็น อุ การันต์ในปุงลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติทั้ง ๗ อย่างไรบ้าง?
	๔. กิริยาศัพท์ใด ชื่อเหตุกัมมวาจก? มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร? และในเหตุกัมมวาจกนี้ ลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. ต ปัจจัย ในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี รฺ หรือ สฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? จงตอบพร้อมทั้งยกตัวอย่างมาประกอบ
	๖. อะไรชื่อว่าทิคุสมาส? และทิคุสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? จตุทฺทิสา, ปญฺจินฺทฺริยํ จัดเป็นอย่างไหน?
	๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เมธาวี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู

	พ.ศ.๒๕๕๙
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อภินนฺทุนฺติ และธมฺมญฺจเร ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? ที่แบ่งแล้วนั้น ชนิดไหน? มีศัพท์อะไรบ้าง? เป็นได้กี่ลิงค์?
	๔. ข ฉ ส และ อาย อิย ปัจจัย ในอาขยาต เป็นไปในความอะไร? จงยกอุทาหรณ์ พร้อมทั้งคำแปลมาดูด้วย?
	๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลไว้เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? สาวโก ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
	๖. วิเสสนบุพพบท กับ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีลักษณะต่างกันอย่างไร? อนฺโตปาสาทํ เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
	๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? นาวิโก, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู

	พ.ศ.๒๕๕๙ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. สนธิ มีเท่าไร? อะไรบ้าง? โนเหตํ และ อิธปฺปโมทติ ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่าอาขยาต? ในอาขยาตนั้น ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู
	๕. กิริยากิตก์ คือ วจนียํ และ กุทฺโธ แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร? จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัย รูปและสาธนะมาด้วย
	๖. อะไรเรียกว่า ลุตตสมาส และ อลุตตสมาส? สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ) เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลมาด้วย
	๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? มานุสโก, โภคี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู

	พ.ศ.๒๕๖๐
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. วิภัตติอาขยาตนั้น ท่านจำแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร? จัดเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่า กรณสาธนะ? จงเขียนคำแปล รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัย รูปและสาธนะมาด้วย
	๖. สมาสเช่นไร ชื่อว่าพหุพพิหิสมาส? และพหุพิหิสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? ติโลกํ เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
	๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? กายิกํ, โสวณฺณมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู

	พ.ศ.๒๕๖๐ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. วัตตมานา บอกกาลอะไร? แปลว่าอะไร? จงเขียนวิภัตติอาขยาตหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู
	๕. กิริยากิตก์ คือ รุนฺโน และ ปมชฺช แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร? จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัย รูป และสาธนะมาด้วย
	๖. อะไรชื่อว่า ตัปปุริสสมาส? และตัปปุริสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ปตฺตจีวรํ เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู
	๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปจฺฉิโม, คุณวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู

	พ.ศ.๒๕๖๑
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามดังต่อไปนี้
	๔. อะไรจัดเป็นวาจก? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง? จงเขียนวิภัตติหมวดสัตตมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. กิริยากิตก์ คือ ติณฺโณ และ ปคฺคยฺห แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร? จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัย รูป และสาธนะด้วย.
	๖. อะไรชื่อตัปปุริสมาส? ตัปปุริสมาสนั้น มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ราชปุตฺโต เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.
	๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? กจฺจายโน, โภคี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๖๑ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง? อถขฺวสฺส ตัดและต่ออย่างไร?
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. ในอาขยาตแบ่งกาลที่เป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? จะรู้จักกาลได้ต้องหมายรู้ด้วยอะไร? จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.
	๕. ปัจจัยในกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกถึงอะไร? กตฺตา ลงปัจจัยอะไร? เป็นรูปและสาธนะอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๖. อะไรชื่อกัมมธารยสมาส? และกัมมธารยสมาสนั้น มีเท่าไร? ทิพฺพจกฺขุ เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.
	๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? คุณฺวา, พนฺธนียํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

	พ.ศ.๒๕๖๒
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. กิริยาศัพท์ใดชื่อเหตุกัตตุวาจก? มีอุทาหรณ์อย่างไร? และในเหตุกัตตุวาจกนี้ ลงปัจจัยอะไรบ้าง?
	๕. ศัพท์เช่นไร ชื่อว่ากัตตุสาธนะ? และกัตตุสาธนะนั้นท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
	จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกปัจจัยรูปและสาธนะมาด้วย
	๖. อะไรชื่อว่า ทวันทวสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺโตปาสาทํ, อาคตสมโณ (อาราโม) เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาด้วย
	๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? ปุริโม, ชนตา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาด้วย

	พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู
	๕. กิตกิจจปัจจัยในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร? จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย
	๖. อะไรชื่อว่า กัมมธารยสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺธวธิโร, ทิพฺพจกฺขุ จัดเป็นกัมมธารยสมาสชนิดไหน?
	๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? พนฺธนียํ, สุขี, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดูด้วย

	พ.ศ.๒๕๖๓
	๑. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้
	๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร? ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร? จงยกอุทาหรณ์พร้อมทั้งแปลมาดู.
	๕. กิริยากิตก์ คือ ปมชฺช ติณฺโณ แปลว่าอย่างไร? สำเร็จรูปมาจากอะไร? จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย
	๖. สมาสในบาลีภาษา ว่าโดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง? อนฺธวธิโร เป็นสมาสอะไร? จงตั้งวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์นั้นมาด้วย.
	๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง? เตชสี, กายิกํ, เอกาทสี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดูด้วย.

	พ.ศ.๒๕๖๓ (๒)
	๑. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปนี้
	๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๔. จงตอบคำถามต่อไปนี้
	๕. กิตปัจจัย ในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง? ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร? จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย
	๖. อะไรชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส? และอัพยยีภาวสมาสนั้นมีเท่าไร? อะไรบ้าง? จงบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้
	๗. ในตรัตยาทิตัทธิต และฐานตัทธิต มีปัจจัยอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง? สงฺฆิกํ, ทสฺสนีโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?


