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๑. อะไรช่ือว่าพยัญชนะ?  พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?

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

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

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

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  ตาสาหํ เป็นสนธิอะไร?  ตัดและต่ออย่างไร?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

ตาสาหํ เป็นโลปนิคคหิตสนธิ  ตดัเป็น ตาสํ–อหํ   ต่อเป็น ตาสาหํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. คุณนามแบ่งออกเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง?
ข. คุณนามและสัพพนาม เป็นไดก้ี่ลิงค์?
ค. คําว่า ยโส ในคําว่า ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย เป็นวิภัตติอะไร?  ทําตัวอย่างไร?
ง. ปุงลิงค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. ตั้งแต่ ทฺวิ จนถึง อฏฺฐารส เป็นวจนะและลิงค์อะไร?

๓. ก. คุณนามแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อติวิเสส.
ข. คุณนามและสัพพนาม เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์
ค. คําว่า ยโส ในคําว่า ยโส ลทธฺา น มชฺเชยฺย เป็นทุติยาวิภตัติ. เอา อํ เป็น โอ.
ง. ปุงลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อ อิ อี อุ อู.
จ. ตั้งแต่ ทฺวิ จนถึง อฏฺฐารส เป็นพหุวจนะอย่างเดียว เป็น ๓ ลิงค์.
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๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ีมาดู

ก. ปัจจุบันกาล จัดเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. วิภัตติหมวดอัชชัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลวา่อย่างไร?
ค. กิรยิาศัพท์ใด ช่ือเหตุกัมมวาจก?

๔. ก. ปัจจุบันกาล จดัเป็น ๓ คือ ปัจจุบันแท้ ปัจจุบันใกล้อดตี ปัจจุบันใกล้อนาคต.
ข. วิภตัติหมวดอัชชัตตนี บอกอดตีกาล ตั้งแตว่ันน้ี แปลวา่ แล้ว  ,   ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า ได้…  ..  แล้ว  .
ค. กิริยาศัพท์ใด กล่าวถึงสิ่งที่เขาใช้ให้บุคคลทํา คือ แสดงว่าเป็นกริิยาของสิ่งน้ัน กิริยาศัพท์น้ัน   ชื่อวา่ เหตุกัมมวาจก.

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และ ปัจจัยมาด้วย

ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.
ข. สิกฺขิยตีติ สกิฺขา.
ค. สํวณฺณิยติ เอตายาติ สํวณฺณนา.

๕. ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.   เป็น กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในตัสสีละ  ลง รู ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมรูว้ิเศษ โดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้รูว้ิเศษ โดยปกติ 

ข. สิกฺขิยตีติ สิกฺขา.  เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ  ลง อ ปัจจัย.
(ธรรมชาติใด) อันเขาย่อมศึกษา เหตุน้ัน (ธรรมชาติน้ัน) ชื่อวา่ อันเขาศกึษา 

ค. สํวณฺณิยติ เอตายาติ สํวณฺณนา.  เป็นกัมมรูป กรณสาธนะ  ลง ยุ ปัจจัย.
(เน้ือความ) อันท่านย่อมพรรณนาพร้อม ด้วยวาจาน่ัน เหตุน้ัน (วาจาน่ัน) ชื่อว่า เป็นเครื่องอันท่านพรรณนาพร้อม
(แห่งเนื้อความ) 

๖. ทวันทวสมาส กับ วิเสสโนภยบท กมัมธารยสมาส แปลกกันอย่างไร?

๖. ทวันทวสมาส กับ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส แปลกกันอยา่งน้ี คือ
วิเสสโนภยบท เป็นบทวิเสสนะทั้ง ๒ บท.  ทวันทวสมาส เป็นบทประธานทั้งสิ้น.

๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ภาวตทัธิต มีปัจจัย ๖ ตัว คือ ตฺต ณฺย ตตฺน ตา ณ กณฺ.
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๑. ในเบ้ืองต้น ผู้ศึกษาบาลี จําต้องมีความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ให้ดีเสยีก่อน 
อยากทราบวา่ อกัขรวิธี ว่าดว้ยอะไร?  จัดเป็น ๒ อย่าง มีอะไรบ้างในแต่ละอย่าง? กลา่วถึงเรื่องอะไร?

๑. อกัขรวิธี วา่ด้วยอกัษร จดัเป็น ๒ อย่าง คือ 
สมัญญาภธิาน แสดงชือ่อักษรที่เป็น สระ และพยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์ 
สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  .  

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อิจฺเจวํ เป็นสนธิอะไร?  ตดัและต่อ อยา่งไร?

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่  ปกติ ปกติ  
สัญโญโค ซ้อนตวั.

อิจฺเจว ํเป็นอาเทสพยัญชนสนธิ ตัดเป็น อิต–ิเอวํ  ถ้าสระอยู่หลัง  แปลง ติ ที่ทําเป็น ตฺย แล้ว ให้เป็น จฺจ  ต่อเป็น อจิฺเจวํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ในภาษาบาลีน้ัน ท่านแบ่งเป็นกี่ลิงค์? อะไรบ้าง?
ข. ลิงค์ท่ีจัดตามสมมติน้ันท่านหมายความวา่อย่างไร?  ยกอุทาหรณ์มาดูดว้ย
ค. จงยกตวัอย่างนามนามท่ีเป็นลิงค์เดียวมาดูอย่างละ ๕ ศัพท์

๓. ก. นามศพัท์ในภาษาบาลีน้ันท่านแบ่งเป็น ๓ ลิงค์ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  ,    อิตถีลิงค์ เพศหญิง  ,   นปุงสกลิงค์ มิใช่  
เพศชายมิใช่เพศหญิง.

ข. ลิงค์ที่จดัตามสมมติน้ัน หมายความวา่ เหมือนหน่ึงกําเนิดสตรี สมมติให้เป็นปุงลิงค์  และของที่ไม่มีวิญญาณสมมติ
ให้เป็นปุงลิงค์ และอติถีลิงค์  อุทาหรณ์  ทาโร เมีย สมมติให้เป็น ปุงลิงค์   
ปเทโส ประเทศ สมมติให้เป็น ปุงลิงค์ ภูมิ แผ่นดิน สมมติให้เป็น อติถีลิงค์

ค. ได้ยกตัวอยา่งนามนามที่เป็นลิงค์เดียว อยา่งละ ๕ ศัพท์ ดังน้ีคือ 
ปุงลิงค์  ๑  .   อมโร เทวดา ๒  .   อาทจิฺโจ พระอาทติย์ ๓  .   อินฺโท พระอินทร์ ๔  .   อีโส คนเป็นใหญ่ ๕  .   อุทธฺิ ทะเล   
อิตถีลิงค์  ๑  .   อจฺฉรา นางอัปสร ๒  .   อาภา รัศมี ๓  .   อิทฺธิ ฤทธิ์ ๔  .   อีสา งอนไถ ๕  .   อฬุุ ดวงดาว   
นปุงสกลิงค์  ๑  .   องฺคํ องค์ ๒  .   อารมฺมณํ อารมณ์ ๓  .   อิณํ หน้ี ๔  .   อรีิณํ ทุ่ง   (  นา  )   ๕  .   อุทกํ นํ้า  .  

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. วิภัตติอาขยาต เป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?
ข. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด? และในหมวดน้ันๆ บอกกาลอะไร?

๔. ก. วิภตัติอาขยาต เป็นเครื่องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ.
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ข. วิภตัติอาขยาต จดัเป็น ๘ หมวด และในหมวดน้ันๆ บอกกาลดังน้ี คือ 
หมวดวัตตมานา บอก ปัจจุบันกาล 
หมวดปัญจมี บอก ความบังคับ ความหวัง ความอ้อนวอน
หมวดสตัตมี บอก ความยอมตาม ความกําหนด ความรําพึง 
หมวดปโรกขา บอก อดตีกาลล่วงแล้วไม่มีกําหนด 
หมวดหิยัตตนี บอก อดตีกาลล่วงแล้ววานน้ี 
หมวดอัชชัตตนี บอก อดตีกาลล่วงแล้ววันน้ี 
หมวดภวิสสันติ บอก อนาคตกาลของปัจจุบัน 
หมวดกาลาติปัตติ บอก อนาคตกาลของอดีต

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบนามกิตก์น้ัน จัดเป็นกี่พวก? และแต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบนามกิตก์น้ัน จัดเป็น ๓ พวก คือ
กติปัจจัย มีปัจจัย ๕ ตัว คือ  กฺวิ ณี ณวฺุ ตุ รู
กจิจปัจจัย มีปัจจัย ๒ ตัว คือ  ข ณฺย
กติกิจจปัจจัย มีปัจจัย ๗ ตวั คือ  อ อิ ณ ตเว ติ ตุํ ยุ  .  

๖. สมัภาวนบุพพบท กับ อวธารณบุพพบท กมัมธารยสมาส ท่านแสดงลักษณะของบทหน้าและบทหลังต่างกัน
อย่างไร?  จงยกตวัอย่างมาประกอบด้วย

๖. ต่างกันดังน้ี คือ  สัมภาวนบุพพบท มีบทหน้าอันท่านประกอบด้วย อิติ ศัพท์ บทหลังเป็นประธาน ดังน้ี
ขตฺติโย   (  อหํ  )   อิติ มาโน ขตตฺิยมาโน มานะว่า   (  เราเป็น  )   กษัตริย์  
สตฺโต อติิ สญฺญา สตตฺสญฺญา ความสําคัญวา่สัตว์

อวธารณบุพพบท มีบทหน้าอันท่านประกอบดว้ย เอว ศัพท์ (เพื่อจะห้ามเนื้อความอันอ่ืนเสีย)
ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต   (  ประทีป  )   อันโพลงทัว่คือปัญญา  
พุทฺโธ เอว รตนํ พทฺุธรตนํ รัตนะคือพระพทุธเจ้า

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยกี่ตวั? อะไรบ้าง?  ปัจจัยเหล่าน้ัน เมื่อลงแล้วต้องทําอย่างไรบ้าง?

๗. ในโคตตตัทธติ มีปัจจัย ๘ ตัว คอื ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณกิ ณว เณร ปัจจัยเหล่าน้ัน เมื่อลงแล้วต้องทําอย่างน้ี คือ 
ถ้าสระที่อยู่หน้าศพัท์เป็นรัสสะลว้น ไม่มีพยัญชนะสังโยคอยู่เบ้ืองหลัง ต้องพฤทธิ์ คือ ทีฆะ อ เป็น อา  ,   วิการ อิ เป็น เอ  ,   อุ  ,  
เป็น โอ     (  ถ้าสระที่อยู่หน้าศพัท์ เป็นรัสสะ มพียัญชนะสังโยคอยู่หลัง หรือเป็นทีฆะไม่ต้องพฤทธิ์  )   
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 ตวัน้ี   จัดเป็น 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 จดัเป็น สถิล
พยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕ จดัเป็น ธนิต
ในคัมภีรก์ัจจายนเภทแสดงไว้วา่ พยัญชนะ ที่สุดวรรค ๕ ตวั ก็เป็น สิถิล.

๒. อาเทสสนธิกริิโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?   โนเหตํ เป็นสนธิอะไร?  ตัดและต่ออย่างไร?

๒. อาเทสสนธิกิริโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็น ๒ คือ แปลงสระเบ้ืองหน้า แปลงสระเบ้ืองหลัง  .  

โนเหตํ เป็นสรสนธ ิ ตดัเป็น โนหิ–เอตํ ลบสระหน้า คือ อิ ที่สดุแห่งศัพท์ โนหิ เสีย  ต่อเป็น โนเหตํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. สัพพนามคืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ย, อญฺญ, ตุมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?

๓. ก. สัพพนาม คอื ชื่อสําหรับใช้แทนนามนาม ที่ออกชื่อมาแล้วเพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู  
มี ๒ คือ ปุริสสพัพนาม วิเสสนสัพพนาม

ข. ย อญฺญ จัดเป็นวิเสสนสัพพนาม ชนิด อนิยม (ย ศพัท์นั้นพิจารณาเห็นว่า ไม่เป็นอนิยมแท้ทีเดียว 
เพราะเข้ากับ ตุมฺห, อมฺห ศัพท์ก็ได้ แต่เมื่อประสงค์แปล ย ศัพท์ ว่า “ใด” แล้วก็ดูเหมือนเป็น อนยิมแท้)
ตุมฺห จดัเป็น ปุริสสพัพนาม.

๔. ธาตุคืออะไร?  ท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?

๔. ธาตุ คือ กริิยาศพัท์ที่เป็นมูลราก ท่านรวบรวมจัดไว้เป็น ๘ หมวด คือ
๑  )   หมวด ภู ธาตุ  ๒  )   หมวด รุธฺ 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  .
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๕. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กัตตสุาธนะ และ กรณสาธนะ?  สาธนะเหล่าน้ีท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?
ข. กิตปัจจัย ในกิริยากิตก์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?

๕. ก. ศัพทใ์ด เป็นชื่อของผู้ทํา คือผู้ประกอบกิริยาน้ัน เป็นต้นว่า กุมภกาโร ผู้ทํา ซ่ึงหม้อ ศพัท์น้ัน ชื่อว่า กัตตุสา
ธนะ ทา่นบัญญัติ ให้แปลว่า “ผู้”  ถ้าลงในอรรถแห่งตัสสีละ แปลวา่ “ผู้……โดยปกติ”

ข. ผู้ทําๆ ดว้ยสิ่งใด ศัพท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน เป็นต้นว่า พนฺธน   ํ  วัตถุเป็นเครื่องผูก   ชื่อวา่ กรณสาธนะ 
ที่เป็น กตัตรุูป แปลวา่ “เป็นเครื่อง…….” หรือ “เป็นเหตุ……” 
ที่เป็น กัมมรูป แปลวา่ “เป็นเครื่องอันเขา….” หรือ “เป็นเหตุอันเขา….”.

ค. กิตปัจจัย ในกริิยากติก์ มี ๓ ตัว คอื อนฺต  ,   ตวนฺตุ  ,   ตาวี   
อนฺต บอกปัจจุบันกาล.  ตวนฺตุ  ,   ตาวี   บอกอดตีกาล.

๖. อะไรช่ือว่าอัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จตุทฺทิสํ, กตปุญฺโญ (ปุริโส) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๖. สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่อวา่ อพัยยีภาวสมาส  มี ๒ คือ อุปสัคคปุพฺพกะ นิปาตปุพพกะ

จตุทฺทิสํ เป็น สมาหารทิคุสมาส 
ว.ิ จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ

กตปุญฺโญ (ปุริโส) เป็นตติยาพหุพพิหิสมาส 
ว.ิ กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส).

๗. สมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. สมุหตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณฺ  ,   ณ  ,   ตา  .
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๑. บาลีไวยากรณ์ แบ่งเป็น ๔ ภาค มีอะไรบ้าง?  และในภาคน้ันๆ ว่าดว้ยเรื่องอะไร?

๑. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ อกัขรวิธี  ,   วจวีิภาค  ,   วากยสัมพันธ์  ,   ฉันทลักษณะ  .
(๑) อักขรวธิี ว่าด้วยอักษร จดัเป็น ๒ คือ    

สมัญญาภธิาน แสดงชือ่อักษรที่เป็นสระและ พยัญชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์ 
สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคําอื่น ให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน

(๒) วจวีิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น ๖ ส่วน คือ  นาม อัพยยศัพท์ สมาส ตัทธติ อาขยาต กิตก์  
(๓) วากยสัมพันธ์ วา่ดว้ยการกและประพันธ์ผกูคําพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคเดียวกัน  
(๔) ฉันทลักษณะ แสดงวธิีแต่งฉันท์ คือคาถาที่เป็นวรรณพฤทธิ์ และมาตราพฤทธิ์  .  

๒. อะไรเรียกว่าสนธิ?  ในสนธิ การต่อมี ๒ อย่าง อะไรบ้าง?  จงตอบพร้อมท้ังยกตวัอย่าง มาประกอบด้วย?

๒. วิธีตอ่ศัพท์และอักขระให้เน่ืองด้วยอกัขระ เพื่อจะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพดูสละสลวย เรียกว่าสนธ.ิ

การต่อมี ๒ อยา่ง คือ (  ๑  )   ต่อศัพทท์ี่มีวิภัตติให้เน่ืองด้วยศพัท์ที่มีวิภตัติ เหมือน จตฺตาโร อิเม ต่อเข้าเป็น จตตฺาโรเม เป็นต้น  
และ   (  ๒  )   ต่อบทสมาสย่ออักษรให้น้อยลง เหมือน กต อุปกาโร ต่อเข้าเป็น กโตปกาโร เป็นต้น  .

๓. จงแจก อาจริย (อาจารย)์ ดว้ย อ การันต์ในปุงลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอยา่ง ปุริส (บุรุษ) มาดู

๓. อาจริย (อาจารย์) อ การันต์ ปุงลิงค์
เอกวจนะ พหุวจนะ

ป. อาจรโิย 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. ศพัท์กลา่วกริิยา คือ ความทํา เป็นต้นว่า ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พดู คิด ชื่อวา่ อาขยาต.
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ในอาขยาตน้ันท่านประกอบด้วย วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย.
กาลาติปัตติ ปรัสบท
เอก. พหุ.

ป. สฺสา สฺสํสุ
ม. สฺเส สฺสถ
อุ. สฺสํ สฺสามฺหา

๕. ข้อความวา่ “วิภัตติแห่งกิรยิากิตก์น้ัน ไม่มีแผนกหน่ึงเหมือนวิภัตติอาขยาต ใช้วิภัตตินาม  
ถ้านามศัพท์เป็นวิภัตติและวจนะอันใด กิรยิากิตก์ก็เป็นวิภัตติ และวจนะอันน้ันตาม” 
เท่าท่ีท่านอธิบายไว้อย่างน้ี ขอให้ยกตวัอย่าง (ตามแบบ) มาให้ดู ๒ ตัวอย่าง?

๕. ยกตัวอยา่ง (ตามแบบ) คือ 
ภิกฺขุ คามํ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ. ภิกษุ เข้าไปแล้ว สู่บ้าน เพื่อก้อนข้าว.
เย เกจิ พทุธํ สรณํ คตา. (ชน ท.) เหล่าใดเหล่าหน่ึง ถึงแล้ว ซ่ึงพระพทุธเจ้า วา่เป็นที่ระลึก ซิ.
เอกํ ปุริส ํฉตฺตํ คเหตวฺา คจฺฉนฺตํ ปสฺสามิ. (ข้า) เห็นซ่ึงบุรุษคนหน่ึง ถือซ่ึงร่มไปอยู่.

๖. อะไรช่ือว่าทวันทวสมาส?  ทวันทวสมาสน้ันมี ๒ อยา่ง อะไรบ้าง?  จงตอบพร้อมท้ังยกตัวอยา่งมาประกอบดว้ย

๖. นามนามตั้งแต่ ๒ ศพัท์ข้ึนไป ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่าทวันทวสมาส
มี ๒ อย่าง 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 มีวิธีใช้อย่างไร?  จงยกตัวอยา่งมาประกอบดว้ย

๗. ในอพัยยตัทธิตมีปัจจัย ๒ ตัวคือ ถา ถํ    มวีิธีใชอ้ย่างน้ี
ถา ปัจจัย ลงในประการ หลังสัพพนาม  เช่น ยถา โดยประการใด.  ตถา โดยประการน้ัน.  สพฺพถา โดยประการทั้งปวง.
ถ ํปัจจัย ลงในประการ หลัง กึ และ อิม  เช่น  ประการไร, อย่างไร,   อติฺถํ ประการน้ี, อยา่งน้ี.
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๑. คําวา่อักขระๆ น้ันว่าตามท่ีนักปราชญ์ท่านประสงค์ แบ่งเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๑. อกัขระ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ เป็นเสียงอย่างหน่ึง เป็นตวัหนังสืออย่างหน่ึง.

๒. พยัญชนะท่ีมีเสียงก้อง เรียกว่าอะไร?  ท่ีมีเสยีงไม่ก้อง เรียกว่าอะไร?

๒. พยัญชนะที่มีเสียงก้อง เรียกว่า โฆสะ   ท่ีมีเสียงไม่ก้อง เรียกว่า อโฆสะ.

๓. นามนามแบ่งเป็นกี่อยา่ง? อะไรบ้าง?

๓. นามนามแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ สาธารณนาม  อสาธารณนาม.

๔. ในกริิยาอาขยาตน้ัน แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้กี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๔. กริิยาอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ อยา่ง คือ   ๑)  กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า เรียกว่า ปัจจุบันกาล   
๒) กาลลว่งแล้ว เรียกว่า อดตีกาล   ๓) กาลที่ยังมาไม่ถึง เรียกว่า อนาคตกาล.

๕. กิตก์น้ัน เป็นช่ือของศัพท์ประเภทไหน?  มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๕. กติก์น้ัน เป็นชื่อของศัพทท์ี่ท่านประกอบดว้ยปัจจัยหมู่หน่ึง ซ่ึงเป็นเครื่องกําหนดหมายเน้ือความของนามศัพท์และกริิยา
ศัพท์ ที่ตา่งๆ กัน  มี ๒ อยา่ง คือ นามกติก์ กิริยากิตก์.

๖. กัมธารยสมาส ได้แก่ศัพท์ประเภทไหน?

๖. กัมธารยสมาส ได้แก่ นามศัพท์ ๒ บท มวีิภัตติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  ,   
บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   
ชื่อ กัมมธารยสมาส.

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในภาวตัทธติ มีปัจจัย ๖ ตัว คือ ตฺต  ,   ณฺย  ,   ตฺตน  ,   ตา  ,   ณ  ,   กณฺ  .
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๑. พยัญชนะวรรคและอวรรค มีอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?

๑. พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว และ พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตัว
พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตวั 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 เรียกวา่ ป วรรค  
พยัญชนะอวรรคมี ๘ ตวั คือ ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ.

๒. สนธิกริิโยปกรณ์คืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

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

๓. สัพพนามคืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  เอต อญฺญ อมฺห จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?

๓. สพัพนาม คือ ศพัท์สําหรับใช้แทนชื่อคนและสิ่งของที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้น เพื่อจะไม่ให้เป็นการซํ้าซาก 
แบ่งเป็น ๒ คือ ปุริสสพัพนาม  วิเสสนสัพพนาม.

เอต อญฺญ เป็นวิเสสนสัพพนาม   อมฺห เป็นปุริสสัพพนาม

๔. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

กิรยิาศัพท์ใดกล่าว …………………………………………………………………………. กิริยาศัพท์น้ันช่ือว่าเหตกุัตตุวาจก, 
มีอุทาหรณ์ว่า ………………………………………..    ในเหตุกัตตุวาจกน้ัน ลงปัจจัย …………….ตัวคือ ……………………………..

๔. กริิยาศพัท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้คนอื่นทํา คือแสดงวา่ เป็นกิริยาของผู้ใช้ให้คนอื่นทําน้ัน กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อวา่เหตกุัตตวุาจก, 
มีอุทาหรณ์ว่า สามิโก สูเทน โอทน ปาเจติ นายยัง   (  หรือใช้  )   พ่อครัวให้หุงอยู่ซ่ึงข้าวสุก  .
ในเหตกุัตตวุาจกน้ัน ลงปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ ณย ณาเป ณาปย.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกริิยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก?  แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?  บอกกาลอะไร?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.
ข. ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ.

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกิริยากิตก์ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ
กิตปัจจัย          มีปัจจัย ๓ ตวั คือ อนฺต ตวนฺตุ ตาวี  
กิจจปัจจัย        มีปัจจัย ๒ ตวั คือ อนีย ตพฺพ  
กิตกิจจปัจจัย     มีปัจจัย ๕ ตวั คือ มาน ต ตูน ตวฺา ตฺวาน  
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อนฺต มาน บอกปัจจุบันกาล
อนีย ตพฺพ บอกความจําเป็น
ตวนฺตุ ตาวี ตูน ตฺวา ตฺวาน บอกอดีตกาล

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ. เป็น กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ.
ข. ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ. เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ.

๖. อะไรช่ือทวันทวสมาส?  และทวันทวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จนฺทิมสรุิยา, สมถวิปสฺสนํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามศัพท์ ตั้งแต่ ๒ ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อ ทวันทวสมาส.

ทวันทวสมาสน้ันมี ๒ คือ สมาหาร  อสมาหาร
จนฺทิมสุริยา เป็น อสมาหาร    สมถวิปสฺสนํ เป็น สมาหาร.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปณฺฑิตตโร, เสยฺโย, เชฏฺโฐ ลงปัจจัยตัวไหน?

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตร  ,   ตม  ,   อิยิสฺสก  ,   อิย  ,   อิฎฺฐ  .
ปณฺฑิตฺตโร  ลง ตร ปัจจัย
เสยฺโย  ลง อิย ปัจจัย
เชฏฺโฐ  ลง อิฎฺฐ ปัจจัย.



หน้า ๑๒ • พ.ศ.๒๕๔๖ ปัญหาและเฉลย วิชาบาลไีวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

พ.ศ.๒๕๔๖

๑. อกัขระท่ีใช้ในภาษาบาลีมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  พวกไหนได้ช่ือว่า สระ ทีฆะ และ รัสสะ?

๑. อกัขระที่ใช้ในภาษาบาลีมี ๔๑ ตัว คอื 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.
อักขระ ๘ ตวั คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ชื่อวา่ สระ.   สระ ๕ ตัว คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อ ทีฆะ.
สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ.

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. อะไรเรยีกวา่สนธิ?
ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?ddd

๒. ก. วธิีต่อศพัท์และอักขระให้เน่ืองกันดว้ยอักขระ เพื่อจะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพดูสละสลวย เรียกว่า สนธิ

ข. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สังขยา?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ตั้งแต่ไหนเป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว

๓. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อว่า สังขยา  แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา.
ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะ อติถีลิงค์ อย่างเดียว.

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. วิภัตติหมวดอัชชัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลวา่อย่างไร?
ข. ปัจจัยในกัตตวุาจกมีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. ก. วิภตัติหมวดอัชชัตตนี บอกอดตีกาลตั้งแต่วันน้ี  แปลวา่ แล้ว  ถ้ามี อ อยู่หน้าแปลว่า ได้แล้ว.
ข. ปัจจัยในกัตตุวาจกมี ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณหา โอ เณ ณย.

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือกรณสาธนะ?  และสาธนะน้ีท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.
ข. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.

๕. ผู้ทําๆ ด้วยสิ่งใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน ชื่อว่า กรณสาธนะ   แปลว่า เป็นเครื่อง หรือ เป็นเหต ุ

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจาร.ี  เป็น กัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ข. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.  เป็น กัตตุรูป อธกิรณสาธนะ.
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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. ปญฺจินฺทฺริยํ เป็นสมาหารทิคุสมาส
ข. นิทฺทรถํ เป็นอัพยยีภาวสมาส
ค. สทฺธาธนํ เป็นอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส
ง. สญฺชาตสํเวโค เป็นจตตุถีพหุพพิหิสมาส
จ. ปตฺตจวีรํ เป็นสมาหารทวันทวสมาส

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สากุณิโก, ปุริโม, สุเมธโส ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย.
สากุณิโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตทัธิต
ปุริโม  ลง อิม ปัจจัย ใน ชาตาทิตทัธิต
สุเมธโส  ลง ส ปัจจัย ใน ตทัสสตัถิตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. ฐานท่ีตั้งท่ีเกดิของอักขระ 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. พยัญชนะที่มีเสียงก้องเรียกว่า โฆสะ ได้แก่ พยัญชนะที่ ๓ ที่ 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 ตัวน้ีเป็น โฆสะ  .

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในสรสนธิ อาเทโส มีเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. ก. ในสรสนธิ อาเทโส มี ๒ คือ แปลงสระหน้า แปลงเบ้ืองหลัง
ข. ในนิคคหิตสนธิได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ศัพท์เช่นไรเรียกว่า อัพยยศัพท์?
ข. นิบาตต่อไปน้ีบอกอะไร?  เสฺว พหิทฺธา อิว น สเจ

๓. ก. ศัพทอ์ีกจําพวกหน่ึงจะแจกดว้ยวิภัตติทั้ง ๗ ไม่ได้ แปลงรูปไปต่างๆเหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดียว
ศัพท์เหล่าน้ีเรียกว่า อพัยยศัพท์

ข. เสฺว นิบาตบอกกาล,  พหิทฺธา นิบาตบอกที่,  อวิ นิบาตบอกอุปมาอุปไมย,  
น นิบาตบอกปฏิเสธ,  สเจ นิบาตบอกปริกัป.

๔. บุรษุในอาขยาตมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จะทราบบุรษุได้ต้องอาศัยอะไร?  
จงเขียนวิภัตติ หมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบท มาดู

๔. บุรุษในอาขยาต มี ๓ คือ ปฐมบุรุษ มัธยมบุรุษ อตุตมบุรุษ.
จะทราบบุรุษได้ ต้องอาศัยวิภัตติ.

อัชชัตตนี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. อี อุํ
ม. โอ ตฺถ
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อุ. อึ มฺหา

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือวา่อธิกรณสาธนะ?  และสาธนะน้ีท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

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

๕. ผู้ทําๆ ในที่ใด ศัพทท์ี่เป็นชื่อของที่น้ันเป็นต้นว่า ฐานํ ทีต่ั้ง, ที่ยืน, อาสนํ ท่ีน่ัง, สยนํ ที่นอน ชือ่ว่าอธิกรณสาธนะ 
ที่เป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นที่”  ที่เป็นกัมมรูป แปลวา่ “เป็นที่อันเขา.”

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ
ข. วิเนติ เตนาติ วินโย  เป็นกตัตรุูป กรณสาธนะ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

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

๖. ก. ญาณจกฺขุ ชื่อ วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส
ข. พนฺธนมตฺุโต ชื่อ ปัญจมีตัปปุริสสมาส
ค. ยาวชีวํ ชื่อ นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส
ง. วตีราโค ชื่อ ปัญจมีพหุพพิหิสมาส
จ. อปุตฺตโก ชื่อ นบุพพบท พหุพพิหิสมาส

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ทฺวาทสี, ปญฺญวา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในสมุหตทัธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณ ณ ตา
ทฺวาทส ี ลง อ ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
ปญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
โกสลฺล ํ ลง ณย ปัจจัย ในภาวตัทธติ
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. อักขรวิธี วา่ด้วยอกัษรจัดเป็น ๒ คือ ……………………………………………
ข. กรณ์ท่ีทําอกัขระ มี ๔ คือ ………………………………………………………….

๑. ก. อักขรวิธี ว่าด้วยอักษรจัดเป็น ๒ คือ  ๑  )   สมัญญาภิธาน แสดงช่ืออักษรท่ีเป็น สระและพยัญชนะ พร้อมท้ังฐาน  
กรณ์    ๒  )   สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  

ข. กรณ์ที่ทําอกัขระ มี ๔ คือ 
ชิวหามชัฌะ ท่ามกลางลิ้น เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น ตาลุชะ
ชิวโหปัคคะ ถัดปลายลิ้นเข้ามา เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น มุทธชะ
ชิวหัคคะ ปลายลิ้น เป็นกรณ์ของอักขระที่เป็น ทันตชะ
สกัฏฐานะ ฐานของตน เป็นกรณ์ของอักขระ ที่เหลือนอกจากน้ีคือ กัณฐชะ โอฏฐชะ นาสิกัฏฐานชะ

๒. สนธิกริิโยปกรณ์คืออะไร?  ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธกิิริโยปกรณ์ คือ วธิีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิ  
ในสรสนธิได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๗ คือ โลโป อาเทโส อาคโม วิกาโร ปกติ ทีโฆ รัสสัง.

๓. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  วจนะน้ันมีเครื่องหมายให้แปลกกันท่ีไหน?

๓. คําพดูในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้ ๒ คือ เอกวจนะ ๑ พหุวจนะ ๑
วจนะน้ันมีเคร่ืองหมายให้แปลกกันท่ีท้ายศัพท์   เช่น ปุริโส ชายคนเดียว เป็นเอกวจนะ  ปุริสา ชายหลายคน เป็นพหุวจนะ  .      

๔. วิภัตติอาขยาต จัดเป็นกี่หมวด?  หมวดน้ันๆ บอกกาลอะไร?  จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. วิภัตตอิาขยาต จัดเป็น ๘ หมวด คือ  
หมวดวัตตมานา ปัญจมี สัตตมี        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. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกริิยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?   
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.
ข. ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ.

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกิริยากิตก์ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ
กิตปัจจัย มีปัจจัย ๓ ตวั คือ อนฺต ตวนฺตุ ตาวี
กิจจปัจจัย มีปัจจัย ๒ ตวั คือ อนีย ตพฺพ 
กิตกิจจปัจจัย มีปัจจัย ๕ ตัว คือ มาน ต ตูน ตฺวา ตฺวาน 

อนฺต มาน บอกปัจจุบันกาล
อนีย ตพฺพ บอกความจําเป็น
ตวนฺตุ ตาวี ตูน ตฺวา ตฺวาน บอกอดีตกาล  .  

ก. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.  เป็น กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ
ข. ภุญฺชิตพฺพนฺติ โภชนํ.  เป็น กัมมรูป กัมมสาธนะ

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. สีตญฺจ สมฏฐฺญฺจ สีตสมฏฺฐํ (ฐานํ).
ข. สห มจฺฉเรน ยํ, วตฺตตีติ สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ).
ค. สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ.
ง. สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา.
จ. อาคตา สมณา ย,ํ โส อาคตสมโณ (อาราโม).

๖. ก. สีตสมฏฺฐํ ชื่อ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส
ข. สมจฺเฉรํ ชื่อ สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส
ค. สํสารทุกฺขํ ชื่อ สตัตมีตัปปุริสสมาส
ง. สมณพรฺาหฺมณา ชื่อ อสมาหาร ทวันทวสมาส
จ. อาคตสมโณ ชื่อ ทตุิยาพหุพพิหิสมาส

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   ปูชนีโย, สติมา, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในโคตตตัทธติ มีปัจจัย ๘ ตัว คอื ณ  ,   ณายน  ,   ณาน  ,   เณยฺย  ,   ณิ  ,   ณิก  ,   ณว  ,   เณร  .
ปูชนีโย  ลง อีย ปัจจัย ใน ฐานตทัธิต
สติมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ใน ตทัสสตัถิตัทธิต
ทฺวิธา  ลง ธา ปัจจัย ใน วิภาคตทัธิต



หน้า ๑๘ • พ.ศ.๒๕๔๘ (๒) ปัญหาและเฉลย วิชาบาลไีวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

พ.ศ.๒๕๔๘ (๒)

๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะอวรรค มี………………….ตัว คือ…………………
ข. ฐานท่ีตั้งท่ีเกดิของอักขระ มี ๖ คือ…………………

๑. ก. พยัญชนะอวรรค มี ๘ ตัว คอื ย ร ล ว ส ห ฬ อํ 
ข. ฐานทีต่ั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ กัณฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   ทันตะ ฟัน  ,   

โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสกิา จมูก  .

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. วิภัตตินามน้ันมีกี่ตวั? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. วิภัตตินามน้ัน มี ๑๔ ตัว.  แบ่งออกเป็น เอกวจนะ ๗ พหุวจนะ ๗.
เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา ที่ ๑ สิ โย
ทุติยา ที่ ๒ อํ โย
ตติยา ท่ี ๓ นา หิ
จตตฺุถี ที่ ๔ ส นํ
ปัญฺจมี ที่ ๕ สฺมา หิ
ฉัฏฐี ที่ ๖ ส นํ
สัตตมี ที่ ๗ สฺมึ สุ

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. กิรยิาศัพท์เช่นไร ช่ือกัมมวาจก?
ข. ปัจจัยในเหตุกัตตวุาจก มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. ก. กิริยาศัพท์ใดกล่าวสิ่งที่บุคคลพึงทํา คือแสดงวา่เป็นกิริยาของกรรมน้ันเอง กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อกัมมวาจก.
ข. ปัจจัยในเหตกุัมมวาจก มี ๔ ตัว คอื เณ ณย ณาเป ณาปย.
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๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบธาตมุี รฺ หรือ สฺ เป็นท่ีสุด  แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง? 
จงตอบพร้อมยกตัวอยา่งประกอบ.  รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ธมฺมํ วตฺตุํ สลีมสฺสาติ ธมมฺวาที.
ข. สิกฺขนํ สิกฺขา.

๕. ธาตุมี รฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ณฺณ  เช่น ชิณฺโณ.
ธาตุมี สฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ฏฺฐ  เช่น ตุฏฺโฐ.

ก. ธมฺมํ วตตฺุํ 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. นครสสฺ พหิ พหินครํ.

๖. ก. ราชปุตฺโต ชื่อ ฉัฏฐีตัปปุริสมาส  .  
ข. พุทธฺรตนํ ชื่อ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส  .  
ค. ปตฺตจวีรํ ชื่อ สมาหารทวันทวสมาส  .  
ง. กตปุญฺโญ ชื่อ ตติยาพหุพิหิสมาส  .  
จ. พหินครํ ชื่อ นิบาตปุพพก อัพยยีภาวสมาส  .  

๗. ในตทัสสตัถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สุขี, อโยมย,ํ นาวิโก ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. มี ปัจจัย ๙ ตัว คือ วี ส สี อิก อี ร วนฺต มนฺตุ ณ.

สุขี  ลง อี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ.
อโยมย ํ ลง มย ปัจจัย ในปกตติัทธติ.
นาวิโก  ลง ณกิ ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น……………ภาค คือ…………………..
ข. สระมีมาตราเบา……………….ตัว คือ…………….ช่ือว่า รัสสะ.

๑. ก. บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ อักขรวธิี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ.
ข. สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คอื อ อิ อุ ชื่อว่า รัสสะ.

๒. อาเทสในสรสนธิมีกี่อย่าง? อะไรบ้าง?  ธมฺมญฺจเร เป็นสนธิอะไร?

๒. อาเทสในสรสนธิ มี ๒ อย่าง คือ แปลงสระหน้า แปลงสระหลัง.
ธมฺมญฺจเร เป็นอาเทสนิคคหิตสนธ.ิ

๓. อะไรจัดเป็นนามนาม? แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  
และนามนามน้ันเป็นได้กี่ลิงค์?

๓. นามที่เป็นชื่อของคน  ,   สัตว์  ,   ที่  ,   สิ่งของ   จัดเป็นนามนาม, แบ่งออกเป็น ๒  คือ สาธารณนาม อสาธารณนาม.  

นามนามเป็นได้ ๓ ลิงค.์

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าอาขยาต?  ในอาขยาตน้ันท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง? 
จงเขียนวิภัตติหมวดภวิสสันติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. ศัพท์กล่าวกิริยาคือความทําเป็นต้นว่า ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พดู คดิ ชื่อว่า อาขยาต.
ประกอบด้วย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย.

ภวิสสันติ ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. สฺสติ สฺสนฺติ
ม. สฺสสิ สฺสถ
อุ. สฺสามิ สฺสาม

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่ากัตตุสาธนะ?  และกัตตุสาธนะน้ันท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? 
กิรยิากติก์คือ ติณฺโณ, ปมชฺช แปลวา่อย่างไร? สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ศพัท์ใดเป็นชื่อของผู้ทํา คือ ผู้ประกอบกิริยาน้ัน เป็นต้นวา่ กุมฺภกาโร ผู้ทําซ่ึงหม้อ ศพัท์น้ันชื่อวา่ กตัตุสาธนะ.
ให้แปลวา่ ผู้   ถ้าลงในอรรถแห่งตัสสีละ แปลว่า ผู…้โดยปกติ.
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ติณฺโณ แปลวา่ ข้ามแล้ว  มาจาก ตรฺ ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย  
ธาตุมี ร เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ณฺณ แล้วลบที่สดุธาตุ  ลง อิ อาคม ต้นธาตุ.

ปมชฺช แปลว่า ประมาทแล้ว  มาจาก ป บทหน้า มทฺ ธาตใุนความประมาท  ตวฺา ปัจจัย อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย 
ธาตุที่มี ท เป็นที่สดุอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช.

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่าอัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง? 
อนฺโตปาสาทํ, นิทฺทรถํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส.
มี ๒ อย่าง คือ อุปสัคคปุพพกะ นิปาตปุพพกะ.

อนฺโตปาสาทํ จดัเป็น นิปาตปุพพกะ
นิทฺทรถํ จัดเป็น อุปสัคคปุพพกะ.

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สามญฺญํ, นาวิโก, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. มีปัจจัย ๖ ตัว คือ ตตฺ, ณฺย, ตตฺน, ตา, ณ, กฺณ.
สามญฺญํ  ลง ณฺย ปัจจัย ใน ภาวตัทธติ.
นาวิโก  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตทัธิต.
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. สระท่ีเป็น………………..ช่ือ ครุ มีเสียงหนัก
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ………………….. เรียกว่า ทันโตฏฐชะ

๑. จงเติมคําที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี
ก. สระที่เป็นรัสสะ มพียัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ ครุ มีเสียงหนัก
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฟันและริมฝีปาก เรียกว่า ทันโตฏฐชะ

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  เอตทโวจ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

เอตทโวจ เป็นอาเทสนิคคหิตสนธิ.

๓. อะไรจัดเป็นคุณนาม?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. นามที่แสดงลักษณะของนามสําหรับหมายให้รูว้่านามนามน้ันดีหรือชัว่ เป็นต้น จัดเป็น คุณนาม.  
แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อตวิิเสส.

๔. ธาตุคืออะไร?  ธาตุน้ันท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?

๔. ธาตคุือกิริยาศัพท์ที่เป็นมูลราก.
จัดเป็น 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  .  

๕. ในกริิยากิตก์ แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได้เท่าไร?  และแบ่งให้ละเอียดออกอกีเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒.  แบ่งให้ละเอียดอกี ดังน้ี
ปัจจุบันกาล แบ่งเป็น ๒  คือ ปัจจุบันแท้ ปัจจุบันใกล้อนาคต
อดตีกาล แบ่งเป็น ๒  คือ ล่วงแล้ว ล่วงเสร็จแล้ว.



ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒  พ.ศ.๒๕๔๙ (๒) • หน้า ๒๓

๖. สมาสเช่นไร ช่ือพหุพพิหิสมาส?  และพหุพพิหิสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ีจัดเป็นพหุพพิหิสมาสอะไร?

ก. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภกิฺขุ)
ข. อาคตา สมณา ย,ํ โส อาคตสมโณ (อาราโม)

๖. สมาสที่มีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อ พหุพพิหิสมาส.  มี ๖ อยา่ง คือ 
ทุติยาพหุพพิหิ ตติยาพหุพพิหิ จตตุถีพหุพพิหิ ปัญจมพีหุพพิหิ ฉัฏฐพีหุพพิหิ สตัตมพีหุพพิหิ.

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

๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สหายตา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

๗. ในอพัยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คือ ถา ถํ.

สหายตา  ลง ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

อักขระท่ีเหลือจากสระมี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นท่ีสุดช่ือ…………………………….แปลว่า………………………..… 
มี……..… ตัว แบ่งเป็น………..พวก คือ…………………………….

๑. อกัขระที่เหลือจากสระมี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุดชือ่ พยัญชนะ แปลวา่ ทําเน้ือความให้ปรากฏ 
มี ๓๓ ตัว  แบ่งเป็น ๒ พวก คือ วรรค อวรรค.

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  โนเหตํ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๗ อยา่ง คือ โลโป  ,   อาเทโส  ,   อาคโม  ,   วิกาโร  ,   ปกติ  ,   ทีโฆ  ,   รัสสัง  .   

โนเหตํ เป็น โลปสรสนธิ.

๓. ศัพท์เช่นไรเรียกวา่ อัพยยศัพท์?  ได้แก่ศัพท์จําพวกไหนบ้าง?  เฉพาะอุปสัคใช้อย่างไร?

๓. ศพัท์ที่จะแจกดว้ยวิภัตติทั้ง ๗ แปลงรูปไปต่างๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดียว 
ศัพท์เหล่าน้ี เรียกว่า อัพยยศพัท์  ได้แก่ ศัพทจ์ําพวกอุปสัค นิบาต ปัจจัย.

เฉพาะอุปสัค ใชนํ้าหน้านามและกิริยาให้วิเศษข้ึน เมื่อนําหน้านามมีอาการคล้ายคุณศพัท์ 
เมื่อนําหน้ากิริยามีอาการคลา้ยกริิยาวิเสสนะ.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. กริิยาศพัท์ที่ประกอบด้วยวิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.

วาจก น้ัน มี ๕ อยา่ง คือ กัตตุวาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกัตตุวาจก เหตุกัมมวาจก
อัชชัตตนี ปรัสสบท 

เอก. พหุ.
ป. อี อุํ
ม. โอ ตฺถ
อุ. อึ มฺหา.
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๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าอธิกรณสาธนะ?  และอธิกรณสาธนะน้ัน ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร? 
กิรยิากติก์ คือ หฏฺโฐ, ปหาย แปลว่าอยา่งไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ผู้ทําๆ ในที่ใด ศัพทท์ี่เป็นชื่อของที่น้ัน เป็นต้นว่า ฐานํ ที่ตั้ง ที่ยืน ชื่อว่าอธิกรณสาธนะ 
อธิกรณสาธนะ ทา่นบัญญัตใิห้แปลว่า เป็นที่…  ที่เป็นกัมมรูป แปลวา่ เป็นที่อันเขา…

หฏฺโฐ แปลว่า ร่าเริงแลว้  มาจาก หสฺ ธาตุ ในความหัวเราะ  ต ปัจจัย  
ธาตุมี สฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น ฏฺฐ แล้วลบที่สดุธาตุ

ปหาย แปลว่า ละแล้ว  มาจาก ป บทหน้า  หา ธาตุ ในความละ  ตฺวา ปัจจัย  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย.

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่าทวันทวสมาส?  และทวันทวสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สมณพฺราหฺมณา, ปตฺตจีวรํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. สมาสที่มีนามนามตั้งแต่ ๒ ศัพท์ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่าทวันทวสมาส
มี ๒ อย่าง คือ สมาหาร อสมาหาร

สมณพรฺาหฺมณา จัดเป็น อสมาหาร.    ปตตฺจีวรํ จดัเป็น สม  าหาร  .

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ชนตา, สติมา, จตุตฺโถ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในสมุหตทัธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณฺ ณ ตา.

ชนตา  ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธิต
สติมา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
จตุตฺโถ  ลง ถ ปัจจัย ในปูรณตัทธติ
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. สระท่ีเป็น……………………………………..ช่ือลหุ  มีเสียงเบา
ข. อักขระ ๘ ตวัน้ี คือ……………………….เกดิในคอ เรียกว่า กัณฐชะ  

๑. ก. สระที่เป็นรัสสะล้วน ไม่มพียัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อลหุ มีเสียงเบา.
ข. อักขระ ๘ ตวัน้ี คือ อ อา  ก ข ค ฆ ง  ห เกิดในคอ เรียกวา่ กัณฐชะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อิธปฺปโมทติ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ อยา่ง คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

อิธปฺปโมทต ิเป็น สัญโญคพยัญชนสนธิ.

๓. จงแจก ขตฺติย (กษตัริย)์ ดว้ย อ การันต์ในปุลิงค์ ซึ่งมีวิธีแจกอยา่ง ปุริส (บุรุษ) มาดู

๓. ขตฺติย (กษัตริย์) อ การันต์ ปุงลิงค์
เอก. พห.ุ

ป. ขตตฺิโย ขตฺติยา
ทุ. ขตตฺิยํ ขตฺติเย
ต. ขตตฺิเยน ขตฺติเยหิ ขตฺติเยภิ
จ. ขตตฺิยสฺส ขตฺติยาย ขตฺติยตฺถํ ขตฺติยานํ
ปญฺ. ขตตฺิยสฺมา ขตตฺิยมฺหา ขตตฺิยา ขตฺติเยหิ ขตฺติเยภิ
ฉ. ขตตฺิยสฺส ขตฺติยานํ
ส. ขตตฺิยสฺมึ ขตฺติยมฺหิ ขตตฺิเย ขตฺติเยสุ
อา. ขตตฺิย ขตฺติยา

๔. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

กิรยิาศัพท์ใด กล่าว…………………………………. กิริยาศัพท์น้ัน ช่ือว่าเหตกุัมมวาจก, มีอุทาหรณ์ว่า………………..

๔. กริิยาศพัท์ใด กลา่วสิ่งทีเ่ขาใช้ให้บุคคลอื่นทํา คอืแสดงว่าเป็นกิริยาของสิ่งน้ัน  กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อวา่เหตุกัมมวาจก.  
มีอุทาหรณ์ว่า สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต.
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๕. ต ปัจจัย ในกริิยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี ธฺ และ ภฺ เป็นท่ีสุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง?  
จงตอบพร้อมยกตัวอยา่งประกอบ?  รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. อาวสนฺติ เอตถฺาติ อาวาโส.
ข. สรณํ สต.ิ

๕. ต ปัจจัยลงหลังธาตุซ่ึงมี ธฺ และ ภฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ทฺธ เช่น 

พุทฺโธ รู้แล้ว  มาจาก พุธฺ ธาตุ ในความรู้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ธ เป็นที่สุดอยู่หน้า 
แปลง ต เป็น ทฺธ แล้วลบที่สดุธาตุ  สําเร็จรูปเป็น พุทฺโธ 

ลทฺโธ (อันเขา) ได้แล้ว มาจาก ลภฺ ธาตุ ในความได้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ภฺ เป็นที่สุด อยู่หน้า แปลง ต เป็น ทฺธ  
แล้วลบที่สุดธาตุ  สําเรจ็รูปเป็น ลทฺโธ.

ก. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ.
ข. สรณํ สติ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร.
ข. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ.
ค. พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต.
ง. ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ.
จ. สนฺตํ จิตฺตํ ยสฺส, โส สนฺตจิตฺโต (ภกิฺขุ).

๖. ก. อนฺธวธิโร ชื่อ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส.
ข. จตทฺุทิสํ ชื่อ สมาหารทิคุสมาส.
ค. พนฺธนมตฺุโต ชื่อ ปัญจมีตัปปุริสมาส.
ง. ปจฺฉาภตฺตํ ชื่อ นิปาตปุพพก อัพยยีภาวสมาส.
จ. สนฺตจติฺโต ชื่อ ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส.

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  สตฺตโม, ราชคหิโก, มุทุตา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตอะไร?

๗. ในปูรณตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ติย ถ ฐ ม อ.ี

สตฺตโม  ลง ม ปัจจัย ในปูรณตัทธติ.
ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต.
มุทุตา  ลง ตา ปัจจัย ในภาวตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

พยัญชนะท่ี…………..ในวรรคท้ัง ๕ คือ…………………………..และ ส ๑๑ ตัวน้ี เป็น อโฆสะ, 
พยัญชนะท่ี…………..ในวรรคท้ัง ๕ คือ ………………..และ………………..๒๑ ตวัน้ี เป็นโฆสะ.

๑. 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 ฌ ญ  ,   ฑ ฒ ณ  ,   ท ธ น  ,   พ ภ ม   และ ย ร ล ว ห ฬ ๒๑ ตัวน้ีเป็น โฆสะ.

๒. ในสรสนธิ วกิารมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  พุทฺธานสาสนํ เป็นสนธิอะไร?

๒. ในสรสนธิ  วกิาโรมี ๒ คือ วิการในเบ้ืองต้น วิการในเบ้ืองปลาย.
พุทธฺานสาสนํ เป็น โลปนิคคหิตสนธิ.

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สังขยา? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  
จงแจก จตุ ศัพท์ (สังขยา) เฉพาะอิตถลีิงค์ ดว้ยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู.

๓. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อว่า สังขยา. แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา. 
จตุ (๔) อิตถีลิงค์

พหุวจนะ
ป. จตสฺโส
ท. จตสฺโส
ต. จตูหิ
จ. จตสฺสนฺนํ
ปญฺ. จตูหิ
ฉ. จตสฺสนฺนํ
ส. จตูสุ

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร?  แปลวา่อย่างไร?
ข. เหตุกัมมวาจก ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. ก. วิภตัติหมวดกาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต. แปลวา่ จกั…แล้ว ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลวา่ จกัได้…แลว้.
ข. เหตกุัมมวาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย ในกตัตุวาจกน้ันดว้ย 

ลงเหตุปัจจัยคือ ณาเป ดว้ย ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ดว้ย.
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๕. ในกริิยากิตก์แบ่ง กาลท่ีเป็นประธานได้เท่าไร? อะไรบ้าง?  
รูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี เป็นรูปและสาธนะอะไร?

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.

๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒ คือ ปัจจุบันกาล อดตีกาล.
ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ เป็นกตัตรุูป กรณสาธนะ.

๖. อะไรช่ือว่า กัมมธารยสมาส?  และกัมมธารยสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
พุทฺธรตนํ, ปญฺญาปาสาโท จัดเป็นอย่างไหน?

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

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

พุทฺธรตนํ  จัดเป็น อวธารณบุพพบท.
ปญฺญาปาสาโท  จดัเป็น อุปมานุตตรบท วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส (มีอุปมาอยู่หลัง).

๗. อะไรเรียกว่า ตัทธิต?  โดยสงัเขปแบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สุเมธโส, ทฺวิธา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ปัจจัยหมู่หน่ึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เน้ือความย่อ สําหรับใช้แทนศัพท์ ย่อคําพดูลงให้สั้น เรียกวา่ ตัทธติ.

โดยสังเขปแบ่งเป็น ๓ อยา่ง คือ สามัญญตัทธติ ภาวตัทธิต อัพยยตัทธติ

สุเมธโส  ลง ส ปัจจัยใน ตทัสสัตถิตัทธติ.
ทฺวิธา  ลง ธา ปัจจัย ใน วิภาคตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

อักขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ม…ี…………………..ตัว คือ………………………………………….. ๘ ตัวน้ี 
ช่ือ…………………………………………… ๓๓ ตัวน้ี ช่ือ………………………………………..

๑. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน มี ๔๑ ตัว คอื 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 ธ น  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ว ส ห ฬ อํ   ๓๓ ตัวน้ี ช่ือ พยัญชนะ.

๒. สนธิกริิโยปกรณ์ คืออะไร?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธกิิริโยปกรณ์ คือ วธิีเป็นอุปการะแก่การทําสนธิ    มี ๘ อยา่ง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษร
ใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทโีฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว.

๓. สัพพนาม คืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. สพัพนาม คือ ชื่อสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู. 
แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ปุริสสพัพนาม วิเสสนสัพพนาม.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ที่ประกอบด้วยวิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.
แบ่งเป็น ๕ อย่าง คือ กตัตวุาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกตัตวุาจก เหตุกัมมวาจก.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่ากัมมธารยสมาส?  และกัมมธารยสมาสน้ัน ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕. นามศัพท์ ๒ บท มวีิภัตติและวจนะเป็นอย่างเดียวกัน    (  ๑  )   บทหน่ึงเป็นประธาน คือเป็นนามนาม  บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ   
คือเป็นคุณนาม  หรือ   (  ๒  )   เป็นคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเป็นประธาน ที่ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน   ชื่อ กัมมธารยสมาส

วิเสสนบุพพบท และวิเสสนุตตรบท แปลออกสําเนียงวิเสสนะวา่ ผู้  ,   ตวั  ,   อัน   เป็นต้น ตามลักษณะของนามนาม
วิเสสโนภยบท แปลวา่ ทั้ง…ทั้ง…,  วิเสสโนปมบท แปลวา่ เพียงดัง,  สัมภาวนบุพพบท แปลว่า ว่า, 
อวธารณบุพพบท แปลว่า คือ.

๖. อะไรช่ือว่าสมาส?  และสมาสน้ันว่าโดยช่ือ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. นามศัพทต์ั้งแต่ ๒ บทข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อ สมาส.
และสมาสน้ัน วา่โดยชื่อ มี ๖ อย่าง คือ กัมมธารยะ  ,   ทิคุ  ,   ตัปปุริสะ  ,   ทวันทวะ  ,   อัพยยีภาวะ  ,   พหุพพิหิ  .

๗. ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในวิภาคตัทธติ มีปัจจัย ๒ ตัว.  คือ ธา โส
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะ ๘ ตวัน้ี คือ………………… เรียกว่า อวรรค เพราะ………………………
ข. อักขระ ๗ ตวัน้ี คือ…………….. เกิดท่ีฟัน เรียกว่า…………………………

๑. ก. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ย ร ว ส ห ฬ  ํ  เรียกวา่ อวรรค เพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกดิ.
ข. อักขระ ๗ ตวัน้ี คือ ต ถ ท ธ น  ,   ล ส   เกิดทีฟ่ัน เรียกว่า ทันตชะ

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จาตุทฺทสี จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อย่าง คือ ซ้อนหน้าพยัญชนะท่ีมีรูปเหมือนกัน และซ้อนหน้าพยัญชนะท่ีมีรูปไม่เหมือนกัน.
จาตุทฺทสี จัดเป็น ซ้อนหน้าพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน.

๓. ในบาลีภาษาน้ัน ท่านแบ่งลิงค์เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  นามนามเป็นได้กี่ลงิค์?

๓. ลิงค์แบ่งเป็น ๓ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย อิตถีลิงค์ เพศหญิง นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมใิช่เพศหญิง.

นามนามนามนาม  ๑  )   เป็นลิงค์เดียว คอื จะเป็นปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์ ก็อยา่งเดียวบ้าง    
๒  )   เป็น ๒ ลิงค์ คือ    (  ๑  )   ศัพทอ์ันเดียว มรีูปอย่างเดียวเป็นได้ ๒ ลิงค์  หรือ   (  ๒  )   มูลศพัท์ เป็นอันเดียว เปลี่ยนแต่สระที่สดุ  
ให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ตา่งลิงค์กันบ้าง

๔. ในอาขยาตน้ัน ท่านแบ่งบทเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  แต่ละบทเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?

๔. บทในอาขยาต แบ่งเป็น ๒ บท คือ ปรัสสบท บทเพือ่ผู้อื่น  อตัตโนบท บทเพื่อตน. 
ปรัสสบท เป็นเครื่องหมายให้รูก้ิริยาที่เป็นกัตตุวาจก  อัตตโนบท เป็นเครื่องหมายให้รู้กริิยาที่เป็นกัมมวาจกและภาววาจก  .  

๕. ศัพท์เช่นไรช่ือสาธนะ? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  นายโก, โภชนํ จัดเป็นสาธนะอะไร?

๕. ศพัท์ที่ท่านให้สําเร็จมาแตรู่ปวิเคราะห์ ชื่อ สาธนะ  
มี ๗ คือ  กัตตุสาธนะ  ,   กัมมสาธนะ  ,   ภาวสาธนะ  ,   สัมปทานสาธนะ  ,   อปาทานสาธนะ  ,   อธิกรณสาธนะ  .

นายโก จัดเป็นกตัตุสาธนะ.  โภชนํ จดัเป็นกัมมสาธนะ.
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๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ
ข. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสสฺนํ
ค. น อริโย อนริโย
ง. ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ
จ. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภกิฺขุ)

๖. ก. สทฺธาธนํ เป็น อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส.
ข. สมถวิปสฺสนํ เป็น สมาหารทวันทวสมาส.
ค. อนริโย เป็น นบุพบท กัมมธารยสมาส  หรือ อุภยตัปปุริสมาส
ง. อนฺโตปาสาทํ เป็น นิปาตปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส.
จ. วตีราโค เป็น ปัญจมีพหุพพิหิสมาส.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  พนฺธนียํ, อโยมยํ, ฉฏฺโฐ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตอะไร?

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

พนฺธนียํ  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตทัธิต.
อโยมย ํ ลง มย ปัจจัย ในปกติตัทธิต.
ฉฏฺโฐ  ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี 

สระมีมาตราเบา……………………………ตัว คือ…………………….ช่ือ………………………………

๑.  สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คอื อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ.

๒. อะไรเรียกว่าสนธิ?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. วิธีตอ่ศัพท์และอักขระให้เน่ืองกันด้วยอกัขระ เพื่อจะย่นอักขระให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ 
และให้คําพดูสละสลวย เรียกว่า สนธิ.  
มี ๓ อย่าง คือ สรสนธิ ต่อสระ  พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต.

๓. ศัพท์เช่นไรเรียกวา่ มโนคณะ?  จงแจก ปิตุ ศัพท์ ดว้ยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. ศพัท์ ๑๒ ศพัท์ มี มน ศพัท์เป็นต้น เรียกว่า 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. กิริยาศัพท์เช่นไร ช่ือเหตุกัตตุวาจก?  จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. กริิยาศพัท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้ผู้อื่นทํา คือแสดงว่าเป็นกริิยาของผู้ใช้ให้ผู้อื่นทําน้ัน กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อเหตุกตัตุวาจก.
ปัญจมี ปรัสสบท
เอกวจนะ พหุวจนะ

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม
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๕. ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี มฺ หรือ หฺ เป็นท่ีสุด แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง?  
จงตอบพร้อมท้ังยกตัวอยา่งมาประกอบ

๕. ต ปัจจัยในกริิยากิตก์  ลงหลังธาตุมี มฺ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น นฺต แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น  ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว  มาจาก
ป บทหน้า กมฺ ธาตุ ในความกา้วไป, 
ลงหลังธาตุที่มี หฺ เป็นที่สุด  แปลง ต เป็น ฬฺห แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น รุฬฺโห งอกแล้ว มาจาก รฬฺุ ธาตุ ในความข้ึน  ,   งอก  .

๖. อะไรช่ือตัปปุริสสมาส?  ตัปปุรสิสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
คามคโต (ปุริโส), รุกฺขสาขา จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามศัพท์มี อํ วิภัตติเป็นที่สุด ทา่นย่อเข้าดว้ยบทเบ้ืองปลาย ชื่อตัปปุริสสมาส.

ตัปปุริสสมาสน้ัน มี ๖ คือ ทุติยาตัปปุริสะ ตติยาตัปปุริสะ จตตุถีตัปปุริสะ ปัญจมีตัปปุริสะ ฉัฏฐีตัปปุริสะ สตัตมตีัปปุริสะ.

คามคโต (ปุริโส) จัดเป็น ทุติยาตัปปุริสะ
รุกฺขสาขา จัดเป็น ฉัฏฐีตัปปุริสะ

๗. ในตทัสสตัถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   สามเณโร, มาคโธ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มี ๙ ตัว คือ วี ส สี อิก ร วนฺตุ ณ.

สามเณโร  ลง เณร ปัจจัย ในโคตตตทัธิต
มาคโธ  ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทัธิต
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี 

อักขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว คือ………………………. ๘ ตวัน้ี ……………… สระ, 
……………………………………………………………………………..๓๓ ตวัน้ี ช่ือพยัญชนะ.

๑. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน 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 ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ อํ   ๓๓ ตัวน้ี ช่ือ พยัญชนะ

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๗  คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทโีฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น 

๓. ศัพท์เช่นไรช่ือวา่ สังขยา?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?   จงแจก จตุ ศัพท์ (เฉพาะอิตถลีิงค์) ดว้ยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อว่า สังขยา.  แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา.
จตุ (๔) (อติถีลิงค์)
พหุวจนะ

ป. จตสฺโส
ทุ. จตสฺโส
ต. จตูหิ
จ. จตสฺสนฺนํ
ปัญ. จตูหิ
ฉ. จตสฺสนฺนํ
ส. จตูสุ.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า อาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?

๔. ศพัท์กลา่วกริิยา คือ ความทํา เป็นต้นว่า ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พดู คิด ชื่อวา่ อาขยาต.
ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบดว้ยวิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชดัเจน.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กัมมสาธนะ?  และกัมมสาธนะน้ัน ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕. ผู้ทําๆ ซ่ึงส่ิงใด ศัพท์ท่ีเป็นช่ือของส่ิงน้ันเป็นต้นว่า ปิโย เป็นท่ีรัก รโส วิสัยเป็นท่ียินดี ก็ดี ศัพท์ท่ีเป็นช่ือของส่ิงของท่ีเขาทํา     
เป็นต้นวา่ กจิฺจํ กรรมอันเขาพึงทํา  ทานํ สิ่งของอันเขาพึงให้ กด็ี ชื่อ กัมมสาธนะ.

กัมมสาธนะน้ัน ที่เป็นกัตตุรูป แปลว่า เป็นที่…  ที่เป็นกัมมรูป แปลว่า เป็นที่อันเขา….
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๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่า พหุพพิหิสมาส?   และพหุพพิหิสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. สมาสอย่างหน่ึง มีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อวา่ พหุพพิหิสมาส.  มี ๖ อยา่ง คือ ทุติยาพหุพพิหิ  ตติยาพหุพพิหิ  
จตตุถีพหุพพิหิ  ปัญจมีพหุพพิหิ  ฉัฏฐพีหุพพิหิ  สัตตมีพหุพพิหิ.

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   ราชคหิโก, มชฺฌิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย.

ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต
มชฺฌิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตทัธิต
เมธาว ี ลง วี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องในช่องว่างต่อไปน้ี 

อักขระท่ีเหลือจากน้ัน……………..ตัว ม…ี………………………………………….… ช่ือว่า…………… แปลว่า…………………………

๑. อกัขระที่เหลือจากน้ัน ๓๓ ตัว มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุด ชื่อว่า พยัญชนะ แปลวา่ ทําเน้ือความให้ปรากฏ.

๒. การต่ออกัขระด้วยอักขระน้ัน จัดเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง?

๒. การต่ออักขระด้วยอักขระ จัดเป็น ๓  คือ สรสนธิ ต่อสระ  พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต.

๓. คําพูดในบาลีภาษาน้ันเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  วจนะน้ัน มีเครื่องหมายให้แปลกกันท่ีไหน?  
จงแจก ภควนฺตุ ศัพท์ ด้วยวิภัตติท้ัง ๗ มาดู

๓. คําพดูในบาลีภาษาน้ันเป็นวจนะไว้ ๒ อย่าง คือ เอกวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อสิ่งเดียว  
พหุวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อสิ่งของมากกว่าสิ่งเดียวคือ ต้ังแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป.

วจนะน้ัน มีเครื่องหมายให้แปลกกันที่ทา้ยศัพท์  เช่น ปุรโิส ชายคนเดียวเป็นเอกวจนะ  ปุริสา ชายหลายคนเป็นพหุวจนะ.

ภควนฺตุ (พระผู้มีพระภาค) 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. วิภัตตอิาขยาตเป็นเครื่องหมายให้รู้ กาล บท วจนะ บุรุษ.
มิ  ,   ม วัตตมานา กด็ี   หิ  ,   มิ  ,   ม ปัญจมี ก็ดี อยู่ข้างหลัง   เมื่อลงแล้วต้องทีฆะ อ ที่สุดปัจจัยเป็น อา ในหมวดธาตุทั้งปวง.

๕. กิริยากิตกต์่อไปน้ี คือ ภุตฺโต, นิกฺขมฺม แปลว่าอยา่งไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ภุตฺโต แปลวา่ อันเขากินแล้ว  มาจาก ภุชฺ ธาตุ ในความกิน  ต ปัจจัย  ธาตุมี ชฺ เป็นที่สุด เอาที่สุดธาตุเป็น ต
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นิกฺขมฺม แปลว่า ออกแล้ว  มาจาก นิ บทหน้า กมฺ ธาตุ ในความกา้ว ตวฺา ปัจจัย อุปสัค อยู่หน้า แปลง ตวฺา เป็น ย  
ธาตุมี ม เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม.

๖. อะไรช่ือว่าสมาส?  สมาสน้ัน ว่าโดยกิจและโดยช่ือ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. นามศัพทต์ั้งแต่ ๒ ข้ึนไป ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่าสมาส.

สมาส  วา่โดยกิจ มี ๒ อยา่ง คือ สมาสที่ลบวิภตัติ เรียกวา่ ลุตตสมาส  .    สมาสที่ไม่ได้ลบวิภตัติ เรียกว่า อลุตตสมาส  . 
วา่โดยชื่อ มี ๖ อย่าง คือ  กัมมธารยะ  ,   ทิคุ  ,   ตัปปุริสะ  ,   ทวันทวะ  ,   อพัยยีภาวะ  ,   พหุพพิหิ  .

๗. ในตทัสสตัถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?    ทสฺสนีโย, ฉฏฺโฐ, อายสมฺา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตอะไร?

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

ทสฺสนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
ฉฏฺโฐ  ลง ฐ ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
อายสมฺา  ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องในช่องว่างต่อไปน้ี

ฐานท่ีตั้งท่ีเกดิของอักขระ 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 เรียกว่า ทันโตฏฐชะ.

๒. ในสรสนธิ  โลโป มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  จตฺตาโรเม, โนเหตํ จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ในสรสนธิ โลโป มี ๒ คือ ลบสระหน้า ลบสระหลัง.
จตตฺาโรเม จัดเป็นลบสระหลัง.   โนเหตํ จดัเป็นลบสระหน้า.

๓. เสฏฐฺี (เศรษฐี) ซึ่งเป็น อี การันต์ในปุงลิงค์ มวีิธีแจกดว้ยวิภตัติท้ัง 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. กิริยาศัพท์ใด ช่ือกัมมวาจก?  มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร?  และในกัมมวาจกน้ีลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ใดกลา่วกรรม   (  สิ่งที่บุคคลพึงทํา  ) (  คือแสดงวา่เป็นกิริยาของกรรมน้ันเอง  )   กิริยาศัพท์น้ัน   ชื่อกัมมวาจก.
อุทาหรณ์ว่า สูเทน โอทโน ปจิยเต  .   ข้าวสุก อันพ่อครวั หุงอยู่  .
และในกัมมวาจกน้ี ลง ย ปัจจัยกับทั้ง อิ อาคม หน้า ย.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกับกิริยากิตก์ จัดเป็นกี่พวก?  แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?  บอกกาลอะไร?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับกริิยากติก์ จัดเป็น ๓ พวก. แต่ละพวกมีปัจจัยดังน้ี
กิตปัจจัย: อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี
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กิจจปัจจัย: อนีย, ตพพฺ
กิตกิจจปัจจัย: มาน, ต, ตูน, ตวฺา, ตฺวาน.

อนฺต, มาน  บอกปัจจุบันกาล
ตวนฺตุ, ตาวี, ต, ตูน, ตฺวา, ตวฺาน  บอกอดีตกาล
อนีย, ตพพฺ  บอกความจําเป็น.

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่า อัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปจฺฉาภตฺตํ, อชฺฌตฺตํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า ชื่อว่า อัพยยีภาวสมาส.
อัพยยีภาวสมาสน้ัน มี ๒ คือ อุปสัคคปุพพกะ นิปาตปุพพกะ.

ปจฺฉาภตฺตํ จัดเป็นนิปาตปุพพกะ.  อชฺฌตฺตํ จัดเป็นอุปสัคคปุพพกะ  .  

๗. ในภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   ปูชนีโย, อโยมยํ, ปุญฺญวา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในภาวตัทธติ มีปัจจัย ๖ ตัว คือ ตฺต ณฺย ตตฺน ตา ณ กณฺ
ปูชนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตทัธิต
อโยมย ํ ลง มย ปัจจัย ในปกติตัทธิต
ปุญฺญวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ.
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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. สนธิกริิโยปกรณ์ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๒. สนธกิิริโยปกรณ์ มี ๘ อย่าง คือ  โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตวัอักษรใหม่  วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  
ปกติ ปกติ  ทโีฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น  สัญโญโค ซ้อนตัว.

๓. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สังขยา?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๓. ศพัท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม ชื่อ สังขยา.  แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา และ ปูรณสังขยา.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า อาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?

๔. ศพัท์กลา่วกริิยาคือความทําเป็นต้นวา่ ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด ชื่อวา่ อาขยาต.
ในอาขยาตน้ันท่านประกอบด้วยธาตุ ปัจจัย วาจก  วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชัดเจน.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า สาธนะ?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

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

๖. อะไรช่ือว่า ตัปปุริสสมาส?  และตัปปุริสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๖. นามศัพท์มี อ วิภัตติเป็นต้นในที่สุด ท่านย่อเข้าด้วยบทเบ้ืองปลาย ชื่อว่า ตัปปุริสสมาส.
และตัปปุริสมาสน้ัน มี ๖ อย่าง คือ ทตุิยาตัปปุริสะ ตติยาตัปปุริสะ จตุตถีตัปปุริสะ ปัญจมีตัปปุริสะ ฉัฏฐีตัปปุริสะ 
สัตตมีตัปปุริสะ.

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. ในโคตตตัทธติ มีปัจจัย ๘ ตัว คอื ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณกิ ณว เณร.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

พยัญชนะท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ในวรรคท้ัง ๕ คือ…………………………………….., และ ย……………………, ๒๑ ตัวน้ี 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 ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน และ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.
อิธปฺปโมทติ 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 สพฺพ กึ
นิยม ได้แก่ ต เอต อิม อมุ  .  

๔. ในอาขยาตน้ัน ท่านแบ่งกาลท่ีเป็นประธาน และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้ อย่างไรบ้าง?

๔. ในอาขยาตน้ันท่านแบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๓ คือ  ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า เรียกว่าปัจจุบันกาล     
๒  )   กาลลว่งแล้ว เรียกว่าอดีตกาล  ๓  )   กาลยังไม่มาถึง เรียกวา่อนาคตกาล  

และแบ่งกาลให้ละเอียดไว้อย่างน้ีคือ
ปัจจุบันกาล จดัเป็น ๓ คือ ปัจจุบันแท้  ปัจจุบันใกล้อดีต  ปัจจุบันใกล้อนาคต
อดตีกาล จัดเป็น ๓ คือ ล่วงแล้วไม่มกีําหนด  ล่วงแล้ววานน้ี ลว่งแล้ววันน้ี
อนาคตกาล จัดเป็น ๒ คือ อนาคตของปัจจุบัน  อนาคตของอดตี  .  

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า กรณสาธนะ? และกรณสาธนะน้ี ท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?

๕.   ผู้ทําๆ ด้วยสิ่งใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน  เป็นต้นว่า พนฺธนํ วตัถุเป็นเครื่องผูก  ปหรณํ วัตถุเป็นเครื่องประหาร    
วิชฺฌนํ วัตถุเป็นเครื่องไช ชื่อว่า กรณสาธนะ.

และกรณสาธนะ ที่เป็นกัตตรุูป แปลวา่ เป็นเครื่อง… หรือ เป็นเหตุ… 
ที่เป็นกัมมรูป แปลว่า เป็นเครื่องอันเขา… หรือ เป็นเหตุอันเขา…  .  

๖. อะไรช่ือว่า ทวันทวสมาส?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปตฺตจีวร,ํ สมณพฺราหฺมณา จัดเป็นอย่างไหน?

๖. นามนาม ต้ังแต่ ๒ ศัพท์ข้ึนไป ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อวา่ ทวันทวสมาส.  มี ๒ คือ สมาหาร อสมาหาร.

ปตฺตจวีรํ จัดเป็น สมาหาร   สมณพฺราหฺมณา จดัเป็น อสมาหาร.
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๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   กาสาวํ, ปจฺฉิโม, เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในชาตาทิตัทธิตมีปัจจัย ๓ ตัว คอื อิม อิย กิย.
กาสาว ํ ลง ณ ปัจจัย ในราคาทิตทัธิต
ปจฺฉิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตทัธิต
เมธาว ี ลง วี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ในสระ ๘ ตวัน้ัน สระมีมาตราเบา ๓ ตวั คือ………………..ช่ือ……………………………. 
สระอีก ๕ ตัว อื่นจากน้ันคือ………………..ช่ือ……………

๑. ในสระ ๘ ตวัน้ัน สระมีมาตราเบา ๓ ตัว คือ อ อิ อุ ชื่อ รัสสะ มีเสียงสั้น  
สระอีก ๕ ตัว อื่นจากน้ัน คือ อา อี อู เอ โอ ชื่อ ทีฆะ มีเสียงยาว

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  พุทฺธานสาสนํ จัดเป็นชนิดไหน?

๒. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.  
พุทธฺานสาสนํ จัดเป็นชนิด โลโป.

๓. กุล (ตระกูล) ซึ่งเป็น อ การันต์ใน นปุงสกลิงค์ มีวิธีแจกด้วยวิภัตติท้ัง ๗ อยา่งไรบ้าง?

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. กิริยาศัพท์เช่นไรจัดเป็นวาจก?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ที่ประกอบด้วยวิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก. 
มี ๕ อย่าง คือ กตัตวุาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกตัตวุาจก เหตุกัมมวาจก.

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูปและสาธนะมาดว้ย

ก. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู
ข. อาวสนฺติ เอตถฺาติ อาวาโส
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๕. ก. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู  เป็นกัตตรุูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ผู้ใดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ เหตุน้ัน ผู้น้ัน ช่ือว่า ผู้ใดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ

ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส  เป็นกัตตรุูป อธกิรณสาธนะ.
ภิกษุ ท. ย่อมอาศัยอยูใ่นประเทศน่ัน เหตุน้ัน ประเทศน่ัน ชื่อวา่เป็นที่อาศัยอยู่ (แห่งภิกษุ ท.) 

๖. อะไรช่ือว่ากมัมธารยสมาส?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?

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

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

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ราชคหิโก แปลว่าอะไร?  ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

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

ราชคหิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาธิตัทธิต.
ชนผู้เกิดในเมืองราชคฤห์ หรอื ผู้อยู่ในเมืองราชคฤห์ 
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. วจีวิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น…………สว่น คือ………………………..
ข. โอ เกดิใน ๒ ฐาน คือ……………….เรยีกวา่……………………………..

๑. ก. วจวีิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น ๖ สว่น คือ นาม อัพยยศัพท์ สมาส ตัทธติ อาขยาต กิตก์.
ข. โอ เกิดใน ๒ ฐาน คือ คอและริมผีปาก เรียกวา่ กณัโฐฏฐชะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร?  อะไรบ้าง?  ฉฬายตนํ จัดเป็นชนิดไหน?

๒. ในพยัญชนสนธิได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

ฉฬายตนํ จัดเป็น 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 เป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตติและปัญจมีวิภตัติ
ตรฺ ตฺถ ห ธ ธิ หึ หํ หิญฺจนํ ว ปัจจัย  เป็นเครื่องหมายสตัตมีวิภตัติ
ทา ทานิ รหิ ธุนา ทาจนํ ชชฺ ชฺชุ ปัจจัย เป็นเครื่องหมายสตัตมีวิภตัติ ลงในกาล.

๔. อัชชัตตนี บอกกาลอะไร?  แปลวา่อย่างไร?  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลวา่ อย่างไร?  
จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังแปลมาให้ดูดว้ย?

๔. อัชชัตตนี บอกอดตีกาลตั้งแต่วันน้ี  แปลวา่ แล้ว…  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า ได้…แล้ว.
อุ. เถโร คามํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ  .          พระเถระเข้าไปแล้ว สู่บ้าน เพือ่บิณฑะ  .  
อุ. เอวรูปํ กมฺมํ อกาสึ  .        (  ข้า  )   ได้ทําแล้ว ซ่ึงกรรม มอีย่างน้ีเป็นรูป  .  

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป และสาธนะมาด้วย

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.
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๕. ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.
(จติใด) อันเขารกัษาได้โดยยาก  เหตุน้ัน (จิตน้ัน) ชื่อว่าอันเขารักษาได้โดยยาก 

ข. กโรติ เตนาติ กรณํ  เป็นกัตตรุูป กรณสาธนะ.
(เขา) ย่อมทํา ด้วยสิ่งน้ัน  เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อว่าเป็นเครื่องทํา (แห่งเขา) 

๖. กัมมธารยสมาส กับ ตัปปุริสสมาส ต่างกันอยา่งไร.

๖. ต่างกันอยา่งน้ี
กัมมธารยสมาส มวีิภัตติและวจนะเสมอกัน บทหน่ึงเป็นประธาน บทหน่ึงเป็นวิเสสนะ หรือเป็นวิเสสนะทั้ง ๒ บท  
ส่วนตัปปุริสสมาส มีวิภตัติและวจนะไม่เสมอกัน.

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   สงฺฆิกํ, สุขี, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในสมุหตทัธิตมีปัจจัย ๓ ตัว คอื กณฺ ณ ตา.

สงฺฆิกํ  ลง ณิก ปัจจัย ใน ตรัตยาทิตัทธิต
สุขี  ลง อี ปัจจัย ใน ตทัสสตัถิตัทธติ
โกสลฺล ํ ลง ณฺย ปัจจัย ใน ภาวตัทธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. นิคคหิต แปลว่า……………………………………….
ข. กรณ์ท่ีทําอกัขระ มี ๔ คือ………………………..

๑. ก. นิคคหิต แปลว่า กดสระหรือกดกรณ์ (กรณ์คืออวัยวะที่ทําเสียง).
ข. กรณ์ที่ทําอกัขระมี 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 คอื ย ว ม ท น ต ร ฬ.   ในที่มีสระอยู่เบ้ืองหลังจึงลงอาคมได้.

อิโตนายติ  ลง น อาคม,  สพฺภิเรว  ลง ร อาคม.

๓. คุณนามคืออะไร?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  แต่ละอย่าง มีลกัษณะอย่างไร?

๓. คุณนาม คือ นามที่แสดงลักษณะของนามนามสําหรับหมายให้รู้วา่ นามนาม น้ัน ดีหรือชัว่ เป็นต้น.
แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อตวิิเสส.  แต่ละอยา่งมีลักษณะอย่างน้ี 
คุณนามที่แสดงความดีหรือชัว่เป็นปกติ ชื่อ ปกติ
คุณนามที่แสดงความดีหรือชัว่ มากหรือน้อยกวา่ปกติ ช่ือ วิเสส
คุณนามที่แสดงความดีหรือชัว่มากที่สดุหรือน้อยที่สดุ ชื่อ อตวิิเสส  .  

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  วาจกไหนลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ที่ประกอบด้วย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังน้ี จัดเป็นวาจก.
กัตตุวาจก ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย
กัมมวาจก  ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคมหน้า ย
ภาววาจก  ลง ย ปัจจัย
เหตกุัตตวุาจก  ลงปัจจัย ๔ ตวั คือ เณ ณย ณาเป ณาปย 
เหตกุัมมวาจก  ลงปัจจัย ๑๐ ตวัน้ันด้วย  ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป  ดว้ย ลง ย ปัจจัย กับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ดว้ย.

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่า อธิกรณสาธนะ?  โภชนียํ, รุนฺโน แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ผู้ทําๆ ในที่ใด ศัพทท์ี่เป็นชื่อของที่น้ัน เป็นต้นว่า ฐานํ ที่ตั้ง  ,   ที่ยืน อาสนํ ที่น่ัง สยนํ ที่นอน ชื่อว่า   อธิกรณสาธนะ.

โภชนียํ แปลว่า อันเขาพึงกิน  มาจาก ภุชฺ ธาตุ ในความกิน  อนีย ปัจจัย พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
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รุนฺโน แปลวา่ ร้องไห้แล้ว  มาจาก รทฺุ ธาตุ ในความร้องไห้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้าแปลง ต เป็น นฺน 
แล้วลบที่สุดธาต.ุ

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ทิพฺพํ อวิ จกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ.
ข. สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ
ค. นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก.
ง. ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ.
จ. ฉินฺนา หตฺถา ยสสฺ, โส ฉินฺนหตฺโถ (ปุริโส).

๖. ก. ทิพพฺจกฺขุ เป็น อุปมาบุพพบท วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส.
ข. สํสารทุกฺขํ เป็น สัตตมีตัปปุริสสมาส.
ค. ปุตฺตโก เป็น นบุพพบท พหุพพิหิสมาส.
ง. ปจฺฉาภตฺตํ เป็น นิปาตปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส.
จ. ฉินฺนหตฺโถ เป็น ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส.

๗. สามัญญตัทธิต แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?

๗. สามัญญตัทธิต แบ่งเป็น ๑๓ อย่าง คือ โคตตตัทธติ ตรัตยาทิตทัธิต ราคาทติัทธติ ชาตาทิตัทธิต สมุหตัทธติ ฐานตัทธติ 
พหุลตัทธิต เสฏฐตัทธติ ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต สังขยาตัทธติ ปูรณตัทธติ วิภาคตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. สระท่ีเป็น……………………..ช่ือ ครุ มีเสียงหนัก
ข. อักขระ ๘ ตวัน่้ี คือ……………………….เกดิท่ีเพดาน เรียกว่า ตาลุชะ

๑. ก. สระที่เป็นทีฆะล้วน และสระที่เป็นรัสสะมพียัญชนะสังโยคและนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ ครุ มีเสียงหนัก.
ข. อักขระ ๘ ตวัน้ี คือ อิ อี จ ฉ ช ฌ ย เกิดที่เพดานเรียกวา่ ตาลุชะ.

๒. ทีฆสนธิกิริโยปกรณ์ ในสรสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  กึสูธ, สทฺธีธ, จูภยํ จัดเป็นอย่างไหน?

๒. ทีฆสนธกิิริโยปกรณ์ในสรสนธิ แบ่งเป็น ๒ คือ ทีฆะสระหน้า  ทีฆะสระหลัง.

กึสูธ จัดเป็นทีฆะสระหน้า     สทธฺีธ จัดเป็นทีฆะสระหลัง   จูภยํ จดัเป็นทีฆะสระหลัง.

๓. ศัพท์ท่ีมีวิธีแจกอย่างหน่ึงตา่งหาก ซึ่งเรียกว่า กติปยศัพท์ น้ัน ได้แก่ศัพท์อะไรบ้าง?  ศัพท์ไหนเป็นทวิลิงค์?

๓. กติปยศัพท์ ได้แก่ อตฺต พรฺหฺม ราช ภควนฺตุ อรหนฺต ภวนฺต สตฺถุ ปิตุ มาตุ มน กมฺม โค.  
ราช อรหนฺต ภวนฺต มน เป็นทวิลิงค์.

๔. กิริยาศัพท์ใด ช่ือเหตุกัมมวาจก?  มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร?  และในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ใด กลา่วสิ่งทีเ่ขาใช้ให้บุคคลทําคือแสดงว่าเป็นกิริยาของสิ่งน้ัน กริิยาศพัท์น้ัน ชื่อเหตุกัมมวาจก.
มีอุทาหรณ์ว่า สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต  .   ข้าวสุก อันนาย ใชพ้่อครวั ให้หุงอยู่  .
และในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปัจจัย ๑๐ ตวั คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย น้ันด้วย  ลงเหตุปัจจัย คือ ณาเป ด้วย  
ลง ย ปัจจัยกับทั้ง อิ อาคมหน้า ย ดว้ย.

๕. ปัจจัยท่ีสําหรับประกอบกับนามกิตก์ แบ่งเป็นกี่พวก?  แต่ละพวกมีปัจจัยอะไรบ้าง?

๕. ปัจจัยที่สําหรับประกอบกับนามกติก์แบ่งเป็น ๓ พวก.  แต่ละพวกมีปัจจัย ดังน้ี
กติปัจจัย: กวฺิ ณี ณฺวุ ตุ รู
กจิจปัจจัย: ข ณฺย
กติกิจจปัจจัย: อ อิ ณ ตเว ติ ตุํ ยุ.
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๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. สมโณ จ พฺราหฺมณา จ สมณพฺราหฺมณา
ข. สตฺโต อิติ สญฺญา สตตฺสญฺญา
ค. อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ)
ง. นครสสฺ สมีปํ อุปนครํ
จ. สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ

๖. ก. สมณพรฺาหฺมณา ชื่อ อสมาหาระ ทวันทวสมาส  .  
ข. สตตฺสญฺญา ชื่อ สัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส  .  
ค. อสิหตฺโถ ชื่อ ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส  .  
ง. อุปนครํ ชื่อ อุปสัคคปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส  .  
จ. สํสารทุกฺขํ ชื่อ สตัตมีตัปปุริสสมาส  .  

๗. ในราคาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปุริโม, เตชสี, ตกิํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในราคาทิตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ณ.

ปุริโม ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต
เตชสี ลง สี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
ติกํ ลง ก ปัจจัย ในสังขยาตัทธติ.
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๑. ในภาษาบาลีน้ัน พยัญชนะวรรค มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  เพราะเหตุไร จึงเรียกช่ืออย่างน้ัน?

๑. ในภาษาบาลีน้ันพยัญชนะวรรค มี ๒๕ ตัว คอื ก ข ค ฆ ง  ;   จ ฉ ช ฌ  ;   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  ;   ต ถ ท ธ น  ;   ป ผ พ ภ ม  .  
เพราะเป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกดิ จึงเรียกชื่ออย่างน้ัน.

๒. โลโป ในนิคคหิตสนธิน้ัน จะลบนิคคหิตได้ในท่ีเช่นไร?  จงยกอุทาหรณ์มาประกอบด้วย

๒. โลโป ในนิคคหิตสนธิน้ัน จะลบนิคคหิตได้ในทีเ่ช่นน้ี คือ เมื่อมีสระหรือพยัญชนะอยู่เบ้ืองหลัง ลบนิคคหิตซ่ึงอยู่หน้าบ้าง  .  

มีอุทาหรณ์ว่า ตาสํ–อหํ เป็น ตาสาหํ  ,    อริยสจฺจานํ–ทสฺสนํ เป็น อริยสจจฺานทสฺสนํ  .  

๓. กญฺญา (นางสาวน้อย) ซึ่งเป็น อา การันต์ในอิตถีลงิค์ มีวิธีแจกดว้ยวิภัตติท้ัง ๗ อย่างไรบ้าง?

๓. กญฺญา (นางสาวน้อย) 
เอก. พห.ุ

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 จัดบุรษุเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  จงเขียนวิภัตติหมวดกาลาติปัตติ เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. วิภตัติในอาขยาตนั้น จัดบุรุษเป็น ๓ คือ ปฐมบุรุษ มัธยมบุรุษ อุตตมบุรุษ.
กาลาติปัตติ ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. สฺสา สฺสํสุ
ม. สฺเส สฺสถ
อุ. สฺสํ สฺสามฺหา

๕. กิริยากิตกต์่อไปน้ี คือ ภุตฺตวา, ปกกฺนฺโต, อารพฺภ แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?

๕. ภุตตฺวา แปลวา่ กินแล้ว  มาจาก ภุชฺ ธาตุ ในความกิน  ตวนฺตุ ปัจจัย เอาที่สุดธาตุเป็น ต.
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ปกฺกนฺโต แปลวา่ หลีกไปแล้ว  มาจาก ป บทหน้า กมฺ ธาตุ ในความก้าวไป  ต ปัจจัย ธาตุมี มฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า 
แปลง ต เป็น นฺต แล้วลบที่สุด ธาตุ.

อารพฺภ แปลวา่ ปรารภแล้ว  มาจาก อา บทหน้า รภฺ ธาตุ ในความเริ่ม ตฺวา  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย  
ธาตุมี ภฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น พฺภ.

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ
ข. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา
ค. พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ
ง. นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก
จ. วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภกิฺขุ)

๖. ก. ปจฺฉาภตฺตํ ชื่อ นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส  .  
ข. จตทฺุทิสํ ชื่อ สมาหารทิคุสมาส  .  
ค. พุทธฺรตนํ ชื่อ อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส.
ง. อปุตฺตโก ชื่อ น บุพพบท พหุพพิหิสมาส  .  
จ. วตีราโค ชื่อ ปัญจมีพหุพพิหิสมาส  .  

๗. ในพหุลตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ปูชนีโย, จกฺขุมา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในพหุลตัทธติมีปัจจัย ๑ ตัว คือ อาลุ.
ปูชนีโย ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
จกฺขุมา ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
โกสลฺลํ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตทัธิต.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. อักขรวิธี วา่ด้วยอกัษร จัดเป็น…………..คือ…………………..
ข. เสียงกด็ี ตัวหนังสือก็ดี ช่ือว่า……………แปลว่า………………

๑. ก. อักขร วิธวี่าด้วยอักษร จดัเป็น ๒ คือ ๑  )   สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษร ที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐาน  
กรณ์  ๒  )   สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  .

ข. เสียงก็ดี ตัวหนังสือก็ดี ชื่อวา่ อกัขระ แปลวา่ ไมรู่้จักสิ้น และ ไม่เป็นของแข็ง.

๒. สัญโญโค ในพยัญชนสนธิ แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  เอตทโวจ, อิธปฺปโมทติ ตัดและต่ออย่างไร?

๒. สัญโญโค ในพยัญชนสนธิแบ่งเป็น ๒ คือ ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน และ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.

เอตทโวจ  ตัดเป็น เอตํ–อโวจ  ถ้ามีนิคคหิตอยู่หน้า สระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิตเป็น ท  ต่อเป็น เอตทโวจ,

อิธปฺปโมทต ิ ตดัเป็น อธิ–ปโมทติ  ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน ต่อเป็น อธิปฺปโมทติ.

๓. อะไรจัดเป็นนามนาม?  แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  และนามนามน้ัน เป็นได้กี่ลิงค์?

๓. นามที่เป็นชื่อของคน สัตว์ ที่ สิ่งของ จัดเป็นนามนาม.  แบ่งออกเป็น ๒ คือ สาธารณนาม อสาธารณนาม.

และนามนามน้ัน  ๑) เป็นลิงค์เดียว คือ จะเป็นปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์ ก็อย่างเดียวบ้าง  
๒) เป็น ๒ ลิงค์ คือ  (๑) ศัพทอ์ันเดียว มรีูปอย่างเดียวเป็นได้ ๒ ลิงค์  หรือ (๒) มูลศพัท์ เป็นอันเดียว เปลี่ยนแต่สระที่สดุ
ให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ตา่งลิงค์กันบ้าง เช่น อคาโร อคารํ เรือน, อรหา หรอื อรหํ อรหนฺตี พระอรหันต์ เป็นต้น

๔. ธาตุน้ันท่านรวบรวมจัดไว้เป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?  ธาตุเหล่าใดเรียกว่า สกมัมธาตุ และ อกัมมธาตุ?

๔. ธาตุน้ันทา่นรวบรวมจดัไว้เป็น ๘ หมวด คือ หมวด ภู  ,   รธฺุ  ,   ทวิฺ  ,   สุ  ,   กี  ,   คหฺ  ,   ตนฺ  ,   และหมวด จรฺุ ธาตุ  .

ธาตุเหล่าใดเรียกหากรรม ธาตุเหล่าน้ัน เรียกว่าสกัมมธาตุ ธาตุมกีรรม,

ธาตุเหล่าใดไมต่้องเรียกหากรรมคือสิ่งอันบุคคลพึงทํา ธาตุเหล่าน้ัน เรียกวา่ อกัมมธาตุ ธาตุไม่มกีรรม.

๕. จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป และสาธนะมาด้วย

ก. สิกฺขิยตีติ สกิฺขา
ข. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู

๕. ก. สิกฺขิยตีติ สิกฺขา  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.
(ธรรมชาติใด) อันเขาศกึษา เหตุน้ัน (ธรรมชาติน้ัน) ชื่อวา่ อันเขาศกึษา 
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ข. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู  เป็นกัตตรุูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
(ผู้ใด) ย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ผู้ถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ

๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ญาณํ จกฺขุ อิว ญาณจกฺขุ
ข. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา 
ค. อสฺเสน (ยตฺุโต) รโถ อสฺสรโถ
ง. ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ
จ. สห มจฺเฉเรน โย วตฺตตีติ สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ)

๖. ก. ญาณจกฺขุ   ช่ือ วิเสสโนปมบท อุปมานุตตรบท กัมมธารยสมาส 
ข. จตทฺุทิสา ชื่อ อสมาหารทคิุสมาส  .  
ค. อสฺสรโถ ชื่อ ตติยาตัปปุริสสมาส  .  
ง. ยาวชีวํ ชื่อ นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส  .  
จ. สมจฺเฉรํ ชื่อ สหบุพพบทพหุพพิหิสมาส  .  

๗. ในโคตตตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  ชุติมา, มาคโธ, โปริสฺสํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?

๗. ในโคตตตัทธติ มีปัจจัย ๘ ตัว คอื ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณกิ ณว เณร  .  
ชุติมา ลง มนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ
มาคโธ ลง ณ ปัจจัย ในราคาทติัทธติ
โปริสฺสํ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธติ.
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๑. พยัญชนะท่ีสุดวรรค ๕ ตวั อะไรบ้าง?  เกิดในฐานไหน?  และมีช่ือเรียกว่าอย่างไร?

๑. พยัญชนะท่ีสุดวรรค ๕ ตัว คือ ง ณ น ม  เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฐานของตนๆ และจมูก มีช่ือเรียกว่า สกัฏฐานนาสิกัฏฺฐานชะ.

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อคฺยาคารํ ตัดและต่ออย่างไร?

๒. ในสรสนธิได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๗ อย่าง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอกัษรใหม่  
วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รัสสัง ทําให้สั้น.

อคฺยาคารํ  ตัดเป็น อคฺคิ–อาคารํ  ถ้า อิ อยู่หน้า มีสระอยู่เบ้ืองหลัง แปลง อิ ตวัหน้าเป็น ย  
ถ้าพยัญชนะซ้อนกัน ๒ ตัว ลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหน่ึง  ตอ่เป็น อคฺยาคารํ.

๓. ครุ (ครู) ซึ่งเป็น อุ การันต์ในปุงลิงค์ มวีิธีแจกดว้ยวิภตัติท้ัง ๗ อย่างไรบ้าง?

๓. ครุ (ครู) 
เอก. พห.ุ

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. กิริยาศัพท์ใด ช่ือเหตุกัมมวาจก?  มีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร?  และในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ใด กลา่วสิ่งทีเ่ขาใช้ให้บุคคลทําคือแสดงว่าเป็นกิริยาของสิ่งน้ัน กริิยาศพัท์น้ันชื่อ เหตุกัมมวาจก.
มีอุทาหรณ์ว่า สามิเกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต  .   ข้าวสุก อันนาย ใชพ้่อครวั ให้หุงอยู่  .

และในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปัจจัย ๑๐ ตวัในกตัตุวาจก คือ   (  อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย  )   น้ันด้วย   
ลงเหตุปัจจัยคือ ณาเป ดว้ย  ลง ย ปัจจัยกับทั้ง อิ อาคม หน้า ย ดว้ย.
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๕. ต ปัจจัย ในกริิยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซึ่งมี รฺ หรือ สฺ เป็นท่ีสุดอยู่หน้า แปลง ต เป็นอะไรได้บ้าง?  
จงตอบพร้อมท้ังยกตัวอยา่งมาประกอบ

๕. ต ปัจจัยในกริิยากิตก์ เมื่อประกอบกับธาตุซ่ึงมี รฺ หรือ สฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า  แปลง ต เป็นดังน้ี 
ธาตุมี ร เป็นที่สุด  แปลง ต เป็น ณฺณ  แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น ชิณฺโณ  
ธาตุมี ส เป็นที่สุด  แปลง ต เป็น ฏฺฐ  แล้วลบที่สุดธาตุ เช่น ตุฏฺโฐ.

๖. อะไรช่ือว่าทิคุสมาส?  และทิคุสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?   จตุทฺทิสา, ปญฺจินฺทฺริยํ จัดเป็นอย่างไหน?

๖. กัมมธารยสมาส มีสังขยาอยู่ข้างหน้า ชื่อวา่ทิคุสมาส.   
ทิคุสมาสน้ัน มี ๒ อยา่ง คือ สมาหาร อสมาหาร
จตทฺุทิสา จัดเป็น อสมาหาร   ปญฺจินฺทริยํ จดัเป็น สมาหาร.

๗. ในอัพยยตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
เมธาวี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในอพัยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว คือ ถา ถํ

เมธาวี  ลง วี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต 
ว.ิ เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาวี.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะท่ี ๑ ท่ี ๒ ในวรรคท้ัง ๕ คือ……….. ๑๑ ตัวน้ี 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 ตัวน้ี เป็น อโฆสะ.
ข. สระอีก ๕ ตัว อื่นจากรัสสะ คอื อา อี อู เอ โอ ชื่อว่า ทีฆะ.

๒. ในพยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อภินนฺทุนฺติ และธมฺมญฺจเร ตัดและต่ออย่างไร?

๒. ในพยัญชนสนธิได้สนธิกิรโิยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

อภินนฺทุนฺต ิ ตดัเป็น อภินนฺทุํ  –  อิติ  นิคคหิตอยู่หน้า ลบสระเบ้ืองปลายได้บ้าง  แปลงนิคคหิต เป็น นฺ    ตอ่เป็น อภินนฺทุนฺติ

ธมฺมญฺจเร  ตัดเป็น ธมฺม–ํจเร  เมื่อมีพยัญชนะอยู่หลัง นิคคหิตอยู่หน้า  แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สดุวรรค  ต่อเป็น 
ธมฺมญฺจเร.

๓. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  ท่ีแบ่งแล้วน้ัน ชนิดไหน?  มีศัพท์อะไรบ้าง?  เป็นได้กี่ลิงค์?

๓. วิเสสนสัพพนามแบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม.
ศัพท์เหล่าน้ีคือ ย  ,   อญฺญ  ,   อญฺญตร  ,   อญฺญตม  ,   ปร  ,   อปร  ,   กตร  ,   กตม  ,   เอก  ,   เอกจฺจ  ,   สพพฺ  ,   กึ เป็นอนิยม   
ศัพท์เหล่าน้ีคือ ต  ,   เอต  ,   อิม  ,   อมุ เป็นนิยม  .   

วิเสสนสัพพนาม เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์  .  

๔. ข ฉ ส และ อาย อยิ ปัจจัย ในอาขยาต เป็นไปในความอะไร?   จงยกอุทาหรณ์ พร้อมท้ังคําแปลมาดดู้วย?

๔. ข ฉ ส ในอาขยาต เป็นไปในความปรารถนา  อุ  .   พุภุกฺขติ  ,   ชิฆจฺฉติ ปรารถนาจะกิน  ชิคึสติ ปรารถนาจะนําไป  
อาย อิย เป็นไปในความประพฤติ  อุ  .   จริายติ ประพฤติช้าอยู่  ปุตฺติยติ ย่อมประพฤติให้เป็นเพียงดังบุตร  .  

๕. ในกริิยากิตก์ แบ่งกาลไว้เป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?    
สาวโก ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๕. ในกิริยากิตก์ แบ่งกาลไว้เป็น ๒ คือ ปัจจุบันกาล อดตีกาล.

สาวโก  ลง ณฺวุ ปัจจัย เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ 
ว.ิ สุณาตีติ สาวโก.
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๖. วิเสสนบุพพบท กับ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส มีลักษณะต่างกันอย่างไร?  
อนฺโตปาสาทํ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. มีลักษณะต่างกันอยา่งน้ีคือ วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส  มีบทวิเสสนอยู่ต้น บทประธานอยู่ข้างหลัง.
ส่วนวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส  มีบทวิเสสนะอยู่หลัง บทประธานอยู่หน้า.

อนฺโตปาสาทํ เป็นนิปาตปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส 
ว.ิ ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
นาวิโก, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในเสฏฐตัทธิตมีปัจจัย ๕ ตัว คอื ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ.

นาวิโก  ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต 
ว.ิ นาวาย ตรตีติ นาวิโก.

โกสลฺล ํ ลง ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธติ 
ว.ิ กุสลสฺส ภาโว โกสลฺล.ํ
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. พยัญชนะ ๘ ตวัน้ี คือ …………………… เรียกว่า อวรรค เพราะ………………
ข. เอ เกดิใน ๒ ฐาน คือ …………………… เรยีกวา่…………………….

๑. ก. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อ เรียกว่า อวรรค เพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกิด.
ข. เอ เกิดใน ๒ ฐานคือ คอและเพดาน เรียกวา่ กณัฐตาลชุะ.

๒. สนธิ มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  โนเหตํ และ อิธปฺปโมทติ ตัดและต่ออยา่งไร?

๒. สนธิมี ๓ คือ ๑  )   สรสนธิ ต่อสระ  ๒  )   พยัญชนสนธิ ต่อพยัญชนะ  ๓  )   นิคคหิตสนธิ ต่อนิคคหิต  .

โนเหตํ  ตัดเป็น โนหิ–เอตํ  ลบสระหน้าคอื อิ ท่ีสุดแห่งศัพท์ โนหิ เสีย  ตอ่เป็น โนเหตํ.
อิธปฺปโมทติ  ตัดเป็น อธิ–ปโมทติ  ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน  ตอ่เป็น อิธปฺปโมทติ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในบาลีภาษาน้ัน ท่านแบ่งเป็นลิงค์ไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. ศัพท์เช่นไร เรียกว่า อัพยยศัพท์?  และแบ่งเป็นอะไรบ้าง?

๓. ก. บาลีภาษา แบ่งเป็นลิงค์ไว้ ๓ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อติถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมิใช่เพศ
หญิง.

ข. ศัพทพ์วกหน่ึงจะแจกด้วยวิภัตติทั้ง ๗ แปลงรูปไปต่างๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดียว 
ศัพท์เหล่าน้ีเรียกวา่ อพัยยศัพท์.  แบ่งเป็น อุปสัค นิบาต ปัจจัย.

๔. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าอาขยาต?  ในอาขยาตน้ัน ท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง?  
จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. ศพัท์กลา่วกริิยา คือความทําเป็นต้นว่า ยืน เดิน น่ัง นอน กิน ดื่ม ทํา พดู คดิ ชื่อว่า อาขยาต.

ในอาขยาตน้ันท่านประกอบด้วย วิภตัติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายเน้ือความให้ชดัเจน.
อัชชัตตนี  ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. อี อุ
ม. โอ ตฺถ
อุ. อึ มฺหา



ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒  พ.ศ.๒๕๕๙ (๒) • หน้า ๖๑

๕. กิริยากิตก์ คือ วจนียํ และ กุทฺโธ แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูปและสาธนะมาด้วย

ก. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.
ข. สรติ เอตายาติ สติ.

๕. วจนียํ แปลวา่ อันเขาพึงกล่าว  มาจาก วจ ธาตุ ในความกลา่ว อนีย ปัจจัย
กุทฺโธ แปลวา่ โกรธแล้ว  มาจาก กธฺุ ธาตุ ในความโกรธ ต ปัจจัย.

ก. สยนฺติ เอตฺถาติ สยนํ.  ยุ ปัจจัย กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ.
(เขา ท.) ย่อมนอนในที่น่ัน เหตุน้ัน (ที่น่ัน) ชื่อวา่เป็นที่นอน (แห่งเขา ท.) 

ข. สรติ เอตายาติ สต.ิ  ติ ปัจจัย กัตตุรูป กรณสาธนะ.
(ชน) ย่อมระลึกดว้ยธรรมชาติน่ัน เหตุน้ัน (ธรรมชาติน่ัน) ชื่อว่าเป็นเหตุระลึก (แห่งชน)

๖. อะไรเรียกว่า ลุตตสมาส และ อลุตตสมาส?   
สนฺตจิตฺโต (ภกิฺขุ) เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลมาด้วย

๖. สมาสที่ลบวิภัตติเสียแล้ว เรียกวา่ ลตุตสมาส    สมาสที่มิได้ลบวิภตัติ เรียกว่า อลุตตสมาส.

สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ) เป็นฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส 
ว.ิ สนฺตํ จิตฺตํ ยสฺส,  โส สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ).  จิตของภิกษุใด ระงับแล้ว ภิกษุน้ัน ชื่อว่า มจีิตระงับแล้ว.

๗. ในปูรณตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  มานุสโก, โภคี ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในปูรณตัทธติ มีปัจจัย ๕ ตัว คอื ติย ฐ ถ ม อ.ี

มานุสโก  ลง กณฺ ปัจจัย ในสมุหตัทธติ 
ว.ิ มนุสฺสานํ สมุโห มานุสโก

โภคี  ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธติ 
ว.ิ โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. วจีวิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น………….ส่วน คือ……………………..
ข. สระน้ัน จัดเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ…………………………………………..

๑. ก. วจวีิภาค แบ่งคําพูดออกเป็น ๖ สว่น  คือ นาม อพัยยศพัท์ สมาส ตทัธิต อาขยาต กติก์.
ข. สระน้ันจัดเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ อ อา เรียกว่า อวัณณะ  .     อิ อี เรียกวา่ อวิัณณะ  .    อุ อู เรียกวา่ อวุัณณะ  

๒. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. สาธุ–อิติ สนธิเป็น……………………………………….
ข. อคฺคิ–อาคารํ สนธิเป็น……………………………………….
ค. จตฺตาโรเม ตัดบทเป็น…………………………………….
ง. เอตทโวจ ตดับทเป็น…………………………………….
จ. วิกาโร แบ่งเป็น ๒ คือ ………………………………………………

๒. ก. สาธุ–อิติ สนธิเป็น สาธูติ.
ข. อคฺคิ–อาคารํ สนธิเป็น อคฺยาคาร.ํ
ค. จตตฺาโรเม ตดับทเป็น จตฺตาโร–อิเม.
ง. เอตทโวจ ตัดบทเป็น เอตํ–อโวจ.
จ. วิกาโร แบ่งเป็น ๒ คือ วิการในเบ้ืองต้น  วกิารในเบ้ืองปลาย.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามเช่นไร จัดเป็นสาธารณนาม?
ข. อิตถีลงิค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวตุิ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?
ง. อายต,ึ หนฺท เป็นนิบาตบอกอะไร?
จ. โต ปัจจัย เป็นเครื่องหมายวิภตัติอะไร?

๓. ก. นามที่ทัว่ไปแก่คน  ,   สัตว์  ,   ที่  ,   อื่นได้  เหมือนคําว่า มนุสฺโส มนุษย์  ตริจฺฉาโน สตัว์ดริัจฉาน   
นครํ เมือง เป็นต้น  จัดเป็นสาธารณนาม.

ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู.
ค. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะและอิตถีลิงค์ อยา่งเดียว.
ง. อายตึ เป็นนิบาตบอกกาล,   หนฺท เป็นนิบาตบอกความเตือน.
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จ. โต ปัจจัย เป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตติ และ ปัญจมีวิภตัติ.

๔. วิภัตติอาขยาตน้ัน ท่านจําแนกไว้เพ่ือเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไร?  จัดเป็นกี่หมวด? อะไรบ้าง?

๔. วิภัตตอิาขยาตน้ัน 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 รูปและสาธนะมาด้วย

ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.
ข. ทุกฺเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ.

๕. ผู้ทําๆ ด้วยสิ่งใด ศพัท์ที่เป็นชื่อของสิ่งน้ัน  เป็นต้นว่า พนฺธนํ วตัถุเป็นเครื่องผูก  ปหรณํ วัตถุเป็นเครื่องประหาร 
วิชฺฌนํ วัตถุเป็นเครื่องไช ชื่อว่า กรณสาธนะ.

ก. วิชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู.  ลง รู ปัจจัย เป็นกัตตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
(ผู้ใด) ย่อมรูว้ิเศษโดยปกติ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ผู้รูว้ิเศษโดยปกติ 

ข. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ.  ลง ข ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ.
(จติใด) อันเขารกัษาได้โดยยาก เหตุน้ัน (จติน้ัน) ชื่อวา่อันเขารกัษาไดโ้ดยยาก 

๖. สมาสเช่นไร ช่ือว่าพหุพพิหิสมาส?  และพหุพิหิสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ติโลกํ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. สมาสอย่างหน่ึง มีบทอื่นเป็นประธาน ชื่อวา่ พหุพพิหิสมาส.  มี ๖ อยา่ง คือ ทุติยาพหุพพิหิ  ,   ตติยาพหุพพิหิ  ,   
จตตุถีพหุพพิหิ  ,   ปัญจมีพหุพพิหิ  ,   ฉัฏฐีพหุพพิหิ  ,   สัตตมีพหุพพิหิ  .

ติโลก ํเป็น สมาหารทิคุสมาส 
ว.ิ ตโย โลกา ติโลกํ.  โลก ๓.

๗. ภาวตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?    กายกิํ, โสวณฺณมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในภาวตัทธติ มีปัจจัย ๖ ตัว คือ ตฺต ณฺย ตตฺน ตา ณ กณฺ.

กายิก ํ ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต  
ว.ิ กาเยน กตํ กมฺมํ กายิกํ  หรือ  
ว.ิ กาเย วตตฺตีติ กายกิํ.

โสวณฺณมย ํ ลง มย ปัจจัย ในปกติตัทธิต 
ว.ิ สุวณฺเณน ปกตํ โสวณฺณมยํ  หรือ 
ว.ิ สุวณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมยํ.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

อักขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว คือ……………………………….. ๘ ตัวน้ี ช่ือ สระ  
………………………………………………………………………………………….. ๓๓ ตัวน้ี ช่ือ พยัญชนะ

๑. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว 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 ตัวน้ี ชือ่ พยัญชนะ.

๒. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. โนหิ–เอตํ สนธิเป็น………………………
ข. ธมฺมํ–จเร สนธิเป็น………………………
ค. มฺยายํ ตัดบทเป็น…………………………
ง. ตาสาหํ ตดับทเป็น…………………………
จ. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ คือ…………………………………

๒. ก. โนหิ–เอตํ สนธิเป็น โนเหต.ํ
ข. ธมฺม–ํจเร สนธิเป็น ธมฺมญฺจเร.
ค. มฺยายํ ตัดบทเป็น เม–อยํ.
ง. ตาสาหํ ตดับทเป็น ตาสํ–อหํ.
จ. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ท่านแบ่งเป็นลิงค์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าสังขยา?
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. อุปริ, เสยยฺถา เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. นามศพัท์ท่านแบ่งเป็น ๓ ลิงค์ คือ ปุงลิงค์ เพศชาย  อิตถีลิงค์ เพศหญิง  นปุงสกลิงค์ มิใช่เพศชายมิใช่เพศ
หญิง  .  

ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์ ๓ คือ อ อิ อุ.
ค. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม   ชื่อวา่สังขยา.
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม.
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จ. อุปริ เป็นนิบาตบอกท่ี่     เสยฺยถา เป็นนิบาตบอกอุปมาอุปไมย.

๔. วัตตมานา บอกกาลอะไร?  แปลวา่อะไร?  จงเขียนวิภัตติอาขยาตหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรสัสบทมาดู

๔. วัตตมานา บอกปัจจุบันกาล.  ปัจจุบันแท้ แปลวา่ อยู่   ปัจจุบันใกล้อดีต แปลวา่ ย่อม  ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า จะ.

ปัญจมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม

๕. กิริยากิตก์ คือ รุนฺโน และ ปมชฺช แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูป และสาธนะมาด้วย

ก. หิตํ กโรตีติ หิตกฺกโร.
ข. ทุสฺสติ เตนาติ โทโส.

๕. รุนฺโน แปลว่า ร้องไห้แล้ว  มาจาก รุทฺ ธาตุในความร้องไห้  ต ปัจจัย  ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น นฺน  
แล้วลบที่สุดธาต.ุ

ปมชฺช แปลว่า ประมาทแล้ว  มาจาก ป บทหน้า  มทฺ ธาตุ ในความประมาท  ตูนาทิปัจจัย  แปลง ตูนาทิปัจจัย เป็น ย 
เอา ย กับที่สุดธาตุ เป็น ชฺช.

ก. หิตํ กโรตตีิ หิตกฺกโร.  อ ปัจจัย กตัตรุูป กัตตุสาธนะ.
(ผู้ใด) ย่อมทําซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ทําซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล 

ข. ทุสฺสติ เตนาติ โทโส.  ณ ปัจจัย กตัตรุูป กรณสาธนะ.
(ชน) ย่อมประทุษร้าย ด้วยกิเลสน้ัน เหตุน้ัน กิเลสน้ัน ชื่อวา่เป็นเหตุประทุษร้าย (แห่งชน) 

๖. อะไรช่ือว่า ตัปปุริสสมาส?  และตัปปุริสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปตฺตจีวรํ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู

๖. นามศัพท์มี อํ วิภัตติเป็นต้นในที่สุด ย่อเข้าดว้ยบทเบ้ืองปลาย ชื่อวา่ตัปปุริสมาส.
มี ๖ อย่าง คือ ทตุิยาตัปปุริสะ  ,   ตติยาตัปปุริสะ  ,   จตุตถีตัปปุริสะ  ,   ปัญจมีตัปปุริสะ  ,   ฉัฏฐีตัปปุริสะ  ,   สตัตมีตัปปุริสะ  .

ปตฺตจีวรํ  เป็น สมาหาร ทวันทวสมาส 
ว.ิ ปตฺโต จ จวีรญจฺ ปตฺตจีวรํ.
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๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปจฺฉิโม, คุณวา ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย
ปจฺฉิโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทิตัทธิต. 
ว.ิ ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม.

คุณวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธติ. 
ว.ิ คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

อักขระท่ีใช้ในบาลีภาษาน้ัน ๔๑ ตัว คือ …………………… ๘ ตัวน้ี ช่ือ สระ,  
……………………………………………………………………………… ๓๓ ตัวน้ี ช่ือ พยัญชนะ.

๑. อกัขระที่ใช้ในบาลีภาษาน้ัน 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 ณ  ,   ต ถ ท ธ น  ,   ป ผ พ ภ ม  ,   ย ร ล ว ส ห ฬ อ   ๓๓ ตัวน้ี ช่ือ พยัญชนะ.

๒. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. วิทูนํ–อคฺคํ สนธิเป็น………………………
ข. ยสฺส–อินฺทฺริยานิ สนธิเป็น……………………
ค. ตฺยาหํ ตัดบทเป็น……………………………
ง. ปจฺจตฺตญฺเญว ตัดบทเป็น……………………………
จ. สัญโญโค แบ่งเป็น ๒ คือ………………………

๒. ก. วิทูนํ–อคฺคํ สนธิเป็น วิทูนคฺค.ํ 
ข. ยสฺส–อินฺทรฺิยานิ สนธิเป็น ยสฺสินฺทฺริยานิ.
ค. ตฺยาหํ ตัดบทเป็น เต–อหํ.
ง. ปจฺจตตฺญฺเญว ตดับทเป็น ปจฺจตตฺํ–เอว.
จ. สัญโญโค แบ่งเป็น ๒ คอื ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน และ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกัน.

๓. จงตอบคําถามดังต่อไปน้ี

ก. คุณนาม แบ่งออกเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง?
ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ศัพท์เหล่าน้ี คือ ต, เอกจฺจ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทไหน?
ง. สเจ, วิย เป็นนิบาตบอกอะไร?
จ. ฉพฺพีสต,ิ เอกูนปญฺญาส แปลว่าอะไร?

๓. ก. คุณนาม แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ วิเสส อตวิิเสส
ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์ ๓ คือ อ อิ อุ.
ค. ต เป็นสัพพนามประเภทปุริสสพัพนามและวิเสสนสัพพนาม 

เอกจฺจ, อมุ เป็นสัพพนามประเภทวิเสสนสัพพนาม.
ง. สเจ เป็นนิบาตบอก ปริกัป วิย เป็นนิบาตบอก อุปมาอุปไมย.



หน้า ๖๘ • พ.ศ.๒๕๖๑ ปัญหาและเฉลย วิชาบาลไีวยากรณ์ ป.ย.๑-๒

จ. ฉพฺพีสติ แปลว่า ๒๖   เอกูนปญฺญาส แปลวา่ ๔๙.

๔. อะไรจัดเป็นวาจก?  แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?  จงเขียนวิภัตติหมวดสตัตมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. กริิยาศพัท์ที่ประกอบด้วย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ   (  ปัจจัย  )   ดังน้ี จดัเป็น วาจก.
แบ่งเป็น ๕ คือ กตัตวุาจก กัมมวาจก ภาววาจก เหตุกตัตวุาจก เหตุกัมมวาจก.

สตัตมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. เอยฺย เอยฺยุํ
ม. เอยฺยาสิ เอยฺยาถ
อุ. เอยฺยามิ เอยฺยาม

๕. กิริยากิตก์ คือ ติณฺโณ และ ปคฺคยฺห แปลวา่อย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัย รูป และสาธนะด้วย.

ก. หิตํ กโรตีติ หิตกฺกโร.  
ข. สรติ เอตายาติ สติ (ธมฺมชาติ).

๕. ติณฺโณ  แปลวา่ ข้ามแล้ว  มาจาก  ตรฺ ธาตุ ในความข้าม  ต ปัจจัย  ธาตุมี รฺ เป็นที่สดุอยู่หน้า แปลง ต เป็น ณฺณ 
แล้วลบที่สุดธาต.ุ
ปคฺคยฺห  แปลวา่ ประคองแล้ว  มาจาก ป บทหน้า  คหฺ ธาตุ ในความประคอง  ตวฺา ปัจจัย  
อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย   ธาตุมี ห เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห.

ก. หิตํ กโรตตีิ หิตกฺกโร.  อ ปัจจัย กตัตรุูป กัตตุสาธนะ. 
(ผู้ใด) ย่อมทํา ซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ ผู้ทําซ่ึงประโยชน์เกื้อกูล

ข. สรติ เอตายาติ สต ิ(ธมฺมชาติ).  ติ ปัจจัย กัตตุรูป กรณสาธนะ.
(ชน) ย่อมระลึก ด้วยธรรมชาติน่ัน เหตุน้ัน (ธรรมชาติน่ัน) ชื่อวา่ เป็นเหตุระลึก (แห่งชน)

๖. อะไรช่ือตัปปุริสมาส?  ตัปปุริสมาสน้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง?    ราชปุตฺโต เป็นสมาสอะไร?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๖. นามศัพท์มี อ วิภัตติเป็นต้น ในที่สดุ ทา่นย่อด้วยบทเบ้ืองปลาย ชื่อตัปปุริสมาส.
มี ๖ อย่าง คือ ทตุิยาตัปปุริสะ  ,   ตติยาตัปปุริสะ  ,   จตุตถีตัปปุริสะ  ,   ปัญจมีตัปปุริสะ  ,   ฉัฏฐีตัปปุริสะ  ,   สตัตมีตัปปุริสะ  .

ราชปุตฺโต เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
ว.ิ รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต  บุตรของพระราชา. 

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
กจฺจายโน, โภคี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงตั้งวิเคราะห์มาดู.

๗. ในเสฏฐตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ.
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กจฺจายโน  ลง ณายน ปัจจัย ใน โคตตตัทธติ
ว.ิ กจฺจสฺส อปจฺจํ กจฺจายโน.

โภคี  ลง อี ปัจจัย ใน ตทัสสัตถิตัทธิต
ว.ิ โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี.
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

อักขระท่ีเหลือจากสระ มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นท่ีสุด ช่ือ……………………….… แปลว่า…………………  
มี……..ตัว  แบ่งเป็น…..พวก คือ………………..

๑. อกัขระที่เหลือจากสระ มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุด ชื่อ พยัญชนะ แปลวา่ ทําเน้ือความให้ปรากฏ 
มี ๓๓ ตัว แบ่งเป็น ๒ พวก คือ วรรค อวรรค

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์เท่าไร? อะไรบ้าง?  อถขฺวสฺส ตดัและต่ออย่างไร?

๒. ในสรสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๗ อยา่ง คือ โลโป ลบ  อาเทโส แปลง  อาคโม ลงตัวอักษรใหม่  
วิกาโร ทําให้ผิดจากของเดิม  ปกติ ปกติ  ทีโฆ ทําให้ยาว  รสฺส ทําให้ส้ัน  .      

อถขฺวสฺส  ตดัเป็น อถโข–อสฺส   เอา โอ ที่ อถโข เป็น ว   ต่อเป็น อถขฺวสฺส.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์ แบ่งออกเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. อิตถีลงิค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ศัพท์เหล่าน้ี คือ ตุมฺห, ย, กึ  เป็นสัพพนามประเภทไหน?
ง. อุทฺธํ, ตคฺฆ เป็นนิบาตบอกอะไร?
จ. ปกติสังขยา กับปูรณสังขยา ต่างกันอย่างไร?

๓. ก. นามศพัท์ แบ่งออกเป็น ๓ คือ นามนาม  คุณนาม  สพัพนาม  .  
ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู.
ค. ตุมฺห เป็นสัพพนามประเภทปุริสสัพนาม 

ย, กึ เป็นสัพพนามประเภทวิเสสนสัพพนาม.
ง. อุทฺธํ เป็นนิบาตบอกที่   ตคฺฆ เป็นนิบาตบอกความเตือน.
จ. ปกติสังขยา นับโดยปกติเป็นต้นว่า หน่ึง สอง สาม สี่ ห้า สําหรับนับนามนามให้รู้วา่มีประมาณเท่าใด  

ส่วนปูรณสังขยา สําหรับนับนามนามท่ีเต็มในท่ีน้ันๆ คือ นับเป็นช้ันๆ เป็นต้นว่า ท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ท่ีห้า  .      

๔. ในอาขยาตแบ่งกาลท่ีเป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  จะรู้จักกาลได้ต้องหมายรู้ด้วยอะไร?  
จงเขียนวิภัตติหมวดอัชชัตตนี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู.

๔. ในอาขยาตแบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ คือ  ๑  )   ปัจจุบันกาล กาลที่เกดิข้ึนเฉพาะหน้า  ๒  )   อดตีกาล กาลที่ล่วงแล้ว    
๓  )   อนาคตกาล กาลที่ยังไม่มาถึง    
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จะรูจ้ักกาลได้ต้องหมายรู้ดว้ยวิภตัติ.

อัชชัตตนี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. อี อุ
ม. โอ ตฺถ
อุ. อึ มฺหา

๕. ปัจจัยในกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่พวก? อะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกถึงอะไร?  
กตฺตา ลงปัจจัยอะไร?  เป็นรูปและสาธนะอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

๕. ปัจจัยในกิริยากิตก์ แบ่งเป็น ๓ พวก คอื
กิตปัจจัย: อนฺต, ตวนฺตุ, ตาวี
กิจจปัจจัย: อนีย, ตพพฺ
กิตกิจจปัจจัย: มาน, ต, ตูน, ตวฺา, ตฺวาน.

อนฺต, มาน บอกปัจจุบันกาล
ตวนฺตุ, ตาวี, มาน, ต, ตูน, ตวฺา, ตฺวาน บอกอดีตกาล
อนีย, ตพพฺ บอกความจําเป็น

กตฺตา  ลง ตุ ปัจจัย
เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ 
ว.ิ กโรตีติ กตตฺา.  (ผู้ใด) ย่อมทํา  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ทํา   

เป็นกัตตุรูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ 
ว.ิ กโรติ สีเลนาติ กตฺตา.  (ผู้ใด) ย่อมทํา โดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ทําโดยปกติ.   

๖. อะไรช่ือกัมมธารยสมาส?  และกัมมธารยสมาสน้ัน มีเท่าไร?  
ทิพฺพจกฺขุ เป็นสมาสอะไร?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดู.

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

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

ทิพฺพจกฺขุ เป็น วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส
ว.ิ ทิพพฺํ อวิ จกฺขุ ทิพพฺจกฺขุ จกัษุเพียงดังทพิย์.
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๗. ในตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?   คุณฺวา, พนฺธนียํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงต้ังวิเคราะห์มาดู.

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

คุณฺวา  ลง วนฺตุ ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
ว.ิ คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.

พนฺธนีย ํ ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
ว.ิ พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนีย.ํ
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ข. ฐานท่ีตั้งท่ีเกดิของอักขระ มี ๖ คือ ……………………………………………………
ค. อักขระ ๗ ตวัน้ี คือ ……………………………… เกิดท่ีฟัน เรยีกวา่ …………………………

๑. ก. ฐานทีต่ั้งที่เกิดของอักขระ มี ๖ คือ 
กัณฐะ คอ  ,   ตาลุ เพดาน  ,   มุทธา ปุ่มเหงือก  ,   ทันตะ ฟัน  ,   โอฏฐะ ริมฝีปาก  ,   นาสิกา จมกู  .

ข. อักขระ ๗ ตวัน้ี คือ ต ถ ท ธ น  ,   ล ส   เกิดทีฟ่ัน เรียกว่า ทันตชะ.

๒. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. จิรํ–ปวาสึ สนธิเป็น ……………………………
ข. พหุ–อาพาโธ สนธิเป็น ……………………………
ค. ตาสาหํ ตัดบทเป็น …………………………
ง. สาธูติ ตัดบทเป็น …………………………
จ. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตวั คือ …………………………

๒. ก. จิร–ํปวาสึ สนธิเป็น จริมฺปวาสึ 
ข. พหุ–อาพาโธ สนธิเป็น พหฺวาพาโธ 
ค. ตาสาหํ ตดับทเป็น ตาสํ–อหํ 
ง. สาธูติ ตดับทเป็น สาธุ–อิติ 
จ. พยัญชนะอาคม มี ๘ ตัว คอื ย ว ม ท น ต ร ฬ 

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามเช่นไร จัดเป็นอสาธารณนาม? 
ข. คําพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง? 
ค. ปูรณสังขยา ใช้สําหรับนับนามนามอย่างไร?
ง. ตุมฺห ศัพท์ จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?  ใช้สําหรับแทนช่ือใคร?
จ. ตาวเทว, อุทาหุ เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. นามที่ไม่ทัว่ไปแก่สิ่งอื่น  เหมือนคําว่า ทีฆาวุ กุมารชื่อทีฆาวุ เป็นต้น จดัเป็นอสาธารณนาม 
ข. คําพูดในบาลีภาษา จัดเป็นวจนะไว้ ๒ คือ  เอกวจนะ คําพดูสําหรับออกชือ่ของสิ่งเดียว   

พหุวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของที่มากกว่าสิ่งเดียว คือตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป
ค. ปูรณสังขยาน้ัน  สําหรับนับนามนามที่เต็มในที่น้ันๆ คือนับเป็นชั้นๆ  เป็นต้นว่า ท่ีหน่ึง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า 
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ง. ตุมฺห ศพัท์ จัดเป็นสัพพนาม ชนิดปุริสสพันาม  
ใช้สําหรับแทนชื่อคนทีพู่ดๆ กับคนใด สําหรับแทนชื่อคนน้ัน เช่น คําในภาษาของเราว่า ท่าน เจา้ สู เอง มึง 

จ. ตาวเทว เป็นนิบาตบอกปริจเฉท   อุทาหุ เป็นนิบาตบอกความถาม  

๔. กิริยาศัพท์ใดช่ือเหตุกัตตุวาจก?  มีอุทาหรณ์อย่างไร?  และในเหตุกัตตุวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. กริิยาศพัท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้คนอื่นทํา คือแสดงว่าเป็นกริิยาของผู้ใช้ให้คนอื่นทําน้ัน  กิริยาศัพท์น้ัน ชื่อเหตุกัตตุวาจก 
มีอุทาหรณ์ว่า สามิโก สูเทน โอทนํ ปาเจติ  .    นาย ยังพ่อครัว ให้หุงอยู่ ซ่ึงข้าวสกุ   
ในเหตกุัตตวุาจกน้ัน ลงปัจจัย ๔ ตวัคือ เณ ณย ณาเป ณาปย 

๕. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่ากัตตุสาธนะ?  และกัตตุสาธนะน้ันท่านบัญญัติให้แปลว่าอย่างไร?  

จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกปัจจัยรูปและสาธนะมาด้วย

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตตีิ ทุรกฺขํ.
ข. อาวสนฺติ เอตถฺาติ อาวาโส.

๕. ศพัท์ใดเป็นชื่อของผู้ทํา คือ ผู้ประกอบกิริยาน้ัน  เป็นต้นว่า กุมฺภกาโร ผู้ทําซ่ึงหม้อ ศัพท์น้ันชื่อว่า กัตตุสาธนะ 
และกัตตุสาธนะน้ันท่านบัญญัติให้แปลวา่ “ผู้…”  ,    ถ้าลงในอรรถแห่งตัสสีละ แปลว่า “ผู้…โดยปกติ”  1 

ก. ทุกฺเขน รกฺขิยตีติ ทุรกฺขํ.   กัมมรูป กัมมสาธนะ  ข ปัจจัย 
(จติใด) อันเขารกัษาได้โดยยาก เหตุน้ัน (จติน้ัน) ชื่อวา่อันเขารกัษาไดโ้ดยยาก  

ข. อาวสนฺติ เอตฺถาติ อาวาโส.   กตัตรุูป อธิกรณสาธนะ   ณ ปัจจัย
(ภิกษุ ท.) ย่อมอาศัยอยูใ่นประเทศใด เหตุน้ัน (ประเทศน่ัน) ชื่อวา่เป็นที่อาศัย (แห่งภิกษุ ท.)  

๖. อะไรช่ือว่า ทวันทวสมาส?  มีเท่าไร? อะไรบ้าง?  
อนฺโตปาสาทํ, อาคตสมโณ (อาราโม)  เป็นสมาสอะไร? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาด้วย 

๖. นามนามตั้งแต่ ๒ ศพัท์ข้ึนไป ทา่นย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่า ทวันทวสมาส  
มี ๒ อย่าง คือ สมาหารทวันทวสมาส อสมาหารทวันทวสมาส

อนฺโตปาสาทํ เป็น อพัยยีภาวสมาส (นิปาตปุพพกะ)
ว.ิ ปาสาทสฺส อนฺโต  อนฺโตปาสาทํ.

อาคตสมโณ (อาราโม) เป็น ทุติยาพหุพพิหิ
ว.ิ อาคตา สมณา ยํ,  โส อาคตสมโณ (อาราโม) 

1 นอกจากนี้ ยังมี สมาสรูป ตัสสีลสาธนะ เพิ่มเข้าบา้ง แปลว่า ผู้มีการ…เป็นปกติ
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๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
ปุริโม, ชนตา, โกสลฺลํ ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน?  จงเขียนรูปวิเคราะห์มาด้วย 

๗. ในชาตาทิตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ อิม  ,   อิย  ,   กิย   

ปุริโม  ลง อิม ปัจจัย ในชาตาทติัทธติ  
ว.ิ ปุเร ชาโต ปุริโม. 

ชนตา  ลง ตา ปัจจัย ในสมุหตัทธิต  
ว.ิ ชนานํ สมุโห ชนตา.

โกสลฺลํ  ลง ณฺย ในภาวตัทธติ  
ว.ิ กุสลสฺส ภาโว โกสลฺล.ํ 
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. กรณ์ท่ีทําอกัขระ มี ……… คือ ……………………………………………………
ข. พยัญชนะท่ีมีเสียงไม่ก้อง เรียกว่า …………… ได้แก่ พยัญชนะ …………………………………………………………

๑. ก. กรณ์ที่ทําอกัขระ 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. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปน้ี

ก. สทฺธา–อิธ สนธิเป็น …………………………
ข. ปจฺจจตฺตํ–เอว สนธิเป็น …………………………
ค. เอตทโวจ ตดับทเป็น …………………………
ง. อิจฺเจวํ ตัดบทเป็น …………………………
จ. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อย่าง คือ …………………………

๒. ก. สทฺธา–อธิ สนธิเป็น สทฺธธี.
ข. ปจฺจจตตฺํ–เอว สนธิเป็น ปจฺจตฺตญฺเญว.
ค. เอตทโวจ ตัดบทเป็น เอตํ–อโวจ.
ง. อิจฺเจวํ ตดับทเป็น อิต–ิเอวํ.
จ. ในพยัญชนสนธิ สัญโญโค มี ๒ อย่าง คือ ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปเหมือนกัน  ซ้อนพยัญชนะที่มรีูปไม่เหมือนกัน

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. นามศัพท์น้ัน แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. อิตถีลงิค์ มกีารันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ค. ปกติสังขยาตั้งแต่ไหนถึงไหน เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดยีว?
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
จ. อปฺเปว นาม, อมฺโภ เป็นนิบาตอะไร?

๓. ก. นามศพัท์น้ัน แบ่งเป็น ๓ คือ นามนาม คุณนาม สัพพนาม 
ข. อิตถีลิงค์ มีการันต์ ๕ คือ อา อิ อี อุ อู
ค. ปกติสังขยาตั้งแต่ เอกูนวีสต ิถึง อฏฺฐนวตุิ เป็นเอกวจนะอติถีลิงค์ อย่างเดียว
ง. วิเสสนสัพพนาม แบ่งเป็น ๒ คือ อนิยม นิยม



ปัญหาและเฉลย วชิาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.๑-๒  พ.ศ.๒๕๖๒ (๒) • หน้า ๗๗

จ. อปฺเปว นาม เป็นนิบาตบอกปริกัป    อมฺโภ เป็นนิบาตบอกอาลปนะ

๔. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอยา่งไร?   จงเขียนวิภัตติหมวดปัญจมี เฉพาะฝ่ายปรัสสบทมาดู

๔. วิภัตติหมวดกาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลว่า จัก…แล้ว  ,    ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า จัก…ได้แล้ว  

ปัญจมี ปรัสสบท
เอก. พหุ.

ป. ตุ อนฺตุ
ม. หิ ถ
อุ. มิ ม

๕. กิตกิจจปัจจัยในกิริยากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?  
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย

ก. ทาตพฺพนฺติ เทยฺยํ.
ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.

๕. กติกิจจปัจจัย ในกริิยากิตก์ คือ มาน ต ตูน ตฺวา ตวฺาน
มาน บอกปัจจุบันกาล     ต ตูน ตวฺา ตฺวาน บอกอดตีกาล

ก. ทาตพพฺนฺติ เทยฺยํ.  ลง ณฺย ปัจจัย เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ
(สิ่งใด) อันเขาพึงให้, เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อว่าอันเขาพึงให้

ข. กโรติ เตนาติ กรณํ.  ลง ยุ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ
(เขา) ย่อมทํา ด้วยสิ่งน้ัน, เหตุน้ัน (สิ่งน้ัน) ชื่อวา่เป็นเครื่องทํา (แห่งเขา) 

๖. อะไรช่ือว่า กัมมธารยสมาส? มีเท่าไร? อะไรบ้าง?   อนฺธวธิโร, ทิพฺพจกฺขุ จัดเป็นกมัมธารยสมาสชนิดไหน?

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

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

อนฺธวธิโร เป็น วิเสสโนภยบท    ทิพพฺจกฺขุ เป็น วิเสสโนปมบท

๗. ในสมุหตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
พนฺธนีย,ํ สุขี, อโยมยํ ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดดู้วย

๗. ในสมุหตทัธิต มีปัจจัย ๓ ตัว คือ กณ ณ ตา

พนฺธนีย ํ ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธิต
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ว.ิ พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนียํ

สุขี  ลง อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตทัธิต
ว.ิ สุขํ อสฺส อตฺถีติ สุขี

อโยมยํ  ลง มย ปัจจัย ในปกตติัทธติ
ว.ิ อยสา ปกตํ อโยมยํ  หรือ 
ว.ิ อยโส วิกาโร อโยมยํ
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๑. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่างต่อไปน้ี

ก. อักขระเบ้ืองต้น …… ตวั ต้ังแต่ อ จนถึง …… ช่ือ …………………………
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ………………….. เรียกว่า ………………

๑. ก. อักขระเบ้ืองต้น ๘ ตัว ต้ังแต่ อ จนถึง โอ ชื่อ สระ
ข. ว เกิดใน ๒ ฐาน คือ ฟันและริมฝีปาก เรียกว่า ทันโตฏฐชะ

๒. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

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

๒. ก. นิคคหิตสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ.
ข. เอตทโวจ  ตัดเป็น เอตํ–อโวจ  ถ้ามีนิคคหิตอยู่หน้า สระอยู่เบ้ืองปลาย แปลงนิคคหิตเป็น ท  ต่อเป็น เอตทโวจ,

โนเหตํ เป็นสรสนธ ิ ตดัเป็น โนหิ–เอตํ ลบสระหน้า คือ อิ ที่สดุแห่งศัพท์ โนหิ เสีย  ต่อเป็น โนเหตํ.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ข. นามท่ีแสดงลกัษณะของนามนาม แบ่งเป็นกี่ช้ัน? อะไรบ้าง? 
ค. ศัพท์มโนคณะ ซึง่มีวิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภตัติน้ัน คือเป็นอย่างไร?
ง. เอกูนวีสติ จนถึง อฏฺฐนวตุิ เป็นวจนะ และลิงค์อะไร?
จ. สัพพนามเป็นช่ือสําหรับใช้แทนอะไร?
ฉ. สมฺปต,ิ กจฺจิ  แปลว่าอย่างไร?  เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. นามที่แสดงลักษณะของนามนาม แบ่งเป็น ๓ ชั้นคือ ปกติ วิเสส อติวิเสส.
ข. ศัพท์มโนคณะ ซ่ึงมีวิธีแจกแปลกอยู่ ๕ วิภัตติน้ัน 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 อติถีลิงค์ อย่างเดียว.
ง. สัพพนามเป็นชื่อสําหรับใช้แทนนามนามที่ออกชือ่มาแล้ว เพือ่จะไม่ให้ซํ้าซาก ซ่ึงไม่เพราะหู
จ. สมฺปติ บัดเดี๋ยวน้ี  นิบาตบอกกาล   กจจฺิ แลหรือ นิบาตบอกความถาม

๔. กาลาติปัตติ บอกกาลอะไร? แปลว่าอย่างไร?  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่าอย่างไร?  จงยกอุทาหรณ์พร้อมท้ังแปลมาดู.

๔. กาลาติปัตติ บอกอนาคตกาลแห่งอดีต แปลว่า “จกั…แล้ว”  ถ้ามี อ อยู่หน้า แปลว่า “จกัได้…แลว้” 
อุ  .   โส เจ ยานํ ลภิสฺสา  ,   อคจฺฉิสฺสา  .    ถ้าว่า เขาจักได้แล้ว ซ่ึงยาน ไซร้  , (  เขา  )   จกัได้ไปแล้ว  .  
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๕. กิริยากิตก์ คือ ปมชฺช ติณฺโณ  แปลว่าอย่างไร?  สําเร็จรูปมาจากอะไร? 
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย

ก. ทมิตพฺโพติ ทมฺโม.
ข. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.
ค. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู.

๕. ปมชฺช ประมาทแล้ว (ป-มทฺ-ตวฺา)  ป บทหน้า  มทฺ ธาตุ ในความประมาท  ตฺวา ปัจจัย  อุปสัคอยู่หน้า แปลง ตวฺา 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. ทมิตพฺโพติ ทมฺโม  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ  ณฺย ปัจจัย
(ผู้ใด) อันเขาพึงทรมานได้ เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อวา่ อันเขาพึงทรมานได้.

ข. คจฺฉนฺติ เอตฺถาติ คติ.   เป็นกัตตรุูป อธิกรณสาธนะ ติ ปัจจัย.
(ชน ท.) ย่อมไป ในภูมิน่ัน เหตุน้ัน (ภูมิน่ัน) ชื่อวา่ เป็นที่ไป (แห่งชน ท.)

ค. ปารํ คจฺฉติ สีเลนาติ ปารคู  เป็นกัตตรุูป กตัตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ.
ผู้ใดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ เหตุน้ัน ผู้น้ัน ช่ือว่า ผู้ใดย่อมถึงซ่ึงฝั่งโดยปกติ

๖. สมาสในบาลีภาษา ว่าโดยกิจมีเท่าไร? อะไรบ้าง?  อนฺธวธิโร เป็นสมาสอะไร? 
จงตั้งวิเคราะห์พร้อมท้ังเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์น้ันมาดว้ย.

๖. สมาสว่าโดยกิจมี ๒ อยา่ง คือ สมาสที่ลบวิภตัติแล้วเรียกว่า ลุตตสมาส   สมาสที่ยังมิได้ลบวิภัตติเรียกว่า อลตุตสมาส

อนฺธวธิโร  เป็น วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส
ว.ิ อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร. 

วีตราโค  เป็น  ปัญจมีพหุพพิหิสมาส
ว.ิ วีโต ราโค ยสฺมา, โส วตีราโค (ภิกฺขุ).

พหินครํ  เป็น นิบาตปุพพก อัพยยีภาวสมาส
ว.ิ นครสฺส พหิ พหินครํ.

๗. ในตทัสสตัถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร? อะไรบ้าง?  
เตชสี, กายิก,ํ เอกาทสี ลงปัจจัยอะไร?  ในตัทธิตไหน? จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดดู้วย.

๗. ตทัสสัตถิตัทธิต มี ปัจจัย ๙ ตัว คือ วี ส สี อิก อี ร วนฺต มนฺตุ ณ.

เตชสี  ลง สี ปัจจัย ในตทัสสตัถิตัทธิต
ว.ิ เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชสี
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กายิก ํ ลง ณิก ปัจจัย ในตรัตยาทิตัทธิต
ว.ิ กาเยน กตํ กมฺมํ กายิกํ

เอกาทส ี ลง อี ปัจจัย ในปูรณตัทธิต
ว.ิ เอกาทสนฺนํ ปูรณี เอกาทสี
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พ.ศ.๒๕๖๓ (๒)

๑. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. อักขรวิธี วา่ด้วยอะไร? แบ่งเป็นเท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. พยัญชนะไหนบ้าง เรียกว่า อวรรค?  เพราะเหตุไรจึงเรียกว่าช่ืออย่างน้ัน?

๑. ก. อักขร วิธวี่าด้วยอักษร จัดเป็น ๒ คือ ๑  )   สมัญญาภธิาน แสดงชือ่อักษร ที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐาน  
กรณ์  ๒  )   สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคําอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน  .

ข. พยัญชนะ ๘ ตัวน้ี คอื ย ร ล ว ส ห ฬ  ํ  เรียกว่า อวรรค  เพราะไม่เป็นหมวดเป็นหมู่กันตามฐานกรณ์ที่เกิด 
จึงเรียกว่าชื่ออยา่งน้ัน.

๒. จงเติมคําท่ีถกูต้องลงในช่องว่าง ต่อไปน้ี

ก. จตฺตาโร–อิเม สนธิเป็น……………………
ข. ตาส–ํอหํ สนธิเป็น……………………
ค. สเมตายสฺมา ตัดบทเป็น…………………………………….
ง. ยถายิทํ ตัดบทเป็น…………………………………….
จ. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกริิโยปกรณ์ ๕ คือ …………………………………………

๒. ก. จตตฺาโร–อิเม สนธิเป็น จตตฺาโรเม
ข. ตาสํ–อหํ สนธิเป็น ตาสาหํ
ค. สเมตายสฺมา ตดับทเป็น สเมต–ุอายสฺมา
ง. ยถายิทํ ตดับทเป็น ยถา–อิทํ
จ. พยัญชนสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๕ คือ โลโป อาเทโส อาคโม ปกติ สัญโญโค.

๓. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ข. คําพูดในบาลีภาษา จัดเป็นวจนะไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?  
ค. นปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร? อะไรบ้าง?
ง. ศัพท์เช่นไร ช่ือว่าสังขยา? แบ่งเป็นอะไรบ้าง?
จ. กตรฺ, อมฺห  จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน?
ฉ. กถํ, อวิ  แปลวา่อย่างไร?  เป็นนิบาตบอกอะไร?

๓. ก. คําพูดในบาลีภาษา จัดเป็นวจนะไว้ ๒ คือ เอกวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของสิ่งเดียว 
พหุวจนะ คําพูดสําหรับออกชื่อของมากกว่าสิ่งเดียว คือตั้งแต่ ๒ สิ่งข้ึนไป.

ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์ ๓  คือ อ อิ อุ.
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ค. ศัพทท์ี่เป็นเครื่องกําหนดนับนามนาม   ชื่อวา่สังขยา   แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยา และปูรณสังขยา
ง. กตรฺ จัดเป็นวิเสสนสัพพนาม    อมฺห จัดเป็น ปุริสสพัพนาม.
จ. กถํ แปลว่า อยา่งไร  เป็นนิบาตบอกความถาม  แปลว่า โดยประการใด  เป็นนิบาตบอกประการ

อิว แปลวา่ เพียงดัง  เป็นนิบาตบอกอุปมาอุปไมย

๔. จงตอบคําถามต่อไปน้ี

ก. ในอาขยาต แบ่งกาลท่ีเป็นประธานไว้เท่าไร? อะไรบ้าง?
ข. กิรยิาศัพท์เช่นไร ช่ือ กัตตุวาจก?   และกัตตุวาจกน้ี ลงปัจจัยอะไรบ้าง?

๔. ก. ในอาขยาต แบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ คือ ๑  )   กาลที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเรียกวา่ ปัจจุบันกาล   
๒  )   กาลลว่งแล้วเรียกว่า อดีตกาล  ๓  )   กาลยังไม่มาถึงเรียกว่า อนาคตกาล  .

ข. กิริยาศัพท์ใดกล่าวผูท้ํา คอื แสดงวา่เป็นกิริยาของผู้ทําน้ันเอง กิริยาศัพท์น้ัน   ชื่อวา่ กตัตวุาจก. 
กัตตุวาจกน้ี ลงปัจจัย ๑๐ ตัว คือ อ เอ ย ณุ ณา นา ณฺหา โอ เณ ณย.

๕. กิตปัจจัย ในกิรยิากิตก์ คือปัจจัยอะไรบ้าง?  ปัจจัยไหนบอกกาลอะไร?
จงเขียนคําแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี พร้อมท้ังบอกรูป สาธนะ และปัจจัยมาด้วย

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจารี
ข. วิเนติ เตนาติ วินโย

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

ก. ธมฺมํ จรติ สีเลนาติ ธมฺมจาร ี กตัตรุูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่ง ตัสสีละ  ณี ปัจจัย.
(ผู้ใด) ย่อมประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ  เหตุน้ัน (ผู้น้ัน) ชื่อว่า ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ.

ข. วิเนติ เตนาติ วินโย.   อ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ
(บัณฑิต) ย่อมแนะนํา ด้วยอุบายน้ัน เหตุน้ัน (อุบายน้ัน) ชื่อวา่ เป็นเครื่องแนะนํา (ของบัณฑิต)

๖. อะไรช่ือว่าอัพยยีภาวสมาส?  และอัพยยีภาวสมาสน้ันมีเท่าไร? อะไรบ้าง? 
จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะห์ต่อไปน้ี

ก. ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน ขตฺติยมาโน.
ข. ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ.  

๖. สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่อวา่ อพัยยีภาวสมาส  มี ๒ คือ อุปสัคคปุพฺพกะ นิปาตปุพพกะ

ก. ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน ขตฺติยมาโน  เป็น สัมภาวนบุพพบทกัมมธารยสมาส
ข. ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถ.ํ  เป็น อุปสัคคปุพพกะ อพัยยีภาวสมาส 
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๗. ในตรตัยาทิตัทธิต และฐานตัทธิต มีปัจจัยอย่างละเท่าไร? อะไรบ้าง?  
สงฺฆิกํ, ทสฺสนีโย ลงปัจจัยอะไร? ในตัทธิตไหน?

๗. ในตรตัยาทติัทธติ มี ปัจจัย ๑ ตัว คอื ณิก ปัจจัย  และในฐานตัทธติ มี ปัจจัย ๑ ตัว คือ อีย ปัจจัย

สงฺฆิกํ  ลง ณิก ปัจจัย ในตรตัยาทติัทธติ
ทสฺสนีโย  ลง อีย ปัจจัย ในฐานตัทธติ
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	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)
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