
บาลีไวยากรณ์
บาลีไวยากรณ์  แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ 

๑. อกัขรวิธี  ว่าด้วยอกัษร จัดเป็น ๒ คือ 
สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษรที่เป็นสระ และพยัญชนะ พรอ้มทั้งฐานกรณ์  และ 
สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคำาอื่นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน 

๒. วจีวิภาค  แบ่งคำาพดูออกเป็น ๖ ส่วน คือ นาม อัพยยศัพท์ อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต  
๓. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วย การก   และ ประพันธ์ ผูกคำาพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาค ให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกัน
๔. ฉันทลกัษณ์  แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถาที่เป็นวรรณพฤทธิ์และมาตราพฤทธิ์

สมัญญาภธิาน
อักขระ
เสียงก็ดี ตัวหนังสือกด็ี ช่ือว่า อักขระ     อักขระ แปลว่า  ไม่รู้จักสิ้น, ไม่เป็นของแข็ง

อักขระในภาษาบาลีมี ๔๑ ตัว
แบ่งเป็นสระ ๘ ตัว คอื  อ อา  อิ อี  อุ อู  เอ โอ
แบ่งเป็นพยัญชนะ ๓๓ ตัว  คือ  กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ,  จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ,  ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ,  ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ, 
ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ,  ยฺ รฺ ลฺ วฺ สฺ หฺ ฬฺ  ำ

สระ
ในอักขระ ๔๑ ตัวนั้น อักขระเบื้องต้น ๘ ตัว  ตั้งแต่ อ ถึง โอ  ชื่อ สระ
สระออกเสียงได้ตามลำาพงัตนเอง และทำาพยัญชนะใหอ้อกเสยีงไดด้้วย

สระ ๘ ตัวนี้ ชื่อ นิสสัย  เพราะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะ (ในการออกเสียง)

สระ จดัเป็น รสัสะ-ทฆีะ  คร-ุลหุ  วรรณะ

สระ (ที่มีมาตราเบา๑) ๓ ตัว คือ  อ อิ อุ  ชื่อ รัสสะ เพราะมีเสียงสั้น  เชน่  อติ  ครุ
สระ ๕ ตัว คือ  อา อี อู  เอ โอ  ชื่อ ทีฆะ เพราะมีเสียงยาว  เช่น  ภาคี  เสโข

เฉพาะ เอ โอ  ถ้ามีพยัญชนะสังโยคซ้อนอยู่เบื้องหลัง ให้ออกเสียงเป็นรัสสะ๒  เช่น  เสยฺโย (เส็ย-โย)๓  โสตถิฺ (สด-ถิ)  
เอตถฺ (เอ็ด-ถะ)   เสฏฺฐี (เส็ด-)   โอฏฺโฐ (อด-โถ)  โหนฺติ (หน-ติ) 

๑ มาตราเบา หรือมาตราเร็ว (ลหุ ค. เร็ว, พลัน, เบา)
๒ ในคัมภีร์นิรุตติทีปนี มีอธิบายว่า เอ โอ ท่ีให้ออกเสียงเป็นรัสสะน้ัน ต้องมีสังโยคอยู่ในบทเดียวกัน และไม่ใช่พยัญชนะท่ีสุดวรรค งฺ ญฺ ณฺ นฺ มฺ หรือ ยฺ รฺ ลฺ วฺ

ฉะนั้น หากถือตามมติน้ี เอ โอ ในคำาว่า  โหนฺติ เทเสนฺโต เสยฺโย โสณฺโฑ จึงออกเสียงเป็นทฆีะตามปกติ
๓ คำาว่า เสยฺโย ไมอ่่านว่า เสย-โย (เช่นในคำาว่า เขาเอามือเสยผม) เพราะภาษาบาลีไม่มีสระเออ 

และไม่อ่านว่า ไส-โย เพราะเสียง “สระไอ” ในภาษาบาลีอักษรไทย เขียนด้วยสระ อ สะกดด้วย ยฺ  เช่น มยฺห ำ (ไม-หัง) อยฺโย (ไอ-โย)
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สระที่เป็นรัสสะล้วน ไม่มีพยัญชนะสังโยคหรือนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง ชื่อ  ลหุ  เพราะมีเสียงเบา เช่น  ปติ มนุิ
สระที่เป็นทีฆะ๑ และสระทีเ่ปน็รสัสะ ทีม่ีพยัญชนะสังโยคหรือนิคคหติอยูเ่บือ้งหลัง ชื่อ  ครุ  เพราะมีเสียงหนัก เชน่  

ภูปาโล เอสี; สาตฺถำ ตยฺาสสฺ; มนุสฺสินฺโท; โกเสยยํฺ๒

สระ จัดเป็น ๓ คู่ (ตามท่ีเกิดในฐานเดียวกัน)  คือ อ อา เรียก  อวัณณะ
อิ อี เรียก  อวิัณณะ
อุ อู เรียก  อวุัณณะ

เอ  โอ  เรียก สังยุตตสระ  เพราะผสมเสียงสระไว้ ๒ ตัว  คือ อ กับ อิ ผสมกนัเป็น เอ,   อ กับ อุ ผสมกันเป็น โอ๓

พยัญชนะ
อักขระ(ที่เหลือจากสระนั้น) ๓๓ ตัว มี กฺ เป็นต้น มีนิคคหติเป็นที่สุด ชื่อ พยญัชนะ 
(แปลว่า ทำาเนื้อความให้ปรากฏ)

พยัญชนะ(เหล่านี)้ ชื่อว่า นสิสิต  เพราะอาศัยสระจึงออกเสียงได้ และทำาเน้ือความของสระให้
ปรากฏชดัขึ้น๔  

พยัญชนะ ๓๓ ตัวน้ี จัดเป็น ๒ พวก คือ  วรรค และ อวรรค
พยัญชนะท่ีจัดเป็นพวกเดียวกันตามฐานกรณ์ (ที่เกิดที่ทำาเสียง) ชื่อว่า วรรค   มี ๒๕ ตัว  คือ

ก วรรค: กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ
จ วรรค: จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ
ฏ วรรค: ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ
ต วรรค: ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ
ป วรรค: ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ

พยัญชนะท่ีไม่เป็นพวกเดียวกัน ชื่อว่า อวรรค  มี ๘ ตัว  คอื  ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  สฺ  หฺ  ฬฺ  _ำ

พยัญชนะคือ  ำ (ออกเสียงว่า ‘อัง’)  เรียกว่า นคิคหิต ตามศาสนโวหาร   เรียกว่า อนุสาร ตามคัมภีร์ศัพทศาสตร์ 

นิคคหิต  แปลว่า ‘กด’  หมายถึง กดสระ หรือ กดกรณ์๕ ไว้  เมื่อออกเสียง ปากไมต่้องอ้ามาก เหมือนเวลาออกเสียงทีฆสระ 
(ออกเสียงเทียบ ระหว่าง อา กับ อำ)

อนุสาร  แปลว่า ‘ไปตาม’  หมายถึง ไปตามสระ เพราะต้องไปตามหลังรัสสสระ คือ  อ อิ อุ   เช่น  อหำ  เสตุำ อกาสึ

๑ ในแบบว่า “สระที่เป็นทีฆะล้วน”  แต่ทีฆสระ (รวมทัง้ เอ โอ) ไม่ว่าจะมีสังโยค/ตัวสะกด หรือไม่ จัดเป็นครุเสมอ
๒ ครุ ๔ ประเภท: (๑) สระที่เป็นทีฆะล้วน (ทีฆครุ) เช่น ภูปาโล เอสี  (๒) สระที่มีพยัญชนะสงัโยคอยู่เบ้ืองหลงั (สังโยคาทิครุ) เช่น สาตฺถำ ตฺยาสสฺ; มนุสฺสินฺโท 

(๓) สระที่เป็นรัสสะ มีนิคคหิตอยู่เบ้ืองหลัง (นิคคหิตครุ)  เช่น โกเสยฺยำ  (๔) สระท้ายบาทคาถา แม้เป็นสระเสียงสั้น ก็ถือว่าเป็นครุ (ปาทันตครุ)
๓ เสียง เอ เกิดใน ๒ ฐาน  คือ ฐานของ อ กับ อิ ร่วมกัน   เสียง โอ เกิดใน ๒ ฐาน  คือ ฐานของ อ กับ อุ ร่วมกัน
๔ เช่น  เสียงสระว่า “ไอ ไอ๋ อา”  เมื่อประกอบด้วยพยัญชนะต่างๆ แล้ว จึงออกเสียงได้ว่า “ไปไหนมา”
๕ กรณ์ คืออวัยวะทีท่ำาเสียง

๒ - PALIdict ๒๙ พ.ย.๖๔



ตารางอักขระ และฐานกรณ์  (ดู ผังสมัญญาภิธาน ๑-๒)

สระ ๘ พยญัชนะ ๓๓
(นิสสัย) (นิสสิต)

วรรค ๒๕ อวรรค ๘
อโฆสะอโฆสะ โฆสะ โฆสะ โฆสะ โฆสะ อโฆสะ เกดิที่ เรียกว่า ฐาน กรณ์ 

รัสสะ ทีฆะ ช่ือวรรค สถิลิ ธนิต สถิลิ ธนิต นาสิก ท่ีเกิดเสียง ท่ีทำาเสียง
อ อา ก กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ ห*ฺ คอ กัณฐชะ กัณฐะ กัณฐะ (สกัฏฐานะ)
อิ อี จ จฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ ยฺ เพดานปาก ตาลุชะ ตาลุ ชิวหามัชฌะ

โอ ฏ ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ รฺ ฬฺ ปุ่มเหงือก มุทธชะ มุทธา ชิวโหปัคคะ
ต ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ ลฺ สฺ ฟัน ทันตชะ ทันตะ ชิวหัคคะ

อุ อู ป ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ ริมฝีปาก โอฏฐชะ โอฏฐะ โอฏฐะ (สกัฏฐานะ)
 ํ จมูก นาสิกัฏฐานชะ นาสิกา นาสิกา (สกัฏฐานะ)

* หฺ เกิดท่ีคอ (กัณฐชะ)  แต่ หฺ ท่ีอยู่หลัง ญฺ ณฺ นฺ มฺ  ย ลฺ วฺ ฬฺ  เกดิท่ี อก   เรียกว่า อุรชะ

ฐานของอักขระ
ฐาน ท่ีต้ังท่ีเกิดของอักขระ มี ๖ คือ  กัณฐะ คอ,  ตาลุ เพดาน(ปาก),  มุทธา ปุ่มเหงือก๑, ทันตะ ฟัน,  โอฏฐะ ริมฝีปาก,  นาสิกา จมูก

อักขระบางเหล่าเกดิในฐานเดียว บางเหล่าเกดิใน ๒ ฐาน
อักขระท่ีเกดิในฐานเดียว
อ อา อิ อี อุ อู,  พยัญชนะวรรคทั้งหมด (ยกเว้นพยัญชนะท่ีสุดวรรค ๕ ตวั)  และพยัญชนะอวรรค คอื ยฺ รฺ ลฺ สฺ หฺ ฬฺ  ำ

อักขระท่ีเกดิใน ๒ ฐาน (พร้อมกัน)
งฺ  ญฺ  ณฺ  นฺ  มฺ เกิดท่ีฐานของตนและจมูก เรียกว่า สกฏัฐานนาสิกัฏฐานชะ
เอ เกิดท่ี คอและเพดาน เรียกว่า กัณฐตาลุชะ
โอ เกิดท่ี คอและริมฝีปาก เรียกว่า กัณโฐฏฐชะ
วฺ เกิดท่ี ฟันและริมฝีปาก เรียกว่า ทันโตฏฐชะ

๑ ฐาน คือ มทฺุธา แปลว่า ยอด, ศีรษะ  หมายถึง ยอด/ศีรษะ ของเหงอืก (บริเวณโคนฟันบน) เรียกว่า ปุ่มเหงอืก (gum ridge - ส่วนที่นูนของเหงือก)  
ไม่ใชท่ั้งศีรษะ (ที่มีตา จมูก ปาก)   (ในรูปคือ มุทฺธา ฐานที่ ๓  ซึ่งมีกรณ์ คือ ชิวฺโหปคฺค ล้ินส่วนใกล้ปลายลิ้น เคลื่อนไปยังจุดนี้ )
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อุสุมะ



กรณ์ของอักขระ
กรณ์ เครื่องทำาอักขระ มี ๔ อย่าง คือ  

ชิวหามชัฌะ ท่ามกลางลิน้ เปน็กรณ์ของอกัขระทีเ่ปน็ ตาลุชะ
ชิวโหปัคคะ ถัดปลายลิน้เข้ามา เปน็กรณ์ของอกัขระทีเ่ปน็ มทุธชะ
ชิวหัคคะ ปลายลิน้ เปน็กรณ์ของอกัขระทีเ่ปน็ ทันตชะ
สกฏัฐานะ ฐานของตน เป็นกรณ์ของอักขระท่ีเหลือจากน้ีท้ังหมด (คือ กัณฐชะ โอฏฐชะ นาสิกัฏฐานชะ กับ วฺ และ เอ โอ)

เสียงของอักขระ
มาตรา (ความยาวของหน่วยเสียง)

รัสสสระ ๑ มาตรา   ทีฆสระ ๒ มาตรา  สระทีม่ีพยัญชนะสงัโยคอยู่เบือ้งหลัง ๓ มาตรา   พยญัชนะทุกตัว ครึ่งมาตรา

เสียงของสระ (กล่าวไว้แล้วในตอนต้น)
รสัสะ ทีฆะ (ส้ัน-ยาว)     ลหุ คร ุ(เบา-หนัก)

เสียงของพยัญชนะ
โฆสะ อโฆสะ (ก้อง-ไม่ก้อง)

พยญัชนะท่ีมเีสยีงกอ้ง เรียกว่า โฆสะ  ท่ีมเีสยีงไม่ก้อง เรียกว่า อโฆสะ
พยญัชนะท่ี ๑ ที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕  คือ  กฺ ขฺ,  จฺ ฉ,ฺ  ฏ ฺฐ,ฺ  ต ฺถ,ฺ  ปฺ ผฺ  และ สฺ   ๑๑ ตัวนีเ้ปน็ อโฆสะ
พยญัชนะท่ี ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ในวรรคทั้ง ๕  คือ  คฺ ฆฺ งฺ,  ชฺ ฌฺ ญ,ฺ  ฑ ฺฒฺ ณฺ,  ทฺ ธฺ นฺ,  พฺ ภ ฺมฺ และ ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  หฺ  ฬฺ   ๒๑ ตัวนีเ้ปน็ โฆสะ
นิคคหิต นักปราชญ์ผู้รู้ศัพทศาสตร์  ประสงค์ให้เป็น โฆสะ

ส่วนนักปราชญ์ฝ่ายศาสนา ประสงค์ให้เป็น โฆสาโฆสวิมุตติ  (พ้นจากโฆสะและอโฆสะ)
เสียงนคิคหิต อ่านตามวธิีภาษาบาลี มีเสียงเหมอืน ง ฺสะกด (พุทฺธำ พุท-ธัง)  

อ่านตามวธิีสนัสกฤต มเีสยีงเหมือน มฺ สะกด (พุทฺธำ พุท-ธัม =พุทฺธมฺ)

สิถิล ธนิต (เบา-อ่อน-หย่อน — ดัง-แข็ง-หนัก)
พยญัชนะท่ีถกูฐานตัวเองหยอ่นๆ มีเสียงเบา ชือ่ สิถิล
พยญัชนะท่ีถกูฐานของตนหนกั บันลอืเสียงดัง ชื่อ ธนิต

พยญัชนะท่ี ๑ ที่ ๓  ในวรรคทั้ง ๕  เป็น สิถิล๑

พยญัชนะท่ี ๒ ที่ ๔  ในวรรคทั้ง ๕  เป็น ธนติ
พยญัชนะอวรรค ไม่จดัเปน็สถิลิ ธนติ

เทียบความหนัก-เบา-ดัง-ก้อง ของเสียง
พยัญชนะที่เปน็ สิถิลอโฆสะ
พยัญชนะที่เปน็ ธนติอโฆสะ
พยัญชนะที่เปน็ สิถิลโฆสะ
พยัญชนะที่เปน็ ธนติโฆสะ

มีเสียงเบากว่าทุกพยญัชนะ
มีเสียงหนักกว่า สิถลิอโฆสะ
มีเสียงดงักว่า ธนิตอโฆสะ
มีเสียงดงักอ้งกว่า สิถิลโฆสะ

สิถิลอโฆสะ < ธนิตอโฆสะ  < สิถิลโฆสะ  < ธนิตโฆสะ
เบาไม่ก้อง < หนักไม่ก้อง < เบาก้อง < หนกัก้อง
กฺ < ขฺ < คฺ < ฆฺ   งฺ (โฆสะ นาสิก) 
จฺ < ฉฺ < ชฺ < ฌฺ   ญฺ (โฆสะ นาสิก)  … … 

๑ ในคัมภีร์กัจจายนเภทแสดงไว้ว่า พยัญชนะที่สุดวรรค ๕ ตัว ก็เป็น สิถิล  แต่ในคัมภีร์อื่นไมไ่ด้กล่าวไว้
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อัฑฒสระ (เป็นพยัญชนะอวรรค – ยกเว้น  ำ นิคคหติ)

พยัญชนะ ๔ ตัว คือ  ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  ถ้าอยู่หลังพยัญชนะอื่น ออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้า๑  เช่น  
พฺ  ย  ญฺชนำ ตฺ  ย  าหำ;  พฺ  ร  าหฺมโณ พฺ  รู  หิ ภทฺ  ร  านิ;  ทฺ  ว  ารานิ ตฺ  วํ    

สฺ  มีสำาเนียงเป็น อุสุมะ๒  ไม่มีเสียงน้ี๓ ในคำาไทย(เดิม)  มีแต่คำาไทยที่ยืมมาจากบาลีสันสกฤต  เช่น อัสดง รัศมี
(สฺ อุสุมะ ตรงกับตัว s ในภาษาอังกฤษ  แม้เป็นตัวสะกด เช่น as อสฺมิ  หรือไม่มีสระอาศัย เช่น star สฺมา  ก็ยังมีเสียงออกมาหน่อยหน่ึง)

หฺ  ถ้าอยู่หน้าพยัญชนะอ่ืน ก็ทำาให้สระท่ีอยู่ข้างหน้า หฺ น้ัน ออกเสียงมีลมมากข้ึน๔ เช่น พฺร  หฺ  ม (พฺรหฺ-มะ) พฺรา  หฺ  มณ (พฺราหฺ-มะ-ณะ)

หฺ  ถ้าอยู่หลังพยัญชนะ ๘ ตัว คือ ญฺ  ณฺ  นฺ  มฺ;  ยฺ  ลฺ  วฺ  ฬฺ    หฺ ก็มีเสียงเข้าผสมกับพยัญชนะน้ัน๕  เช่น ปญฺ  ห  า ตณฺ  ห  า มุฬฺโ  ห      

พยัญชนะวรรค เป็นมูคะ (mute ใบ)้ ไม่มีมาตราเลย เป็นเพียงตัวสะกด ออกเสียงรวมลงในสระเดียวกันกับพยญัชนะวรรคตัวอื่นไม่ได้ 
เช่น ธมฺโม๖

พยัญชนะท่ีเป็น อฑัฒสระ  คือ  ยฺ  รฺ  ลฺ  วฺ  สฺ  หฺ  ฬฺ   ๗ ตัวน้ีมีเสียงกึ่งสระ คือ กึ่งมาตรา  เพราะพยัญชนะเหล่านี้
(๑) บางตัวก็รวมลงในสระเดียวกันกับพยญัชนะอื่น ออกเสียงพร้อมกันได้  (ได้แก่ ยฺ  รฺ  ลฺ ว;ฺ หฺ  ท่ีกล่าวมาแล้ว)  
(๒) บางตัวแม้เป็นตัวสะกด ก็คงออกเสียงได้หน่อยหนึ่ง พอให้รู้ได้ว่าตัวนั้นสะกด  (เช่น อยฺย มยฺหำ กลฺยาณ ยสฺมา ทฬฺห)

พยัญชนะสังโยค (เป็นเรื่องของสนธิโดยตรง)
ในพยัญชนะวรรคทั้งหลาย

พยญัชนะท่ี ๑ ซ้อนหน้าพยญัชนะท่ี ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้  เช่น  อกฺก, ทกขฺ; สจฺจ, วจฺฉ
พยญัชนะท่ี ๓ ซ้อนหน้าพยญัชนะท่ี ๓ และที่ ๔ ในวรรคของตนได้  เช่น  อคฺค, อคฺฆ; อชฺช, อชฺฌาสย
พยญัชนะท่ี ๕ ซ้อนหน้าพยัญชนะในวรรคของตนได้ท้ัง ๕ ตวั ยกเว้น งฺ ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้๗  เชน่  ปงกฺ, สงฺข, องฺค, สงฺฆ๘

พยัญชนะอวรรค ๓ ตัว คือ  ยฺ  ลฺ  สฺ  ซ้อนหน้าตัวเองได้  เช่น  อยฺย, อลฺล, อสฺส

๑ อัฑฒสระคือ ยฺ รฺ ลฺ วฺ อยู่หลัง  ทำาให้พยัญชนะข้างหน้าออกเสียงได้ก่ึงหน่ึง/ก่ึงมาตรา/หน่อยหนึ่ง
๒ อุสุโม ไอ, ไอนำ้า, ไออุ่น, ความร้อน, ฤดูร้อน.  เรียกพยัญชนะที่มลีมเสียดแทรกออกมาตามฟัน ว่ามีเสียง อุสุม ได้แก่เสียง ศ, ษ, ส.
๓ หมายถึง คำาไทยไม่มีเสียง ส ที่แม้เป็นตัวสะกด ก็ยังมีเสียงออกมาหน่อยหน่ึง  แต่ค ำาไทยมีเสียง ส เฉพาะที่เป็นอักษรนำา เช่น สัง่สอน
๔ พฺร  หฺ  ม (brahma) หฺ อยู่หน้า มฺ  ทำาให้สระ อ ที่ ร ออกเสียงมีลมมากข้ึน
๕ และเกิดที่อก เรียกว่า อรุชะ
๖ ธมฺโม อ่านว่า ธัม-โม  ไมอ่่านว่า ธัม-ม-๎โม,  มุฬฺโห อ่านว่า มุฬ-ฬ๎-โห   ไม่อ่านว่า มุฬ-โห

มฺ เป็นเพียงตัวสะกด ออกเสียงรวมลงในสระ โอ ร่วมกับ มฺ ตัวหลงัไม่ได้,  ฬฺ เป็นเพียงตัวสะกด ออกเสียงรวมลงในสระ โอ ร่วมกับ หฺ ข้างหลงัไม่ได้ 
(เครือ่งหมาย  ๎ เรียกว่า ยามักการ สำาหรับบังคับให้อ่านพยัญชนะควบกัน เช่น มุฬ๎โห กล๎ยาโณ)

๗ งฺ เป็นตัวสะกดอย่างเดียว  ไม่มีเสียงสำาเนียงในภาษาบาลี  ไม่ใช้เป็นอักษรนำาอย่างในภาษาไทย เช่น งอก, งบ
(ในภาษาบาลี  ง; ฬ ไม่เป็นอักษรนำาของคำาใดๆ)

๘ เขียน สำฆ ก็มี
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