
ค ำนำมเพศชำย อะ กำรันต ์
 

ภาษาบาลีก าหนดเพศให้ค านามทุกค า บางค าเป็นเพศชาย (ปุงลิงค์) บางค าเป็นเพศหญิง 
(อิตถีลิงค์) บางค าเป็นเพศกลาง (นปุงสกลงิค์) 

ภาษาอื่นๆ ที่มีการก าหนดเพศค านาม ก็มีภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน เป็นต้น 
ภาษาเหล่านี้อยู่ในตระกูลภาษาอินโดยุโรปเหมือนกัน  ในที่นี้จะไม่เปรียบเทียบกับภาษาไทยให้เป็น
ความยืดยาวออกไป  เพียงแต่ให้ทราบว่าเป็นภาษาคนละตระกูลกันเท่าน้ัน 

ค านามในภาษาบาลีจะมีเสียงลงท้ายค า เรียกว่า การันต์   เช่น  ค าว่า พุทฺธ = อะ การันต์  
ค าว่า รวิ = อิ การันต์   ค าวา่ เสฏฺ  ี= อี การันต์   ค าว่า ครุ = อุ การันต์   ค าว่า วิญญฺู = อู การันต์ 

ค านามทุกค าที่ยกตัวอย่างดังกล่าวเป็นค านามเพศชาย มี ๕ การันต์ คือ อะ อิ อี อุ อู 
ส าหรับเสียงสระ อะ ภาษาบาลีจะไม่ประวิสรรชนีย์ คือ ไมใ่ส่สระ อะ  เชน่  พุทธ อ่านว่า 

พุทธะ  ชน อ่านว่า ชะนะ  ยาจก อ่านว่า ยาจะกะ   พยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดจะมีจุด (พินทุ) อยู่ใต้
พยัญชนะนั้น  เช่น พุทฺธ เสฏฺ  ี วิญฺญ ู ถ้าไมม่ีรูปสระก ากับ ออกเสียงเป็นสระ อะ ลดรูปเป็นไม้ผัด (ไม้
หันอากาศ) เช่น จนฺท อ่านว่า จันทะ  วฑฒฺน อ่านว่า วัฑฒะนะ  สกฺก อ่านว่า สักกะ 

ในกรณีที่เป็นพยัญชนะต้นและมีจุดขา้งล่าง  แสดงว่า พยัญชนะนั้นเป็นอักษรควบกล้ า เช่น  
ขฺยาต ออกเสียง ขย ควบกล้ า   ปฺลว ออกเสยีง ปล ควบกล้ า   พฺรหฺมณ ออกเสียง พร และ หม  
ควบกล้ า    

ฉบับที่แล้ว แสดงการแจกวิภัตติค านามเพศชาย ที่มีเสียงสระ อะ ลงท้าย ค าว่า พุทธ  
ตัวอย่างค านามเพศชาย อะ การันต์ ค าอืน่ๆ ทีค่นไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้ว มีดังนี ้

 

 อาจริย  แปลว่า  อาจารย์  อาหาร แปลว่า  อาหาร  
อุปาสก แปลวา่  อุบาสก  กสก แปลว่า  กสิกร   
กาย แปลว่า  ร่างกาย  กุมาร แปลว่า เด็กชาย  
ขตฺติย แปลว่า  กษัตริย ์  คาม แปลว่า หมู่บ้าน  
ฆร แปลว่า เรือน   จนฺท แปลว่า  ดวงจันทร ์   
ฉนฺท แปลว่า  ความพอใจ  ชน แปลว่า หมู่คน   
ชนก แปลว่า พ่อ   เตช แปลว่า  ไฟ    
ทาส แปลว่า  คนรับใช ้  เทว แปลว่า เทพเจ้า   
ธมฺม แปลว่า  ความดี  นาถ แปลว่า  ที่พึ่ง  
ปุตฺต แปลว่า  ลูกชาย  มคฺค แปลว่า  ทาง  
มนุสฺส แปลว่า  คน  มิตฺต แปลว่า  เพื่อน   
ยาจก แปลว่า  ผู้ขอ  รถ แปลว่า  รถ 
รุกฺข แปลว่า  ต้นไม ้  โลก แปลว่า  โลก  
วาณิช แปลว่า  พ่อค้า  วิหาร แปลว่า  ที่อยู ่   
สกุณ แปลว่า  นก  สิสฺส แปลว่า ศษิย ์   
สุริย แปลว่า ดวงอาทิตย์  หตฺถ แปลว่า  มือ 

เชิญชวนท่านผู้อ่านฝึกอ่าน แจกวิภัตต ิและแปลค าเหล่านี ้ตามแบบการแจกวิภัตติค าว่า พุทธ  



วิภัตติที ่ เอกพจน ์ พหูพจน ์ ค ำแปลแสดงหน้ำที่ของค ำ 

๑ ปฐมำวิภัตต ิ
ประธาน พุทโธ พุทธา 

อันว่าพระพุทธเจ้า, อันว่าผู้รู้  
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

๒ ทุติยำวิภัตต ิ
กรรม พุทธัง พุทเธ 

ซึ่งพระพุทธเจ้า, ซึ่งผู้รู้ ผู้ตื่น  
ผู้เบิกบาน 

๓ ตติยำวภิัตต ิ
วิธี/เครื่องมือ พุทเธนะ พุทเธหิ พุทเธภิ 

โดยพระพุทธเจ้า, โดยผู้รู้ ผู้ตืน่ 
ผู้เบิกบาน 

๔ จตุตถีวิภัตต ิ
ที่ไป พุทธายะ พุทธัสสะ พุทธานัง 

แด่พระพุทธเจ้า, แด่ผู้รู้ ผู้ตื่น  
ผู้เบิกบาน 

๕ ปัญจมีวิภัตต ิ
ที่มา 

พุทธา พุทธมัหา  
พุทธสัมา พุทเธหิ พุทเธภิ 

จากพระพุทธเจ้า, จากผู้รู้ ผู้ตืน่ 
ผู้เบิกบาน 

๖ ฉัฏฐีวิภัตติ 
เจ้าของ พุทธายะ พุทธัสสะ พุทธานัง 

ของพระพุทธเจ้า, ของผู้รู้ ผู้ตืน่ 
ผู้เบิกบาน 

๗ สัตตมีวิภัตต ิ
ที่อยู ่

พุทเธ พุทธมัหิ  
พุทธัสมิง พุทเธสุ 

ในพระพุทธเจ้า, ในผู้รู้ ผู้ตื่น  
ผู้เบิกบาน 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


