
 

ศพัทท่ี์จะแจกต่อไปน้ี คือ อตฺต, พฺรหฺม, ราช, ภควนฺตุ, อรหนฺต, ภวนฺต, สตฺถุ, 
ปิตุ, มาตุ, มน, กมฺม, โค. 

อตฺต [ตน] เป็น ปุํ ลงิค์ แจกอย่างนี ้
เอก.  

ป. อตฺตา  
ทุ. อตฺตาน ํ 
ต. อตฺตนา  
จ. อตฺตโน  
ปญฺ. อตฺตนา  
ฉ. อตฺตโน  
ส. อตฺตนิ  
อา. อตฺต  
พฺรหฺม [หรหม] เป็น ปุงลงิค์ แจกอย่างนี ้

เอก.      พหุ.  
ป.   พฺรหฺมา      พฺรหฺมาโน  
ทุ.  พฺรหฺมาน ํ     พฺรหฺมาโน  
ต.   พฺรหฺมุนา      พฺรหฺเมหิ พฺรหฺเมภิ  
จ.   พฺรหฺมุโน     พรหฺมาน ํ 
ปญฺ.   พฺรหฺมุนา     พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ  
ฉ.   พฺรหฺมุโน     พฺรหฺมาน ํ
ส.   พฺพหฺมนิ     พฺรหฺเมสุ  
อ.   พฺรหฺเม     พฺรหฺมาโน 

ราช [พระราช] เป็น ทฺวลิงิค์ ใน ปุงลงิค์ แจกอย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   ราชา      ราชาโน  
ทุ.   ราชาน ํ     ราชาโน  



ต.   รญฺญา      ราชูหิ   ราชูภิ  
จ.   รญฺโญ  ราชิโน รญฺญ ํ   ราชูน ํ 
ปญฺ.   รญฺญา      ราชูหิ   ราชูภิ  
ฉ.   รญฺโญ  ราชิโน รญฺญ ํ   ราชูน ํ 
ส.   รญฺเญ  ราชินิ     ราชูสุ  
อา.   ราช      ราชาโน 
ศัพท์สมาส มี ราช ศัพท์ เป็นทีสุ่ด เหมอืน มหาราช แจก อย่างนีก้ไ็ด้. 

เอก.      พหุ.  
ป.   มหาราชา     มหาราชาโน  
ทุ.   มหาราช ํ    มหาราเช  
ต.   มหาราเชน     มหาราเชหิ  มหาราเชภิ  
จ.   มหาราชสฺส ฯเปฯ    มหาราชาน ํ 
ปญฺ.   มหาราชสฺมา ฯเปฯ    มหาราเชหิ  มหาราเชภิ  
ฉ.   มหาราชสฺส     มหาราชาน ํ 
ส.   มหาราชสฺมึ ฯเปฯ    มหาราเชสุ  
อา.   มหาราช     มหาราชาโน 

ภควนฺตุ [พระผู้มพีระภาค] เป็นปุํ ลงิค์ แจกอย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   ภควา      ภควนฺตา  ภควนฺโต  
ทุ.   ภควนฺต ํ    ภควนฺเต  ภควนฺโต  
ต.   ภควตา     ภควนฺเตหิ  ภควนฺเตภิ  
จ.   ภควโต      ภควต ํ  ภควนฺตาน ํ 
ปญฺ.   ภควตา     ภควนฺเตหิ  ภควนฺเตภิ  
ฉ.   ภควโต     ภควต ํ  ภควนฺตาน ํ 
ส.   ภควติ  ภควนฺเต    ภควนฺเตสุ  
อา.   ภคว  ภควา     ภควนฺตา ภควนฺโต 



คาํวา่ ภควนฺตา ภควนฺเต ภควนฺโต นั้น มีวธีิใชไ้ม่เหมือนกนั ภควนฺตา ภควนฺ
เต ใชเ้ป็น ทฺววิจนะ สาํหรับกล่าวถึงคน ๒ คน ภควนฺโต ใชเ้ป็น พหุวจนะ สาํหรับ
กล่าวถึงคนมาก ตั้งแต่ ๓ ข้ึนไป.  

ศพัทน้ี์ เม่ือพิจารณาตามลกัษณะ กเ็ป็นคุณนามแจกไดท้ั้ง ๓ ลิงค ์แต่อาศยั 
ภควนฺตุ ศพัท ์ท่านใชเ้ฉพาะแต่ปํุลิงคอ์ยา่งเดียว ไม่ใช ้ใน อิตถีลิงค ์และ นปุงสกลิงค ์
จึงสงเคราะห์เขา้เป็นนามนามเสีย ใชเ้ป็นบทคุณของศพัทอ่ื์นไม่ได.้  

ศพัทอ่ื์นนอกจากน้ีมี คุณวนฺตุ เป็นตน้เป็นคุณนามแท ้แจกไดท้ั้ง ๓ ลิงค,์  
ปํุลิงค ์แจกเหมือน ภควนฺตุ, อิตถีลิงค ์เป็น คุณวนฺตี แจกอยา่ง อี การันต ์ใน อิตถีลิงค,์ 
นปํุสกลิงค ์ป. เอก. คุณว ํคุณวนฺต.ํ อา. เอก. คุณว, ป. ทุ. อา. พหุ. คุณวนฺตานิ เหลือ
นั้นเหมือน ภควนฺตุ.  

อรหนฺต พระอรหนัต ์เป็น ทฺวลิิงค,์ ในปํุลิงค ์แจกเหมือน ภควนฺตุ แปลกแต่ 
ป. เอก. อรหา อรห ํเท่านั้น. 



ภวนฺต [ผู้เจริญ] เป็น ทฺวลิงิค์ ใน ปุํ ลงิค์ แจก อย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   ภว ํ     ภวนฺตา   ภวนฺโต  
ทุ.   ภวนฺต ํ     ภวนฺเต   ภวนฺโต  
ต.   ภวตา  โภตา    ภวนฺเตหิ  ภวนฺเตภิ  
จ.   ภวโต  โภโต  ภวต ํ   ภวนฺตาน ํ 
ปญฺ.   ภวตา  โภตา     ภวนฺเตหิ  ภวนฺเตภิ  
ฉ.   ภวโต  โภโต  ภวต ํ   ภวนฺตาน ํ 
ส.   ภวนฺเต      ภวนฺเตสุ  
อา.   โภ      ภวนฺตา  ภวนฺโต  โภนฺตา  โภนฺโต 

สตฺถุ [ผู้สอน] เป็น ปุํ ลงิค์ แจกอย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   สตฺถา      สตฺถาโร  
ทุ.   สตฺถาร ํ    สตฺถาโร  
ต.   สตฺถารา  สตฺถุนา    สตฺถาเรหิ  สตฺถาเรภิ  
จ.   สตฺถุ  สตฺถุโน    สตฺถาราน ํ 
ปญฺ.   สตฺถารา     สตฺถาเรหิ  สตฺถาเรภิ  
ฉ.   สตฺถุ  สตฺถุโน    สตฺถาราน ํ 
ส.   สตฺถริ      สตฺถาเรสุ  
อา.   สตฺถา      สตฺถาโร 

ปิตุ [พ่อ] เป็น ปุงลงิค์ แจกอย่างนี้ 
เอก.      พหุ.  

ป.   ปิตา      ปิตโร  
ทุ.   ปิตรํ      ปิตโร  
ต.   ปิตรา  ปิตุนา     ปิตเรหิ  ปิตเรภิ ปิตูหิ ปิตูภิ  
จ.   ปิตุ  ปิตุโน  ปิตราน ํ  ปิตูน ํ 
ปญฺ.   ปิตรา      ปิตเรหิ ปิตเรภิ ปิตูหิ ปิตูภิ  
ฉ.   ปิตุ  ปิตุโน  ปิตราน ํ  ปิตูน ํ 



ส.   ปิตริ      ปิตเรสุ  ปิตูสุ  
อา.   ปิตา      ปิตโร 

มาตุ [มารดา] เป็นอติถีลงิค์ แจกอย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   มาตา      มาตโร  
ทุ.   มาตร ํ     มาตโร  
ต.   มาตรา  มาตุยา     มาตราหิ มาตรภิ มาตูหิ มาตูภิ  
จ.   มาตุ  มาตุยา     มาตราน ํ  มาตูน ํ 
ปญฺ.   มาตรา      มาตราหิ มาตราภิ มาตูหิ มาตูภิ  
ฉ.   มาตุ  มาตุยา    มาตราน ํ มาตูน ํ 
ส.   มาตริ      มาตราสุ  มาตูสุ  
อา.   มาตา      มาตโร 

ศัพท์ช่ือมโนคณะ 
มน   ใจ      เตช   เดช  
อย   เหลก็      ปย   นํ้านม  
อุร   อก     ยส   ยศ  
เจต   ใจ      วจ   วาจา  
ตป   ความร้อน     วย   วยั  
ตม   มืด      สิร   หวั 

กมฺม [กรรม] เป็น นปุํ สกลงิค์ แจกอย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   กมฺม ํ     กมฺมานิ  
ทุ.   กมฺม ํ     กมฺมานิ  
ต.   กมฺมุนา     กมฺเมหิ  กมฺเมภิ  
จ.   กมฺมุโน     กมฺมาน ํ 
ปญฺ.   กมฺมุนา     กมฺเมหิ  กมฺเมภิ  
ฉ.   กมฺมุโน     กมฺมาน ํ 
ส.   กมฺมนิ      กมฺเมสุ  



อา.   กมฺม      กมฺมานิ 
 

โค [โค] สามญั ไม่นิยมว่า ผู้ เมยี แจกอย่างนี ้
เอก.      พหุ.  

ป.   โค      คาโว  
ทุ.   คาว ํ คาวุ ํ     คาโว  
ต.   คาเวน      โคหิ  โคภิ  คาเวหิ  คาเวภิ  
จ.   คาวสฺส     คุนฺน ํ คาวาน ํ 
ปญฺ.   คาวสฺมา คาวมฺหา คาวา   โคหิ  โคภิ  คาเวหิ  คาเวภิ  
ฉ.   คาวสฺส      คุนฺน ํ คาวาน ํ 
ส.   คาวสฺมึ คาวมฺหิ คาเว    โคสุ  คาเวสุ  
อา.   คาว      คาโว 
ศพัทท์ั้งหลาย ๖ คือ ปุม ชาย, สา หมา [ไม่นิยมวา่ ผู ้เมีย], อทฺธา กาลยดืยาว, มฆว ช่ือพระอินทร์, 

ยวุ ชายหนุ่ม, สข เพื่อน, เหล่าน้ี ไม่ใคร่มีคาํใชน้กั ถึงใชบ้า้งกเ็ป็นบางวภิตัติไม่  
ทัว่ไป ไม่ตอ้งแจกไวใ้นท่ีน้ีใหพ้ิสดาร. ปุม เป็น ปํุลิงค ์มีท่ีใชบ้า้ง แต่ ป. เอก. ปุมา เท่านั้น.  
สา เป็นคาํกลาง ๆ ไม่นิยมวา่ตวัผูห้รือตวัเมีย เหมือนกบัศพัท ์คือ โค มีท่ีใชแ้ต่ ป. เอก. สา, ในปํุลิงค ์ใช้
เป็น สุนข ใน อิตถีลิงคเ์ป็น สุนขี หรือ ใชศ้พัทอ่ื์น ๆ นอกจากน้ี แจกตามการันต ์ 
ในลิงคน์ั้น ๆ.  

อทฺธา เป็น ปุงลิงค ์มีท่ีใชบ้า้งแต่ เอก. ป. อทฺธา ทุ. อทฺธาน ํ ต. อทฺธุนา จ. ฉ. อทฺธุโน ส. อทฺธาเน 
เท่านั้น.  

มฆว เป็น ทฺวลิิงค ์ใน ปุงลิงค ์ใชม้ากแต่ ป. เอก. ยวุา, ใน อิตถีลิงค ์เป็น ยวุตี แจกตาม อี การันต ์
ในลิงคน์ั้น.  

สข เป็น ทฺวลิงค ์ในปํุลิงค ์ใชม้ากแต่ ป. เอก. สขา, ใน อิตถีลิงค ์เป็น สขี แจกตาม อี การันต ์ใน
ลิงคน์ั้น. 

 
 
 



สงัขยาคุณนาม 
ศพัทท่ี์เป็นเคร่ืองกาํหนดนบันามนามช่ือ สังขยา. สังขยา แบ่งเป็น ๒ คือ ปกติสังขยาอยา่ง ๑ ปู

รณสังขยาอยา่ง ๑.  
ปกติสังขยานั้น นบัโดยปกติ เป็นตน้วา่ หน่ึง สอง สาม ส่ี หา้, สาํหรับ นบันามนามใหรู้้วา่มี

ประมาณเท่าใด เหมือนคาํพดูในภาษาของเราวา่ คนผูห้น่ึง ถือสมุด ๒ เล่ม ดินสอขาว ๓ แท่ง ดินสอฝร่ัง 
๔ แท่ง กระดาษ ๕ แผน่ เดินไป เป็นตน้.  

ปูรณสังขยานั้น สาํหรับนบันามนาม ท่ีเตม็ในท่ีนั้น ๆ คือ นบัเป็นชั้น ๆ เป็นตน้วา่ ท่ีหน่ึง ท่ีสอง 
ท่ีสาม ท่ีส่ี ท่ีหา้ เหมือนคาํพดูในภาษาของเราวา่ บุตรชายท่ี ๑ ของผูมี้ช่ือ ไปเรียนหนงัสืออยูใ่นสาํนกัครู
ท่ี ๒ พอถึงปีท่ี ๓ กส็อบไล่ไดป้ระโยค ท่ี ๔ ยงัไม่ถึงชั้นท่ี ๕ เป็นตน้. 

ปกติสังขยาน้ี ในคมัภีร์ศพัทศาสตร์ท่านแบ่งเป็น ๒ พวก ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ จดัเป็น สัพพนาม 
ตั้งแต่ ปญฺจ ไป เป็น คุณนาม. ส่วนปูรณสังขยา เป็น คุณนามแท.้ 

วธิีนับปกติสังขยา อย่างนี ้
เอก  ๑         
ทฺวิ  ๒         
ติ  ๓         
จตุ  ๔        
ปญฺจ  ๕         
ฉ  ๖         
สตฺต  ๗        
อฏฺฐ  ๘         
นว  ๙         
ทส  ๑๐        
เอกาทส  ๑๑         
ทฺวาทส, พารส   ๑๒        
เตรส  ๑๓         
จตุทฺทส, จุทฺทส ๑๔        
ปญฺจทส, ปณฺณรส ๑๕       
โสฬส ๑๖         



สตฺตรส ๑๗         
อฏฺฐารส ๑๘        
เอกนูวสีติ, อูนวสี ๑๙           
วสี, วสีติ  ๒๐ 
เอกวสีติ  ๒๑ 
ทฺวาวสีติ, พาวสิติ  ๒๒ 
เตวสีติ  ๒๓ 
จตุวสีติ  ๒๔ 
ปญฺจวสีติ  ๒๕ 
ฉพฺพีสติ  ๒๖ 
สตฺตวสีติ  ๒๗ 
อฏฺฐวสีติ  ๒๘ 
เอกนูตฺตึส, อูนตฺตึส  ๒๙ 
ตึส, ตึสติ  ๓๐ 
เอกตฺตึส  ๓๑ 
ทฺวตฺตึส, พตฺตึส  ๓๒ 
เตตฺตึส   ๓๓ 
จตุตฺตึส  ๓๔ 
ปญฺจตฺตึส  ๓๕ 
ฉตฺตึส   ๓๖ 
สตฺตตฺตึส  ๓๗ 
อฏฺฐตฺตึส  ๓๘ 
เอกนูจตฺตาฬีส, อูนจตฺตาฬีส   ๓๙  
จตฺตาฬีส, ตาฬีส  ๔๐  
เอกจตฺตาฬีส  ๔๑  
เทวฺจตฺตาฬีส  ๔๒ 
เตจตฺตาฬีส  ๔๓  
 จตุจตฺตาฬีส  ๔๔  



ปญฺจจตฺตาฬีส  ๔๕ 
ฉจตฺตาฬีส  ๔๖  
สตฺตจตฺตาฬีส  ๔๗  
อฏฺฐจตฺตาฬีส  ๔๘  
เอกนูปญฺญาส, อูนปญฺญาส  ๔๙  
ปญฺญาส, ปณฺณาส  ๕๐  
สฏฺฐี  ๖๐  
สตฺตติ  ๗๐  
อสีติ  ๘๐  
นวติุ  ๙๐  
สต ํ ร้อย  
สหสฺส ํ  พนั  
ทสสหสฺส ํ หม่ืน  
สตสหสฺส,ํ ลกฺข ํ แสน  
ทสสตสหสฺส ํ  ลา้น  
โกฏิ  โกฏิ 
เอกสังขยา เป็น เอกวจนะอยา่งเดียว. 
 เอกสัพพนาม เป็น ทฺววิจนะ.  
ตั้งแต่ ทฺว ิจนถึง อฏฺฐารส เป็นพหุวจนะอยา่งเดียว เป็น ๓ ลิงค.์  
ตั้งแต่ เอกนูวสีติ จนถึง อฏฺฐนวติุ เป็นเอกวจนะ อิตถีลิงคอ์ยา่งเดียว แมเ้ขา้กบัศพัทท่ี์เป็นพหุ

วจนะลิงคอ่ื์น กค็งอยู ่อยา่งนั้น ไม่เปล่ียนไปตาม. 
ตั้งแต่ เอกนูวสีติ ถึง อฏฺฐตฺตึสติ และตั้งแต่ เอกนูสตฺตติ ถึง อฏฺฐนวติุ แจกตามแบบ อิ การันต ์ใน 

อิตถีลิงค ์[รตฺติ].  
ตั้งแต่ เอกนูสฏฺฐี ถึง อฏฺฐสฏฺฐี แจกตามแบบ อี การันต ์ใน อิตถีลิงค ์[นารี] 

 

 
 



สพัพนาม 
สัพพนามนั้น แบ่งเป็น ๒ คือ ปุริสสัพพนาม ๑ วเิสสนสัพพนาม ๑.  
ปุริสัพพนามนั้น เป็นศพัทส์าํหรับใชแ้ทนช่ือคนและ ส่ิงของท่ีออกช่ือมาแลว้ขา้งตน้ เพื่อจะไม่ให้

เป็นการซํ้ าซาก นบัตาม บุรุษท่ีท่านจดัไวใ้น อาขยาต เป็น ๓ คือ ต ศพัท ์๑ ตุมฺห ศพัท ์๑ อมฺห ศพัท ์๑. 
วเิสสนสัพพนามนั้น คลา้ย ๆ กบัคุณนาม แต่มีวธีิแจก ไม่เหมือนคุณนาม แบ่งเป็น ๒ อนิยม 

นิยม.  
ศพัทเ์หล่าน้ี คือ ย, อญฺญ, อญฺญตร. อญฺญตม, ปร, อปร, กตร, กตม, เอก, เอกจฺจ,  

สพฺพ, กึ, เป็น อนิยม.  
ต, เอต, อิม, อมุ, เป็น นิยม. 

 

อพัยยศพัท ์
ยงัมีศพัทอี์กจาํพวกหน่ึง จะแจกดว้ยวภิตัติทั้ง ๗ แปลงรูป ไปต่าง ๆ เหมือนนามทั้ง ๓ ไม่ได ้คง

รูปอยูเ่ป็นอยา่งเดียว ศพัท ์เหล่าน้ีเรียกวา่ อพัยยศพัท ์ๆ น้ี เป็นอุปสัคบา้ง นิบาตบา้ง ปัจจยั บา้ง. 
 อุปสัคนั้น สาํหรับใชน้าํหนา้นามและกิริยา ใหว้เิศษข้ึน เม่ือ นาํหนา้นาม มีอาการคลา้ยคุณศพัท ์

เม่ือนาํหนา้กิริยา มีอาการ คลา้ยกิริยาวเิสสนะ. 
อปุสัค 

อติ   ยิง่  เกิน  ล่วง  
อธิ   ยิง่  ใหญ่  ทบั  
อนุ   นอ้ย  ภายหลงั  ตาม  
อป   ปราศ  หลีก  
อปิ หรือ ปิ  ใกล ้บน  
อภิ   ยิง่  ใหญ่  จาํเพาะ  ขา้งหนา้  
อว หรือ โอ  ลง  
อา   ทัว่  ยิง่  กลบัความ  
อุ   ข้ึน  นอก 
อุป   เขา้ ไป  ใกล ้ มัน่  
ทุ   ชัว่  ยาก  
นิ   เขา้  ลง  



นิ   ไม่มี  ออก  
ป   ทัว่  ขา้งหนา้  ก่อน  ออก  
ปฏิ   เฉพาะ  ตอบ  ทวน  กลบั  
ปรา   กลบัความ  
ปริ   รอบ  
ว ิ  วเิศษ  แจง้  ต่าง  
ส ํ  พร้อม  กบั  ดี  
สุ   ดี  งาม  ง่าย. 

 

นิบาต 
  นิบาต นั้น สาํหรับลงในระหวา่งนามศพัทบ์า้ง กิริยาศพัท ์บา้ง บอก อาลปนะ กาล ท่ี ปริเฉท 
อุปไมย ปฏิเสธ ความไดย้นิเล่าลือ ความปริกปั ความถาม ความรับ ความเตือน เป็นตน้. 

นิบาตบอกอาลปนะ 
อคฺเฆ 
ภนฺเต, ภทนฺเต 
ภเณ 
อมฺโภ 
อาวโุส  
เร, อเร 
เห 
เช 

นิบาตบอกกาล 
อถ  คร้ังนั้น  
ปาโต  เชา้  
ทิวา  วนั 
สาย ํ เยน็ 
สุเว  ในวนั 
หิยฺโย  วนัวาน  



เสฺว  วนัพรุ่ง  
สมฺปติ  บดัเด๋ียวน้ี  
อายตึ  ต่อไป  

นิบาตบอกที่ 
อุทฺธ ํ เบ้ืองบน  
อุปริ   เบ้ืองบน 
อนฺตรา  ระหวา่ง  
อนฺโต   ภายใน 
ติโร   ภายนอก  
พหิ    ภายนอก 
พหิทฺธา  ภายนอก 
พาหิรา  ภายนอก 
อโธ   เบ้ืองตํ่า  
เหฏฺฐา   ภายใต ้ 
โอรํ   ฝ่ังใน  
ปารํ   ฝ่ังนอก  
หุร ํ  โลกอ่ืน  
สมฺมุขา   ต่อหนา้  
ปรมฺมุขา  ลบัหลงั  
รโห   ท่ีลบั 

นิบาตบอกปริจเฉท  
กีว   เพียงไร  
ยาว   เพียงใด  
ตาว   เพียงนั้น  
ยาวเทว   เพียงใดนัน่เทียว  
ตาวเทว  เพียงนั้นนัน่เทียว  
ยาวตา   มีประมาณเพียงใด  
ตาวตา   มีประมาณเพียงนั้น  



กิตฺตาวตา  มีประมาณเท่าใด  
เอตฺตาวตา  มีประมาณเท่านั้น  
สมนฺตา  รอบคอบ 

นิบาตบอกอปุมาอปุไมย 
วยิ   ราวกะ  
อิว   เพียงดงั  
ยถา   ฉนัใด  
เสยฺยถา  ฉนัใด  
ตถา   ฉนันั้น  
เอว ํ  ฉนันั้น 

นิบาตบอกประการ 
เอว ํ  ดว้ยประการนั้น  
ตถา    " " 
กถ ํ  ดว้ยประการไร  

นิบาตบอกปฏเิสธ 
น   ไม่ 
โน     "  
มา   อยา่ 
ว   เทียว 
เอว   นัน่เทียว  
วนิา   เวน้  
อล ํ  พอ  
 

นิบาตบอกความได้ยนิคาํเล่าลอื 
กิร   ไดย้นิวา่  
ขลุ  ไดย้นิวา่  
สุท ํ  ไดย้นิวา่ 

นิบาตบอกปริกปั 



เจ   หากวา่  
ยทิ   ผวิา่   
สเจ   ถา้วา่ 
อถ   ถา้วา่  
อปฺเปว นาม  ช่ือแมไ้ฉน  
ยนฺนูน   กระไรหนอ 

นิบาตบอกความถาม 
กึ   หรือ, อะไร  
กถ ํ  อยา่งไร  
กจฺจิ   แลหรือ  
นุ   หนอ  
นนุ   มิใช่หรือ  
อุทาหุ   หรือวา่  
อาท ู  หรือวา่  
เสยฺยถีท ํ อยา่งไรน้ี 

นิบาตบอกความรับ 
อาม   เออ   อามนฺตา   เออ  

นิบาตบอกความเตือน 
อิงฺฆ   เชิญเถิด  หนฺท   เอาเถิด  ตคฺฆ  เอาเถิด 

นิบาตสําหรับผูกศัพท์และประโยคมอีตัถะเป็นอเนก 
จ   ดว้ย, อน่ึง, ก,็ จริงอยู ่ 
วา   หรือ, บา้ง  
หิ   ก,็ จริงอยู,่ เพราะวา่  
ตุ   ส่วนวา่, ก ็ 
ปน   ส่วนวา่, ก ็ 
อปิ   แม,้ บา้ง 
อปิจ   เออก ็ 
อถวา   อีกอยา่งหน่ึง 



นิบาตสักว่าเป็นเคร่ืองทาํบทให้เต็ม 
นุ   หนอ  
สุ   สิ  
เว   เวย้  
โว   โวย้ 
โข   แล  
วต   หนอ  
หเว   เวย้  

นิบาตมเีนือ้ความต่าง ๆ 
อญฺญทตฺถุ  โดยแท ้ 
อโถ   อน่ึง  
อทฺธา   แน่แท ้
อวสฺส ํ   "   
อโห   โอ 
อารา   ไกล  
นีจ ํ   ตํ่า  
นูน   แน่  
นานา   ต่าง ๆ  
ปจฺฉา   ภายหลงั  
ปฏฺฐาย   ตั้งก่อน  
อาว ี     แจง้  
อุจฺจ ํ  สูง  
อิติ   เพราะเหตุนั้น, วา่ดงัน้ี, ดว้ยประการน้ี, ช่ือ  
กิญฺจาปิ  แมน้อ้ยหน่ึง  
กฺวจิ   บา้ง  
มิจฺฉา   ผดิ  
มุธา   เปล่า  
มุสา   เทจ็  



สกึ   คราวเดียว  
สตกฺขตฺตุ ํ ร้อยคราว 
ปภูติ   จาํเดิม 
ปุน   อีก  
ปุนปฺปุน ํ บ่อย ๆ 
ภิยฺโย   ยิง่ 
ภิยฺโยโส  โดยยิง่  
สทฺธึ   พร้อม, กบั  
สณิก ํ  ค่อย ๆ  
สย ํ   เอง  
สห   กบั  
สาม ํ  เอง 

ปัจจยันั้น ลงทา้ยนามศพัท ์เป็นเคร่ืองหมายวภิตัติบา้ง ลงทา้ยธาตุ เป็นเคร่ืองหมายกิริยาบา้ง อยา่ง
น้ี :-  

โต ปัจจยั เป็นเคร่ืองหมายตติยาวภิตัติ แปลวา่ "ขา้ง" เป็นเคร่ืองหมายปัญจมีวภิตัติ แปลวา่ "แต่" 
เป็นตน้ ดงัน้ี :- 

สพฺพโต   แต่-ทั้งปวง  
อญฺญโต   แต่-อ่ืน  
อญฺญตรโต   แต่-อนัใดอนัหน่ึง  
อิตรโต   แต่-นอกน้ี  
เอกโต    ขา้งเดียว 
อุภโต    สองขา้ง  
ปรโต    ขา้งอ่ืน  
ตโต    แต่-นั้น  
เอโต อโต   แต่-นัน่  
อิโต    แต่-น้ี  
อปรโต   ขา้งอ่ืนอีก 
ปุรโต    ขา้งหนา้  



ปจฺฉโต   ขา้งหลงั  
ทกฺขิณโต   ขา้งขวา  
วามโต    ขา้งซา้ย  
อุตฺตรโต   ขา้งเหนือ  
อธรโต   ขา้งล่าง  
ยโต    แต่-ใด  
อมุโต    แต่-โนน้  
กตรโต    แต่-อะไร  
กโุต    แต่-ไหน  

 
ปัจจยัทั้งหลาย คือ ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ ห ํหิญฺจน ํว เป็น เคร่ืองหมาย สตฺตมีวภิตัติ แปลตาม สตฺตมี 

ดงัน้ี:-  
สพฺพตฺร   ใน-ทั้งปวง 
สพฺพตฺถ                   " "   
สพฺพธิ          " " 
อญฺญตฺร   ใน-อ่ืน  
อญฺญตฺถ       " "  
ยตฺร    ใน-ใด 
ยตฺถ       " "   
ยหึ       " "  
ยห ํ      " " 
ตตฺร    ใน-นั้น 
ตตฺถ       " " 
กตฺุร    ใน-ไหน  
กตฺถ        " "  

 
กหึุ     " "  
กหุ ํ    " " 



ตหึ     " "  
ตห ํ    " " 
อตฺร     ใน-น้ี 
อตฺถ     ใน-น้ี  
เอกตฺร      ใน-เดียว  
เอกตฺถ      " "  
อุภยตฺร     ใน-สอง  
อุภยตฺถ      " "  
เอตฺถ      ใน-น้ี  
อิธ      " "  
อิห      " "  
กหิุญฺจน ํ     " "  
กฺว      " "  

ปัจจยัทั้งหลาย คือ ทา ทานิ รหิ ธุนา ทาจน ํชฺช ชฺชุ เป็น เคร่ืองหมาย สตฺตมีวภิตัติ ลงในกาล ดงัน้ี 
สพฺพทา   ในกาลทั้งปวง  
สทา    ในกาลทุกเม่ือ 
เอกทา    ในกาลหน่ึง, บางที 
ยทา    ในกาลใด, เม่ือใด  
ตทา    ในกาลนั้น, เม่ือนั้น 
กทา    ในกาลไร, เม่ือไร 
กทาจิ    ในกาลไหน, บางคราว 
อิทานิ    ในกาลน้ี, เด๋ียวน้ี 
 เอตรหิ   ในกาลน้ี, เด๋ียวน้ี  
กรหจิ    ในกาลไหน ๆ, บางคร้ัง  
อธุนา    ในกาลน้ี, เม่ือก้ี  
กทุาจน ํ   ในกาลไหน  
อชฺช    ในวนัน้ี  
สชฺชุ    ในวนัมีอยู,่ วนัน้ี  



ปรชฺชุ    ในวนัอ่ืน  
อปรชฺชุ   ในวนัอ่ืนอีก. 

ปัจจยัท่ีเป็นกิริยากิตก์ ๕ ตวั คือ ตเว ตุ ํตูน ตฺวา ตฺวาน กบัทั้งปัจจยัท่ีอาเทศออกจาก ตฺวา เป็น อพัย
ยะ แจกดว้ยวภิตัติไม่ได ้อุ. ดงัน้ี :-  

กาตเว    เพื่ออนัทาํ  
กาตุ ํ   ความทาํ, เพื่ออนัทาํ  
กาตูน    ทาํแลว้  
กตฺวา          "  
กตฺวาน         "  

จบอพัยยศพัท ์แต่เท่าน้ี. 
 

 




