
บทที่ ๒๐
วธิกีารแปลคณุนาม



วธิใีชค้ณุนาม
สาระสาํคญัทีค่วรทราบเกี่ยวกบัคุณนาม

๑.ศพัทท์ีใ่ชเ้ป็นคุณนามได ้
๒.การประกอบรูปคุณนาม
๓.วธิเีรยีงคุณนาม
๔.การแปลคุณนาม

คุณนามคือคาํขยายนามทีแ่สดงถงึลกัษณะ อาการ คุณสมบตั ิของนาม
นามว่า สูง ตํา่ ดาํ ขาว ดี เลว โง่ ฉลาด นุ่ม แข็ง มีสญัชาติใด มี
ภมูลิาํเนาอยู่ทีไ่หน มคีุณธรรมอย่างไร มทีรพัยส์นิมากนอ้ยแค่ไหน



คุณนามจะไมก่าํจดัเป็นลงิคใ์ดลงิคห์นึ่งเหมอืนคาํนาม แต่จะเปลีย่น
ลงิค ์วจนะ วภิตัตไิปตามนามทีข่ยาย ในการแจกวภิตัติบทคุณนาม ถา้
คุณนามนัน้มีการนัต์เดียวกนักบันามนามที่จะขยายก็จะแจกแบบ
เดยีวกนั 

แต่หากคุณนามมกีารนัตต์่างกนักบันามนามก็จะแจกวภิตัตติามแบบ
แจกของนามทีม่กีารนัตเ์สมอกนั (การนัตเ์หมอืนนามตวัไหนในแบบแจก 
๑๓ การนัต์ใหแ้จกตามแบบนัน้ในลิงค์เดียวกนั) แต่ตอ้งเป็นลิงค์
เดยีวกนักบันามทีข่ยาย



บทคุณนามเมือ่ขยายนามนามบทใดตอ้งประกอบรูปใหม้ ีลงิค ์วจนะ 
วภิตัติเหมอืนกบันามนามบทนัน้และแจกตามแบบการนัตใ์นลงิคน์ ัน้ ๆ 
บทคณุนามไม่ว่ามลีงิค ์วจนะ วภิตัติใดก็ตามมชีือ่เรียกทางไวยากรณ์

อีกอย่างหนึ่งว่า “วเิสสนะ” (บททีท่าํใหน้ามนามพิเศษแตกต่างจากนาม

นามบทอืน่)

บทคุณนามแบง่ออกเป็น ๓ ชัน้

๑. ปกต ิแสดงคณุสมบตัขิองนามนามอย่างธรรมดา

๒. วเิสส แสดงคณุสมบตัขิองนามนามยิง่หรือหย่อนกวา่ธรรมดา

๓. อตวิเิสส แสดงคณุสมบตัขิองนามนามถงึข ัน้สูงสดุ



วธิสีงัเกตบทคณุนามชัน้ปกติ
-ภาษาบาลไีมม่ปีจัจยัตทัธติใดต่อทา้ย (ตร, ตม, อยิสิฺสก, อยิ, อฏฐฺ)
-ไมอ่ปุสคันาํหนา้ (อต,ิ อตวิยิ)
-คาํแปลภาษาไทยไมค่าํวา่ ยิง่, กวา่, เกนิ, ลว่ง, ทีสุ่ด, เกนิเปรยีบ
วธิสีงัเกตบทคณุนามชัน้วเิสส
-ภาษาบาลมี ีตร, อยิ, อยิสิฺสก ปจัจยัในตทัธติต่อทา้ย
-มอีปุสคั ๑ ตวั คอื อต ิ(ยิง่, เกนิ, ลว่ง) นาํหนา้ศพัทน์ ัน้ 
-คาํแปลภาษาไทยมคีาํวา่ ยิง่, กวา่, เกนิ, ลว่ง ต่อทา้ยคาํพดูนัน้



วธิสีงัเกตบทคณุนามชัน้อตวิเิสส
-ภาษาบาลมี ีตม, อฏิฐฺ ปจัจยัในตทัธติต่อศพัทน์ ัน้
-ม ีอตวิยิ ศพัทน์าํหนา้ศพัทน์ ัน้
-คาํแปลภาษาไทยมคีาํวา่ ทีสุ่ด, เกนิเปรยีบต่อทา้ยคาํพดูนัน้



ศพัทท์ี่ใชเ้ป็นบทคณุนามได ้
๑.คณุนามแท ้เช่น 

พหู ชนา อ.ชน ท. มาก 
อปโฺป สตโฺต อ.สตัว ์อนันอ้ย 
นีจ ํกลุํ อ.ตระกูล อนัตํา่ 
อจฺุจ ํปีฐํ อ.ตัง่ อนัสูง
มหลลฺโก เสฏฐฺี อ.เศรษฐ ีผูแ้ก่
ปิโย ชโน อ.ชน ผูเ้ป็นที่รกั
ขุททฺโก ปตโฺต อ.บาตร อนัเลก็
ครุโก ภาโร อ.ภาระ อนัหนกั



๒.คณุนามผสม (๓ กลุม่)
(๑)นามกติก ์เช่น 

สาวตถฺวีาส ีเสฏฐฺี อ.เศรษฐ ีผูอ้ยู่ในเมืองสาวตัถี
ภตตฺทายโก อปุาสโก อ.อบุาสก ผูถ้วายซึ่งภตัร

(๒)สมาส เช่น 
อจฺุจนีจ ํฐานํ อ.ที ่ทัง้สูงท ัง้ตํา่
มหาปญโฺญ ราชา อ.พระราชา ผูม้ีปญัญามาก

(๓)ตทัธติ เช่น 
ธมมฺิโก อมจฺโจ อ.อาํมาตย ์ผูต้ ัง้อยู่ในธรรม
กฏุมุพฺโิก วาณิโช อ.พอ่คา้ ผูม้ีทรพัย ์



๔.ปกตสิงัขยา ๑-๙๘ เช่น 
-เอโก-หนึ่ง
-เอกา-หนึ่ง
-เอก-ํหนึ่ง
-เทว-สอง
-ตโย-สาม
-ตสิฺโส-สาม
-ตณีิ-สาม
-เอกสฏฐฺ-ีหกสบิเอด็
-ปญจฺนวตตุ-ิเกา้สบิหา้.



๕.กริยิากติกท์ี่แจกวภิตัตไิด ้(อนฺต, ตวฺนฺต,ุ ตาว,ี อนีย, ตพฺพ, มาน, ต ปจัจยั) เช่น 
-ธมมฺ ํจรนฺโต เถโร -อ.พระเถระ ผูป้ระพฤตอิยู่ ซึ่งธรรม
-ธมมฺ ํจรนฺต ีเทวี -อ.พระเทว ีผูป้ระพฤตอิยู่ ซึ่งธรรม
-อทุเก อปุปฺชฺชนฺต ํอปุปฺลํ -อ.ดอกบวั อนัเกดิขึ้นอยู่ ในนํ้า
-วเน วจิรมาโน เนสาโท -อ.นายพราน ผูเ้ที่ยวไปอยู่ ในป่า

 -นทยิ ํวจิรมานา นาคี -อ.นางนาค ตวัเที่ยวไปอยู่ ในนํ้า
-วหิาร ํอาคโต ภกิขฺุ -อ.ภกิษุ ผูม้าแลว้ สูว่หิาร
-นคร ํคตา ภกิขฺุณี -อ.ภกิษุณี ผูไ้ปแลว้ สูเ่มือง
-กรณีย ํกมมฺ ํ -อ.การงาน อนัอนับคุคลพงึทาํ
-ขาทติพฺโพ ปูโว -อ.ขนม อนัอนับคุคลพงึกนิ



คณุนามแบ่งเป็น ๙ ประเภทตามลกัษณะของนามดงันี้
๑)เภทวาจก จาํแนกประเภท
๒)วณัณวาจก จาํแนกสี
๓)รสวาจก จาํแนกรส
๔)ผสัสวาจก จาํแนกสมัผสั
๕)สณัฐานวาจก ระบขุนาดรูปรา่ง
๖)องิคติวาจก ระบอุาการ
๗)คณนาวาจก ระบจุาํนวนและลาํดบัที่
๘)นิยมนามวาจก ระบนุามที่แน่นอน
๙)อนิยมนามวาจก ระบนุามที่ไม่แน่นอน



๑)เภทวาจก คณุนามที่จาํแนกประเภท
ปาโป ชโน อ.ชน ผูช้ ัว่ชา้
ปณฺฑโิต ปรุโิส อ.บรุุษ ผูเ้ป็นบณัฑติ
มทุโุก ทารโก อ.เด็ก ผูอ้อ่น
มหลลฺโก ราชา อ.พระราชา ผูแ้ก่
เชฏโฺฐ เสฏฐฺี อ.เศรษฐ ีผูเ้จรญิที่สดุ
ยวุา กมุาโร อ.เด็ก ผูเ้ป็นหนุ่ม
ยวุต ีนารี อ.หญงิ ผูเ้ป็นสาว
โภค ีวาณิโช อ.พอ่คา้ ผูม้ีโภคะทรพัย์
จณฺโฑ โจโร อ.โจร ผูด้รุา้ย



๒)วณัณวาจก คณุนามที่จาํแนกสี
สพฺพเสโต หตถฺี อ.ชา้ง ตวัมีอวยัวะทัง้ปวงขาว (ชา้งเผือก)
รตโฺต กมพฺโล อ.ผา้กมัพล อนัแดง
กณฺโห สปโฺป อ.งู อนัดาํ
สกุกฺ ํภตตฺํ อ.ขา้วสวย อนัขาว
นีล ํอปุปฺลํ อ.ดอกบวั อนัเขียว
กาโฬ ธมโฺม อ.ธรรม อนัดาํ



๓)รสวาจก คณุนามที่จาํแนกรส
โลณํ สูปํ อ.แกง อนัเคม็
อมพฺลิ ํอมพฺผลํ อ.ผลของมะม่วง อนัเปรี้ยว
มธุโร ปูโว อ.ขนม อนัหวาน
ขารกิ ํอทุกํ อ.นํ้า อนักรอ่ย

๔)ผสัสวาจก คณุนามที่จาํแนกสมัผสั
สตี ํอทุกํ อ.นํ้า อนัเยน็
อณฺุโห อคคฺิ อ.ไฟ อนัรอ้น
ปณีโต อาหาโร อ.อาหาร อนัประณีต
สขุุมาล ํวตถฺํ อ.ผา้ อนัละเอยีด



๕)สณัฐานวาจก  คณุนามระบขุนาดรูปรา่ง
มหนฺโต ปาสาโท อ.ปราสาท อนัใหญ่
ขุททฺก ํฆรํ อ.เรอืน อนัเลก็
วฏโฺฏ ปตโฺต อ.บาตร อนักลม
คมภฺโีร สาคโร อ.ทะเล อนัลกึ
นีโจ ปพฺพโต อ.ภเูขา อนัตํา่
อจฺุโจ รุกโฺข อ.ตน้ไม ้อนัสูง
ทฆีา รชฺชุ อ.เชือก อนัยาว
รสฺสา วถีิ อ.ถนน อนัส ัน้



๖)องิคติวาจก คณุนามที่ระบอุาการ
ลหโุก กาโย อ.กาย อนัเบา
ครุก ํธนุ อ.ธนู อนัหนกั
ปิโย ครุ อ.ครู ผูเ้ป็นที่รกั
มนาปํ ธนํ อ.ทรพัย ์อนัยงัใจใหเ้อบิอาบ

๗)คณนาวาจก คณุนามระบจุาํนวนและลาํดบัที่
ตโย ชนา อ.ชน ท. สาม
ตสิฺโส นารโิย อ.หญงิ ท. สาม
ปฐโม ปรุโิส อ.บรุุษ ที่หนึ่ง
ทตุโิย วาโร อ.วาระ ที่สอง



๘)นิยมนามวาจก คณุนามระบนุามที่แน่นอน
โส ปรุโิส อ.บรุุษ นั้น
เต สกณุา อ.นก ท. เหลา่นั้น
สา นารี อ.หญงิ นั้น
ตา อติถฺโิย อ.หญงิ ท. เหลา่นั้น
อม ุคาโม อ.หมู่บา้น โนน้
อย ํราชา อ.พระราชา นี้, พระองคน์ี้
เอโส เถโร อ.พระเถระ นัน่, รูปนัน่
เอสา ภกิขฺุนี อ.ภกิษุณี นัน่, รูปนัน่
เอต ํปณฺณํ อ.หนงัสอื นัน่



๙)อนิยมนามวาจก คณุนามที่ระบนุามที่ไม่แน่นอน
โย ธมโฺม อ.ธรรม ใด
อญโฺญ คาโม อ.หมู่บา้น อืน่
อญญฺตโร ปรุโิส อ.บรุุษ คนใดคนหนึ่ง
อญญฺตโม ภกิขฺุ อ.ภกิษุ รูปใดรูปหนึ่ง
ปโร ปตุโฺต อ.บตุร อืน่
อปโร เสฏฐฺี อ.เศรษฐ ีอืน่อกี
กตโร ครุ อ.ครู คนไหน
กตโม ราชา อ.ราชา พระองคไ์หน
เอกจฺโจ ปคุคฺโล อ.บคุคล บางคน



การประกอบรูปคณุนาม
๑.คณุนามที่เป็น อ การนัต์

-ปงุลงิค ์แจกอย่าง ปรุสิ
-นปงุสกลงิค ์แจกอย่าง กลุ

๒.คณุนามที่เป็น อา การนัต ์แจกอย่าง กญญฺา (เปลี่ยน อ เป็น อา)
๓.คณุนามที่เป็น อ ิการนัต์

-ปงุลงิค ์แจกอย่าง มนุิ
-อติถลีงิค ์แจกอย่าง รตตฺิ
-นปงุสกลงิค ์แจกอย่าง อฏฐฺิ



๔.คณุนามที่เป็น อ ีการนัต์
-ปงุลงิค ์แจกอย่าง เสฏฐฺี
-อติถลีงิค ์แจกอย่าง นารี
-นปงุสกลงิค ์รสัสะ อ ีเป็น อ ิแลว้แจกอย่าง อฏฐฺิ

๕.คณุนามที่เป็น อ ุการนัต์
-ปงุลงิค ์แจกอย่าง ภกิขฺุ
-อติถลีงิค ์แจกอย่าง รชชฺุ
-นปงุสกลงิค ์แจกอย่าง แจกอย่าง วตถฺุ



๖.คณุนามที่เป็น อ ูการนัต์
-ปงุลงิค ์แจกอย่าง วญิฺญู
-อติถลีงิค ์แจกอย่าง วธู
-ถา้เป็นนปงุสกลงิค ์รสัสะ อู เป็น อ ุแลว้แจกอย่าง วตถฺุ



วธิเีรยีงคณุนาม
๑. ตามปกตคิณุนามขยายนามบทใดเรยีงไวห้นา้นามนามบทนั้น เช่น

-พห ูปรุสิา อ.บรุุษ ท. ผูม้าก
-พห ูอติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้าก
-พหนูิ กลุานิ อ.ตระกูล ท. อนัมาก
-อจฺุโจ รุกโฺข อ.ตน้ไม ้อนัสูง
-อจฺุจา กทลี อ.ตน้กลว้ย อนัสูง
-อจฺุจ ํโสปาณํ อ.บนัได อนัสูง



๒. คุณนามที่แสดงถึงยศ ตําแหน่ง ตระกูล ใหเ้รียงหลงับทที่ตน
ขยาย เช่น

-สมโณ โคตโม อ.พระสมณะ ผูโ้คดม
-สกโฺก เทวานมินฺโท อ.ทา้วสกักะ ผูเ้ป็นจอมแหง่เทพ
-วสิาขา มหาอบุาสกิา อ.นางวสิาขา ผูม้หาอบุาสกิา
-ปเสนท ิโกสโล อ.เจา้ปเสนท ิผูเ้ป็นใหญ่ในเมืองโกศล



๓.คุณสมบตัิของนามนามที่ไม่ไดม้ีมาแต่เดิม เกิดขึ้นภายหลงัให ้
เรยีงไวห้ลงันามนามตามลาํดบัการเกดิขึ้น เช่น

บาลี : เอโก เถโร ธมฺมํ สุณนฺโต อรหตฺตํ ปาปุณิตฺวา ขีณาสโว 
อรญญฺ ํคโต เอกโก อทตุโิย อสหาโย ตสฺมึ อรญเฺญ สมณธมมฺ ํกโรต.ิ

แปล : อ.พระเถระ ผูห้นึ่ง ฟังอยู่ ซึ่งธรรม บรรลแุลว้ ซึ่งพระ
อรหตั ผูม้ีอาสวะสิ้นแลว้ ไปแลว้ สู่ป่า ผูเ้ดียว ผูไ้ม่มีบุคคลที่สอง 
ผูไ้ม่มีสหาย ย่อมกระทาํ ซึ่งสมณธรรม ในป่า นั้น.



บาลี : เอกสฺมึ หิ สมเย อายสฺมา สารีปุตฺโต วุตฺถวสฺโส จาริก 

ปกฺกมิตุกาโม ภควนฺต อาปุจฺฉิตฺวา วนฺทิตฺวา อตฺตโน ปริวาเรน 

สทฺธึ นิกฺขมิ.

แปล : ดงัจะกล่าวโดยย่อ ในสมยัหนึ่ง อ.พระสารีบตุร ผูม้ีอาย ุ
ผูม้ีพรรษาอนัอยู่แลว้ ผูใ้คร่เพื่อหลีกไป สู่ที่จากริก ทูลลาแลว้ ซึ่ง
พระผูม้ีพระภาคเจา้ ถวายบงัคมแลว้ ออกไปแลว้ กบั ดว้ยบริวาร 
ของตน.



๔.คุณนามที่เป็นคุณสมบตัิของนามนามที่เคยกล่าวถึงมาแลว้หรือที่
รูจ้กักนัดีว่าเป็นใคร วางไวโ้ดยไม่ตอ้งมีนามนามกํากบั เวลาแปล
ประกอบนามนามที่กลา่วถงึมากอ่นหนา้นั้นมาแปลเป็นคาํหลกั เช่น

-บาล ี: สาวตฺถีวาสิโน ปาโตว ทาน ทตฺวา สมาทินฺนุโปสถา สุทฺธุตฺตราสงฺ

คา คนฺธมาลาทิหตฺถา สายณฺหสมเย เชตวเน สนฺนิปติตฺวา ธมฺม สุณนฺติ.

-แปล : (อ.ชน ท.) ผูอ้ยู่ในเมืองสาวตัถีโดยปกติ ถวายแลว้ ซึ่งทาน ใน
เวลาเชา้เทียว ผูม้ีอโุบสถอนัสมาทานแลว้ ผูม้ีผา้สไบอนัหมดจดแลว้ ผูม้ี
วตัถุมีของหอมและระเบียบดอกไมเ้ป็นตน้ในมือ ประชุมกนัแลว้ ในวดั
พระเชตะวนั ในสมยัอนัเป็นเวลาเยน็แหง่วนั ย่อมฟงั ซึ่งธรรม



๕. คุณนามที่เป็นชื่อของคน สตัว ์สถานที่ สิ่งของ จะมีคาํว่า “นาม-ชื่อ
ว่า” กาํกบัอยู่ขา้งหลงัจะวางนามนามไวห้นา้หรอืหลงักไ็ด ้ถา้ไม่มี“นาม”
จะวางไวห้ลงั เดิมเป็นลงิคใ์ดใหค้งลงิคไ์วต้ามเดิม เช่น

-นคร ํจนฺทวต ีนาม อโหส.ิ
อ.เมอืง เป็นเมอืงชื่อวา่จนัทวดี ไดเ้ป็นแลว้.
-อนุปิย ํนาม มลลฺานํ นิคโม.
อ.นิคม ของเจา้มลัละ ท. ชื่อวา่ อนุปิยะ.
-สาวตฺถิย กิร อทินฺนปุพฺพโก นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.

ไดยินวา อ.พราหมณ ชื่อวาอทินนปุพพกะ ไดมีแลว ในเมืองสาวัตถี.



-พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสีราชา อโหสิ.

อ.พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแควน้กาส ีพระนามว่าพรหมทตั ไดม้ี
แลว้ ในเมอืงชื่อวา่พาราณส.ี

-ภทฺทวตี นาม กเรณุกา เอกทิวส ป ฺาสโยชนานิ คจฺฉติ.

อ.ชางพัง ชื่อวาภัททวดี ยอมไป สิ้นโยชนหาสิบ ท. ในวันหนึ่ง. 

-กาโก นาม ทาโส สฏ ิโยชนานิ คจฺฉติ.

อ.ทาส ชื่อวา กากะ ยอมไป สิ้นโยชนหกสิบ ท.



-เวสาลิย หิ มหาลิ นาม ลิจฺฉวี วสติ.

อนึ่ง อ.เจาลิจฉวี พระนามวามหาลิ ยอมประทับอยู ในเมืองไพสาลี.

-นาฬาคิริ หตฺถี วีสติโยชนสตํ คจฺฉติ.

อ.ชาง ชื่อวานาฬาคีรี ยอมไป สิ้นรอยแหงโยชนยี่สิบ.



วิธีแปลคุณนาม

๑.ไมตองใชคําเชื่อมอายตนิบาตในการเชื่อมคําและไมตองระบุวจนะ (ท.)

๒.คุณนามแท, คุณนามผสม, กิริยากิตก เวลาแปลใชคําเชื่อมดังนี้

-ผู...... เมื่อนามนามเปนคน มหาปฺุโญ เถโร 

อ.พระเถระ ผูม้ปีญัญามาก
-อัน....... เมื่อนามนามเปนสิ่งของพหุสสฺสํ รฏฐํ

อ.ประเทศ อันมีขาวกลามาก

-ตัว....... เมื่อนามนามเปนสัตว มหาพโล หตฺถินาโค

อ.พญาชา้ง ตวัมกีาํลงัมาก



๓.วิเสสนสพัพนาม ปกติสงัขยา ๑-๙๘ แปลไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งใช้
คําเชื่อม (ผู,้ อนั, ตวั) ยกเวน้ เอก สพัพนาม แปลว่า ผู.้..... ได ้(หาก
ไม่ใสจ่ะหว้นเกนิไป) เช่น

-เอโก ปุริโส อ.บุรุษ ผูหนึ่ง.

-เทฺว เสฏฐี อ.เศรษฐี ท. สอง.

-โส ครุ อ.ครู นั้น.

-โย ปุคฺคโล อ.บุคคล ใด.

-นว ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เกา.



วิธีการแปลคุณนามที่บอกประเภท

-ถาเปนของคนสามัญ แปลวา ผู..., ผูเปน...เชน ทกฺโข ชโน อ.ชน ผูขยัน, 

อธิปติ ราชา อ.พระราชา ผูเปนใหญยิ่ง, ปณฺฑิโต ปุริโส อ.บุรษ ผูเปนบัณฑิต

-ถาเปนของผูสูงศักดิ์ แปลวา ผูทรง..., ผูทรงเปน... เชน มหาการุณิโก พุทฺโธ 

อ.พระพุทธเจา ผูทรงประกอบดวยพระมหากรุณา, เทวาติเทโว สมฺมาสมฺพุทฺโธ   

อ.พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปนเทพยิ่งกวาเทพ

-ถาเปนของเทวดา แปลวา องค..., องคเปน... เชน อิสฺสโร เทโว อ.เทวดา องค

เปนใหญ, อิทฺธิโก เทโว อ.เทวดา องคมีฤทธิ์ (จะใช ผู...ผูเปน...ก็ได)

-ถาเปนของพระภิกษุสามเณร แปลวา รูป...,รูปเปน...เชน มหาวีริโย มหาเถโร 

อ.พระมหาเถระ รูปมีความเพียรมาก, อยํ สามเณโร อ.สามเณร รูปนี้



-ถาเปนของอมนุษยชั้นต่ํา แปลวา ตน..., ตนเปน... 

เชน ปมุโข ยกฺโข อ.ยักษ ตนเปนหัวหนา, จณฺโฑ ปสาโจ อ.ปศาจ ตนดุราย

-ถาเปนของสัตว แปลวา ตัว..., ตัวเปน... 

เชน อติจณฺฑา คาวี อ.แมโค ตัวดุยิ่ง, ยูถเชฏฐโก โคโณ อ.โค ตัวเปนเจา

แหงฝูง, มหาปริวาโร หตฺถี อ.ชาง ตัวมีบริวารมาก

-ถาเปนของขาวของเครื่องใช แปลวา ตัว..., ตัวเปน, อัน..., อันเปน... 

เชน นวกํ จีวรํ อ.จีวร อันใหม, โปราณํ ปฐํ อ.ตั่ง อันเกา

-ถาเปนของสถานที่, สภาวะที่เปนนามธรรม แปลวา อัน..., อนัเปน... 

เชน วนปฺปติ รุกฺโข อ.ตนไม อันเปนเจาแหงปา, สุนฺทโร ธมฺโม อ.ธรรม อัน

ดี, ปวโร ธมฺโม อ.ธรรม อันประเสริฐ



คณุนามที่เป็น อ การนัต์
-ปงุลงิค ์แจกอย่าง ปรุสิ
-นปงุสกลงิค ์แจกอย่าง กลุ



จณฺฑ (ผูดุราย) ขยาย ปุริส (บุรุษ) ฝายเอกวจนะ

ป. จณฺโฑ  ปุริโส =อ.บุรุษ ผูดุราย.

ทุ. จณฺฑํ  ปุริสํ =ซึ่งบุรุษ ผูดุราย.

ต. จณฺเฑน  ปุริเสน =ดวยบุรุษ ผูดุราย.

จตุ. จณฺฑสฺส  ปุริสสฺส =แกบุรุษ ผูดุราย.

ปฺ. จณฺฑสฺมา  ปุริสสฺมา =จากบุรุษ ผูดุราย.

ฉ. จณฺฑสฺส  ปุริสสฺส =ของบุรุษ ผูดุราย.

ส. จณฺฑสฺมึ  ปุริสสฺมึ =ในบุรุษ ผูดุราย.

อา. จณฺฑ  ปุริส =แนะบุรุษ ผูดุราย.



จณฺฑ (ผูดุราย) ขยาย ปุริส (บุรุษ) ฝายพหุวจนะ 

ป. จณฺฑา  ปุริสา =อ.บุรุษ ท. ผูดุราย.

ทุ. จณฺเฑ  ปุริเส =ซึ่งบุรุษ ท. ผูดุราย.

ต. จณฺเฑหิ  ปุริเสหิ =ดวยบุรุษ ท. ผูดุราย.

จตุ. จณฺฑานํ  ปุริสานํ =แกบุรุษ ท. ผูดุราย.

ปฺ. จณฺเฑหิ  ปุริสเสหิ =จากบุรุษ ท. ผูดุราย.

ฉ. จณฺฑานํ  ปุริสานํ =ของบุรุษ ท. ผูดุราย.

ส. จณฺเฑสุ  ปุริเสสุ =ในบุรุษ ท. ผูดุราย.

อา. จณฺฑา  ปุริสา =แนะบุรุษ ท. ผูดุราย.



อุจฺจ (สูง) ขยาย กุล (ตระกูล) ฝายเอกวจนะ

ป. อุจฺจํ  กุลํ =อ.ตระกูล อันสูง
ทุ. อุจฺจํ  กุลํ =ซึ่งตระกูล อันสูง
ต. อุจฺเจน  กุเลน =ดวยตระกูล อันสูง
จตุ. อุจฺจสฺส  กุลสฺส =แกตระกูล อันสูง
ปฺ. อุจฺจสฺมา  กุลสฺมา =จากตระกูล อันสูง
ฉ. อุจฺจสฺส  กุลสฺส =ของตระกูล อันสูง
ส. อุจฺจสฺมึ  กุลสฺมึ =ในตระกูล อันสูง
อา. อุจฺจ  กุล =แนะตระกูล อันสูง



อุจฺจ (สูง) ขยาย กุล (ตระกูล) ฝายเอกวจนะ

ป. อุจฺจานิ  กุลานิ =อ.ตระกูล ท. อันสูง

ทุ. อุจฺจานิ  กุลานิ =ซึ่งตระกูล ท. อันสูง

ต. อุจฺเจหิ  กุเลหิ =ดวยตระกูล ท. อันสูง

จตุ. อุจฺจานํ  กุลานํ =แกตระกูล ท. อันสูง

ปฺ. อุจฺเจหิ  กุเลหิ =จากตระกูล ท. อันสูง

ฉ. อุจฺจานํ  กุลานํ =ของตระกูล ท. อันสูง

ส. อุจฺเจสุ  กุเลสุ =ในตระกูล ท. อันสูง

อา. อุจฺจานิ  กุลานิ =แนะตระกูล ท. อันสูง



คณุนามที่เป็น อา การนัต ์
แจกอย่าง กญญฺา 

(ใหเ้ปลี่ยนสระที่สดุศพัทข์องคณุนามที่เป็น อ ใหเ้ป็น อา)



จณฺฑ (ดุราย) ขยาย กฺญา (สาวนอย) ลง อา การันต 

เอกวจนะ ป. จณฺฑา กฺญา =อ.สาวนอย ผูดุราย
ทุ. จณฺฑา กฺญํ =ซึ่งสาวนอย ผูดุราย
ต. จณฺฑาย กฺญาย =ดวยสาวนอย ผูดุราย
จตุ. จณฺฑาย กฺญาย =แกสาวนอย ผูดุราย
ปฺ. จณฺฑาย กฺญาย =จากสาวนอย ผูดุราย

 ฉ. จณฺฑาย กฺญาย =ของสาวนอย ผูดุราย
ส. จณฺฑายํ กฺญายํ =ในสาวนอย ผูดุราย
อา. จณฺเฑ กฺเญ =แนะสาวนอย ผูดุราย



จณฺฑ (ดุราย) ขยาย กฺญา (สาวนอย) ลง อา การันต  

พหุวจนะ ป. จณฺฑาโย กฺญาโย =อ.สาวนอย ท. ผูดุราย
ทุ. จณฺฑาโย กฺญาโย =ซึ่งสาวนอย ท. ผูดุราย
ต. จณฺฑาหิ กฺญาหิ =ดวยสาวนอย ท. ผูดุราย
จตุ. จณฺฑานํ กฺญานํ =แกสาวนอย ท. ผูดุราย
ปฺ. จณฺฑาหิ กฺญาหิ =จากสาวนอย ท. ผูดุราย
ฉ. จณฺฑานํ กฺญานํ =ของสาวนอย ท. ผูดุราย
ส. จณฺฑาสุ กฺญาสุ =ในสาวนอย ท. ผูดุราย
อา. จณฺฑาโย กฺญาโย =แนะสาวนอย ท. ผูดุราย


