
กตปิยศพัท ์บทที่ ๑๓
แจก โค (โค, ววั) ไม่เจาะจงเพศใด

ใชไ้ดท้ ัง้ตวัผูแ้ละตวัเมีย 



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. โค+สิ    =โค โค+โย =คาโว
ท.ุ โค+อํ    =คาวํ, คาวุ โค+โย =คาโว
ต. โค+นา =คาเวน โค+หิ =โคหิ, โคภิ, คาเวหิ, คาเวภิ

จต.ุ โค+ส =คาวสฺส โค+นํ =คุนฺนํ, คาวานํ
ปญ. โค+สฺมา =คาวสฺมา, คาวมฺหา, คาวา โค+หิ =โคหิ, โคภิ, คาเวหิ, คาเวภิ

ฉ. โค+ส    =คาวสฺส โค+นํ =คุนฺนํ, คาวานํ
ส. โค+สฺมึ =คาวสฺมึ, คาวมฺหิ, คาเว โค+สุ =โคสุ, คาเวสุ
อา. โค+สิ =คาว โค+โย =คาโว



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. โค คาโว อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ คาว,ํ คาวุ คาโว ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. คาเวน โคห,ิ โคภ,ิ คาเวห,ิ คาเวภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ คาวสฺส คนฺุนํ, คาวานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. คาวสฺมา, คาวมหฺา, คาวา โคห,ิ โคภ,ิ คาเวห,ิ คาเวภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. คาวสฺส คนฺุนํ, คาวานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. คาวสฺมึ, คาวมหฺ,ิ คาเว โคส,ุ คาเวสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. คาว คาโว แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. โค ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ คาว,ํ คาวุ แปลง โอ เป็น อาว ลง อ,ํ แปลง อ เป็น อุ ลง อํ

ต. คาเวน แปลง โอ เป็น อาว แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ คาวสฺส แปลง โอ เป็น อาว แปลง ส เป็น สฺส

ปญ. คาวสฺมา, คาวมหฺา, คาวา แปลง โอ เป็น อาว ลง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา, อา

ฉ. คาวสฺส แปลง โอ เป็น อาว แปลง ส เป็น สฺส

ส. คาวสฺมึ, คาวมหฺ,ิ คาเว แปลง โอ เป็น อาว ลง สฺม,ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺห,ิ เอ

อา. คาว แปลง โอ เป็น อาว ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. คาโว แปลง โอ เป็น อาว แปลง โย เป็น โอ

ท.ุ คาโว “........................................................”

ต. โคห,ิ โคภ,ิ คาเวห,ิ คาเวภิ แปลง โอ เป็น อาว ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ คนฺุนํ, คาวานํ แปลง โอ เป็น คุ, อาว, ทฆีะ อ เป็น อา, ลง นํ

ปญ. โคห,ิ โคภ,ิ คาเวห,ิ คาเวภิ แปลง โอ เป็น อาว ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. คนฺุนํ, คาวานํ แปลง โอ เป็น คุ, อาว, ทฆีะ อ เป็น อา, ลง นํ

ส. โคส,ุ คาเวสุ แปลง โอ เป็น อาว แปลง อ เป็น เอ ลง สุ

อา. คาโว แปลง โอ เป็น อาว แปลง โย เป็น โอ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี โค ศัพท (โค, วัว)

๑. เอโก  โค  วเช  นิปชฺชติ.

อ.โค ตัวหนึ่ง ยอมนอน ในคอก.

๒. คาโว  คุนฺนํ  ยูถํ  คจฺฉนฺติ.

อ.โค ท. ยอมไป สูฝูง ของโค ท.

๓. โคปาโล  เอกํ  คาวํ  โคจรํ  ปาเชติ.

อ.นายโคบาล ยอมตอนไป ซึ่งโค ตัวหนึ่ง สูที่หากิน.

๔. ธนฺชยเสฏฐี  วิสาขาย  คาโว  อทาสิ.

อ.ธนัญชัยเศรษฐี ไดใหแลว ซึ่งโค ท. แกนางวิสาขา.



๕. คาเวน  ตณิกลาโป  ขาทยิเต.
อ.ฟ่อนแหง่หญา้ อนัโค ย่อมกนิ.

๖. คาเวห ิ อลลฺานิ  ตณิานิ  ขาทยินฺเต.
อ.หญา้ ท. อนัสด อนัโค ท. ย่อมกนิ.

๗. เอกสฺส  คาวสฺส  โรโค  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.โรค ย่อมเกดิขึ้น แกโ่ค ตวัหนึ่ง.

๘. กสโก  คนฺุนํ  ตโิณทก ํ อทาส.ิ
อ.ชาวนา ไดใ้หแ้ลว้ ซึ่งหญา้และนํ้า แกโ่ค ท.



๙.  วจฺฉโก  คาวสฺมา  ชายต.ิ
อ.ลูกโค ย่อมเกดิ จากโค.

๑๐. ขีร ํ คาเวห ิ ชายต.ิ
 อ.นํ้านม ย่อมเกดิ จากโค ท.

๑๑. โคฆาตโก  เอกสฺส  คาวสฺส  ชิวหฺ ํ ฉินฺทต.ิ
 อ.นายโคฆาตก ์ย่อมตดั ซึ่งลิ้น ของโค ตวัหนึ่ง.

๑๒. เนสาโท  คนฺุนํ  มสํานิ  ขาทต.ิ
 อ.นายพราน ย่อมกนิ ซึ่งเนื้อ ของโค ท.



๑๓. เอกสฺมึ  คาเว  มเต, กสโก  อญญฺ ํ คาว ํ อาเนต.ิ
  คร ัน้เมื่อโค ตวัหนึ่ง ตายแลว้, อ.ชาวนา ย่อมนํามา ซึ่งโค ตวัอืน่.

๑๔. ภารตเทเส  ชนา  คาเวส ุ ปสทีนฺต.ิ
  อ.ชน ท. ในประเทศอนิเดีย ย่อมเลื่อมใส ในโค ท.

๑๕. ภทรฺ  คาว  ตวฺ ํ อญฉฺาห,ิ วหสฺส.ุ
  แน่ะโค ผูเ้จรญิ อ.เจา้ จงลากไป, อ.เจา้ จงเข็นไป. 

๑๖. ภทรฺา  คาโว  ตมุเฺห  ครุภาร ํ วหถ.
 แน่ะโค ท. ผูเ้จรญิ อ.เจา้ ท. จงเข็นไป ซึ่งภาระอนัหนกั.



โคณ (โคตวัผู)้ 
แจกอย่าง อ การนัต ์ในปงุลงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. โคณ+สิ    =โคโณ โคณ+โย =โคณา

ท.ุ โคณ+อํ    =โคณํ โคณ+โย =โคเณ

ต. โคณ+นา =โคเณน โคณ+หิ =โคเณห,ิ โคเณภิ

จต.ุ โคณ+ส =โคณสฺส, โคณาย, โคณตฺถํ โคณ+นํ =โคณานํ

ปญ. โคณ+สฺมา =โคณสฺมา, โคณมฺหา, โคณา โคณ+หิ =โคณเห,ิ โคเณภิ

ฉ. โคณ+ส    =โคณสฺส โคณ+นํ =โคณานํ

ส. โคณ+สฺมึ =โคณสฺมึ โคณ+สุ =โคเณสุ

อา. โคณ+สิ =โคณ โคณ+โย =โคณา



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. โคโณ โคณา อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ โคณํ โคเณ ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. โคเณน โคเณหิ, โคเณภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ โคณสฺส, โคณาย, โคณตฺถํ โคณานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. โคณสฺมา, โคณมฺหา, โคณา โคณเหิ, โคเณภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. โคณสฺส โคณานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. โคณสฺมึ โคเณสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. โคณ โคณา แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. โคโณ ลง ส ิแลว้ แปลง ส ิเป็น โอ

ท.ุ โคณํ ลง อ ํคง อ ํไว ้

ต. โคเณน ลง นา แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ โคณสฺส, โคณาย, โคณตฺถํ ลง สฺ อาคม, แปลง ส เป็น อาย, อตฺถํ

ปญ. โคณสฺมา, โคณมฺหา, โคณา ลง สฺมา คง สฺมา ไว ้แปลง สฺมา เป็น มฺหา, อา

ฉ. โคณสฺส ลง สฺ อาคม

ส. โคณสฺมึ, โคณมฺหิ, โคเณ ลง สฺม ึคง สฺม ึไว ้แปลง สฺม ึเป็น มฺห,ิ เอ

อา. โคณ ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. โคณา ลง โย แปลง โย เป็น อา

ท.ุ โคเณ ลง โย แปลง โย เป็น เอ

ต. โคเณหิ, โคเณภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ โคณานํ แปลง อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ ไว ้

ปญ. โคณเหิ, โคเณภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. โคณานํ แปลง อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ ไว ้

ส. โคเณสุ แปลง อ เป็น เอ, ลง สุ คง สุ ไว ้

อา. โคณา แปลง โย เป็น อา



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี โคณ ศัพท (โคตัวผู)

๑. เอโก  โคโณ  นทึ  ตรนฺโต  อรฺเญ  ปลายติ.

อ.โคตัวผู ตัวหนึ่ง ขามอยู ซึ่งแมน้ํา ยอมหนีไป ในปา.

๒. โคณา  โคจราย  วเน  จรนฺติ.

อ.โคตัวผู ท. ยอมเที่ยวไป ในปา เพื่อการหากิน.

๓. โคฆาตโก  เอกํ  โคณํ  หนติ.

อ.นายโคฆาตก ยอมฆา ซึ่งโคตัวผู ตัวหนึ่ง.

๔. วาณิชา  สกเฏ  โคเณ  โยเชนฺติ.

อ.พอคา ท. ยอมเทียม ซึ่งโคตัวผู ท. ที่เกวียน.



๕. กสกา  โคเณน  อตตฺโน  เขตตฺานิ  กสต.ิ
อ.ชาวนา ท. ย่อมไถ ซึ่งนา ท. ของตน ดว้ยโคตวัผู.้

๖. โคเณห ิ สกฏานิ  วหยินฺเต.
อ.เกวยีน ท. อนัโคตวัผู ้ท. ย่อมเข็นไป.

๗. เสฏฐฺ ี โคณสฺส  ตณิานิ  เทต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมให ้ซึ่งหญา้ แกโ่คตวัผู.้

๘. เวชฺโช  โรคนีํ  โคณานํ  เภสชฺชํ  เทต.ิ
อ.หมอ ย่อมให ้ซึ่งยา แกโ่คตวัผู ้ตวัมีโรค.



๙.   อญญฺตรฺ  เอกสฺมา  โคณสฺมา  กสกสฺส  อญญฺ ํ ธนํ  นตถฺ.ิ
 อ.ทรพัย ์อืน่ ของชาวนา ย่อมไม่มี เวน้ จากโคตวัผู ้ตวัหนึ่ง. 

๑๐. โคมย ํ โคเณห ิ ชายต.ิ
 อ.โคมยั ย่อมเกดิ จากโคตวัผู ้ท.

๑๑. เนสาโท  โคณสฺส  มสํ ํ ขาทต.ิ
 อ.นายพราน ย่อมกนิ ซึ่งเนื้อ ของโคตวัผู.้

๑๒. โคณานํ  พล ํ ปรหิายต.ิ
 อ.กาํลงั ของโคตวัผู ้ท. ย่อมเสือ่มไป.



๑๓. โคเณ  ตณิานิ  ขาทนฺเต,  คาว ี อทุก ํ ปิวต.ิ 
  คร ัน้เมื่อโคตวัผู ้กนิอยู่ ซึ่งหญา้ ท., อ.แม่โค ย่อมดื่ม ซึ่งนํ้า.

๑๔. เทวฺ  เม  โคณา  อตถฺ,ิ  เตส ุ โคเณส ุ เอโก  มโต. 
  อ.โคตวัผู ้ท. ๒ ของเรา มีอยู่, ในโคตวัผู ้ท. เหลา่นั้นหนา อ.
  โคตวัผู ้ตวัหนึ่ง ตวัแลว้.

๑๕. เห  กูฏโคณ  ตวฺ ํ สฆีสฆี ํ อเปห.ิ
  แน่ะเจา้โคโกง เวย้ อ.เจา้ จงออกไป เรว็ ๆ.

๑๖. หเร  กูฏโคณา  ตมุเฺห  ตรุติตรุติ ํ ธาวถ.
  แน่ะเจา้โคโกง ท. เวย้ อ.เจา้ ท. จงวิ่งไป พลนั ๆ.



คาว ี(แม่โค, โคตวัเมีย) 
แจกอย่าง อ ีการนัต ์ในอติถลีงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. คาวี+สิ    =คาวี คาวี+โย =คาวิโย, คาวี
ท.ุ คาวี+อํ    =คาวึ, คาวิยํ คาวี+โย =คาวิโย, คาวี
ต. คาวี+นา =คาวิยา คาวี+หิ =คาวีหิ
จต.ุ คาวี+ส =คาวิยา คาวี+นํ =คาวีนํ
ปญ. คาวี+สฺมา =คาวิยา คาวี+หิ =คาวีหิ
ฉ. คาวี+ส    =คาวิยา คาวี+นํ =คาวีนํ
ส. คาวี+สฺมึ =คาวิยา, คาวิยํ คาวี+สุ =คาวีสุ
อา. คาวี+สิ =คาวิ คาวี+โย =คาวิโย, คาวี



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. คาวี คาวิโย, คาวี อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ คาวึ, คาวิยํ คาวิโย, คาวี ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. คาวิยา คาวีหิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ คาวิยา คาวีนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. คาวิยา คาวีหิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. คาวิยา คาวีนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. คาวิยา, คาวิยํ คาวีสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. คาวิ คาวิโย, คาวี แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. คาวี ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ คาวึ, คาวิยํ รสัสะ อ ีเป็น อ,ิ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ, เป็น ยํ

ต. คาวิยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง นา เป็น ยา

จต.ุ คาวิยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น ยา

ปญ. คาวิยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง สฺมา เป็น ยา

ฉ. คาวิยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น ยา

ส. คาวิยา, คาวิยํ รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง สฺม ึเป็น ยา, ยํ

อา. คาวิ รสัสะ อ ีเป็น อ ิลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. คาวิโย, คาวี รัสสะ อี เปน อิ ลง โย คง โย, ลบ โย

ท.ุ คาวิโย, คาวี รัสสะ อี เปน อิ ลง โย คง โย, ลบ โย

ต. คาวีหิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ คาวีนํ ลง นํ คง นํ

ปญ. คาวีหิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. คาวีนํ ลง นํ คง นํ

ส. คาวีสุ ลง สุ คง สุ

อา. คาวิโย, คาวี รัสสะ อี เปน อิ ลง โย คง โย, ลบ โย



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี คาวี ศัพท (แมโค, โคตัวเมีย)

๑. เอกา  คาวี  นทึ  ตรนฺตี  วนํ  คจฺฉติ. 

อ.แมโค ตัวหนึ่ง ขามอยู ซึ่งแมน้ํา ยอมไป สูปา.

๒. คาวิโย  นทึ  ตรนฺติโย  วนํ  คจฺฉนฺติ.

อ.แมโค ท. ขามอยู ซึ่งแมน้ํา ยอมไป สูปา.

๓. อหํ  เอกํ  คาวึ  นทึ  ตรนฺตึ  ปสฺสามิ.

อ.เรา ยอมเห็น ซึ่งแมโค ตัวหนึ่ง ตัวขามอยู ซึ่งแมน้ํา.

๔. มยํ  คาวิโย  นทึ  ตรนฺติโย  ปสฺสาม.

อ.เรา ท. ยอมเห็น ซึ่งแมโค ท. ตัวขามอยู ซึ่งแมน้ํา.



๕. ตณิานิ  คาวยิา  นท ึ ตรนฺตยิา  อกกฺมิยนฺเต.
อ.หญา้ ท. อนัแม่โค ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า ย่อมเหยยีบ.

๖. ตณิานิ  คาวหี ิ นท ึ ตรนฺตหี ิ ขาทยินฺเต.
อ.หญา้ ท. อนัแม่โค ท. ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า ย่อมกนิ.

๗. กสโก  คาวยิา  นท ึ ตรนฺตยิา  ภกิขฺํ  เทต.ิ
อ.ชาวนา ย่อมให ้ซึ่งอาหาร แกแ่ม่โค ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า.

๘. โคปาโล  คาวนีํ  นท ึ ตรนฺตนีํ  ภกิขฺํ  ทท.ิ
อ.นายโคบาล ใหแ้ลว้ ซึ่งอาหาร แกแ่ม่โค ท. ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า.



๙.  กสโก  คาวยิา  นท ึ ตรนฺตยิา  อเปต.ิ
 อ.ชาวนา ย่อมหลกีไป จากแม่โค ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า.

๑๐. โคปาโล  คาวหี ิ นท ึ ตรนฺตหี ิ อเปต.ิ
 อ.นายโคบาล ย่อมหลกีไป จากแม่โค ท. ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า.

๑๑. อทิ ํ โคมย ํ คาวยิา  นท ึ ตรนฺตยิา  สนฺตก ํ โหต.ิ
 อ.โคมยั นี้ เป็นของอนัมีอยู่ ของแม่โค ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า ย่อมเป็น.

๑๒. อเิม  ปทวลญชฺา  คาวนีํ  นท ึ ตรนฺตนีํ  สนฺตกา  โหนฺต.ิ
 อ.รอยเทา้ ท.  เหลา่นี้  เป็นของอนัมีอยู่  ของแม่โค ท.  ตวัขา้มอยู่ 
 ซึ่งแม่นํ้า  ย่อมเป็น.



๑๓. ภณฺฑานิ  คาวยิ ํ นท ึ ตรนฺตยิ ํ ปตฏิฐฺหนฺต.ิ
  อ.สิ้นคา้ ท. ย่อมตัง้อยู่ บนแม่โค ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า.

๑๔. ภณฺฑานิ  คาวสี ุ นท ึ ตรนฺตสี ุ ปตฏิฐฺหนฺต.ิ
  อ.สิ้นคา้ ท. ย่อมตัง้อยู่ บนแม่โค ท. ตวัขา้มอยู่ ซึ่งแม่นํ้า.

๑๕. โภต ิ คาว ิ ตวฺ ํ นท ึ ตราห.ิ
  แน่ะแม่โค ผูเ้จรญิ อ.เจา้ จงขา้ม ซึ่งแม่นํ้า.

๑๖. ภวนฺตโิย  คาวโิย  ตมุเฺห  นท ึ ตรถ.
  แน่ะแม่โค ท. ผูเ้จรญิ อ.เจา้ ท. จงขา้ม ซึ่งแม่นํ้า.


