
วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


ย ศพัท ์
เอกวจนะ แปลว่า ใด

พหวุจนะ แปลว่า เหลา่ใด
ในปงุลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก ย (ใด) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. โย เย
ท.ุ ยํ เย
ต. เยน เยหิ
จต.ุ ยสฺส เยสํ เยสานํ
ปญ. ยสฺมา ยมหฺา เยหิ
ฉ. ยสฺส เยสํ เยสานํ
ส. ยสฺมึ ยสฺหิ เยสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


ย ศพัท ์(ใด) 
ในอติถลีงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก ย (ใด) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ยา ยา
ท.ุ ยํ ยา
ต. ยาย ยาหิ
จต.ุ ยสฺสา ยาสํ ยาสานํ
ปญ. ยาย ยาหิ
ฉ. ยสฺสา ยาสํ ยาสานํ
ส. ยสฺสํ ยาสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


ย ศพัท ์(ใด) 
ในนปงุสกลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก ย (ใด) ในนปงุสกลงิค์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ยํ ยานิ
ท.ุ ยํ ยานิ
ต. เยน เยหิ
จต.ุ ยสฺส เยสํ เยสานํ
ปญ. ยสฺมา ยมหฺา เยหิ
ฉ. ยสฺส เยสํ เยสานํ
ส. ยสฺมึ ยมหฺิ เยสุ



ศพัทเ์หลา่นี้แจกเหมือน ย ศพัท์
๑)อญญฺ อืน่ ๒)อญญฺตร คนใดคนหนึ่ง
๓)อญญฺตม คนใดคนหนึ่ง ๔)ปร อืน่
๕)อปร อืน่อกี ๖)กตร คนไหน, อนัไหน
๗)กตม คนไหน, อนัไหน ๘)เอก คนหนึ่ง, พวกหนึ่ง
๙)เอกจฺจ บางคน, บางพวก ๑๐)สพฺพ ทัง้ปวง
๑๑)กึ ใคร, อะไร



วธิแีจก ก ึศพัท์
ก ึศพัท ์(ใคร, อะไร) คงรูปเป็น ก ึเฉพาะในนปงุสกลงิค ์ป., ท.ุ 

เอก. เท่านั้น วิภตัติที่ เหลือนอกจากนั้นแปลงเป็น ก แลว้แจก
เหมือน ย ศพัทท์ ัง้ ๓ ลงิค ์

ตวัอย่างการแจก ก ึศพัท ์ในนปงุสกลงิค์
ป. กึ กานิ
ท.ุ กึ กานิ
ต. เกน เกหิ
จต.ุ กสฺส เกส,ํ เกสานํ



การใช ้ก ึศพัท ์แบบไม่มี ย นําหนา้ ไม่มี จ ิต่อทา้ย


๑.ใชอ้ย่างวิเสสนสพัพนามแท ้คือใชป้ระกอบกบันามนาม เวลา
แปลตอ้งโยคนามนามขึ้นมา มีวธิแีปลดงันี้

เอกวจนะ แปลว่า อะไร, อนัไหน, คนไหน, รูปไหน
พหวุจนะ แปลว่า เหลา่ไร, เหลา่ไหน, พวกไหน
๒.ใชอ้ย่างปุริสสพัพนาม คือใชโ้ดยลําพงัตวัเอง เวลาแปลไม่

ตอ้งโยคนามนามขึ้นมา



การใชอ้ย่างปุริสสพัพนามนี้นิยมใชเ้ฉพาะฝ่ายเอกวจนะเท่านั้น 
(สว่นพหวุจนะใหใ้ชแ้บบวเิสสนสพัพนาม) มีวธิแีปลดงันี้

-ใชก้บัคน แปลว่า ใคร
-ใชก้บัสิง่ของ แปลว่า อะไร 
การใชแ้บบนี้ใหใ้สส่าํเนียงอายตนิบาตขา้งหนา้ เช่น 
โก. อ.ใคร, ก.ึ อ.อะไร, 
เกน. อนัใคร กสฺส. ของใคร 
๓.การใช  ้กึ ศพัทเ์ป็นนิบาตบอกความถามแปลว่า หรือ, อะไร,

อย่างไร, เพราะเหตไุร, ทาํไม การใชอ้ย่างนิบาตนี้ไม่ตอ้งแจกวภิตัติ



วธิแีจก ก ึ(ใคร, อะไร) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. โก เก
ท.ุ กํ เก
ต. เกน เกหิ
จต.ุ กสฺส เกสํ เกสานํ
ปญ. กสฺมา กสฺมา เกหิ
ฉ. กสฺส เกสํ เกสานํ
ส. กสฺมึ กมหฺิ เกสุ



วธิแีจก ก ึ(ใคร, อะไร) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. กา กา
ท.ุ กํ กา
ต. กาย กาหิ
จต.ุ กสฺสา กาสํ กาสานํ
ปญ. กาย กาหิ
ฉ. กสฺสา กาสํ กาสานํ
ส. กสฺสํ กาสุ



วธิแีจก ก ึ(ใคร, อะไร) ในนปงุสกลงิค์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. กํ กานิ
ท.ุ กํ กานิ
ต. เกน เกหิ
จต.ุ กสฺส เกสํ เกสานํ
ปญ. กสฺมา กสฺมา เกหิ
ฉ. กสฺส เกสํ เกสานํ
ส. กสฺมึ กมหฺิ เกสุ



ประโยคตวัอย่างการใช ้ก ึศพัท ์แบบวเิสสนสพัพนาม
๑.โก ปคุคฺโล เสฏฐฺ ีโหต.ิ

อ.บคุคล ไหน เป็นเศรษฐ ีย่อมเป็น.
๒.โก สกโุณ รุกเฺข วสต.ิ

อ.นก อะไร ย่อมอยู่ บนตน้ไม.้
๓.โก เอโส (ปคุคฺโล).

อ.บคุคลนัน่ ใคร.
๔.เก ธมมฺา นวเกห ิภกิขฺูห ิจรติพฺพา.

อ.ธรรม ท. เหลา่ไหน อนัภกิษุ ท. ผูใ้หม่ พงึประพฤต.ิ



๕.เก ชนา อกโฺกสนฺต.ิ
อ.ชน ท. เหลา่ไหน ย่อมด่า.

๖.โก ปูโว ปาตยิ ํโหต.ิ
อ.ขนม อะไร มีอยู่ ในถาด.

๗.โก กมุาโร วหิาร ํคจฺฉต.ิ
อ.เด็ก คนไหน ย่อมไป สูว่หิาร.

๗.ก ึผล ํปิฏเก โหต.ิ
อ.ผลไม ้อะไร มีอยู่ ในตระกรา้.



๘.เก อาจรยิา เอว ํอาหสํ.ุ
อ.อาจารย ์ท. เหลา่ไหน กลา่วแลว้ อย่างนี้.

๙.เก สตตฺา จณฺฑา โหนฺต.ิ
อ.สตัว ์ท. เหลา่ไหน เป็นสตัวด์รุา้ย ย่อมเป็น.

๑๐.กานิ ผลานิ อมพฺลิรสานิ โหนฺต.ิ
อ.ผลไม ้ท. เหลา่ไหน เป็นผลไมม้ีรสเปรี้ยว ย่อมเป็น.

๑๑.กานิ เภสชฺชานิ ตติตฺกานิ โหนฺต.ิ
อ.ยา ท. เหลา่ไหน เป็นยามีรสขม ย่อมเป็น.



ประโยคตวัอย่างการแปล ก ึศพัทเ์ป็นปรุสิสพัพนาม
ปฐมา. เอก. โก ตตถฺ วสต.ิ

อ.ใคร ย่อมอยู่ ในที่นั้น.
โก เต สตถฺา โหต.ิ
อ.ใคร เป็นศาสดา ของท่าน ย่อมเป็น.

ปฐมา. เอก. ก ึภนฺเต.
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.อะไร
ชนปทสฺส ก ึภวสิฺสต ิอาจรยิ.
ขา้แต่อาจารย ์อ.อะไร จกัมี แกช่นบท.



ทตุยิา. เอก. ตวฺ ํก ํอาปจฺุฉิตวฺา ปพฺพชิโต.
อ.ท่าน ลาแลว้ ซึ่งใคร บวชแลว้.

ตตยิา. เอก. เกน ปพฺพชาปิโตส.ิ
อ.ท่าน เป็นผูอ้นัใคร ใหบ้วชแลว้ ย่อมเป็น.

จตตุถ.ี เอก. กสฺส นุ โข อห ํ ปฐม ํธมมฺ ํเทเสยยฺ.ํ
อ.เรา พงึแสดง ซึ่งธรรม แกใ่คร หนอ แล กอ่น.

ฉฏัฐ.ี เอก. กสฺส  สนฺตเิก ปพฺพชาม.
อ.เรา พงึบวช ในสาํนกั ของใคร.



ประโยคตวัอย่างการแปล ก ึศพัทเ์ป็นนิบาตบอกความถาม
(๑)แปลว่า “หรอื” (ถามว่าใช่หรอืไม่ใช่)

ก ึปน เถโร อาคโต.
ก ็อ.พระเถระ มาแลว้ หรอื. 
ก ึอานนฺท อปุาสกิา ธมมฺ ํปรยิาปณุนฺต.ิ
ดูกอ่นอานนท ์อ.อบุาสกิา ท. ย่อมเรยีน ซึ่งธรรม หรอื.

(๒)แปลว่า “ทาํไม” (ถามสาเหต)ุ
ก ึปาลติ ปมชฺชส.ิ 
ดูกอ่นปาลติะ อ.ท่าน ประมาทอยู่ ทาํไม.



(๓)แปลว่า “เพราะเหตไุร” (ถามเหตผุล)
ก ึตาต น คโตส.ิ
แน่ะพอ่ อ.เจา้ เป็นผูไ้ม่ไปแลว้ เพราะเหตไุร.
ก ึภนฺเต อเวลาย อยยฺา อาคตา.
ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ท. อ.พระคุณเจา้ ท. มาแลว้ ในสมยัอนั
มิใช่เวลา เพราะเหตไุร.

(๔)แปลว่า “อย่างไร” (ถามวธิกีาร)
อทิานิ ก ึกโรมิ.
ในกาลนี้ อ.เรา จะกระทาํ อย่างไร.



ก ึศพัทท์ี่มี จ ิต่อทา้ย
กึ ศพัท ์ถา้มี จิ ต่อทา้ย บ่งบอกใหท้ราบว่า มีจํานวนเล็กน้อย 

(ไม่ใช่ท ัง้หมด)  มีวธิกีารใช ้๒ อย่าง 
๑.ใชอ้ย่างปุริสสพัพนาม แปลซํ้าสองหน ว่า ใคร ๆ, อะไร ๆ 

โดยมากเป็นเอกวจนะ เช่น โกจ ิอ.ใคร ๆ, กสฺสจ ิแกใ่คร ๆ
๒.ใชอ้ย่างวเิสสนสพัพนาม ตอ้งโยคนามนามขึ้นมา 

เอกวจนะ แปลว่า บางคน, บางสิง่, บางอนั
พหวุจนะ แปลว่า บางพวก, บางเหลา่



วธิแีจก ก ึที่มี จ ิต่อทา้ย ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. โกจิ เกจิ
ท.ุ กญิจฺิ เกจิ
ต. เกนจิ เกหจิิ
จต.ุ กสฺสจิ เกสญจฺิ เกสานญจฺิ
ปญ. กสฺมาจิ กสฺมาจิ เกหิ
ฉ. กสฺสจิ เกสญจฺิ เกสานญจฺิ
ส. กสฺมิญจฺิ กมหฺจิิ เกสจุิ



วธิแีจก ก ึที่มี จ ิต่อทา้ย ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. กาจิ กาจิ
ท.ุ กญจฺิ กาจิ
ต. กายจิ กาหจิิ
จต.ุ กสฺสาจิ กาสญจฺิ กาสานญจฺิ
ปญ. กายจิ กาหจิิ
ฉ. กสฺสาจิ กาสญจฺิ กาสานญจฺิ
ส. กสฺสญจฺิ กาสจุิ



วธิแีจก ก ึที่มี จ ิต่อทา้ย ในนปงุสกลงิค์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. กญิจฺิ กานิจิ
ท.ุ กญิจฺิ กานิจิ
ต. เกนจิ เกหจิิ
จต.ุ กสฺสจิ เกสญจฺิ เกสานญจฺิ
ปญ. กสฺมาจิ กสฺมาจิ เกหิ
ฉ. กสฺสจิ เกสญจฺิ เกสานญจฺิ
ส. กสฺมิญจฺิ กมหฺจิิ เกสจุิ



ตวัอย่างประโยคการใช ้ก ึที่มี จ ิต่อทา้ย (แบบปรุสิสพัพนาม)
๑.อญโฺญ โกจ ิวหิาเร นตถฺ.ิ

อ.ใคร ๆ อืน่ ย่อมไม่มี ในวหิาร.
๒.โกจ ิกสฺสจ ิน ลชฺชต.ิ

อ.ใคร ๆ ย่อมไม่ละอาย ต่อใคร ๆ.
๓.มยหฺ ํโกจ ิกญิจฺ ิน เปเสต.ิ

อ.ใคร ๆ ย่อมไม่สง่ไป ซึ่งอะไร ๆ แกเ่รา.
๔.อญโฺญ โกจ ิตมุหฺาก ํภกิขฺํ น ทสฺสต.ิ

อ.ใคร ๆ อืน่ จกัไม่ถวาย ซึ่งภกิษา แกท่่าน.



๕.น โกจ ิสททฺหสิฺสต.ิ
อ.ใคร ๆ จกัไม่เชื่อ.

๖.มา นํ รุกขฺํ โกจ ิฉินฺท.ิ
อ.ใคร ๆ อย่าตดัแลว้ ซึ่งตน้ไม ้นั้น.

๗.ตาต อมหฺาก ํกเุล โกจ ิปพฺพชิโต นตถฺ.ิ
แน่ะพอ่ อ.ใคร ๆ ในตระกูล ของเรา ท. ผูบ้วชแลว้ ย่อมไม่มี.

๘. อตถฺ ิกสฺสจ ิอมิสฺมึ นคเร เอตตฺก ํธนํ.
อ.ทรพัย ์อนัมีประมาณเท่านี้ ของใคร ๆ ในเมืองนี้ มีอยู่หรอื.



ตวัอย่างประโยคการใช ้ก ึที่มี จ ิต่อทา้ย (แบบวเิสสนสพัพนาม)
๑.เกจ ิสตตฺา จณฺฑา โหนฺต.ิ

อ.สตัว ์ท. บางเหลา่ เป็นสตัวด์รุา้ย ย่อมเป็น.
๒.กานิจ ิผลานิ อมพฺลิรสานิ โหนฺต.ิ

อ.ผลไม ้ท. บางเหลา่ เป็นผลไมม้ีรสเปรี้ยว ย่อมเป็น.
๓.กานิจ ิเภสชฺชานิ ตติตฺกานิ โหนฺต.ิ

อ.ยา ท. บางเหลา่ เป็นยามีรสขม ย่อมเป็น.
๔.ตมุหฺาก ํโกจ ิปรุโิส มโต นาม นตถฺ.ิ

อ.บรุุษ บางคน ของท่าน ท. ชื่อว่าผูต้ายแลว้ ย่อมไม่มี.



๕.เกจ ิภกิขฺู วปิสฺสนํ วฑเฺฒตวฺา มคคฺผลานิ ปาปณุนฺติ
อ.ภกิษุ ท. บางพวก ยงัวปิสัสนา ใหเ้จรญิแลว้ ย่อมบรรล ุซึ่ง
มรรคและผล ท.

๖.นตถฺ ิเม โกจ ิเทยยฺธมโฺม.
อ.ไทยธรรม บางอย่าง (อะไร ๆ) ของเรา ย่อมไม่มี.

๗.นตถฺ ิโกจ ิอปุททฺโว.
อ.อนัตราย บางอย่าง (อะไร ๆ) ย่อมไม่มี.

๘.มม อมิสฺมึ วหิาเร โกจ ิสงฺโค อตถฺ.ิ
อ.ความเกี่ยวขอ้ง อะไร ๆ ในวดันี้ ของเรา ย่อมไม่มี.



๙.นตถฺ ิ เต  โกจ ิ อปโลเกตพฺโพ.
อ.บคุคล บางคน (อ.ใคร ๆ  กไ็ด)้  ผูอ้นัท่าน พงึอาํลา ย่อมไม่มีหรอื.

๑๐.เกจ ิอาจรยิา อาหสํ.ุ
อ.อาจารย ์ท. บางพวก กลา่วแลว้.

๑๑.เกจ ิภกิขฺู ปฐมชฺฌานาทนีิ ปาปณุนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. บางพวก ย่อมบรรล ุซึ่งฌาน ท. มีปฐมฌานเป็นตน้.

๑๒.เกจ ิอาจรยิา เอว ํอาหสํ.ุ
อ.อาจารย ์ท. บางพวก กลา่วแลว้ อย่างนี้.



ก ึศพัทท์ี่มี ย นําหนา้มี จ ิต่อทา้ย
การใชล้กัษณะนี้บ่งบอกใหท้ราบว่า ทกุคน, ทกุอนั, ทกุตวั (อนัไหนกไ็ด)้
-เอกวจนะ แปลว่า คนใดคนหนึ่ง, ตวัใดตวัหนึ่ง, สิง่ใดสิง่หนึ่ง
-พหวุจนะ แปลว่า เหลา่ใดเหลา่หนึ่ง, พวกใดพวกหนึ่ง
ปงุลงิค ์ เช่น โย โกจ ิปคุคฺโล. 

อ.บคุคล คนใดคนหนึ่ง (คนใดกไ็ด)้
เช่น เย เกจ ิภกิขฺู.
อ.ภกิษุ ท. เหลา่ใดเหลา่หนึ่ง (รูปใดกไ็ด)้



อติถลีงค์ เช่น ยา กาจ ิอติถฺ.ี
อ.หญงิ คนใดคนหนึ่ง (คนใดกไ็ด)้
เช่น ยา กาจ ิอติถฺโิย
อ.หญงิ ท. เหลา่ใดเหลา่หนึ่ง

นปงุสกลงิค ์ เช่น ยงฺกญิจฺ ิกลุ.ํ
อ.ตระกูล ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
เช่น ยานิ กานิ จ ิผลานิ.
อ.ผลไม ้ท. เหลา่ใดเหลา่หนึ่ง. (ลูกใดกไ็ด)้


