
บทที่ ๕
วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


เอต ศพัท ์(นัน่) ในปงุลงิค ์แจกอย่างนี้
(เอต แจกเหมือน ต ศพัทแ์ต่เตมิ เอ... ขา้งหนา้)



วธิแีจก เอต (นัน่) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. เอโส เอเต
ท.ุ เอตํ เอนํ เอเต
ต. เอเตน เอเตหิ
จต.ุ เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
ปญ. เอตสฺมา เอตมหฺา เอเตหิ
ฉ. เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
ส. เอตสฺมึ เอตมหฺิ เอเตสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


เอต ศพัท ์(นัน่) ในอติถลีงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก เอต (นัน่) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. เอสา เอตา
ท.ุ เอตํ เอนํ เอตา
ต. เอตาย เอตาหิ
จต.ุ เอตสฺสา เอตสิฺสา เอตสิฺสาย เอตาสํ เอตาสานํ
ปญ. เอตาย เอตาหิ
ฉ. เอตสฺสา เอตสิฺสา เอตสิฺสาย เอตาสํ เอตาสานํ
ส. เอตสฺสํ เอตสิฺสํ เอตาสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


เอต ศพัท ์(นัน่) ในนปงุสกลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก เอต (นัน่) ในนปงุสกลงิค์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. เอตํ เอตานิ
ท.ุ เอตํ เอนํ เอตานิ
ต. เอเตน เอเตหิ
จต.ุ เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
ปญ. เอตสฺมา เอตมหฺา เอเตหิ
ฉ. เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
ส. เอตสฺมึ เอตมหฺิ เอเตสุ



ประโยคตวัอย่างการใช ้เอต ศพัท ์(นัน่) แทนนามนามปงุลงิค ์
๑. กสกสฺส พห ูโคณา อตถฺ,ิ เอโส วาณิชสฺส เอเต กนีาต.ิ

อ.โค ท. มาก ของชาวนา มีอยู่, อ.ชาวนา นัน่ ย่อมขาย ซึ่งโค ท. 
เหลา่นัน่ แกพ่อ่คา้.

๒. ปิตา ปตุเฺต ปกโฺกสต,ิ เอเต ปิตร ํอปุสงฺมึส.ุ
อ.บิดา ย่อมเรยีก ซึ่งบตุร ท., อ.บตุร ท. เหลา่นัน่ เขา้ไปหาแลว้ 
ซึ่งบดิา.

๓. อห ิกสก ํฑสํต,ิ เวชฺโช เอต ํตกิจิฺฉต.ิ 
อ.งู ย่อมกดั ย่อมชาวนา, อ.หมอ ย่อมเยยีวยา ซึ่งชาวนา นัน่.



๔. พห ูรุกขฺา วเน อตถฺ,ิ ชนา เอเต ฉินฺทนฺต.ิ
อ.ตน้ไม ้ท. มาก มีอยู่ ในป่า, อ.ชน ท. ย่อมตดั ซึ่งตน้ไม ้ท. เหลา่นัน่.

๕. ภกิขฺู ธมมฺ ํจรนฺต,ิ ธมโฺม เอเตส ํสขุํ อาวหต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมประพฤติ ซึ่งธรรม, อ.ธรรม ย่อมนํามา ซึ่งความสุข 
แกภ่กิษุ ท. เหลา่นัน่.

๖. เสฏฐฺ ีปตุตฺสฺส ปูว ํเทต,ิ เอเตน ปูโว ขาทยิเต.
อ.เศรษฐ ีย่อมให ้ซึ่งขนม แกบ่ตุร, อ.ขนม อนับตุร นัน่ ย่อมกนิ.



๗. สูกโร วเช นิปชฺชต,ิ ปิตา เอตสฺส อาหาร ํเทต.ิ
อ.สกุร ย่อมนอน ในคอก, อ.บดิา ย่อมให ้ซึ่งอาหาร แกส่กุร นัน่.

๘. ทาสา ภณฺฑานิ หรนฺต,ิ วาณิโช เอเตส ํภต ึเทต.ิ
อ.ทาส ท. ย่อมขนไป ซึ่งสินคา้ ท, อ.พ่อคา้ ย่อมให ้ซึ่งค่าจา้ง 
แกท่าส ท. เหลา่นัน่.

๙. อทุก ํครุสฺส คาม ํอชฺโฌตถฺรต,ิ ครุ เอตมหฺา นิกขฺมต.ิ
อ.นํ้า ย่อมท่วม ซึ่งหมู่บา้น, อ.ครู ย่อมออกไป จากหมู่บา้น นัน่.



๑๐. ครู สสิฺเส อนุสาสนฺต,ิ สสิฺสา เอเตห ิสปิปฺํ สกขฺนฺต.ิ
  อ.ครู ย่อมส ัง่สอน ซึ่งศิษย ์ท., อ.ศิษย ์ท. ย่อมศึกษา ซึ่งศิลปะ   
  จากครู ท. เหลา่นัน่.

๑๑. โพธริุกโฺข วเน รุหต,ิ สกณุา เอตสฺส สาขาส ุนิสทีนฺต.ิ
  อ.ตน้โพธิ์ ย่อมงอก ในป่า, อ.นก ท. ย่อมเกาะ บนกิ่ง ท. ของตน้
  โพธิ์ นัน่.

๑๒. อมพฺรุกขฺา วเน รุหนฺต,ิ สกณุา เอเตส ํผลานิ ขาทนฺต.ิ
  อ.ตน้มะม่วง ท. ย่อมงอก ในป่า, อ.นก ท. ย่อมกนิ ซึ่งผล ท. ของ
  ตน้มะม่วง ท. เหลา่นัน่.



๑๓. พทุโฺธ ธมมฺ ํเทเสต,ิ มหาชโน เอตสฺส ธมเฺม ปสทีต.ิ
  อ.พระพทุธเจา้ ย่อมแสดง ซึ่งธรรม, อ.มหาชน ย่อมเลื่อมใส 
  ในธรรม ของพระพทุธเจา้ นัน่.

๑๔. เทวตา อสฺสเม มาเปต,ิ อสิโย เอเตส ุวสนฺต.ิ
  อ.เทวดา ย่อมเนรมิต ซึ่งอาศรม ท., อ.ฤษี ท. ย่อมอยู่ ในอาศรม ท. 
  เหลา่นัน่.



บทที่ ๖ : อมิ ศพัท ์(นี้)
วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


อมิ ศพัท ์(นี้) ในปงุลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก อมิ (นี้) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อยํ อเิม
ท.ุ อมิํ อเิม
ต. อมิินา อเนน อเิมหิ
จต.ุ อมิสฺส อสฺส อเิมสํ อเิมสานํ
ปญ. อมิสฺมา อมิมหฺา อสฺมา อเิมหิ
ฉ. อมิสฺส อสฺส อเิมสํ อเิมสานํ
ส. อมิสฺมึ อมิมหฺิ อสฺมึ อเิมสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


อมิ ศพัท ์(นี้) ในอติถลีงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก อมิ (นี้) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อยํ อมิา
ท.ุ อมิํ อมิา
ต. อมิาย อมิาหิ
จต.ุ อมิิสฺสา อมิิสฺสาย อสฺสา อมิาสํ อมิาสานํ
ปญ. อมิาย อมิาหิ
ฉ. อมิิสฺสา อมิิสฺสาย อสฺสา อมิาสํ อมิาสานํ
ส. อมิิสฺสํ อสฺสํ อมิาสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


อมิ ศพัท ์(นี้) ในนปงุสกลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก อมิ (นี้) ในนปงุสกลงิค์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อทิํ อมิานิ
ท.ุ อทิํ อมิํ อมิานิ
ต. อมิินา อเนน อเิมหิ
จต.ุ อมิสฺส อสฺส อเิมสํ อเิมสานํ
ปญ. อมิสฺมา อมิมหฺา อสฺมา อเิมหิ
ฉ. อมิสฺส อสฺส อเิมสํ อเิมสานํ
ส. อมิสฺมึ อมิมหฺิ อสฺมึ อเิมสุ



บทที่ ๗ : อม ุศพัท ์(โนน้)
วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


อม ุศพัท ์(โนน้) ในปงุลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก อม ุ(โนน้) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อมุ อมู
ท.ุ อมุ อมู
ต. อมนุา อมูหิ
จต.ุ อมสฺุส อมโุน อมูสํ อมูสานํ
ปญ. อมสฺุมา อมมุหฺา อมูหิ
ฉ. อมสฺุส อมโุน อมูสํ อมูสานํ
ส. อมสฺุมึ อมมุหฺิ อมูสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


อม ุศพัท ์(โนน้) ในอติถลีงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก อม ุ(โน) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อมุ อมู
ท.ุ อมุ อมู
ต. อมยุา อมูหิ
จต.ุ อมสฺุสา อมูสํ อมูสานํ
ปญ. อมยุา อมูหิ
ฉ. อมสฺุสา อมูสํ อมูสานํ
ส. อมสฺุสํ อมูสุ



วธิแีจกอนิยมวเิสสนสพัพนาม


อม ุศพัท ์(โนน้) ในนปงุสกลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก อม ุ(โนน้) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อทุ อมูนิ
ท.ุ อทุ อมูนิ
ต. อมนุา อมูหิ
จต.ุ อมสฺุส อมโุน อมูสํ อมูสานํ
ปญ. อมสฺุมา อมมุหฺา อมูหิ
ฉ. อมสฺุส อมโุน อมูสํ อมูสานํ
ส. อมสฺุมึ อมมุหฺิ อมูสุ



หลกัการใช ้อม ุศพัท์
๑)อม ุศพัท ์(โนน้) แปลงเป็น อส ุบา้งกไ็ด ้
๒)อม ุและ อส ุทัง้ ๒ นี้ ถา้มี ก เป็นที่สดุ กลายเป็น อมกุ, อสกุ 

แจกตามแบบ ย ศพัท ์ทัง้ ๓ ลงิค ์
๓)อมุ และ อสุ ที่มี ก เป็นที่สุดนิยมใชม้ากกว่าแบบที่ไม่มี ก 

เป็นที่สดุ



วธิแีจก อมกุ (โนน้) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อมโุก อมเุก
ท.ุ อมกุํ อมเุก
ต. อมเุกน อมเุกหิ
จต.ุ อมกุสฺส อมเุกสํ อมเุกสานํ
ปญ. อมกุสฺมา อมกุมหฺา อมเุกหิ
ฉ. อมกุสฺส อมเุกสํ อมเุกสานํ
ส. อมกุสฺมึ อมกุมหฺิ อมเุกสุ



วธิแีจก อมกุ (โนน้) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อมกุา อมกุา
ท.ุ อมกุํ อมกุา
ต. อมกุาย อมกุาหิ
จต.ุ อมกุสฺสา อมกุาสํ อมกุาสานํ
ปญ. อมกุาย อมกุาหิ
ฉ. อมกุสฺสา อมกุาสํ อมกุาสานํ
ส. อมกุสฺสํ อมกุาสุ



วธิแีจก อมกุ (โนน้) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อมกุํ อมกุานิ
ท.ุ อมกุํ อมกุานิ
ต. อมเุกน อมเุกหิ
จต.ุ อมกุสฺส อมเุกสํ อมเุกสานํ
ปญ. อมกุสฺมา อมกุมหฺา อมเุกหิ
ฉ. อมกุสฺส อมเุกสํ อมเุกสานํ
ส. อมกุสฺมึ อมกุมหฺิ อมเุกสุ


