
บทที่ ๒
นามศพัท์



นาม
นาม หมายถงึ สรรพสิง่ท ัง้มวลทีป่รากฏขึ้นในโลกจะมวีญิญาณหรอืไม่
มีวิญญาณก็ตาม รวมถึงคุณสมบตัิของสรรพสิ่งนัน้ ๆ ดว้ย ถา้มี
ความหมายที่สามารถเขา้ใจไดล้ว้นเรียกว่านามท ัง้สิ้น เช่นเมือ่กล่าวคาํ
วา่ “ปรุสิ” ก็ทาํใหน้ึกถงึรูปร่างลกัษณะของผูช้ายเป็นตน้ หรอืเมือ่กลา่ว
คาํวา่ “ขุททฺก” กท็าํใหน้ึกถงึสรรพสิง่ทีม่ขีนาดเลก็เป็นตน้

ศพัท์
ศพัท ์หมายถงึ เสยีงหรือตวัหนงัสอืที่ใชเ้รียกนาม นามอย่างเดยีวกนั
เมือ่อยู่ในถิน่ทีต่่างกนั หรอืใชภ้าษาต่างกนัจะมศีพัทเ์รยีกต่างกนัไป



นามศพัท์
เสยีงหรือสาํเนียงที่บ่งถงึชื่อของคน สตัว ์สิ่งของ สถานที่ และบ่งถงึ
คุณสมบตัิของคน สตัว ์สิ่งของ สถานที่เหล่านัน้ เรียกว่า นามศพัท์
นามศพัทม์ ี๓ ประเภท คอื
๑.นามนาม
๒.คุณนาม
๓.สพัพนาม

ในนามศพัท ์๓ จาํพวกนี้นามนามเปรียบเหมอืนนํา้ใสสะอาด คุณนาม
เปรยีบสเีขยีว สแีดง สดีาํทีผ่สมลงในนํา้กลายเป็นคุณสมบตัขิองนํา้น ัน้



นามนาม
นามนาม คอื นามทีเ่ป็นชื่อของคน สตัว ์สถานที ่สิง่ของ ภาวะและ
อาการต่าง ๆ นามนามแบง่ออกเป็น ๒ คอื
๑.สาธารณนาม คอื นามท ัว่ ๆ ไปไมเ่จาะจงคนใดคนหนึ่งหรอืสิง่
ใดสิ่งหนึ่ง เช่นคาํว่า อาจริโย-อาจารย,์ กุมาโร-เด็ก, ขตฺติโย-
กษตัรยิ,์ คโณ-หมู,่ โจโร-โจร เป็นตน้
๒.อสาธารณนาม คอื นามทีเ่ป็นชื่อเฉพาะของผูน้ ัน้หรอืสิง่น ัน้ ไม่
ท ัว่ไปแก่ผูอ้ืน่หรอืสิง่อืน่ เช่นคาํวา่ สารปีตฺุโต-พระสารบีตุร, โมคฺ
คลลฺาโน-พระโมคคลัลานะ, อานนฺโท-พระอานนท ์เป็นตน้ 



คณุนาม
คุณนาม คือ นามที่แสดงถงึลกัษณะหรือคุณสมบตัิของนามนามว่า สูง 
ตํา่ ดาํ ขาว ด ีเลว เป็นตน้ คุณนามแบง่ ๓ ช ัน้ คอื
๑.ชัน้ปกติ แสดงลกัษณะหรือคุณสมบตัิของนามนามอย่างปกติ เช่นคาํ
วา่ ปาโป-เลว, โกวโิท-ฉลาด, ทกโฺข-ขยนั เป็นตน้

-กาโฬ นาม ปาโป โหต.ิ นายดาํเป็นคนเลว
-วชิโย นาม ครุ โกวโิท โหต.ิ ครูวชิยัเป็นคนฉลาด.
-โลหโิต นาม กมุาโร ทกโฺข โหต.ิ เดก็ชายแดงเป็นคนขยนั.



๒.ชั้นวิเสส แสดงลกัษณะหรือคุณสมบตัิของนามนามยิ่งหรือ
หย่อนกวา่ปกต ิใช ้ตร, อยิ, อยิสิฺสก ปจัจยั ต่อทา้ยคุณนามช ัน้ปกต ิ
หรือใช ้อติ-ยิ่ง นาํหนา้ก็ได ้เช่นคาํว่า ปาปตโร-เลวกว่า, โกวิทตโร-
ฉลาดกวา่, ทกขฺตโร-ขยนักวา่, อตทิกโฺข-ขยนัยิ่ง

-กาโฬ ชณฺุหสฺมา ปาปตโร โหต.ิ   
นายดาํเป็นคนเลวกวา่นายขาว

-วชิโย ครุ สพฺเพห ิครูห ิโกวทิตโร โหต.ิ 
ครูวชิยัเป็นคนฉลาดกวา่ครูทกุคน.



๓.ชั้นอติวิเสส แสดงลกัษณะหรือคุณสมบตัิของนามนามยิ่งหรือ
หย่อนทีสุ่ด ใช ้ตม, อฏิฐฺ ปจัจยัต่อทา้ยคุณนามช ัน้ปกต ิหรอืใช ้อติ
วิย-เกินเปรียบ นาํหนา้ เช่นคาํว่า ปาปตโม-เลวที่สุด, โกวิทตโม-
ฉลาดทีสุ่ด ทกขฺตโม-ขยนัทีสุ่ด, อตวิยิ ทกโฺข-ขยนัเกนิเปรยีบ

-กาโฬ นาม ปาปตโม โหต.ิ
นายดาํเป็นคนเลวทีสุ่ด

-วชิโย นาม ครุ โกวทิตโม โหต.ิ
ครูวชิยัเป็นคนฉลาดทีสุ่ด.



สพัพนาม
สพัพนาม คือ นามที่ใชแ้ทนนามนามที่ออกชื่อมาคร ัง้หนึ่งแลว้จะ
กล่าวถึงอีก แทนที่จะออกชื่อนามนามนัน้ซ ํา้ก็ใชส้พัพนามแทน
เพือ่ไมใ่หซ้ ํา้ซาก เช่นคาํวา่ โส-เขา, สา-หลอ่น, ต-ํมนั เป็นตน้
-โพธริุกโฺข สาลาย ํสมเีป รุฬหฺต,ิ ตสฺส ปณฺณา ภมูยิ ํปตต.ิ

ตน้โพธิ์งอกอยู่ใกลศ้าลา, ใบของมนัหลน่อยู่บนพื้น.
-เอโก ภกิขฺุ สาลาย ํนิสทีต,ิ ตสฺส อาจาโร ปาสาทโิก โหต.ิ

พระภกิษุรูปหนึ่งนัง่อยู่บนศาลา, อาจาระของท่านน่าเลือ่มใส.



สพัพนามแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คอื
๑.ปรุสิสพัพนาม
๒.วเิสสนสพัพนาม

ปุริสสพัพนาม หมายถงึ สพัพนามทีใ่ชแ้ทนคาํนามที่กล่าวมาก่อน
แลว้ม ี๓ บรุุษ คอื
๑.ต ศพัท ์(เขา) เรยีกวา่ปฐมบรุุษ ใชแ้ทนบคุคลทีเ่รากลา่วถงึ
๒.ตมุหฺ ศพัท ์(ท่าน) เรยีกวา่มชัฌมิบรุุษ ใชแ้ทนคนทีเ่ราพดูดว้ย
๓.อมหฺ ศพัท ์(เรา) เรยีกวา่อตุตมบรุุษ ใชแ้ทนตวัเราเอง
สเจ โส อาคจฉฺต,ิ อห ํเตน สทธฺ ึคจฉฺาม.ิ ถา้เขามา, ฉนัจะไปกบัเขา. 



วเิสสนสพัพนาม หมายถงึ คาํสพัพนามทีท่าํหนา้ทีค่ลา้ยกบัคาํคุณนาม 
คือทาํหนา้ที่ขยายคาํนามนาม ขยายบทใดมลีงิค ์วจนะ วภิตัติคลา้ย
นามนามบทนัน้ วเิสสนสพัพนามม ี๒ ประเภท คอื
๑.นิยมวเิสสนสพัพนาม
๒.อนิยมวเิสสนสพัพนาม

นิยมวิเสสนสพัพนาม หมายถึง วิเสสนสพัพนามที่กําหนดความ
แน่นอนและระยะใกลไ้กลของนามนาม ม ี๔ ศพัท ์คือ ต (นัน้), เอต 
(นัน่), อมิ (นี้), อม ุ(โนน้)
-อย ํปรุโิส ตสฺมึ เคเห วสต.ิ ชายคนนี้พกัอยู่ทีบ่า้นหลงัโนน้.



อนิยมวเิสสนสพัพนาม หมายถงึ วเิสสนสพัพนามทีไ่มก่าํหนดนามนาม
ไวอ้ย่างเจาะจงวา่ คนโนน้ คนนี้ ม ี๑๒ ศพัท ์คอื
ย (ใด), อญฺญ (อืน่), อญญฺตร (คนใดคนหนึ่ง), 
อญญฺตม (คนใดคนหนึ่ง), ปร (อืน่), 
อปร (อืน่อกี), กตร (คนไหน), 
กตม (คนไหน), เอก (คนหนึ่ง), 
เอกจฺจ (บางคน), อภุย (ท ัง้สอง), 
สพฺพ (ท ัง้ปวง), ก ึ(ใคร, อะไร)

โก เอโส. นัน่ใคร. โก นาม เต อปุชฺฌาโย. ใครเป็นอปุชัฌายข์องท่าน.




