
บทที่ ๔
องคป์ระกอบของนามศพัท์
(การนัต-์สระที่สดุศพัท)์



การนัต์
การนัต ์แปลว่าที่สุดของศพัท ์มาจากคาํว่า การ+อนฺต หมายถงึสระที่
ผสมกบัพยญัชนะตวัสุดทา้ยของศพัทแ์ต่ละศพัท ์เช่น

-ปรุสิ มสีระ อ เป็นทีสุ่ดของศพัท์ เป็น อ การนัต์
-มนุิ มสีระ อ ิเป็นทีสุ่ดของศพัท ์ เป็น อ ิการนัต์
-กญญฺา มสีระ อา เป็นทีสุ่ดของศพัท์ เป็น อา การนัต์

ในแต่ละลงิคศ์พัทท์ีม่กีารนัตต์่างกนัจะมวีธิีการแจกวภิตัติต่างกนั ส่วน
ศพัทท์ี่มีการนัตเ์หมือนกนัจะมีวิธีการแจกวิภตัติเหมือนกนั แมจ้ะมี
การนัตเ์หมอืนกนัแต่คนละลงิคก์แ็จกเหมอืนกนัไมไ่ด ้



นอกจากนี้การนัตย์งัเป็นเครื่องกาํหนดเพศของนามศพัทไ์ดด้ว้ย 
การนัตแ์บง่เป็น ๓ กลุม่ตามเพศ คอื
๑.ปงุลงิค์ ม ี๕ การนัต ์คอื อ, อ,ิ อ,ี อ,ุ อู
๒.อติถลีงิค์ ม ี๕ การนัต ์คอื อา, อ,ิ อ,ี อ,ุ อู
๓.นปงุสกลงิค์ ม ี๓ การนัต ์คอื อ, อ,ิ - อ,ุ -
อ ิกบั อ ุการนัตเ์ป็นไดท้ ัง้ ๓ ลงิค ์อา เป็นอติถลีงิคอ์ย่างเดยีว
อ เป็นได ้๒ ลงิค ์คอื เป็นปงุลงิคก์บันปงุสกลงิค์
อ ีเป็นได ้๒ ลงิค ์คอื ปงุลงิคก์บัอติถลีงิค์
อ ูเป็นได ้๒ ลงิค ์คอื ปงุลงิคก์บัอติถลีงิค์



ตวัอย่าง อ การนัตใ์นปงุลงิค ์
สรุ เทวดา อสรุ อสูร นร คน
นาค นาค ยกขฺ ยกัษ์ มนุสฺส มนุสฺส
ปิสาจ ปีศาจ เปต เปรต มาตงฺค ชา้ง
สหี ราชสหี ์ พฺยคฆฺ เสอื อจฺฉ หมี

ตวัอย่าง อ ิการนัตใ์นปงุลงิค ์
โชติ ไฟ ปาณิ มอื คณฺฐิ ปม
มฏุฐฺิ กาํมอื กจฺุฉิ ทอ้ง สาลิ ขา้วสาลี
พฺยาธิ โรค โพธิ ตน้โพธิ์ ราสิ กอง



ตวัอย่าง อ ีการนัตใ์นปงุลงิค ์
หตถฺี ชา้ง สามี สามี กรี ชา้ง
สขิี นกยูง สสี ดวงจนัทร์ ปกขฺี นก
โยคี นกัพรต มนฺตี มนตรี มสุลี โจร

ตวัอย่าง อ ุการนัตใ์นปงุลงิค ์
เสตุ สะพาน เกตุ ธง ราหุ ราหู
ภาณุ ดวงอาทติย์ อจุฉฺุ ออ้ย เวฬุ ไมไ้ผ่
เวณุ ไมไ้ผ่ มจจฺุ ความตาย สนิฺธุ ทะเล
พนฺธุ ญาติ สตตฺุ ศตัรู เหตุ เหตุ



ตวัอย่าง อ ูการนัตใ์นปงุลงิค ์
มคคฺญญฺู ผูรู้ท้าง อตถฺญญฺู ผูรู้อ้รรถ
ธมมฺญญฺู ผูรู้ธ้รรม กาลญญฺู ผูรู้ก้าล
รตตฺญญฺู ผูรู้ร้าตรี มตตฺญญฺู ผูรู้ป้ระมาณ
วทิู ผูรู้ ้ สยมภฺู ผูเ้ป็นเอง



ตวัอย่าง อา การนัตใ์นอติถลีงิค ์
สทธฺา ความสทัธา เมธา ปญัญา วชิฺชา ความรู ้
จนิฺตา ความคดิ มนฺตา ความรู ้ วณีา พณิ
ตณฺหา ตณัหา เมตตฺา ความเมตตา ภกิขฺา อาหาร
ชิวหฺา ลิ้น วาจา วาจา  ฉายา เงา

ตวัอย่าง อ ิการนัตใ์นอติถลีงิค ์
ปตตฺิ ส่วนบญุ กติตฺิ ชื่อเสยีง ตติตฺิ ความอิม่
ขนฺติ ความอดทน สนฺติ ความสงบ อทิธฺิ ฤทธิ์
ชาติ การเกดิ ปีติ ปีติ ยวุติ หญงิสาว



ตวัอย่าง อ ีการนัตใ์นอติถลีงิค ์
วาปี บงึ กทลี ตน้กลว้ย ตรุณี หญงิสาว
วารุณี แมม่ด สขี เพือ่นหญงิ นาคี นางนาค
เทวี พระเทวี ยกขฺี นางยกัษ์ กกุกฺฏุี ไก่
กากี แมก่า หสํี นางหงส์ ราชนิี ราชนิี

ตวัอย่าง อ ุการนัตใ์นอติถลีงิค ์
ธาตุ ธาตุ เธนุ แมโ่คนม กาสุ หลมุ
ทททฺุ โรคกลาก กจฉฺุ โรคหดิ กณฺฑุ โรคเกลื้อน
รชชฺุ เชอืก กเรณุ ชา้งพงั สสฺสุ แมย่าย



ตวัอย่าง อ ูการนัตใ์นอติถลีงิค ์
วธู หญงิสาว ชมพฺู ตน้หวา้ สรภู ตุก๊แก
สรพู แมน่ํา้สรพู สตุนู ผูม้กีายงาม จมู กองทพั
ภู แผ่นดนิ



ตวัอย่าง อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค์
ปญุญฺ บญุ ปาป บาป ผล ผล
รูป รูป กณฺณ หู สขุ ความสุข
ทาน การให ้ ทกุขฺ ความทกุข ์ สลี ศีล
ธน ทรพัย์ มูล ราก พล กาํลงั

ตวัอย่าง อ ิการนัตใ์นนปงุสกลงิค์
อฏฐฺิ กระดูก ทธิ นมเปรี้ยว วาริ แมน่ํา้
อกขฺิ ลูกตา อจฺจิ เปลวไฟ สปปฺิ เนย



ตวัอย่าง อ ุการนัตใ์นนปงุสกลงิค์
จกขฺุ ตา ธนุ ธนุ ทารุ ไม ้
ตปิุ ดบีกุ มธุ นํา้ผึ้ง หงิฺคุ มหาหงิคุ์
สคิคฺุ ตน้มะรุม วตถฺุ พสัดุ ชตุ ยาง
อมพฺุ นํา้ อสฺสุ นํา้ตา




