
บทที่ ๑
ประเภทของสพัพนาม

และการใช ้ต (นั้น, เขา, มนั) สพัพนาม



ความหมายของสพัพนาม
สพัพนาม หมายถึงนามที่ใชแ้ทนนามนามที่เคยกล่าวถึงมาแลว้ท ัง้ ๓ 

ลิงค  ์กล่าวคือเป็นคําที่ใช้แทนผูพู้ด ใช้แทนผูฟ้ัง และใช้แทนผูท้ี่ถูก
กลา่วถงึนัน่เอง สพัพนามมีประโยชน์อย่างนอ้ย ๓ ประการ คอื

๑)เพือ่ไม่ใหเ้กดิความซํ้าซากในการใชค้าํ
๒)เพือ่ใหเ้กดิความสละสลวยในเชิงภาษา
๓)เพือ่หลกีเลี่ยงการระบถุงึนามนามนั้นโดยตรง

ประเภทของสพัพนาม
สพัพนามมีท ัง้หมด ๑๙ ตวั แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 
(๑)ปรุสิสพัพนาม (๒)วเิสสนสพัพนาม



ปุริสสพัพนาม คือ สพัพนามที่ใชแ้ทนชื่อคน สตัว ์สิ่งของ สถานที่ และ
สภาวธรรมที่เคยกล่าวถึงมาแลว้ ใชเ้ป็นประธาน เป็นกรรม เป็นเครื่องมือ เป็น

ผูร้บั เป็นคาํแสดงสถานที่และเวลาไดดุ้จคาํนามนาม

ปรุสิสพัพนามม ี๓ ศพัท ์แบ่งเป็นบรุุษได ้๓ บรุุษตามกริยิาอาขยาต คอื 
(๑) ต แปลว่า เขา, มนั เป็นตน้ขึ้นอยู่กบัว่าใชแ้ทนนามนามประเภทใด 

ต ศพัท ์จดัเป็นปฐมบรุุษใชแ้ทนนามนามที่พูดถงึแลว้เป็นไดท้ ัง้ ๓ ลงิค์
(๒) ตมุหฺ แปลว่า ท่าน, พระองค,์ คณุ, เธอ เป็นตน้ตามสมควร

 ตมุหฺ ศพัท ์จดัเป็นมชัฌิมบุรุษใชแ้ทนผูฟ้ังหรือผูท้ี่เราพูดดว้ย เป็นได ้
๒ ลงิคค์อืปงุลงิคก์บัอติถลีงิค ์



(๓) อมหฺ ศพัท ์แปลว่า เรา, ขา้พเจา้, ฉนั, กระผม เป็นตน้ 
อมหฺ ศพัท ์จดัเป็นอตุตมบรุุษ เป็นคาํที่ใชแ้ทนตวัผูพู้ด เป็นได ้๒ ลงิค ์

คอืปงุลงิคก์บัอติถลีงิค ์
วเิสสนสพัพนาม คอื สพัพนามที่ใชแ้ทนนามนามที่กลา่วมาแลว้ หรอืใช้

เป็นตวัขยายนามนามใหพ้ิเศษขึ้น ไม่สามารถใชเ้ป็นประธาน เป็นกรรม 

เป็นเครื่องมอืไดดุ้จคาํนามนาม ตอ้งใชข้ยายนามนามเท่านั้น 
วเิสสนสพัพนามมี ๑๖ ตวั แบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื 
(๑) อนิยมวเิสสนสพัพนาม 
(๒) นิยมวเิสสนสพัพนาม



 อนิยมวิเสสนสพัพนาม คือวิเสสนสพัพนามที่ใชเ้พื่อแสดงกาํหนดความไม่
แน่นอน แสดงความไม่ชดัเจนว่าเป็นใคร เป็นสิง่ใดกนัแน่ มี ๑๓ ศพัท ์คอื

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



นิยมวิเสสนสพัพนาม คือวิเสสนสพัพนามที่ใชแ้สดงกาํหนดความแน่นอนว่า
เป็นคนนั้น เป็นคนนี้ หรอืแสดงระยะใกลแ้ละไกล มี ๔ ศพัท ์คอื

๑)ต (นั้น) ใชแ้ทนคนหรอืสิง่ที่อยู่ไกลพน้สายตา
๒)เอต (นัน่) ใชแ้ทนคนหรอืสิง่ที่อยู่ใกลม้องเหน็ไดด้ว้ยตา
๓)อมิ (นี้) ใชแ้ทนคนหรอืสิง่ที่อยู่ใกลม้ากจนสนทนาหรอืจบัตอ้งได ้
๔)อม ุ(โนน้) ใชแ้ทนคนหรอืสิง่ที่อยู่ไกลมาก



สพัพนามเมื่อนําไปใชแ้ทนนามนามหรือใชข้ยายความนามนาม

ใหพ้ิเศษขึ้นตอ้งนําไปแจกผสมวภิตัตินามก่อนเสมอ ใชแ้ทนบทใด

หรือขยายบทใด ตอ้งมีลิงค ์วจนะ วิภตัติเหมือนกบัลิงค ์วจนะ

วภิตัตขิองนามนามบทนัน้

ต ศพัท ์(เขา, มนั) ที่เป็นปุริสสพัพนามในปจัจุบนัไม่นิยมใช้
แลว้ นิยมใชอ้ยู่แต่แบบที่เป็นนิยมวเิสสนสพัพนามเท่านั้น 

ต (นั้น) ที่เป็นนิยมวเิสสนสพัพนามมีวธิแีปล ดงันี้
-เอกวจนะแปลว่า .........นั้น แปลหลงันามนาม
-พหวุจนะแปลว่า ......... เหลา่นั้น แปลหลงันามนาม



วธิแีจกปรุสิสพัพนาม

ต ศพัท ์(นั้น, เขา, มนั) 

เป็นไดท้ ัง้ปรุสิสพัพนามและนิยมวเิสสนสพัพนาม
ในปงุลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก ต (เขา, นั้น) ในปงุลงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. โส เต
ท.ุ ตํ นํ เต เน
ต. เตน เตหิ
จต.ุ ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ปญ. ตสฺมา อสฺมา ตมหฺา เตหิ
ฉ. ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ส. ตสฺมึ อสฺมึ ตมหฺิ เตสุ



ประโยคตวัอย่างการใช ้ต ศพัท ์(นั้น) แทนนามนามปงุลงิค ์
๑. เสฏฐฺสิฺส พหนูิ ธนานิ อตถฺ,ิ  โส สงฺฆสฺส ตานิ อทาส.ิ

อ.ทรพัย ์ท. อนัมาก ของเศรษฐี มีอยู่, อ.เศรษฐี นั้น ไดถ้วายแลว้ 
ซึ่งทรพัย ์ท. เหลา่นั้น แกส่งฆ.์

๒. ราชา อมจฺเจ ปกโฺกสต,ิ  เต ราชานํ อปุสงฺมึส.ุ
อ.พระราชา ย่อมตรสัเรียก ซึ่งอาํมาตย ์ท., อ.อาํมาตย ์ท. เหล่านั้น 
เขา้ไปเฝ้าแลว้ ซึ่งพระราชา.

๓. สปโฺป เอก ํกมุาร ํฑสํต,ิ  เวชฺโช ต ํตกิจิฺฉต.ิ 
อ.งู ย่อมกดั ซึ่งเด็ก คนหนึ่ง, อ.หมอ ย่อมเยยีวยา ซึ่งเด็กนั้น.



๔. พห ูมจฺฉา นทยิ ํอตถฺ,ิ  เกวฏโฺฏ เต คณฺหาต.ิ
อ.ปลา ท. อนัมาก มีอยู่ ในแม่นํ้า, อ.ชาวประมง ย่อมจบั ซึ่งปลา ท. 
เหลา่นั้น.

๕. พทุโฺธ ธมมฺ ํพชฺุฌต,ิ  เตน ธมโฺม ภกิขฺูนํ เทสยิเต.
อ.พระพุทธเจา้ ย่อมตรสัรู ้ซึ่งธรรม, อ.ธรรม อนัพระพุทธเจา้ 
พระองคน์ั้น ย่อมแสดง แกภ่กิษุ ท.

๖. อปุาสโก ภกิขฺุสฺส สาฏเก เทต,ิ  ภกิขฺุ เตห ิกาย ํฉาเทต.ิ
อ.อบุาสก ย่อมถวาย ซึ่งผา้สาฎก ท. แก่ภกิษุ, อ.ภกิษุ ย่อมห่ม 
ซึ่งกาย ดว้ยผา้สาฎก ท. เหลา่นั้น.



๗. วจฺฉโก วเช นิปชฺชต,ิ  โคปาโล ตสฺส ตณิานิ เทต.ิ
อ.ลูกโค ย่อมนอน ในคอก, อ.นายโคบาล ย่อมให ้ซึ่งหญา้ ท. 
แกลู่กโค นั้น.

๘. โคณา เขตตฺานิ กสนฺต,ิ  กสโก เตส ํอทุกานิ เทต.ิ
อ.โคผู ้ท. ย่อมไถ ซึ่งนา ท., อ.ชาวนา ย่อมให ้ซึ่งนํ้า ท. แก่โคผู ้ท. 
เหลา่นั้น.

๙. อคคฺ ิอสิสิฺส อสฺสม ํทหต,ิ  อสิ ิตมหฺา นิกขฺมต.ิ
อ.ไฟ ย่อมไหม ้ซึ่งอาศรม ของฤษี, อ.ฤษี ย่อมออกไป จากอาศรม นั้น.



๑๐. อทุก ํคาเม อชฺโฌตถฺรต,ิ  มหาชโน เตห ินิกขฺมต.ิ
  อ.นํ้า ย่อมท่วม ซึ่งหมู่บา้น ท., อ.มหาชน ย่อมออกไป จากหมู่บา้น ท. 
  นั้น.

๑๑. โพธริุกโฺข วหิาเร รุหต,ิ  ตสฺส ปณฺณานิ ภมูิย ํปตสึ.ุ
  อ.ตน้โพธิ์ ย่อมงอก ในวดั, อ.ใบ ท. ของตน้โพธิ์ นั้น ตกไปแลว้ 
  บนพื้นดิน.

๑๒. อมพฺรุกขฺา วเน รุหนฺต,ิ  สกณุา เตส ํผลานิ ขาทนฺต.ิ
  อ.ตน้มะม่วง ท. ย่อมงอก ในป่า, อ.นก ท. ย่อมกนิ ซึ่งผล ท. 
  ของตน้มะม่วง ท. เหลา่นั้น.



๑๓. สามเณโร ธมมฺ ํเทเสต,ิ  อปุาสกา ตสฺมึ ปสทีนฺต.ิ
  อ.สามเณร ย่อมแสดง ซึ่งธรรม, อ.อุบาสก ท. ย่อมเลื่อมใส 
  ในสามเณร นั้น.

๑๔. ถปต ิรญโฺญ ปาสาเท มาเปต,ิ  ราชา เตส ุวสต.ิ
  อ.ช่างไม ้ย่อมสรา้ง ซึ่งปราสาท ท. แก่พระราชา, อ.พระราชา 
  ย่อมประทบัอยู่ ในปราสาท ท. เหลา่นั้น.



ต ศพัท ์(นั้น, เขา, มนั) 
เป็นไดท้ ัง้ปรุสิสพัพนามและนิยมวเิสสนสพัพนาม

ในอติถลีงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก ต (นาง, หลอ่น) ในอติถลีงิค ์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. สา ตา
ท.ุ ตํ นํ ตา
ต. ตาย ตาหิ
จต.ุ ตสฺสา อสฺสา ตสิฺสา ตสิฺสาย ตาสํ ตาสานํ
ปญ. ตาย ตาหิ
ฉ. ตสฺสา อสฺสา ตสิฺสา ตสิฺสาย ตาสํ ตาสานํ
ส. ตายํ ตสฺสํ อสฺสํ ตสิฺสํ ตาสุ



ประโยคตวัอย่างการใช ้ต ศพัท ์(นั้น) แทนนามนามอติถลีงิค ์
๑. วธุยา พห ูปปุผฺานิ อตถฺ,ิ  สา วาณิชานํ ตานิ วกิกฺนีาต.ิ

อ.ดอกไม ้ท. อนัมาก ของหญิงสาว มีอยู่, อ.หญิงสาว นั้น ย่อมขาย 
ซึ่งดอกไม ้ท. เหลา่นั้น แกพ่อ่คา้ ท.

๒. มาตาปิตโร ธตีโร โอวทนฺต,ิ  ตา เตส ํโอวาเท ตฏิฐฺนฺต.ิ
อ.มารดาและบิดา ท. ย่อมกล่าวสอน ซึ่งลูกสาว ท., อ.ลูกสาว ท. 
เหลา่นั้น ย่อมดาํรงอยู่ ในโอวาท ของมารดาและบดิา ท. เหลา่นั้น.

๓. วหิาเร สาลา ชีรต,ิ  ถปต ิต ํปฏสิงฺขโรต.ิ
อ.ศาลา ในวดั ย่อมครํา่ครา่, อ.นายช่าง ย่อมซ่อมแซม ซึ่งศาลา นั้น.



๔. ธุล ีอกุขฺลกิาส ุปตนฺต,ิ  สูโท ตา โธว.ิ
อ.ละอองฝุ่ น ท. ย่อมตกไป ในหมอ้ขา้ว ท., อ.พอ่ครวั ลา้งแลว้  
ซึ่งหมอ้ขา้ว ท. เหลา่นั้น.

๕. ราชา เทวยิา ปสาธนํ เทต,ิ  ตาย ต ํเสฏฐฺสิฺส วกิกฺยีเต.
อ.พระราชา ย่อมให ้ซึ่งเครื่องประดบั แก่พระเทวี, อ.เครื่องประดบั 
นั้น อนัพระเทว ีนั้น ย่อมขาย แกพ่อ่คา้.

๖. เวชฺโช ภกิขฺุนีนํ เภสชฺชํ เทต,ิ  ตาห ิต ํเทวสกิ ํภญุชฺิยเต.
อ.หมอ ย่อมถวาย ซึ่งยา แกภ่กิษุณี ท., อ.ยา นั้น อนัภกิษุณี ท. 
เหลา่นั้น ย่อมฉนั ทกุ ๆ วนั.



๗. ทาส ีเขตเฺต กมมฺ ํกโรต,ิ  เสฏฐฺ ีตสฺสา ภต ึเทต.ิ
อ.นางทาสี ย่อมกระทํา ซึ่งการงาน ในนา, อ.เศรษฐี ย่อมให ้ 
ซึ่งค่าจา้ง แกน่างทาส ีนั้น.

๘. สสํโย เทวตานํ อปุปฺชฺชต,ิ  พทุโฺธ ตาส ํสสํย ํวโินเทต.ิ
อ.ความสงสยั ย่อมเกิดขึ้น แก่เทวดา ท., อ.พระพทุธเจา้ ย่อมทรง
บรรเทา ซึ่งความสงสยั แกเ่ทวดา ท. เหลา่นั้น.

๙. อคคฺ ิสาล ํทหต,ิ  มหาชโน ตาย นิกขฺมต.ิ
อ.ไฟ ย่อมไหม ้ซึ่งสาลา, อ.มหาชน ย่อมออกไป จากศาลา นั้น.



๑๐. นเส จาฏโิย ภชิฺชนฺต,ิ  อทุก ํตาห ิปคฆฺรต.ิ
  อ.ตุ่ม ท. ในครวั ย่อมแตก, อ.นํ้า ย่อมไหลออก จากตุ่ม ท. 
  เหลา่นั้น.

๑๑. วธู ปตุตฺ ํวชิาย,ิ  ยกขฺินี ตสิฺสาย ปตุตฺ ํอวธ.ิ
  อ.หญิงสาว คลอดแลว้ ซึ่งบุตรชาย, อ.นางยกัษิณี ไดฆ้่าแลว้ 
  ซึ่งบตุรชาย ของหญงิสาว นั้น.

๑๒. กกุกฺฏุ ีอณฺฑานิ วชิายสึ,ุ  มชฺชาร ีตาส ํอณฺฑานิ ขาท.ิ
  อ.แม่ไก ่ตกแลว้/ออกแลว้ ซึ่งไข่ ท., อ.แมว กนิแลว้ ซึ่งไข่ ท. 
  ของแม่ไก ่ท. เหลา่นั้น.



๑๓. มหต ีสาลา วหิาเร อตถฺ,ิ  มหาชโน ตสิฺส ํนิสทีต.ิ
  อ.ศาลา หลงัใหญ่ มีอยู่ ในวิหาร (วดั), อ.มหาชน ย่อมนัง่ ในศาลา 
  นั้น.

๑๔. เสฏฐฺ ีวหิาเร กฏุโิย กโรต,ิ  ภกิขฺู ตาส ุวสนฺต.ิ
  อ.เศรษฐ ีย่อมกระทํา ซึ่งกฏุ ิท. ในวิหาร, อ.ภกิษุ ท. ย่อมอยู่ 
  ในกฏุ ิท. เหลา่นั้น. 



ต ศพัท ์(นั้น, เขา, มนั) 
เป็นไดท้ ัง้ปรุสิสพัพนามและนิยมวเิสสนสพัพนาม

ในนปงุสกลงิค ์แจกอย่างนี้



วธิแีจก ต (มนั) ในนปงุสกลงิค์
วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ตํ ตานิ
ท.ุ ตํ นํ ตานิ
ต. เตน เตหิ เตภิ
จต.ุ ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ปญ. ตสฺมา อสฺมา ตมหฺา เตหิ เตภิ
ฉ. ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ส. ตสฺมึ อสฺมึ ตมหฺิ เตสุ



ต ศพัท ์(นั้น) ในนปงุสกลงิคใ์ชแ้ทนนามนามที่เป็นนปงุสกลงิค ์
มีวธิกีารใชแ้บบเดียวกนักบั ต ศพัทใ์นปงุลงิคแ์ละอติถลีงิคด์งักลา่ว
แลว้ ต่างกนัแต่เพยีงลงิคเ์ท่านั้น.


