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โดย

พระมหาธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.๙



ความหมายและความสําคัญของสมาส

☺ คําพูดในแต่ละภาษามีทั้งคําพูดแบบพิสดารคือพูดแบบเต็ม

เนื้อความ และมีทั้งคําพูดแบบย่อคือพูดอย่างสั้นแต่ยัง

สามารถเข้าใจได้ ทั้งได้เนื้อความเท่าเดิมชัดเจนไม่คลุมเครือ

☺ในภาษาไทยก็มีการย่อเช่นนั้นเหมือนกันเช่น“รถเทียมด้วย

ม้า” ย่อเป็น“รถม้า”; “สัตว์เกิดในน้ํา” ย่อเป็น “สัตว์น้ํา”; 

หรือ“งานที่ทําในบ้าน”ย่อเป็น “งานบ้าน” เป็นต้น วิธีการย่อ

คําดังกล่าวเหล่านี้เป็นประโยชน์ในเวลาพูดและเขียนหนังสือ

โดยเฉพาะในบทร้อยกรอง



☺แม้แต่ในภาษาบาลี ก็มีคําย่อดุจเดียวกัน ถ้าย่อบทตั้งแต่ ๒ 

บทขึ้นไปให้เข้าเป็นบทเดียวกัน เรียกว่า สมาส 

☺สมาส แปลว่า บททั้งหลายที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน หมายถึงย่อ

หลาย ๆ บทให้สั้นเพื่อใช้วิภัตติให้น้อยลง และเพื่อจะบังคับ

ให้เนื้อความเนื่องกันในทางสัมพันธ์คือไม่ให้เข้าใจเขวไปว่าไป

เข้ากับบทอื่น ๆ ที่อยู่ในประโยคเดียวกัน

☺“สมาส”คํานี้มีที่มาจากนามกิตก์ ลง ณ ปัจจัย เป็นกัมมรูป 

กัมมสาธนะ ตั้งวิเคราะห์ว่า สมสฺสเตติ สมาโส ฯ แปลว่า “บท

เหล่าใด อันเขา ย่อมย่อ เหตุนั้น บทเหล่านั้น ชื่อสมาส ฯ”



ประโยชน์ของสมาส

☺ประโยชน์ของสมาสมี ๒ อย่าง คือ :-

๑. ทําให้บทหลาย ๆ บทกลายเป็นบทเดียวกัน เช่น 

ราชปุริโส มาจาก ราช+ปุริส 

วิเคราะห์ว่า รญฺโญ ปุริโส  =ราชปุริโส 

ในรูปวิเคราะห์นี้มี ๒ บท คือ “รญฺโญ” กับ “ปุริโส” เมื่อย่อ

เข้าเป็นสมาสแล้ว เหลือบทเดียวคือ “ราชปุริโส”



๒. ทําให้วิภัตติหลาย ๆ  วิภัตติกลายเป็นวิภัตติเดียวกัน เช่น 

ราชเทวี มาจาก ราช+เทวี วิเคราะห์ว่า รญฺโญ เทวี  =ราชเทวี 

ในรูปวิเคราะห์นี้มี ๒ วิภัตติ คือ “รญฺโญ” เป็นฉัฏฐีวิภัตติกับ 

“เทวี” เป็นปฐมาวิภัตติ 

เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้วเหลือบทเดียวและมีวิภัตติเดียวที่ปรากฏ 

คือ “ราชเทวี” มี สิ ปฐมาวิภัตติ



วัตถุประสงค์ในการศึกษาสมาส

๑. เพื่อให้เข้าใจวิธีการตั้งวิเคราะห์สมาสประเภทต่าง ๆ

๒. เพื่อช่วยในการแปลความหมายของบทสมาสได้ถูกต้อง

๓. เพื่อนําไปใช้ในการแต่งบทร้อยกรองในภาษาบาลีได้ดียิ่งขึ้น

๔. เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจการย่อศัพท์ และสามารถวิเคราะห์สมาส

ต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง แม่นยํายิ่งขึ้น



สมาสว่าโดยเนื้อความมี ๔ ประการ

๑.สมาสที่มีบทหน้าเป็นคําหลัก ได้แก่ 

๑)อัพยยีภาวสมาส

๒)วิเสสนุตรตบท กัมมธารยสมาส

๒.สมาสที่มีบทหลังเป็นคําหลัก ได้แก่ 

๑)กัมมธารยสมาส เฉพาะสมาสย่อย ๆ เหล่านี้ คือ

(๑)วิเสสนบุพพบท

(๒)อุปมาบุพพบท วิเสสโนปมบท

(๓)สัมภาวนบุพพบท

(๔)อวธารณบุพพบท



๒)ทิคุสมาส

๓)ตัปปุริสสมาส

๓.สมาสที่ทุกบทเป็นคําหลัก ได้แก่ 

๑)ทวันทวสมาส

๒)วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส

๔.สมาสที่มีบทหน้าเป็นคําหลักบ้าง มีบทหลังเป็นคําหลักบ้าง แต่

มีบทอื่นเป็นประธานเสมอ ได้แก่ 

๑)พหุพพิหิสมาส



บทที่นํามาย่อเป็นสมาสได้

☺บทที่นํามาย่อเป็นสมาสได้มี ๓ บท คือ นาม (รวมถึงนามนาม, 

คุณนาม, สัพพนาม, นามกิตก์, กิริยากิตก์, ตัทธิต) อุปสัค และนิบาต 

มีตัวอย่าง ดังนี้ :-

๑)นาม กับ นาม เช่น รญฺโญ ปุตฺโต  =ราชปุตฺโต 

๒)อุปสัค กับ นาม เช่น นครสฺส สมีปํ  =อุปนครํ

๓)นิบาต กับ นาม เช่น นครสฺส พหิ  =พหินครํ

๔)นิบาต กับ นิบาต เช่น น กตฺวา  =อกตฺวา

๖)กิตก์ กับ กิตก์ เช่น คโต จ อาคโต จ =คตาคโต



สมาส ต่างจาก สนธิ

☺ สมาส ย่อบทกับบทเข้าด้วยกัน โดยการลบวิภัตติของบทหน้า

ทิ้ง ไม่ว่าจะมีกี่บทก็ตาม เมื่อสําเร็จรูปแล้วถือว่ามีบทเดียว

☺ สนธิ ย่อบทกับบทเข้าด้วยกัน โดยการลบสระบ้าง แปลงสระ

บ้าง ลงสระใหม่บ้าง ทําสระให้ผิดจากเดิมบ้าง คงสระไว้บ้าง 

ทําสระให้ยาวบ้าง ทําสระให้สั้นบ้าง ซ้อนพยัญชนะบ้าง เมื่อ

สําเร็จรูปแล้วต้องแยกกันแปล ไม่ถือว่ามีบทเดียว



☺ สมาสลบวิภัตติ (เว้นอลุตตสมาส)

☺ สนธิไม่ลบวิภัตติ (แต่ลบสระที่วิภัตติได้)

☺ สมาสรวมหลาย ๆ  บทเป็นบทเดียวและแปลรวมกันเป็นคําเดียว

☺ สนธิ เอาหลาย ๆ  บทมาเขียนต่อกัน แต่แปลแยกกัน



เปรียบเทียบศัพท์ สมาส กับ สนธิ

๑. พุทฺธานํ สาสนํ =พุทฺธสาสนํ เป็นสมาส

พุทฺธานํ สาสนํ =พุทฺธานสาสนํ เป็นสนธิ

๒. เทวานํ อินฺโท =เทวินฺโท เป็นสมาส

เทวานํ อินฺโท =เทวานมินฺโท เป็นสนธิ

๓. พุทฺธานํ โอวาโท =พุทฺโธวาโท เป็นสมาส

พุทฺธานํ โอวาโท =พุทฺธานโมวาโท เป็นสนธิ

๔. น อาคโต =อนาคโต เป็นสมาส

น อาคจฺฉติ =นาคจฺฉติ เป็นสนธิ



บท ต่างจาก ศัพท์

☺บท คือศัพท์ที่นํามาลงวิภัตติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิภัตตินาม

หรือวิภัตติอาขยาตก็ตามเรียกว่าบททั้งนั้น เช่น

☺ปุริส (บุรุษ) เรียกว่า ศัพท์

☺ปุริโส (อ.บุรุษ) เรียกว่า บท

☺กรฺ (ทํา) เรียกว่า ศัพท์(ธาตุ)

☺กโต (ทําแล้ว) เรียกว่า บท



☺ ศัพท์ คือคําที่ยังไม่ลงวิภัตติอย่างหนึ่ง และคําที่ลงวิภัตติ

ไม่ได้อย่างหนึ่งเช่น

☺ภควนฺตุ เรียกว่า ศัพท์ เพราะยังไม่ลงวิภัตติ

☺อุปสัค, นิบาต เรียกว่า ศัพท์ เพราะลงวิภัตติไม่ได้



รูปวิเคราะห์แห่งสมาส

☺ รูปวิเคราะห์แห่งสมาสมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ

๑.อนุบท คือ บทน้อยที่เรียงไว้หน้าบทสําเร็จ เป็นบทที่

ยังแยกกันอยู่ อาจมีมากกว่า ๒ บทก็ได้

๒.บทปลง คือ บทสมาสที่ย่ออนุบทเหล่านั้นเข้าเป็นอัน

เดียวกัน จะเรียกว่าบทสําเร็จก็ได้.

ตัวอย่าง มหนฺโต ปุริโส =มหาปุริโส

มหนฺโต ปุริโส เรียกว่า อนุบท

มหาปุริโส เรียกว่า บทปลง หรือ บทสําเร็จ



ตัวอย่าง เสฏฺฐิสฺส ปุตฺโต  =เสฏฺฐิปุตฺโต

เสฏฺฐิสฺส ปุตฺโต เป็นอนุบท

เสฏฺฐิปุตฺโต เป็นบทสําเร็จ

โดยหลักการนี้ เมื่อตั้งวิเคราะห์สมาสใดก็ตาม ในรูป

วิเคราะห์หนึ่ง ๆ จึงต้องมีทั้งอนุบทและบทสําเร็จ จะขาด

อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

นอกจากนี้ในสมาสคุณนามจะต้องมีอีกบทหนึ่งเรียกว่า 

“อัญญบท” แปลตามตัวอักษรว่า บทอื่น ๆ หมายถึงบทที่ไม่

ปรากฏรูปอยู่ในบทสําเร็จของสมาส



บางสมาสกําหนดให้ใช้นามนามเป็นอัญญบท บางสมาส

ใช้สัพพนามแทนนามนามวางไว้อนุบท สรุปว่า อัญญบท

เป็นบทขยายอนุบทในรูปวิเคราะห์ และจะกลายเป็นเจ้าของ

คุณนามบทนั้นเมื่อเป็นบทสําเร็จ

ตัวอย่าง ขีณา อาสวา ยสฺส โส  =ขีณาสโว (ภิกฺขุ)

ขีณา อาสวา เป็นอนุบท

ขีณาสโว เป็นบทสําเร็จ

ยสฺส โส เป็นอัญญบทในรูปวิเคราะห์

(ภิกฺขุ) เป็นอัญญบทในบทสําเร็จ



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

ทนฺโต ปุริโส - - ทนฺตปุริโส อ.บุรุษผู้ฝึกแล้ว

อสฺโส อาชานีโย - - อสฺสาชานีโย อ.ม้าตัวอาชาไนย

ธมฺโม จ วินโย จ - - ธมฺมวินโย อ.ธรรมและวินัย

อฏฺฐ ปริกฺขารา - - อฏฺฐปริกฺขารา อ.บริขารแปด ท.

อคฺคินา ทฑฺโฒ - - อคฺคิทฑฺโฒ อันไฟไหม้แล้ว

มหนฺตํ ธนํ ยสฺส โส มหทฺธโน ผู้มีทรัพย์มาก



คําเรียกอนุบท

☺อนุบทมี ๒ บทมี ชื่อเรียกต่างกันตามที่อยู่หน้าหรือหลัง  

ส่วนทวันทวสมาสและวิเสสโนภยบทอาจมีอนุบทมากกว่า ๒ 

บทก็ได้ เพราะนําบทที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมาสมาสกัน

๑)อนุบทที่อยู่หน้า เรียกว่า บุพพบท 

๒)อนุบทที่อยู่หลัง เรียกว่า อุตตรบท

ในสองบทนี้บทใดจะเป็นคําหลักหรือคําขยายขึ้นอยู่กับว่าเป็น

สมาสใด บางสมาสบุพพบทเป็นคําหลัก อุตตรบทเป็นคําขยาย 

บางสมาสบุพพบทเป็นคําขยาย อุตตรบทเป็นคําหลักก็มี



☺ คําว่า “มหนฺโต ปุริโส” ใน ๒ คํานี้ คําว่า มหนฺโต อยู่หน้า 

เรียก บุพพบท คําว่า ปุริโส อยู่หลัง เรียก อุตตรบท 

☺สรุปว่าในรูปวิเคราะห์ของสมาสสามารถกําหนดชื่อเรียกบท

ต่าง ๆ แยกเป็น ๔ บท คือ 

๑)บุพพบท

๒)อุตตรบท

๓)บทปลง

๔)อัญญบท

อัญญบทมีเฉพาะในสมาสคุณนามเท่านั้น



เกณฑ์การแบ่งสมาส

☺สมาสนี้ เมื่อว่าโดยกิจมี ๒ คือ

๑.ลุตตสมาส สมาสที่ลบวิภัตติ.

๒.อลุตตสมาส สมาสที่ไม่ได้ลบวิภัตติ.

☺ ลุตตสมาส ได้แก่ บทปลงหรือบทสําเร็จของสมาสที่ลบ

วิภัตติเพื่อจะให้มีวิภัตติน้อยลง ถึงแม้จะมีกี่บทก็ตามเมื่อ

เข้าสมาสกันแล้ว ลงวิภัตติแต่เพียงบทหลังเท่านั้น เช่น

๑. คามํ  คโต  =คามคโต

๒. คิลานสฺส  เภสชฺชํ  =คิลานเภสชฺชํ



☺อลุตตสมาส ได้แก่ บทสําเร็จของสมาสที่คงวิภัตติของบทหน้า

ไว้ตามเดิมเมื่อเข้าสมาสแล้ว แม้จะนําไปแจกด้วยวิภัตติใดก็

ตาม ก็ให้คงวิภัตติเดิมของบทหน้าไว้ ตัวอย่างเช่น

๑. มนสิกาโร. อ.การกระทําไว้ในใจ

มนสิกาโร เป็นอลุตตสมาส เพราะ สฺมึ วิภัตติที่ มน ซึ่งแปลง

เป็น สิ ตามแบบมโนคณะยังคงอยู่แม้สมาสกับคําว่า “กาโร”

แล้ว เมื่อจะนําไปใช้ให้ลงวิภัตติต่าง ๆ ที่บทหลัง คือ การ 

(เป็น กาโร, การา, การํ ฯลฯ) ส่วน มนสิ คงวิภัตติไว้ตามเดิม. 



๒. ตโยชนวตฺถุ. 

อ.เรื่องของชนสามคน

ตโย มาจาก ติ (๓) ลง โย กลายเป็น ตโย เข้าสมาสแล้วไม่ลบ

วิภัตติ เรียกว่า อลุตตสมาส

๓. วิสาขายสหายิกาวตฺถุ. อ.เรื่องแห่งหญิงสหายของนางวิสาขา

วิสาขาย มาจาก วิสาขา ลง ส กลายเป็น วิสาขาย เข้าสมาส

แล้วไม่ลบวิภัตติ เรียกว่า อลุตตสมาส



รูปสําเร็จของสมาส

☺บทหน้าของสมาส ถ้าเป็น อา. อี. อู การันต์ เมื่อเข้าสมาสกัน

แล้วต้องรัสสะบ้าง คงไว้ตามเดิมบ้าง มีกฎเกณฑ์ดังนี้

๑. บทหน้าเป็น อา การันต์

ก.ถ้าบทหน้าเป็นบทคุณนาม เดิมเป็น อา การันต์เข้าสมาส

แล้วต้องรัสสะให้สั้น ตามสภาพเดิมของศัพท์นั้น เช่น 

-อญฺญตรา อิตฺถี =อญฺญตริตฺถี, อญฺญตรอิตฺถี

-ปฏิมณฺฑิตา อิตฺถี =ปฏิมณฺฑิติตฺถี, ปฏิมณฺฑิตอิตฺถี

-โสภณา กญฺญา =โสภณกญฺญา



ข.ถ้าบทหน้าเป็นบทนามนาม อิตถีลิงค์ เข้าสมาสแล้วไม่ต้อง

รัสสะ ให้คงไว้ตามเดิม เช่น

-กญฺญานํ สหสฺสํ =กญฺญาสหสฺสํ

-ตารานํ คโณ =ตาราคโณ



๒. บทหน้าเป็น อี การันต์

ก. อี การันต์ ที่สําเร็จมาจาก อี ปัจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต 

เช่น เสฏฺฐี สิปฺปี หตฺถี และ ณี ปัจจัยในนามกิตก์ เช่น 

โยคี โยธี เวธี เป็นต้น เมื่อสมาสกันแล้วต้องรัสสะ อี เป็น 

อิ เสมอ :-

เสฏฺฐิโน ปุตฺโต  =สฏฺฐิปุตฺโต บุตรแห่งเศรษฐี.

โยคิโน วตฺตํ =โยคิวตฺตํ วัตรแห่งโยคี.

หตฺถีนํ ยูโถ =หตฺถิยูโถ ฝูงของช้าง



ข.อี การันต์ที่เป็นนามนามแท้ หรือที่สําเร็จจากปัจจัยอื่น 

เช่น สี, วี, และ อินี ปัจจัยซึ่งเป็นเครื่องหมายอิตถีลิงค์ 

เมื่อเข้าสมาสแล้วคงไว้ตามเดิม ไม่ต้องรัสสะ เช่น

:อี การันต์ในปุงลิงค์

ตปสฺสิโน กิจฺจํ =ตปสฺสีกิจฺจํ กิจของผู้มีความเพียร.

เมธาวิโน สุขํ =เมธาวีสุขํ สุขของคนมีปัญญา.

ยสสฺสีนํ ปริวาโร =ยสสฺสีปริวาโร บริวารของคนมียศ

ตปสีนํ ญานํ =ตปสีญาณํ ญานของคนมีตบะ



:อี การันต์ในอิตถีลิงค์ 

อิตฺถี เอว รตนํ =อิตฺถีรตนํ แก้วคือหญิง.

อิตฺถีนํ สทฺโท =อิตฺถีสทฺโท เสียงของหญิง

นทิยา ตีรํ =นทีตีรํ ฝั่งแห่งแม่น้ํา.

เภริยา สทฺโท =เภรีสทโท เสียงแห่งกลอง.

ภิกฺขุนีนํ สีลํ =ภิกฺขุนีสีลํ ศีลของภิกษุณี.



๓. บทหน้าเป็น อู การันต์

อู การันต์ทั้งที่เป็นนามนามแท้และนามนามที่สําเร็จมา

จากปัจจัย ถ้าเป็นปุงลิงค์คงรูปก็มี รัสสะก็มี แต่ถ้าเป็น

อิตถีลิงค์มักคงรูปเดิมไว้ เช่น:-

:อู การันต์ในปุงลิงค์

กตญฺญู จ กตเวที จ =กตญฺญูกตเวที 

  ชนทั้งกตัญญูทั้งกตเวที.

วิญฺญุสฺส ภาโว =วิญฺญุภาโว

ความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้



:อู การันต์ในอิตถีลิงค์

วธุยา สทฺโท =วธูสทฺโท 

  เสียงแห่งหญิงสาว.

จมุยา ปติ =จมูปติ

ผู้เป็นใหญ่ในเสนา

ชมฺพุยา สาขา =ชมฺพูสาขา

กิ่งแห่งต้นหว้า



บทสําเร็จของสมาสต่อกันด้วยหลักสนธิ

☺ เวลาเข้าสมาสกันแล้ว เพื่อจะใช้อักษรให้น้อยลงอีก ให้ใช้

หลักสนธิมาช่วย ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะสนธิได้ ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้:-

ก.เพื่อความไพเราะ 

เทวานํ อินฺโท =เทวินฺโท

ปุริโส อุตฺตโม =ปุริสุตฺตโม

ปุริโส อาชญฺโญ =ปุริสาชญฺโญ

สตฺโต วิเสโส =สตฺตวิเสโส



ข.เพื่อใช้อักษรให้น้อย

ปญฺจ อินฺทฺริยานิ =ปญฺจินฺทฺริยํ

พุทฺธสฺส โอวาโท =พุทฺโธวาโท

รญฺโญ ปุตฺโต =ราชปุตฺโต

ธมฺโม จ วินโย จ =ธมฺมวินโย



บทสําเร็จของสมาสต่อกันด้วยพยัญชนะสนธิ

☺ ยังมีหลักสนธิอีกอย่างหนึ่งที่มีข้อบังคับให้ใช้ในเวลาเข้าสมาสกัน

แล้ว คือสัญโญคะ การซ้อนอักษร การซ้อนอักษรนี้มีกฎดังนี้

☺ ถ้าพยัญชนะตัวแรกของบทหลังเป็นพยัญชนะที่ ๒ ในวรรคทั้ง 

๕ คือตัว ข ฉ ฐ ถ ผ ต้องซ้อนอักษรที่ ๑ ในวรรคนั้นเข้า

ข้างหน้าเสมอไป ดังนี้:-

ก วรรค : ปุญฺญสฺส เขตฺตํ =ปุญฺญกฺเขตฺตํ

จ วรรค : สีตา ฉายา =สีตจฺฉายา

ฏ วรรค : เสฏฺฐีโน ฐานํ =เสฏฺฐิฏฺฐานํ



ต วรรค : สารีปุตฺโต เถโร =สารีปุตฺตตฺเถโร

ป วรรค : มหนฺตํ ผลํ =มหปฺผลํ

☺ ถ้าพยัญชนะตัวแรกของบทหลังเป็นพยัญชนะที่ ๔ ในวรรค

ทั้ง ๕ คือตัว ฆ ฌ (ฒ ไม่มีใช้เป็นพยัญชนะต้น) ธ ภ ต้อง

ซ้อนอักษรที่ ๓ ในวรรคนั้นเข้าข้างหน้าเสมอไป ดังนี้:-

ก วรรค : เอโก ฆโน =เอกคฺฆโน

จ วรรค : ปฐมํ ฌานํ =ปฐมชฺฌานํ

ต วรรค : มหนฺตํ ธนํ =มหทฺธนํ

ป วรรค : มหนฺตํ ภยํ =มหพฺภยํ



ชนิดของสมาส

สมาสว่าโดยชื่อมี ๖ อย่าง คือ

๑)กัมมธารยสมาส

๒)ทิคุสมาส

๓)ตัปปุริสสมาส

๔)ทวันทวสมาส

๕)อัพยยีภาวสมาส

๖)พหุพพิหิสมาส

แต่ละสมาสมีสมาสแยกย่อยแตกต่างกันออกไปอีกดังนี้



๑.กัมมธารยสมาส แบ่งเป็น ๖ สมาส คือ

๑)วิเสสนบุพพบท (วิ.บุพ.กัม.)

๒)วิเสสนุตตรบท (วิ.นุต.กัม.)

๓)วิเสสโนภยบท (วิ.โนภย.กัม.)

๔)วิเสสโนปมบท (วิ.โนปม.กัม.)

๕)สัมภาวนบุพพบท (สัม.บุพ.กัม.)

๖)อวธารณบุพพบท (อว.บุพ.กัม.)

นอกจากสมาสทั้ง ๖ นี้แล้วในกัมมธารยสมาสยังมีสมาส

พิเศษอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า น บุพพบท กัมมธารยสมาส



ในกัมมธารยสมาสทั้ง ๖ อย่างนี้บางสมาสยังแบ่งออกเป็น

สมาสย่อย ๆ ได้อีกดังนี้

๑)วิเสสนบุพพบท แบ่งออกเป็น ๒ สมาส คือ

(๑) กุบุพพบท มี กุ เป็นบทหน้า

(๒) ปาทิบุพพบท มี ป อุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า

๒)วิเสสโนปมบท แบ่งออกเป็น ๒ คือ

(๑) อุปมาบุพพบท มีอุปมาอยู่หน้า

(๒) อุปมานุตตรบท มีอุปมาอยู่หลัง



๒.ทิคุสมาสแบ่งเป็น ๒ สมาส คือ

๑)สมาหารทิคุสมาส (เปลี่ยนเอกวจนะ นปุงสกลิงค์)

๒)อสมาหารทิคุสมาส (คงลิงค์เดิม)

๓.ตัปปุริสะแบ่งเป็น ๖ สมาสตามวิภัตตินาม คือ

๑)ทุติยาตัปปุริสะ (ทุ.ตัป.)

๒)ตติยาตัปปุริสะ (ต.ตัป.)

๓)จตุตถีตัปปุริสะ (จตุ.ตัป.)

๔)ปัญจมีตัปปุริสะ (ปัญ.ตัป.)



๕)ฉัฏฐีตัปปุริสะ (ฉ.ตัป.)

๖)สัตตมีตัปปุริสะ (ส.ตัป.)

๔.ทวันทวสมาส มี ๒ สมาส คือ

๑)สมาหารทวันทวะ (เปลี่ยนเอกวจนะ นปุงสกลิงค์)

๒)อสมาหารทวันทวะ (คงลิงค์เดิม)

๕.อัพยยีภาวสมาส มี ๒ สมาส

๑)อุปสัคคปุพพกะ (อุปสัคอยู่หน้า)

๒)นิปาตปุพพกะ (นิบาตอยู่หน้า)



๖.พหุพพิหิสมาส แบ่งเป็น ๕ สมาส ตามลักษณะ คือ

๑)ตุลยาธิกรณพหุพพิหิ แบ่งเป็น ๖ สมาสตามวิภัตติ

(๑)ทุติยาพหุพพิหิ อัญญบทลงทุติยาวิภัตติ

(๒)ตติยาพหุพพิหิ อัญญบทลงตติยาวิภัตติ

(๓)จตุตถีพหุพพิห ิ อัญญบทลงจตุตถีวิภัตติ

(๔)ปัญจมีพหุพพิหิ อัญญบทปัญจมีวิภัตติ

(๕)ฉัฏฐีพหุพพิหิ อัญญบทลงฉัฏฐีวิภัตติ

(๖)สัตตมีพหุพพิห ิ อัญญบทลงสัตตมีวิภัตติ



๒)ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ มีคําขยายอุปมาเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

๓)น บุพพบทพหุพพิหิ มี น ศัพท์อยู่หน้า

๔)สห บุพพบทพหุพพิหิ มี สห ศัพท์อยู่หน้า

๕)ภินนาธิกรณพหุพพิหิ คําหลักกับคําขยายต่างวิภัตติกัน



กัมมธารยสมาส
คือ สมาสที่ย่อบท ๒ บทอันมีวิภัตติและวจนะเสมอกัน

เข้าเป็นบทเดียวกัน



กัมมธารยสมาส แปลว่า สมาสที่ทรงไว้ซึ่งบททั้งสองให้มี

ความหมายเสมอกันดุจคําว่า กรรม

เหตุที่ท่านนําสมาสนี้ไปเปรียบกับคําว่ากรรมเนื่องจากคํา

ว่า กรรม มีความหมาย ๒ อย่างในคําเดียว คือ 

๑)การกระทํา

๒)วิบากของกรรม 

คุณลักษณะสองอย่างนี้เป็นของคู่กันเสมอตามหลักศาสนา

พุทธ การกําหนดความหมายของสมาสลักษณะนี้เป็นอิทธิพลทาง

พุทธศาสนาที่อยู่ในไวยากรณ์บาลี



คําที่เป็นกัมมธารยสมาสก็มีนัยเช่นเดียวกับคําว่ากรรมเช่นเมื่อ

เอ่ยคําว่า มหาปุริโส ทําให้ทราบความหมายได้ ๒ อย่าง คือ 

๑)บุรุษ 

๒)ผู้ใหญ่

คําว่า “มหาปุริโส” จึงหมายถึงความเป็นบุรุษและความ

เป็นผู้ใหญ่รวมอยู่ในคนเดียวกัน ลักษณะที่เสมอกันอย่างนี้

แหละเรียกว่า กัมมธารยสมาส



กัมมธารยสมาส แบ่งเป็น ๖ สมาส คือ

๑)วิเสสนบุพพบท มีบทวิเสสนะอยู่หน้า

๒)วิเสสนุตตรบท มีบทวิเสสนะอยู่หลัง

๓)วิเสสโนภยบท มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ

๔)วิเสสโนปมบท มีบทวิเสสนะเป็นคําอุปมา

๕)สัมภาวนบุพพบท มีบทสัมภาวนะเป็นบทหน้า

๖)อวธารณบุพพบท มีบทอวธารณเป็นบทหน้า

☺ น บุพพบท กัมมธารยสมาส มี น ศัพท์เป็นบทหน้า



๑.๑ วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทคุณนาม+ บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อคุณนามสมาสกับนามนามคุณนามอยู่หน้านามนามอยู่หลัง เช่น

ปณฺฑิโต + ปุริโส =ปณฺฑิตปุริโส (อ.บุรุษผู้ฉลาด)

วโร + ธมฺโม =วรธมฺโม (อ.ธรรมอันประเสริฐ)

บ่งว่าเป็นวิเสสนบุพพบท (เป็นสมาสนามนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...ผู้..., ...อัน...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

มหตี ธานี มหาธานี อ.เมืองใหญ่

มหนฺตํ วนํ มหาวนํ อ.ป่าใหญ่

มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส อ.บุรุษใหญ่

โพธิ สตฺโต โพธิสตฺโต อ.สัตว์ผู้จะตรัสรู้

ธมฺมิโก อุปาสโก ธมฺมิกอุปาสโก อ.อุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรม

ปริวารา อิตฺถิโย ปริวาริตฺถิโย อ.หญิงผู้เป็บริวาร ท.



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ มหพฺภยํ อ.ภัยอันใหญ่/อ.ภัยใหญ่

มหนฺตํ ภยํ =มหพฺภยํ 

☺ วีรปุริโส อ.บุรุษผู้กล้าหาญ

วีโร ปุริโส =วีรปุริโส 

☺ โลหิตจนฺทนํ อ.จันทน์อันแดง/อ.จันทน์แดง

โลหิตํ จนฺทนํ =โลหิตจนฺทนํ

☺ กุสลกมฺมํ อ.กรรมอันดี

กุสลํ กมฺมํ =กุสลกมฺมํ



☺ กณฺหสปฺโป อ.งูดํา

กณฺโห สปฺโป =กณฺหสปฺโป 

☺ ปรมปุริโส อ.บุรุษผู้ยอดเยี่ยม

ปรโม ปุริโส =ปรมปุริโส

☺ ปวรธมฺโม อ.ธรรมอันประเสริฐ

ปวโร ธมฺโม =ปวรธมฺโม

☺ ปฏิวิสฺสกิตฺถี อ.หญิงผู้คุ้นเคย

ปฏิวิสฺสกา อิตฺถี =ปฏิวิสฺสกิตฺถี



๑.๑.๑ กุบุพพบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

กุ, กา, กทฺ + บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อ กุจฺฉิต, อปฺปก สมาสกับนามนามลบเหลือ กุ, กา, กทฺ เช่น

กุจฺฉิตา + ทาสา =กุทาสา (ทาสผู้น่าเกลียด)

กุจฺฉิตา + ทิฏฺฐิ =กุทิฏฺฐิ (ทิฐิอันบัณฑิตเกลียด)

บ่งว่าเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส (เป็นสมาสนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...ผู้..., ...อัน...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

กุจฺฉิโต วาโท กุวาโท อ.วาทะอันน่าเกลียด

กุจฺฉิตํ อนฺนํ กทนฺนํ อ.อาหารอันเลว

กุจฺฉิโต อากาโร กทากาโร อ.อาการอันน่าเกลียด

กุจฺฉิโต ทาโส กาทาโส อ.ทาสผู้น่าเกลียด

อปฺปกํ ปุปฺผํ กุปุปฺผํ อ.ดอกไม้อันน้อย

อปฺปกํ ลวณํ กาลวณํ อ.เกลืออันน้อย



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ กุทาโร อ.ภรรยาผู้น่าเกลียด

กุจฺฉิโต ทาโร =กุทาโร 

☺ กุปุตฺโต อ.บุตรผู้น่าเกลียด

กุจฺฉิโต ปุตฺโต =กุปุตฺโต

☺ กาปุริโส อ.บุรุษผู้น่าเกลียด

กุจฺฉิโต ปุริโส =กาปุริโส

☺ กุมิตฺโต อ.มิตรผู้น่าเกลียด

กุจฺฉิโต มิตฺโต =กุมิตฺโต



๑.๑.๒ ปาทิบุพพบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทอุปสัคอยู่หน้า + บทนามนามอยู่หลัง (อุปสัคเป็นคําขยาย)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อคุณนามสมาสกับนามนาม ให้เปลี่ยนคุณนามเป็นอุปสัค เช่น

อนุโก + เถโร =อนุเถโร (อ.พระเถระผู้น้อย)

อธิกํ + สีลํ =อธิสีลํ (อ.ศีลอันยิ่ง)

บ่งว่าเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส (เป็นสมาสนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...ผู้..., อัน...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

วิวิธา เทสา วิเทสา อ.ประเทศต่าง ๆ  ท.

อติโก มาโน อติมาโน อ.มานะอันยิ่ง

อธิกาโร ปติ อธิปติ อ.เจ้านายผู้มีหน้าที่อันยิ่ง

อภิโก ธมฺโม อภิธมฺโม อ.ธรรมอันยิ่ง

สุนฺทรํ จริตํ สุจริตํ อ.ความประพฤติอันดี

ทุฏฺฐํ จริตํ ทุจฺจริตํ อ.ความประพฤติอันชั่ว



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ ปาวจนํ อ.คําอันเป็นประธาน

ปธานํ วจนํ =ปาวจนํ

☺ สุคนฺโธ อ.กลิ่นอันดี

สุนฺทโร คนฺโธ =สุคนฺโธ

☺ ทุคฺคนฺโธ อ.กลิ่นอันเหม็น

ทุฏฺโฐ คนฺโธ =ทุคฺคนฺโธ

☺ อธิเทโว อ.เทพผู้ยิ่ง

อธิโก เทโว =อธิเทโว



☺ วิมติ อ.ความรู้อันมีอย่างต่าง ๆ

วิวิธา มติ =วิมติ

☺ ปริชโน อ.ชนผู้เป็นบริวาร

ปริวาโร ชโน =ปริชโน

☺ อนุทิสา อ.ทิศน้อย

อนุกา ทิสา =อนุทิสา

☺ อธิปญฺญา อ.ปัญญาอันยิ่ง

อธิกา ปญฺญา =อธิปญฺญา



๑.๒ วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนามนาม + บทคุณนาม (บทหน้าเป็นคําหลัก)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามสมาสกับคุณนามนามนามอยู่หน้าคุณนามอยู่หลัง เช่น

สตฺโต + วิเสโส =สตฺตวิเสโส (อ.สัตว์ผู้วิเศษ)

ธมฺโม + วโร =ธมฺมวโร (อ.ธรรมอันประเสริฐ)
บ่งว่าเป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส (เป็นสมาสนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...ผู้..., ...อัน...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

คุโณ วิเสโส คุณวิเสโส อ.คุณอันวิเสโส

ลาโภ อคฺโค ลาภคฺโค อ.ลาภอันเลิศ

ยโส อคฺโค ยสคฺโค อ.ยศอันเลิศ

นโร อุตฺตโม นรุตฺตโม อ.นระผู้สูงสุด

พฺราหฺมโณ มหาสาโล พฺราหฺมณมหาสาโล อ.พราหมณ์ผู้มหาศาล

คหปติ มหาสาโล คหปติมหาสาโล อ.คหบดีผู้มหาศาล



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ มนุสฺสทลิทฺโท อ.มนุษย์ผู้ขัดสน

มนุสฺโส ทลิทฺโท =มนุสฺสทลิทฺโท 

☺ มโหสถมหาปณฺฑิโต อ.มโหสถผู้มหาบัณฑิต

มโหสโถ มหาปณฺฑิโต =มโหสถมหาปณฺฑิโต

☺ อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ

อานนฺโท เถโร =อานนฺทตฺเถโร

☺ พุทฺธเสฏฺโฐ  อ.พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ

พุทฺโธ เสฏฺโฐ =พุทฺธเสฏฺโฐ



☺ นรเสฏฺโฐ อ.นระผู้ประเสริฐ

นโร เสฏฺโฐ =นรเสฏฺโฐ

☺ วิปากาวเสโส อ.วิบากอันเหลือลง

วิปาโก อวเสโส =วิปากาวเสโส

☺ ขตฺติยปณฺฑิโต อ.กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิต

ขตฺติโย ปณฺฑิโต =ขตฺติยปณฺฑิโต

☺ ขตฺติยมหาสาโล อ.กษัตริย์ผู้มหาศาล

ขตฺติโย มหาสาโล =ขตฺติยมหาสาโล

(กษัตริย์ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก)



☺ พุทฺธสุขุมาโล อ.พระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อน

พุทฺโธ สุขุมาโล =พุทฺธสุขุมาโล

☺ ขตฺติยสุขุมาโล อ.กษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน

ขตฺติโย สุขุมาโล =ขตฺติยสุขุมาโล

☺ คิหิปาโป อ.คฤหัสถ์ผู้เลวทราม

คิหิ ปาโป =คิหิปาโป

☺ สมณปาโป อ.สมณผู้เลวทราม

สมโณ ปาโป =สมณปาโป



๑.๓ วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทคุณนาม + บทคุณนาม (เป็นคุณนามทั้งหมด)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อคุณนามสมาสกับคุณนาม (เป็นคุณนามทั้งหมด) เช่น

อุจฺจํ จ + นีจํ จ =อุจฺจนีจํ (ฐานํ) (สูงและต่ํา)

กุสลา จ + อกุสลา จ=กุสลากุสลา (ธมฺมา) (ดีและไม่ดี)

บ่งว่าเป็นวิเสสนโนภยบท กัมมธารยสมาส(เป็นคุณนามล้วน)

☺วิธีแปล : แปลคุณนามตัวหน้าแล้วคั่นด้วยคําว่า ...และ...



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ สินิทฺธุณฺโห (มาโส) (อ.ถั่ว) ทั้งนุ่มทั้งร้อน

สินิทฺโธ จ อุณฺโห จ =สินิทฺธุณฺโห (มาโส)

☺ คตาคตา (ชนา) (อ.ชน ท.) ผู้ไปแล้วและมาแล้ว

คตา จ อาคตา จ =คตาคตา (ชนา)

☺ อุจฺจาวจํ (กิจฺจํ) (อ.กิจ) ทั้งสูงทั้งต่ํา

อุจฺจํ จ อวจํ จ =อุจฺจาวจํ (กิจฺจํ)

☺ ขุทฺทกมหนฺตํ (วชฺชํ) (อ.โทษ) ทั้งเล็กทั้งใหญ่

ขุทฺทกํ จ มหนฺตํ จ =ขุทฺทกมหนฺตํ (วชฺชํ)



☺ กณฺหสุกฺกํ (กมฺมํ) (อ.กรรม) ทั้งดําทั้งขาว

กณฺหํ จ สุกฺกํ จ =กณฺหสุกฺกํ (กมฺมํ)

☺ โลณมฺพิโล (รโส) (อ.รส) ทั้งเค็มทั้งเปรี้ยว

โลโร จ อมฺพิโล จ =โลณมฺพิโล (รโส)

☺ กายิกเจตสิกํ (สุขํ) (อ.สุข) อันเป็นไปในกายและเป็นไปในจิต

กายิกํ จ เจตสิกํ จ =กายิกเจตสิกํ (สุขํ)
☺ สนฺทิฏฺฐสมฺภตฺโต (สหาโย) (อ.สหาย) ผู้เห็นกันดีแล้วและคบกันดีแล้ว

สนฺทิฏฺโฐ จ สมฺภตฺโต จ =สนฺทิฏฺฐสมฺภตฺโต (สหาโย)



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

ฉิทฺทํ จ อวฉิทฺทํ จ ฉิทฺทาวฉิทฺทํ (วตฺถุ) ทั้งมีช่องใหญ่ทั้งมีช่องเล็ก

อนฺโธ จ พธิโร จ อนฺธพธิโร (ชโน) ทั้งบอดทั้งหนวก

ขญฺโช จ ขุชฺโช จ ขญฺชขุชฺโช (ชโน) ทั้งกระเผลกทั้งค่อม

ตรุณํ จ มกุลํ จ ตรุณมกุลํ (ปุปฺผํ ทั้งอ่อนทั้งตูม

อชโร จ อมโร จ อชรามโร (ชโน) ทั้งไม่แก่ทั้งไม่ตาย

ปุพฺโพ จ อคฺโค จ ปุพฺพคฺโค (สํสาโร) ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลาย



๑.๔.๑ วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทอุปมา + บทอุปไมย (บทหลังเป็นคําหลัก)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามอุปมาสมาสกับนามนามอุปไมย, คุณนามอุปไมย เช่น

กาโก อิว + สูโร =กากสูโร (ผู้กล้าเพียงดังกา)

วชิรา อิว + ปญฺญา =วชิรปญฺญา (ปัญญาเพียงดังเพชร)

บ่งว่าเป็นอุปมาบุพพบท วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...เพียงดัง...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า อิว บทหลัง

ภูริ อิว ปญฺญา ภูริปญฺญา อ.ปัญญาเพียงดังแผ่นดิน

ปุตฺโต อิว สิเนโห ปุตฺตสิเนโห อ.ความรักเพียงดังบุตร

สูรโก อิว รโว สูกรรโว อ.การร้องเพียงดังสุกร

อนฺโธ อิว พาโล อนฺธพาโล (ชโน) ผู้โง่เพียงดังคนบอด

ธีตา อิว ฐานํ ธีตุฏฺฐานํ อ.ฐานะเพียงดังธิดา

เพฬุโว อิว ปณฺฑุ เพฬุวปณฺฑุ (วีณา) อันเหลืองเพียงดังมะตูม



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ ทิพฺพจกฺขุ อ.จักษุเพียงดังทิพย์

ทิพฺพํ อิว จกฺขุ =ทิพฺพจกฺขุ

☺ มาตุฏฺฐานํ อ.ฐานะเพียงดังมารดา

มาตา อิว ฐานํ =มาตุฏฺฐานํ

☺ จนฺโทภาโส อ.แสงสว่างเพียงดังพระจันทร์

จนฺโท อิว โอภาโส =จนฺโทภาโส

☺ สตฺถกวาโต อ.ลมเพียงดังศาสตรา

สตฺถกํ อิว วาโต =สตฺถกวาโต



☺ สตฺถกปญฺญา อ.ปัญญาเพียงดังศาสตรา

สตฺถกํ อิว ปญฺญา =สตฺถกปญฺญา

☺ สีหนาโท อ.การบันลือเพียงดังสีหะ

สีโห อิว นาโท =สีหนาโท

☺ สีหเสยฺยํ อ.การนอนเพียงดังสีหะ

สีโห อิว เสยฺยํ =สีหเสยฺยํ

☺ สงฺขมุขํ อ.หน้าเพียงดังสังข์

สงฺขํ อิว มุขํ =สงฺขมุขํ



๑.๔.๒ วิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

อุปไมย + อุปมา (บทหน้าเป็นคําหลัก)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามอุปไมยสมาสกับนามนามอุปมา เช่น

ญาณํ + จกฺขุ อิว =ญาณจกฺขุ (ญาณเพียงจักษุ)

ปญฺญา + ปาสาโท อิว =ปญฺญาปาสาโท (ปัญญาเพียงดังปราสาท)

บ่งว่าเป็นอุปมานุตตรบทวิเสสโนปมบท กัมมธารยสมาส

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ....เพียงดัง...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง อิว

มุขํ จนฺโท อิว มุขจนฺโท (ปุริโส) อ.หน้าเพียงดังพระจันทร์

ปญฺญา อาวุโธ อิว ปญฺญาวุโธ อ.ปัญญาเพียงดังอาวุธ

กาฬา องฺคาโร อิว กาฬงฺคารา (ฉวิ) อันดําเพียงดังถ่าน

อุณฺโห อคฺคิ อิว อุณฺหคฺคิ (กาโย) อันร้อนเพียงดังไฟ

มุนิ ปุงฺคโว อิว มุนิปุงฺคโว อ.ผู้รู้เพียงดังโคหนุ่ม

สมโณ ปทุมํ อิว สมณปทุโม อ.สมณะเพียงดังดอกปทุม



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ มุนิปุงฺคโว อ.พระมุนีผู้เพียงดังโคหนุ่ม

มุนิ ปุงฺคโว อิว =มุนิปุงฺคโว

☺ พุทฺธนาโค อ.พระพุทธเจ้าผู้เพียงดังช้างตัวประเสริฐ

พุทฺโธ นาโค อิว =พุทฺธนาโค

☺ พุทฺธาทิจฺโจ อ.พระพุทธเจ้าผู้เพียงดังพระอาทิตย์

พุทฺโธ อาทิจฺโจ อิว =พุทฺธาทิจฺโจ

☺ สทฺธมฺมรํสิ อ.พระสัทธรรมเพียงดังรัศมี

สทฺธมฺโม รํสิ อิว =สทฺธมฺมรํสิ



๑.๕ สัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

คํายกย่อง, อวดอ้าง, สรรเสริญ (บทสัมภาวนะ) + บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อบทสัมภาวนะสมาสกับนามนาม เช่น

สมโณ อิติ + ปฏิญฺญา =สมณปฏิญฺญา (ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ)

ขตฺติโย อิติ + มาโน =ขตฺติยมาโน (มานะว่าเป็นกษัตริย์)

บ่งว่าเป็นสัมภาวนบุพพบทกัมมธารยสมาส (เป็นสมาสนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อน แล้วคั่นด้วยคําว่า ....ว่าเป็น...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า อิติ บทหลัง

มหนฺโต อิติ สมฺมโต มหาสมฺมโต (ชโน) ผู้อันชนรูแ้ล้วว่าเป็นใหญ่

นตฺถิ อิติ ทิฏฺฐิ นตฺถิกทิฏฺฐิ อ.ความเห็นว่าไม่มี

สาธุ อิติ สมฺมโต สาธุสมฺมโต (ชโน) ผู้อันมหาชนรู้แล้วว่าดี

อุจฺเฉโท อิติ ทิฏฺฐิ อุจฺเฉททิฏฺฐิ อ.ความเห็นว่าขาดสูญ

มุตฺตา อิติ มตฺตา มุตฺตมตฺตา (ยกฺขิณี) ผู้สักว่าพ้นแล้ว

ธีโร อิติ สมฺมโต ธีรสมฺมโต (ราชา) ผู้อันชนรู้แล้วว่ามีปัญญา



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ธมฺมสญฺญา อ.ความจําหมายว่าเป็นธรรม

ธมฺโม อิติ สญฺญา =ธมฺมสญฺญา

☺อสุภสญฺญา อ.ความจําหมายว่าเป็นของไม่งาม

อสุโภ อิติ สญฺญา =อสุภสญฺญา

☺อตฺตทิฏฺฐิ อ.ความเห็นว่าเป็นอัตตา

อตฺตา อิติ สญฺญา =อตฺตทิฏฺฐิ

☺อตฺถิสญฺญา อ.ความจําหมายว่ามีอยู่

อตฺถิ อิติ สญฺญา =อตฺถิสญฺญา



☺ กิเลสสงฺขาโต (มาโร) (อ.มาร) อันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ากิเลส

กิเลโส อิติ สงฺขาโต (มาโร) =กิเลสสงฺขาโต (มาโร)

☺ นิสินฺนมตฺโต (เสฏฺฐี) (อ.เศรษฐี) ผู้สักว่านั่งแล้ว

นิสินฺโน อิติ มตฺโต (เสฏฺฐี) =นิสินฺนมตฺโต (เสฏฺฐี)

☺ ปณฺฑิตมาโน อ.มานะว่าเป็นบัณฑิต

ปณฺฑิโต อิติ มาโน =ปณฺฑิตมาโน

☺ สสฺสตทิฏฺฐิ อ.ความเห็นว่าเที่ยง

สสฺสตา อิติ ทิฏฺฐิ อ.ความเห็นว่าเที่ยง



๑.๖ อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

คําจัดกัดความ, คํารับรอง (บทอวธารณ) + นามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อบทที่เป็นคําจัดกัดความ, คํารับรองสมาสกับนามนาม

พุทฺโธ เอว + รตนํ =พุทฺธรตนํ (อ.รตนะคือพระพุทธเจ้า)

สทฺธา เอว + ธนํ =สทฺธาธนํ (อ.ทรัพย์คือศรัทธา)

บ่งว่าเป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส (เป็นสมาสนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักก่อน แล้วคั่นด้วยคําว่า ...คือ...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า เอว บทหลัง

พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ อ.รัตนะคือพระพุทธเจ้า

ปญฺญา เอว อาภรณํ ปญฺญาภรณํ อ.เครื่องประดับคือปัญญา

จกฺขุ เอว ทฺวาโร จกฺขุทฺวาโร อ.ทวารคือจักษุ

กิเลโส เอว มาโร กิเลสมาโร อ.มารคือกิเลส

สีลํ เอว สาโร สีลสาโร อ.สาระคือศีล

อายุ เอว สงฺขาโร อายุสงฺขาโร อ.สังขารคืออายุ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ สีลธนํ อ.ทรัพย์คือศีล

สีลํ เอว ธนํ =สีลธนํ 

☺ ปญฺญาธนํ อ.ทรัพย์คือปัญญา

ปญฺญา เอว ธนํ =ปญฺญาธนํ

☺ จกฺขุนฺทฺริยํ อ.อินทรีย์คือจักษุ

จกฺขุ เอว อินฺทฺริยํ =จกฺขุนฺทฺริยํ

☺ ปญฺญาจกฺขุ อ.จักษุคือปัญญา

ปญฺญา เอว จกฺขุ =ปญฺญาจกฺขุ



☺ รูปารมฺมณํ อ.อารมณ์คือรูป

รูปํ เอว อารมฺมณํ =รูปารมฺมณํ

☺ รูปารมฺมณํ อ.อารมณ์คือรูป

รูปํ เอว อารมฺมณํ =รูปารมฺมณํ

☺ ธมฺมจกฺกํ อ.จักรคือธรรม

ธมฺโม เอว จกฺกํ =ธมฺมจกฺกํ

☺ วสนภาโว อ.ความเป็นคืออันอยู่

วสนํ เอว ภาโว =วสนภาโว



☺ ญาณชาลํ อ.ข่ายคือญาณ

ญาณํ เอว ชาลํ =ญาณชาลํ

☺ โลภโจโร อ.โจรคือความโลภ

โลโภ เอว โจโร =โลภโจโร

☺ สรีรยนฺตํ อ.ยนต์คือสรีระ

สรีรํ เอว ยนฺตํ =สรีรยนฺตํ

☺ ปทเจติยํ อ.เจดีย์คือรอยพระบาท

ปทํ เอว เจติยํ =ปทเจติยํ



☺ สงฺฆเภทกมฺมํ อ.กรรมคือการทําลายซึ่งสงฆ์

สงฺฆเภโท เอว กมฺมํ =สงฺฆเภทกมฺมํ

☺ หตฺถีวาหนํ อ.พาหนะคือช้าง

หตฺถี เอว วาหนํ =หตฺถีวาหนํ

☺ มณิรตนํ อ.รัตนะคือแก้วมณี

มณิ เอว รตนํ =มณิรตนํ

☺ กามปงฺโก อ.เปือกตมคือกาม

กาโม เอว ปงฺโก =กามปงฺโก



๑.๗ น บุพพบท กัมมธารยสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

น ศัพท์ + บทนามนาม, คุณนาม, กิริยากิตก์

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อ น ศัพท์สมาสกับนามนาม, คุณนาม, กิริยากิตก์ เช่น

น + สมโณ =อสฺสมโณ (อยํ ชโน) (ไม่ใช่สมณะ)

น + กโรนฺโต =อกโรนฺโต (อยํ ชโน) (ไม่กระทําอยู่)

บ่งว่าเป็น น บุพพบท กัมมธารยสมาส (ปฏิเสธนาม, กิริยา)

☺วิธีแปล : ปฏิเสธนามแปลว่า ไม่ใช่..., ปฏิเสธกิริยาแปลว่า ไม่... 



น บุพพบทกัมมธารยสมาสมีวิธีการเข้าสมาสดังนี้

ถ้าพยัญชนะอยู่หลัง น ให้แปลง น เป็น อ เช่น

น พฺราหฺโณ =อพฺราหฺมโณ

น สมโณ =อสมโณ

น กโต =อกโต

ถ้าสระอยู่หลัง น ให้แปลง น เป็น อน เช่น

น อสฺโส =อนสฺโส

น โอกาโส =อโนกาโส

น อริโย =อนริโย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

น กุสลา อกุสลา (ธมฺม) อันไม่ใช่กุศล

น มนุสฺโส อมนุสฺโส (สตฺโต) ผู้ไม่ใช่มนุษย์

น อตฺตา อนตฺตา (ลกฺขณํ) อันไม่ใช่ตัวตน

น นิจฺจํ อนิจฺจํ (ลกฺขณํ) อันไม่เที่ยง

น อริโย อนริโย (ชโน) ผู้ไม่ใช่พระอริยะ

น อจฺฉริยํ อนจฺฉริยํ (การณํ) อันไม่น่าอัศจรรย์



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ อนิสฺสโร (ชโน) (อ.ชน) ไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่

น อิสฺสโร =อนิสฺสโร (ชโน)

☺ อนิฏฺฐํ (อารมฺมณํ) (อ.อารมณ์) อันไม่น่าปรารถนา

น อิฏฺฐํ =อนิฏฺฐํ (อารมฺมณํ)

☺ อนูปวาโท อ.การไม่ว่าร้าย

น อุปวาโท =อนูปวาโท

☺ อคโต (ชโน) (อ.ชน) ผู้ไม่ไปแล้ว

น คโต =อคโต (อยํ ชโน)



☺ อปณฺฑิโต (ชโน) (อ.ชน) ผู้ไม่ใช่บัณฑิต

น ปณฺฑิโต =อปณฺฑิโต (ชโน)

☺ อฏฺฐานํ (ฐานํ) (อ.ฐานะ) อันไม่ใช่ฐานะ

น ฐานํ =อฏฺฐานํ (ฐานํ)

☺ อโนกาโส (ทิวโส) (อ.วัน) อันไม่ใช่โอกาส

น โอกาโส =อโนกาโส (ทิวโส)

☺ อโจโร (ปุริโส) (อ.บุรุษ) ผู้ไม่ใช่โจร

น โจโร =อโจโร (ปุริโส)



สรุปกัมมธารยสมาส

กัมมธารยสมาส มีรูปสําเร็จแบ่งเป็น ๓ พวก คือ

๑.เป็นนามนามล้วน ได้แก่

๑)วิเสสนบุพพบท

๒)วิเสสนุตรบท

๓)สัมภาวบุพพบท

๔)อวธารณบุพพบท

๒.เป็นคุณนามล้วน ได้แก่ วิเสสโนภยบท

๓.เป็นนามนามบ้าง คุณนามบ้าง ได้แก่ วิเสสโนปมบท



ทิคุสมาส
คือ สมาสที่มีบทหน้าเป็นสังขยา



ทิคุสมาส แปลว่า สมาสที่มีลักษณะเหมือน ทิคุ ศัพท์ 

คําว่า ทิคุ แปลว่า โค ๒ ตัว เหตุที่สมาสนี้เรียกว่า ทิคุ

สมาสเพราะประกอบด้วยลักษณะ ๒ ประการ คือ

๑)มีสังขยาเป็นบทหน้า มีนามนามเป็นบทหลัง

๒)รูปสําเร็จเป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์

สมาสใดมีลักษณะดังกล่าวมานี้จัดเป็นทิคุสมาสแน่นอน 

จะเห็นว่าสมาสนี้ใกล้เคียงกับวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส

เพียงแต่มีบทขยายเป็นสังขยาคือใช้สังขยาระบุจํานวนของ

นามนามแทนที่จะเป็นคุณนาม



ทิคุสมาสแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ

๑)สมาหารทิคุสมาส คือทิคุสมาสที่มีบทสําเร็จเป็นเอก

วจนะ นปุงสกลิงค์

๒)อสมาหารทิคุสมาส คือทิคุสมาสที่มีบทสําเร็จเป็นเอก

วจนะหรือพหุวจนะก็ได้ แต่มีลิงค์คล้อยตามนามบทหลัง

ส่วนสมาสใดมีบทหน้าเป็นสังขยาแต่บทหลังเป็นคุณนาม

หรือบทหลังมีลิงค์ วจนะ วิภัตติคล้อยตามนามบทอื่นไม่

จัดเป็นทิคุสมาส แต่จะเป็นพหุพพิหิสมาสซึ่งจะแสดงข้างหน้า



๒.๑ สมาหารทิคุสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บท + บท (สังขยาเป็นคําขยาย + นามนามเป็นคําขยาย)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อสังขยา ๑ - ๙๘ สมาสกับนามนามรูปสําเร็จเป็น เอก. นปุง. เช่น

ตโย + โลกา =ติโลกํ (อ.โลก สาม)

ตีณิ + รตนานิ =ติรตนํ (อ.รัตนะ สาม)

บ่งว่าเป็นสมาหารทิคุสมาส

☺ วิธีแปล : แปลนามเป็นคนหลัก แปลสังขยาเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

ปญฺจ สิกฺขาปทานิ ปญฺจสิกฺขาปทํ อ.สิกขาบทห้า

ฉ อายตนานิ สฬายตนํ อ.อายตนะหก

นว โลกุตฺตรา นวโลกุตฺตรํ อ.โลกุตตรธรรมเก้า

เทฺว องฺคุลิโย ทฺวงฺคุลํ อ.นิ้วสอง

ตีณิ รตนานิ ติรตนํ อ.รัตนะสาม

ทส พลานิ ทสพลํ อ.กําลังสิบ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ จตุทฺทิสํ อ.ทิศสี่

จตสฺโส ทิสา =จตุทฺทิสํ

☺ ติลกฺขณํ อ.ลักษณะสาม

ตีณิ ลกฺขณานิ =ติลกฺขณํ 

☺ จตุสจฺจํ อ.สัจจะสี่

จตฺตาริ สจฺจานิ =จตุสจฺจํ 

☺ ทสสีลํ อ.ศีลสิบ

ทส สีลานิ =ทสสีลํ 



☺ ทฺวิรตฺตํ อ.ราตรีสอง

เทฺว รตฺติโย =ทฺวิรตฺตํ (แปลง อิ ที่ รตฺติ เป็น อ)

☺ ปญฺจสีลํ อ.ศีลห้า

ปญฺจ สีลํ =ปญฺจสีลํ

☺ จตุปทํ อ.บทสี่

จตุโร ปทา =จตุปทํ

☺ ปญฺจินฺทฺริยํ อ.อินทรีย์ห้า

ปญฺจ อินฺทริยานิ =ปญฺจินฺทฺริยํ



๒.๒ อสมาหารทิคุสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บท + บท (สังขยาเป็นคําขยาย + นามนามเป็นคําขยาย)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อสังขยา ๑ - ๙๘ สมาสกับนามนามรูปสําเร็จเป็นลิงค์เดิม เช่น

เอโก + ปุคฺคโล =เอกปุคฺคโล (อ.บุคคลผู้หนึ่ง)

สตฺต + อริยธนานิ =สตฺตอริยธนานิ (อ.อริยทรัพย์ ๗)

บ่งว่าเป็นอสมาหารทิคุสมาส

☺วิธีแปล : แปลนามเป็นคนหลัก แปลสังขยาเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

ฉ อภิญฺญา ฉฬภิญฺญา อ.อภิญญาหก ท.

จตสฺโส ปริสา จตุปริสา อ.บริษัทสี่ ท.

ตีณิ ลกฺขณานิ ติลกฺขณานิ อ.ลักษณะสาม ท.

ตโย มาสา ติมาสา อ.เดือนสาม ท.

อสีติ มหาสาวกา อสีติมหาสาวกา อ.พระมหาสาวกแปดสิบ ท.

ตโย ชฏิลา ติชฏิลา อ.ชฎิลสาม ท.



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ เอกธมฺโม อ.ธรรมอันเอก

เอโก ธมฺโม =เอกธมฺโม

☺ ทฺวิพาหา อ.แขนสองทั้งหลาย

เทฺว พาหา =ทฺวิพาหา

☺ จตุปฺปาทา อ.เท้าสี่ทั้งหลาย

จตฺตาโร ปาทา =จตุปฺปาทา

☺ สตฺตาหา อ.วันเจ็ดทั้งหลาย

สตฺต อหา =สตฺตาหา



☺ ทฺวาทสมาสา อ.เดือนสิบสองทั้งหลาย

ทฺวาทส มาสา =ทฺวาทสมาสา

☺ ตึสรตฺติโย อ.ราตรีสามสิบทั้งหลาย

ตึสํ รตฺติโย =ตึสรตฺติโย

☺ ติยามา อ.ยามสาม ท.

ตโย ยามา =ติยามา

☺ ปญฺจขนฺธา อ.ขันธ์ห้าทั้งหลาย

ปญฺจ ขนฺธา =ปญฺจขนฺธา



ตัปปุริสสมาส
คือ สมาสที่มีบทหลังเป็นคําหลักในเนื้อความ

มีบทหน้าประกอบด้วยวิภัตตินาม

ตั้งแต่ทุติยา-สัตตมีวิภัตติ



ตัปปุริสสมาส แปลว่า สมาสที่ลักษณะเหมือน ตปฺปุริส ศัพท์

คําว่า ตปฺปุริส แปลว่า บุรุษของพระราชานั้น

หมายความว่า สมาสนี้มีบทหลังเป็นคําหลัก มีบทหน้าเป็น

นามประกอบด้วยทุติยา-สัตตมีวิภัตติเป็นคําขยาย เวลาแปลให้

แปลบทหลังก่อนเพราะมุ่งเอาเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก 

ส่วนนามนามตั้งแต่ทุติยาจนถึงสัตตมีให้แปลทีหลัง เช่น

ตสฺส  ปุริโส  ตปฺปุริโส.  แปลว่า อ.บุรุษของพระราชานั้น

จะเห็นว่าสมาสบทนี้มุ่งเอาความหมายของบทหลังคือปุริส 

ไม่ได้มุ่งเอาพระราชาอันเป็นความหมายของบทหน้า



ตัปปุริสสมาสแบ่งออกเป็น ๖ สมาส คือ

๑)ทุติยาตัปปุริสสมาส มีบทหน้าเป็นทุติยาวิภัตติ

๒)ตติยาตัปปุริสสมาส มีบทหน้าเป็นตติยาวิภัตติ

๓)จตุตถีตัปปุริสสมาส มีบทหน้าเป็นจตุตถีวิภัตติ

๔)ปัญจมีตัปปุริสสมาส มีบทหน้าเป็นปัญจมีวิภัตติ

๕)ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีบทหน้าเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

๖)สัตตมีตัปปุริสสมาส มีบทหน้าเป็นสัตตมีวิภัตติ

นอกจากตัปปุริสสมาส ๖ อย่างนี้ยังมีตัปปุริสสมาสชนิดพิเศษ

เรียกว่า มัชเฌโลปตัปปุริสสมาส คือสมาสที่ลบบทกลางทิ้งไป



๓.๑ ทุติยาตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + กิริยากิตก์

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อบทนามนามทุติยาสมาสกับกิริยากิตก์ เช่น

คามํ + คโต =คามคโต (ผู้ไปแล้วสู่บ้าน)

ธมฺมํ + นิสฺสิโต =ธมฺมนิสฺสิโต (ผู้อาศัยแล้วซึ่งธรรม)

บ่งว่าเป็นทุติยาตัปปุริสสมาส

☺วิธีแปล : แปลกิริยากิตก์เป็นคําหลัก แปลนามเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

วยํ ปตฺโต วยปฺปตฺโต (ชโน) ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย

นิทฺทํ อุปคโต นิทฺทูปคโต (ชโน) ผู้ถึงแล้วซึ่งความหลับ

โสกํ ปตฺโต โสกปฺปตฺโต (ชโน) ผู้ถึงแล้วซึ่งความโศก

สุขํ อิโต สุขิโต (ชโน) ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข

ปารํ คโต ปารคโต (ชโน) ผู้ไปแล้วสู่ฝั่ง

นิพฺพานํ คโต นิพฺพานคโต (ชโน) ผู้ไปแล้วสู่นิพพาน



☺ ทุกฺขปฺปตฺตา (สตฺตา) (อ.สัตว์ ท.) ผู้ถึงแล้วซึ่งทุกข์

ทุกฺขํ ปตฺตา =ทุกฺขปฺปตฺตา (สตฺตา)

☺ โสตาปนฺโน (ชโน) (อ.ชน) ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส

โสตํ อาปนฺโน =โสตาปนฺโน (อุปาสโก)

☺ มุหุตฺตสุขํ อ.ความสุขสิ้นกาลหน่อยหนึ่ง

มุหุตฺตํ สุขํ =มุหุตฺตสุขํ 

☺ อรญฺญคโต (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้ไปแล้วสู่ป่า

อรญฺญํ คโต =อรญฺญคโต (ภิกฺขุ)



☺ รถารุฬฺโห (เสฏฺฐี) (ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ)

รถํ อารุฬฺโห =รถารุฬฺโห (เสฏฺฐี)

☺ สุขปฺปตฺโต (ชโน) (อ.ชน) ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข

สุขํ ปตฺโต =สุขปฺปตฺโต (ชโน)

☺ วสฺสูปคโต (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้เข้าจําแล้วซึ่งพรรษา

วสฺสํ อุปคโต =วสฺสูปคโต (ภิกฺขุ)

☺ ภยปฺปตฺโต (สตฺโต) (อ.สัตว์) ผู้ถึงแล้วซึ่งภัย

ภยํ ปตฺโต =ภยปฺปตฺโต (สตฺโต)



๓.๒ ตติยาตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + กิริยากิตก์

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามตติยาสมาสกับนามนาม, คุณนาม, กิริยากิตก์ เช่น

โภเคน + สมฺปนฺโน =โภคสมฺปนฺโน (ผู้ถึงพร้อมด้วยโภคะ)

พุทฺเธน + ภาสิโต =พุทฺธภาสิโต (อันพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว)

บ่งว่าเป็นตติยาตัปปุริสสมาส

☺วิธีแปล : แปลบทหลังเป็นคําหลัก แปลบทหน้าเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

วิญฺญูหิ ครหิโต วิญฺญุครหิโต ผู้อันผู้รู้ติเตียนแล้ว

โรเคน ปีฬิโต โรคปีฬิโต ผู้อันโรคเบียดเบียนแล้ว

อิจฺฉาย ปกโต อิจฺฉาปกโต ผู้อันความอิจฉาครอบงําแล้ว

สีเลน สมฺปนฺโน สีลสมฺปนฺโน ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีล

คุเณน ปริปุณฺโณ คุณปริปุณฺโณ ผู้บริบูรณ์แล้วด้วยคุณ

ชาติยา ถทฺโธ ชาติถทฺโธ ผู้กระด้างเพราะชาติ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ญาณสมฺปยุตฺตํ (จิตฺตํ) (อ.จิต) อันประกอบแล้วด้วยญาณ 

ญาเณน สมฺปยุตฺตํ =ญาณสมฺปยุตฺตํ (จิตฺตํ)

☺วิญฺญุครหิโต (ปุคฺคโล) (อ.บุคคล) ผู้อันผู้รู้วิเศษติเตียนแล้ว

วิญฺญูหิ ครหิโต =วิญฺญุครหิโต (ปุคฺคโล)

☺อคฺคิทฑฺฒํ (ฆรํ) (อ.เรือน) อันอันไฟไหม้แล้ว

อคฺคินา ทฑฺฒํ =อคฺคิทฑฺฒํ (ฆรํ)

☺คุณวุฑฺโฒ (มุนิ) (อ.ผู้รู้) ผู้เจริญแล้วด้วยคุณ

คุเณน วุฑฺโฒ =คุณวุฑฺโฒ (มุนิ)



๓.๓ จตุตถีตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + บทนาม, บทนาม + บทคุณนาม, กิริยากิตก์

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามจตุตถีสมาสกับนามนาม, คุณนาม, กิริยากิตก์ เช่น

คิลานสฺส + เภสชฺชํ =คิลานเภสชฺชํ (อ.ยาเพื่อคนไข้)

กุลสฺส + ปทุฏฺโฐ =กุลปทุฏฺโฐ (ผู้ประทุษร้ายต่อตระกูล)

บ่งว่าเป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส

☺วิธีแปล : แปลบทหลังเป็นคําหลัก แปลบทหน้าเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

อาคนฺตุกสฺส ภตฺตํ อาคนฺตุกภตฺตํ อ.ภัตรเพื่อภิกษุผู้จรมา

กฐินสฺส ทุสฺสํ กฐินทุสฺสํ อ.ผ้าเพื่อกฐิน

คิลานสฺส เภสชฺชํ คิลานเภสชฺชํ อ.ยาเพื่อคนไข้

สงฺฆสฺส ทานํ สงฺฆทานํ อ.ทานเพื่อพระสงฆ์

คมิกสฺส ภตฺตํ คมิกภตฺตํ อ.ภัตรเพื่อภิกษุผู้จะไป

พหุชนาย หิตํ พหุชนหิตํ อ.ประโยชน์แก่ชนหมู่มาก



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ คิลานภตฺตํ อ.ภัตรเพื่อภิกษุผู้เป็นไข้

คิลานสฺส ภตฺตํ =คิลานภตฺตํ 

☺ โลกหิโต (พุทฺโธ) (อ.พระพุทธเจ้า) ผู้เกื้อกูลแก่ชาวโลก

โลกสฺส หิโต =โลกหิโต (พุทฺโธ)

☺สงฺฆภตฺตํ อ.ภัตรเพื่อพระสงฆ์

สงฺฆสฺส ภตฺตํ =สงฺฆภตฺตํ 

☺ภตฺตตณฺฑุลา อ.ข้าวสารเพื่อข้าวสวย

ภตฺตสฺส ตณฺฑุลา =ภตฺตตณฺฑุลา 



๓.๔ ปัญจมีตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + บทนาม, บทนาม + บทกิริยากิตก์

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามปัญจมีสมาสกับนามนาม, คุณนาม, กิริยากิตก์ เช่น

อุทกสฺมา + ภยํ =อุทกภยํ (อ.ภัยจากนํ้า)

สคฺคสฺมา + จุโต =สคฺคจุโต (ผู้เคลื่อนแล้วจากสวรรค์)

บ่งว่าเป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส

☺วิธีแปล : แปลบทหลังเป็นคําหลัก แปลบทหน้าเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

ปาปา วิรหิโต ปาปวิรหิโต ผู้เว้นแล้วจากบาป

ปิณฺฑปาตา ปฏิกฺกนฺโต ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ผู้กลับแล้วจากบิณฑบาต

สมาปตฺติยา วุฏฺฐิโต สมาปตฺติวุฏฺฐิโต ผู้ออกแล้วจากสมาบัติ

มุสาวาทา ปฏิวิรโต มุสาวาทปฏิวิรโต ผู้เว้นแล้วจากมุสาวาท

มรณภยา ภีโต มรณภยภีโต ผู้กลัวแล้วต่อมรณภัย

อคฺคิโต ภยํ อคฺคิภยํ อ.ภัยแต่ไฟ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺พนฺธนมุตฺโต (อริโย) (อ.พระอริยะ) ผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก

พนฺธนสฺมา มุตฺโต =พนฺธนมุตฺโต (อริโย)

☺กมฺมสมุฏฺฐิตํ (รูปํ) (อ.รูป) อันตั้งขึ้นแล้วจากกรรม

กมฺมโต สมุฏฺฐิตํ =กมฺมสมุฏฺฐิตํ (รูปํ)

☺นครนิคฺคโต (วาณิโช) (อ.พ่อค้า) ผู้ออกไปแล้วจากเมือง

นครสฺมา นิคฺคโต =นครนิคฺคโต (วาณิโช)

☺รุกฺขปติตํ (ผลํ) (อ.ผลไม้) อันหล่นแล้วจากต้นไม้

รุกฺขสฺมา ปติตํ =รุกฺขปติตํ (ผลํ)



๓.๕ ฉีฏฐีตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + บทนาม, บทคุณนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อบทนามนามฉัฏฐีสมาสกับนามนาม, คุณนาม เช่น

เสฏ ฺฐิสฺส + ปุตฺโต =เสฏ ฺฐิปุตฺโต (อ.บุตรของเศรษฐี)

รญฺโญ + ปุตฺโต =ราชปุตฺโต (อ.บุตรของพระราชา)

บ่งว่าเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

☺ วิธีแปล : แปลบทหลังเป็นคําหลัก แปลบทหน้าเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

ภิกฺขุสฺส สงฺโฆ ภิกฺขุสงฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุ

พุทฺธสฺส วจนํ พุทฺธวจนํ อ.คําสอนของพระพุทธเจ้า

ธญฺญานํ ราสิ ธญฺญราสิ อ.กองแห่งข้าวเปลือก

รุกฺขสฺส สาขา รุกฺขสาขา อ.กิ่งแห่งต้นไม้

อิตฺถิยา สทฺโท อิตฺถีสทฺโท อ.เสียงแห่งหญงิ

วนสฺส ปติ วนปฺปติ อ.เจ้าแห่งป่า



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ราชปุริโส อ.บุรุษของพระราชา

รญฺโญ ปุตฺโต =ราชปุริโส

☺ พุทฺธสาวโก อ.สาวกของพระพุทธเจ้า

พุทฺธสฺส สาวโก =พุทฺธสาวโก

☺พุทฺธรูปํ อ.รูปของพระพุทธเจ้า

พุทฺธสฺส รูปํ =พุทฺธรูปํ

☺รุกฺขมูลํ อ.โคนของต้นไม้

รุกฺขสฺส มูลํ =รุกฺขมูลํ



๓.๖ สัตตมีตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + บทนาม, บทนาม + บทคุณนาม, กิริยากิตก์

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อบทนามนามสัตตมีสมาสกับนามนาม, คุณนาม, กิริยากิตก์ เช่น

รูเป + สญฺญา =รูปสญฺญา (อ.สัญญาในรูป)

สํสาเร + ทุกฺขํ =สํสารทุกฺขํ (อ.ทุกข์ในสงสาร)

บ่งว่าเป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส (เป็นสมาสนามนาม)

☺ วิธีแปล : แปลบทหลังเป็นคําหลัก แปลบทหน้าเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

วิกาเล โภชนํ วิกาลโภชนํ อ.การกินในเวลาวิกาล

อรญฺเญ วาโส อรญฺญวาโส อ.การอยู่ในป่า

ธมฺเม ปติฏฺฐิโต ธมฺมปติฏฺฐิโต (ชโน) ผู้ดํารงอยู่แล้วในธรรม

สํเสเท ชาโต สํเสทชาโต (สตฺโต) ผู้เกิดในที่ชื้นแฉะ

ชลาพุสฺมึ ชาโต ชลาพุชาโต (สตฺโต) ผู้เกิดในครรภ์

มนสิ กโต มนสิกโต (ธมฺโม) อันกระทําไว้แล้วในใจ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ธมฺมรโต (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้ยินดีแล้วในธรรม

ธมฺเม รโต =ธมฺมรโต (ภิกฺขุ)

☺ สีลสํวุโต (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้สํารวมแล้วในศีล

สีเล สํวุโต =สีลสํวุโต (ภิกฺขุ)

☺คามสูกโร อ.สุกรในหมู่บ้าน

คาเม สูกโร =คามสูกโร

☺สมุทฺทมจฺฉา อ.ปลาในทะเล ท.

สมุทฺเท มจฺฉา =สมุทฺทมจฺฉา



๓.๗. มัชเฌโลปตัปปุริสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + บทกิริยากิตก์ + บทนาม รูปสําเร็จลบบทกลางทิ้ง

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อบทนามนาม (ทุ. - ส.) สมาสกับกิริยากิตก์และนามนาม บท

สําเร็จลบบทกิริยากิตก์ในท่ามกลางทิ้งเสีย

อสฺเสน ยุตฺโต รโถ =อสฺสรโถ (รถเทียมแล้วด้วยม้า)

บ่งว่าเป็นมัชเฌโลป ตัปปุริสสมาส

☺ วิธีแปล : แปลบทหลังเป็นคําหลัก บทหน้าเป็นคําขยายกิริยากิตก์



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทกลาง บทหลัง

อสฺเสหิ ยุตฺโต รโถ อสฺสรโถ อ.รถอันเทียมแล้วด้วยม้า

ตเลหิ สํสฏฺโฐ โอทโน ติโลทโน อ.ข้าวอันเจือแล้วด้วยงา

มคฺเคน ยุตฺตํ จิตฺตํ มคฺคจิตฺตํ อ.จิตอันประกอบแล้วด้วยมรรค

ขีเรน สํสฏฺโฐ โอทโน ขีโรทโน อ.ข้าวอันเจือแล้วด้วยน้ํานม

เอเกน อธิกา ทส เอกาทส สิบเอ็ด (สิบยิ่งด้วยหนึ่ง)

โมเหน ยุตฺตํ จิตฺตํ โมหจิตฺตํ อ.จิตอันประกอบแล้วด้วยโมหะ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺กฏฺฐาคาโร อ.เรือนอันบุคคลทําแล้วด้วยไม้

กฏฺเฐน กโต อคาโร =กฏฺฐาคาโร 

☺สนฺตกภิกฺขุ อ.ภิกษุผู้ยินดีแล้วด้วยของที่มีอยู่

สนฺตเกน ตุฏฺโฐ ภิกฺขุ =สนฺตกภิกฺขุ 

☺สทฺธาจิตฺตํ อ.จิตอันประกอบแล้วด้วยสัทธา

สทฺธาย สมฺปยุตฺตํ จิตฺตํ =สทฺธาจิตฺตํ 

☺โลภจิตฺตํ อ.จิตอันประกอบแล้วด้วยโลภะ

โลเภน สมฺปยุตฺตํ จิตฺตํ =โลภจิตฺตํ 



☺ กายกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลทําแล้วด้วยกาย

กาเยน กตํ กมฺมํ =กายกมฺมํ

☺ วจีกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลทําแล้วด้วยวาจา

วจสา กตํ กมฺมํ =วจีกมฺมํ

☺ มโนกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลทําแล้วด้วยใจ

มนสา กตํ กมฺมํ =มโนกมฺมํ

☺ กุทฺทาลกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลทําแล้วด้วยจอบ

กุทฺทาเลน กตํ กมฺมํ =กุทฺทาลกมฺมํ



☺ คามกมฺมํ อ.กรรมอันตนพึงทําในหมู่บ้าน

คาเม กาตพฺพํ กมฺมํ =คามกมฺมํ

☺ สูจิกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลพึงทําด้วยเข็ม

สูจิยา กาตพฺพํ กมฺมํ =สูจิกมฺมํ

☺วาสิกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลพึงทําด้วยมีด

วาสิยา กาตพฺพํ กมฺมํ =วาสิกมฺมํ

☺ผรสุกมฺมํ อ.กรรมอันบุคคลพึงทําด้วยขวาน

ผรสุนา กาตพฺพํ กมฺมํ =ผรสุกมฺมํ



ทวันทวสมาส
คือ สมาสที่มีบททั้งสองเป็นนามนาม

รวบรวมนามนามจําพวกเดียวกัน ประเภทเดียวกัน เข้า

เป็นบทเดียวกัน



ทวันทวสมาส แปลว่า สมาสที่รวมนามนามซึ่งมีวิภัตติ

เสมอกันให้เป็นบทเดียวกัน ในคัมภีร์บาลีใหญ่เรียกว่า ทวันท

สมาสบ้าง จัตถสมาสบ้าง

วิธีการของสมาสนี้คือการรวมนามนาม ๒ บทหรือมากกว่า

นั้นซึ่งอาจมีลิงค์ต่างกันได้แต่ต้องมีวิภัตติเสมอกันเข้าเป็นบท

เดียวกัน รูปสําเร็จของทวันทวสมาส มี ๒ แบบคือ

๑)เป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์อย่างเดียว

๒)เป็นพหุวจนะ มีลิงค์คล้อยตามคําหลัง



ทวันทวสมาสแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ

๑)สมาหารทวันทวสมาส คือทวันทวสมาสที่มีบทสําเร็จ

เป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์อย่างเดียว

๒)อสมาหารทวันทวสมาส คือทวันทวสมาสที่มีบทสําเร็จ

เป็นพหุวจนะมีลิงค์คล้อยตามนามบทหลัง

นอกจากนี้ยังมีทวันทวสมาสชนิดพิเศษอีกหลายอย่างแต่

ชนิดที่ควรศึกษาในเบื้องต้นนี้มี ๒ อย่าง คือ

๑)ปุพเพกเสสสมาส

๒)ปเรกเสสสมาส



๔.๑ สมาหารทวันทวสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนามนาม + บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามสมาสกับนามนามรูปสําเร็จเป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์

สมโถ จ + วิปสฺสนา จ =สมถวิปสฺสนํ (สมถะและวิปัสสนา)

อหิ จ + นกุโล จ =อหินกุลํ (งูและพังพอน)

บ่งว่าเป็นสมาหารทวันทวสมาส (เป็นสมาสนามนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักตัวแรกก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...และ...



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า จ บทหลัง จ

สุขํ จ ทุกฺขํ จ สุขทุกฺขํ อ.สุขและทุกข์

กุสลํ จ อกุสลํ จ กุสลากุสลํ อ.กุสลและอกุสล

รตฺติ จ ทิโว จ รตฺตินฺทิวํ อ.คืนและวัน

หิริ จ โอตฺตปฺปํ จ หิโรตฺตปฺปํ อ.หิริและโอตตัปปะ

อสิ จ จมฺมํ จ อสิจมฺมํ อ.ดาบและโล่

ยุคํ จ นงฺคลํ จ ยุคนงฺคลํ อ.แอกและไถ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺กณฺณนาสํ อ.หูและจมูก

กณฺณา จ นาสา จ =กณฺณนาสํ

☺ฑํสมกสํ อ.เหลือบและยุง

ฑํสา จ มกสา จ =ฑํสมกสํ

☺พิฬารมูสิกํ อ.แมวและหนู

พิฬารา จ มูสิกา จ =พิฬารมูสิกํ

☺ปาณิปาทํ อ.มือและเท้า

ปาณิ จ ปาทา จ =ปาณิปาทํ



๔.๒ สมาหารทวันทวสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนามนาม + บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามสมาสกับนามนามรูปสําเร็จเป็นพหุ. มีลิงค์ตามเดิม

อคฺคิ จ + ธูมา จ =อคฺคิธูมา (ไฟและควัน)

มาตา จ + ปิตโร จ =มาตาปิตโร (มารดาและบิดา

บ่งว่าเป็นอสมาหารทวันทวสมาส (เป็นสมาสนามนาม)

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักตัวแรกก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...และ...



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.

เทโว จ มนุสฺโส จ =เทวมนุสฺสา

☺ ขตฺติยพฺราหฺมณา อ.กษัตริย์และพราหมณ์ ท.

ขตฺติโย จ พฺราหฺมโณ จ =ขตฺติยพฺราหฺมณา

☺ เวสฺสสุทฺทา อ.แพศย์และศูทร ท.

เวสฺโส จ สุทฺโท จ =เวสฺสสุทฺทา

☺ คามนิคมชนปทา อ.คามและนิคมและชนบท ท.

คาโม จ นิคโม จ ชนปโท จ =คามนิคมชนปทา



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า จ บทหลัง จ

นามํ จ รูปํ จ นามรูปานิ อ.นามและรูป ท.

หตฺถี จ อสฺโส จ หตฺถิอสฺสา อ.ช้างและม้า ท.

ปตฺโต จ จีวรํ จ ปตฺตจีวรานิ อ.บาตรและจีวร ท.

ทาสี จ ทาโส จ ทาสีทาสา อ.นางทาสและทาส ท.

คาโม จ นิคโม จ คามนิคโม อ.หมู่บ้านและนิคม ท.

ธมฺโม จ วินโย จ ธมฺมวินโย อ.ธรรมและวินัย



๔.๓ ปุพเพกเสสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนามนาม + บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามสมาสกับนามนาม รูปสําเร็จลบบทหลังเหลือ

ไว้แต่บทหน้าเพียง ๑ บท และเป็นพหุวจนะอย่างเดียว

สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ =สารีปุตฺตา

บ่งว่าเป็นปุพเพกเสสสมาส

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักตัวแรกก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...และ...



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ อุปาสกา อ.อุบาสกและอุบาสิกา ท.

อุปาสโก จ อุปาสิกา จ =อุปาสกา

☺ เทวิโย อ.พระเทวีและหญิงบริวาร ท.

เทวี จ ปริวาริตฺถิโย จ =เทวิโย

☺มาตโร อ.มารดาและบิดา ท.

มาตา จ ปิตโร จ =มาตโร



☺ อนุรุทฺโธ จ ภทฺทิโย จ กิมฺพิโล จ ภคฺคุ จ โกณฺฑญ ฺโญ จ 

เรวโต จ อานนฺโท จ  =อนุรุทฺธา 

☺ อ.พระอนุรุทธะและพระภัททิยะและพระกิมพิละและพระภัคคุ

และพระโกญทัญญะและพระเรวตะและพระอานนท์ ท.

☺ (ม.ม.๑๓/๑๙๖/๑๕๙)



๔.๔ ปเรกเสสสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนามนาม + บทนามนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนามสมาสกับนามนาม รูปสําเร็จลบบทหน้าเหลือไว้แต่บท

หลังเพียง ๑ บท และเป็นพหุวจนะอย่างเดียว

สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ =พฺราหฺมณา (สมณะและพราหมณ์ ท.)

บ่งว่าเป็นปุพเพกเสสสมาส

☺ วิธีแปล : แปลคําหลักตัวแรกก่อนแล้วคั่นด้วยคําว่า ...และ...



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ ทายิกา อ.ทายกและทายิกา ท.

ทายโก จ ทายิกา จ =ทายิกา

☺ สุริยา อ.พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.

จนฺโท จ สุริโย จ =สุริยา

☺ ทาสา อ.ทาสและทาสี ท.

ทาสี จ ทาโส จ =ทาสา

☺ ปุมา อ.หญิงและชาย ท.

อิตฺถี จ ปุมา จ =ปุมา



บทที่สามารถรวบรวมเข้าเป็นสมาหารทวันทวสมาสนั้นต้องมี

ลักษณะเดียวกัน อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

๑.บทที่หมายถึงอวัยวะของสัตว์

๒.บทที่หมายถึงเครื่องดนตรี

๓.บทที่หมายถึงเครื่องมือทุกประเภท

๔.บทที่หมายถึงยุทโธปกรณ์ในกองทัพ

๕.บทที่หมายถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อย

๖.บทที่หมายถึงสัตว์ที่เป็นศัตรูตรงข้ามกัน

๗.บทที่มีกิจหรือหน้าที่คล้ายกัน



๘.บทที่มีเนื้อความเป็นลักษณเดียวกัน

๙.บทที่ใช้นับจํานวนกับจํานวนที่ถูกนับ

๑๐.บทที่หมายถึงอาชีพต่าง ๆ

๑๑.บทที่หมายถึงทิศต่าง ๆ



อัพยยีภาวสมาส
คือ สมาสที่มีบทหน้าเป็นอัพยยศัพท์



อัพยยีภาวสมาส แปลว่า สมาสที่มีอัพยยศัพท์เป็นบทหน้า

วิธีการของสมาสนี้คือการเอาอุปสัคและนิบาตมาไว้หน้านาม

นามเมื่อเป็นสําเร็จ เวลาแปลเอาอุปสัคและนิบาตเป็นคําหลัก

เสมอ แต่ในเวลาตั้งวิเคราะห์ให้เอานามนามมาไว้หน้า ส่วนอุปสัค 

นิบาตหรือคําแทนนิบาตและอุปสัคให้วางไว้หลัง สมาสนี้มีรูป

สําเร็จเป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์เท่านั้น 

ดังนั้นสมาสใดแม้มีอุปสัคอยู่หน้าแต่ไม่ได้มีรูปสําเร็จเป็นเอก

วจนะ นปุสกลิงค์ก็ไม่นับเป็นอัพยยีภาวสมาสแต่อย่างใด เช่น

อนุเถโร พระเถระผู้น้อย, อธิสกฺกาโร สักการะอันยิ่ง เป็นต้น



วิธีการตั้งรูปวิเคราะห์

๑)หานามนาม, คุณนามบทอื่นที่มีความหมายเดียวกับอุปสัค

และนิบาตมาลงปฐมาวิภัตติ แปลเป็นประธานในรูปวิเคราะห์

๒)นามนามที่อยู่ในสมาสให้ประกอบวิภัตติตามคําแปล วางไว้

หน้าสุดในรูปวิเคราะห์

๓)อัพยยีภาวสมาสบางตัวให้ใช้อุปสัคหรือนิบาตนั้นเป็น

คําหลักในประโยคได้เลย โดยไม่ต้องหาคํานามนาม, คุณนามมา

แทน เนื่องจากไม่มีคําที่สามารถแทนได้

๔)รูปสําเร็จของสมาสต้องเป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์เท่านั้น



๕.๑ อุปสัคคปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

อุปสัค+บทนามนาม

☺ วิธีการสมาส

เมื่ออุปสัคสมาสกันนามนาม ใช้คําอื่นแทนอุปสัคในรูปวิเคราะห์ 

วางนามนามไว้หน้าลงวิภัตติตามคําแปล วางคําแทนอุปสัคไว้หลัง

นครสฺส + สมีปํ =อุปนครํ (ที่ใกล้แห่งเมือง)

☺ วิธีแปล : แปลอุปสัคเป็นคําหลัก แปลนามนามเป็นคําขยาย เชื่อม

นามนามด้วยคําแปลอายตนิบาตตามวิภัตติที่ลงในรูปวิเคราะห์



ลักษณะพิเศษของอัพยยีภาวสมาส

๑)มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หนา้

๒)รูปสําเร็จเป็นนปุงสกลิงค์

๓)อุปสัคและนิบาตนั้นต้องแปลก่อน (แปลเป็นคําหลัก)

๔)แปลนามนามที่อยู่ในสมาสเป็นคําขยาย



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

อตฺตานํ ปฏิวตฺตตีติ ปจฺจตฺตํ อ.ความเป็นไปเฉพาะซึ่งตน

วาตํ อนุวตฺตตีติ อนุวาตํ อ.ความเป็นไปตามซึ่งลม

รูปสฺส โยคฺคํ อนุรูปํ อ.ความสมควรแก่รูป

อฑฺฒมาสสฺส ปฏิปาฏิ อนฺวฑฺฒมาสํ อ.ลําดับแห่งเดือนด้วยทั้งกึ่ง

ปทํ อนุวตฺตตีติ อนุปทํ อ.ความเป็นไปตามซึ่งรอยเทา้

ปุพฺพํ อนุวตฺตตีติ อนุปุพฺพํ อ.ความเป็นไปตามซึ่งลําดับ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ อนุรถํ อ.ข้างหลังแห่งรถ

รถสฺส ปจฺฉา =อนุรถํ

☺ อุปวิหารํ อ.ที่ใกล้แห่งวิหาร

วิหารสฺส สมีปํ =อุปวิหารํ

☺ อุปวนํ อ.ที่ใกล้แห่งป่า

วนสฺส สมีปํ =อุปวนํ

☺ นิมฺมกฺขิกํ อ.ความไม่มีแห่งแมลงวัน

นิมฺมกฺขิกานํ อภาโว =นิมฺมกฺขิกํ



๕.๒ นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

นิบาต+บทนามนาม

☺ วิธีการสมาส

เมื่อนิบาตสมาสกับนามนาม ในรูปวิเคราะห์วางนามนามไว้หน้าลง

วิภัตติตามคําแปล วางนิบาตหรือคําแทนนิบาตไว้หลัง

ปพฺพตสฺส  + ติโร   =ติโรปพฺพตํ (ภายนอกแห่งภูเขา)

☺ วิธีแปล : แปลนิบาตเป็นคําหลัก แปลนามนามเป็นคําขยาย เชื่อม

นามนามด้วยคําแปลอายตนิบาตตามวิภัตติที่ลงในรูปวิเคราะห์



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ อ.ภายหลังแห่งภัตร

ภตฺตสฺส ปุเร ปุเรภตฺตํ อ.กาลก่อนแห่งภัตร

กมสฺส ปฏิปาฏิ ยถากฺกมํ อ.ตามลําดับ

พลสฺส ปฏิปาฏิ ยถากฺกมํ อ.ตามกําลัง

นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ อ.ภายในแห่งเมือง

นครสฺส พหิ พหินครํ อ.ภายนอกแห่งเมือง



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ อนฺตราปณํ อ.ระหว่างแห่งตลาด

อาปณสฺส อนฺตรา =อนฺตราปณํ

☺ อนฺตรวีถึ อ.ระหว่างแห่งถนน

วีถิยา อนฺตรา =อนฺตรวีถึ

☺ ยถาสทฺธํ อ.ลําดับแห่งความศรัทธา

สทฺธาย ปฏิปาฏิ =ยถาสทฺธํ

☺ ยาวสุขํ อ.กําหนดเพียงไรแห่งชีวิต

สุขสฺส ยตฺตกํ ปริจฺเฉทํ =ยาวสุขํ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ อุปริปาสาทํ อ.เบื้องบนแห่งปราสาท

ปาสาทสฺส อุปริ =อุปริปาสาทํ

☺ เหฏฺฐามญฺจํ อ.ภายใต้แห่งเตียง

มญฺจสฺส เหฏฺฐา =เหฏฺฐามญฺจํ

☺ อนฺโตวสฺสํ อ.ภายในแห่งพรรษา

วสฺสสฺส อนฺโต =อนฺโตวสฺสํ

☺ ยาวชีวํ อ.กําหนดกาลเพียงไรแห่งชีวิต

ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท =ยาวชีวํ



ตุลยาธิกรณพหุพิหิสมาส
คือ สมาสที่บททั้งสองมีลิงค์ วจนะ และวิภัตติเสมอกัน

ใช้เป็นคุณนาม แปลว่า มี...



พหุพพิหิสมาส แปลว่า สมาสที่มีบทอื่นเป็นประธานเหมือนคํา

ว่า พหุพพิหิ เนื่องจากรูปสําเร็จของสมาสใช้เป็นคุณนามเท่านั้น

คําว่า พหุพพิหิ แปลว่า มีข้าวเปลือกมาก ตั้งวิเคราะห์ว่า 

พหโว วีหโย ยสฺส โส พหุพฺพิหิ (ปุคฺคโล). อ.ข้าวเปลือก อัน

มาก ของบุคคลใด มีอยู่ บุคคลนั้น ชื่อว่า ผู้มีข้าวเปลือกมาก.

สมาสนี้เกี่ยวข้องกับบท ๒ บท คือ

๑)บทที่ถูกย่อหรือบทสําเร็จ เรียกว่า สกบท เช่น อาคตสมโณ

๒)บทที่นอกเหนือจากบทที่ถูกย่อ เรียกว่า อัญญบท ในรูป

วิเคราะห์ใช้ ย, ต แทนเมื่อสําเร็จรูปแล้วจะปรากฏอยู่หลังบทสมาส



ตุลาธิกรณพหุพิหิสมาสแบ่งออกเป็น ๖ อย่าง คือ

๑)ทุติยาพหุพพิหิสมาส

๒)ตติยาพหุพพิหิสมาส

๓)จตุตถีพหุพพิหิสมาส

๔)ปัญจมีพหุพพิหิสมาส

๕)ฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส

๖)สัตตมีพหุพพิหิสมาส

ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสทั้ง ๖ อย่างนี้มีรูปสําเร็จเป็นคุณนาม

แปลขึ้นต้นว่า มี.... เหมือนกันทั้งหมด ไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้



ตัวอย่างตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสทัง้ ๖ อย่าง

ทุติยา.พหุพ. :อาคตมนุสฺโส (วิหาโร)

(อ.วิหาร) อันมีมนุษย์มาแล้ว

ตติยา.พหุพ. :กตกิจฺโจ (ภิกฺขุ)

(อ.ภิกษุ) ผู้มีกิจอันกระทําแล้ว

จตุตถี.พหุพ. :อุปนีตลาโภ (ภิกฺขุ)

(อ.ภิกษุ) ผู้มีลาภอันบุคคลน้อมเข้าไปแล้ว

ปัญจมี.พหุพ. :นิกฺกิเลโส (ภิกฺขุ)

(อ.ภิกษุ) ผู้มีกิเลสออกแล้ว



ฉัฏฐีพหุพ. :เตวิชฺโช (ภิกฺขุ)

(อ.ภิกษุ) ผู้มีวิชชาสาม

สัตตมีพหุพ. :อากิณฺณมนุสฺสา (ธานี)

(อ.เมือง) อันมีมนุษย์เกลื่อนกล่นแล้ว

จะเห็นได้ว่าทุกสมาสจะแปลขึ้นต้นว่า มี..... เหมือนกันทั้งหมดโดย

ไม่มีสําเนียงอายตนิบาตของแต่ละวิภัตติปรากฏอยู่ในคําแปลเลย 

ดังนั้นการจะทราบว่าแต่ละสมาสเป็นพหุพพิหิสมาสวิภัตติใดต้อง

วิเคราะห์ว่าอัญญททําหน้าที่อะไรในรูปวิเคราะห์นั้น ๆ  



วิธีกําหนดตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

ให้แยกบทสําเร็จของสมาสออกจากกัน แล้วเรียงไว้ตามลําดับ

พร้อมทั้งอัญญบทที่เป็นเจ้าของ บทสมาสที่แยกกันแล้วให้ลงปฐมา

วิภัตติ เอกวจนะหรือพหุวจนะก็ได้ ส่วนอัญญบทยังไม่ต้องลงวิภัตติ

เพราะยังกําหนดไม่ได้ว่าเป็นวิภัตติใด ตัวอย่างเช่น

อาคตสมโณ (วิหาโร) เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:อาคโต สมโณ วิหาร...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)

วิหาร แปลว่า สู่...ขยาย อาคโต ได้ความหมายชัดเจนจึงเรียกว่า 

ทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส ในรูปวิเคราะห์ให้ใช้ ยํ แทนเสมอ



อัญญบทลงวิภัตติใดแล้วแปลขยายประธานและกิริยาในประโยคนี้

ได้ความหมายชัดเจนจะจัดเป็นตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาสชนิดนั้น ๆ  

หมายความว่าสมาสนี้จะเรียกชื่อตามวิภัตติและการกของอัญญบท

เมื่ออยู่ในรูปวิเคราะห์นั่นเอง การจะรู้ได้ต้องลองแปลเชื่อมเนื้อความดู

ตั้งแต่ทุติยา-สัตตมีวิภัตติ

๑. รุฬฺหลโต (รุกฺโข) เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:รุฬฺหา ลตา รุกฺข...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)

๒. กตปุญฺโญ (ราชา) เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:กตํ ปุญฺญํ ราช...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)



๓. ทินฺนสุงฺโก (ราชา) เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:ทินฺโน สุงโก ราช...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)

๔. ปติตผโล (รุกฺโข) เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:ปติตํ ผลํ รุกฺข...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)

๕. ขีณาสโว (ภิกฺขุ) เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:ขีณา อาสวา ภิกฺขุ...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)

๖. พหุชโน (เทโส)  เป็น........ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

:พหู ชโน เทส...? (ลองลงวิภัตติดูตั้งแต่ ทุ. –ส.)



ข้อสังเกตการตั้งรูปวิเคราะห์

๑)ถ้ากิริยากิตก์เป็นกัมมวาจกสมาสนั้นจะเป็นตติยาพหุพพิหิ

สมาสหรือไม่ก็จตุตถีพหุพพิหิสมาสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับ

ว่าอัญญบทถูกกระทําหรือทําหน้าที่เป็นผู้รับ

๒)ถ้ากิริยากิตก์มี วิ, นิ, อป อุปสัคอยู่หน้าเป็นปัญจมีพหุพพิหิ

สมาสแน่นอน

๓)ถ้าบทหน้าเป็น สุ, ทุ, อุปสัคที่ลดรูปมาจาก สุลภ, ทุลฺลภ มัก

เป็นสัตตมีพหุพพิหิสมาส

๔)ถ้าบทหน้าเป็น ทุ ที่ลดรูปมาจาก ทุฏฺฐ เป็นฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส



๕)ถ้าบทหลังลงท้ายด้วย อาทิ, มตฺต, ปมาณ, วิตฺถาร, อายาม, 

พหล, อุพฺเพธ, เป็นฉัฏฐีพหุพพิหิสมาสแน่นอน

๖)ถ้าบทหน้าเป็นสังขยาตั้งแต่ ๑ - ๙๘ รูปสําเร็จมีบทอื่นเป็น

ประธานเป็นฉัฏฐีพหุพพิหิสมาสแน่นอน

๗)ถ้าบทหน้าเป็นคุณนาม อัญญบทเป็นนามนามประเภท

สถานที่ เช่น เทโส, นครํ, ฐานํ, ธานี, วิหาโร เป็นต้น มักเป็นสัตตมี

พหุพพิหิสมาส



วิเคราะห์พหุพพิหิสมาสเพื่อหาวิภัตติของอัญญบท

๑) รุฬฺหลโต (รุกฺโข)

รุกฺข ลงทุติยาวิภัตติ แปลว่า สู่... ขยาย อาคโต ได้ความหมาย

สมาสนี้จึงจัดเป็นทุติยาตุลยาธิกรณพหุพิหิสมาส

วิ.รุฬฺหา ลตา ยํ โส  =รุฬฺหลโต (รุกฺโข)

๒) กตปุญฺโญ (ราชา)

ภิกฺขุ ลงตติยาวิภัตติ แปลว่า อัน...ขยาย กตํ ได้ความหมาย

สมาสนี้จึงจัดเป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

วิ.กตํ ปุญฺญํ เยน โส  =กตปุญฺโญ (ราชา)



๓)ทินฺนสุงฺโก (ราชา)

ราช ลงจตุตถีวิภัตติ แปลว่า แก่...ขยาย ทินฺโน ได้ความหมาย

สมาสนี้จึงจัดเป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

วิ.ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส โส  =ทินฺนสุงฺโก (ราชา)

๔)ปติตผโล (รุกฺโข)

รุกฺข ลงปัญจมีวิภัตติ แปลว่า จาก...ขยาย ปติโต ได้ความหมาย

สมาสนี้จึงจัดเป็นปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

วิ.ปติตํ ผลํ ยสฺมา โส  =ปติตผโล (รุกฺโข)



๕) ขีณาสโว (ภิกฺขุ)

ภิกฺขุ ลงฉัฏฐีวิภัตติ แปลว่า ของ...ขยาย อาสวา ได้ความหมาย

สมาสนี้จึงจัดเป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

วิ.ขีณา อาสวา ยสฺส โส  =ขีณาสโว (ภิกฺขุ)

๖) พหุชโน (เทโส)

เทส ลงสัตตมีวิภัตติ แปลว่า ใน... ขยาย ชโน ได้ความหมาย

สมาสนี้จึงจัดเป็นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

วิ.พหู ชนา ยสฺมึ โส  =พหุชโน (เทโส)



อัญญบททําหน้าที่เป็นการกใดในประโยคแล้วทําให้เนื้อความ

ชัดเจนสมบูรณ์ สมาสบทนั้นก็จัดเป็นตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

วิภัตตินั้น ๆ  ตามวิภัตติของอัญญบท

วิธีการแปลเพื่อหาวิภัตติที่เหมาะสมของอัญญบท

๑)แปลนามนามในบทสมาสเป็นประธาน

๒)แปลกิริยากิตก์ในบทสมาสเป็นกิริยา ถ้าเป็นบทคุณนามให้แปล

เป็นบทขยายนามนามที่เป็นประธาน

๓)นําอัญญบทเชื่อมวิภัตตินามดูตั้งแต่ ทุ. –ส. 

๔)ถ้าแปลอัญญบทว่า อัน..., ของ...ให้แปลหลัง (ต่อจาก) ประธาน



โครงสร้างรูปวิเคราะห์ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

๑)ทุติยาพหุพพิหิ. ................... ................... ยํ โส ...................

๒)ตติยาพหุพพิหิ. ................... ................... เยน โส ...................

๓)จตุตถีพหุพพิหิ. ................... ................... ยสฺส โส ...................

๔)ปัญจมีพหุพพิหิ. ................... ................... ยสฺมา โส ...................

๕)ฉัฏฐีพหุพพิหิ. ................... ................... ยสฺส โส ...................

๖)สัตตมีพหุพพิหิ. ................... ................... ยสฺมึ โส ...................

ถ้าอัญญบทเป็นวจนะและลิงค์ใดให้เปลี่ยนวิเสสนะสัพพนามตาม

ไปเสมอ เพราะอัญญบทกับวิเสสนะสัพพนามคือบทเดียวกัน



วิธีการตั้งรูปวิเคราะห์ตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

๑)นําบทนามนาม (โดยมากจะเป็นบทหลัง) ในบทสมาสประกอบ

ปฐมาวิภัตติ ตามลิงค์เดิมของนามนามบทนั้นก่อนที่จะมาเป็นสมาส

๒)นําบทวิเสสนะหรือกิริยากิตก์ (โดยมากจะเป็นบทหน้า) ในบท

สมาสประกอบให้มีลิงค์ วจนะ วิภัตติ เหมือนกับนามนาม

๓)นํา ย (ใด) ประกอบวิภัตติตามที่เป็นตุลยาธิกรณะวิภัตตินั้น ๆ  

เช่น ถ้าเป็นทุติยาตุลยาธิกรณะ ก็นํา ย ประกอบทุติยาวิภัตติ ถ้า

เป็นตติยาตุลยาธิกรณะ ก็นํา ย ประกอบตติยาวิภัตติ เป็นต้น

๔)นํา ต (นั้น) ประกอบปฐมาวิภัตติ มีลิงค์ วจนะเหมือนอัญญบท



การลง ก ปัจจัยท้ายบทสําเร็จของสมาส

บทสําเร็จของพหุพพิหิสมาสใดเป็น อิ, อี, อุ, อู การันต์ให้ลง ก 

ปัจจัยท้ายบทสําเร็จได้เพื่อให้แจกวิภัตติได้ง่าย ส่วนบทสําเร็จที่เป็น 

อ การันต์จะลง ก ปัจจัยหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ ก ปัจจัยยังใช้เป็น

เครื่องกําหนดความเป็นคุณนามได้อีกด้วย เช่น

พหุนที (ธานี) ลง ก ปัจจัย เป็น พหุนทิกา (ธานี)

อภิกฺขุ (วิหาโร) ลง ก ปัจจัย เป็น อภิกฺขุโก (วิหาโร)

อปุตฺโต (เสฏฺฐี) ลง ก ปัจจัย เป็น อปุตฺตโก (เสฏฺฐี)

อุปหฏพลิ (ยกฺโข) ลง ก ปัจจัย เป็น อุปหฏพลิโก (ยกฺโข)



๕.๑.๑ ทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

กิริยากิตก์ + นามนาม รูปสําเร็จใช้อัญญบทเป็นประธาน

ในรูปวิเคราะห์มีอัญญบท (ย) ลงทุติยาวิภัตติขยายกิริยา และ

ใช้อัญญบทนั้นเป็นประธานของบทสําเร็จซึ่งเป็นคุณนาม เช่น

โอติณฺโณ  สตฺตา  ยํ  โส =โอติณฺณสตฺโต (สโร)

สัตว์ทั้งหลาย ลงแล้ว สู่สระใด อ.สระนั้น ชื่อว่ามีสัตว์ลงแล้ว

☺ วิธีแปล : แปลนามนามเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... จากนั้น

แปลกิริยากิตก์ขยายนามนาม มีคําเชื่อม ผู้..., อัน... คั่นในระหว่าง



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

อาคตา ทูตา ยํ โส อาคตทูโต (เทโส) อันมีทูตมาแล้ว

รุฬฺหา ลตา ยํ โส รุฬฺหลโต (รุกฺโข) อันมีเถาวัลย์ขึ้นแล้ว

อาคตา มนุสฺสา ยํ ตํ อาคตมนุสฺสํ (ฆรํ) อันมีมนุษย์มาแล้ว

รุฬฺหา วานรา ยํ โส รุฬฺหวานโร (รุกฺโข) อันมีวานรขึ้นแล้ว

ปภาตา ตารา ยํ สา ปภาตตารา (รตฺติ) อันมีดาวสว่างแล้ว

โสภิโต จนฺโท ยํ โส โสภิตจนฺโท (ปกฺโข) อันมีจันทร์งามแล้ว



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ รุฬฺหวาณิชา (นาวา) (อ.เรือ) อันมีพ่อค้าขึ้นแล้ว

รุฬฺโห วาณิโช ยํ สา =รุฬฺหวาณิชา (นาวา)

☺ โอรุฬฺหสตฺโต (สโร) (อ.สระ) อันมีสัตว์ข้ามลงแล้ว

โอรุฬฺหา สตฺตา ยํ โส =โอรุฬฺหสตฺโต (สโร)

☺ อาคตสมโณ (วิหาโร) (อ.วิหาร) อันมีสมณะมาแล้ว

อาคตา สมณา ยํ โส =อาคตสมโณ (วิหาโร)

☺ สมฺปตฺตภิกฺขุ (อาวาโส) (อ.อาวาส) อันมีภิกษุมาถึงแล้ว

สมฺปตฺตา ภิกฺขู ยํ โส =สมฺปตฺตภิกฺขุ (อาวาโส)



๕.๑.๒ ตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของการสมาส

กิริยากิตก์ + นามนาม รูปสําเร็จใช้อัญญบทเป็นประธาน

ในรูปวิเคราะห์มีอัญญบท (ย) ลงตติยาวิภัตติขยายกิริยา และ

ใช้อัญญบทนั้นเป็นประธานของบทสําเร็จซึ่งเป็นคุณนาม เช่น

กตํ  ปุญฺญํ  เยน  โส =กตปุญฺโญ (ปุริโส)

บุญ อันบุคคลใด ทําแล้ว บุคคลนั้น ชื่อว่า มีบุญอันกระทําแล้ว

☺ วิธีแปล : แปลนามนามเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... จากนั้น

แปลกิริยากิตก์ขยายนามนาม มีคําเชื่อม ผู้..., อัน... คั่นในระหว่าง



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน โส ชิตินฺทฺริโย (ภิกฺขุ) ผู้มีอินทรีย์อันชนะแล้ว

ปฏิวิทฺโธ ธมฺโม เยน โส ปฏิวิทฺธธมฺโม (ชโน) ผู้มีธรรมอันรู้แจ้งแล้ว

สิกฺขิตํ สิปฺปํ เยน โส สิกฺขิตสิปฺโป (ชโน) ผู้มีศิลปะอันศึกษาแล้ว

อุพฺพฬฺโห สลฺโล เยน โส อุพฺพฬฺหสลฺโล (ชโน) ผู้มีลูกศรอันถอนแล้ว

อุคฺคหิตํ วตฺตํ เยน โส อุคฺคหิตวตฺโต (ภิกฺขุ) ผู้มีวัตรอันเรียนแล้ว

ปิหิตํ ทฺวารํ เยน โส ปิหิตทฺวาโร (ภิกฺขุ) ผู้มีทวารอันปิดแล้ว



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ ทิฏฺฐธมฺโม (สมโณ) (อ.สมณะ) ผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว

ทิฏฺโฐ ธมฺโม เยน โส =ทิฏฺฐธมฺโม (สมโณ)

☺ กตกิจฺโจ (มุนิ) (อ.ผู้รู้) ผู้มีกิจอันทําแล้ว

กตํ กิจฺจํ เยน โส =กตกิจฺโจ (มุนิ)

☺ ชิตมาโร (เถโร) (อ.พระเถระ) ผู้มีมารอันชนะแล้ว

ชิโต มาโร เยน โส =ชิตมาโร (มหาสมโณ)

☺ ปฏิวิทฺธธมฺโม (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้มีธรรมอันรู้ชัดแล้ว

ปฏิวิทฺโธ ธมฺโม เยน โส =ปฏิวิทฺธธมฺโม (พุทฺโธ)



๕.๑.๓ จตุตฺถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

กิริยากิตก์ + นามนาม รูปสําเร็จใช้อัญญบทเป็นประธาน

ในรูปวิเคราะห์มีอัญญบท (ย) ลงจตุตถีวิภัตติขยายกิริยา และ

ใช้อัญญบทนั้นเป็นประธานของบทสําเร็จซึ่งเป็นคุณนาม เช่น

สญฺชาโต  สํเวโค  ยสฺส  โส =สญฺชาตสํเวโค (ชโน)

ความสังเวช เกิดแล้ว แก่ชนใด ชนนั้น ชื่อมีความสังเวชเกิดแล้ว

☺ วิธีแปล : แปลนามนามเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... จากนั้น

แปลกิริยากิตก์ขยายนามนาม มีคําเชื่อม ผู้..., อัน... คั่นในระหว่าง



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

อุปฺปนฺโน ลาโภ ยสฺส โส อุปฺปนฺนลาโภ (ภิกฺขุ) ผู้มีลาภอันเกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปนฺโน โรโค ยสฺส โส อุปฺปนฺนโรโค (ชโน) ผู้มีโรคอันเกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปนฺนํ กิจฺจํ ยสฺส โส อุปฺปนฺนกิจฺโจ (ชโน) ผู้มีกิจอันเกิดขึ้นแล้ว

สญฺชาโต ฉนฺโท ยสฺส โส สญฺชาตฉนฺโท (ภิกฺขุ) ผู้มีฉันทะอันเกิดขึ้นแล้ว

กโต สกฺกาโร ยสฺส โส กตสกฺกาโร (พุทฺโธ) ผู้มีสักการะอันชนทําแล้ว

ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส โส ทินฺนสุงฺโก (ราชา) ผู้มีส่วยอันมหาชนให้แล้ว



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ อุปนีตโภชโน (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้มีโภชนะอันทายกน้อมไปแล้ว

อุปนีตํ โภชนํ ยสฺส โส =อุปนีตโภชโน (ภิกฺขุ)

☺ อุปหฏพลิ (ยกฺโข) (ยักษ์) ผู้มีพลีอันชนนําเข้าไปแล้ว

อุปหโฏ พลิ ยสฺส โส =อุปหฏพลิ (ยกฺโข)

☺ สญฺชาตโสโก (ทารโก) (อ.เด็ก) ผู้มีความโศกอันเกิดขึ้นแล้ว

สญฺชาโต โสโก ยสฺส โส =สญฺชาตโสโก (ทารโก)

☺ กตทณฺโฑ (โจโร) (อ.โจ) ผู้มีอาชญาอันพระราชาทําแล้ว

กโต ทณฺโฑ ยสฺส โส =กตทณฺโฑ (โจโร)



๕.๑.๔ ปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

กิริยากิตก์ + นามนาม รูปสําเร็จใช้อัญญบทเป็นประธาน

ในรูปวิเคราะห์มีอัญญบท (ย) ลงปัญจมีวิภัตติขยายกิริยา และ

ใช้อัญญบทนั้นเป็นประธานของบทสําเร็จซึ่งเป็นคุณนาม เช่น

ปติตานิ  ผลานิ  ยสฺมา  โส =ปติตผโล (รุกฺโข)

ผลไม้ หล่นแล้ว จากต้นไม้ใด ต้นไม้นั้น ชื่อว่ามีผลอันหล่นแล้ว

☺ วิธีแปล : แปลนามนามเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... จากนั้น

แปลกิริยากิตก์ขยายนามนาม มีคําเชื่อม ผู้..., อัน... คั่นในระหว่าง



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

นิกฺขนฺตา กิเลสา ยสฺมา โส นิกฺกิเลโส (อรหา) ผู้มีกิเลสออกแล้ว

อเปตํ วิญฺญาณํ ยสฺมา โส อเปตวิญฺญาโณ (กาโย) อันมีวิญญาณไปปราศแล้ว

นิคฺคโต อโย ยสฺมา โส นิรโย (เทโส) อันมีความเจริญออกไปแล้ว

นิคฺคโต ชีโว ยสฺมา โส นิชฺชีโว (กาโย) อันมีชีวิตออกแล้ว

นิกฺขนฺตํ กมฺมํ ยสฺมา โส นิกฺกมฺโม (ชโน) ผู้มีการงานออกแล้ว

นิกฺขนฺโต กทฺทโม ยสฺมา โส นิกฺกทฺทโม (ปโถ) อันมีเปือกตมออกแล้ว



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ นิราหาโร (ชโน) (อ.ชน) ผู้มีอาหารออกแล้ว

นิกฺขนฺตา อาหารา ยสฺมา โส =นิราหาโร (ราชา)

☺ นิจฺจลา (นาวา) (อ.เรือ) อันมีการไหวออกแล้ว

นิกฺขนฺโต จโล ยาย สา =นิจฺจลา (นาวา)

☺ นิรุทโก (สโร) (อ.สระ) อันมีน้ําออกแล้ว

นิกฺขนฺตา กิเลสา ยสฺมา โส =นิกฺกิเลโส (อรหา)

☺ นิกฺกงฺโข (มุนิ) (ผู้รู้) ผู้มีความสงสัยออกแล้ว

นิกฺขนฺตา กงฺขา ยสฺมา โส =นิกฺกงฺโข (มุนิ)



๕.๑.๕ ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

กิริยากิตก์, คุณนาม + นามนาม รูปสําเร็จใช้อัญญบทเป็นประธาน

ในรูปวิเคราะห์มีอัญญบท (ย) ลงฉัฏฐีวิภัตติขยายนามนาม และ

ใช้อัญญบทนั้นเป็นประธานของบทสําเร็จซึ่งเป็นคุณนาม เช่น

มหตี  ปญฺญา  ยสฺส  โส  =มหาปญฺโญ (ภิกฺขุ)

ปัญญา ของภิกษุใด มาก ภิกษุนั้น ชื่อว่ามีปัญญามาก

☺ วิธีแปล : แปลนามนามเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... จากนั้น

แปลคุณนามขยายนามนาม (ไม่นิยมใช้คําเชื่อม ผู้...,อัน...คั่นกลาง)



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

ฉ อภิญฺญา ยสฺส โส ฉฬภิญฺโญ (ภิกฺขุ) ผู้มีอภิญญาหก

มหตี อิทฺธิ ยสฺส โส มหิทฺธิโก (เทโว) ผู้มีฤทธิ์มาก

มหนฺโต โภโค ยสฺส โส มหาโภโค (เสฏฺฐี) ผู้มีโภคะมาก

มหนฺตํ ธนํ ยสฺส โส มหทฺธโน (เสฏฺฐี) ผู้มีทรัพย์มาก

จตฺตาโร ปทา ยสฺส โส จตุปฺปโท (สตฺโต) ตัวมีเท้าสี่

มโน เสฏฺโฐ เยสํ เต มโนเสฏฺฐา (ธมฺมา) มีใจประเสริฐที่สุด



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ ทฺวิปโท (สตฺโต) (อ.สัตว) ตัวมีเท้าสอง

เทฺว ปทา ยสฺส โส =ทฺวิปโท (สตฺโต)

☺ พุทฺธปฺปมุขา (ภิกฺขู) (อ.ภิกษุ ท.) ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

พุทฺโธ ปมุโข เยสํ เต =พุทฺธปฺปมุขา (ภิกฺขู)

☺ เตวิชฺโช (ภิกฺขุ) (อ.ภิกษุ) ผู้มีวิชชาสาม

ตโย วิชฺชา ยสฺส โส =เตวิชฺโช (พุทฺโธ)

☺ ตึสมตฺตา (ภิกฺขู) (อ.ภิกษุ) ผู้มีสามสิบรูปเป็นประมาณ

ตึสํ มตฺตานิ เยสํ เต =ตึสมตฺตา (ภิกฺขู)



๕.๑.๖ สัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

กิริยากิตก์, คุณนาม + นามนาม รูปสําเร็จใช้อัญญบทเป็นประธาน

ในรูปวิเคราะห์มีอัญญบท (ย) ลงสัตตมีวิภัตติขยายนามนาม และ

ใช้อัญญบทนั้นเป็นประธานของบทสําเร็จซึ่งเป็นคุณนาม เช่น

พหู  ชนา  ยสฺสํ  สา  =พหุชฺชนา (ธานี)

ชนทั้งหลาย ในเมืองใด มาก เมืองนั้น ชื่อว่ามีคนมาก

☺ วิธีแปล : แปลนามนามเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... จากนั้น

แปลคุณนามขยายนามนาม (ไม่นิยมใช้คําเชื่อม ผู้...,อัน...คั่นกลาง)



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

พหูนิ สสฺสานิ ยสฺมึ โส พหุสสฺโส (คาโม) อันมีข้าวกล้ามาก

พหู รุกฺขา ยสฺมึ ตํ พหุรุกฺขํ (วนํ) อันมีต้นไม้มาก

พหู นที ยสฺมึ โส พหุนทิโก (นิคโม) อันมีแม่น้ํามาก

พหู สตฺตา ยสฺมึ ตํ พหุสตฺตํ (วนํ) อันมีสัตว์มาก

ทุลฺลภา ภิกฺขา ยสฺสํ สา ทุพฺภิกฺขา (ธานี) อันมีภิกษาหาได้ยาก

พหู ภิกฺขู ยสฺมึ โส พหุภิกฺขุโก (วิหาโร) อันมีภิกษุมาก



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ สุลภปิณฺโฑ (นิคโม)  (อ.นิคม) อันมีปิณฑะอันหาได้ง่าย

สุลโภ ปิณฺโฑ ยสฺมึ โส =สุลภปิณฺโฑ (นิคโม)

☺ อากิณฺณมนุสฺสํ (นครํ) (อ.เมือง) อันมีมนุษย์เกลื่อนกล่น

อากิณฺณา มนุสฺสา ยสฺมึ ตํ =อากิณฺณมนุสฺสํ (นครํ)

☺ พหุนาริกํ (นครํ) (อ.เมือง) อันมีนารีมาก

พหู นาริโย ยสฺมึ ตํ =พหุนาริกํ (นครํ)

☺ ปริปุณฺณสสฺโส (นิคโม) (อ.นิคม) อันมีข้าวกล้าบริบูรณ์

ปริปุณฺณานิ สสฺสานิ ยสฺมึ โส=ปริปุณฺณสสฺโส (นิคโม)



ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส
คือ พหุพพิหิสมาสทีม่ีบทหนา้เป็นอุปมา มีบทหลังเป็นคํา

อุปไมย บทขยายอุปมาอุปไมยเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

รูปสําเร็จเป็นคุณนาม แปล่า มี....เพียงดัง....แห่ง....



๖.๒ ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

เป็นพหุพพิหิสมาสที่เป็นบทนามนามทั้งสองบท โดยบทหน้าเป็น

บทแสดงความเป็นเจ้าของบทหลังที่เป็นคําอุปมา บทหลังซึ่งเป็น

คําอุปมาทําหน้าที่เป็นคําอุปไมยด้วยในศัพท์เดียวกัน 

บทขยายของคําอุปมาและคําอุปไมยลงฉัฏฐีวิภัตติด้วยเหตุนี้จึง

เรียกว่า ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส แปลว่า สมาสที่บทขยายคํา

อุปมาและคําอุปไมยเป็นฉัฏฐีวิภัตติ



โครงสร้างรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

.......(ฉ.) ....... อิว ....... ยสฺส โส .......

วิธีตั้งรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

๑)นําบทที่แสดงความเจ้าของลงฉัฏฐีวิภัตติ เช่น พรฺหมุโน

๒)นําบทหลังซึ่งเป็นทั้งอุปมาและอุปไมยลงปฐมาวิภัตติ เขียนซ้ํา

กัน ๒ ตัว โดยมี อิว ศัพท์คั่นอยู่ตรงกลาง เช่น สโร อิว สโร

๓)นํา ย ศัพท์ประกอบฉัฏฐีวิภัตติมีลิงค์ วจนะ ตามอัญญบท

๔)มี ต ศัพท์ประกอบปฐมาวิภัตติมีลิงค์ วจนะ ตามอัญญบท



ตัวอย่างการตั้งรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

พฺรหฺมุโน  สโร  อิว  สโร  ยสฺส  โส =พฺรหฺมสฺสโร (ภิกฺขุ)

เสียงของภิกษุใด เพียงดังเสียงแห่งพรหม ภิกษุนั้นชื่อว่ามีเสียง

เพียงดังเสียงแห่งพรหม

☺ วิธีแปล : แปลนามนามอุปไมยเป็นคําหลัก ขึ้นต้นด้วยคําว่า มี... 

จากนั้นแปลนามนามคําเดิมนั้นแหละเป็นอุปมาโดยคั่นด้วยคําว่า 

เพียงดัง...แห่ง...



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ

บทหน้า บทหลัง ย ต

กุมารสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส โส กุมารวณฺโณ (อตฺตภาโว)

มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งกุมาร

สีหสฺส คติ อิว คติ ยสฺส โส สีหคติ (ภิกฺขุ)

มีการไปเพียงดังการไปของสีหะ

สีหสฺส วิกฺกโม อิว วิกฺกโม ยสฺส โส สีหวิกฺกโม (ภิกฺขุ)

ผู้มีความกล้าเพียงความกล้าของสีหะ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ นาคคติ (พุทฺโธ) ผู้มีการไปเพียงดังการไปของช้าง

นาคสฺส คติ อิว คติ ยสฺส โส =นาคคติ (พุทฺโธ)

☺ สีหหนุ (พุทฺโธ) ผู้มีคางเพียงคางของราชสีห์

สีหสฺส หนุ อิว หนุ ยสฺส โส =สีหหนุ (พุทฺโธ)

☺ เอณิชงฺโฆ (พุทฺโธ) ผู้มีแข้งเพียงดังแข้งของละมั่ง

เอณิยา ชงฺโฆ อิว ชงฺโฆ ยสฺส โส =เอณิชงฺโฆ (พุทฺโธ)

☺ สีหกาโย (พุทฺโธ) ผู้มีกายเพียงดังกายของราชสีห์

สีหสฺส กาโย อิว กาโย ยสฺส โส =สีหกาโย (พุทฺโธ)



น บุพพบทพหุพพิหิสมาส
คือ พหุพพิหิสมาสที่มี น เป็นบทหน้า 

ใช้ น ศัพท์ปฏิเสธนาม, คุณนาม แปลว่า ไม่มี...



๖.๓ น บุพพบทพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

น แปลงเป็น อ, อน + บทนามนาม, คุณนาม แปลว่า ไม่มี...

เป็นพหุพพิหิสมาสที่มี น อยู่หน้า ใช้ปฏิเสธนามนาม, คุณนาม

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อไม่มีสิ่งใด นํานามนาม, คุณนามสิ่งนั้นมาสมาสกับ น ศัพท์ 

ในรูปวิเคราะห์ใช้คําว่า นตฺถิ ตสฺส แทน เพื่อต้องการบอกว่า

สิ่งนั้นไม่มีแก่คนนี้ สิ่งนี้ไม่มีแก่คนโน้น รูปสําเร็จใช้เป็น

คุณนาม มีลิงค์ วจนะ วิภัตติ เหมือนอัญญบท



☺ วิธีการตั้งรูปวิเคราะห์

๑)นํา น ศัพท์ สนธิ กับ อตฺถิ สําเร็จเป็น นตฺถิ วางไว้หน้า

๒)นํา ต สัพพนามประกอบเป็นจตุตถีวิ ภัตติ มีลิงค์ วจนะ

เหมือนอัญญบท เพราะเป็นศัพท์แทนอัญญบทวางไว้หลัง นตฺถิ

๓)นําบทนามนามในบทสมาสที่ต้องการแสดงความไม่มีประกอบ

ปฐมาวิภัตติมีลิงค์ตามกําเนิดเดิมของนามนามคํานั้น

๔)สนธินามนามปฐมาวิภัตติเข้ากับ อิติ ศัพท์

☺ บทสําเร็จของสมาส

ลง ก ปัจจัยหลังบทสําเร็จบ้างก็ได้ มีลิงค์ วจนะ ตามอัญญบท



☺ โครงสร้างรูปวิเคราะห์

นตฺถิ  ตสฺส  ........อิติ  ........

☺ ตัวอย่างรูปวิเคราะห์

นตฺถิ ตสฺส ธนนฺติ =อธโน (ชโน)

ทรัพย์ ของชนนั้น ไม่มี เหตุนั้น ชนนั้น ชื่อว่าไม่ทรัพย์

☺ วิธีการเข้าสมาส

หลัง น ศัพท์เป็นสระ แปลง น เป็น อน เช่น อนุตฺตโร

หลัง น ศัพท์เป็นพยัญชนะ แปลง น เป็น อ เช่น อปุตฺตโก

☺ วิธีแปล : แปลขึ้นต้นด้วยคําว่า ไม่มี... แล้วตามด้วยนามนาม



อนุบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า อัญญบท บทหลัง

นตฺถิ ตสฺส สรีรนฺติ อสรีรํ (จิตฺตํ) อันไม่มีสรีระ

นตฺถิ ตสฺส อาลโยติ อนาลโย (อรหา) ผู้ไม่มีอาลัย

นตฺถิ ตสฺส โรโคติ อโรโค (ชโน) ผู้ไม่มีโรค

นตฺถิ ตสฺส อนฺตราโยติ อนนฺตราโย (ชโน) ผู้ไม่มีอันตราย

นตฺถิ ตสฺส อุปทฺทโวติ อนุปทฺทโว (ชโน) ผู้ไม่มีอุปัททวะ

นตฺถิ ตสฺส ภยนฺติ อภโย (ชโน) ผู้ไม่มีภัย



ตัวอย่างคําศัพท์
☺ อปุตฺตโก (เสฏฺฐี) (อ.เศรษฐี) ผู้ไม่มีบุตร

นตฺถิ ตสฺส ปุตฺโตติ =อปุตฺตโก (เสฏฺฐี)

☺ อนาสวา (ภิกฺขู) (อ.ภิกษุ ท.) ผู้ไม่มีอาสวะ

นตฺถิ เตสํ อาสวาติ =อนาสวา (ภิกฺขู)

☺ อวุฏฺฐิโก (ชนปโท) (อ.ชนบท) อันไม่มีฝน)

นตฺถิ ตสฺส วุฏฺฐีติ =อวุฏฺฐิโก (ชนปโท)

☺ อสาโร (สรีโร) (อ.สรีระ) อันไม่มีสาระ)

นตฺถิ ตสฺส สาโรติ =อสาโร (สรีโร)



☺ อวิญฺญาณกํ (ธนํ) (อ.ทรัพย์) อันไม่มีวิญญาณ

นตฺถิ ตสฺส วิญฺญาณนฺติ =อวิญฺญาณกํ (ธนํ)

☺ อนตฺถกํ (วจนํ) (อ.คํา) อันไม่มีประโยชน์

นตฺถิ ตสฺส อตฺโถติ =อนตฺถกํ (วจนํ)

☺ อนาคาโร (ปพฺพชิโต) (อ.บรรพชิต) ผู้ไม่มีเรือน

นตฺถิ ตสฺส อาคาโรติ =อนาคาโร (ปพฺพชิโต)

☺ อนาโถ (ชโน) (อ.ชน) ผู้ไม่มีที่พึ่ง

นตฺถิ ตสฺส นาโถติ =อนาโถ (ชโน)



สห บุพพบทพหุพพิหิสมาส
คือ พหุพพิหิสมาสที ่สห เป็นบทหน้าลดรูปเหลือ ส 

แปลว่า เป็นไปกับด้วย...



๖.๔ สห บุพพบทพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

สห แปลงเป็น ส + บทนามนาม แปลว่า เป็นไปกับด้วย...

เป็นพหุพพิหิสมาสที่มี สห อยู่หน้าใช้แสดงความมี, ความเป็น

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อมีสิ่งใด นํานามนามสิ่งนั้นมาสมาสกับ สห ศัพท์ ในรูป

วิเคราะห์ใช้คําว่า สห วตฺตติ แทน เพื่อต้องการบอกว่าคนนั้นมี

สิ่งนี้ คนนี้มีสิ่งนั้น คนนั้นไปพร้อมหรืออยู่ร่วมกับคนโน้น รูป

สําเร็จใช้เป็นคุณนาม มีลิงค์ วจนะ วิภัตติเหมือนอัญญบท



☺ วิธีการตั้งรูปวิเคราะห์

๑)นํา สห ศัพท์ วางไว้หน้าสุด (ในบทสําเร็จลบเหลือ ส)

๒)นํานามนามที่ต้องการแสดงความมี, ความเป็นไปพร้อม ลงตติยา

วิภัตติวจนะใดก็ได้ดูตามเนื้อความวางไว้หลัง สห ศัพท์

๓)นํา ย ศัพท์ลงปฐมาวิภัตติ มีลิงค์ วจนะ คล้อยตามอัญญบทวาง

ไว้หลังนามนามตติยาวิภัตติ

๔)หลัง ย สัพพนามวางกิริยา วตฺตติ, วตฺตนฺติ สนธิกับ อิติ ศัพท์

☺ บทสําเร็จของสมาส

ลง ก ปัจจัยหลังบทสําเร็จบ้างก็ได้ มีลิงค์ วจนะ ตามอัญญบท



☺ โครงสร้างรูปวิเคราะห์

อัญญบทเป็นปุงลิงค์ : สห  ..........  โย  ..........อิติ  ..........

อัญญบทเป็นอิตถีลิงค์ : สห  ..........  ยา  ..........อิติ  ..........

อัญญบทเป็นนปุงสกลิงค์ : สห  ..........  ยํ  ..........อิติ  ..........

☺ ตัวอย่างรูปวิเคราะห์

สห ธเนน โย วตฺตตีติ =สธโน (ชโน)

ชนใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยทรัพย์ เหตุนั้น ชนนั้น ชื่อว่าผู้เป็นไป

กับด้วยทรัพย์ (มีทรัพย์)

☺ วิธีแปล : ขึ้นต้นด้วยคําว่า เป็นไปกับด้วย... แล้วตามด้วยนามนาม



อนุบท
ย กิริยา บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง

สห ปริวาเรหิ โย วตฺตตีติ สปริวาโร (ภควา) ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร

สห คนฺเธน ยํ วตฺตตีติ สคนฺธกํ (ปุปฺผํ) อันเป็นไปกับด้วยกลิ่น

สห คารเวน โย วตฺตตีติ สคารโว (ชโน) ผู้เป็นกับด้วยความเคารพ

สห ธมฺเมน โย วตฺตตีติ สธมฺโม (พุทฺโธ) ผู้เป็นไปกับด้วยพระธรรม

สห จิตฺเตน โย วตฺตตีติ สจิตฺตโก (กาโย) อันเป็นไปกับด้วยจิต

สห สิเนเหน โย วตฺตตตีิ สสิเนโห (ชโน) ผู้เป็นไปกับด้วยความรัก



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ สปีติกา (สมาธิ) (อ.สมาธิ) อันเป็นไปกับด้วยปีติ

สห ปีติยา โย วตฺตตีติ =สปีติโก (สมาธิ)

☺ สปจฺจยา (ธมฺมา) (อ.ธรรม ท.) อันเป็นไปกับด้วยปัจจัย

สห ปจฺจเยน เย วตฺตนฺตีติ =สปจฺจยา (ธมฺมา)

☺ สจกฺขุกา (สาวกา) (อ.สาวก ท.) ผู้เป็นไปกับด้วยจักษุ

สห จกฺขุนา เย วตฺตนฺตีติ =สจกฺขุกา (สาวกา)

☺ สมารโก (โลโก) (อ.โลก) อันเป็นไปกับด้วยมาร

สห มาเรหิ โย วตฺตตีติ =สมารโก (โลโก)



☺ สเจตโน (เถโร) (อ.พระเถระ) ผู้เป็นไปกับด้วยเจตนา

สห เจตนาย โย วตฺตตีติ =สเจตโน (เถโร)

☺ สชีวา (สกุณา) (อ.นก ท.) ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิต

สห ชีเวน เย วตฺตนฺตีติ =สชีวา (สกุณา)

☺ สโทโส (มาโร) (อ.มาร) ผู้เป็นไปกับด้วยโทสะ

สห โทเสน โย วตฺตตีติ =สโทโส (มาโร)

☺ สเทวโก (โลโก) (อ.โลก) อันเป็นไปกับด้วยเทวดา

สห เทเวหิ โย วตฺตตีติ =สเทวโก (โลโก)



☺ สปุตฺตทาโร (เสฏฺฐี) (อ.เศรษฐี) ผู้เป็นไปกับด้วยลูกและเมีย

สห ปุตฺตทาเรหิ โย วตฺตตีติ=สปุตฺตทาโร (เสฏฺฐี)

☺ สพฺรหฺมโก (โลโก) (อ.โลก) อันเป็นไปกับด้วยพรหม

สห พฺรหฺเมหิ โย วตฺตตีติ =สพฺรหฺมโก (โลโก)

☺ สปชาปติโก (พฺราหฺมโณ) (อ.พราหมณ์) ผู้เป็นไปกับด้วยปชาบดี

สห ปชาปติยา โย วตฺตตีติ =สปชาปติโก (พฺราหฺมโณ)

☺ สปตฺตี (อิตฺถี) (อ.หญิง) ผู้เป็นไปกับด้วยสามี

สห ปตฺตินา ยา วตฺตตีติ =สปตฺตี (อิตฺถี)

หมายถึงหญิงที่มีสามีคนเดียวกัน



☺ สปริปนฺโถ (มคฺโค) (อ.ทาง) อันเป็นไปกับด้วยอันตราย

สห ปริปนฺเถหิ โย วตฺตตีติ =สปริปนฺโถ (มคฺโค)

☺ สผโล (ธมฺโม) (อ.ธรรม) อันเป็นไปกับด้วยผล

สห ผเลหิ โย วตฺตตีติ =สผโล (ธมฺโม)

☺ สภิกฺขุโก (วิหาโร) (อ.วิหาร) อันเป็นไปกับภิกษุ

สห ภิกฺขูหิ โย วตฺตตีติ =สภิกฺขุโก (วิหาโร)

☺ สมาตาปิติโก (ปุตฺโต) (อ.บุตร) ผู้เป็นไปกับด้วยมารดาและบิดา)

สห มาตาปิตูหิ โย วตฺตตีติ=สมาตาปิติโก (ปุตฺโต)



☺ สโมโห (พาโล) (อ.คนพาล) ผู้เป็นไปกับด้วยโมหะ

สห โมเหน โย วตฺตตีติ =สโมโห (พาโล)

☺ สโลโภ (พาโล) (อ.คนพาล) ผู้เป็นไปกับด้วยโลภะ

สห โลเภน โย วตฺตตีติ =สโลโภ (พาโล)

☺ สราโค (โจโร) (อ.โจร) ผู้เป็นไปกับด้วยราคะ

สห ราเคน โย วตฺตตีติ =สราโค (โจโร)

☺ สคพฺภา (อิตฺถี) (อ.หญิง) ผู้เป็นไปกับด้วยครรภ์

สห คพฺเภน ยา วตฺตตีติ =สคพฺภา (อิตฺถี)

คพฺโภ เป็นราคาทิตัทธิต วิ.คพเภ ชาโต สตฺโต  =คพฺโภ (สตฺโต)



☺ สปริโส (ราชา) (อ.พระราชา) ผู้เป็นไปกับด้วยบริษัท

สห ปริสาหิ โย วตฺตตีติ =สปริโส (ราชา)

☺ สมูโล (รุกฺโข) (อ.ต้นไม้) อันเป็นไปกับด้วยราก

สห มูเลหิ โย วตฺตตีติ =สมูโล (รุกฺโข)

☺ สกิเลโส (มนุสฺโส) (อ.มนุษย์) ผู้เป็นไปกับด้วยกิเลส

สห กิเลเสหิ โย วตฺตตีติ =สกิเลโส (มนุสฺโส)

☺ สสีสํ (องคํ) (อ.อวัยวะ) อันเป็นไปกับด้วยศีรษะ

สห สีเสน ยํ วตฺตตีติ =สสีสํ (องฺคํ)



ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส
คือ พหุพพิหิสมาสทีบ่ททัง้สองมีวิภัตติต่างกัน 

รูปสําเร็จเป็นคุณนามมีสําเนียงอายตนิบาตในสมาส แปลว่า 

มี...ใน..., มี...ที่..., มี...ตลอด...



๖.๕ ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส

☺ ลักษณะของสมาส

บทนาม + บทนาม (คําใดมีสําเนียงอายตนิบาตคํานั้นเป็นคําขยาย)

☺ เงื่อนไขของการสมาส

เมื่อนามนาม+นามนาม ในรูปวิเคราะห์นามทั้งสองมีวิภัตติต่างกัน 

ตัวหนึ่งเป็นประธาน อีกตัวหนึ่งเป็นบทขยายลงวิภัตตินาม ทุ. –ส.

มณิ  กณฺเฐ  ยสฺส  โส =มณิกณฺโฐ  (นาคราชา)

☺ วิธีแปล : แปลคํานามหลักขึ้นต้นด้วยคําว่า มี....จากนั้นตามด้วย

สําเนียงอายตนิบาตของคําขยาย เช่น มี...ใน..., มี...ที่..., มี...ตลอด....



อนุบท อัญญบท
บทสําเร็จ คําแปล

บทหน้า บทหลัง ย ต

เอกรตฺตึ วาโส - อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส (ชโน) ผู้มีการอยู่สิ้นคืนเดียว

อสิ หตฺเถ ยสฺส โส อสิหตฺโถ (โยโธ) ผู้มีดาบในมือ

คนฺโธ หตฺเถ ยสฺส โส คนฺธหตฺโถ (ชโน) ผู้มีของหอมในมือ

มาลา หตฺเถ ยสฺส โส มาลาหตฺโถ (ชโน) ผู้มีพวงมาลัยในมือ

ฉตฺตํ ปาณิมฺห ยสฺส โส ฉตฺตปาณิ (ปุริโส) ผู้มีร่มในมือ

อาวุธา หตฺเถสุ เยสํ เต อาวุธหตฺถา (โยธา) ผู้มีอาวุธในมือ



ตัวอย่างคําศัพท์

☺ ทณฺฑปาณิ (ปุริโส) (อ.บุรุษ) ผู้มีท่อนไม้ในมือ

ทณฺโฑ ปาณิมฺหิ ยสฺส โส =ทณฺฑปาณิ (ปุริโส)

☺ วชิรปาณิ (สกฺโก) (อ.ท้าวสักกะ) ผู้มีวิเชียรในมือ

วชิรํ ปาณิมฺหิ ยสฺส โส =วชิรปาณิ (สกฺโก)

☺ ขคฺคหตฺโถ (ราชา) (อ.พระราชา) ผู้มีพระขรรค์ในมือ

ขคฺโค หตฺเถ ยสฺส โส =ขคฺคหตฺโถ (ราชา)

☺ ทานชฺฌาสโย (อุปาสโก) (อ.อุบาสก) ผู้มีอัธยาศัยในทาน

ทาเน อชฺฌาสโย ยสฺส โส =ทานชฺฌาสโย (อุปาสโก)


