
ข้อสังเกตลักษณะของสมาสแต่ละประเภท และตัวอย่างสมาส

กัมมธารยะ  บทนามทั้ง ๒ มีวิภตัติและวจนะเสมอกัน
- วิเสสนบุพบท บทหน้าเป็นคุณนาม บทหลังเป็นนามนาม   (มีคำ�แปลว่� “ผู้/ตัว/มี/อัน... ” อยู่ระหว่�งศัพท์บ้�ง)

• มหนโฺต ปุริโส มหาปุริโส  บุรุษใหญ่    • สมฺมา ทิฏฺฐิ สมฺมา  ทิฏฺฐิ   ความเห็นชอบ
- วิเสสนุตตรบท บทหน้าเป็นนามนาม บทหลังเป็นคุณนาม   (มีคำ�แปลว่� “ผู้/ตัว/มี/อัน... ” อยู่ระหว่�งศัพท์บ้�ง)

• สตโฺต วิเสโส สตฺตวิเสโส  สัตว์วิเศษ
- วิเสสโนภยบท คุณนามทั้งสองบท ควบด้วย จ ศัพท์,  ในวิเคราะห์แปลว่า “ด้วย”,  ในบทสมาสแปลว่า “ท้ัง...ทั้ง...”

• สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ  สตีสมฏฐฺํ (ฐานํ)   (ท่ี) ทั้งเย็นทั้งเกล้ียง
- วิเสสโนปมบท มีบทวิเสสนะเป็นอุปมา ประกอบด้วย อิว ศัพท์    มีคำาแปลว่า “...เพียงดงั...”    
   (อุปม�บุพบท) • กาโก อิว สูโร   กากสูโร (นโร)  (คน) กล้าเพียงดังกา
   (อุปม�นุตตรบท) • นโร  สีโห อิว   นรสโีห  นระเพียงดังสีหะ 
- สัมภาวนบุพบท บทหน้าประกอบด้วย อิติ ศัพท์  มีคำาแปลว่า “ว่า...”  บทหลังเป็นนามนาม

• สตโฺต อิติ  สญญฺา สตฺตสญฺญา  ความสำาคัญว่าเป็นสัตว์
- อวธารณบุพบท บทหน้าประกอบด้วย เอว ศัพท์  มีคำาแปลว่า “คือ...” บทหลังเป็นนามนาม   

• พทฺุโธ เอว รตนำ  พุทธฺรตนํ  รัตนะคือพระพุทธเจ้า 
- นบุพบท มี น ศัพท์เป็นบทหน้า  มีคำาแปลว่า “มิใช่..., ไม่ใช่...;  เป็น...หามิได้, ไม่เป็น...” บทหลังเป็นนามนาม

• น มนุสฺโส อมนุสฺโส (อยำ สตฺโต)  (สัตว์นี้) มิใช่มนษุย์      น อริโย อนริโย (อยำ ชโน)  (ชนนี้) มิใช่พระอริยะ

ทิคุ บทหน้าเป็นปกติสงัขยา (๑-๙๘)  บทหลังเป็นนามนาม
  (สม�ห�ร) • ตโย โลกา ติโลกํ   โลก ๓ (สม�ห�ร คือ ก�รรวมเนื้อคว�มให้เป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค์)
  (อสม�ห�ร) • จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา  ทิศ ๔ ท. 

ตปัปุริสะ บทหน้าเป็นนามนามลงวิภัตติตั้งแตทุ่ติยา-สัตตมี  มีคำาแปลอายตนิบาต (ซ่ึง, สู่, ...)    
• สงฺสาเร ทุกฺขำ สํสารทุกฺขํ ทุกข์ในสงสาร     สุขํ ปตโฺต สุขปฺปตโฺต (ปุริโส)  (บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข

  (มัชเฌโลป) • อสฺเสน (นิยุตฺโต) รโถ อสฺสรโถ  รถเทียมแล้วดว้ยม้า 

ทวันทวะ นามนาม ๒ บทขึ้นไปควบด้วย จ ศัพท์, ในวิเคราะห์แปลว่า “ด้วย”  ในบทสมาสแปลว่า “และ”
  (สม�ห�ร) • ปตโฺต จ  จีวรญฺจ  ปตฺตจีวรํ  บาตรและจีวร
  (อสม�ห�ร) • สารีปุตฺโต จ  โมคฺคลฺลาโน จ  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
  (ปุพเพกเสส-อสม�ห�ร) • สารีปุตฺโต จ  โมคฺคลฺลาโน จ  สารีปุตฺตา  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท. 

อัพยยีภาวะ ในบทสมาส บทหน้าเป็นอุปสัค/นิบาต  แปลบทหน้าก่อน  บทหลังเป็นนามนาม   บทสม�สเป็น นปุ. เอก.
  (อุปสัคคปุพพกะ) • นครสฺส สมีปํ อุปนครํ  ท่ีใกล้แห่งเมือง
  (นิป�ตปุพพกะ) • นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ  ภายในแห่งเมือง

พหุพพิหิ มีคำาแปลว่า “มี” ขึ้นต้นสมาส  (ยกเว้น สหบุพบท พหุพพิหิ)
  (ตุลย�ธิกรณ) • กตำ ปุญฺญำ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส) มีบุญอันทำาแล้ว. เป็นคุณนามบทหน่ึง นามนามบทหน่ึง วิภัตติวจนะเสมอกัน
    (อันตโลป) • ปญฺจสตานิ ปมาณานิ เยสำ, เต ปญจฺสตา (ภิกฺขู)  มีร้อย ๕ เป็นประมาณ (=ปญฺจสตปม�ณ�)   ลบศัพท์หลัง
  (ฉฏัฐี-ภินน�ธิกรณ) • อสิ หตฺเถ  ยสฺส,  โส อสหิตฺโถ (โยโธ)  มีดาบในมือ. นามนาม ๒ บท มีวิภัตติต่างกัน
- นบุพบท มีคำาแปลว่า “ไม่มี,  มี...หามิได้” (นตฺถิ)     • นตฺถิ ตสฺส ปุตฺโตติ อปตฺุตโก (ปุริโส)  ไม่มีบุตร
- สหบุพบท มีคำาแปลว่า “เป็นไปกับด้วย...” (สห ศัพท์)   บทสมาสมักลบ ห.  (แปลโดยอรรถ: พร้อมทั้ง..., พร้อมด้วย…, มี… )

• สห ปุตฺเตน โย วตฺตตตีิ สปุตฺโต (ชโน)  เป็นไปกับด้วยบุตร
- ฉัฏฐีอุปมาบุพบท มีบทวิเสสนะเป็นอุปมา ประกอบด้วย อิว ศัพท์  มีคำาแปลว่า “มี...เพียงดัง...แหง่...”

• สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ  ยสฺส,  โส สวุณฺณวณฺโณ (ภควา)  มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง

• PaliDict  ๕ ก.ย.๖๔ •

วิเสสนะ ประธ�น

ประธ�น วิเสสนะ

วิเสสนะ



ตัวอย่างสมาสแต่ละประเภท
ในบทสมาส คำาที่เป็นตัวหนาดํา หมายถึง เป็นประธานของสมาส และแปลบทนั้นก่อน.  คำาที่ ขีดเส้นใต้ หมายถึง เป็นคำาขยายบทอื่น.  

กัมมธารยะ 
- วิเสสนบุพบท มหนฺโต  ปุริโส มหาปุริโส บุรุษใหญ่
- วิเสสนุตตรบท สตฺโต  วิเสโส สตฺตวิเสโส สตัว์วิเศษ
- วิเสสโนภยบท สีตญฺจ  สมฏฺฐญฺจ สตีสมฏฺฐํ (ฐานํ) (ที่) ท้ังเย็นท้ังเกลี้ยง
- วิเสสโนปมบท (อุปม�บุพบท) กาโก อิว  สูโร กากสูโร (นโร) (คน) กล้าเพียงดังกา

(อุปม�นุตตรบท) นโร  สีโห อวิ นรสีโห นระเพียงดังสีหะ
- สัมภาวนบุพบท สตฺโต อิติ  สญฺญา สตฺตสญฺญา ความสำาคัญว่าเป็นสัตว์
- อวธารณบุพบท พุทฺโธ เอว  รตนำ พุทฺธรตนํ รัตนะคือพระพุทธเจา้ 

- นบุพบท น มนุสฺโส อมนุสฺโส (อยำ สตฺโต) (สัตว์น้ี) มิใช่มนุษย์

ทิคุ (สม�ห�ร) ตโย โลกา ติโลกํ โลก ๓ 
(อสม�ห�ร) จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา ทิศ ๔ ท.

ตัปปุรสิะ สงฺสาเร ทกฺุขำ สสํารทุกฺขํ ทกุข์ในสงสาร
สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (ปุริโส) (บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข

(มัชเฌโลป) อสฺเสน (นิยุตฺโต) รโถ อสสฺรโถ รถเทียมแล้วด้วยมา้  
ทวันทวะ (สม�ห�ร) ปตฺโต จ  จีวรญฺจ ปตฺต จีวรํ บาตรและจีวร 

(อสม�ห�ร) สารีปุตฺโต จ  โมคฺคลฺลาโน จ สารีปุตฺต โมคฺคลฺลานา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
      (ปุพเพกเสส) (อสม�ห�ร) สารีปุตฺโต จ  โมคฺคลฺลาโน จ สารีปุตฺตา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท. 
อัพยยีภาวะ (อุปสัคคปุพพกะ) นครสฺส สมีปํ อุปนครํ ท่ีใกล้แห่งเมือง  

(นิป�ตปุพพกะ) นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ ภายในแห่งเมือง

พหุพพิหิ (ตุลย�ธิกรณ) กตำ ปุญฺญำ  เยน,  โส กตปุญฺโญ (ปุริโส) มีบุญอันทำาแล้ว  
  (อันตโลป) ปญฺจสตานิ ปมาณานิ เยสำ, เต ปญฺจสตา (ภิกฺขู) มีร้อย ๕ เป็นประมาณ (=ปญฺจสตปม�ณ�) 
(ภินน�ธิกรณ) อสิ หตฺเถ  ยสฺส,  โส อสิหตฺโถ (โยโธ) มีดาบในมือ 

- นบุพบท นตฺถิ ตสฺส ปุตฺโตติ อปุตฺตโก (ปุริโส) ไม่มีบุตร
- สหบุพบท สห ปุตฺเตน  โย วตฺตตตีิ สปุตฺโต (ชโน) เป็นไปกับด้วยบุตร, มีบุตร
- ฉัฏฐีอุปมาบุพบท สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส, โส  สุวณฺณวณฺโณ (ภควา)  มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง

สําเนียงวิเสสนะ  ผู้..., ตวั..., มี..., อัน... 
ผู้... ใช้กับบุคคล อุ. ภิกษุผู้ฉลาด   ตัว... ใช้กับสัตว์(ดิรัจฉาน)  อุ. ชา้งตัวประเสริฐ (หตฺถินาโค) 
มี... ใช้ไดท้ั่วไป   อัน... ใช้กับส่ิงท่ีไม่ใช่บุคคล สัตว์ เช่น ส่ิงของ, นามธรรม  อุ. ปราสาทอันงาม, ธรรมอันเลิศ 

การสังเกตเพ่ือกําหนดประเภทของสมาส
๑. สังเกตจากคำาแปลบทสมาส และ/หรือ คำาแปลในรูปวิเคราะห์
๒. สังเกตจากศัพท์บาลีในบทสมาส และ/หรือ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์

มัชเฌโลป ลบศัพท์ในทา่มกลาง
อันตโลป ลบศัพท์ที่สดุ (ศพัท์หลัง)
ปุพเพกเสส (ลบ)เหลือศัพทต์้นศัพท์เดียว
สมาสคุณนาม สมาสนามนาม เรียกกันย่อๆ ว่า สมาสคุณ สมาสนาม


	ตัวอย่างสมาสแต่ละประเภท

