ข้อสังเกตลักษณะของสมาสแต่ละประเภท และตัวอย่างสมาส

• PaliDict ๑ กันยายน ๒๕๖๒ •

กัมมธารยะ บทนามทั้ง ๒ มีวิภตั ติและวจนะเสมอกัน
- วิเสสนบุพบท
บทหน้าเป็นคุณนาม บทหลังเป็นนามนาม มักมีคำแปลว่า “ผู้/ตัว/มี/อัน... ” อยู่ระหว่างศัพท์
• มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส บุรุษใหญ่
- วิเสสนุตตรบท
บทหน้าเป็นนามนาม บทหลังเป็นคุณนาม มักมีคำแปลว่า “ผู้/ตัว/มี/อัน... ” อยู่ระหว่างศัพท์
• สตฺโต วิเสโส สตฺตวิเสโส สัตว์วิเศษ
- วิเสสโนภยบท
คุณนามทั้งสองบท ควบด้วย จ ศัพท์, ในวิเคราะห์แปลว่า “ด้วย”, ในบทสมาสแปลว่า “ทั้ง...ทั้ง...”
• สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ สีตสมฏฺฐํ (ฐานํ) (ที)่ ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง
- วิเสสโนปมบท
มีบทวิเสสนะเป็นอุปมา ประกอบด้วย อิว ศัพท์ มีคำแปลว่า “...เพียงดัง...” (เป็นสมาสนามโดยมาก)
(อุปมาบุพบท)
• กาโก อิว สูโร กากสูโร (นโร) (คน) กล้าเพียงดังกา
(อุปมานุตตรบท)
• นโร สีโห อิว นรสีโห นระเพียงดังสีหะ
- สัมภาวนบุพบท
บทหน้าประกอบด้วย อิติ ศัพท์ มีคำแปลว่า “ว่า...” บทหลังเป็นนามนาม
• สตฺโต อิติ สญฺญา สตฺตสญฺญา ความสำคัญว่าเป็นสัตว์
- อวธารณบุพบท
บทหน้าประกอบด้วย เอว ศัพท์ มีคำแปลว่า “คือ...” บทหลังเป็นนามนาม (เป็นสมาสนามโดยมาก)
• พุทฺโธ เอว รตนํ พุทธฺ รตนํ รัตนะคือพระพุทธเจ้า
- นบุพบท
มี น ศัพท์เป็นบทหน้า มีคำแปลว่า “มิใช่..., ไม่ใช่...; เป็น...หามิได้, ไม่เป็น...” บทหลังเป็นนามนาม
• น มนุสฺโส อมนุสฺโส (อยํ สตฺโต) (สัตว์นี้) มิใช่มนุษย์ น อริโย อนริโย (อยํ ชโน) (ชนนี้) มิใช่พระอริยะ
ทิคุ
(สมาหาร)
(อสมาหาร)

ตัปปุริสะ
(มัชเฌโลป)

บทหน้าเป็นปกติสงั ขยา (๑-๙๘) บทหลังเป็นนามนาม
• ตโย โลกา ติโลกํ โลก ๓
(สมาหาร คือ การทำให้เป็น นปุงสกลิงค์ เอกวจนะ)
• จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา ทิศ ๔ ท.
บทหน้าเป็นนามนามลงวิภัตติตั้งแต่ทุติยา-สัตตมี มีคำแปลอายตนิบาต (ซึ่ง, สู่, ...) (เป็นสมาสนามโดยมาก)
• สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (ปุริโส) (บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข
• อสฺเสน (นิยุตโฺ ต) รโถ อสฺสรโถ รถเทียมแล้วด้วยม้า

ทวันทวะ

นามนาม ๒ บทขึ้นไปควบด้วย จ ศัพท์, ในวิเคราะห์แปลว่า “ด้วย” ในบทสมาสแปลว่า “และ”
(สมาหาร)
• ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ บาตรและจีวร
(อสมาหาร)
• สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
(ปุพเพกเสส-อสมาหาร)
• สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ สารีปุตฺตา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.

อัพยยีภาวะ
(อุปสัคคปุพพกะ)
(นิปาตปุพพกะ)

พหุพพิหิ
(ตุลยาธิกรณ)
(ฉัฏฐี-ภินนาธิกรณ)

- นบุพบท
- สหบุพบท
- ฉัฏฐีอุปมาบุพบท

ในบทสมาส บทหน้าเป็นอุปสัค/นิบาต แปลบทหน้าก่อน บทหลังเป็นนามนาม
• นครสฺส สมีปํ อุปนครํ ที่ใกล้แห่งเมือง
• นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ ภายในแห่งเมือง
มีคำแปลว่า “มี” ขึ้นต้นสมาส (ยกเว้น สหบุพบท พหุพ.)
• กตํ ปุญญฺ ํ เยน, โส กตปุญโฺ ญ (ปุรโิ ส) มีบญุ อันทำแล้ว. เป็นคุณนามบทหนึง่ นามนามบทหนึง่ วิภตั ติวจนะเสมอกัน
• อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ) มีดาบในมือ. นามนาม ๒ บท มีวิภัตติต่างกัน
มีคำแปลว่า “ไม่มี, มี...หามิได้” (นตฺถิ)
• นตฺถิ ตสฺส ปุตฺโตติ อปุตฺตโก (ปุริโส) ไม่มีบุตร
มีคำแปลว่า “เป็นไปกับด้วย...” (สห ศัพท์) บทสมาสมักลบ ห. (แปลโดยอรรถ: พร้อมทั้ง..., พร้อมด้วย…, มี… )
• สห ปุตฺเตน โย วตฺตตีติ สปุตฺโต (ชโน) เป็นไปกับด้วยบุตร
มีบทวิเสสนะเป็นอุปมา ประกอบด้วย อิว ศัพท์ มีคำแปลว่า “มี...เพียงดัง...แห่ง...”
• สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส, โส สุวณฺณวณฺโณ (ภควา) มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง

ตัวอย่างสมาสแต่ละประเภท
สมาสที่มีคำขีดเส้นใต้ หมายถึงเป็นสมาสนาม และมีบทหน้าหรือบทหลัง นั้นๆ เป็นประธานของสมาส และแปลบทนั้นก่อน
สมาสทีเ่ หลือเป็นสมาสคุณ มีอญั ญบท (ในวงเล็บ) เป็นประธาน และแปลก่อนศัพท์ในสมาส. ทวันทวสมาส เป็นประธานทุกบท แปลบทซ้ายสุดก่อน

กัมมธารยะ
- วิเสสนบุพบท
- วิเสสนุตตรบท
- วิเสสโนภยบท
- วิเสสโนปมบท (อุปมาบุพบท)

มหนฺโต ปุริโส
สตฺโต วิเสโส
สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ
กาโก อิว สูโร
(อุปมานุตตรบท) นโร สีโห อิว
- สัมภาวนบุพบท
สตฺโต อิติ สญฺญา
- อวธารณบุพบท
พุทฺโธ เอว รตนํ
- นบุพบท
น มนุสฺโส

มหาปุริโส
สตฺตวิเสโส
สีตสมฏฺฐํ (ฐานํ)
กากสูโร (นโร)
นรสีโห
สตฺตสญฺญา
พุทฺธรตนํ
อมนุสฺโส (อยํ สตฺโต)

บุรุษใหญ่
สัตว์วิเศษ
(ที่) ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง
(คน) กล้าเพียงดังกา
เป็นสมาสนามโดยมาก
นระเพียงดังสีหะ
ความสำคัญว่าเป็นสัตว์
รัตนะคือพระพุทธเจ้า (เป็นสมาสนามโดยมาก)
(สัตว์นี้) มิใช่มนุษย์

ทิคุ

(สมาหาร)

ติโลกํ
จตุทฺทิสา
สุขปฺปตฺโต (ปุริโส)
อสฺสรโถ
ปตฺตจีวรํ
สารีปตุ ตฺ โมคฺคลฺลานา
สารีปุตฺตา
อุปนครํ
อนฺโตนครํ

โลก ๓
ทิศ ๔ ท.
(บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข
เป็นสมาสนามโดยมาก
รถเทียมแล้วด้วยม้า
บาตรและจีวร
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
ทีใ่ กล้แห่งเมือง
ภายในแห่งเมือง

พหุพพิหิ

(ตุลยาธิกรณ)
(ภินนาธิกรณ)
(อันตโลป)

ตโย โลกา
(อสมาหาร)
จตสฺโส ทิสา
ตัปปุรสิ ะ
สุขํ ปตฺโต
(มัชเฌโลป)
อสฺเสน (นิยุตฺโต) รโถ
ทวันทวะ
(สมาหาร)
ปตฺโต จ จีวรญฺจ
(อสมาหาร)
สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ
(ปุพเพกเสส) (อสมาหาร)
สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ
อัพยยีภาวะ (อุปสัคคปุพพกะ) นครสฺส สมีปํ
(นิปาตปุพพกะ) นครสฺส อนฺโต

- นบุพบท
- สหบุพบท
- ฉัฏฐีอุปมาบุพบท

กตํ ปุญฺญํ เยน, โส
กตปุญฺโญ (ปุริโส) มีบุญอันทำแล้ว
อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส
อสิหตฺโถ (โยโธ)
มีดาบในมือ
ปญฺจสตานิ ปมาณานิ เยสํ, เต ปญฺจสตา (ภิกฺขู)
มีร้อย ๕ เป็นประมาณ (=ปญฺจสตปมาณา)
นตฺถิ ตสฺส ปุตฺโตติ
อปุตฺตโก (ปุริโส)
ไม่มีบุตร
สห ปุตฺเตน โย วตฺตตีติ
สปุตฺโต (ชโน)
เป็นไปกับด้วยบุตร
สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส, โส สุวณฺณวณฺโณ (ภควา) มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง

สำเนียงวิเสสนะ ผู้..., ตัว..., มี..., อัน...
ผู้... ใช้กับบุคคล อุ. ภิกษุผู้ฉลาด
ตัว... ใช้กับสัตว์(ดิรัจฉาน) อุ. ช้างตัวประเสริฐ (หตฺถินาโค)
มี... ใช้ได้ทั่วไป
อัน... ใช้กบั สิง่ ทีไ่ ม่ใช่บคุ คล สัตว์ เช่น สิง่ ของ, นามธรรม อุ. ปราสาทอันงาม, ธรรมอันเลิศ
การสังเกตเพื่อกำหนดประเภทของสมาส
๑. สังเกตจากคำแปลบทสมาส และ/หรือ คำแปลในรูปวิเคราะห์
๒. สังเกตจากศัพท์บาลีในบทสมาส และ/หรือ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์

มัชเฌโลป
อันตโลป
ปุพเพกเสส

ลบศัพท์ในท่ามกลาง
ลบศัพท์ที่สดุ (ศัพท์หลัง)
(ลบ)เหลือศัพท์ต้นศัพท์เดียว

สมาสคุณนาม สมาสนามนาม เรียกกันย่อๆ ว่า สมาสคุณ สมาสนาม

