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การันต์
ค�าว่า “การันต์” มาจาก การ + อนฺต 

การ แปลว่า อักษร  

อนฺต แปลว่า ที่สุด ได้แก่ อักษรที่สุดของศัพท์

มี ๘ การันต์ คือ

(๑)  อการนฺต   นามที่มี  อ อักษร  เป็นที่สุด  เช่น  ปุริส ศัพท์

(๒)  อาการนฺต   นามที่มี  อา อักษร เป็นที่สุด  เช่น  สา ศัพท์

(๓)  อิการนฺต   นามที่มี  อ ิอักษร  เป็นที่สุด  เช่น  อคฺคิ ศัพท์

(๔)  อีการนฺต   นามที่มี  อ ีอักษร  เป็นที่สุด  เช่น  ทณฺฑี ศัพท์

(๕)  อุการนฺต   นามที่มี  อ ุอักษร  เป็นที่สุด  เช่น  ภิกฺขุ ศัพท์

(๖)  อูการนฺต   นามที่มี  อ ูอักษร  เป็นที่สุด  เช่น  อภิภู ศัพท์

(๗)  โอการนฺต   นามที่มี  โอ อักษร  เป็นที่สุด  เช่น  โค ศัพท์

(๘)  นิคฺคหีตนฺต  นามที่มี  นิคหิต    เป็นที่สุด  ได้แก่ กึ ศัพท์
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แผนผังโครงสร้างการตั้งวิเคราะห์กิตก์โดยสังเขป

(๑)  กัตตุสาธนะ ๑.๑ กัตตุรูป กัตตุสาธนะ (วุตตกัตตุสาธนะ)
        ........ตีติ = ........., (........) แปลว่า “ผู้...”
        ๑.๒. กัตตุรูป ตัสสีลสาธนะ
        ........ติ  สีเลนาติ = ........., (........) แปลว่า “ผู้...โดยปกติ”
        ๑.๓ สมาสรูป ตัสสีลสาธนะ
        ........ตุ�  สีลมสฺสาติ = ........., (........) แปลว่า “ผู้มีอัน...เป็นปกติ”
        ๑.๔ กัมมรูป อวุตตกัตตุสาธนะ
        ........อียเต  (นาม+ปฐมา)  เอเตนาติ = ........., (........) แปลว่า “ผู้...”
(๒)  กัมมสาธนะ ๒.๑  กัตตุรูป กัมมสาธนะ
        ........ติ  ตนฺติ = ........., (........) แปลว่า “เป็นที่...”
        ๒.๒  กัมมรูป กัมมสาธนะ (อาขยาต)
        ........อียเตติ = .........., (........) แปลว่า “อันเขา..., ถูก...”
        ๒.๓  กัมมรูป กัมมสาธนะ (กิตก์)
        ........ตพฺโพติ, ตพฺพาติ, ตพฺพนฺติ  = ......, (......) แปลว่า “อันเขาพึง..., พึงถูก...”
(๓)  กรณสาธนะ ๓.๑ กัตตุรูป กรณสาธนะ
        ........ติ  เอเตนาติ,  เอตายาติ = ......, (......) แปลว่า “เป็นเครื่อง...”
        ๓.๒  กัมมรูป กรณสาธนะ
        ........อียเต  เอเตนาติ,  เอตายาติ = ......, (......) แปลว่า “เป็นเครื่องอันเขา...”
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แผนผังโครงสร้างการตั้งวิเคราะห์กิตก์โดยสังเขป (ต่อ)

(๔)  สัมปทานสาธนะ ๔.๑  กัตตุรูป สัมปทานสาธนะ
          ........ติ  เอตสฺสาติ,  เอตายาติ = ......, (......) แปลว่า “เป็นที่...”
          ๔.๒ กัมมรูป สัมปทานสาธนะ
          ........อียเต  เอตสฺสาติ,  เอตายาติ = ......, (......) แปลว่า “เป็นที่อันเขา...”

(๕) อปาทานสาธนะ ๕.๑  กัตตุรูป อปาทานสาธนะ
          ........ติ  เอตสฺมาติ,  เอตายาติ = ....., (......) แปลว่า “เป็นแดน...”

(๖) อธิกรณสาธนะ  ๖.๑ กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ
          ......ติ เอตฺถาติ, เอตสฺมินฺติ, เอตายนฺติ = ....., (....) แปลว่า “เป็นที่...”
        ๖.๒ กัมมรูป อธิกรณสาธนะ
        .......อียเต เอตฺถาติ, เอตสฺมินฺติ เอตายนฺติ = ....., (....) แปลว่า “เป็นที่อันเขา...”

(๗) ภาวสาธนะ ๗.๑ ภาวรูป ภาวสาธนะ อกัมมธาตุ (อาขยาต)
        ........ยเตติ = ....., (ไม่มีอัญญบท) แปลว่า “การ..., ความ..., อัน...”
        ๗.๒  ภาวรูป ภาวสาธนะ สกัมมธาตุ (กิตก์)
        ........น�,  ณ� (ยุปัจจัย) = ....., (ไม่มีอัญญบท) แปลว่า “การ..., ความ..., อัน...”
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อ การันต์ นปุงสกลิงค์ จิตฺตสทฺทปทมาลา (จิต)

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ

ปฐมา. จิตฺต� จิตฺตา  จิตฺตานิ

อาลปนะ. เห  จิตฺต เห  จิตฺตา  จิตฺตานิ

ทุติยา. จิตฺต� จิตฺเต  จิตฺตานิ

ตติยา. จิตฺเตน จิตฺเตหิ  จิตฺเตภิ

จตุตถี. จิตฺตสฺส จิตฺตาน�

ปัญจมี. จิตฺตา  จิตฺตมฺหา  จิตฺตสฺมา จิตฺเตหิ  จิตฺเตภิ

ฉัฏฐี. จิตฺตสฺส จิตฺตาน�

สัตตมี. จิตฺเต  จิตฺตมฺหิ  จิตฺตสฺมึ จิตฺเตสุ
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แจกธาตุ 
  หู ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (มี, เป็น)

ปรัสสบท  บุรุษ	 เอก.	 พหุ.	 โยค
 ปฐม โหติ โหนฺติ  นามโยค
 มัชฌิม โหสิ โหถ  ตุมฺหโยค
 อุตตม โหมิ โหม  อมฺหโยค

หู ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ  (มี, เป็น)  
ปรัสสบท  บุรุษ	 เอก.	 พหุ.	 โยค
 ปฐม โหตุ โหนฺตุ นามโยค
 มัชฌิม โหหิ โหถ ตุมฺหโยค
 อุตตม โหมิ โหม อมฺหโยค

 อ อาคม + หู ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ  (มี, เป็น)
ปรัสสบท  บุรุษ	 เอก.	 พหุ.	 โยค
 ปฐม อหุ, อโหสิ อเหสุ�, อหุ�, อหวุ�  นามโยค
 มัชฌิม อโหสิ  อโหสิตฺถ ตุมฺหโยค
 อุตตม อโหสึ, อหุ� อโหสิมฺห, อหุมฺห อมฺหโยค

สิ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (นอน)
ปรัสสบท  บุรุษ	 เอก.	 พหุ.	 โยค
 ปฐม สยติ สยนฺติ นามโยค
 มัชฌิม สยสิ สยถ ตุมฺหโยค
 อุตตม สยามิ สยาม อมฺหโยค
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คมุ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ไป)
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท    
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค
ปฐม คจฺฉติ คจฺฉนฺติ, คจฺฉเร คจฺฉเต   คจฺฉนฺเต, คจฺฉเร  นามโยค
มัชฌิม คจฺฉสิ คจฺฉถ คจฺฉเส คจฺฉวฺเห ตุมฺหโยค
อุตตม คจฺฉามิ คจฺฉาม คจฺเฉ คจฺฉามฺเห อมฺหโยค

ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (มี, เป็น)
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท  
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค
ปฐม ภวติ ภวนฺติ ภวเต ภวนฺเต นามโยค
มัชฌิม ภวสิ ภวถ ภวเส ภววฺเห ตุมฺหโยค
อุตตม  ภวามิ  ภวาม  ภเว  ภวามฺเห  อมฺหโยค 

ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (มี, เป็น)
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท   
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค
ปฐม ภวตุ ภวนฺตุ ภวต� ภวนฺต� นามโยค
มัชฌิม ภว, ภวาหิ   ภวถ ภวสฺสุ ภววฺโห ตุมฺหโยค
อุตตม ภวามิ ภวาม ภเว ภวามเส อมฺหโยค
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วิภัตติ ๗ หมวดและค�าแปล
วิภัตต ิ ล�าดับที่    เอกวจนะ พหุวจนะ อายตนิบาต (ค�าแปลซึ่งเป็นค�าเชื่อมต่อศัพท์)

ปฐมา  ที่ ๑    ส ิ โย อันว่า..... (อ.), อันว่า....ทั้งหลาย (อ..... ท.)

ทุติยา ที่ ๒ อ� โย  ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ตติยา ที่ ๓   นา ห ิ  ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง

จตุตถี  ที่ ๔ ส น�        แก่, เพื่อ, ต่อ

ปัญจมี   ที่ ๕    สฺมา ห ิ   แต่, จาก, กว่า, เหตุ, เพราะ

ฉัฏฐี   ที่ ๖   ส น�     แห่ง, ของ, เมื่อ

สัตตมี  ที่ ๗     สฺม ึ ส ุ    ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน, ณ

อาลปนะ  ค�ำร้องเรียก   ส ิ โย       แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่

หมายเหตุ : อายตนิบาตฝ่ายพหุวจนะ ให้เติมค�าว่า “ท. (ทั้งหลาย).....” ต่อท้ายค�าแปล 

 เช่น  ซึ่ง......ท.,  สู่.......ท. ฯลฯ
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๓.๑ ปุลลิงคนาม
อ การันต์ ปุงลิงค์ ปุริสสทฺทปทมาลา (บุรุษ, บุคคล)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. ปุริโส ปุริสา

อาลปนะ. โภ  ปุริส  ปุริสา ภวนฺโต  ปุริสา

ทุติยา. ปุริส� ปุริเส

ตติยา. ปุริเสน ปุริเสหิ  ปุริเสภิ

จตุตถี. ปุริสสฺส  [ปุริสาย  ปุริสตฺถ�] ปุริสาน�

ปัญจมี. ปุริสา  ปุริสมฺหา  ปุริสสฺมา ปุริเสหิ  ปุริเสภิ

ฉัฏฐี. ปุริสสฺส ปุริสาน�

สัตตมี. ปุริเส  ปุริสมฺหิ  ปุริสสฺมึ ปุริเสสุ
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มนสทฺทปทมาลา (ใจ)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. มโน มนา

อาลปนะ. เห  มน  มนา เห  มนา

ทุติยา. มน� มเน

ตติยา. มนสา  มเนน มเนหิ  มเนภิ

จตุตถี. มนโส  มนสฺส มนาน�

ปัญจมี. มนา  มนมฺหา  มนสฺมา มเนหิ  มเนภิ

ฉัฏฐี. มนโส  มนสฺส มนาน�

สัตตมี. มนสิ  มเน  มนมฺหิ  มนสฺมึ มเนสุ
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สตฺถุสทฺทปทมาลา (พระศาสดา, ครู)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. สตฺถา  สตฺถาโร

อาลปนะ. โภ  สตฺถ  สตฺถา    ภวนฺโต  สตฺถาโร

ทุติยา. สตฺถาร�  สตฺถาเร  สตฺถาโร

ตติยา. สตฺถารา  สตฺถุนา  สตฺถาเรหิ  สตฺถาเรภิ

จตุตถี. สตฺถุ  สตฺถุโน  สตฺถุสฺส  สตฺถาราน�  สตฺถาน�

ปัญจมี. สตฺถารา  สตฺถาเรหิ  สตฺถาเรภิ

ฉัฏฐี. สตฺถุ  สตฺถุโน  สตฺถุสฺส  สตฺถาราน�  สตฺถาน�

สัตตมี. สตฺถริ  สตฺถาเรสุ
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สพฺพญฺญูสทฺทปทมาลา (พระสัพพัญญูพุทธเจ้า)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. สพฺพญฺญู สพฺพญฺญู  สพฺพญฺญุโน

อาลปนะ. โภ  สพฺพญฺญุ โภนฺโต  สพฺพญฺญู  สพฺพญฺญุโน

ทุติยา. สพฺพญฺญุ� สพฺพญฺญู  สพฺพญฺญุโน

ตติยา. สพฺพญฺญุนา สพฺพญฺญูหิ  สพฺพญฺญูภิ

จตุตถี. สพฺพญฺญุโน  สพฺพญฺญุสฺส สพฺพญฺญูน�

ปัญจมี. สพฺพญฺญุนา สพฺพญฺญุมฺหา สพฺพญฺญุสฺมา สพฺพญฺญูหิ  สพฺพญฺญูภิ

ฉัฏฐี. สพฺพญฺญุโน  สพฺพญฺญุสฺส สพฺพญฺญูน�

สัตตมี. สพฺพญฺญุมฺหิ  สพฺพญฺญุสฺมึ สพฺพญฺญูสุ
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มาตุสทฺทปทมาลา (มารดา)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. มาตา มาตโร

อาลปนะ. โภติ  มาต  มาตา โภติโย  มาตโร

ทุติยา. มาตร� มาตเร  มาตโร

ตติยา. มาตรา  มาตุยา  มตฺยา มาตเรห ิ- ภ,ิ  มาตูห ิ- ภ,ิ  มาตุห ิ- ภิ

จตุตถี. มาตุ  มาตุสฺส  มาตุยา มาตราน�  มาตาน�  มาตูน�  มาตุน�

ปัญจมี. มาตรา  มาตุยา มาตเรห ิ- ภ,ิ  มาตูห ิ- ภ,ิ  มาตุห ิ- ภิ

ฉัฏฐี. มาตุ  มาตุสฺส  มาตุยา มาตราน�  มาตาน�  มาตูน�  มาตุน�

สัตตมี. มาตริ มาตเรสุ  มาตูสุ  มาตุสุ
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ตุมฺหสทฺทปทมาลา (ท่าน, เธอ, คุณ)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. ตฺว�  ตุว� ตุมฺเห  โว

ทุติยา. ตว�  ต�  ตฺว�  ตุว� ตุมฺหาก�  ตุมฺเห  โว

ตติยา. ตยา  ตฺวยา  เต ตุมฺเหหิ  ตุมฺเหภิ  โว

จตุตถี. ตุมฺห�  ตว  ตุยฺห�  เต ตุมฺห�  ตุมฺหาก�  โว

ปัญจมี. ตยา ตุมฺเหหิ  ตุมฺเหภิ

ฉัฏฐี. ตุมฺห�  ตว  ตุยฺห�  เต ตุมฺห�  ตุมฺหาก�  โว

สัตตมี. ตยิ  ตฺวยิ ตุมฺเหสุ
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อมฺหสทฺทปทมาลา (ข้าพเจ้า, ผม, ดิฉัน)

วิภัตต ิ เอกวจนะ     พหุวจนะ

ปฐมา. อห� มย�  อมฺเห  โน

ทุติยา. ม�  มม� อมฺหาก�  อมฺเห  โน

ตติยา. มยา  เม อมฺเหหิ  อมฺเหภิ  โน

จตุตถี. อมฺห�  มม  มยฺห�  มม�  เม อมฺห�  อมฺหาก�  อสฺมาก�  โน

ปัญจมี. มยา   อมฺเหหิ  อมฺเหภิ

ฉัฏฐี. อมฺห�  มม  มยฺห�  มม�  เม อมฺห�  อมฺหาก�  อสฺมาก�  โน

สัตตมี. มยิ อมฺเหสุ
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   ๑.  วัตตมานาวิภัตติ แปลว่า “...อยู่, ย่อม..., จะ...”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท    
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม ติ อนฺติ เต อนฺเต นาม
มัชฌิม สิ ถ เส วฺเห ตุมฺห
อุตตม มิ ม เอ มฺเห อมฺห

   ๒.  ปัญจมีวิภัตติ  แปลว่า “จง..., ...เถิด, ขอจง...”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท  
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม ตุ อนฺตุ ต� อนฺต� นาม
มัชฌิม หิ ถ สฺสุ วฺโห ตุมฺห
อุตตม  มิ ม  เอ อามเส อมฺห 

   ๓.  สัตตมีวิภัตติ แปลว่า “พึง..., ควร...”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท   
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม เอยฺย เอยฺยุ� เอถ เอร� นาม
มัชฌิม เอยฺยาสิ เอยฺยาถ เอโถ เอยฺยาวฺโห ตุมฺห
อุตตม เอยฺยามิ เอยฺยาม  เอยฺย� เอยฺยามฺเห อมฺห

วิภัตติ
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  ๔.  ปโรกขาวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท    
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม อ อุ ตฺถ เร นาม
มัชฌิม เอ ตฺถ ตฺโถ วฺโห ตุมฺห
อุตตม อ� มฺห อึ มฺเห อมฺห

  ๕.  หิยยัตตนีวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว” มี อ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท  
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม อา อู ตฺถ ตฺถุ� นาม
มัชฌิม โอ ตฺถ  เส วฺห� ตุมฺห
อุตตม  อ� มฺหา อึ มฺหเส อมฺห 

  ๖.  อัชชตนีวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว” มี อ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท   
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม อี อุ� อา อู นาม
มัชฌิม โอ ตฺถ เส วฺห� ตุมฺห
อุตตม อึ มฺหา อ� มฺเห อมฺห

วิภัตติ (ต่อ)
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  ๗.  ภวิสสันตีวิภัตติ  แปลว่า “จัก...”
                    ปรัสสบท              อัตตโนบท    
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม สฺสติ สฺสนฺติ สฺสเต สฺสนฺเต นาม
มัชฌิม สฺสสิ สฺสถ  สฺสเส สฺสวฺเห ตุมฺห
อุตตม สฺสามิ สฺสาม สฺส� สฺสามฺเห อมฺห

  ๘.  กาลาติปัตติวิภัตติ แปลว่า “จัก...แล้ว” มี อ อาคมหน้าธาตุ 
    แปลว่า “จักได้...แล้ว”

                    ปรัสสบท              อัตตโนบท  
บุรุษ เอก.        พหุ. เอก.         พหุ.        โยค

ปฐม สฺสา สฺส�สุ สฺสถ สฺสิสุ นาม
มัชฌิม สฺเส สฺสถ สฺสเส สฺสวฺเห ตุมฺห
อุตตม  สฺส� สฺสามฺหา  สฺสึ สฺสามฺหเส อมฺห 

  

วิภัตติ (ต่อ)
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ตัทธิต
ตัทธิตว่าโดยประเภทใหญ่ๆ มี ๓ ประเภท คือ
(๑)  สามัญญวุตติตัทธิต คือตัทธิตทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น ๕ ประการ คือ
 ๑.๑ อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับโคตร ตระกูล เหล่ากอ บุตร มีปัจจัย  
  ๙ ตัว คือ  ณ, ณายน, ณาน, เณยฺย, ณิ, ณิก, ณฺย, ณว และ เณร ปัจจัย
 ๑.๒ สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต ตัทธิตที่มีอรรถสังสัฏฐะ (ระคน) เป็นต้น  
  มีปัจจัย ๑๘ ตัว คือ ณิก, ณ, เณยฺย, อิม, อิย, อิก, กิย, ย, ณฺย, กณฺ, ตา, อายิตตฺต,    
  ล, อาลุ, ก, ตฺตก, วนฺตุ และ มย ปัจจัย
 ๑.๓ วิเสสตัทธิต  ตัทธิตที่ลงหลังคุณศัพท์ รูปส�าเร็จท�าหน้าที่เป็นคุณศัพท์ชั้นวิเศษ และ    
  อติวิเศษ มีปัจจัย ๕ ตัว คือ  ตร, ตม, อิสิก, อิย และ อิฏฺ ปัจจัย 
 ๑.๔  อัสสัตถิตัทธิต  ตัทธิตที่มี “อสฺส+อตฺถิ” หรือเรียกว่า “ตทัสสัตถิตัทธิต” มีปัจจัย ๑๒   
  ตัว คือ  วี, โส, อิล, ว, อาล, สี, อิก, อี, ร, วนฺตุ, มนฺตุ และ ณ ปัจจัย
 ๑.๕  สังขยาตัทธิต  ปัจจัยที่ลงในอรรถสังขยาตัทธิตมี ๖ ตัว  โดยเป็นปูรณสังขยา มีปัจจัย   
  ๕ ตัว คือ  ม, ถ, , ติย และ อี ปัจจัย แปลว่า “ที่...” และที่เป็นอเนกัตถสังขยามี
  ปัจจัย ๑ ตัว คือ ก ปัจจัย 
๒)  ภาวตัทธิต คือตัทธิตที่มี “ภาว”ศัพท์ แปลว่า “ความมี, ความเป็น” จะต้องสัมพันธ์กับบทที่
 มีฉัฏฐีวิภัตติเป็นที่สุดเสมอ ในภาวตัทธิตนี้ มีปัจจัย ๗ ตัว คือ ณฺย, ตฺต, ตา, ตฺตน, เณยฺย, ณ 
 และ กณฺ ปัจจัย 
(๓) อัพยยตัทธิต ปัจจัยที่ลงท้ายค�านามก็มี ท้ายสังขยาก็มี รูปส�าเร็จจะเป็น อัพยยศัพท์ (นิบาต) 
 ทั้งหมด จึงเรียกตัทธิตนี้ว่า อัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๑๐ ตัว คือ  กฺขตฺตุ�, ธา, ชฺฌ�, โส, ถา, ถตฺ  
 ตา, ถ�, ชฺช, ชฺชุ และ ตน ปัจจัย
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สมาส
สมาสว่าโดยอรรถมี ๔ ประเภท คือ
๑.  ปุพฺพปทตฺถปธานสมาส  คือ สมาสที่มีอรรถของบทหน้าเป็นประธาน ได้แก่ อัพยยีภาวสมาส 
เช่น ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาท� ในภายใน แห่งปราสาท ชื่อว่า อนฺโตปาสาท (ในภายในแห่ง
ปราสาท), นครสฺส สมีปํ อุปนคร� อ.ที่ใกล้ แห่งเมือง ชื่อว่า อุปนคร (ใกล้แห่งเมือง)
๒. อุตฺตรปทตฺถปธานสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทหลังเป็นประธาน ได้แก่ กัมมธารยสมาส, 
ทิคุสมาส และตัปปุริสสมาส
 ๒.๑  กัมมธารยสมาส เช่น มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส อ.ผู้ประเสริฐด้วย 
   อ.ผู้ประเสริฐนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มหาปุริส (บุรุษผู้ประเสริฐ) ใน  
   กัมมธารยสมาส ๙ ประเภทนั้น ยกเว้นวิเสสนุตตรบท วิเสสโนภยบท และ
   อุปมานุตตรบท ที่เหลือมีอรรถของบทหลังเป็นประธานทั้งหมด
 ๒.๒  ทิคุสมาส เช่น  ตโย  โลกา  ติโลก� อ.โลก ท. สาม ชื่อว่า ติโลก (โลกทั้งสาม)
 ๒.๓  ตัปปุริสสมาส เช่น ธมฺม� นิสฺสิโต ธมฺมนิสฺสิโต อ.ผู้อาศัยแล้ว ซึ่งธรรมชื่อว่า ธมฺมนิสฺสิต  
   (ผู้อาศัยธรรม)
๓. อุภยปทตฺถปธานสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบททั้งสองเป็นประธาน ได้แก่ ทวันทสมาส 
เช่น สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสน� อ.สมถะด้วย อ.วิปัสสนาด้วย ชื่อว่า สมถวิปสฺสน (สมถะ
และวิปัสสนา)
๔. อญฺญปทตฺถปธานสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน ได้แก่ พหุพพีหิสมาส เช่น 
กต� กิจฺจ� เยน สมเณน โสย� กตกิจฺโจ, สมโณ อ.กิจ อันพระสมณะใด กระท�าแล้ว มีอยู่ อ.พระสมณะ
นัน้ ชือ่ว่า กตกจฺิจ, ได้แก่พระสมณะ (ผูม้กีจิอนักระท�าแล้ว) ในตวัอย่างนี ้บทว่า “กตกจิโฺจ” เป็น
พหุพพีหิสมาส เป็นวิเสสนะ บทว่า “เยน” เป็นอัญญบท ส่วนบทว่า “สมโณ” เป็นอัญญปทัตถะ 
ท�าหน้าที่ เป็นประธาน (วิเสสยะ)


