
 

นาม 
นามศพัทน์ั้นแบ่งเป็น ๓ คือ นามนาม ๑ คุณนาม ๑ สัพพนาม ๑.  
นามท่ีเป็นช่ือของคน, สัตว,์ ท่ี, ส่ิงของ, เป็นนามนาม. นามนามน้ี  

แบ่งออกเป็น ๒ คือ สาธารณนาม ๑ อสาธารณนาม ๑.  
นามท่ีทัว่ไป แก่คน, สัตว,์ ท่ี, อ่ืนได ้เหมือนค าวา่ มนุสฺโส มนุษย ์ติรจฺฉาโน  

สัตวดิ์รัจฉาน นคร  เมือง เป็นตน้ เป็นสาธารณนาม.  
นามท่ีไม่ทัว่ไป แก่ส่ิงอ่ืน เหมือนค าวา่ ทีฆาว ุกมุารช่ือทีฆาวุ เอราวโณ ชา้งช่ือ เอราวณั สาวตฺถี เมือง

ช่ือสาวตัถีเป็นตน้ เป็นอสาธารณนาม.  
นามท่ีแสดงลกัษณะของนามนาม ส าหรับหมายใหรู้้วา่ นามนาม  

นั้น ดีหรือชัว่เป็นตน้ เป็นคุณนาม เหมือนค าวา่ ปญฺญวา มี  
ปัญญา ปุริโส บุรุษ ถือเอาความตามภาษาของเราวา่ บุรุษมีปัญญา  
ปุริโส เป็นนามนาม ปญฺญวา เป็นคุณนาม.  

คุณนามน้ีแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ ๑ วเิสส ๑ อติวเิสส ๑.  
คุณนามท่ีแสดงความดีหรือ ชัว่ เป็นปกติ เหมือนค าวา่ ปณฺฑิโต เป็นบณัฑิต ปาโป เป็นบาป ช่ือ

ปกติ.  
คุณนามท่ีแสดงความดีหรือชัว่ มากหรือนอ้ยกวา่ปกติ  

เหมือนค าวา่ ปณฺฑิตฺตโร เป็นบณัฑิตกวา่ ปาปตโร เป็นบาปกวา่  
ช่ือวเิสส.  

คุณนามท่ีแสดงความดีหรือชัว่มากท่ีสุดหรือนอ้ยท่ีสุด เหมือนค าวา่ ปณฺฑิตฺตโม เป็นบณัฑิตท่ีสุด 
ปาปตโม เป็นบาปท่ีสุด ช่ือ อติวเิสส.  

วเิสสนั้น ใช ้ตร อิย ปัจจยั ในตทัธิต ต่อปกติบา้ง ใชอุ้ปสัค อติ [ยิง่] น าหนา้บา้ง. อติวเิสส ใช ้ตม 
อิฏฺฐ ปัจจยั ในตทัธิต ต่อปกติบา้ง ใชอุ้ปสัคและนิบาต คือ อติวยิ [เกินเปรียบ] น าหนา้บา้ง. 

สัพพนาม เป็นช่ือส าหรับใชแ้ทนนามนาม ท่ีออกช่ือมาแลว้ เพื่อจะไม่ใหซ้ ้ า ๆ ซาก ๆ ซ่ึงไม่เพราะหู 
นามทั้ง ๓ นั้นตอ้งประกอบ ดว้ยลิงค ์วจนะ วภิตัติ. 

ลิงค ์



[๓๘] นามศพัท ์ในบาลีภาษานั้น ท่านแบ่งเป็นลิงค ์๓ คือ ปุ ลิงฺค   เพศชาย ๑, อิตฺถีลิงฺค   เพศหญิง ๑, นปุ สก
ลิงฺค   มิใช่เพศ ชาย มิใช่เพศหญิง ๑,  

นามนาม เป็นลิงคเ์ดียว คือจะเป็น ปุ ลิงค ์อิตถีลิงค ์หรือนปุ สกลิงค ์กอ็ยา่งเดียวบา้ง, เป็น ๒ ลิงค ์คือ 
ศพัทอ์นัเดียว มีรูปอยา่งเดียว เป็นไดท้ั้ง ๒ ลิงค ์หรือมูลศพัทเ์ป็น อนัเดียว เปล่ียนแต่สระท่ีสุด ใหแ้ปลกกนั 
พอเป็นเคร่ืองหมายให ้ต่างลิงคก์นับา้ง.  

คุณนามและสัพพนามเป็นไดท้ั้ง ๓ ลิงค ์ลิงคน์ั้น จดัตามสมมติของภาษาบา้ง ตามก าเนิดบา้ง ท่ีจดั
ตามสมมตินั้น เหมือนหน่ึงก าเนิดสตรี สมมุติใหเ้ป็นปุ ลิงค ์และของท่ีไม่มีวญิญาณสมมุติ ใหเ้ป็นปุ ลิงค ์
และอิตถีลิงค ์เหมือนค าวา่ ทาโร เมีย สมมุติ ใหเ้ป็นปุ ลิงค,์ ปเทโส ประเทศ สมมุติใหเ้ป็นปุ ลิงค,์ ภูมิ 
แผน่ดิน สมมุติใหเ้ป็นอิตถีลิงค,์ ท่ีจดัตามก าเนิดนั้น เหมือน ปุริโส ชาย เป็นปุ ลิงค,์ อิตฺถี หญิง เป็นอิตถีลิงค ์
เป็นตน้.  

ต่อไปน้ีจะแสดงอุทาหรณ์ ศพัทท่ี์เป็นลิงคเ์ดียว ๒ ลิงค ์๓ ลิงค ์พอเป็นตวัอยา่ง. 
[๓๙] นามนามเป็นลิงคเ์ดียว 
ปุํ ลงิค์     อติถีลงิค์            นปุํ สกลงิค์  

    อมโร  เทวดา     อจฺฉรา      นามอปัสร        องฺค   องค ์ 
    อาทิจฺโจ       พระอาทิตย ์       อาภา                  รัศมี                              อารมฺมณ      อารมณ์  
    อินฺโท          พระอินทร์         อิทฺธิ                    ฤทธ์ิ                             อิณ                หน้ี  
    อีโส             คนเป็นใหญ่       อีสา                    งอนไถ                         อีริณ              ทุ่งนา  
    อุทธิ             ทะเล                  อุฬุ                      ดาว                              อุทก              น ้า  
    เอรณฺโฑ      ตน้ละหุ่ง            เอสิกา                 เสาระเนียด                  เอฬาลุก          ฟักเหลือง  
   โอโฆ            หว้งน ้า               โอชา                 โอชา                            โอก                น ้า  
   กณฺโณ          หู                         กฏิ                    สะเอว                           กมฺม               กรรม  
   จนฺโท            พระจนัทร์          จม ู                    เสนา                             จกฺข ุ             นยันต์า  
    ตรุ               ตน้ไม ้                 ตารา                  ดาว                               เตล                น ้ามนั  
   ปพฺพโต        ภูเขา                    ปภา                   รัศมี                              ปณฺณ              ใบไม ้ 
   ยโม               พระยม                ยาคุ                   ขา้วตม้                          ยาน                 ยาน 
 



 
 

นามนามศพัทเ์ดียว มีรูปอยา่งเดียว เป็น ๒ ลิงค ์
ปํุลงิค์      นปํุสกลงิค์    คาํแปล  
อกฺขโร     อกฺขร      อกัษร  
อคาโร      อคาร      เรือน  
อุตุ      อุตุ     ฤดู  
ทิวโส      ทิวส      วนั  
มโน      มน      ใจ  
ส วจฺฉโร     ส วจฺฉร     ปี  

นามนามมีมูลศพัทเ์ป็นอยา่งเดียว เปล่ียนแต่สระท่ีสุด เป็น ๒ ลิงค ์
ปุงลงิค์     อติถลีงิค์    คาํแปล  
อรหา หรือ อรห     อรหนฺตี    พระอรหนัต ์ 
อาชีวโก     อาชีวกิา    นกับวช  
อุปาสโก     อุปาสิกา    อุบาสก, อุบาสิกา  
กมุาโร      กมุารี หรือ กมุาริกา   เดก็  
ขตฺติโย     ขตฺติยานี หรือ ขตฺติยา   กษตัริย ์ 
โคโณ      คาว ี    โค  
โจโร      โจรี     โจร  
ญาตโก     ญาติกา    ญาติ 
ตรุโณ      ตรุณี     ชายหนุ่ม, หญิงสาว  
เถโร      เถรี     พระเถระ, พระเถรี  
ทารโก      ทาริกา     เดก็ชาย, เดก็หญิง  
เทโว      เทวี   พระเจา้แผน่ดิน พระราชเทว ี 
นโร      นารี     คน (ชาย - หญิง)  



ปริพฺพาชโก     ปริพฺพาชิกา   นกับวช (ชาย - หญิง)  
ภิกฺข ุ     ภิกฺขนีุ     ภิกษุ, ภิกษุณี  
ภว        โภตี     ผูเ้จริญ  
มนุสฺโส     มนุสฺสี     มนุษย ์(ชาย - หญิง)  
ยกฺโข      ยกฺขินี     ยกัษ,์ ยกัษิณี  
ยวุา      ยวุตี     ชายหนุ่ม, หญิงสาว  
ราชา      ราชินี    พระเจา้แผน่ดิน พระราชินี  
สขา      สขี     เพื่อน (ชาย - หญิง)  
หตฺถี      หตฺถินี     ชา้งพลาย, ชา้งพงั  

คุณนามเป็น ๓ ลิงค ์
ปุํ ลงิค์    อติถีลงิค์   นปุํ สกลงิค์   คาํแปล  

       กมฺมกาโร                        กมฺมการินี                       กมฺมการ                   ท าการงาน  
                      คุณวา                             คุณวตี                              คุณว                            มีคุณ  
                     จณฺโฑ                             จณฺฑา                              จณฺฑ                           ดุร้าย  
                      เชฎฺโฐ                             เชฏฺฐา                              เชฏฺฐ                       เจริญท่ีสุด  
                       ตาโณ                             ตาณา                                ตาณ                         ตา้นทาน  
                         ถิโร                                 ถิรา                                  ถิร                               มัน่  
                       ทกฺโข                              ทกฺขา                                ทกฺข                             ขยนั  
                      ธมฺมิโก                            ธมฺมิกา                             ธมฺมิก                       ตั้งในธรรม  
                        นาโถ                              นาถา                                 นาถ                           ท่ีพึ่ง  
                        ปาโป                              ปาปา                                 ปาป                            บาป  
                         โภคี                               โภคินี                                 โภคิ                          มีโภคะ  
                        มติมา                              มติมตี                                 มติม                        มีความคิด  
                         ลาภี                                ลาภินี                                 ลาภิ                          มีลาภ  

สทฺโธ                             สทฺธา                                 สทฺธ                          มีศรัทธา. 

วจนะ 



ค าพดูในบาลีภาษา จดัเป็น วจนะ ๒ คือ เอกวจน  ค าพดูส าหรับออกช่ือของส่ิงเดียว ๑ พหุวจน  ค าพดู
ส าหรับออกช่ือ ของมากกวา่ส่ิงเดียว คือ ตั้งแต่ ๒ ส่ิงข้ึนไป ๑, วจนะ ทั้ง ๒ น้ี มี  
เคร่ืองหมายใหแ้ปลกกนัท่ีทา้ยศพัท์ เหมือนค าวา่ ปุริโส ชายคนเดียว เป็นเอกวจนะ ปุริสา ชายหลายคน เป็น
พหุวจนะ. 
 
 

วภิตัติ 
ค าพดูท่ีท่านจดัเป็นลิงคแ์ละวจนะดงัน้ีนั้น ตอ้งอาศยั วภิตัติช่วยอุปถมัภ ์   วภิตัตินั้นมี ๑๔ ตวั 

แบ่งเป็นเอกวจนะ ๗ พหุวจนะ ๗ ดงัน้ี :-  
เอกวจนะ      พหุวจนะ  

ปฐมา ท่ี ๑        สิ          โย  
ทุติยา ท่ี ๒                        อ                                                                      โย  

             ตติยา ท่ี ๓       นา             หิ  
จตุตฺถี ท่ี ๔        ส               น  
ปญฺจมี ท่ี ๕        สมา                                                                  หิ  
ฉฏฺฐี ท่ี ๖        ส            น   
สตฺตมี ท่ี ๗       สฺมึ                                                                     สุ 
ปฐมาวภิตัติท่ีตน้นั้น แบ่งเป็น ๒ เป็น ลิงฺคตฺโถ หรือ กตฺตา ท่ีเป็นตวัประธานอยา่ง ๑ เป็น อาลปน  

ค าส าหรับร้องเรียกอยา่ง ๑. 

"อายตนิบาต" 
เอกวจนะ      พหุวจนะ  

ปฐมา ท่ี ๑ –   อ. (อนัวา่)     อ.  ท. (อนัวา่ ท.)  
ทุติยา ท่ี ๒  ซ่ึง        สู่      ซ่ึง - ท.    สู่ - ท.  

 ยงั      ส้ิน.      ยงั - ท.    ส้ิน - ท.  
ตติยา ท่ี ๓         ดว้ย   โดย      ดว้ย - ท. โดย - ท.  
                          อนั     ตาม      อนั - ท.   ตาม - ท.  



                         เพราะ  มี.      เพราะ - ท.   มี - ท.  
จตุตฺถี ท่ี ๔   แก่     เพื่อ    ต่อ.      แก่ - ท.  เพื่อ - ท.   ต่อ - ท.  
ปญฺจมี ท่ี ๕       แต่     จาก      แต่ - ท.  จาก - ท.  

กวา่    เหตุ.      กวา่ - ท.   เหตุ - ท. 
ฉฏฺฐี ท่ี ๖  แห่ง   ของ   เม่ือ.      แห่ง - ท.  ของ - ท.  เม่ือ - ท.  
สตฺตมี ท่ี ๗      ใน ใกล ้   ท่ี         ใน - ท. ใกล ้- ท. ท่ี - ท. 

คร้ันเม่ือ ในเพราะ.     คร้ันเม่ือ - ท. ในเพราะ - ท.  
อาลปนะ  แน่ะ   ดูก่อน    ขา้แต่.    แน่ะ - ท.   ดูก่อน - ท.   ขา้แต่ - ท. 

การันต ์
สระท่ีสุดแห่งศพัท ์เรียกวา่ การันต.์ ในปุ ลิงคมี์การันต ์๕ คือ อ อิ อี อุ อู. ในอิตถีลิงคมี์  

การันต ์๕ คือ อา อิ อี อุ อู. ในนปุ สกลิงคมี์การันต ์๓ คือ อ อิ อุ. จะแจกปุ ลิงคก่์อน แลว้จึงจะแจกอิตถีลิงค์
และนปุ สกลิงค ์เป็นล าดบัไป. 

อ การันต์ ในปุํ ลงิค์แจกอย่าง ปุริส [บุรุษ] ดังนี ้
เอกวจน       พหุวจน   

ป.   ปุริโส       ปุริสา  
ทุ.   ปุริส        ปุริเส  
ต.   ปุริเสน      ปุริเสหิ ปุริเสภิ  
จ.   ปุริสสฺส ปุริสาย ปุริสตฺถ     ปุริสาน   
ปญฺ.   ปุริสสฺมา ปุริสมฺหา ปุริสา    ปุริเสหิ ปุริเสภิ  
ฉ.   ปุริสสฺส      ปุริสาน   
ส.   ปุริสสฺมึ ปุริสมฺหิ ปุริเส    ปุริเสสุ  
อา.   ปุริส       ปุริสา 

อ ิการันต์ ในปุํ ลงิค์ แจกอย่าง มุนิ [ผู้รู้] ดังนี ้
เอกวจน      พหุวจน  

ป.   มุนิ       มุนโย มุนี  
ทุ.   มุนึ       มุนโย มุนี  



ต.   มุนินา       มุนีหิ มุนีภิ  
จ.   มุนิสฺส มุนิโน      มุนีน   
ปญฺ.   มุนิสฺมา มุนิมฺหา     มุนีหิ มุนีภิ  
ฉ.   มุนิสฺส มุนิโน      มุนีน   
ส.   มุนิสฺมึ มุนิมฺหิ      มุนิสุ  
อา.   มุนิ       มุนโย มุนี   

 
 
 
 

อ ีการันต์ ในปุํ ลงิค์ แจกอย่าง เสฏฺฐี [เศรษฐี]ดังนี ้
เอกวจน       พหุวจน  

ป.    เสฏฺฐี       เสฏฺฐิโน    เสฏฺฐี  
ทุ.   เสฏฺฐึ  เสฏฺฐิน       เสฏฺฐิโน    เสฏฺฐี  
ต.   เสฏฺฐินา      เสฏฺฐีหิ     เสฏฺฐีภิ  
จ.   เสฏฺฐิสฺส  เสฏฺฐิโน    เสฏฺฐีน   
ปญฺ.   เสฏฺฐิสฺมา  เสฏฺฐิมฺหา     เสฏฺฐีหิ    เสฏฺฐีภิ  
ฉ.   เสฏฺฐิสฺส  เสฏฺฐิโน     เสฏฺฐีน   
ส.   เสฏฺฐิสฺมึ  เสฏฺฐิมฺหิ     เสฏฺฐีสุ  
อา.   เสฏฺฐิ       เสฏฺฐิโน    เสฏฺฐี 

อ ุการันต์ ในปุํ ลงิค์ แจกอย่าง ครุ [ครู] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   ครุ       ครโว  ครู  
ทุ.   ครุ        ครโว  ครู  
ต.   ครุนา       ครูหิ  ครูภิ  
จ.   ครุสฺส  ครุโน      ครูน   



ปญฺ.   ครุสฺมา  ครุมฺหา     ครูหิ  ครูภิ  
ฉ.   ครุสฺส  ครุโน      ครูน   
ส.   ครุสฺมึ  ครุมฺหิ      ครูสุ  
อา.   ครุ       ครเว  ครโว



อู การันต์ ในปุํ ลงิค์ แจกอย่าง วญฺิญู [ผู้รู้วเิศษ] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   วญฺิญู       วญฺิญุโน  วญฺิญู  
ทุ.   วญฺิญุ        วญฺิญุโน  วญฺิญู  
ต.   วญฺิญุนา      วญฺิญูหิ  วญฺิญูภิ  
จ.   วญฺิญุสฺส  วญฺิญุโน    วญฺิญูน   
ปญฺ.   วญฺิญุสฺมา  วญฺิญุมฺหา    วญฺิญูหิ  วญฺิญูภิ  
ฉ.   วญฺิญุสฺส  วญฺิญุโน    วญฺิญูน  
ส.   วญฺิญุสฺมึ  วญฺิญุมฺหิ    วญฺิญูสุ  
อา.   วญฺิญุ       วญฺิญุโน  วญฺิญู 

อา การันต์ ในอติถีลงิค์ แจกอย่าง กญฺญา [นางสาว น้อย] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   กญฺญา       กญฺญาโย  กญฺญา  
ทุ.   กญฺญ        กญฺญาโย  กญฺญา  
ต.   กญฺญาย      กญฺญาหิ  กญฺญาภิ  
จ.   กญฺญาย      กญฺญาน   
ปญฺ.   กญฺญาย      กญฺญาหิ  กญฺญาภิ  
ฉ.   กญฺญาย      กญฺญาน  
สฺ   กญฺญาย  กญฺญาย      กญฺญาสุ  
อา.   กญฺเญ       กญฺญาโย  กญฺญา 

อ ิการันต์ ในอติถีลงิค์ แจกอย่าง รตฺติ [ราตรี] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   รตฺติ       รตฺติโย  รตฺตี  
ทุ.   รตฺตึ        รตฺติโย  รตฺตี  
ต.   รตฺติยา       รตฺตีหิ   รตฺตีภิ  
จ.   รตฺติยา       รตฺตีน   
ปญฺ.   รตฺติยา   รตฺยา     รตฺตีหิ   รตฺตีภิ  
ฉ.   รตฺติยา       รตฺตีน   



ส.   รตฺติยา    รตฺติย    รตฺย       รตฺตีสุ  
อา.   รตฺติ       รตฺติโย   รตฺตี 

อ ีการันต์ ในอติถีลงิค์ แจกอย่าง นารี [นาง] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   นารี       นาริโย   นารี  
ทุ.   นารึ  นาริย        นาริโย   นารี  
ต.   นาริยา       นารีหิ   นารีภิ  
จ.   นาริยา      นารีน   
ปญฺ.   นาริยา       นารีหิ   นารีภิ  
ฉ.   นาริยา       นารีน  
สฺ   นาริยา  นาริย        นารีสุ  
อา.   นาริ       นาริโย   นารี 

อ ุการันต์ ในอติถีลงิค์ แจกอย่าง รชฺชุ [เชือก] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   รชฺชุ       รชฺชุโย  รชฺชู  
ทุ.   รชฺชุ        รชฺชุโย  รชฺชู  
ต.   รชฺชุยา       รชฺชูหิ   รชฺชูภิ  
จ.   รชฺชุยา       รชฺชูน   
ปญฺ.   รชฺชุยา       รชฺชูหิ   รชฺชูภิ  
ฉ.   รชฺชุยา       รชฺชูน   
ส.   รชฺชุยา   รชฺชุย       รชฺชูสุ  
อา.   รชฺชุ       รชฺชุโย  รชฺชู 

อู การันต์ ในอติถีลงิค์ แจกอย่าง วธู [หญิงสาว] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   วธู       วธุโย  วธู  
ทุ.   วธุ        วธุโย  วธู  
ต.   วธุยา       วธูหิ  วธูภิ  
จ.   วธุยา       วธูน   



ปญฺ.   วธุยา       วธูหิ  วธูภิ  
ฉ.   วธุยา       วธูน   
ส.   วธุยา  วธุย        วธูสุ  
อา.   วธุ       วธุโย  วธู 

อ การันต์ ในนปุํ สกลงิค์ แจกอย่าง กลุ ตระกูล ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   กลุ        กลุานิ  
ทุ.   กลุ        กลุานิ  
ต.   กเุลน       กเุลหิ  กเุลภิ  
จ.   กลุสฺส  กลุาย  กลุตฺถ      กลุาน   
ปญฺ.   กลุสฺมา  กลุมฺหา  กลุา     กเุลหิ กเุลภิ  
ฉ.   กลุสฺส       กลุาน   
ส.   กลุสฺมึ    กลุมฺหิ    กเุล     กเุลสุ  
อา.   กลุ       กลุานิ 

อ ิการันต์ ใน นปุงสกลงิค์ แจกอย่าง อกฺขิ [นัยน์ ตา] ดังนี ้
เอก.       พหุ.  

ป.   อกฺขิ       อกฺขีนิ  อกฺขี  
ทุ.   อกฺขึ       อกฺขีนิ  อกฺขี  
ต.   อกฺขินา      อกฺขีหิ  อกฺขีภิ  
จ.   อกฺขิสฺส  อกฺขิโน    อกฺขีน   
ปญฺ.   อกฺขิสฺมา  อกฺขิมฺหา    อกฺขีหิ  อกฺขีภิ  
ฉ.   อกฺขิสฺส  อกฺขิโน    อกฺขีน   
ส.   อกฺขิสฺมึ  อกฺขิมฺหิ    อกฺขีสุ  
อา.   อกฺขิ       อกฺขีนิ  อกฺขี 

 
 
 
 



อ ุการันต์ ในนปุํ สกลงิค์ แจกอย่าง วตฺถุ [พสัดุ ดังนี ้
 

เอก.       พหุ.  
ป.    วตฺถุ       วตฺถูนิ  วตฺถู  
ทุ.    วตฺถุ         วตฺถูนิ  วตฺถู  
ต.    วตฺถุนา      วตฺถูหิ  วตฺถูภิ  
จ.   วตฺถุสฺส  วตฺถุโน    วตฺถูน   
ปญฺ.   วตฺถุสฺมา  วตฺถุมฺหา    วตฺถูหิ  วตฺถูภิ  
ฉ.    วตฺถุสฺส  วตฺถุโน    วตฺถูน   
ส.    วตฺถุสฺมึ  วตฺถุมฺหิ    วตฺถูสุ  
อา.    วตฺถุ        วตฺถูนิ  วตฺถู 

 




