
 

ใบความรู้ที่ ๓ 

เร่ือง ค าสมาส-สนธิ 
 
 

 

ค าสมาส 
 

            ค  าสมาส คือ รูปลกัษณ์ของการสร้างค าข้ึนใหม่โดยน าแบบวธีิของภาษาบาลี 
สันสกฤตมาใชเ้พื่อสร้างค าไทยใหมี้ใชอ้ยา่งหลากหลาย (จงจิต นิมมานนรเทพ,   
๒๕๕๑,  หนา้ ๙๒) 
  

 
๑. เป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลี-สันสกฤตเท่านั้น ค  าท่ีมาจากภาษาอ่ืน ๆ น ามา  

ประสมกนัไม่นบัเป็นค าสมาส  
ตวัอยา่งค าสมาส  บาลี + บาลี  อคัคีภยั  วาตภยั  โจรภยั  อริยสัจ  ขตัติยมานะ  บุคคล 
สันสกฤต + สันสกฤต  แพทยศาสตร์   วรีบุรุษ  วรีสตรี  สังคมวทิยา  ศิลปกรรม   
บาลี + สันสกฤต,  สันสกฤต + บาลี  หตัถศึกษา  นาฎศิลป์   สัจธรรม   สามญัศึกษา  

 
 

    ๒. ค  าท่ีรวมกนัแลว้ไม่เปล่ียนแปลงรูปค าแต่อยา่งใด เช่น  
    วฒัน + ธรรม  =  วฒันธรรม       กาฬ + ปักษ ์ =  กาฬปักษ ์
    สาร + คดี  =  สารคดี        ทิพย + เนตร  =  ทิพยเนตร 
    พิพิธ + ภณัฑ ์ = พิพิธภณัฑ ์    โลก + บาล = โลกบาล 
     เสรี + ภาพ  =  เสรีภาพ     สังฆ + นายก  =  สังฆนายก  
      
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ตัวอย่างคำ


         

           ๓. ค าสมาสเม่ือออกเสียงตอ้งต่อเน่ืองกนั  เช่น  
     ภูมิศาสตร์  อ่านวา่  พ-ูมิ-สาด 
     เกียรติประวติั  อ่านวา่  เกียด-ติ-ประ-หวดั 
     เศรษฐการ อ่านวา่ เสด-ถะ-กาน  
     รัฐมนตรี อ่านวา่ รัด-ถะ-มน-ตรี 
     เกตุมาลา อ่านวา่ เก-ตุ-มา-ลา  
 
  
 
          ๔. ค าท่ีน ามาสมาสกนัแลว้ความหมายหลกัอยูท่ี่ค  าหลงั ส่วนความหมายรอง 
     จะอยูข่า้งหนา้  เช่น  
 ยทุธ (รบ) + ภูมิ (แผน่ดิน, สนาม)   = ยทุธภูมิ (สนามรบ) 
     หตัถ (มือ) + กรรม (การงาน)  =  หตัถกรรม (งานฝีมือ)  
     คุรุ (ครู) + ศาสตร์ (วชิา)    =  คุรุศาสตร์ (วชิาครู)  
     สุนทร (งาม ไพเราะ) + พจน ์(ค  ากล่าว) =  สุนทรพจน ์(ค  ากล่าวท่ีไพเราะ)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        หลกัสังเกตค าสมาสในภาษาไทย  
 

 

    ๑. เกิดจากค ามูลตั้งแต่สองค าข้ึนไป 
    ๒. เป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้น เช่น กาฬพกัตร์    
ภูมิศาสตร์ ราชธรรม บุตรทาน อกัษรศาสตร์ อรรถคดี ฯลฯ 
    ๓. พยางคสุ์ดทา้ยของค าหนา้ หากมีสระ อะ หรือมีตวัการันตอ์ยู ่ใหย้บุตวันั้นออก 
(ยกเวน้ค าบางค า เช่น กิจจะลกัษณะ เป็นตน้) 
    ๔. แปลความจากหลงัมาหนา้ เช่น ราชบุตร แปลวา่ บุตรของพระราชา,  เทวบญัชา 
แปลวา่ ค  าสั่งของเทวดา,  ราชการ แปลวา่ งานของพระเจา้แผน่ดิน 
   ๕. ส่วนมากออกเสียงพยางคท์า้ยของค าหนา้ แมจ้ะไม่มีรูปสระก ากบัอยู ่โดยจะใช้
เสียง อะ  อิ และ อุ (เช่น เทพบุตร) แต่บางค ากไ็ม่ออกเสียง เช่น สมยันิยม
สมุทรปราการ 
   ๖. ค าบาลีสันสกฤตท่ีมีค  าวา่ พระ ซ่ึงกลายเสียงมาจากบาลีสันสกฤต กถื็อว่าเป็น
ค าสมาส  เช่น พระกร พระจนัทร์ 
   ๗. ส่วนใหญ่จะลงทา้ยว่า ศาสตร์ กรรม ภาพ ภยั ศึกษา ศิลป์ วิทยา  เช่น 
ศึกษาศาสตร์ ทุกขภาพ จิตวทิยา 
   ๘. อ่านออกเสียงระหวา่งค า เช่น 

 

  
  
  
 
 
 
 

  ๙. ค าท่ีมีค  าเหล่าน้ีอยูด่ว้ย มกัจะเป็นค าสมาส เช่น  การ กร กรรม คดี ธรรม บดี ภยั   
ภณัฑ ์ภาพ ลกัษณ์ วทิยา ศาสตร์    

ประวตัิศาสตร์ อ่านว่า ประ–หวดั–ติ–สาด 
นิจศีล อ่านวา่ นิด–จะ–สีน 
ไทยธรรม อ่านวา่ ไทย–ยะ–ท า 
อทุกศาสตร์ อ่านวา่ อุ–ทก–กะ–สาด 
อรรถรส อ่านวา่ อดั–ถะ–รด 
จุลสาร อ่านวา่ จุน–ละ–สาน 



 
          ข้อสังเกต 
 
 
 

 
    ๑. ไม่ใช่ค  าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด เช่น 

เทพเจา้ (เจา้ เป็นค าไทย)  
  ผลไม ้ (ไม ้เป็นค าไทย)  
  พระโทรน (โทรน เป็นค าองักฤษ)  
  บายศรี (บาย เป็นค าเขมร) 

 
 
 
 

 

    ๒. ค  าท่ีไม่สามารถแปลความจากหลงัมาหนา้ไดไ้ม่ใช่ค  าสมาส เช่น  
ประวติัวรรณคดี แปลวา่ ประวติัของวรรณคดี 
นายกสมาคม แปลวา่ นายกของสมาคม 
วพิากษว์จิารณ์ แปลวา่ การวพิากษแ์ละการวจิารณ์ 

 
 
 
 

     ๓. ค  าสมาสบางค าไม่ออกเสียงสระตรงพยางคข์องค าหนา้ เช่น 
ปรากฏ อ่านวา่ ปรา–กด–กาน 
สุภาพบุรุษ อ่านวา่ สุ–พาบ–บุ–หรุด 
สุพรรณบุรี อ่านวา่ สุ–พนั–บุ–รี 
สามญัศึกษา อ่านวา่ สา–มนั–สึก–สา 

 
 



 

 

 

              ทบทวน 

 

ค าสมาส 
 
 

สมาส คือ วธีิการผสมค าของภาษาบาลีและสันสกฤต 
ไทยไดน้ ามาดดัแปลงเป็นวธีิการสมาสแบบไทย 

 
 
 
 

           ลกัษณะของค าสมาสเป็นดังนี ้
 
 

 
                            ๑. เป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลี–สันสกฤตเท่านั้น 

  
         ๒. ค าท่ีรวมกนัแลว้ไม่เปล่ียนแปลงรูปค าแต่อยา่งใด 
 
                                              ๓. ค าสมาสเม่ือออกเสียงตอ้งต่อเน่ืองกนั   
        
        ๔. ค  าท่ีน ามาสมาสกนัแลว้ความหมายหลกัอยูท่ี่ค  าหลงั                อ๋อ! อยา่งน้ีน่ีเอง    
             ส่วนความหมายรองจะอยูข่า้งหนา้ 

 


