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ประโยค ป.ธ. ๓ 
สัมพันธไทย 

สอบ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 เถโรป  สการณํ  สอุปมํ  กตฺวา  ตเทว  กมฺมฏานํ  อาจิกฺขิ  ฯ  โส  ปุนป  
อาคนฺตฺวา  กมฺมฏานสฺส  อสมฺปชฺชนภาวํ  กเถสิ  ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  การโก  
ภกิขฺ ุ อตฺตนิ  วชิชฺมาเน  กามฉนฺทาทโย   วชิชฺมานาติ  อวิชชฺมาเน   อวชิชฺมานาติ 
จ  ชานาติ  อยฺจาป  ภิกฺขุ  การโก  โน  อการโก   ปฏิปนฺโน  โน  อปฺปฏิปนฺโน   
อหํ  ปเนตสฺส  อชฺฌาสยํ  น  ชานามิ  พุทฺธเวเนยฺโย  เอโส  ภวิสฺสตีติ  ตํ  อาทาย  
สายณฺหสมเย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  อยํ  ภนฺเต  มม  สทฺธิวิหาริโก   อิมสฺส  
มยา  อิมินา  การเณน  อิทํ   นาม  กมฺมฏานํ  ทินฺนนฺติ  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ   
อาโรเจสิ  ฯ 
 อถ  นํ  สตฺถา  อาสยานุสยาณํ  นาเมตํ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
ทสสหสฺสโลกธาตํุ  อุนฺนาเทตฺวา  สพฺพฺุตํ  ปตฺตานํ  พุทฺธานํเยว  โหตีติ   
วตฺวา  กตรกุลา  นุ  โข  เอส  ปพฺพชิโตติ  อาวชฺชนฺโต  สุวณฺณการกุลาติ  ตฺวา  
อตีเต  อตฺตภาเว  โอโลเกนโฺต  ตสฺส  สุวณฺณการกุเลเยว  ปฏปิาฏิยา  นพิพฺตตฺานิ  
ปฺจ  อตฺตภาวสตานิ   ทิสฺวา  อิมินา  ทหเรน  ทีฆรตฺตํ  สุวณฺณการกมฺมํ  กโรนฺเตน 
กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ  กริสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณเมว  สมฺปริวตฺติตํ  อิมสฺส  
อสภุปฏกิลูกมฺมฏานํ  น  วฏฏติ  มนาปเมวสฺส   กมฺมฏานสปฺปายนฺติ  จนิเฺตสิ ฯ 

 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
สัมพันธไทย 

 
 ๑.  เถโร  สยกตฺตา  ใน  อาจิกฺขิ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   ป ศัพท  
อเปกฺขตฺถ  เขากับ  เถโร   สการณํ  ก็ดี  สอุปมํ  ก็ดี  วิกติกมฺม  ใน  กตฺวา ๆ  
กิริยาวิเสสน  ใน  อาจิกฺขิ   ตํ  วิเสสน  ของ  กมฺมฏานํ   เอว ศัพท   อวธารณ  
เขากับ  ตํ   กมฺมฏานํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  อาจิกฺขิ  ฯ 
 โส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  กเถสิ ๆ  อาขฺยาตบท   
กตฺตุวาจก    ปุน   กิริยาวิเสสน  ใน  กเถสิ   ป ศัพท  อเปกฺขตฺถ  เขากับ  ปุน    
อาคนฺตฺวา  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  กเถสิ   กมฺมฏานสฺส  ภาวาทิสมฺพนฺธ   
ใน  อสมฺปชฺชน-   อสมฺปชฺชนภาวํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กเถสิ  ฯ 
 เถโร  สยกตฺตา  ใน  จินฺเตสิ  และ  อาโรเจสิ   ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   
“การโก  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  ชานาติ  สองบท  ๆ  อาขฺยาตบท  
กตฺตุวาจก   อตฺตนิ  อาธาร  ใน  วิชฺชมาเน  ๆ  ก็ดี   กามฉนฺทาทโย  ก็ดี   วิเสสน   
ของ  นีวรณธมฺเม  (หรือ  กิเลเส) ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ชานาติ   วิชฺชมานา  สรูป  
ใน  อิติ ๆ ศัพท  อาการ  ใน  ชานาติ   อวิชฺชมาเน  วิเสสน  ของ  นีวรณธมฺเม   
(หรือ  กิเลเส) ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ชานาติ   อวิชฺชมานา  สรูป  ใน  อิติ ๆ ศัพท  
อาการ  ใน  ชานาติ  จ  สองศัพท  วากฺยสมุจฺจยตฺถ๑   เขากับ  อตฺตนิ  วิชฺชมาเน  
กามฉนฺทาทโย  วิชฺชมานาติ  ชานาติ   และ  อวิชฺชมาเน  อวิชฺชมานาติ  ชานาติ, 
 จ  ศัพท  สมฺปณฺฑนตฺถ   ภิกฺขุ  ส่ีบท๒   สยกตฺตา  ใน  โหติ  ส่ีบท ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ   อป ศัพท  อเปกฺขตฺถ  เขากับ  
จ  การโก  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ โน ศัพท   
ปฏิเสธนตฺถ๓   อการโก  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ    
 ๑ สัมพันธวา  จ  สองศัพท  ปทสมุจฺจยตฺถ  เขากับ  อตฺตนิ  วิชฺชมาเน  กามฉนฺทาทโย   
วิชฺชมานาติ  และ  อวิชฺชมาเน  อวิชฺชมานาติ  ก็ได 
 ๒ อาจารยบางทาน ข้ึนประธานเพียงตัวเดียว 
 ๓ โน ศัพท ในท่ีนี้ ทั้ง  ๒  ศัพท สัมพันธเปน ปฏิเสธ ใน  โหติ  ก็ได 
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ปฏิปนฺโน  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ  โน ศัพท   
ปฏิเสธนตฺถ   อปฺปฏิปนฺโน  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   
 ปน ศัพท   วิเสสโชตก   อหํ  สยกตฺตา   ใน   ชานามิ   น ศัพท   ปฏิเสธ  
ใน   ชานามิ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   เอตสฺส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุโน ๆ   
สามีสมฺพนฺธ  ใน  อชฺฌาสยํ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ชานามิ,   
 ภิกฺขุ  สยกตฺตา  ใน  ภวิสฺสติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   พุทฺธเวเนยฺโย  
วิกติกตฺตา  ใน  ภวิสฺสติ  เอโส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ   อิติ ศัพท  อาการ   
ใน  จินฺเตสิ   
 ตํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขํุ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  อาทาย ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  
อุปสงฺกมิตฺวา  สายณฺหสมเย  กาลสตฺตมี  ใน  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถารํ  อวุตฺตกมฺม  
ใน  อุปสงฺกมิตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อาโรเจสิ 
 “ภนฺเต  อาลปน  อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  มม  สามีสมฺพนฺธ  ใน  สทฺธิวิหาริโก ๆ  วิกติกตฺตา   
ใน  โหติ,   
 กมฺมฏานํ  วุตฺตกมฺม  ใน  ทินฺนํ   มยา  อนภิหิตกตฺตา  ใน  ทินฺน ํๆ   
กิตบท  กมฺมวาจก   อิมสฺส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุโน ๆ  สมฺปทาน  ใน  ทินฺนํ    
อมิินา  วเิสสน  ของ  การเณน ๆ  เหตุ  ใน  ทินนฺ ํ  อทิ ํ วเิสสน  ของ  กมฺมฏานํ   
นาม ศัพท  สฺาโชตก  เขากับ  อิทํ   อิติ ศัพท  สรูป  ใน  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ   
สพฺพํ  ก็ดี  ตํ  ก็ดี  วิเสสน  ของ  ปวตฺตึ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  อาโรเจสิ  ฯ 
 อถ  กาลสตฺตมี  ใน  จินฺเตสิ   สตฺถา  สยกตฺตา  ใน  จินฺเตสิ ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   นํ  วิเสสน  ของ  เถรํ ๆ  อกถิตกมฺม  ใน  วตฺวา    
“อาสยานุสยาณํ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   นาม ศัพท  
สฺาโชตก  เขากับ  อาสยานุสยาณํ   เอตํ  วิเสสน  ของ  อาสยานุสยาณํ  
ปารมิโย  การิตกมฺม  ใน  ปูเรตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อุนฺนาเทตฺวา    
ทสสหสฺสโลกธาตํุ  การิตกมฺม  ใน  อุนฺนาเทตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ปตฺตานํ   
สพฺพฺุตํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ปตฺตานํ ๆ  วิเสสน  ของ  พุทฺธานํ ๆ  สมฺปทาน  ใน  
โหติ   เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  พุทฺธานํ  อิติ ศัพท  อาการ  ใน  วตฺวา ๆ   
ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อาวชฺชนฺโต   
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 “ภิกฺขุ  สยกตฺตา  ใน  ปพฺพชิโต ๆ  กิตบท  กตฺตุวาจก   กตรกุลา   
อปาทาน  ใน  ปพฺพชิโต  นุ  ศัพท  ปุจฺฉนตฺถ  โข ศัพท  วจนาลงฺการ   เอโส   
วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ  อิติ ศัพท  อาการ  ใน  อาวชฺชนฺโต ๆ  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  
สตฺถา   
 “เอโส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  ปพฺพชิโต ๆ  กิตบท   
กตฺตุวาจก  สุวณฺณการกุลา  อปาทาน  ใน  ปพฺพชิโต   อิติ ศัพท  อาการ  ใน   
ตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  โอโลเกนฺโต   อตีเต๔   วิเสสน  ของ  อตฺตภาเว ๆ  
อวุตฺตกมฺม  ใน  โอโลเกนฺโต ๆ  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  สตฺถา    ตสฺส  วิเสสน  
ของ  ภิกฺขุโน ๆ  สามีสมฺพนฺธ  ใน  อตฺตภาวสตานิ   สุวณฺณการกุเล  วิสยาธาร  
ใน  นิพฺพตฺตานิ   เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  สุวณฺณการกุเล    ปฏิปาฏิยา  
ตติยาวิเสสน  ใน  นิพฺพตฺตานิ ๆ  ก็ดี  ปฺจ  ก็ดี  วิเสสน  ของ อตฺตภาวสตานิ ๆ  
อวุตฺตกมฺม  ใน  ทิสฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  จินฺเตสิ   
    “รตฺตสุวณฺณํ  วุตฺตกมฺม  ใน  สมฺปริวตฺติตํ   ทหเรน  อนภิหิตกตฺตา  ใน  
สมฺปริวตฺติตํ ๆ  กิตบท  เหตุกมฺมวาจก  (หรือ  กิตบท  กมฺมวาจก)   อิมินา  ก็ดี   
กโรนฺเตน  ก็ดี  วิเสสน  ของ  ทหเรน   ทีฆรตฺตํ  อจฺจนฺตสํโยค  ใน  กโรนฺเตน  
สุวณฺณการกมฺมํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กโรนฺเตน   ‘อหํ  สยกตฺตา  ใน  กริสฺสามิ ๆ  
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ   วิเสสน  ของ   
ปุปฺผานิ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กริสฺสามิ   อิติ ศัพท  สรูป  ใน  จินฺตเนน ๆ  กรณ  
ใน  สมฺปริวตฺติตํ    เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  รตฺตสุวณฺณํ, 
 อสุภปฏิกูลกมฺมฏานํ  สยกตฺตา  ใน  วฏฏติ   น ศัพท  ปฏิเสธ  ใน  
วฏฏติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   อิมสฺส  วิเสสน  ของ  ทหรสฺส ๆ  สมฺปทาน  
ใน  วฏฏติ,   มนาป  วิเสสน  ของ  กมฺมฏานํ ๆ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  มนาป   อสฺส  วิเสสน  
ของ  ทหรสฺส ๆ  สมฺปทาน  ใน  กมฺมฏานสปฺปายํ๕ ๆ  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ    
อิติ ศัพท  อาการ  ใน  จินฺเตสิ  ฯ 
 
พระปฎกโกศล  มโนกโร     วัดปากน้ำ                     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
 ๔ สัมพันธเปน  กาลสตฺตมี  ก็ได 
 ๕ ทหรสฺส  สมฺปทาน  ใน  โหติ  ก็ได 
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