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ประโยค ป.ธ. ๓ 
สัมพันธไทย 

สอบครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗ 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 

 โส   (โปลตฺเถโร)   นีหตมาโน   สามเณรสฺส   สนฺติเก   อฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา   อวสฺสโย   เม   โหหิ   สปฺปุริสาติ   อาห  ฯ   อโห   อาจริย   กึ    
นาเมตํ   กเถถ   ตุมฺเห   มหลฺลกา   พหุสฺสุตา   ตุมฺหากํ   สนฺติเก   มยา   กิฺจิ   
การณํ  ชานิตพฺพํ   ภเวยฺยาติ  ฯ  มา   เอวํ   กริ   สปฺปุริส   โหหิเยว   เม    
อวสฺสโยติ ฯ  ภนฺเต   สเจ  โอวาทกฺขมา   ภวิสฺสถ  ภวิสฺสามิ  โว  อวสฺสโยติ  ฯ 
โหมิ   สปฺปุริส   อหํ   อคฺคึ   ปวิสาติ   วุตฺเต   อคฺคึป   ปวิสิสฺสามิ   เอวาติ  ฯ   
อถ   นํ   โส   อวิทูเร   เอกํ   สรํ   ทสฺเสตฺวา   ภนฺเต   ยถา   นิวตฺถปารุตาว   อิมํ   
สรํ   ปวิสถาติ   อาห  ฯ   โส   หิสฺส   มหคฺฆานํ   ทุปฏฏจีวรานํ   นิวตฺถปารุต-
ภาวํ   ตฺวาป   โอวาทกฺขโม   นุ   โข   โนติ   วีมํสนฺโต   เอวมาห  ฯ   เถโรป   
เอกวจเนเนว   โอตริ  ฯ   อถ   นํ    จีวรกณฺณานํ   เตมนกาเล   เอถ   ภนฺเตติ    
วตฺวา   เอกวจเนเนว   อาคนฺตฺวา   ิตํ   อาห   ภนฺเต   เอกสฺมึ   วมฺมิเก   ฉ    
ฉิทฺทานิ   ตตฺถ   เอเกน   ฉิทฺเทน   โคธา   อนฺโต   ปวิฏา   ตํ   คณฺหิตุกาโม    
อิตรานิ    ปฺจ   ฉิทฺทานิ   ถเกตฺวา   ฉฏํ   ภินฺทิตฺวา   ปวิฏจฺฉิทฺเทเนว    
คณฺหาติ   เอวํ   ตุมฺเหป   ฉทฺวาริเกสุ   อารมฺมเณสุ   เสสานิ   ปฺจ   ทฺวารานิ   
ปธาย   มโนทฺวาเร   กมฺมํ   ปฏเปถาติ  ฯ   พหุสฺสุตสฺส   ภิกฺขุโน   เอตฺตเกเนว   
ปทีปุชฺชลนํ   วิย   อโหสิ  ฯ  



 ๑๓๕

เฉลย  ประโยค  ป.ธ. ๓ 
สัมพันธไทย 

 โส ก็ดี  นีหตมาโน  ก็ดี  วิเสสน  ของ  โปิลตฺเถโร ๆ สยกตฺตา  ใน  
อาห ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  สามเณรสฺส  สามีสมฺพนฺธ ใน  สนฺติเก ๆ  
วิสยาธาร ใน ปคฺคเหตฺวา  อฺชลึ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ปคฺคเหตฺวา ๆ  ปุพฺพกาล-
กิริยา  ใน  อาห  “สปฺปุริส  อาลปน  ตฺวํ  สยกตฺตา  ใน  โหหิ ๆ  อาขฺยาตบท   
กตฺตุวาจก  อวสฺสโย  วิกติกตฺตา  ใน  โหหิ  เม  สามีสมฺพนฺธ  ใน  อวสฺสโย   
อิติ  ศัพท  อาการ  ใน  อาห ฯ 
 โส วิเสสน ของ สามเณโร ๆ สยกตฺตา ใน อาห ๆ อาขฺยาตบท   
กตฺตุวาจก  “อาจริย  อาลปน  อโห ศัพท  อจฺฉริยตฺถ  ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน   
กเถถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  กึ ก็ดี  เอตํ ก็ดี  วิเสสน ของ วจนํ  นาม ศัพท  
สฺาโชตก  เขากับ  กึ  วจนํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กเถถ, 
 ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  อตฺถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  มหลฺลกา  ก็ดี   
พหุสฺสุตา ก็ดี  วิกติกตฺตา ใน อตฺถ, 
 การณํ  สยกตฺตา  ใน  ภเวยฺย ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตุมฺหากํ   
สามีสมฺพนฺธ  ใน สนฺติเก ๆ วิสยาธาร  ใน  ชานิตพฺพํ  มยา  อนภิหิตกตฺตา   
ใน  ชานิตพฺพํ  กิฺจิ  วิเสสน  ของ  การณํ  ชานิตพฺพํ  วิกติกตฺตา  ใน  ภเวยฺย   
อิติ ศัพท  อาการ  ใน  อาห ฯ 
 โปิลตฺเถโร  สยกตฺตา  ใน  อาห ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  “สปฺปุริส  
อาลปน  ตฺวํ  สยกตฺตา  ใน  กริ  มา ศัพท  ปฏิเสธ  ใน กริ ๆ อาขฺยาตบท   
กตฺตุวาจก  เอวํ  กิริยาวิเสสน ใน  กริ, 
 ตฺวํ  สยกตฺตา  ใน  โหหิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  เอว ศัพท  อวธารณ  
เขากับ โหหิ  เม  สามีสมฺพนฺธ ใน  อวสฺสโย ๆ วิกติกตฺตา ใน  โหหิ  อิติ  ศัพท  
อาการ  ใน  อาห ฯ 
 



 ๑๓๖

 สามเณโร  สยกตฺตา  ใน  อาห ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  “ภนฺเต   
อาลปน  สเจ ศัพท  ปริกปฺปตฺถ  ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  ภวิสฺสถ ๆ อาขฺยาตบท  
กตฺตุวาจก  โอวาทกฺขมา  วิกติกตฺตา  ใน  ภวิสฺสถ, 
 อหํ  สยกตฺตา  ใน  ภวิสฺสามิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  โว   
สามีสมฺพนฺธ  ใน  อวสฺสโย ๆ วิกติกตฺตา  ใน  ภวิสฺสามิ  อิติ  ศัพท  อาการ   
ใน  อาห ฯ 
 โปิลตฺเถโร  สยกตฺตา  ใน  อาห ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  “สปฺปุริส  
อาลปน  อหํ  สยกตฺตา  ใน  โหมิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  (โอวาทกฺขโม   
วิกติกตฺตา  ใน  โหมิ), 
 อหํ  สยกตฺตา  ใน  ปวิสิสฺสามิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  วจเน  ลกฺขณ  
ใน  วุตฺเต  ตยา  อนภิหิตกตฺตา  ใน  วุตฺเต ๆ ลกฺขณกิริยา  ตฺวํ  สยกตฺตา  ใน  
ปวิส ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  อคฺคึ  สมฺปาปุณิยกมฺม  ใน ปวิส  อิติ ศัพท  
สรูป ใน วจเน  อคฺคึ  สมฺปาปุณิยกมฺม  ใน  ปวิสิสฺสามิ  ป ศัพท  อเปกฺขตฺถ   
เขากับ  อคคึฺ  เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  ปวสิิสฺสามิ  อติ ิศัพท  อาการ  ใน อาห ฯ 
 อถ  กาลสตฺตมี  ใน  อาห  สามเณโร  สยกตฺตา  ใน อาห ๆ อาขฺยาตบท  
กตฺตุวาจก  นํ  วิเสสน  ของ  โปิลตฺเถรํ ๆ อกถิตกมฺม  ใน  อาห  โส  วิเสสน  
ของ  สามเณโร  อวิทูเร  ภินฺนาธาร ใน  สรํ  เอกํ  วิเสสน  ของ สรํ ๆ อวุตฺตกมฺม 
ใน  ทสฺเสตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อาห  “ภนฺเต  อาลปน  ตุมฺเห  สยกตฺตา  
ใน  ปวิสถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ยถา๑   กิริยาวิเสสน  ใน  นิวตฺถปารุตา ๆ 
วิเสสน  ของ  ตุมฺเห ว  ศัพท  อวธารณ  เขากับ  นิวตฺถปารุตา  อิมํ วิเสสน  
ของ สรํ ๆ สมฺปาปุณิยกมฺม  ใน  ปวิสถ  อิติ  ศัพท  อาการ  ใน  อาห ฯ   

๑ ตามปกติ ศัพทเชนน้ีในคัมภีรทั้งหลาย นิยมศัพทติดกันเสมอ เชน “ยถานิวตฺถปารุตสฺเสว  สรณานิ   
ทาตพฺพานิ  อุปชฺฌา  ทาตพฺพา” (สมันตปาสาทิกา  ภาค ๓  หนาท่ี ๘๕) ฯ หรือ  “โส  ปุนทิวเส   
ยถานิวตฺถปารุโตว  คหิตนีหาเรเนว  ปตฺตํ  คเหตฺวา  คิชฺฌกูฏา  นิกฺขมฺม  ปริพฺพาชการามํ  อคมาสิ”  
(มโนรถปูรณี  ภาค ๒  หนาท่ี ๒๘๗) ฯ  ในท่ีนี้  จึงควรเปน  “ยถานิวตฺถปารุตา”  สัมพันธวา   
“ยถานิวตฺถปารุตา  วิเสสน  ของ  ตุมฺเห” ฯ 



 ๑๓๗

 (หรือสัมพันธวา  “ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  อตฺถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  
ยถา ศัพท  ปการตฺถ  นิวตฺถปารุตา  วิกติกตฺตา  ใน  อตฺถ  ว ศัพท  อวธารณ   
เขากับ  นิวตฺถปารุตา,  ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  ปวิสถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  
ตถา ศัพท  ปการตฺถ  อิมํ  วิเสสน  ของ  สรํ ๆ สมฺปาปุณิยกมฺม  ใน  ปวิสถ) 
 หิ  ศัพท  ทฬฺหีกรณโชตก  โส  วิเสสน  ของ  สามเณโร ๆ สยกตฺตา   
ใน อาห ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  อสฺส  วิเสสน  ของ  โปิลตฺเถรสฺส ๆ   
ฉฏีอนภิหิตกตฺตา  ใน  นิวตฺถปารุต–  มหคฺฆานํ  วิเสสน  ของ   
ทุปฏฏจีวรานํ ๆ  ภาวาทิสมฺพนฺธ  ใน  นิวตฺถปารุตภาวํ ๆ อวุตฺตกมฺม ใน   
ตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  วีมํสนฺโต  ป ศัพท  อเปกฺขตฺถ  เขากับ  ตฺวา   
 “เถโร ๆ สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  โอวาทกฺขโม  
วิกติกตฺตา  ใน  โหติ  นุ ศัพท  ปุจฺฉนตฺถ  โข ศัพท  วจนาลงฺการ,  อุทาหุ  ศัพท  
ปุจฺฉนตฺถ  เถโร  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  โน  ศัพท  
ปฏิเสธนตฺถ๒  โอวาทกฺขโม  วิกติกตฺตา ใน  โหติ อิติ ศัพท  อาการ  ใน   
วีมํสนฺโต  ๆ  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  โปิลตฺเถโร  เอวํ  กิริยาวิเสสน  ใน  อาห ฯ 
 เถโร  สยกตฺตา  ใน  โอตริ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ป ศัพท  
อเปกฺขตฺถ  เขากับ  เถโร  เอกวจเนน  กรณ  ใน  โอตริ  เอว ศัพท  อวธารณ   
เขากับ  เอกวจเนน ฯ 
 อถ  กาลสตฺตมี  ใน  อาห  สามเณโร  สยกตฺตา  ใน  อาห ๆ อาขฺยาตบท  
กตฺตุวาจก  นํ  วิเสสน  ของ  เถรํ  ๆ  อกถิตกมฺม  ใน  วตฺวา  จีวรกณฺณานํ   
สามีสมฺพนฺธ  ใน  เตมนกาเล ๆ กาลสตฺตมี ใน วตฺวา  “ภนฺเต  อาลปน  ตุมฺเห  
สยกตฺตา  ใน  เอถ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  อิติ  ศัพท  อาการ ใน  วตฺวา ๆ  
ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อาห  เอกวจเนน  กรณ  ใน  อาคนฺตฺวา  เอว ศัพท  อวธารณ  
เขากับ  เอกวจเนน  อาคนฺตฺวา  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ิตํ  ๆ  วิเสสน  ของ  เถรํ ๆ 
อกถิตกมฺม  ใน  อาห 

๒ สัมพันธเปน  “ปฏิเสธ  ใน  โหติ”  ก็ได 



 ๑๓๘

พระปฎกโกศล มโนกโร   วัดปากน้ำ          สัมพันธ 
สนามหลวงแผนกบาลี           ตรวจแก. 

 “ภนฺเต  อาลปน  ฉิทฺทานิ  สยกตฺตา ใน  อตฺถิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  
เอกสฺมึ  วิเสสน  ของ  วมฺมิเก ๆ อาธาร  ใน  อตฺถิ  ฉ  วิเสสน  ของ  ฉิทฺทานิ, 
 โคธา  สยกตฺตา  ใน  ปวิฏา ๆ กิตบท  กตฺตุวาจก  ตตฺถ  วิเสสน  ของ  
ฉิทฺเทสุ ๆ นิทฺธารณ ใน  เอเกน  ฉิทฺเทน ๆ นิทฺธารณีย  เอเกน  วิเสสน  ของ  
ฉิทฺเทน ๆ ตติยาวิเสสน  ใน  ปวิฏา  อนฺโต  อาธาร  ใน  ปวิฏา, 
 ปุคฺคโล  สยกตฺตา  ใน  คณฺหาติ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตํ  วิเสสน  
ของ  โคธํ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  คณฺหิตุ–  คณฺหิตุกาโม  วิเสสน  ของ  ปุคฺคโล   
อิตรานิ ก็ดี  ปฺจ ก็ดี  วิเสสน  ของ  ฉิทฺทานิ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  ถเกตฺวา ๆ  
ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ภินฺทิตฺวา  ฉฏํ  วิเสสน  ของ  ฉิทฺทํ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  
ภินฺทิตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  คณฺหาติ  ปวิฏจฺฉิทฺเทน  ตติยาวิเสสน  ใน  
คณฺหาติ  เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  ปวิฏจฺฉิทฺเทน, 
 ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  ปฏเปถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก เอวํ กิริยา- 
วิเสสน  ใน  ปธาย  ป ศัพท  อเปกฺขตฺถ  เบากับ  ตุมฺเห  ฉทฺวาริเกสุ  วิเสสน  
ของ  อารมฺมเณสุ ๆ ภินฺนาธาร  ใน  ทฺวารานิ  เสสานิ ก็ดี  ปฺจ ก็ดี  วิเสสน  
ของ  ทฺวารานิ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  ปธาย ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ปฏเปถ   
มโนทฺวาเร  ภินฺนาธาร  ใน  กมฺมํ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ปฏเปถ  อิติ ศัพท  อาการ  
ใน  อาห ฯ 
 าณํ๓  (หรือ โอภาโส)   สยกตฺตา ใน อโหสิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  
พหุสฺสุตสฺส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุโน ๆ สมฺปทาน  ใน  อโหสิ  เอตฺตเกน  วิเสสน  
ของ  วจเนน ๆ กรณ ใน  อโหสิ  เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  เอตฺตเกน  
ปทีปุชฺชลนํ  อุปมาลิงฺคตฺถ  (หรือ  อุปมาวิกติกตฺตา  ใน  อโหสิ)  วิย ศัพท  
อุปมาโชตก  เขากับ  ปทีปุชฺชลนํ  ฯ 

๓ จะโยคประธานเปน  ปชฺโชโต,  อาโลโก  ฯลฯ  ก็ได 




