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โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ธาตสุาํเรจ็รูปเป็นกริยิาไดด้ว้ยการลงปจัจยัแลว้แจกวิภตัติ ปจัจยัมี
บทบาทอาํนาจหนา้ที่ ๓ ประการ คอื
๑)ลงหลงัธาตคุอืรากเหงา้ของคาํในภาษาบาล ีเช่น
 ภ+ูอ+ต ิ =ภวต ิ ย่อมมี

ห+ุอ+ต ิ =โหติ ย่อมเป็น
ส+ีอ+ต ิ =สยต ิ ย่อมนอน
ปจ+อ+ต ิ =ปจติ ย่อมหงุ
อกิขฺ+อ+ต ิ =อกิขฺต ิ ย่อมเหน็
ลภ+อ+ต ิ =ลภติ ย่อมได ้



๒)ลงหลงันาม คอืคาํที่มีลงิค ์เช่น 
ปตุตฺ+อยิ+ต ิ =ปตุตฺยิติ ย่อมประพฤตใิหเ้ป็นเพยีงดงับตุร
ธูม+อาย+ต ิ =ธูมายติ ย่อมประพฤตเิพยีงดงัควนั
กรุณา+อาย+ต ิ =กรุณายติ ย่อมประพฤตกิรุณา
จริ+อาย+ต ิ =จริายติ ย่อมประพฤตชิา้
เมตตฺา+อาย+ต ิ =เมตตฺายติ ย่อมประพฤตเิมตตา
ปพฺพต+อาย+ต ิ =ปพฺพตายติ ย่อมประพฤตเิพยีงดงัภเูขา



๓)ลงหลงัอนุกรณ์ คือศพัทเ์ทียม เป็นคําเลียนแบบธรรมชาติบญัญตัิขึ้น
เพือ่ใชส้ือ่กริยิาอาการของคนสตัวส์ิง่ของ เช่น 

จจิฺจฏิ+อาย+ติ =จจิฺจฏิายติ ย่อมทาํเสยีงดงัจฏิ จฏิ 
(เสยีงซ่า ซ่า ของนํ้าที่หยดลงเหลก็รอ้น)

ปฏปฏ+อาย+ติ =ปฏปฏายติ ย่อมทาํเสยีงปฏะ ปฏะ (เสยีงงาไหมไ้ฟ)
ฆรุุฆรุ+อาย+ติ =ฆรุุฆรุายติ ย่อมทาํเสยีงฆรุุ ฆรุุ (เสยีงกรนครดื ๆ )
ตฏตฏ+อาย+ติ =ตฏตฏายติ ย่อมทาํเสยีงตฏะ ตฏะ 

(เสยีงเกลอืไหมไ้ฟหมายถงึอาการหงดุหงดิ)



คฬคฬ+อาย+ติ =คฬคฬายติ ย่อมทาํเสยีงคฬะ คฬะ 
(เสยีงฝนฟ้าคาํราม)

กฏกฏ+อาย+ติ =กฏกฏายติ ย่อมทาํเสยีงกฏะ กฏะ 
(เสยีงใบตาลที่ถกูลมพดัหมายถงึพดูมาก)

ธาตุ นาม และอนุกรณ์เมื่อนํามาลงปัจจยัและแจกวิภตัติ

สาํเร็จรูปเป็นกิริยาศพัทแ์ลว้ ตวัปัจจยัที่ลงหลงัธาตุจะทาํใหก้ิริยา

ศพัทน์ั้นมีลกัษณะหรือคุณสมบตัิอย่างหนึ่งที่แฝงมากบักิริยา

อาขยาตทุกคาํเรียกว่า “วาจก”



 วาจก แปลว่า ผูก้ล่าว, ผูบ้อก, ผูพู้ด หมายความว่า กริิยาคุมพากยข์อง
ประโยคจะบอกใหรู้บ้ทบาทหนา้ที่ของประธานว่า ประธานทาํหนา้ที่เป็นผูท้าํ, 
เป็นผูถ้กูทาํ, เป็นผูใ้ชใ้หท้าํ, หรอืเป็นผูถ้กูใชใ้หท้าํ เป็นตน้ 

สรุปว่าวธิกีารพดูเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งในภาษาบาลอีาจพดูได ้๕ วธิ ีคอื
    วธิทีี่ ๑ พดูว่า สิง่นั้นเป็นผูก้ระทาํอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    วธิทีี่ ๒ พดูว่า สิง่นั้นถกูกระทาํดว้ยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    วธิทีี่ ๓ พดูว่า กริยิานั้นมีอาการอย่างไร โดยไม่มีประธาน และกรรม
    วธิทีี่ ๔ พดูว่า สิง่นั้นเป็นผูใ้ชใ้หค้นอืน่ทาํอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
    วธิทีี่ ๕ พดูว่า สิง่นั้นผูน้ั้นถกูคนอืน่ใชใ้หก้ระทาํสิง่ใดสิง่หนึ่ง



สถานการณ์บางอย่างก็เหมาะที่จะพูดตามวิธีที่ ๑ แต่สถานการณ์
บางอย่างกเ็หมาะที่จะพดูตามวธิทีี่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๔, ที่ ๕ ตามลาํดบั 

วธิกีารพดูท ัง้ ๕ แบบดงักลา่วมานี้เองภาษาบาลเีรยีกว่า “วาจก”
ประโยค คาํพดู หรอืวธิกีารพดูในภาษาบาลแีบ่งออกเป็น ๕ วาจก คอื
๑.กตัตวุาจก คอืประธานเป็นผูท้าํกริยิาเอง แสดงกริยิาเอง
๒.กมัมวาจก คอืประธานเป็นผูถ้กูกระทาํ
๓.ภาววาจก คอืประธาน กรรมไม่มี มีแต่กริยิาอาการ
๔.เหตกุตัตวุาจก คอืประธานเป็นผูใ้ชใ้หค้นอืน่ทาํ
๕.เหตกุมัมวาจก คอืประธานถกูคนอืน่ใชใ้หท้าํ



กตัตวุาจก
ประธานเป็นผูท้าํเอง



กตัตุวาจก หมายถึง กิริยาคุมพากยข์องประโยคแสดงว่า ประธานของ

ประโยคเป็นผูท้าํกิริยา เป็นวิธีพูดตรง ๆ ว่า ใครทาํอะไร ทาํที่ไหน ทาํ

อย่างไร ทาํทาํไม เป็นตน้ 

อ.ุสูโท โอทนํ ปจต.ิ 
อ.พอ่ครวั ย่อมหงุ ซึ่งขา้ว.

-ปจติ เป็นกิริยาคุมพากย ์ลง อ ปจัจยั เป็นเครื่องแสดงว่า สูโท (พ่อ
ครวั) เป็นประธานผูท้าํกริิยา ปจติ (หงุ) ดว้ยตนเอง โดยมี โอทนํ เป็นกรรม
ของกริยิา ปจต ิหามีผูใ้ดใชห้รอืบงัคบัใหท้าํไม่
    -ปจต ิมาจาก ปจ+อ+ต ิ(อ ปจัจยัเป็นเครื่องแสดงกตัตวุาจก)



วธิกีารกาํหนดกริยิาที่เป็นกตัตวุาจก
กริยิาที่ลงปจัจยั ๑๐ ตวันี้เป็นกตัตวุาจก
๑)อ ลงกบัธาตหุมวด ภ ูและ รุธ ธาต ุไม่ปรากฏรูปปรากฏแต่เสยีง อะ

หมวด ภ ู : ภวต,ิ มรต,ิ ลภต,ิ ปจติ
หมวด รุธ : รุนฺธต,ิ มญุจฺต,ิ ภญุชฺติ

๒)เอ ลงกบัธาตหุมวด ภ ูและ รุธ ธาต ุปรากฏรูปสระ เอ
หมวด ภู : ภเวต,ิ มเรต,ิ ลเภต,ิ ปเจติ
หมวด รุธ : รุนฺเธต,ิ มญุเฺจต,ิ ภญุเฺชติ



หมวด ภ ูธาตโุดยทัว่ไปไม่ตอ้งลงนิคคหติอาคมกอ่นลง อ, เอ ปจัจยั สว่น
หมวด รุธ ตอ้งลงนิคคหติอาคมกอ่นเสมอ

รุธ ลงนิคคหติ รุธ แปลงนิคคหิตเปน นฺ =รุนฺธ
มุจ ลงนิคคหิต มุจ แปลงนิคคหิตเปน ฺ =มฺุจ
ภิท ลงนิคคหิต ภึท แปลงนิคคหิตเปน นฺ =ภินฺท
ลิป ลงนิคคหติ ลิป แปลงนิคคหิตเปน มฺ =ลิมฺป
วิธีแยกวาธาตุตัวใดอยูหมวด ภู ตัวใดอยูหมวด รุธ ใหสังเกตที่

ตัวซอน (พยัญชนะสังโยค) ถาตัวซอนเปน งฺ, ฺ, ณฺ, นฺ, ม มี

ความเปนไปไดสูงที่จะเปนธาตุหมวด รุธ



แต่ธาตุในหมวด ภู ที่มีตวัซอ้นเป็น งฺ, ญฺ, ณฺ, นฺ, มฺ มาแต่เดิมก็มี 
ดงันั้นจะตอ้งตรวจสอบจากพนานุกรมอกีคร ัง้เพือ่ความมัน่ใจ

แต่ในคมัภรีส์ทัทนีวางหลกัไวว้่า ธาตใุดอยู่ในหมวด รุธ ธาตเุมื่อทาํเป็น
คาํนามจะทาํได ้๒ แบบเสมอ คอื

๑)ลงนิคคหติเมื่อเป็นนามกไ็ด ้ เช่น ภญุชฺนํ, รุนฺธนํ, มญุจฺนํ
๒)ไม่ลงนิคคหติเมื่อเป็นนามกไ็ด ้ เช่น โภโค, โรโธ, โมจนํ
สรุปว่า ธาตุหมวดนี้เมื่อใชเ้ป็นคํานามมี ๒ แบบเสมอ ดงันั้นคํานามที่

สาํเร็จมาจากธาตุตวัใดมีลกัษณะที่เป็นคู่กนัแบบนี้ ท่านว่าเป็นธาตุหมวด 
รุธ แน่นอน



๓)ย ลงกบัธาตุหมวด ทิว ธาตุ ปรากฏรูป ย เมื่อลงหลงัเอกสระธาต ุ
แต่กลายเป็นรูปอืน่เมื่อลงหลงัอเนกสระธาตุ
(๑)ลกัษณะการคงรูป
ขียติ ย่อมสิ้นไป
นหายติ ย่อมอาบ
ชายติ ย่อมเกดิ
หายติ ย่อมเสือ่ม
ฆายติ ย่อมเสือ่ม
ปรนิิพฺพายติ ย่อมปรนิิพพาน



(๒)ลกัษณะการเปลี่ยนรูป
แปลง จ กบั ย เป็น จฺจ มจุ+ย+ติ =มจฺุจติ ย่อมพน้
แปลง ช กบั ย เป็น ชฺช รนฺช+ย+ติ =รชฺชติ ย่อมกาํหนดั
แปลง ต กบั ย เป็น จฺจ นต+ย+ติ =นจฺจติ ย่อมฟ้อน
แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช ภทิ+ย+ติ =ภชิฺชติ ย่อมแตก
แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ พธุ+ย+ติ =พชฺุฌติ ย่อมตรสัรู ้
แปลง นฺ กบั ย เป็น ญญฺ มน+ย+ติ =มญญฺติ ย่อมรู ้
แปลง ป ฺกบั ย เป็น ปปฺ กปุ+ย+ติ =กปุปฺติ ย่อมโกรธ



แปลง ภ กบั ย เป็น พฺภ ลภุ+ย+ติ =ลพฺุภติ ย่อมโลภ
แปลง ม กบั ย เป็น มมฺ สม+ย+ติ =สมมฺติ ย่อมสงบ
แปลง ว กบั ย เป็น พฺพ สวิ+ย+ติ =สพิฺพติ ย่อมเยบ็
แปลง ส กบั ย เป็น สฺส มสุ+ย+ติ =มสฺุสติ ย่อมลมื
แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ มหุ+ย+ติ =มยุหฺติ ย่อมหลง
การสงัเกต ย ปจัจยัที่เปลี่ยนรูปค่อนขา้งทําไดย้าก แต่เมื่อดู

ลกัษณะของการเปลี่ยนรูปจะพบว่ามีรูปที่พบบ่อย ๆ เพียง ๑๑ แบบ
เท่านั้น หากกิริยาตวัใดมีตวัซอ้นที่กบัการแปลงรูปของ ย ปจัจยั ๑๑ 
แบบนี้มีความเป็นไปไดท้ี่จะเป็นกตัตวุาจก (ธาตทุี่มีรูปเช่นนี้มาแต่เดิมกม็ี)



๔)ณุ ลงกบัธาตหุมวด ส ุธาต ุปรากฏรูปเป็น โณ เสมอ
สโิณติ ย่อมผูก
สโุณติ ย่อมฟงั

๕)ณา ลงกบัธาตหุมวด สุ ธาต ุปรากฏรูปเป็น ณา, ณ เสมอแต่เมื่อ
ลงกบัวภิตัตหิมวดอชัชตัตนี ภวสิสนัตแิละกาลาตปิตัตลิบ 
ณา ทิ้งไดบ้า้ง
(๑)คง ณา ปจัจยั สณุาติ ย่อมฟงั
(๒)ลบ ณา ปจัจยั อสฺโสสิ ไดฟ้งัแลว้

โสสฺสามิ จกัฟงั



๖)นา ลงกบัธาตหุมวด ก ีธาต ุปรากฏรูปเป็น นา, น เสมอ แต่เมื่อ
ลงกบัวิภตัติหมวดอชัชตัตนี ภวิสสนัติ และกาลาติปตัติลบ 
ณา ทิ้งไดบ้า้ง
(๑)คง นา ปจัจยั ชินาติ ย่อมชนะ

ชานิยา พงึรู ้
(๒)ลบ นา ปจัจยั อเชสิ ไดช้นะแลว้

วเิชสฺสติ จกัชนะ
(๓)ลง นา ปจัจยั ชานาติ ย่อมรู ้
(๔)ลบ นา ปจัจยั อญญฺาสิ ไดรู้แ้ลว้



(๕)นอกจากนี้ นา ปจัจยัยงัแปลงรูปเป็น ย ไดบ้า้ง แต่มีเงือ่นไขว่า ตอ้ง
แปลง ญา ธาตเุป็น นา เสยีกอ่น

นายติ ย่อมรู ้
นายเร ย่อมรู ้

(๖)ยงัมีกรณีพเิศษเมื่อแปลง ญา เป็น ชํ ใหล้บ นา ปจัจยัได ้
ชญญฺา พงึรู ้



๗)ณฺหา ลงกบัธาตหุมวด คห ธาต ุปรากฏรูปเป็น ณฺหา, ณฺห  แต่เมื่อลง
กบัวิภตัติหมวดอชัชตัตนี ภวิสสนัติ และกาลาติปตัติใหล้บ 
ณฺหา ทิ้งไดบ้า้ง
(๑)คง ณฺหา ปจัจยั คณฺหาติ ย่อมถอืเอา

ปคคฺณฺหติ ย่อมประคอง
(๒)ลบ ณฺหา ปจัจยั อคคฺเหสิ ไดถ้อืเอาแลว้

ปคคฺเหสิ ประคองแลว้
คเหสฺสติ จกัถอืเอา



๘)โอ ลงกบัธาตหุมวด กร ธาต ุปรากฏรูปเป็น โอ กม็ี ลบ โอ กม็ี แปลง 
โอ เป็น อ ุกม็ี เป็น โอ เป็น พฺ กม็ี
(๑)คง โอ ปจัจยั กโรติ ย่อมทาํ
(๒)ลบ โอ ปจัจยั กเรยยฺ พงึทาํ

กริ ทาํแลว้
อกาสิ ไดท้าํแลว้
กรสิฺสติ จกัทาํ

(๓)แปลง โอ เป็น อุ กรุุเต ย่อมทาํ
(๔)แปลง โอ เป็น พฺ กพฺุพติ ย่อมทาํ



๙)เณ ลงกบัธาตหุมวด จุร ธาตปุรากฏรูปเป็น เอ เสมอ นอกจากยงั
มีการพฤทธิ์สระตน้ธาตุที่รสัสะซึ่งไม่มีพยญัชนะสงัโยคอกีดว้ย 
แต่การพฤทธิ์นี้จะไม่ใชก้บัธาตทุี่ไดร้บัการยกเวน้
(๑)พฤทธิ์สระรสัสะตน้ธาตุ โจเรติ ย่อมลกั

โคเปติ ย่อมคุม้ครอง
(๒)ไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตุ คเณติ ย่อมนบั

กเถติ ย่อมกลา่ว
ฐเปติ ย่อมตัง้ไว ้
ทเมติ ย่อมฝึก



๑๐)ณย ลงกบัธาตุหมวด จุร ธาตปุรากฏรูปเป็น ย เสมอ นอกจากยงั
มีการพฤทธิ์สระตน้ธาตุที่รสัสะซึ่งไม่มีพยญัชนะสงัโยคอกีดว้ย
แต่การพฤทธิ์นี้จะไม่ใชก้บัธาตทุี่ไดร้บัการยกเวน้
(๑)พฤทธิ์สระรสัสะตน้ธาตุ โจรยติ ย่อมลกั

โคปยติ ย่อมคุม้ครอง
(๒)ไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตุ คณยติ ย่อมนบั

กถยติ ย่อมกลา่ว
ฐปยติ ย่อมตัง้ไว ้
ทมยติ ย่อมฝึก



กมัมวาจก
ประธานเป็นผูถ้กูกระทาํ



กมัมวาจก หมายถึง กริิยาคุมพากยข์องประโยคที่แสดงว่า ประธาน

ของประโยคเป็นผูถู้กกระทาํ, เป็นสิ่ งที่ถูกกระทาํ เป็นวิธีพูดกลบัว่า 

ใครหรืออะไรถูกกระทาํ เป็นตน้ 

    อ.ุสูเทน โอทโน ปจยิเต. 
อ.ขา้วสกุ อนัพอ่ครวั หงุอยู่.

-ปจยิเต เป็นกิริยาคุมพากย ์ลง ย ปจัจยั และ อ ิอาคมขา้งหนา้ ย 
เป็นเครื่องแสดงว่า โอทโน (ขา้ว) เป็นประธานที่ถูก สูเทน (พ่อครวั) 
กระทาํกริยิา ปจยิเต (ถกูหงุ)
    -ปจยิเต มาจาก ปจ+อ+ิย+เต (ย ปจัจยัเป็นเครื่องแสดงกมัมวาจก)



วธิกีารกาํหนดกริยิาที่เป็นกมัมวาจก
ธาตุที่เป็นสกมัมธาตุไม่ว่าจะอยู่ในหมวดธาตุใด เมื่อลง ย ปจัจยัและ อ ิ

อาคม หนา้ ย เป็นกมัมวาจก วธิกีารลงปจัจยัในกมัมวาจกมี ๔ แบบ คอื
๑)ย ปจัจยัลงแลว้ปรากฏรูป ย มี อ ิอาคมอยู่ขา้งหนา้ 
๒)แปลง ย เป็นอย่างอืน่โดยไม่ลง อ ิอาคม และลงวภิตัตฝิ่ายอตัตโนบท
๓)ลงแต่ ย ปจัจยัไม่ลง อ ิอาคม
๔)สลบัตาํแหน่ง ย ปจัจยักบัพยญัชนะที่สดุธาตุ
ในแต่ละแบบจะมีเงือ่นไขอนัเป็นเหตปุจัจยัในการลงปจัจยั แปลงปจัจยั 

สลบัตาํแหน่งปจัจยั และการทฆีะ-รสัสะสระแตกต่างกนัออกไป



วธิกีารในการประกอบรูปกริยิาแต่ละแบบมีเงือ่นไขดงันี้
๑)อเนกสระธาตทุกุตวั (เฉพาะที่เป็นสกมัมธาต)ุ ลบสระที่สุดธาตแุลว้ลง 

ย ปจัจยัและ อ ิอาคมหนา้ ย ปจัจยัไดเ้ลย
ปจ+อ+ิย+เต =ปจยิเต
ภชุ+อ+ิย+เต =ภญุชฺิยเต
พธุ+อ+ิย+เต =พชฺุฌยิเต (ลง ย ปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่น)
ป+อป+อณุา+อ+ิย+เต=ปาปณุิยติ (ลง ย ปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่น)
คห+อ+ิย+เต =คหยิเต
คห+ณฺหา+อ+ิย+เต =คณฺหยิเต (ลง ย ปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่น)



๒)อเนกสระธาตุ (เฉพาะที่เป็นสกมัมธาตุ) ถา้ไม่ลง อ ิอาคม ใหแ้ปลง
ที่สดุธาตกุบั ย ปจัจยัเป็นรูปอืน่ (ย ไม่คงรูปในกรณีนี้) ลกัษณะการเปลี่ยน
รูปโดยวธินีี้มีวธิกีารเหมือน ย ปจัจยัในหมวด ทวิ ธาตุ

(๑)แปลง จ กบั ย เป็น จฺจ วจ+ย+เต =วจฺุจเต ย่อมกลา่ว
(๒)แปลง ช กบั ย เป็น ชฺช ภชิ+ย+เต =ภชฺชเต ย่อมคัว่
(๓)แปลง ต กบั ย เป็น จฺจ กต+ิย+เต =กจฺจเต ย่อมผ่า
(๔)แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช วทิ+ย+เต =วชิฺชเต ย่อมได ้
(๕)แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ พนฺธ+ย+เต =พชฺฌเต ย่อมผูก



(๖)แปลง นฺ กบั ย เป็น ญญฺ หน+ย+เต =หญญฺเต ย่อมฆ่า
(๗)แปลง ป ฺกบั ย เป็น ปปฺ วป+ย+เต =วปปฺเต ย่อมหว่าน
(๘)แปลง ภ กบั ย เป็น พฺภ ลภ+ย+ติ =ลพฺภเต ย่อมได ้
(๙)แปลง ม กบั ย เป็น มมฺ ทม+ย+ติ =ทมมฺเต ย่อมฝึก
(๑๐)แปลง ว กบั ย เป็น พฺพ สวิ+ย+ติ =สพิฺพเต ย่อมเยบ็
(๑๑)แปลง ส กบั ย เป็น สฺส ผสุ+ย+ติ =ผสฺุสเต ย่อมกระทบ
(๑๒)แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ คห+ย+ติ =คยหฺเต ย่อมถอืเอา



๓)เอกสระธาต ุ(เฉพาะที่เป็นสกมัมธาต)ุ ลงแค่ ย ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิ
อาคม ลงแลว้มีอาํนาจรสัสะบา้ง ทฆีะบา้ง ซอ้น ย บา้ง ดงันี้

(๑)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา แปลง อา เป็น อี
ทา+ย+เต =ทยีเต อนั...ย่อมให ้
นิ+ธา+ย+เต =นิธยีเต อนั...ย่อมฝงั
ปา+ย+เต =ปียเต อนั...ย่อมดื่ม

(๒)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ุใหท้ฆีะ อ ุเป็น อู
ส+ุย+เต =สูยเต อนั...ย่อมฟงั, ย่อมไดย้นิ
ธุ+ย+เต =ธูยเต อนั...ย่อมกาํจดั



(๓)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ิใหท้ฆีะ อ ิเป็น อี
ชิ+ย+เต =ชียเต อนั...ย่อมชนะ
จ+ิย+เต =จยีเต อนั...ย่อมกอ่, ย่อมส ัง่สม
นิ+ส+ิย+เต =นิสยีเต อนั...ย่อมลบั

(๔)เมื่อแปลง อา เป็น อ ีรสัสะกลบัมาเป็น อ ิได ้แต่ตอ้งซอ้น ยฺ
ทา+ย+เต =ทยิยฺเต อนั...ย่อมให ้
นิ+ธา+ย+เต =นิธยิยฺเต อนั...ย่อมฝงั
ปา+ย+เต =ปิยยฺเต อนั...ย่อมดื่ม
ป+หา+ย+เต =ปหยิยฺเต อนั...ย่อมละ



(๕)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ิ อ ุไม่ตอ้งทฆีะกไ็ด ้แต่ตอ้งซอ้น ยฺ
ชิ+ย+เต =ชิยยฺเต อนั...ย่อมชนะ
จ+ิย+เต =จยิยฺเต อนั...ย่อมกอ่, ย่อมส ัง่สม
นิ+ส+ิย+เต =นิสยิยฺเต อนั...ย่อมลบั
ส+ุย+เต =สยุยฺเต อนั...ย่อมฟงั, ย่อมไดย้นิ
ธุ+ย+เต =ธุยยฺเต อนั...ย่อมกาํจดั

(๖)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ีลง ย ไปตามปกติ
นี+ย+เต =นียเต อนั...ย่อมนําไป
ก+ีย+เต =กยีเต อนั...ย่อมซื้อ



(๗)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ีรสัสะเป็น อ ิไดแ้ต่ตอ้งซอ้น ยฺ
นี+ย+เต =นิยยฺเต อนั...ย่อมนําไป
ก+ีย+เต =กยิยฺเต อนั...ย่อมซื้อ

(๘)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ูลง ย ไปตามปกติ
อนุ+ภ+ูย+เต =อนุภยูเต อนั...ย่อมเสวย
ลู+ย+เต =ลูยเต อนั...ย่อมตดั (เป็น ล ุกม็ี) 

(๙)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ูรสัสะเป็น อ ุไดแ้ต่ตอ้งซอ้น ยฺ
อนุ+ภ+ูย+เต =อนุภยุยฺเต อนั...ย่อมเสวย
ลู+ย+เต =ลยุยฺเต อนั...ย่อมตดั (เป็น ล ุกม็ี) 



(๑๐)เฉพาะ ญา, ขา ธาตใุหค้งรูปเดิมไวไ้ม่ตอ้งแปลงสระ
ญา+ย+เต =ญายเต อนั...ย่อมรู ้
ป+ญา+ย+เต =ปญญฺายเต อนั...ย่อมรูท้ ัว่
อา+ขา+ย+ติ =อกขฺายติ อนั...ย่อมกลา่ว
สงฺ+ขา+ย+ติ =สงฺขายติ อนั...ย่อมกลา่ว



ภาววาจก
ประธานไม่มี กรรมไม่มี 

มีแต่กริยิาแสดงความมี-ความเป็น



ภาววาจก หมายถึง กริิยาคุมพากยแ์สดงภาวะแห่งความมคีวามเป็น

ของกริิยาออกมา คือมแีต่ตวักริิยานั่นเอง ไม่มผีูท้าํ ไม่มผีูถู้กทาํ ไม่มี

ผูใ้ชใ้หค้นอื่นทาํ 

    อ.ุเตน ภยูเต. อนัเขา เป็นอยู่. 
-ภยูเต เป็นกริิยาคุมพากย ์ลง ย ปจัจยัที่เป็นเครื่องแสดงว่า ภยูเต 

นัน่เองเป็นกริยิาที่แสดงอาการมี-เป็นออกมา โดยไม่สนใจว่าใครมี-ใคร
เป็น สนใจแต่ว่า ยงัมี-ยงัเป็นอยู่

-ภยูเต มาจาก ภ+ูย+เต (ย ปจัจยัเป็นเครื่องภาววาจก)



วธิกีารกาํหนดกริยิาที่เป็นภาววาจก
ธาตุที่เป็นอกมัมธาตุไม่ว่าจะอยู่ในหมวดธาตุใด เมื่อลง ย ปจัจยัและ

วภิตัตฝิ่ายปรสัสบทเป็นภาววาจก วธิกีารลงปจัจยัในภาววาจกมี ๓ แบบ คอื
๑)ลง ย ปจัจยัแลว้คงรูป ย ปจัจยัไว ้
๒)ลง ย ปจัจยัแลว้แปลง ย ปจัจยัเป็นอย่างอืน่ 
๓)สลบัตาํแหน่ง ย ปจัจยักบัพยญัชนะที่สดุธาตุ
ในแต่ละแบบจะมีเงือ่นไขอนัเป็นเหตปุจัจยัในการลงปจัจยั แปลงปจัจยั 

สลบัตาํแหน่งปจัจยั และการทฆีะ-รสัสะสระแตกต่างกนัออกไป



วธิกีารในการประกอบรูปกริยิาแต่ละแบบมีเงือ่นไขดงันี้
๑)อเนกสระธาตทุกุตวั (เฉพาะที่เป็นอกมัมธาต)ุลง ย ปจัจยัหลงัธาตุ

ไดเ้ลย
มร+ย+เต =มรยเต, มียเต อนัเขา ย่อมตาย
กลิม+ย+เต =กลิมยเต อนัเขา ย่อมลาํบาก
คม+ย+เต =คจฺฉยเต อนัเขา ย่อมไป
ชีว+ย+เต =ชีวยเต อนัเขา ย่อมเป็นอยู่
ชร+ย+เต =ชรยเต, ชียเต อนัเขา ย่อมแก,่ ย่อมทรุดโทรม
สปุ+ย+เต =สปุยเต อนัเขา ย่อมหลบั



๒)อเนกสระธาต ุ(เฉพาะที่เป็นอกมัมธาต)ุ ใหแ้ปลงที่สดุธาตกุบั ย ปจัจยั
เป็นรูปอืน่ (ย ไม่คงรูปในกรณีนี้) ลกัษณะการเปลี่ยนรูปโดยวิธีนี้มีวิธีการ
เหมือน ย ปจัจยัในหมวด ทวิ ธาตุ

(๑)แปลง จ กบั ย เป็น จฺจ มจุ+ย+เต =มจฺุจเต อนัเขา ย่อมพน้
(๒)แปลง ช กบั ย เป็น ชฺช รช+ย+เต =รชฺชเต อนัเขา ย่อมกาํหนดั
(๓)แปลง ต กบั ย เป็น จฺจ นต+ิย+เต =นจฺจเต อนัเขา ย่อมฟ้อน
(๔)แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช ภทิ+ย+เต =ภชิฺชเต อนัเขา ย่อมแตก
(๕)แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ กธุ+ย+เต =กชฺุฌเต อนัเขา ย่อมโกรธ



(๖)แปลง นฺ กบั ย เป็น ญญฺ กน+ย+เต =กญญฺเต อนัเขา ย่อมงาม
(๗)แปลง ป ฺกบั ย เป็น ปปฺ สปุ+ย+เต =สปุปฺเต อนัเขา ย่อมหลบั
(๘)แปลง ภ กบั ย เป็น พฺภ ขุภ+ย+ติ =ขุพฺภเต อนัเขา ย่อมหว ัน่ไหว
(๙)แปลง ม กบั ย เป็น มมฺ คม+ย+ติ =คมมฺเต อนัเขา ย่อมไป
(๑๐)แปลง ว กบั ย เป็น พฺพ ทวิ+ย+ติ =ทพิฺพเต อนัเขา ย่อมเลน่
(๑๑)แปลง ส กบั ย เป็น สฺส วส+ย+ติ =วสฺสเต อนัเขา ย่อมตก (ฝน)
(๑๒)แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ มหุ+ย+ติ =มยุหฺเต อนัเขา ย่อมหลง



๒)เอกสระธาตุ (เฉพาะที่เป็นสกมัมธาตุ) ลงแค่ ย ปจัจยัไม่ตอ้งลง 
อ ิอาคม ลงแลว้มีอาํนาจรสัสะบา้ง ทฆีะบา้ง ซอ้น ย บา้ง ดงันี้

(๑)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา แปลง อา เป็น อี
ฐา+ย+เต =ฐยีเต อนัเขา ย่อมยนื

(๒)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ุใหท้ฆีะ อ ุเป็น อู
จุ+ย+เต =จูยเต อนัเขา ย่อมเคลื่อนไป
ช+ุย+เต =ชูยเต อนัเขา ย่อมวิ่งไป
ค+ุย+เต =คูยเต อนัเขา ย่อมปรากฏ



(๓)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ิใหท้ฆีะ อ ิเป็น อี
อ+ุอ+ิย+เต =อทุยีเต อนัเขา ย่อมโผลข่ึ้น (ลง ท อาคม)
ร+ิย+เต =รยีเต อนัเขา ย่อมลอยไป
ขิ+ย+เต =ขียเต อนัเขา ย่อมไป

(๔)เมื่อแปลง อา เป็น อ ีรสัสะกลบัมาเป็น อ ิได ้แต่ตอ้งซอ้น ยฺ
ฐา+ย+เต =ฐยิยฺเต อนัเขา ย่อมยนื



(๕)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ิ อ ุไม่ตอ้งทฆีะกไ็ด ้แต่ตอ้งซอ้น ยฺ
อ+ุอ+ิย+เต =อทุยิยฺเต อนัเขา ย่อมโผลข่ึ้น
ร+ิย+เต =รยิยฺเต อนัเขา ย่อมไป, ย่อมลอยไป
ขิ+ย+เต =ขิยยฺเต อนัเขา ย่อมไป

(๖)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ีลง ย ไปตามปกติ
ขี+ย+เต =ขียเต อนัเขา ย่อมสิ้นไป
ส+ีย+เต =สยีเต อนัเขา ย่อมนอน
ล+ีย+เต =ลยีเต อนัเขา ย่อมเรน้



(๗)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ีรสัสะเป็น อ ิไดแ้ต่ตอ้งซอ้น ยฺ
ขี+ย+เต =ขิยยฺเต อนัเขา ย่อมสิ้นไป
ส+ีย+เต =สยิยฺเต อนัเขา ย่อมนอน
ล+ีย+เต =ลยิยฺเต อนัเขา ย่อมเรน้

(๘)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ูลง ย ไปตามปกติ
ภ+ูย+เต =ภยูเต อนัเขา ย่อมเป็น

(๙)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ูรสัสะเป็น อ ุไดแ้ต่ตอ้งซอ้น ยฺ
ภ+ูย+เต =ภยุยฺเต อนัเขา ย่อม



เหตกุตัตวุาจก
ประธานใชใ้หค้นอืน่กระทาํ



เหตุกตัตุวาจก หมายถึง กิริยาคุมพากยข์องประโยคแสดงว่า 

ประธานของประโยคเป็นผูใ้ชห้รือเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นทาํกริิยา 

    อ.ุสามิโก สูท ํโอทนํ ปาเจต.ิ 
อ.เจา้นาย ยงัพอ่ ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้ว.
-ปาเจติ เป็นกิริยาคุมพากย ์ลง ณาเป ปจัจยั (การิตปจัจยั) ที่เป็น

เครื่องแสดงว่า สามิโก (เจา้นาย) เป็นประธานที่ใช ้สูท ํ(พอ่ครวั) ใหท้าํ
กริยิา ปาเจต ิ(ใหห้งุ) โดยมี โอทนํ (ขา้ว) เป็นกรรมของกริยิา ปาเจติ

-ปาเจต ิมาจาก ปจ+ณาเป+ติ
(ดูรายละเอยีดในบทเรยีนเรื่องเหตกุตัตวุาจก)



เหตกุมัมวาจก
ประธานถกูใชใ้หก้ระทาํ



เหตุกมัมวาจก หมายถึง กิริยาคุมพากยข์องประโยคแสดงว่า 
ประธานของประโยคถูกคนอื่นใชใ้หก้ระทาํใหแ้สดงกริิยาอาการต่าง ๆ

อ.ุ สามิเกน สูโท โอทนํ ปาจาปิยเต.
อ.พอ่ครวั อนัเจา้นาย ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
-ปาจาปิยเต เป็นกิริยาคุมพากย ์ลง ณาเป ปจัจยั และ ย ปจัจยั 

พรอ้มกบัลง อ ิอาคมหนา้ ย ปจัจยั เป็นเครื่องแสดงว่า สูโท (พอ่ครวั) 
เป็นประธานที่ถกู สามิเกน (เจา้นาย) ใชใ้หท้าํกริยิา ปาจาปิยเต (ใหห้งุ) 

เหตุกมัมวาจกนี้สมเด็จพระมหาสมณะเจา้ฯแสดงอุทาหรณไ์วว้่า 

สามเิกน สูเทน โอทโน ปาจาปิยเต.



 สรุปว่า วาจกเป็นตวับอกใหรู้ว้่า ประธานในประโยคทําหน้าที่
อย่างไรในแต่ละประโยคคือ เป็นผูท้าํ ผูถู้กทาํ ผูใ้ชใ้ห ้หรอืผูถู้กใชใ้ห ้
ทํา วาจกจึงเป็นวิธีการพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดว้ยวิธีที่แตกต่างกนัไป ๕ 
ประการดงัที่กลา่วมาแลว้ 

สว่นการกาํหนดว่ากริยิาคุมพากยเ์ป็นวาจกใดใหส้งัเกตจากปจัจยัที่
ลงหลงัธาต ุขา้งหนา้วภิตัติอาขยาตเป็นหลกั โดยปจัจยัจะถกูจดัเป็น ๕ 
หมวดตามวาจกทัง้ ๕ เพือ่ประกอบกบัแต่ละวาจก

(ดูรายละเอยีดในบทเรยีนเรื่องเหตกุมัมวาจก)


