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เหตกุตัตวุาจก

แบบฝึกหดัประกอบธาตเุป็นเหตกุตัตวุาจก


โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ลกัษณะทัว่ไปของเหตกุตัตวุาจก
เหตุกตัตุวาจก คือ ประโยคที่ประธานเป็นผูใ้ชใ้หค้นอื่นกระทํา ไม่ไดล้ง

มือกระทาํเอง (คือประธานเป็นตน้เหตหุรอืเป็นสาเหตใุหผู้อ้ืน่ทาํกริยิา) ดู
ประโยคต่อไปนี้เพือ่เปรยีบเทยีบระหว่างเหตกุตัตวุาจกกบัเหตกุมัมวาจก
เหตกุตัตวุาจกไทย : พระอาจารยใ์ชส้ามเณรใหเ้ยบ็จวีร

บาลี : อาจรโิย สามเณร ํจวีร ํสพิฺพาเปต.ิ
แปล : อ.อาจารย ์ยงัสามเณร ใหเ้ยบ็อยู่ ซึ่งจวีร.

เหตกุมัมวาจก ไทย : สามเณรถกูพระอาจารยใ์ชใ้หเ้ยบ็จวีร
บาลี : อาจรเิยน สามเณโร จวีร ํสพิฺพาปิยเต.
แปล : อ.สามเณร อนัอาจารย ์ใหเ้ยบ็อยู่ ซึ่งจวีร



เหตกุตัตวุาจกไทย : เสนาบดีใชท้หารทัง้หลายใหจ้บัโจร.
บาลี : เสนาปต ิโยเธ โจร ํคาหาเปต.ิ
แปล : อ.เสนาบดี ยงัทหาร ท. ใหจ้บัอยู่ ซึ่งโจร.

เหตกุมัมวาจก ไทย : ทหารหลายคนถกูเสนาบดีใชใ้หจ้บัโจร.
บาลี : เสนาปตนิา โยธา โจร ํคาหาปิยนฺเต.
แปล : อ.ทหาร ท. อนัเสนาบดี ใหจ้บัอยู่ ซึ่งโจร.

เหตกุตัตวุาจกไทย : เศรษฐใีชช้่างทองใหท้าํเครื่องประดบั.
บาลี : เสฏฐฺ ีสวุณฺณการ ํปสาธนํ การาเปต.ิ
แปล : อ.เศรษฐ ียงัช่างทอง ใหท้าํอยู่ ซึ่งเครื่องประดบั



ลกัษณะเด่นของประโยคเหตกุตัตวุาจก
กิริยาเหตุกตัตุวาจกที่สาํเร็จมาจากสกมัมธาตุเป็นกิริยาที่มี ๒ กรรม

ขึ้นไปเสมอ สว่นเหตกุตัตวุาจกที่สาํเรจ็มาจากอกมัมธาตมุี ๑ กรรมบา้ง ๒ 
กรรมบา้ง ในประโยคเหตกุตัตวุาจกมี ๒ กรรมหลกัที่ขาดไม่ได ้คอื

๑)การติกมัมะ หมายถงึกรรมที่ถกูใชใ้หท้าํ
๒)อวตุตกมัมะ หมายถงึกรรมที่ถกูกระทาํ
หากขาดกรรมตวัใดตวัหนึ่งใน ๒ กรรมนี้แลว้ประโยคจะไม่มีความ

สมบูรณ์ ในทางวรรณคดีผูป้ระพนัธอ์าจละการติกมัมะ (ยงั...) ไวใ้นฐานที่
เขา้ใจกไ็ด ้เป็นหนา้ที่ของผูแ้ปลตอ้งเตมิการติกรรมที่ขาดไปเขา้มาใหค้รบ 
ส่วนบทอวุตตกมัมะ (ซึ่ง...) จะละไวไ้ม่แสดงไวใ้นประโยคไม่ไดเ้ด็ดขาด



กรรมตวัแรกที่เรยีกว่า การติกมัมะ หมายถงึคน สตัว ์หรือสิ่งของ
ที่ถูกใชใ้หท้าํหรอืแสดงกริยิาอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบเป็นทตุิยา
วภิตัต ิแปลว่า ยงั..... (ภาษาไทยแปลว่า ใช.้..) เช่น

-ใชลู้กใหท้าํงาน เท่ากบั ปตุตฺ ํกมมฺ ํกาเรต.ิ
-ใชช้าวนาใหไ้ถนา เท่ากบั กสก ํเขตตฺ ํกสาเปต.ิ
บทการิตกมัมะในที่นี้จะเป็นคน สตัว ์สิ่งของ หรือสถานที่ก็ได ้มิได ้

จํากดัลงไปว่าตอ้งเป็นคนเท่านั้น คําว่า “ใช”้ ในที่นี้หมายรวมถึงการ
ช่วยกนัทาํกไ็ดภ้าษาบาลใีชค้าํว่า อญญฺมญญฺ ํแปลว่า ยงักนัและกนั เช่น

มหาชโน สตตฺาห ํอญญฺมญญฺ ํมหาทานํ ทาเปส.ิ
อ.มหาชน ยงักนัและกนั ใหถ้วายแลว้ ซึ่งมหาทาน ตลอดวนัเจด็.



นอกจากนี้คาํว่า “ใช”้ ยงัหมายถงึการเป็นตน้เหตหุรือเป็นสาเหตุ
ใหค้น สตัว ์สิ่งของ สถานที่แสดงกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้
ไม่ไดเ้ป็นการใชจ้รงิ ๆ ตวัอย่างเช่น

๑)ราชา โจร ํมาราเปส.ิ
อ.พระราชา ยงัโจร ใหต้ายแลว้. (พระราชาส ัง่ใหฆ้่า)
๒)เถโร สามเณร ํปาโต ชาคราเปส.ิ (พระเถระปลกุสามเณรใหต้ื่น)
อ.พระเถระ ยงัสามเณร ใหต้ื่นแลว้ ในเวลาเชา้
๓)ถปต ีมหาปาสาท ํนิฏฐฺาเปสุ. (นายชางชวยกันสรางใหเสร็จ)
อ.ชางไม ท. ยังมหาปราสาท ใหสําเร็จแลว.



โดยทัว่ไปกริยิาที่เป็นเหตกุตัตวุาจกจะมีการติกมัมะเพยีงบทเดียว แต่
กริยิาบางตวัสามารถมีการติกมัมะไดถ้งึ ๒ ตวั ดงัตวัอย่างต่อไปนี้

๑)ราชา นครสฺมึ (ราชปรุเิส) เภรญิจฺาราเปส.ิ
อ.พระราชา ยงัราชบรุุษ ท. ใหย้งักลองใหเ้ที่ยวไปแลว้. 
หมายถงึ ใชใ้หพ้วกราชบรุุษตกีลองป่าวประกาศในเมือง
๒)ภกิขฺู อตตฺนา วปิปฺกต ํกฏุ ึปเรห ิ(ชเนห)ิ ปรโิยสาเปต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ยงัชน ท. เหลา่อืน่ ใหย้งักฏุ ิอนัตนกระทาํคา้งไวแ้ลว้ ย่อม

ใหส้าํเรจ็. (บทการติกมัมะนิยมแต่งเป็นตตยิาวภิตัตมิากกว่าทตุยิาวภิตัต)ิ
หมายถงึ พระภกิษุใชค้นอืน่ใหท้าํกฏุทิี่ทาํคา้งไวใ้หส้าํเรจ็.



๓)สิริมาย ฌาปนกิจฺจ ํนตฺถิ, อามกสุสาเน ตํ, ยถา กากสุนขา น 
ขาทนฺต;ิ ตถา นิปชฺชาเปตวฺา รกขฺาเปถ.

อ.กจิคอืการเผาซึ่งสรรีะ ของนางสริมิา ย่อมไม่มี, อ.กาและสนุขั ท. จะ
ไม่เคี้ ยวกิน โดยประการใด, อ.พระองค ์ยงัราชบุรุษ ท. ใหย้งันางสิริมา
นั้น ใหน้อนแลว้ ในป่าชา้ โดยประการนั้น ยงัราชบรุุษ ท. พงึใหร้กัษา.

หมายถงึ ใชพ้วกราชบรุุษใหพ้ลกิศพนางสริิมาใหน้อนในท่าที่พวกกา
และสนุขัจะมากดักนิไม่ได ้

๔)ราชาโน กริ อภสิติตฺมตตฺาเยว (ราชปรุเิส) ธมมฺเภรญิจฺาราเปนฺต.ิ
ไดย้ินว่า อ.พระราชา ท. ผูส้กัว่าอภเิษกแลว้นัน่เทียว ยงัราชบุรุษ ท. 

ใหย้งักลองแหง่ธรรม ย่อมใหเ้ที่ยวไป.



กรรมตวัที่สองที่เรียก อวตุตกมัมะ หมายถงึคน สตัว ์สิ่งของหรือ
สถานที่ที่ถูกกระทาํ ประกอบเป็นทตุิยาวภิตัติ แปลว่า ซึ่ง... (ภาษาไทยไม่
นิยมใชค้าํเชื่อม)
โดยทัว่ไปบทอวุตตกมัมะจะมาคู่กบัสกมัมกิริยาที่เป็นเหตุกตัตุ

วาจกเสมอจะตอ้งแสดงไวเ้สมอจะละไวแ้บบการติกมัมะไม่ได ้เมื่อกรรม ๒ 
บทนี้มาคู่กนัใหเ้รยีงการติกมัมะไวห้นา้อวตุตกมัมะไวห้ลงัตวัอย่างเช่น

เถโร เอก ํสามเณร ํคณฺฑกิ ํปหราเปส.ิ
อ.พระเถระ ยงัสามเณร รูปหนึ่ง ใหต้แีลว้ ซึ่งระฆงั.
มหาเสฏฐฺ ีทาส ึภรยิ ํปกโฺกสาเปส.ิ
อ.มหาเศรษฐ ียงันางทาส ีใหเ้รยีกแลว้ ซึ่งภรยิา.



หลกัเกณฑ์
การแยกสกมัมกริยิาและอกมัมกริยิา



จะทราบไดอ้ย่างไรว่ากริยิาบทนี้เป็นสกมัมกริยิาหรอือกมัมกริยิามี
หลกัในการตดัสนิอย่างไร? พระอคัควงัสเถระไดอ้ธบิายไวว้่า

๑)ที่เรียกว่าสกมัมกริยิา ไดแ้ก่บทกริยิาที่ตอ้งสมัพนัธเ์ขา้กบับทกรรม
ในประโยค เช่นเมื่อบคุคลกล่าวว่า “ปจติ” (ย่อมหงุ) กเ็ป็นอนัทราบไดว้่า
ขา้วหรอืสิง่ของอย่างใดอย่างหนึ่งถกูบคุคลใดบคุคลหนึ่งหงุอยู่

๒)ที่เรียกว่าอกมัมกริิยา ไดแ้ก่บทกริิยาที่ไม่ตอ้งสมัพนัธเ์ขา้กบักรรม
ในประโยค เช่นเมื่อมีบางคนกล่าวว่า “ติฏฺฐติ เทวทตฺโต” (พระเทวทตั 
ยืนอยู่) ก็จะทําใหผู้ฟ้ังนึกถึงแต่สถานที่ยืนเท่านั้นไม่นึกถึงกรรมใด ๆ 
ทัง้สิ้น สกมัมกิริยาทําเป็นภาววาจกไม่ได ้ส่วนอกมัมกิริยาทําเป็นกมัม
วาจกไม่ได ้



สกมัมกิริยาบางตวัเมื่อทําเป็นเหตุกตัตุวาจกสามารถมีกรรม
ไดม้ากถงึ ๓ ตวัดว้ยกนั ตวัอย่างเช่น

เสฏฐฺ ีปรุสิ ํสวุณฺณํ กฏก ํกาเรต.ิ
อ.เศรษฐ ียงับรุุษ ย่อมใหก้ระทาํ ซึ่งทองคาํ ใหเ้ป็นกาํไล.
ราชา ปรุเิส รถ ํคาม ํวาเหต.ิ
อ.พระราชา ยงับรุุษ ท. ย่อมใหน้ําไป ซึ่งรถ สูห่มู่บา้น.
ส่วนอกมัมกิริยาเมื่อทําเป็นเหตุกตัตุวาจกสามารถมี ๑ กรรมบา้ง 

๒ กรรมบา้ง (ทตุยิา.ที่แปลว่า สู.่..เรยีกว่า สมัปาปณิยกรรม) ตวัอย่างเช่น
อโสกราชา นว สมณทูเต นว รฏฐฺานิ คมาเปต.ิ
อ.พระเจา้อโศก ยงัสมณทูต ท. ๙ ย่อมใหไ้ป สูแ่ควน้ ท. ๙.



องคป์ระกอบของประโยคเหตกุตัตวุาจก


๑.ผูใ้ชใ้หท้าํ (เหตกุตัตา) ประกอบเป็นปฐมาวภิตัต ิ(แปลว่า อ.)
๒.ผูถ้กูใชใ้หท้าํ (การติกมัมะ) ประกอบเป็นทตุยิาวภิตัต ิ(แปลว่า ยงั...)
๓.ผูถ้กูกระทาํ (อวตุตกมัมะ) ประกอบเป็นทตุยิาวภิตัต ิ(แปลว่า ซึ่ง...)
๔)กริยิาคมุพากย์ มีองคป์ระกอบ ๓ อย่าง คอื

๑)ใชส้กมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒)ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๓)นิยมใชว้ภิตัตฝิ่ายปรสัสบท



การสรา้งประโยคเหตกุตัตวุาจก


๑.เรยีงบทเหตกุตัตา (ประธาน) ไวต้น้ประโยค (ศพัทแ์รก)
๒.เรยีงบทการติกมัมะ (ผูถ้กูใชใ้หท้าํ) ไวห้ลงับทประธาน
๓.เรยีงบทอวตุตกมัมะ (สิง่ที่ถกูกระทาํ) ไวห้ลงับทการติกมัมะ
๔.เรยีงบทกริยิาไวท้า้ยสดุ
ตวัอย่าง :
สามิโก สูท ํโอทนํ ปาเจต.ิ
อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.



เหต
กุตั

ตวุ
าจก

๑) ประธาน (อ.) เป็นปฐมาวภิตัติ

๒) การติกมัมะ (ยงั...) เป็นทตุยิาวภิตัติ

๓) กริยิาคมุพากย ์(ให.้..) ลงการติปจัจยั

๔) อวตุตกมัมะ (ซึ่ง) เป็นทตุยิาวภิตัติ

ลาํดบัการแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก

ไม่ว่าองคป์ระกอบในประโยคภาษาบาลจีะเรยีงลาํดบัอย่างไรกต็าม
เวลาแปลใหแ้ปลตามลาํดบัดงักลา่วนี้เสมอ



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุตัตวุาจก (สกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

การติกมัมะ
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   ราชา   ปรุเิส   มหาปาสาทํ   การาเปส.ิ
๒.   เถโร   สามเณรํ   ปตตฺํ   โธวาเปส.ิ
๓.   พทุโฺธ   สารปีตุตฺํ   ธมมฺํ   เทสาเปส.ิ
๔.   เสฏฐฺี   กสกํ   ตณิานิ   เฉทาเปส.ิ
๕.   ปิตา   เถรํ   มธุปายาสํ   โภเชส.ิ
๖.   มาตา   ธตีรํ   โอทนํ   ปาจาเปส.ิ



คาํแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก (สกมัมกริยิา)
๑.อ.พระราชา ยงับรุุษ ท. ใหก้ระทาํแลว้ ซึ่งมหาปราสาท.
๒.อ.พระเถระ ยงัสามเณร ใหล้า้งแลว้ ซึ่งบาตร.
๓.อ.พระพทุธเจา้ ยงัพระสารบีตุร ใหแ้สดงแลว้ ซึ่งธรรม.
๔.อ.เศรษฐ ียงัชาวนา ใหต้ดัแลว้ ซึ่งหญา้ ท.
๕.อ.บดิา ยงัพระเถระ ใหฉ้นัแลว้ ซึ่งขา้วมธุปายาส
๖.อ.มารดา ยงัธดิา ใหห้งุแลว้ ซึ่งขา้วสกุ.

กริยิาเหตกุตัตวุาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของ
กาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุตัตวุาจก (ละการติกมัมะไว)้

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

การติกมัมะ
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   เสฏฐฺี (....................)   รุกขฺมูลํ   โสธาเปส.ิ
๒.   มหาชโน (....................)   ปณฺณสาลํ   การาเปส.ิ
๓.   ราชา (....................)   วาลกุํ   โอกริาเปส.ิ
๔.   ขตตฺโิย (....................)   ธเช   อสฺุสาเปส.ิ
๕.   ภกิขฺู (....................)   จวีรานิ   รชาเปส.ุ
๖.   เถโร (....................)   พทุธฺมนฺตํ   สกิขฺาเปสิ.



คาํแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก
๑.อ.เศรษฐ ี(ยงับคุคล) ใหช้ําระแลว้ ซึ่งโคนแหง่ตน้ไม.้
๒.อ.มหาชน (ยงักนัและกนั) ใหก้ระทาํแลว้ ซึ่งบรรณศาลา.
๓.อ.พระราชา (ยงับคุคล) ใหโ้ปรยแลว้ ซึ่งทราย.
๔.อ.กษตัรยิ ์(ยงับคุคล) ใหย้กขึ้นแลว้ ซึ่งธง ท.
๕.อ.ภกิษุ ท. (ยงักนัและกนั) ใหย้อ้มแลว้ ซึ่งจวีร ท.
๖)อ.พระเถระ (ยงับคุคล) ใหเ้รยีนแลว้ ซึ่งพทุธมนต.์

กริยิาเหตกุตัตวุาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของ
กาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุตัตวุาจก (อกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

การติกมัมะ
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   อปุาสโก   เถรํ -   นิสทีาเปส.ิ
๒.   มาตา   ปตุตฺํ -   นิปชฺชาเปส.ิ
๓.   โจโร   มนุสฺเส -   กลิมาเปส.ิ
๔.   ลทุทฺโก   สตเฺต -   มาราเปส.ิ
๕.   มหาเมโฆ   วสฺสํ -   วสฺสาเปส.ิ
๖.   โพธสิตโฺต   ปารมิโย -   ปรปิูราเปส.ิ



คาํแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก (อกมัมกริยิา)
๑.อ.อบุาสก ยงัพระเถระ ใหน้ัง่แลว้.
๒.อ.มารดา ยงับตุร ใหน้อนแลว้.
๓.อ.โจร ยงัมนุษย ์ท. ใหล้าํบากแลว้.
๔.อ.นายพราน ยงัสตัว ์ท. ใหต้ายแลว้.
๕.อ.มหาเมฆ ยงัฝน ใหต้กแลว้.
๖.อ.พระโพธสิตัว ์ยงับารมี ท. ใหเ้ตม็รอบแลว้.

กริยิาเหตกุตัตวุาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของ
กาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



ลกัษณะเฉพาะของเหตกุตัตวุาจก
๑. ธาตทุี่นํามาประกอบกริยิาเป็นสกมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒. ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั (ตวัใดตวัหนึ่งตามลกัษณะธาต)ุ
๓. ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๔ หมวดคอื ภ,ู รุธ, ส,ุ ตน, จุร
๔. หมวด ทวิ, ก,ี คห จะลงปจัจยัประจาํหมวดหรอืไม่ลงกไ็ด ้
เฉพาะหมวด ส ุธาตทุี่จดัไวใ้นกลุม่ที่ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตนุั้น

ถือตามที่ปรากฏโดยมากแต่ที่ลง ณา ปัจจยัด ้วยมีบ ้างแต่น้อยเช่น 
อาวณุาเปสฺสามิ, ปาปณุาเปยยฺ, ปริยาปุณาเปสุ

สว่นในกริยิากติกก์ม็ีการลง ณา ปจัจยัเช่นเดียวกนั ตวัอย่างเช่น
สณุาเปตุ,ํ สณุาปิโต, ปาปณุาเปตวฺา



หลกัการลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตุ
๑.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา, อ,ิ อ ีใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ญา+ณาเป+ติ =ญาเปติ ญา+ณาปย+ติ =ญาปยติ ยัง...ใหรูอยู

ทา+ณาเป+ติ =ทาเปติ ทา+ณาปย+ติ =ทาปยติ ยัง...ใหใหอยู

ชิ+ณาเป+ติ =ชยาเปติ ชิ+ณาปย+ติ =ชยาปยติ ยัง...ใหชนะอยู

จ+ิณาเป+ติ =จายาเปติ จ+ิณาปย+ติ =จายาปยติ ยัง...ใหสัง่สมอยู

นี+ณาเป+ติ =นยาเปติ นี+ณาปย+ติ =นยาปยติ ยัง...ใหนําไปอยู

วี+ณาเป+ติ =วายาเปติ วี+ณาปย+ติ =วายาปยติ ยัง...ใหทออยู



๒.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อ ูใหล้ง เณ, ณย ปจัจยัเท่านั้น
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ส+ุเณ+ติ =สาเวติ ส+ุณย+ติ =สาวยติ ยัง...ใหฟงอยู

จุ+เณ+ติ =จาเวติ จุ+ณย+ติ =จาวยติ ยัง...ใหเคลื่อนอยู

ภ+ูเณ+ติ =ภาเวติ ภ+ูณย+ติ =ภาวยติ ยัง...ใหเจริญอยู

อย่างไรกต็าม สาํหรบัธาตบุางตวัแมเ้ป็นสระ อ,ุ อู กไ็ม่นิยมลง เณ, 
ณย ปจัจยั กลบัใช ้ณาเป, ณาปย แทน ตวัอย่างเช่น

ช ุธาต ุในความแลน่ไป :ชวาเปส ิ ยงั...ใหแ้ลน่ไปแลว้
ล ุธาต ุในความเกี่ยว :ลวาเปส ิ ยงั...ใหเ้กี่ยวแลว้



๓.อเนกสระธาต ุ(ยกเวน้หมวด จุร ธาต)ุ ลงการติปจัจยัไดท้ ัง้ ๔ ตวั
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

มร+เณ+ติ =มาเรติ มร+ณย+ติ =มารยติ ยัง...ใหตายอยู

รุธ+เณ+ติ =โรเธติ รุธ+ณย+ติ =โรธยติ ยัง...ใหปดอยู

พธุ+เณ+ติ =โพเธติ พธุ+ณย+ติ =โพธยติ ยัง...ใหรูอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจยั คําแปล

ปจ+ณาเป+ติ =ปาจาเปติ ปจ+ณาปย+ติ =ปาจาปยติ ยัง...ใหหุงอยู

คห+ณาเป+ติ =คาหาเปติ คห+ณาปย+ติ =คาหาปยติ ยัง...ใหรับอยู

กร+ณาเป+ติ =การาเปติ กร+ณาปย+ติ =การาปยติ ยัง...ใหทําอยู



๔.เฉพาะหมวด จุร ธาตใุหล้งเฉพาะ ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ฆสุ+ณาเป+ติ =โฆสาเปติ ฆสุ+ณาปย+ติ =โฆสาปยติ ยัง...ใหประกาศอยู

คปุ+ณาเป+ติ =โคปาเปติ คปุ+ณาปย+ติ =โคปาปยติ ยัง...ใหคุมครองอยู

ฉท+ณาเป+ติ =ฉาทาเปติ ฉท+ณาปย+ติ =ฉาทาปยติ ยัง...ใหมุงอยู

ธร+ณาเป+ติ =ธาราเปติ ธร+ณาปย+ติ =ธาราปยติ ยัง...ใหทรงจําอยู

ทสิ+ณาเป+ติ =เทสาเปติ ทสิ+ณาปย+ติ =เทสาปยติ ยัง...ใหแสดงอยู

ปิส+ณาเป+ติ =เปสาเปติ ปิส+ณาปย+ติ =เปสาปยติ ยัง...ใหสงไปอยู

กถ+ณาเป+ติ =กถาเปติ กถ+ณาปย+ติ =กถาปยติ ยัง...ใหกลาวอยู



วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
เณ, ณย, ณาเป, ณาปย เป็นปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ คือมี ณฺ ติดตาม 

จงึมีวิธีการพฤทธิ์และขอ้หา้มในการพฤทธิ์สระตน้ธาตเุหมือน เณ, ณย 
ปจัจยัในหมวด จุร ธาตทุี่เรยีนมาแลว้

อย่างไรก็ตาม สาํหรบั เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัในเหตุกตัตุ
วาจกนี้มีรายละเอยีดบางอย่างที่แตกต่างจาก เณ, ณย ปจัจยัในหมวด 
จุร ธาตบุา้งเลก็นอ้ย มีหลกัการที่ควรทราบดงันี้....



วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๑.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อ,ุ อู พฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ แลว้แปลง โอ เป็น 
อาว (หา้มลง ณาเป, ณาปย ปจัจยั) เช่น

ส+ุเณ+ติ =สาเวติ ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ส+ุณย+ติ =สาวยติ ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ภ+ูเณ+ติ =ภาเวติ  ยงั...ใหเ้จรญิอยู่
ภ+ูณย+ติ =ภาวยติ  ยงั...ใหเ้จรญิอยู่
จุ+เณ+ติ =จาเวติ  ยงั...ใหเ้คลื่อนอยู่
จุ+ณย+ติ =จาวยติ  ยงั...ใหเ้คลื่อนอยู่

ยกเวน้ ช ุธาตแุละ ล ุธาตนุิยมลง ณาเป, ณาปย ปจัจยัดงักลา่วแลว้



๒.เอกสระธาตุเป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น อาย 
(หา้มลง เณ, ณย ปจัจยั) ดว้ยอาํนาจของ ณาเป, ณาปย ปจัจยันี้มีอาํนาจให ้
ทาํการรสัสะ อาย กลบัเป็น อย กไ็ด ้เช่น

ส+ิณาเป+ติ =สายาเปติ รสัสะเป็น สยาเปติ ยงั...ใหน้อนอยู่
ส+ิณาปย+ติ =สายาปยติ รสัสะเป็น สยาปยติ ยงั...ใหน้อนอยู่
ชิ+ณาเป+ติ =ชายาเปติ รสัสะเป็น ชยาเปติ ยงั...ใหช้นะอยู่
ชิ+ณาปย+ติ =ชายาปยติ รสัสะเป็น ชยาปยติ ยงั...ใหช้นะอยู่
นี+ณาเป+ติ =นายาเปติ รสัสะเป็น นยาเปติ ยงั...ใหน้ําไปอยู่
นี+ณาปย+ติ =นายาปยติ รสัสะเป็น นยาปยติ ยงั...ใหน้ําไปอยู่
ภ+ีณาเป+ติ =ภายาเปติ รสัสะเป็น ภยาเปติ ยงั...ใหก้ลวัอยู่



สาํหรบัธาตบุางตวัที่มีอปุสคัอยู่หนา้จะไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตกุไ็ด ้แต่
ใหล้บสระตน้ธาตทุิ้ งแทน ตวัอย่างเช่น

อา+นี+ณาเป+ส+อี =อานาเปสิ ยงั...ใหน้ํามาแลว้
อ+ุส+ิณาเป+ส+อี =อสฺุสาเปสิ ยงั...ใหย้กขึ้นแลว้



๓.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา ใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น โดย
ไม่ตอ้งเปลี่ยนแปลงธาต ุ(หา้มลง เณ, ณย ปจัจยั) ตวัอย่างเช่น

ปร+ิหา+ณาเป+ติ =ปรหิาเปติ ยงั...ย่อมใหเ้สือ่ม
ปฏ+ิวา+ณาเป+ติ =ปฏวิาเปติ ยงั...ย่อมใหฟุ้้ งกลบั
นิ+ทา+ณาเป+ติ =นิททฺาเปติ ยงั...ย่อมใหห้ลบั
นฺหา+ณาเป+ติ =นฺหาเปติ ยงั...ย่อมใหอ้าบ
ปต+ิฐา+ณาเป+ติ =ปตฏิฐฺาเปติ ยงั...ย่อมใหด้าํรงอยู่
ส+ํอ+ุฐา+ณาเป+ติ =สมฏุฐฺาเปติ ยงั...ย่อมใหต้ ัง้ขึ้นพรอ้ม
นิ+ฐา+ณาเป+ติ =นิฏฐฺาเปติ ยงั...ย่อมใหส้าํเรจ็, จบ
ปา+(ย)+ณาเป+ติ =ปายาเปติ ยงั...ย่อมใหด้ื่ม (ลง ย อาคม)



หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตขุองอเนกสระธาตุ
๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธ ์อ ุเป็น โอ (ลงปจัจยัไดห้มด)

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

รุธ+เณ+ติ =โรเธติ รุธ+ณย+ติ =โรธยติ ยัง...ใหปดอยู

มจุ+เณ+ติ =โมเจติ มจุ+ณย+ติ =โมจยติ ยัง...ใหปลอยอยู

ภชุ+เณ+ติ =โภเชติ ภชุ+ณย+ติ =โภชยติ ยัง...ใหกนิอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

รุธ+ณาเป+ติ =โรธาเปติ รุธ+ณาปย+ติ =โรธาปยติ ยัง...ใหปดอยู

มจุ+ณาเป+ติ =โมจาเปติ มจุ+ณาปย+ติ =โมจาปยติ ยัง...ใหปลอยอยู



๒.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธ ์อ ิเป็น เอ
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ฉิท+เณ+ติ =เฉเทติ ฉิท+ณย+ติ =เฉทยติ ยัง...ใหตัดอยู

ภทิ+เณ+ติ =เภเทติ ภทิ+ณย+ติ =เภทยติ ยัง...ใหตีอยู

สจิ+เณ+ติ =เสเจติ สจิ+ณย+ติ =เสจยติ ยัง...ใหรดอยู

ณาเป ปจจยั ณาปย ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณาเป+ติ =เฉทาเปติ ฉิท+ณาปย+ติ =เฉทาปยติ ยัง...ใหตัดอยู

ภทิ+ณาเป+ติ =เภทาเปติ ภทิ+ณาปย+ติ =เภทาปยติ ยัง...ใหตีอยู

สิจ+ณาเป+ติ =เสจาเปติ สิจ+ณาปย+ติ =เสจาปยติ ยัง...ใหรดอยู



๓.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ พฤทธ ์อ เป็น อา
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

วห+เณ+ติ =วาเหติ วห+ณย+ติ =วาหยติ ยัง...ใหนําไปอยู

วท+เณ+ติ =วาเทติ วท+ณย+ติ =วาทยติ ยัง...ใหกลาวอยู

กร+เณ+ติ =กาเรติ กร+ณย+ติ =การยติ ยัง...ใหทําอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

วห+ณาเป+ติ =วาหาเปติ วห+ณาปย+ติ =วาหาปยติ ยัง...ใหนําไปอยู

วท+ณาเป+ติ =วาทาเปติ วท+ณาปย+ติ =วาทาปยติ ยัง...ใหกลาวอยู

กร+ณาเป+ติ =การาเปติ กร+ณาปย+ติ =การาปยติ ยัง...ใหทําอยู



หลกัการและขอ้หา้มในการพฤทธิ์
๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นทฆีะ (เสยีงยาว) ไม่ตอ้งพฤทธิ์

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ขาท+เณ+ติ =ขาเทติ ขาท+ณย+ติ =ขาทยติ ยัง...ใหกินอยู

ธาว+เณ+ติ =ธาเวติ ธาว+ณย+ติ =ธาวยติ ยัง...ใหวิ่งไปอยู

โธว+เณ+ติ =โธเวติ โธว+ณย+ติ =โธวยติ ยัง...ใหซักอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ภาส+ณาเป+ติ =ภาสาเปติ ภาส+ณาปย+ติ =ภาสาปยติ ยัง...ใหกลาวอยู

ยาจ+ณาเป+ติ =ยาจาเปติ ยาจ+ณาปย+ติ =ยาจาปยติ ยัง...ใหขออยู



๒.อเนกสระธาตุที่สระตน้ธาตุเป็นรสัสะมีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ปจฺุฉ+เณ+ติ =ปจฺุเฉติ ปจฺุฉ+ณย+ติ =ปจฺุฉยติ ยัง...ใหถามอยู

พนฺธ+เณ+ติ =พนฺเธติ พนฺธ+ณย+ติ =พนฺธยติ ยัง...ใหมัดอยู

สกิขฺ+เณ+ติ =สกิเฺขติ สกิขฺ+ณย+ติ =สกิขฺยติ ยัง...ใหเรียนอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

มททฺ+ณาเป+ติ =มททฺาเปติ มททฺ+ณาปย+ติ =มททฺาปยติ ยัง...ใหเหยียบอยู

ลญุจฺ+ณาเป+ติ =ลญุจฺาเปติ ลญุจฺ+ณาปย+ติ =ลญุจฺาปยติ ยัง...ใหถอนอยู

จนิฺต+ณาเป+ติ =จนิฺตาเปติ จนิฺต+ณาปย+ติ =จนิฺตาปยติ ยัง...ใหคิดอยู



๓.ธาตุในหมวด รุธ ธาตุ ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะ
ที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ภชุ+เณ+ติ =ภญุเฺชติ ภชุ+ณย+ติ =ภญุชฺยติ ยัง...ใหกนิอยู

มจุ+เณ+ติ =มญุเฺจติ มจุ+ณย+ติ =มญุจฺยติ ยัง...ใหปลอยอยู

ภทิ+เณ+ติ =ภนิฺเทติ ภทิ+ณย+ติ =ภนิฺทยติ ยัง...ใหตีอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ยชุ+ณาเป+ติ =ยญุชฺาเปติ ยชุ+ณาปย+ติ =ยญุชฺาปยติ ยัง...ใหเทียมอยู

ลปิ+ณาเป+ติ =ลมิปฺาเปติ ลปิ+ณาปย+ติ =ลมิปฺาปยติ ยัง...ใหฉาบอยู



๔.ธาตุที่ มีสระ อิ เป็นที่สุด ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็น
พยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

มฑ+ิเณ+ติ =มณฺเฑติ มฑ+ิณย+ติ =มณฺฑยติ ยัง...ใหประดับอยู

อปุ+ถภ+ิเณ+ติ =อปุตถฺมเฺภติ อปุ+ถภ+ิณย+ติ =อปุตถฺมภฺยติ ยัง...ใหค้ําชูอยู
ว+ิขภ+ิเณ+ติ =วกิขฺมเฺภติ ว+ิขภ+ิณย+ติ =วกิขฺมภฺยติ ยัง...ใหถอนอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

กปิ+ณาเป+ติ =กมปฺาเปติ กปิ+ณาปย+ติ =กมปฺาปยติ ยัง...ใหสัน่อยู

กต+ิณาเป+ติ =กนฺตาเปติ กต+ิณาปย+ติ =กนฺตาปยติ ยัง...ใหผาอยู



๕.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุถา้ไม่ลง ย ปจัจยัใหพ้ฤทธิ์ตามกฎได้
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ตสุ+เณ+ติ =โตเสติ ตสุ+ณย+ติ =โตสยติ ยัง...ใหยนิดีอยู

สสุ+เณ+ติ =โสเสติ สสุ+ณย+ติ =โสสยติ ยัง...ใหแหงอยู

กปุ+เณ+ติ =โกเปติ กปุ+ณย+ติ =โกปยติ ยัง...ใหโกรธอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ณาเป+ติ =โสธาเปติ สธุ+ณาปย+ติ =โสธาปยติ ยัง...ใหชําระอยู

นส+ณาเป+ติ =นาสาเปติ นส+ณาปย+ติ =นาสาปยติ ยัง...ใหฉิบหายอยู

ขี+ณาเป+ติ =เขเปติ ขี+ณาปย+ติ =เขปยติ ยัง...ใหสิน้ไปอยู



๖.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุถา้ลง ย ปจัจยัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

สวิ+ย+เณ+ติ =สพิฺเพติ สวิ+ย+ณย+ติ =สพิฺพยติ ยัง...ใหเย็บอยู

สสุ+ย+เณ+ติ =สสฺุเสติ สสุ+ย+ณย+ติ =สสฺุสยติ ยัง...ใหแหงอยู

กปุ+ย+เณ+ติ =กปุเฺปติ กปุ+ย+ณย+ติ =กปุปฺยติ ยัง...ใหโกรธอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ย+ณาเป+ติ =สชฺุฌาเปติ สธุ+ย+ณาปย+ติ =สชฺุฌาปยติ ยัง...ใหชําระอยู

นส+ย+ณาเป+ติ =นสฺสาเปติ นส+ย+ณาปย+ติ =นสฺสาปยติ ยัง...ใหฉิบหายอยู

ขุภ+ย+ณาเป+ติ =ขุพฺภาเปติ ขุภ+ย+ณาปย+ติ =ขุพฺภาปยติ ยัง...ใหกําเริบอยู



๗.คห ธาตทุี่ลง ณฺหา ปจัจยัหา้มพฤทธิ์ อ เป็น อา
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คาํแปล

คห+ณฺหา+เณ+ติ =คณฺเหติ คห+ณฺหา+ณย+ติ =คณฺหยติ ยงั...ใหจ้บัอยู่
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คาํแปล

คห+ณฺหา+ณาเป+ติ =คณฺหาเปติ คห+ณฺหา+ณาปย+ติ =คณฺหาปยติ ยงั...ใหจ้บัอยู่
๘.คห ธาตุที่ไมลง ณฺหา ปจจัยใหพฤทธิ์ไดตามปกติ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คาํแปล
คห+เณ+ติ =คาเหติ คห+ณย+ติ =คาหยติ ยงั...ใหจ้บัอยู่

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คาํแปล
คห+ณาเป+ติ =คาหาเปติ คห+ณาปย+ติ =คาหาปยติ ยงั...ใหจ้บัอยู่



๘.ธาตบุางตวัไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งพฤทธส์ระตน้ธาต ุ(ไม่นิยม)
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ชน+เณ+ติ =ชเนติ ชน+ณย+ติ =ชนยติ ยัง...ใหเกิดอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

วส+ณาเป+ติ =วสาเปติ วส+ณาปย+ติ =วสาปยติ ยงั...ใหอ้ยู่อยู่
คณ+ณาเป+ติ =คณาเปติ คณ+ณาปย+ติ =คณาปยติ ยงั...ใหน้บัอยู่
หร+ณาเป+ติ =หราเปติ หร+ณาปย+ติ =หราปยติ ยงั...ใหน้ําไปอยู่
วท+ณาเป+ติ =วทาเปติ วท+ณาปย+ติ =วทาปยติ ยงั...ใหก้ลา่วอยู่
ลภ+ณาเป+ติ =ลภาเปติ ลภ+ณาปย+ติ =ลภาปยติ ยงั...ใหไ้ดอ้ยู่



แบบฝึกหดั
ประกอบกริยิาเหตกุตัตวุาจก

และ
ฝึกแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก



ขอ้ องคป์ระกอบ เหตกุตัตา การติกมัมะ อวตุตกมัมะ กริยิาคมุพากย์
๑. โอ+กริ+ณาเป+ติ อนิฺโท เทเว        ปปุผฺานิ โอกริาเปต.ิ
๒. ปจ+ณาเป+ติ สามิโก สูทํ            โอทนํ ปาจาเปต.ิ
๓. โอ+โลก+ณาเป+ติ ปิตา ทารเก     สกเุณ โอโลกาเปต.ิ
๔. ลภ+ณาเป+ติ ราชา เสฏฐฺ ึ     ธนานิ ลภาเปต.ิ
๕. วร+ณาเป+อนฺติ มาตาปิตโร พฺราหฺมเณ วธุ  วาราเปนฺต.ิ
๖. รุธ+ํณาเป+ติ ครุ สสิฺเส    ทวฺารานิ รุนฺธาเปต.ิ
๗. สร+ณาเป+ติ เถโร อปุาสกิาโย พทุธฺรตนํ สาราเปต.ิ
๘. สวิ+ย+ณาเป+ติ มาตา         ธตีรํ จวีรํ สพิฺพาเปต.ิ



๑. อ.พระอนิทร ์ยงัเทพ ท. ใหโ้ปรยอยู่ ซึ่งดอกไม ้ท.
๒. อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
๓. อ.บดิา ยงัเด็ก ท. ใหแ้ลดูอยู่ ซึ่งนก ท.
๔. อ.พระราชา ยงัเศรษฐ ีใหไ้ดอ้ยู่ ซึ่งทรพัย ์ท.
๕. อ.มารดาและบดิา ท. ยงัพราหมณ์ ท. ใหสู้ข่ออยู่ ซึ่งหญงิสาว.
๖. อ.ครู ยงัศิษย ์ท. ใหป้ิดอยู่ ซึ่งประตู ท.
๗. อ.พระเถระ ยงัอบุาสกิา ท. ใหร้ะลกึถงึอยู่ ซึ่งพระพทุธรตันะ.
๘. อ.มารดา ยงัลูกสาว ใหเ้ยบ็อยู่ ซึ่งจวีร.



ขอ้ องคป์ระกอบ เหตกุตัตา การติกมัมะ อวตุตกมัมะ กริยิาคมุพากย์
๑. พธุ+ย+ณาเป+ติ พทุโฺธ สาวเก ธมมฺํ พชฺุฌาเปต.ิ
๒. ฆสุ+ณาเป+ติ ปณฺฑโิต ชเน ธมมฺสฺสวนํ โฆสาเปต.ิ
๓. พนฺธ+ณาเป+ติ เนสาโท มิตตฺํ สตเฺต พนฺธาเปต.ิ
๔. ส+ํญา+นา+ณาเป+ติ ครุ สสิฺเส พทุธฺสาสนํ สญชฺานาเปต.ิ
๕. จ+ินา+ณาเป+ติ สามเณโร กมุารํ ปญุญฺํ จนิาเปต.ิ
๖. ล+ุนา+ณาเป+ติ กสโก ปตุเฺต สสฺสานิ ลนุาเปต.ิ
๗. ญา+ณาเป+ติ อหํ สหายํ พทุธฺคณุํ ญาเปมิ.
๘. ส+ุณย+ติ อนิฺโท เทเว ธมมฺํ สาวยต.ิ



๑. อ.พระพทุธเจา้ ยงัสาวก ท. ใหรู้อ้ยู่ ซึ่งธรรม.
๒. อ.บณัฑติ ยงัชน ท. ใหป้่าวรอ้งอยู่ ซึ่งการฟงัธรรม.
๓. อ.นายพราน ยงัมิตร ใหผู้กอยู่ ซึ่งสตัว ์ท.
๔. อ.ครู ยงัศิษย ์ท. ใหรู้พ้รอ้มอยู่ (จาํ) ซึ่งคาํสอนของพระพทุธเจา้.
๕. อ.สามเณร ยงัเด็ก ใหส้ ัง่สมอยู่ ซึ่งบญุ.
๖. อ.ชาวนา ยงับตุร ท. ใหเ้กี่ยวอยู่ ซึ่งขา้วกลา้ ท.
๗. อ.เรา ยงัสหาย ใหรู้อ้ยู่ ซึ่งคณุของพระพทุธเจา้
๘. อ.พระอนิทร ์ยงัเทพ ท. ใหฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม.



ขอ้ องคป์ระกอบ เหตกุตัตา กตัตา อวตุตกมัมะ กริยิาคมุพากย์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๓
๑. จ+ิย+เต กอ่, ส ัง่สม อปุาสกิาห ิ   ปญุญฺํ จยีเต.
๒. ล+ุย+อนฺเต เกี่ยว, ตดั ครุนา          สสฺสานิ ลูยนฺเต.
๓. ญา+ย+เต รู ้ อมเฺหห ิ       พทุธฺคโุณ ญายเต.
๔. ส+ุย+เต ฟงั เนสาเทน      สกณุสทโฺท สูยเต.
๕. คห+อยิ+เต ถอืเอา ภกิขฺูห ิ        ภกิขฺา คหยิเต.
๖. ตน+อยิ+เต แผ่ไป พทุเฺธน        ธมโฺม ตนิยเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๔
๑. จ+ีย+อนฺเต ส ัง่สม โพธสิตเฺตน  ปารมิโย จยีนฺเต.
๒. กร+อยิ+เต กระทาํ มนุีห ิ         พทุธฺปูชา กรยิเต.
๓. มนฺต+อยิ+เต ปรกึษา อมจฺเจห ิ      ราชกมมฺํ มนฺตยิเต.
๔. ว+ินี+ย+เต แนะนํา ครูนา          มติ วนิียเต.
๕. ปา+ย+เต ดื่ม ธุตตฺเกห ิ     สรุา ปียเต.
๖. ลขิ+อยิ+เต เขียน ทูเตน          ปณฺณํ ลขิิยเต. 
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่าง ชดุที่ ๕
๑. วจ+ย+เต กลา่ว มยา         เทวทตตฺวตถฺุ วจฺุจเต.
๒. วท+อยิ+เต กลา่ว พาเลห ิ    ผรุสวาจา วทยิเต.
๓. ตร+อยิ+เต ขา้ม วาณิเชห ิ  นที ตรยิเต.
๔. ธร+เณ+อยิ+เต ทรงไว,้ ก ัน้ เทวยิา      ฉตตฺํ ธารยิเต.
๕. กส+อยิ+อนฺเต ไถ กสเิกห ิ    เขตตฺานิ กสยินฺเต.
๖. ขาท+อยิ+เต เคี้ยวกนิ ยกเฺขน     มสํํ ขาทยิเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่าง ชดุที่ ๖
๑. วห+อยิ+อนฺเต นําไป วาณิเชห ิ    ภณฺฑานิ วหยินฺเต.
๒. ภช+อยิ+อนฺเต คบ วญิญฺูห ิ     สปปฺรุสิา ภชิยนฺเต.
๓. ภณ+อยิ+อนฺเต สวด ชฏเิลห ิ      มนฺตานิ ภณิยนฺเต. 
๔. นี+ย+เต นําไป โคปาเลน     โคคโณ นียเต.
๕. ป+ถร+อยิ+เต ปู, ลาด ฆรณิยา      อาสนํ อตถฺรยิเต.
๖. ลปุํ+อยิ+อนฺเต แย่ง โจเรน         ปสาธนานิ ลมุปฺิยนฺเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๗
๑. รจิ+ํอยิ+เต ทอดทิ้ง กสุเีตน     กมมฺํ  รญิจฺยิเต.
๒. ปึส+อยิ+อนฺเต บด เวชฺเชน     โอสถานิ ปึสยินฺเต.  
๓. อา+จร+อยิ+เต ประพฤติ เทวตาห ิ   เทวธมโฺม อาจรยิเต.
๔. ปิส+เณ+อยิ+เต สง่ไป  ทูเตน      สาสนํ เปสยิเต.
๕. ทหุ+อยิ+เต รดี โคปาเลน   เธนุปโย ทหุยิเต.
๖. ทห+ย+เต ไหม้ อคคฺนิา     เสฏฐฺเิคหํ ทยหฺเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๘
๑. ปาล+อยิ+เต รกัษา เสนาห ิ      นครํ ปาลยิเต.
๒. คปุ+เณ+อยิ+เต คุม้ครอง โคปาเลน    โคคโณ  โคปิยเต.
๓. คณ+อยิ+เต นบั อมจฺเจน     หตถฺคีโณ คณิยเต.
๔. กถ+อยิ+เต กลา่วอยู่  สตถฺารา    คาถา กถยิเต.
๕. หร+อยิ+เต นําไป โจเรห ิ       สสฺสํ หรยิเต.
๖. ขน+อยิ+เต ขุด สนุเขน      ภมูิ ขนิยเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๙
๑. ภทึ+อยิ+เต ต่อย ถปตนิา       ถมโฺภ ภนิฺทยิเต.
๒. ลปึ+อยิ+เต ฉาบ วฑฒฺกนิา    ภติตฺิ ลมิปฺิยเต.
๓. ชิ+ย+อนฺเต ชนะ รญญฺา        อรโย ชียนฺเต.
๔. ธุ+ย+อนฺเต กาํจดั ภกิขฺูห ิ       กเิลสา ธูยนฺเต.
๕. ปตถฺ+อยิ+เต ปรารถนา วาณิเชน      เสฏฐฺฏิฐฺานํ ปตถฺยิเต.
๖. จุร+เณ+อยิ+เต ลกั เถเนห ิ        สวุณฺณํ  โจรยิเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ ความหมาย ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๐
๑. ฉึท+อ+อยิ+เต ตดั ลทุทฺเกน    สปปฺสสีํ ฉินฺทยิเต.
๒. ผร+อยิ+อนฺเต แผ่ไป ภกิขฺูห ิ     เมตตฺา     ผรยินฺเต
๓. ถก+อยิ+อนฺเต ถาก ถปตนิา      กฏฐฺํ ถกยิเต.
๔. ฉท+เณ+อยิ+เต มงุ, ปิด เถเรน        กฏุี ฉาทยิเต.
๕. คลิ+อยิ+เต กลนื สกเุณน      มสํานิ คลิยินฺเต.
๖. ว+ิหา>ชห+อยิ+เต สละ, ละ อรหตา       อาลโย วชิหยิเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๑
๑. มุจ+อิย+อนฺเต ปลอ่ย  เกวฏเฺฏน   มจฺฉา มญุจฺยินฺเต.
๒. ภุช+อิย+เต กนิ รญญฺา       มธุปายาโส ภญุชฺิยเต.
๓. รช+อยิ+เต ยอ้ม ภคนิิยา      วตถฺํ รชิยเต.
๔. ก+ีย+เต ซื้อ ทารเกน      มธุรปูโว กยีเต.
๕. กร+อยิ+เต ทาํ ชเนห ิ       กสกิมมฺํ กรยิเต.
๖. ทสิ+เณ+อยิ+เต แสดง สตถฺารา      ปาฏเิหรํ เทสยิเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๒
๑. ทา+ย+อนฺเต ให ้ อติถฺยิา        ปปุผฺานิ ทยีนฺเต.
๒. ภญชฺ+อยิ+เต หกัราน วานเรห ิ       สาขา ภญชฺิยเต.
๓. วป+อยิ+อนฺเต หว่าน อารามิเกห ิ    พชีานิ วปิยนฺเต.
๔. หน+อยิ+เต ฆ่า จนฺเทน         สูกรา วธยินฺเต. 
๕. ยุธ+อิย+อนฺเต เทยีม วาณิเชน       โคณา ยญุชฺิยนฺเต.
๖. สจึ+อยิ+เต รด เถเรน           อทุกํ สญิจฺยิเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๓
๑. ปร+ิญา+ย+เต รู(้รอบ)  พทุเฺธน    สสํารทกุขฺํ ปรญิายเต.
๒. วธิ+ย+อยิ+เต เจาะ, แทง ถปตนิา     โลหปฏฏฺํ วชิฺฌยิเต.
๓. มาน+อยิ+เต นบัถอื มาณเวน    ญาตคิโณ มานิยเต.
๔. ขิป+อยิ+อนฺเต ขวา้ง  มกกฺเฏห ิ  ผลานิ ขิปิยนฺเต.
๕. หน+อยิ+อนฺเต ฆ่า โยเธห ิ       โจรา หนิยนฺเต.
๖. ยาจ+อยิ+อนฺเต ขอ ทารเกน      ปูวา ยาจยินฺเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๔
๑. สกิขฺ+อยิ+เต ศึกษา มาณเวน        สปิปฺํ  สกิขฺิยเต.
๒. ปจฺุฉ+อยิ+เต ถาม นวกภกิขฺูห ิ    ปญหฺา  ปจฺุฉิยเต.
๓. นิ+ธา+ย+เต ฝงั กฏุมุพฺนิา      พหธุนํ  นิธเีต.
๔.  โอ+ป+ุย+เต โปรย ทารเกน          ปํสุ   โอปูยเต.
๕. ว+ุย+เต รอ้ย ราชินิยา         มาลา  วูยเต.
๖. กฑฒฺ+อยิ+เต คาบ, ดึง สกเุณน         สาขา กฑฒฺยิเต
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๕
๑. นิ+กชฺุช+อยิ+เต ควํา่ เทวยิา      สวุณฺณปาติ นิกชฺุชิยเต. 
๒. ภญชฺ+อยิ+อนฺเต หกั วานเรห ิ   สาขาโย ภญชฺิยนฺเต. 
๓. ส+ํมชฺช+อยิ+เต กวาด ตรุณิยา    ปรเิวณํ สมมฺชฺชิยเต. 
๔. มททฺ+อยิ+อนฺเต เหยยีบ คาวยิา      สสฺสานิ      มททฺยินฺเต. 
๕. สชฺช+อยิ+เต เตรยีม ราชินิยา    มหาทานํ สชฺชิยเต.
๖. วนฺท+อยิ+เต ไหว ้ นาคยิา     มหาเจตยิํ วนฺทยิเต. 
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๖
๑. อญชฺ+อยิ+เต หยอด เวชฺเชน         เภสชฺชํ อญชฺิยเต. 
๒. ปร+ิจช+อยิ+อนฺเต บรจิาค โพธสิตเฺตน    อกขฺี ปรจิฺจชิยนฺเต. 
๓. อา+มส+อยิ+เต จบั ภกิขฺุนิยา      ตจิวีรํ     อามสยิเต. 
๔. เฌ+ย+เต (เอ>อา) เผา ยสทารเกน     ฉโว ฌายเต. 
๕. มาป+อยิ+เต เนรมิต สรุยิเทเวน     วมิาโน    มาปิยเต. 
๖. ผาล+อยิ+อนฺเต ผ่า ทลทิเฺทน       ทารูนิ ผาลยินฺเต.
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่  ๑๗
๑. ภาส+อยิ+เต กลา่ว  ภควตา     ชาตกํ ภาสยิเต. 
๒. อนุ+สาส+อยิ+อนฺเต สอน ปาเจเรน     สสิฺสา ปสาสยินฺเต.
๓. ยาจ+อยิ+เต ขอ กมุาเรน     ปพฺพชฺชํ ยาจยิเต. 
๔. วทึ+อยิ+เต ประสบ ทกเฺขน      พหธุนํ วนิฺทยิเต. 
๕. ปิส+เณ+อยิ+เต สง่ไป คามณินา   สงฺุโก เปสยิเต. 
๖. อา+กสุ+อยิ+เต ด่า ธุตเฺตห ิ     ภกิขฺุ อกโฺกสยิเต. 
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่างชดุที่ ๑๘
๑.  โธว+อยิ+อนฺเต ลา้ง ปาจกิาย      หตถฺา  โธวยินฺเต. 
๒.  ป+นุท+อยิ+เต บรรเทา วทินุา         สสํโย  ปนุทยิเต. 
๓.  ปถุ+เณ+อยิ+อนฺเต โบย ราชปรุเิสน   โจรา  โปถยินฺเต.
๔.  ผสุ+อยิ+เต สมัผสั วาเตน         กาโย       ผสุยิเต. 
๕.  ปสุ+เณ+อยิ+อนฺเต เลี้ยงดู มาตาปิตูห ิ  ปตุตฺา  โปสยินฺเต. 
๖.  รุช+อยิ+เต ทิ่มแทง กณฺฏเกห ิ    ปาทา  รุชิยนฺเต. 
ลบสระหนา้  อยิ  ทิ้งแลว้รวมเป็นกริยิา ประธาน-กริยิาตอ้งมีวจนะและบรุุษตรงกนั


