
อธบิายบาลไีวยากรณ์
เหตกุมัมวาจก

แบบฝึกหดัประกอบธาตเุป็นเหตกุมัมวาจก


โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ลกัษณะทัว่ไปของเหตกุมัมวาจก
เหตกุมัมวาจก คือ ประโยคที่ประธานในประโยคถูกใชใ้หก้ระทาํ ถูกทาํให ้

เกดิขึ้น หรอืถูกทาํใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยประธานนั้นเองเป็น
ตน้เหตหุรือเป็นสาเหตใุหถู้กกระทาํหรือถูกทาํใหเ้กดิขึ้น ขอใหพ้จิารณา
ขอ้ความต่อไปนี้

แบบที่ ๑ : ประธานถกูใชใ้หท้าํโดยตรง (เป็นบทเหตกุมัมะ)
เหตกุมัมวาจก ไทย :สามเณรถกูอาจารยใ์ชใ้หก้วาดกฏุิ

บาลี :อาจรเิยน สามเณโร กฏุ ึสมมฺชฺชาปิยเต.
แปล :อ.สามเณร อนัอาจารย ์ใหก้วาดอยู่ ซึ่งกฏุ.ิ



เหตกุมัมวาจก ไทย :พระนวกะถกูพระเถระใชใ้หแ้สดงธรรม
บาลี :เถเรน นวกภกิขฺุ ธมมฺ ํเทสาปิยเต.
แปล :อ.ภกิษุผูใ้หม่ อนัพระเถระ ใหแ้สดงอยู่ ซึ่งธรรม.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ทูตถกูพระราชาใชใ้หเ้ขียนจดหมาย
บาลี :รญญฺา ทูโต สาสนํ ลขิาปิยนฺเต.
แปล :อ.ทูต อนัพระราชา ใหเ้ขียนอยู่ ซึ่งจดหมาย

เหตกุมัมวาจก ไทย :ช่างไมถ้กูเศรษฐใีชใ้หต้ดัตน้จนัทนแ์ดง
บาลี :เสฏฐฺนิา ถปต ิรตตฺจนฺทนรุกขฺํ เฉทาปิยเต.
แปล :อ.ช่างไม ้อนัเศรษฐ ีใหต้ดัอยู่ ซึ่งตน้จนัทนแ์ดง.



เหตกุมัมวาจก ไทย :ช่างทองถกูเศรษฐใีชใ้หท้าํเครื่องประดบั
บาลี :เสฏฐฺนิา สวุณฺณกาโร ปสาธนํ การาปิยเต.
แปล :อ.ช่างทอง อนัเศรษฐ ีใหท้าํอยู่ ซึ่งเครื่องประดบั.

เหตกุมัมวาจก ไทย :มนุษยท์ ัง้หลายถกูพระพทุธเจา้(สอน)ใหล้ะกเิลส
บาลี :พทุเฺธน มนุสฺสา กเิลเส วชิหาปิยนฺเต.
แปล :อ.มนุษย ์ท. อนัพระพทุธเจา้ ใหล้ะอยู่ ซึ่งกเิลส ท.

เหตกุมัมวาจก ไทย :วสิสกุรรมเทพถกูทา้วสกักะ(ส ัง่)ใหเ้นรมิตวมิาน.
บาลี :สกเฺกน วสิฺสกุมมฺเทโว วมิานํ นิมมฺินาปิยเต.
แปล :อ.วิสสุกรรมเทพบุตร อนัทา้วสกักะ ใหเ้นรมิตอยู่ 

ซึ่งวมิาน.



แบบที่ ๒ : ประธานถกูทาํใหเ้กดิขึ้น (เป็นบทเหตกุมัมะ)
เหตกุมัมวาจก ไทย :มหาเจดียถ์กูพระราชาใหก้ระทาํ

บาลี :รญญฺา มหาเจตยิ ํการาปิยเต.
แปล :อ.มหาเจดีย ์อนัพระราชา ใหก้ระทาํอยู่

เหตกุมัมวาจก ไทย :วดัพระเชตวนัถกูอนาถบณิฑกิะสรา้งจนสาํเรจ็
บาลี :อนาถปิณฺฑเิกน เชตวนํ นิฏฐฺาปิยเต.
แปล :อ.วดัพระเชตวนั อนัอนาถบณิฑกิะ ใหส้าํเรจ็อยู่.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ขุมทรพัยถ์กูเศรษฐใีหฝ้งัไว.้
บาลี :เสฏฐฺนิา กฏุมุพฺ ํนิทหาปิยเต.
แปล :อ.ขุมทรพัย ์อนัเศรษฐ ีใหฝ้งัไวอ้ยู่.



เหตกุมัมวาจก ไทย :พระโอรสถกูพระบดิา(ตัง้)ใหด้าํรงอยู่ในราชสมบตัิ
บาลี :ปิตนุา โอรโส ราชสมปฺตตฺยิ ํปตฏิฐฺาปิโต.
แปล :อ.พระโอรส อนัพระบดิา ใหด้าํรงอยู่ ในราชสมบตัิ

เหตกุมัมวาจก ไทย :พวกขา้ศึกถกูพระราชา(ส ัง่)ใหย้ํา่ยบีฑีา
บาลี :รญญฺา รปิู มททฺาปิยนฺเต.
แปล :อ.ขา้ศึก ท. อนัพระราชา ใหย้ํา่ยอียู่.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ชา้งนาฬาครีถีกูพระเทวทตั(ส ัง่)ใหป้ลอ่ย.
บาลี :เทวทตเฺตน นาฬาคริ ิวสิฺสชฺชาปิยเต.
แปล :อ.ชา้งนาฬาครี ีอนัพระเทวทตั ใหป้ลอ่ยอยู่.



แบบที่ ๓ : ประธานถกูทาํใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตกุมัมวาจก ไทย :พระเถระถกูพวกเรา(ขอขมา)ใหย้กโทษอยู่

บาลี :อมเฺหห ิเถโร ขมาปิยเต.
แปล :อ.พระเถระ อนัเรา ท. ใหย้กโทษอยู่.

เหตกุมัมวาจก ไทย :พระเถระถกูคหบดีนิมนตใ์หน้ัง่.
บาลี :คหปตนิา เถโร นิสทีาปิยเต.
แปล :อ.พระเถระ อนัคหบดี ใหน้ัง่อยู่.

เหตกุมัมวาจก ไทย :มหาโจรถกูพระราชาส ัง่ใหฆ้่าตาย.
บาลี :รญญฺา มหาโจโร มาราปิยเต.
แปล :อ.มหาโจร อนัพระราชา ใหต้ายอยู่.



เหตกุมัมวาจก ไทย :คนพาลถกูบณัฑติ(ตกัเตอืน)ใหล้ะอาย
บาลี :ปณฺฑเิตน พาโล ลชฺชาปิยเต.
แปล :อ.คนพาล อนับณัฑติ ใหล้ะอายอยู่.

เหตกุมัมวาจก ไทย :บตุรถกูมารดาและบดิา(สนบัสนุน)ใหศ้ึกษา.
บาลี :มาตาปิตูห ิปตุโฺต สกิขฺาปิยเต.
แปล :อ.บตุร อนัมารดาและบดิา ท. ใหศ้ึกษาอยู่.

เหตกุมัมวาจก ไทย :ตน้ไมถ้กูช่างไม(้ส ัง่)ใหถ้อนขึ้น.
บาลี :ถปตนิา รุกโฺข อปุปฺาตาปิยเต.
แปล :อ.ตน้ไม ้อนัช่างไม ้ใหถ้อนขึ้นอยู่.



องคป์ระกอบของประโยคเหตกุมัมวาจก
๑.ผูใ้ชใ้หท้าํ (อนภหิกิตัตา) ประกอบเป็นตตยิาวภิตัต ิ(แปลว่า อนั...)
๒.ผูถ้กูใชใ้หท้าํ (ประธาน) ประกอบเป็นปฐมาวภิตัต ิ(แปลว่า อ...)
๓.ผูถ้กูกระทาํ (อวตุตกมัมะ) ประกอบเป็นทตุยิาวภิตัต ิ(แปลว่า ซึ่ง...)
๔)กริยิาคมุพากย ์(ให.้..) มีองคป์ระกอบ ๔ อย่าง คอื

๑)ใชส้กมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒)ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๓)ลง ย ปจัจยัและ อ ิอาคมหนา้ ย ปจัจยั
๔)นิยมใชว้ภิตัตฝิ่ายอตัตโนบท



การสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก


๑.เรยีงบทอนภหิติกตัตา (ผูใ้ชใ้หท้าํ) ไวต้น้ประโยค (ศพัทแ์รก)
๒.เรยีงบทประธาน (ผูถ้กูใชใ้หท้าํ) ไวห้ลงับทอนภหิติกตัตา
๓.เรยีงบทอวตุตกมัมะ (สิง่ที่ถกูกระทาํ) ไวห้ลงับทประธาน
๔.เรยีงบทกริยิาไวท้า้ยสดุ
ตวัอย่าง :
สามิเกน สูโท โอทนํ ปาจาปิยเต.
อ.พอ่ครวั อนัเจา้ยาย ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.



เหต
กุมั

มว
าจก

๑) ประธาน (อ.) เป็นปฐมาวภิตัติ

๒) อนภหิติกตัตา (อนั...) เป็นตตยิาวภิตัติ

๓) กริยิาคมุพากย ์(ให.้..) ลงการติปจัจยั

๔) อวตุตกมัมะ (ซึ่ง) เป็นทตุยิาวภิตัติ

ลาํดบัการแปลประโยคเหตกุมัมวาจก

ไม่ว่าองคป์ระกอบในประโยคภาษาบาลจีะเรยีงลาํดบัอย่างไรกต็าม
เวลาแปลใหแ้ปลตามลาํดบัดงักลา่วนี้เสมอ



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก (สกมัมกริยิา)

ขอ้ อนภหิกิตัตา
(ผูใ้ชใ้หท้าํ)

ประธาน
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั+อยิ)

๑.   รญญฺา   ปรุสิา   มหาปาสาทํ   การาปิยนฺเต.
๒.   เถเรน   สามเณโร   ปตตฺํ   โธวาปิยเต.
๓.   พทุเฺธน   สารปีตุโฺต   ธมมฺํ   เทสาปิยเต.
๔.   เสฏฐฺนิา   กสโก   ตณิานิ   เฉทาปิยเต.
๕.   ปิตรา   เถโร   มธุปายาสํ   โภชาปิยเต.
๖.   มาตรา   ธตีา   โอทนํ   ปาจาปิยเต.



คาํแปลประโยคเหตกุมัมวาจก (สกมัมกริยิา)
๑.อ.บรุุษ ท. อนัพระราชา ใหก้ระทาํอยู่ ซึ่งมหาปราสาท.
๒.อ.สามเณร อนัพระเถระ ใหล้า้งอยู่ ซึ่งบาตร.
๓.อ.พระสารบีตุร อนัพระพทุธเจา้ ใหแ้สดงอยู่ ซึ่งธรรม.
๔.อ.ชาวนา อนัเศรษฐ ีใหต้ดัอยู่ ซึ่งหญา้ ท.
๕.อ.พระเถระ อนับดิา ใหฉ้นัอยู่ ซึ่งขา้วมธุปายาส
๖.อ.ธดิา อนัมารดา ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.

กริยิาเหตกุมัมวาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของ
กาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก

ขอ้ อนภหิกิตัตา
(ผูใ้ชใ้หท้าํ) (ไม่ระบผุูท้าํ) ประธาน

(สิง่ที่ถกูทาํใหเ้กดิขึ้น)
กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั+อยิ)

๑.   เสฏฐฺนิา -   รุกขฺมูลํ   โสธาปิยเต.
๒.   มหาชเนน -   ปณฺณสาลา   การาปิยเต.
๓.   รญญฺา -   วาลกุา   โอกริาปิยเต.
๔.   ขตตฺเิยน -   ธชา   อสฺุสาปิยนฺเต.
๕.   ภกิขฺุนา -   จวีรานิ   รชาปิยนฺเต.
๖.   เถเรน -   พทุธฺมนฺโต   สกิขฺาปิยเต.



คาํแปลประโยคเหตกุมัมวาจก
๑.อ.โคนแหง่ตน้ไม ้อนัเศรษฐ ีใหช้ําระอยู่. 
๒.อ.บรรณศาลา อนัมหาชน ใหก้ระทาํอยู่.
๓.อ.ทราย อนัพระราชา ใหโ้ปรยอยู่.
๔.อ.ธง ท. อนักษตัรยิ ์ใหย้กขึ้นอยู่.
๕.อ.จวีร ท. อนัภกิษุ ใหย้อ้มอยู่.
๖)อ.พทุธมนต ์อนัพระเถระ ใหเ้รยีนอยู่.

กริยิาเหตกุมัมวาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของ
กาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



วเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคเหตกุมัมวาจก (อกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

ประธาน
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   อปุาสเกน   เถโร -   นิสทีาปิยเต.
๒.   มาตรา   ปตุโฺต -   นิปชฺชาปิยเต.
๓.   โจเรน   มนุสฺสา -   กลิมาปิยนฺเต.
๔.   ลทุทฺเกน   สตตฺา -   มาราปิยนฺเต.
๕.   มหาเมเฆน   วสฺสํ -   วสฺสาปิยเต.
๖.   โพธสิตเฺตน   ปารมิโย -   ปรปิูราปิยนฺเต.



คาํแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก (อกมัมกริยิา)
๑.อ.พระเถระ อนัอบุาสก ใหน้ัง่อยู่.
๒.อ.บตุร อนัมารดา ใหน้อนอยู่.
๓.อ.มนุษย ์ท. อนัโจร ใหล้าํบากอยู่.
๔.อ.สตัว ์ท. อนันายพราน ใหต้ายอยู่.
๕.อ.ฝน อนัมหาเมฆ ใหต้กอยู่
๖.อ.บารมี ท. อนัพระโพธสิตัว ์ใหเ้ตม็รอบอยู่.

กริยิาเหตกุมัมวาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปลของ
กาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



ลกัษณะเฉพาะของเหตกุมัมวาจก
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 ้
๕. ลง ย ปจัจยั และ อ ิอาคมหนา้ ย ปจัจยั
รายละเอียดการลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตุแต่ละ

ประเภทในเหตุกมัมวาจกจะกบัเหมือนในเหตุกตัตุวาจกทุกประการ 
(เพราะปจัจยั ๔ ตวันี้เป็นปจัจยัในเหตกุตัตวุาจก) 



วธิกีารลงปจัจยัในเหตกุมัมวาจก
เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัเมื่อลงแลว้ตอ้งลบสระที่สุดปจัจยัทิ้ ง

เสมอเพือ่ให ้อ ิอาคมมาเชื่อมกบัพยญัชนะที่สดุปจัจยัหรอืที่สดุธาตไุด ้
เณ ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ เณ ทิ้งท ัง้หมด
ณย ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืไวแ้ต่ ย
ณาเป ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอื อาป
ณาปย ลงแลว้พฤทธิ์ตามปกติ จากนั้นลบ ณ เหลอืไวแ้ต่ อาปย
จากนั้นนํา อิ อาคมมาสนธิกบัปจัจยัที่เหลืออยู่ กรณีของ เณ ถูก

ลบทิ้งท ัง้หมด ดงันั้นใหส้นธ ิอ ิเขา้กบัที่สดุธาตแุทน เช่น 
ปจ+เณ+อยิ+เต =ปาจยิเต, ปจ+ณาเป+อยิ+เต =ปาจาปิยเต เป็นตน้



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

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

ญา+ณาเป+อยิ+เต =ญาปิยเต ญา+ณาปย+อยิ+เต =ญาปยยิเต
ทา+ณาเป+อยิ+เต =ทาปิยเต ทา+ณาปย+อยิ+เต =ทาปยยิเต
ชิ+ณาเป+อยิ+เต =ชยาปิยเต ชิ+ณาปย+อยิ+เต =ชยาปยยิเต
จ+ิณาเป+อยิ+เต =จายาปิยเต จ+ิณาปย+อยิ+เต =จายาปยยิเต
นี+ณาเป+อยิ+เต =นยาปิยเต นี+ณาปย+อยิ+เต =นยาปยยิเต
วี+ณาเป+อยิ+เต =วายาปิยเต วี+ณาปย+อยิ+เต =วายาปยยิเต



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

ส+ุเณ+อยิ+เต =สาวยิเต ส+ุณย+อยิ+เต =สาวยยิเต
จุ+เณ+อยิ+เต =จาวยิเต จุ+ณย+อยิ+เต =จาวยยิเต
ภ+ูเณ+อยิ+เต =ภาวยิเต ภ+ูณย+อยิ+เต =ภาวยยิเต

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

ช ุธาต ุในความแลน่ไป :ชวาปิยเต ยงั...ใหแ้ลน่ไปอยู่
ล ุธาต ุในความเกี่ยว :ลวาปิยเต ยงั...ใหเ้กี่ยวอยู่



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

มร+เณ+อยิ+เต =มารยิเต มร+ณย+อยิ+เต =มารยยิเต
รุธ+เณ+อยิ+เต =โรธยิเต รุธ+ณย+อยิ+เต =โรธยยิเต
พธุ+เณ+อยิ+เต =โพธยิเต พธุ+ณย+อยิ+เต =โพธยยิเต

ณาเป ณาปย

ปจ+ณาเป+อยิ+เต =ปาจาปิยเต ปจ+ณาปย+อยิ+เต =ปาจาปยยิเต
คห+ณาเป+อยิ+เต =คาหาปิยเต คห+ณาปย+อยิ+เต =คาหาปยยิเต
กร+ณาเป+อยิ+เต =การาปิยเต กร+ณาปย+อยิ+เต =การาปยยิเต



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

ฆสุ+ณาเป+เต =โฆสาปิยเต ฆสุ+ณาปย+เต =โฆสาปยยิเต
คปุ+ณาเป+เต =โคปาปิยเต คปุ+ณาปย+เต =โคปาปยยิเต
ฉท+ณาเป+เต =ฉาทาปิยเต ฉท+ณาปย+เต =ฉาทาปยยิเต
ธร+ณาเป+เต =ธาราปิยเต ธร+ณาปย+เต =ธาราปยยิเต
ทสิ+ณาเป+เต =เทสาปิยเต ทสิ+ณาปย+เต =เทสาปยยิเต
ปิส+ณาเป+เต =เปสาปิยเต ปิส+ณาปย+เต =เปสาปยยิเต
กถ+ณาเป+เต =กถาปิยเต กถ+ณาปย+เต =กถาปยยิเต



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

ส+ุเณ+อยิ+เต =สาวยิเต
ส+ุณย+อยิ+เต =สาวยยิเต
ภ+ูเณ+อยิ+เต =ภาวยิเต
ภ+ูณย+อยิ+เต =ภาวยยิเต
จุ+เณ+อยิ+เต =จาวยิเต
จุ+ณย+อยิ+เต =จาวยยิเต

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 ปจัจยันี้มี
อาํนาจใหท้าํการรสัสะ อาย กลบัเป็น อย กไ็ด ้เช่น

ส+ิณาเป+อยิ+เต =สายาปิยเต รสัสะเป็น สยาปิยเต 
ส+ิณาปย+อยิ+เต =สายาปิยเต รสัสะเป็น สยาปยยิเต
ชิ+ณาเป+อยิ+เต =ชายาปิยเต รสัสะเป็น ชยาปิยเต 
ชิ+ณาปย+อยิ+เต =ชายาปิยเต รสัสะเป็น ชยาปยยิเต
นี+ณาเป+อยิ+เต =นายาปิยเต รสัสะเป็น นยาปิยเต
นี+ณาปย+อยิ+เต =นายาปิยเต รสัสะเป็น นยาปยยิเต



สาํหรบัธาตบุางตวัที่มีอปุสคัอยู่หนา้จะไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตกุไ็ด ้แต่
ใหล้บสระตน้ธาตทุิ้ งแทน ตวัอย่างเช่น

อา+นี+ณาเป+อยิ+เต =อานาปิยเต ยงั...ใหน้ํามาอยู่
อ+ุส+ิณาเป+อยิ+เต =อสฺุสาปิยเต ยงั...ใหย้กขึ้นอยู่



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

ปร+ิหา+ณาเป+อยิ+เต =ปรหิาปิยเต ยงั...ย่อมใหเ้สือ่ม
ปฏ+ิวา+ณาเป+อยิ+เต =ปฏวิาปิยเต ยงั...ย่อมใหฟุ้้ งกลบั
นิ+ทา+ณาเป+อยิ+เต =นิททฺาปิยเต ยงั...ย่อมใหห้ลบั
นฺหา+ณาเป+อยิ+เต =นฺหาปิยเต ยงั...ย่อมใหอ้าบ
ปต+ิฐา+ณาเป+อยิ+เต =ปตฏิฐฺาปิยเต ยงั...ย่อมใหด้าํรงอยู่
ส+ํอ+ุฐา+ณาเป+อยิ+เต =สมฏุฐฺาปิยเต ยงั...ย่อมใหต้ ัง้ขึ้นพรอ้ม
นิ+ฐา+ณาเป+อยิ+เต =นิฏฐฺาปิยเต ยงั...ย่อมใหส้าํเรจ็, จบ
ปา+(ย)+ณาเป+อยิ+เต =ปายาปิยเต ยงั...ย่อมใหด้ื่ม



หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตขุองอเนกสระธาตุ
๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธ ์อ ุเป็น โอ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย

รุธ+เณ+อยิ+เต =โรธยิเต รุธ+ณย+เต =โรธยยิเต
มจุ+เณ+อยิ+เต =โมจยิเต มจุ+ณย+เต =โมจยยิเต
ภชุ+เณ+อยิ+เต =โภชิยเต ภชุ+ณย+เต =โภชยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

รุธ+ณาเป+อยิ+เต =โรธาปิยเต รุธ+ณาปย+อยิ+เต =โรธาปยยิเต
มจุ+ณาเป+อยิ+เต =โมจาปิยเต มจุ+ณาปย+อยิ+เต =โมจาปยยิเต



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

ฉิท+เณ+อยิ+เต =เฉทยิเต ฉิท+ณย+อยิ+เต =เฉทยเต
ภทิ+เณ+อยิ+เต =เภทยิเต ภทิ+ณย+อยิ+เต =เภทยเต
สจิ+เณ+อยิ+เต =เสจยิเต สจิ+ณย+อยิ+เต =เสจยเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

ฉิท+ณาเป+อยิ+เต =เฉทาปิยเต ฉิท+ณาปย+อยิ+เต =เฉทาปยยิเต
ภทิ+ณาเป+อยิ+เต =เภทาปิยเต ภทิ+ณาปย+อยิ+เต =เภทาปยยิเต
สิจ+ณาเป+อยิ+เต =เสจาปิยเต สิจ+ณาปย+อยิ+เต =เสจาปยยิเต



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

วห+เณ+อยิ+เต =วาหยิเต วห+ณย+อยิ+เต =วาหยยิเต
วท+เณ+อยิ+เต =วาทยิเต วท+ณย+อยิ+เต =วาทยยิเต
กร+เณ+อยิ+เต =การยิเต กร+ณย+อยิ+เต =การยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

วห+ณาเป+อยิ+เต =วาหาปิยเต วห+ณาปย+อยิ+เต =วาหาปยยิเต
วท+ณาเป+อยิ+เต =วาทาปิยเต วท+ณาปย+อยิ+เต =วาทาปยยิเต
กร+ณาเป+อยิ+เต =การาปิยเต กร+ณาปย+อยิ+เต =การาปยยิเต



หลกัการและขอ้หา้มในการพฤทธิ์
๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นทฆีะ (เสยีงยาว) ไม่ตอ้งพฤทธิ์

เณ ปจจัย ณย ปจจัย

มีรูปพอ้งกบั
กมัมวาจกและภาววาจก

(หา้มประกอบ)

ขาท+ณย+อยิ+เต =ขาทยยิเต
ธาว+ณย+อยิ+เต =ธาวยยิเต
โธว+ณย+อยิ+เต =โธวยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

ภาส+ณาเป+เต =ภาสาปิยเต ภาส+ณาปย+อยิ+เต =ภาสาปยยิเต
ยาจ+ณาเป+เต =ยาจาปิยเต ยาจ+ณาปย+อยิ+เต =ยาจาปยยิเต



๒.อเนกสระธาตุที่สระตน้ธาตุเป็นรสัสะมีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย ณย ปจจัย

มีรูปพอ้งกบั
กมัมวาจกและภาววาจก

(หา้มประกอบ)

ปจฺุฉ+ณย+อยิ+เต =ปจฺุฉยยิเต
พนฺธ+ณย+อยิ+เต =พนฺธยยิเต
สกิขฺ+ณย+อยิ+เต =สกิขฺยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

มททฺ+ณาเป+อยิ+เต =มททฺาปิยเต มททฺ+ณาปย+อยิ+เต =มททฺาปยยิเต
ลญุจฺ+ณาเป+อยิ+เต =ลญุจฺาปิยเต ลญุจฺ+ณาปย+อยิ+เต =ลญุจฺาปยยิเต
จนิฺต+ณาเป+อยิ+เต =จนิฺตาปิยเต จนิฺต+ณาปย+อยิ+เต =จนิฺตาปยยิเต



๓.ธาตุในหมวด รุธ ธาตุ ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะ
ที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย

มีรูปพอ้งกบั
กมัมวาจกและภาววาจก

(หา้มประกอบ)

ภชุ+ณย+เต =ภญุชฺยยิเต
มจุ+ณย+เต =มญุจฺยยิเต
ภทิ+ณย+เต =ภนิฺทยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

ยชุ+ณาเป+อยิ+เต =ยญุชฺาปิยเต ยชุ+ณาปย+อยิ+เต =ยญุชฺาปยยิเต
ลปิ+ณาเป+อยิ+เต =ลมิปฺาปิยเต ลปิ+ณาปย+อยิ+เต =ลมิปฺาปยยิเต



๔.ธาตุที่ มีสระ อิ เป็นที่สุด ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็น
พยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์

เณ ปจจัย ณย ปจจัย

มีรูปพอ้งกบั
กมัมวาจกและภาววาจก

(หา้มประกอบ)

มฑ+ิณย+อยิ+เต =มณฺฑยยิเต
อปุ+ถภ+ิณย+อยิ+เต =อปุตถฺมภฺยยิเต
ว+ิขภ+ิณย+อยิ+เต =วกิขฺมภฺยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

กปิ+ณาเป+อยิ+เต =กมปฺาเปติ กปิ+ณาปย+อยิ+เต =กมปฺาปยยิเต
กต+ิณาเป+อยิ+เต =กนฺตาเปติ กต+ิณาปย+อยิ+เต =กนฺตาปยยิเต



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

ตสุ+เณ+อยิ+เต =โตสยิเต ตสุ+ณย+อยิ+เต =โตสยยิเต
สสุ+เณ+อยิ+เต =โสสยิเต สสุ+ณย+อยิ+เต =โสสยยิเต
กปุ+เณ+อยิ+เต =โกปิยเต กปุ+ณย+อยิ+เต =โกปยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

สธุ+ณาเป+อยิ+เต =โสธาปิยเต สธุ+ณาปย+อยิ+เต =โสธาปยยิเต
นส+ณาเป+อยิ+เต =นาสาปิยเต นส+ณาปย+อยิ+เต =นาสาปยยิเต
ขี+ณาเป+อยิ+เต =เขปิยเต ขี+ณาปย+อยิ+เต =เขปยยิเต



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

มีรูปพอ้งกบั
กมัมวาจกและภาววาจก

(หา้มประกอบ)

สวิ+ย+ณย+อยิ+เต =สพิฺพยยิเต
สสุ+ย+ณย+อยิ+เต =สสฺุสยยิเต
กปุ+ย+ณย+อยิ+เต =กปุปฺยยิเต

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

สธุ+ย+ณาเป+อยิ+เต =สชฺุฌาปิยเต สธุ+ย+ณาปย+อยิ+เต =สชฺุฌาปยยิเต
นส+ย+ณาเป+อยิ+เต =นสฺสาปิยเต นส+ย+ณาปย+อยิ+เต =นสฺสาปยยิเต
ขุภ+ย+ณาเป+อยิ+เต =ขุพฺภาปิยเต ขุภ+ย+ณาปย+อยิ+เต =ขุพฺภาปยยิเต



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

มีรูปพองกับกัมมวาจก คห+ณฺหา+ณย+อยิ+เต =คณฺหยยิเต
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

คห+ณฺหา+ณาเป+อยิ+เต =คณฺหาปิยเต คห+ณฺหา+ณาปย+อยิ+เต =คณฺหาปยยิเต
๘.คห ธาตุที่ไมลง ณฺหา ปจจัยใหพฤทธิ์ไดตามปกติ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย

คห+เณ+อยิ+เต =คาหยิเต คห+ณย+อยิ+เต =คาหยยิเต
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

คห+ณาเป+อยิ+เต =คาหาปิยเต คห+ณาปย+อยิ+เต =คาหาปยยิเต



๘.ธาตบุางตวัไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งพฤทธส์ระตน้ธาต ุ(ไม่นิยม)
เณ ปจจัย ณย ปจจัย

มีรูปพองกับกัมมวาจกและภาววาจก ชน+ณย+อยิ+เต =ชนยยิเต
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย

วส+ณาเป+อยิ+เต =วสาปิยเต วส+ณาปย+อยิ+เต =วสาปยยิเต
คณ+ณาเป+อยิ+เต =คณาปิยเต คณ+ณาปย+อยิ+เต =คณาปยยิเต
หร+ณาเป+อยิ+เต =หราปิยเต หร+ณาปย+อยิ+เต =หราปยยิเต
วท+ณาเป+อยิ+เต =วทาปิยเต วท+ณาปย+อยิ+เต =วทาปยยิเต
ลภ+ณาเป+อยิ+เต =ลภาปิยเต ลภ+ณาปย+อยิ+เต =ลภาปยยิเต



แบบฝึกหดั
ประกอบกริยิาเหตกุมัมวาจก

และ
ฝึกแปลประโยคเหตกุมัมวาจก



ขอ้ องคป์ระกอบ อนภหิติกตัตา ประธาน อวตุตกมัมะ กริยิา
๑. โอ+กริ+ณาเป+อยิ+เต อนิฺเทน เทวา    ปปุผฺานิ โอกริาปิยนฺเต.
๒. ปจ+ณาเป+อยิ+เต สามิเกน สูโท            โอทนํ ปาจาปิยเต.
๓. โอ+โลก+ณาเป+อยิ+เต ปิตรา ทารกา  สกเุณ โอโลกาปิยนฺเต.
๔. ลภ+ณาเป+อยิ+เต รญญฺา เสฏฐฺ ี     ธนานิ ลภาปิยเต.
๕. วร+ณาเป+อยิ+อนฺติ มาตาปิตูหิ พฺราหฺมณา วธุ วาราปิยนฺเต.
๖. รุธ+ํณาเป+อยิ+เต ครุนา สสิฺสา   ทวฺารานิ รุนฺธาปิยนฺเต.
๗. สร+ณาเป+อยิ+เต เถเรน อปุาสกิาโย พทุธฺรตนํ สาราปิยนฺเต.
๘. สวิ+ย+ณาเป+อยิ+เต มาตรา    ธตีา จวีรํ สพิฺพาปิยเต.



๑. อ.เทพ ท. อนัพระอนิทร ์ใหโ้ปรยอยู่ ซึ่งดอกไม ้ท.
๒. อ.พอ่ครวั อนัเจา้นาย ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
๓. อ.เด็ก ท. อนับดิา ใหแ้ลดูอยู่ ซึ่งนก ท.
๔. อ.เศรษฐ ีอนัพระราชา ใหไ้ดอ้ยู่ ซึ่งทรพัย ์ท.
๕. อ.พราหมณ์ ท. อนัมารดาและบดิา ท. ใหสู้ข่ออยู่ ซึ่งหญงิสาว.
๖. อ.ศิษย ์ท. อนัครู ใหป้ิดอยู่ ซึ่งประตู ท.
๗. อ.อบุาสกิา ท. อนัพระเถระ ใหร้ะลกึถงึอยู่ ซึ่งพระพทุธรตันะ.
๘. อ.ลูกสาว อนัมารดา ใหเ้ยบ็อยู่ ซึ่งจวีร.



ขอ้ องคป์ระกอบ อนภหิติกตัตา ประธาน อวตุตกมัมะ กริยิา
๑. พธุ+ย+ณาเป+อยิ+เต พทุเฺธน สาวกา ธมมฺํ พชฺุฌาปิยนฺเต.
๒. ฆสุ+ณาเป+อยิ+เต ปณฺฑเิตน ชนา ธมมฺสฺสวนํ โฆสาปิยนฺเต.
๓. พนฺธ+ณาเป+อยิ+เต เนสาเทน มิตโฺต สตเฺต พนฺธาปิยนฺเต.
๔. ส+ํญา+ณาเป+อยิ+เต ครุนา สสิฺสา พทุธฺสาสนํ สญญฺาปิยนฺเต.
๕. จ+ินา+ณาเป+อยิ+เต สามเณเรน กมุาโร ปญุญฺํ จนิาปิยนฺเต.
๖. ล+ุนา+ณาเป+อยิ+เต กสเกน ปตุตฺา สสฺสานิ ลนุาปิยนฺเต.
๗. ญา+ณาเป+อยิ+เต มยา สหาโย พทุธฺคณุํ ญาปิยเต.
๘. ส+ุเณ+อยิ+เต อนิฺเทน เทวา ธมมฺํ สาวยินฺเต.



๑. อ.สาวก ท. อนัพระพทุธเจา้ ใหรู้อ้ยู่ ซึ่งธรรม.
๒. อ.ชน ท. อนับณัฑติ ใหป้่าวรอ้งอยู่ ซึ่งการฟงัธรรม.
๓. อ.มิตร อนันายพราน ใหผู้กอยู่ ซึ่งสตัว ์ท.
๔. อ.ศิษย ์ท. อนัครู ใหรู้พ้รอ้มอยู่ (จาํ) ซึ่งคาํสอนของพระพทุธเจา้.
๕. อ.เด็ก อนัสามเณร ใหส้ ัง่สมอยู่ ซึ่งบญุ.
๖. อ.บตุร ท. อนัชาวนา ใหเ้กี่ยวอยู่ ซึ่งขา้วกลา้ ท.
๗. อ.สหาย อนัเรา ใหรู้อ้ยู่ ซึ่งคณุของพระพทุธเจา้
๘. อ.เทพ ท. อนัพระอนิทร ์ใหฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม.


