
บทที่ ๓ : หมวด รุธ ธาตุ


ธาตใุนหมวด รุธ ธาตลุง อ, เอ ปจัจยั
และลงนิคคหติอาคมที่กลางธาตุ

เมื่อลงแลว้ อ ปจัจยัไม่ปรากฏรูป ปรากฏแต่เสยีง อะ
สว่น เอ ปจัจยั ปรากฏสระ เ-



หมวด รุธ ธาต ุลง อ, เอ ปจัจยั
ธาตุหมวดนี้ลง อ, เอ ปจัจยัเหมือนกบัหมวด ภู ธาตุ แต่ต่างกนัที่หมวด รุธ 

ตอ้งลงนิคคหิตอาคมกลางธาตุ แลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุดวรรคของ
พยญัชนะที่สดุธาตเุสมอ [งฺ, ญ,ฺ ณฺ, นฺ, ม]ฺ (เวน้ที่สดุธาตเุป็นพยญัชนะอวรรค)

รุธ ธาตุ ปด รุธ+อ+ติ =รุนฺธติ ยอมปด

มุจ ธาตุ ปลอย  มุจ+อ+ติ =มฺุจติ ยอมปลอย

ภุช ธาตุ กิน ภุช+อ+ติ =ภฺุชติ ยอมยอมกิน

ภิท ธาตุ ตอย ภึท+อ+ติ =ภินฺทติ ยอมยอมตอย

ลิป ธาตุ ฉาบ ลึป+อ+ติ =ลิมฺปติ ยอมยอมฉาบ

ธาตทุี่หมายดอกจนัทร ์(*) เป็นอกมัมธาต ุธาตไุม่เรยีกหากรรม



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด ภ ูธาตุ
รุธ ปิด :ราชา สตตฺทวิสสตตฺมาสาธกิานิ สตตฺ วสฺสานิ นคร ํอปุรุนฺธ.ิ

อ.พระราชา เขา้ไปปิดแลว้ ซึ่งเมือง สิ้นปี ท. ๗ อนัยิ่งดว้ยวนัเจด็
และเดือนเจด็.

มจุ ปลอ่ย :นาฏกา เกเส จ มญุจฺต,ิ ปสาธนานิ จ มญุจฺต.ิ
อ.หญิงนักฟ้อน ย่อมสยาย ซึ่ งผม ท. ด้วย, ย่อมถอด   
ซึ่งเครื่องประดบั ท. ดว้ย.

ภชุ กนิ :เถโร เสฏฐฺสิฺส เคเห นิพทธฺ ํภญุชฺต.ิ
อ.พระเถระ ย่อมฉนั ในเรอืน ของเศรษฐ ีเนืองนิตย.์



ภทิ ต่อย, ตี :จณฺโฑ ผรุโส สามิโก กฏเฺฐน ทาสสฺส สสี ํภนิฺทต.ิ
อ.เจา้นาย ผูด้รุา้ย ผูห้ยาบคาย ย่อมต ีซึ่งศีรษะ ของทาส 
ดว้ยท่อนไม.้

ลปิ ฉาบ :ถปต ิโคมเยน ฆรสฺส ภติตฺ ึลมิปฺต.ิ
อ.ช่างไม ้ย่อมฉาบ ซึ่งฝา แหง่เรอืน ดว้ยโคมยั.

วทิ ได ้ :อฏุฐฺาตา ชโน พหนูิ ธนานิ วนิฺทต.ิ
อ.ชน ผูห้ม ัน่ ย่อมประสบ ซึ่งทรพัย ์ท. อนัมาก



ยชุ เทยีม, :วาณิโช ปาโต สกฏ ํยญุชฺต.ิ
อ.พอ่คา้ ย่อมเทยีม ซึ่งเกวยีน ในเวลาเชา้.

ประกอบ :มหาวรีโิย ภกิขฺุ จตูส ุอริยิาปเถส ุกมมฺฏฐฺานํ อนุยญุชฺต.ิ
อ.ภกิษุ ผูม้ีความเพยีรมาก ย่อมตามประกอบ ซึ่งกมัมฏัฐาน 
ในอริยิาบถ ท. ๔.

กติ ปัน่, ผ่า :เปสกาโร ปคุคฺโล ตสร ํวฏเฺฏตวฺา สขุมานิ สตุตฺานิ กนฺตต.ิ
อ.บุคคล ผูก้ระทําซึ่งหูก กรอแลว้ ซึ่งกระสวย ย่อมปัน่ 
ซึ่งดา้ย ท. อนัละเอยีด.
:สตถฺกวาตา อฏุฐฺหติวฺา หทยมสํ ํกนฺตนฺต.ิ
อ.ลมอนัมีพษิดงัศาสตรา ท. ตัง้ขึ้นแลว้ ย่อมตดั ซึ่งเนื้อแหง่หวัใจ



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด รุธ ธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด รุธ ธาตุ
(๑)ว่าโดยลกัษณะทัว่ไป เมื่อใชเ้ป็นบทอาขยาตมีการลงนิคคหิตอาคมกลาง

ธาตแุน่นอน พรอ้มกบั อ ปจัจยัทา้ยธาตทุ ัง้หลายในกตัตวุาจก เช่น 
ภชุ ธาต ุ ลงนิคคหติเป็น ภุช+อ+ติ =ภญุชฺต ิ (ย่อมกนิ)
มจุ ธาต ุ ลงนิคคหติเป็น มุจ+อ+ติ =มญุจฺต ิ (ย่อมปลอ่ย)
(๒)แต่ว่าโดยลกัษณะพิเศษ เมื่อใชเ้ป็นบทอาขยาตมีการลงนิคคหิตอาคม

แน่นอนพรอ้มกบั อ, อ,ี เอ และ โอ ปจัจยัทา้ยธาตุท ัง้หลายในกตัตุวาจก เช่น 
รุนฺธต,ิ รุนฺธติ,ิ รุนฺธตี,ิ รุนฺเธต,ิ สมุโฺภต ิ(ย่อมปิด)
(๓)เมื่อใชเ้ป็นบทนามมีการลงนิคคหติอาคมบา้ง ไม่ลงบา้ง เช่น 
มญุจฺนํ, โมจนํ, ยญุชฺนํ, โยโค



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด รุธ ธาต ุเมื่อลง อ, เอ ปจัจยั
(๑)ลงนิคคหติอาคมหลงัพยางคแ์รกของธาตใุนกรณีที่ธาตมุี ๒ พยางค ์เช่น 

รุนฺธต ิ(ย่อมปิด) มาจาก รุธ ธาต ุ
ลงนิคคหติอาคมตรงกลางระหว่าง รุ กบั ธ คอืลงนิคคหติที่หลงั รุ=รุ 

(๒)ลงนิคคหติอาคมหลงัพยางคก์ลางของธาตใุนกรณีที่ธาตมุี ๓ พยางค ์
(ไม่พบตวัอย่าง)

(๓)เมื่อลงนิคคหติอาคมแลว้ ถา้ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ก แปลงนิคคหติเป็น งฺ 
(ไม่พบตวัอย่าง)



(๔)เมื่อลงนิคคหติอาคมแลว้ถา้ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค จ แปลงนิคคหติเป็น ญฺ
รจิ ลงนิคคหติเป็น รจึ+อ+ต ิ=รญิจฺติ [ลงนิคคหติระหว่าง ร ิกบั จ]
ยชุ ลงนิคคหติเป็น ยุช+อ+ติ =ยฺุชติ [ลงนิคคหติระหว่าง ย ุกบั ช]
ภชุ ลงนิคคหติเป็น ภุช+อ+ติ =ภฺุชติ [ลงนิคคหติระหว่าง ภ ุกบั ช]

(๕)เมื่อลงนิคคหติอาคมแลว้ถา้ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ฏ แปลงนิคคหติเป็น ณฺ  
(ไม่พบตวัอย่าง)

(๖)เมื่อลงนิคคหติอาคมแลว้ ถา้ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ต แปลงนิคคหติเป็น นฺ
กติ ลงนิคคหติเป็น กตํ+ิอ+ต ิ=กนฺตติ [ลงนิคคหติระหว่าง ก กบั ต]ิ
ภทิิ ลงนิคคหติเป็น ภทึ+ิอ+ต ิ=ภนิฺทติ [ลงนิคคหติระหว่าง ภ ิกบั ท]ิ



(๗)เมื่อลงนิคคหติอาคมแลว้ ถา้ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ป แปลงนิคคหติเป็น มฺ
ลปิ ลงนิคคหติเป็น ลปึ+อ+ต ิ=ลมิปฺติ [ลงนิคคหติระหว่าง ล ิกบั ป]
ลปุ ลงนิคคหติเป็น ลุป+อ+ติ =ลมุปฺติ [ลงนิคคหติระหว่าง ล ุกบั ป]

(๘)เมื่อลงนิคคหิตอาคมแลว้ ถา้ที่สุดธาตุเป็นพยญัชนะอวรรคไม่ตอ้งแปลง
นิคคหติ

ปิส ลงนิคคหติเป็น ปึส+อ+ต ิ=ปึสติ [ลงนิคคหติระหว่าง ปิ กบั ส]
หสิ ลงนิคคหติเป็น หสึ+อ+ต ิ=หสึติ [ลงนิคคหติระหว่าง ห ิกบั ส]



๓.การแปลงรูปของธาตใุนหมวด รุธ ธาตุ
 ๑)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิงจากการทาํเทว๎ภาวะธาต ุ(ลง ข, ฉ, ส ไม่ตอ้ง
ลงนิคคหติ)

ภชุ กนิ แปลงเป็น พภุกุ(ฺข)* =พภุกุขฺติ ย่อมปรารถนาจะกนิ
๒)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยการแปลงสระตน้ธาต ุ(ไม่ลงนิคคหติ)

ภชุ กนิ แปลง อ ุเป็น โอ =โภกขฺติ จกักนิ
มจุ พน้ แปลง อ ุเป็น โอ =โมกขฺติ จกัพน้

๓)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยการแปลงพยญัชนะตน้ธาตุ
วทิ ยนิดี แปลง ว เป็น พ =นิพฺพนิฺทติ ย่อมเบื่อหน่าย 

(ลง นิ อปุสคั)



๔) ธาตทุี่ลงนิคคหติตามลกัษณะทัว่ไปของธาตใุนหมวด รุธ ธาตุ
(๑)ธาตทุี่มีที่สดุธาตอุยู่ในวรรค จ (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)

 รจิ ถา่ย, ระบาย แปลงนิคคหติเป็น ญฺ =รญิจฺติ ย่อมระบาย
     สจิ ไหล, รด แปลงนิคคหติเป็น ญฺ =ญจฺติ ย่อมรด

มจุ ปลอ่ย แปลงนิคคหติเป็น ญฺ =มญุจฺติ ย่อมปลอ่ย
ภชุ กนิ แปลงนิคคหติเป็น ญฺ =ภญุชฺติ ย่อมกนิ
ยชุ รบ, ประกอบ แปลงนิคคหติเป็น ญฺ =ยญุชฺติ ย่อมประกอบ



(๒)ธาตทุี่มีที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ต (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
     กติ ผ่า, ปัน่ แปลงนิคคหติเป็น นฺ =กนฺตติย่อมผ่า

ภทิิ ต่อย, ทาํลาย แปลงนิคคหติเป็น นฺ =ภนิฺทติ ย่อมต่อย
ฉิทิตดั, บัน่, ทอน แปลงนิคคหติเป็น นฺ =ฉินฺทติ ย่อมตดั
วทิ ได,้ ยนิดี แปลงนิคคหติเป็น นฺ =วนิฺทติ ย่อมได ้

=นิพฺพนิฺทติ ย่อมเบื่อหน่าย
รุธ ปิด, ก ัน้ แปลงนิคคหติเป็น นฺ =รุนฺธติ ย่อมปิด
มน รู,้ ทราบ แปลงนิคคหติเป็น นฺ =สมมฺนฺนติ ย่อมสมมต ิ

(ลง ส ํอปุสคั)



 (๓)ธาตทุี่มีที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ป (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
ลปิ ฉาบ แปลงนิคคหติเป็น มฺ =ลมิปฺติ ย่อมฉาบ, ย่อมทา
ลปุ ปลน้, แย่ง แปลงนิคคหติเป็น มฺ =วลิมุปฺติ ย่อมปลน้, ย่อมแย่ง
สมุภฺ ปิด มีพยญัชนะสงัโยคไม่ลงนิคคหติ เช่น สมโฺภติ ย่อมปิด (โอ)

 (๔)ธาตทุี่มีที่สดุธาตเุป็นพยญัชนะอวรรค (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
ปิส บด ไม่แปลงนิคคหติ =ปึสติ ย่อมบด
หสิิ เบยีดเบยีนไม่แปลงนิคคหติ =หสึติ ย่อมเบยีดเบยีน



แบบฝึกหดัประกอบกริยิา
ในหมวด รุธ ธาตุ



แจก  ปิส  (บด)  ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก  หสิ  (เบยีดเบยีน)  ดว้ยปญัจมีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก  ลปิ  (ฉาบ)  ดว้ยสตัตมีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก  ลปุ  (ปลน้)  ดว้ยอชัชตัตนีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก  ยชุ  (รบ, เทยีม)  ดว้ยภวสินัตวิภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก  รุธ  (ปิด)  ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



แจก  ภชุ  (กนิ)  ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



๑)มหาธโน มหาโภโค คหปติ สาลายํ คนฺธํ ปสติ

................................................................................................

๒)ผรุโส โจโร วธุยา มณึ วิลุมฺปติ.

................................................................................................

๓)อุฏฐาตา กสโก โคมเยน ภูมึ วิลิมฺปติ.

................................................................................................

๔)ผรุโส ลุทฺทโก ผรสุนา รุกฺขํ ฉินฺทติ.

................................................................................................

๕)มหาโภโค อาจริโย สายณฺเห ยาคุ ภฺุชติ.

................................................................................................



๑)อ.อาจารย ยอมปลอย ซึ่งปลา ท. ในแมน้ํา.

.....................................................................................

๒)อ.ชน ท. ผูขยัน ยอมประสบ ซึ่งความสุข.

.....................................................................................

๓)อ.กษัตริย ยอมอภิเษก ซึ่งอุปราช ในราชสมบัติ.

.....................................................................................

๔)อ.เด็กชาย ท. ยอมแยง ซึ่งขนม ท.

.....................................................................................

๕)อ.อ.โจร ท. ยอมลอม ซึ่งหมูบาน.


