
บทที่ ๔ : หมวด ทวิ ธาตุ
ธาตใุนหมวด ทวิ ธาตลุง ย ปจัจยั


ลงแลว้ ย ปจัจยัคงรูปเดิมเมื่ออยู่หลงัเอกสระธาตุ

แต่เมื่อลงหลงัอเนกสระธาตุ
ตอ้งแปลง ย ปจัจยัเป็นอย่างอืน่



หมวด ทวิ ธาต ุลง ย ปจัจยั
ลง ย แลว้แปลง ย กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่บา้ง คงไวบ้า้ง (ดูเพิม่เตมิ)
ทวิ ธาต*ุ เลน่ ทวิ+ย+ต ิ =ทพิฺพติ ย่อมเลน่
สวิ ธาตุ เยบ็ สวิ+ย+ต ิ =สพิฺพติ ย่อมเยบ็
พธุ ธาตุ รู ้ พธุ+ย+ต ิ =พชฺุฌติ ย่อมตรสัรู ้
ขี ธาตุ สิ้น*, ด่า ขี+ย+ต ิ =ขียติ ย่อมสิ้น, ย่อมด่า
มหุ ธาต*ุ หลง มหุ+ย+ต ิ =มยุหฺติ ย่อมหลง
มสุ ธาตุ ลมื มสุ+ย+ต ิ =มสฺุสติ ย่อมลมื
รช ธาตุ ยอ้ม รช+ย+ต ิ =รชฺชติ ย่อมยอ้ม
ธาตทุี่หมายดอกจนัทร ์(*) เป็นอกมัมธาต ุธาตไุม่เรยีกหากรรม



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด ทวิ ธาตุ
ทวิ เลน่ :กมุารา อยุยฺาเน ทพิฺพนฺต.ิ

อ.เด็ก ท. ย่อมเลน่ ในสวน.
สวิ เยบ็ :ภกิขฺุ จวีรานิ สพิฺพต.ิ

อ.ภกิษุ ย่อมเยบ็ ซึ่งจวีร ท.
พธุ ตรสัรู ้ :พทุโฺธ ธมมฺ ํพชฺุฌต.ิ

อ.พระพทุธเจา้ ย่อมตรสัรู ้ซึ่งธรรม.



ขี สิ้นไป :เสฏฐฺสิฺส ธนานิ น ขียนฺต.ิ
อ.ทรพัย ์ท. ของเศรษฐ ีย่อมไม่สิ้นไป.

มหุ หลง :ลทุทฺโก อรญเฺญ มยุหฺต.ิ
อ.นายพราน ย่อมหลง ในหนทาง.

มสุ ลมื :เอโก โยโธ อาวธุานิ มสฺุสต.ิ
อ.ทหาร คนหนึ่ง ย่อมลมื ซึ่งอาวธุ ท.



รช ยนิดี :อรหนฺโต ปญจฺส ุกามคเุณส ุน รชฺชนฺต.ิ
อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมไม่ยนิดี ในกามคณุ ท. ๕.

ฉิท ขาด :ภกิขฺูนํ ชิณฺณจวีรานิ ฉิชฺชนฺติ
อ.จวีรอนัเกา่แลว้ ท. ของภกิษุ ท. ย่อมขาด.

มจุ พน้ :อรหนฺตา อาสเวห ิมจฺุจนฺต.ิ
อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมพน้ จากอาสาวะ ท.

ภทิ แตก :กสกสฺส มตตฺกิภาชนํ ภชิฺชต.ิ
อ.ภาชนะอนัทาํแลว้ดว้ยดิน ของชาวนา ย่อมแตก.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ทวิ ธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด ทวิ ธาตุ
๑) มีการลง ย ปจัจยั ซึ่งมีการแปลง ย ปจัจยับา้ง ไม่แปลง ย ปจัจยับา้งทา้ยธาตุ

ท ัง้หลายในกตัตวุาจก เช่น
(๑) ธาตแุบบที่แปลง ย ปจัจยั
กปุ ธาตุลง ย ปจัจยั แปลง ย ปจัจยั กปุ+ย+ต ิ =กปุปฺติ ย่อมโกรธ
กธุ ธาตุ ลง ย ปจัจยั แปลง ย ปจัจยั กธุ+ย+ต ิ =กชฺุฌติ ย่อมโกรธ
ภทิ ธาตุลง ย ปจัจยั แปลง ย ปจัจยั ภทิ+ย+ต ิ =ภชิฺชติ ย่อมต่อย, ตี
มจุ ธาตุลง ย ปจัจยั แปลง ย ปจัจยั มจุ+ย+ต ิ =มจฺุจติ ย่อมพน้



(๒)ธาตแุบบที่ไม่แปลง ย ปจัจยั
ขี ธาตุ ลง ย ปจัจยั ไม่แปลง ย ปจัจยั

ขี+ย+ต ิ =ขียติ ย่อมสิ้นไป
นฺหา ธาตุ ลง ย ปจัจยั ไม่แปลง ย ปจัจยั

นฺหา+ย+ต ิ =นฺหายติ ย่อมอาบ
หา ธาตุ ลง ย ปจัจยั ไม่แปลง ย ปจัจยั

หา+ย+ต ิ =หายติ ย่อมเสือ่ม



๒) เมื่อใชเ้ป็นนามมีการลง ย ปจัจยับา้ง ไม่ลงบา้ง เช่น 
ทวิ (เลน่) ทพิฺพนํ แปลว่า การเลน่ (ลง ย ปจัจยั) 

เทโว แปลว่า ผูเ้ลน่, เทวดา (ไม่ลง ย ปจัจยั)
พธุ (รู)้ พชฺุฌนํ แปลว่า การตรสัรู ้ (ลง ย ปจัจยั)

โพโธ แปลว่า การตรสัรู ้ (ไม่ลง ย ปจัจยั) 
วธิ (รูแ้จง้) ปฏวิชิฺฌนํ แปลว่า การรูแ้จง้ (ลง ย ปจัจยั)

ปฏเิวโธ แปลว่า การรูแ้จง้ (ไม่ลง ย ปจัจยั)
มหุ (หลง) มยุหฺนํ แปลว่า ความหลง (ลง ย ปจัจยั)

โมโห แปลว่า ความหลง (ไม่ลง ย ปจัจยั)



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ทวิ ธาต ุเมื่อลง ย ปจัจยั (กตัตวุาจก)
๑)ถา้ธาตเุป็นเอกสระธาต ุ(ธาตพุยางคเ์ดียว) ใหค้ง ย ปจัจยัไว ้

ขี (สิ้นไป) ขี+ย+ติ =ขียติ ย่อมสิ้นไป
คา (รอ้ง) คา+ย+ติ =คายติ ย่อมรอ้ง
นฺหา (อาบ) นฺหา+ย+ติ =นฺหายติ ย่อมอาบ
วา (พดั) วา+ย+ติ =วายติ ย่อมฟุ้ งไป

๒)ถา้ธาตุเป็นอเนกสระธาตุ (ธาตุหลายพยางค)์ ใหแ้ปลง ย ปจัจยักบั
ที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่มีรูปดงันี้

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 =สพิฺพนฺติ ย่อมเยบ็
แปลง ส กบั ย เป็น สฺส มสุ+ย+ติ =มสฺุสติ ย่อมลมื
แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ มหุ+ย+ติ =มยุหฺติ ย่อมหลง



สรุปหลกัเกณฑก์ารแปลง ย ปจัจยัในหมวด ทิว ธาตุ เมื่อลงหลงัอเนกสระ
ธาต ุดงันี้ 

(๑)ในพยญัชนะวรรคเมื่อที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ก, ฏ, ป ใหแ้ปลง ย ปจัจยัเป็น
บพุพรูป 

ถา้ที่สุดธาตุเป็นพยญัชนะตวัที่ ๒, ๔ ของวรรคใหแ้ปลงพยญัชนะตวัที่ ๒ 
เป็นตวัที่ ๑,  แปลงตวัที่ ๔ เป็นตวัที่ ๓ ของวรรคตามหลกัพยญัชนะสงัโยค เช่น
     : ขุภ+ย+ติ

-แปลง ย เป็นบพุพรูปคอืเหมือนตวัหนา้ ย กลายเป็น ขุภ+ฺภ+ต ิ
-ภ ฺเป็นพยญัชนะตวัที่ ๔ ซอ้นกนัสองตวัไม่ได ้การซอ้นที่ถกูคอื พฺพ, พฺภ
-ใหแ้ปลง ภ ฺเป็น พฺ ตามหลกัพยญัชนะสงัโยค สาํเรจ็รูปเป็น ขุพฺภติ



(๒)ในพยญัชนะอวรรคเมื่อที่สุดธาตุเป็น ย, ล, ส ใหแ้ปลง ย เป็นบุพพรูป 
คอืแปลงเป็นเหมือนตวัที่อยู่หนา้ ย ปจัจยั เช่น 

ตสุ+ย+ต ิ =ตสฺุสติ (แปลง ย เป็น ส)
(๓)เมื่อที่สดุธาตเุป็น ห ใหแ้ปลง ย ไวห้นา้ ห เช่น 

มหุ+ย+ต ิ =มยุหฺติ
(๔)ที่สดุธาตเุป็น ว แปลง ย เป็น ว (=ววฺ) แลว้แปลง ววฺ เป็น พฺพ เช่น 

ทวิ+ฺย+ต ิ =ทพิฺพติ
(๕)ถา้พยญัชนะที่สุดธาตอุยู่ใน “วรรค จ” และ “วรรค ต” ใหแ้ปลงที่สุดธาตุ

นั้นกบั ย ปจัจยัเป็นพยญัชนะวรรค จ ลําดบัพยญัชนะตอ้งตรงกนั แลว้ซอ้น
พยญัชนะสงัโยค



วรรค จ กบั ย วรรค ต กบั ย แปลงเป็นวรรค จ ซอ้นพยญัชนะสงัโยค
จ+ย
ฉ+ย
ช+ย
ฌ+ย
ญ+ย

ต+ย
ถ+ย
ท+ย
ธ+ย
น+ย

จ
ฉ
ช
ฌ
ญ

จฺจ
จฺฉ
ชฺช
ชฺฌ
ญญฺ

หลกัการแปลง ย ปจัจยักบัพยญัชนะที่สดุธาตทุี่อยู่ในวรรค จ, ต



ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค จ จ+ย ฉ+ย ช+ย ฌ+ย ญ+ย

แปลงเป็นวรรค จ     
จ ฉ ช ฌ ญ

ซอ้นพยญัชนะสงัโยค จฺจ จฺฉ ชฺช ชฺฌ ฺญ

แปลงเป็นวรรค จ
จ ฉ ช ฌ ญ

    
ที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ต ต+ย ถ+ย ท+ย ธ+ย น+ย



๓.การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ทวิ ธาตุ
๑)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงที่สดุธาตกุบั ย ปจัจยัในกตัตวุาจก

     (๑)ธาตทุี่มีที่สดุธาตอุยู่ในวรรค จ (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
รุจ ชอบใจ แปลง จ กบั ย เป็น จฺจ =รุจฺจติ ย่อมชอบใจ
มจุ พน้ แปลง จ กบั ย เป็น จฺจ =มจฺุจติ ย่อมพน้
สช ตดิ, ขอ้ง แปลง ชฺ กบั ย เป็น ชฺช =สชฺชติ ย่อมขอ้ง
รช กาํหนดั แปลง ชฺ กบั ย เป็น ชฺช =รชฺชติ ย่อมกาํหนดั
ยชุ ควร แปลง ชฺ กบั ย เป็น ชฺช =ยชฺุชติ ย่อมควร
วชิี กลวั, ส ัน่ แปลง ชฺ กบั ย เป็น ชฺช =สวํชิฺชติ ย่อมสลด



 (๒)ธาตทุี่มีที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ต (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
นต ฟ้อน แปลง ต กบั ย เป็น จฺจ =นจฺจติ ย่อมฟ้อน
ฉิท  ขาด แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช =ฉิชฺชติ ย่อมขาด
ภทิ  แตก แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช =ภชิฺชติ ย่อมแตก
วทิ  มี, ประสบ แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช =วชิฺชติ ย่อมมี
มท  เมา แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช =มชฺชติ ย่อมเมา

=ปมชฺชติ ย่อมประมาท
ปท  ถงึ,ดาํเนิน แปลง ท กบั ย เป็น ชฺช =ปฏปิชฺชติ ย่อมดาํเนินไป
ยธุ  รบ แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =ยชฺุฌติ ย่อมรบ
สธุ  หมดจด แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =สชฺุฌติ ย่อมหมดจด



พธุ  ตรสัรู ้ แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =พชฺุฌติ ย่อมตรสัรู ้
กธุ  โกรธ แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =กชฺุฌติ ย่อมโกรธ
รธ  เบยีดเบยีน แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =รชฺฌติ ย่อมเบยีดเบยีน
วธิ แทง แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =วชิฺฌติ ย่อมแทง
อธิ สาํเรจ็ แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =อชิฺฌติ ย่อมสาํเรจ็
สธิ สาํเรจ็ แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =สชิฺฌติ ย่อมสาํเรจ็
รุธ ปิด, ลอ้ม แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ =รุชฺฌติ ย่อมปิด, ย่อมแยง้

=อนุรุชฺฌติ ย่อมยนิดี
มน  รู ้ แปลง น กบั ย เป็น ญญฺ =มญญฺติ ย่อมรู ้

=อวมญญฺต ิย่อมดูหมิ่น
หน  กระทบ แปลง น กบั ย เป็น ญญฺ =หญญฺติ ย่อมเดือดรอ้น



(๓)ธาตทุี่มีที่สดุธาตอุยู่ในวรรค ป (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
กปุ  โกรธ แปลง ป กบั ย เป็น ปปฺ =กปุปฺติ ย่อมโกรธ
ตป  รอ้น , อิม่ แปลง ป กบั ย เป็น ปปฺ =ตปปฺติ ย่อมเรา่รอ้น
ทปี  สว่าง แปลง ป กบั ย เป็น ปปฺ =ทปิปฺติ ย่อมสอ่งสว่าง
รุป  แปรปรวน แปลง ป กบั ย เป็น ปปฺ =รุปปฺติ ย่อมแตก
ลปุ  ลบ, หาย แปลง ป กบั ย เป็น ปปฺ =ลปุปฺติ ย่อมลบ
ลปิ  ตดิ, เปื้อน แปลง ป กบั ย เป็น ปปฺ =ลปิปฺติ ย่อมตดิ
ลภุ  โลภ แปลง ภ กบั ย เป็น พฺภ =ลพฺุภติ ย่อมโลภ 
ขุภ  กาํเรบิ แปลง ภ กบั ย เป็น พฺภ =ขุพฺภติ ย่อมกาํเรบิ
สม  สงบ แปลง ม กบั ย เป็น มมฺ =สมมฺติ ย่อมสงบ, ระงบั



 (๔)ธาตทุี่มีที่สดุธาตเุป็นพยญัชนะอวรรค (แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
กลิสิ เศรา้, หมอง แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =กลิสิฺสติ ย่อมเศรา้หมอง
มสุ ลมื  แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =มสฺุสติ ย่อมลมื
ตส ตื่น, สะดุง้ แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =ปรติสฺสติ ย่อมสะดุง้
ทสุ ประทษุรา้ย แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =ปทสฺุสติ ประทษุรา้ยอยู่
นส หาย, ฉิบหาย แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =วนิสฺสต ิ ย่อมฉิบหาย
สสุ แหง้ แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =สสฺุสติ ย่อมแหง้
ตสุ ยนิดี แปลง ส กบั ย เป็น สฺส =ตสฺุสติ ย่อมยนิดี
สวิ เยบ็ แปลง ว กบั ย เป็น พฺพ =สพฺพติ ย่อมเยบ็
ทวิ เลน่ แปลง ว กบั ย เป็น พฺพ =ทพิฺพติ ย่อมเลน่



มหุหลง แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ =มยุหฺติ ย่อมหลง
นห ผูก แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ =สนฺนยหฺติ ย่อมผูก

๒)เอกสระธาตทุี่แปลงรูปเมื่อมี อา อปุสคัอยู่หนา้และลง ย ปจัจยัขา้งหลงั
ทา ให ้ แปลงเป็น ทิ =อาทยิติ ย่อมถอืเอา

๓)ธาตทุี่แปลงที่สดุธาตเุป็น อา เมื่อลง ย ปจัจยั
ชน เกดิ แปลง น เป็น อา =ชายติ ย่อมเกดิ

=วชิายต ิ ย่อมคลอด
๔)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยแปลงพยญัชนะตน้ธาตุ

ปท  ถงึ แปลง ป เป็น ผ =นิปผฺชฺชติ ย่อมสาํเรจ็
วา รอ้ย, รดั แปลง ว เป็น พ =นิพฺพาย ิ(อ)ี นิพพานแลว้



๕)ธาตทุี่คงรูปเสมอเนื่องจากเป็นเอกสระธาตุ
คา รอ้ง, สวด คา+ย+ติ =คายติ ย่อมขบัรอ้ง
ฆา สูด, ดม ฆา+ย+ติ =ฆายติ ย่อมสูดดม
ทา หลบั นิ+ทา+ย+ติ =นิททฺายติ ย่อมหลบั
ตา เลี้ยงดู, รกัษา ตา+ย+ติ =ตายติ ย่อมรกัษา
ยา ไป ยา+ย+ติ =ยายติ ย่อมไป
วา ไป, ฟุ้ งไป วา+ย+ติ =วายติ ย่อมฟุ้ งไป, ย่อมพดัไป
สา ลิ้ม, ชิม สา+ย+ติ =สายติ ย่อมชิม, ย่อมลิ้ม
หา เสือ่ม หา+ย+ติ =หายติ ย่อมเสือ่ม

ปร+ิหา+ย+ติ =ปรหิายติ ย่อมเสือ่มรอบ
โอ+หา+ย+อี =โอหยิิ ลา่ชา้แลว้, ลา้หลงัแลว้



นฺหา อาบ นฺหา+ย+ติ =นฺหายติ ย่อมอาบ
ญา ปรากฏ ป+ญา+ย+ติ =ปญญฺายติ ย่อมปรากฏ
ขา ปรากฏ ขา+ย+ติ =ขายติ ย่อมปรากฏ, ย่อมเคี้ยว
ธา หาย อนฺตร+ธา+ย+ติ =อนฺตรธายติ ย่อมหายไป 

(มี อนฺตร เป็นบทหนา้)
ลี ซ่อน, เรน้ นิ+ล+ีย+ติ =นิลยีติ ย่อมซ่อน

๖)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปแมจ้ะเป็นเอกสระธาตุ
เฉ ตดั แปลง เอ เป็น อิ เฉ+ย+ต ิ =ฉิยติ ย่อมตดั

๗)ธาตทุี่คงรูปเสมอแมเ้ป็นอเนกสระธาตุ
วลิี ละลาย วลิ+ีย+ติ =วลิยีติ ย่อมละลาย



๑)นาฏกติถฺี ปน มธุเรน สทเฺทน คายต.ิ

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

๒)ภนฺเต ปุปผฺานํ คนฺโธ อากาเส วายต.ิ

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

๓)พรฺาหมฺณา กริ เทวสิก ํคงคฺานทยิ ํนฺหายนฺต.ิ

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

๔)พุทโฺธ ปญจฺวสฺสสตาธิกานิ เทวฺ วสฺสสหสฺสานิ ปรินิพพฺาย.ิ

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

๕)ปพพฺชติกจิจฺ ํจ เม นิปผฺชชฺ.ิ



๑)อ.อาสวะ ท. ของพระอรหนัต์ ท. ย่อมสิน้ไป.

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

๒)อ.เดก็ ท. ย่อมอาบนํา้ ในแม่นํา้.

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

๓)อ.กลิ่น ของดอกบวั ท. ยอมฟุ้งไป ในอากาส.

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

๔)อ.พระโมคคัลลานเถระ ปรินิพพานแล้ว.

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

๕)อ.พระราชา ผู้ดุร้าย ย่อมโกรธ.


