
บทที่ ๕ : หมวด ส ุธาตุ


ธาตใุนหมวด ส ุธาตลุง ณุ, ณา, อณุา ปจัจยั
ลงแลว้ ณุ แปลงเป็น โณ สว่น ณา และ อณุา คงรูป

ณุ, ณา ลงกบัเอกสระธาต ุ
อณุา ลงกบัอเนกสระธาตุ

ถา้วภิตัตเิป็นสระหรอื อ ิอาคมอยู่หลงัใหล้บสระ อ,ุ อา ทิ้งเสมอ



หมวด ส ุธาต ุลง ณุ, ณา, อณุา ปจัจยั
ส ุธาตุ ฟงั ส+ุณา+ต ิ =สณุาติ ย่อมฟงั
ว ุธาตุ รอ้ย ว+ุณา+ต ิ =วณุาติ ย่อมรอ้ย
ส ิธาตุ ผูก ส+ิโณ+ต ิ =สโิณติ ย่อมผูก
ห ิธาตุ สง่ไป ป+ห+ิณา+ต ิ =ปหณิาติ ย่อมสง่ไป
อป ธาตุ ถงึ ป+อป+อณุา+ต ิ =ปาปณุาติ ย่อมบรรล,ุ ถงึ
สกกฺ ธาต*ุ อาจ สกกฺ+อณุา+ต ิ =สกกฺณุาติ ย่อมอาจ
สมภฺ ุธาต*ุสาํเรจ็ อภ+ิสมภฺ+ุณา+ต ิ =อภสิมภฺณุาติ ย่อมสาํเรจ็
ธาตทุี่หมายดอกจนัทร ์(*) เป็นอกมัมธาต ุธาตไุม่เรยีกหากรรม



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด ส ุธาตุ
สุ ฟงั :อย ํทนฺธราชา อลกขฺิโก มยหฺ ํวจนํ น สณุาต.ิ

อ.พระราชาผูโ้ง ่นี้ ผูไ้ม่มีบญุ ย่อมไม่ฟงั ซึ่งคาํ ของเรา.
:วิสาขา ปน ฆนมฏฺฐก ํปสาธนํ ปสาเธตฺวา สตฺถารํ อปุสงฺกมิตฺวา 
ธมมฺ ํอสฺโสส.ิ
ก็ อ.นางวิสาขา ประดบัแลว้ ซึ่งเครื่องประดบั ชื่อว่าฆนมฏัฐกะ 
เขา้ไปเฝ้าแลว้ ซึ่งพระศาสดา ไดฟ้งัแลว้ ซึ่งธรรม.

ฟงัตอบ :มนุสฺสา เถร ํทสิฺวา พหุ วสฺสาวาสกิ ํปฏสิฺสณุึส.ุ
(รบัปาก) อ.มนุษย ์ท. เหน็แลว้ ซึ่งพระเถระ ฟังตอบแลว้ ซึ่งผา้อนับุคคล

พงึถวายแกภ่กิษุผูอ้ยู่ตลอดพรรษา อนัมาก.



วุ รอ้ย :อเถโก พาลสิโิก สตตฺ โรหติมจฺเฉ อทุธฺรติวฺา วลลฺยิา อาวณุิ.
คร ัง้นั้น อ.บุคคล ผูจ้บัซึ่งปลาดว้ยเบ็ด ยกขึ้นแลว้ ซึ่งปลา-
ตะเพยีนแดง ท. ๗ รอ้ยแลว้ ดว้ยเถาวลัย.์

วุ สาํรวม :ชนา ปาณาตปิาต ํอกโรนฺตา กาเยน สวํณุนฺต ินาม.
อ.ชน ท. ไม่กระทาํอยู่ ซึ่งปาณาตบิาต ชื่อว่า ย่อมสาํรวม โดยกาย
:ชนา มสุาวาท ํอกโรนฺตา วาจาย สวํณุนฺต ินาม.
อ.ชน ท. ไม่กระทาํอยู่ ซึ่งมสุาวาท ชื่อว่า ย่อมสาํรวม โดยวาจา
:ชนา กามวติกกฺ ํอวติกเฺกนฺตา เจตสา สวํณุนฺต ินาม.
อ.ชน ท. ไม่ตรกึอยู่ ตรกึซึ่งกาม ชื่อว่า ย่อมสาํรวม โดยใจ.



สิ ผูก :กสโก รชฺชยุา โคณํ สโิณต.ิ
อ.ชาวนา ย่อมผูก ซึ่งโค ดว้ยเชือก.

สิ ลบั :โคฆาตโก ปคุคฺโล สลิาย ํวาส ึสณิาต.ิ
อ.บคุคล ผูฆ้่าซึ่งโค ย่อมลบั ซึ่งมีด ที่สลิา.

หิ สง่ไป :ราชา กตปิาห ํวสติวฺา ธนญชฺยเสฏฐฺสิฺส สาสนํ ปหณิิ.
อ.พระราชา อยู่แลว้ สิ้นวนัเลก็นอ้ย สง่ไปแลว้ ซึ่งข่าวสาสน ์
แกเ่ศรษฐชีื่อว่าธนญัชยั.



อป ถงึ :อเถโก ภกิขฺุ ทวิา ปิณฺฑาย จรนฺโต เสฏฐฺโิน เคหทวฺาร ํปาปณุิ.
คร ัง้นั้น อ.ภกิษุ รูปหนึ่ง เที่ยวไปอยู่ เพื่อบิณฑบาต ในเวลา
กลางวนั ถงึแลว้ ซึ่งประตูแหง่เรอืน ของเศรษฐ.ี

บรรลุ :เทสนาปรโิยสาเน สตสหสฺสภกิขฺู โสตาปตตฺผิลาทนีิ ปาปณุึส.ุ
ในกาลเป็นที่จบลงรอบแห่งเทศนา อ.ภกิษุผูม้ีแสนรูปเป็นประมาณ ท. 
บรรลแุลว้ ซึ่งอรยิผล ท. มีโสดาปตัตผิลเป็นตน้.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ส ุธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด ส ุธาตุ
๑)มีการลง ณุ, ณา, อุณา ปจัจยัทา้ยธาตุท ัง้หลายในกตัตุวาจกเมื่อลงกบั

วภิตัตหิมวดวตัตมานา, ปญัจมี, สตัตมี และหยิตัตนิีวภิตัต ิเช่น
ส ุ(ฟงั) ลง ณา ปจัจยัแลว้คงไว ้ ส+ุณา+ต ิ =สณุาติ ย่อมฟงั
สก (อาจ) ลง อณุา ปจัจยัแลว้คงไว ้ สก+อณุา+ต ิ =สกกฺณุาติ ย่อมอาจ
๒)มีการลบ ณุ, ณา, อุณา ปจัจยัทา้ยธาตุท ัง้หลายบา้ง เมื่อลงกบัวิภตัติ

หมวดปโรกขา, อชัชตัตนี, ภวสิสนัต ิและกาลาตปิตัตวิภิตัติ
ส ุ(ฟงั) วภิตัตหิมวดอชัชตัตนี ส+ุณา+ส+อ ี =อสฺโสสิ ไดฟ้งัแลว้

วภิตัตหิมวดภวสิสนัติ ส+ุณา+สฺสติ =โสสฺสามิ จกัฟงั



สก (อาจ) วภิตัตหิมวดอชัชตัตนี สก+อณุา+อี =อสกขฺิ ไดอ้าจแลว้
วภิตัตหิมวดภวสิสนัติ สก+ณา+สฺสติ =สกขฺิสฺสติ จกัอาจ

๓)เมื่อใชเ้ป็นบทนามลง ณุ, ณา, อณุา ปจัจยับา้ง ไม่ลงบา้ง เช่น 
ส ุ(ฟงั) สณุนํ การฟงั (ลง ณา ปจัจยั)
ส ุ(ฟงั) สวนํ การฟงั (ไม่ลง ณา ปจัจยั)



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกิริยาในหมวด สุ ธาตุ เมื่อลง ณุ, ณา, อณุา ปจัจยั 
ในกตัตวุาจก

๑)เอกสระธาตใุหล้ง ณุ, ณา ปจัจยั เช่น 
ส ุ(ฟงั) ส+ุณา+ติ =สณุาติ ย่อมฟงั
ว ุ(รอ้ย) ว+ุณา+ติ =วณุาติ ย่อมรอ้ย

๒)อเนกสระธาตใุหล้ง อณุา ปจัจยั เช่น 
อป (ถงึ) ป+อป+อณุา+ติ =ปาปณุาติ ย่อมบรรลุ
สก (อาจ) สก+อณุา+ติ =สกกฺณุาติ ย่อมอาจ

๓)พฤทธิ์ อ ุที่ ณุ ปจัจยัเป็น โอ เสมอ เช่น
ส ิ(ผูก) ส+ิโณ+ติ =สโิณติ ย่อมผูก



๔)เมื่อลงวิภตัติที่ขึ้นตน้ดว้ยสระหลงั ณา, อณุา ปจัจยั เมื่อลง อ ิอาคมหลงั 
ณา, อณุา ปจัจยั หรือเมื่อลงวิภตัติใดแลว้มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงั ณา, อณุา 
ปจัจยั ใหล้บสระ อา ที่ ณา และ อณุา เช่น

    (๑)วภิตัตทิี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ (ลบสระ อา)
เอยยฺ สตัตมี ส+ุณา+เอยยฺ =สเุณยยฺ พงึฟงั

    (๒)วภิตัตทิี่ตอ้งลง อ ิอาคม(ลบสระ อา)ทัง้ ๔ หมวดคอืปโรกขา อชัชตัตนี 
ภวสิสนัต ิและกาลาตปิตัติ

ตถฺ อชัชตัตนี ส+ุณา+อ+ิตถฺ =สณุิตถฺ ฟงัแลว้
มหฺา อชัชตัตนี ส+ุณา+อ+ิมหฺา =สณุิมหฺา ฟงัแลว้
สฺสติ ภวสิสนัติ ส+ุณา+อ+ิสฺสติ =สณุิสฺสติ จกัฟงั



 (๓)วภิตัตทิี่ลงแลว้มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัปจัจยั (ลบสระเสยีงยาว
ที่ปจัจยั เช่น อา, อ,ี อ,ี อ)ู

วเฺห วตัตมานา ส+ุณา+วเฺห =สณุวเฺห ย่อมฟงั
สฺสุ ปญัจมี ส+ุณา+สฺสุ =สณุสฺสุ จงฟงั
ตถฺ หยิตัตนี ส+ุณา+ตถฺ =สณุตถฺ ฟงัแลว้
มหฺ หยิตัตนี ส+ุณา+มหฺ =สณุมหฺ ฟงัแลว้



๓.การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ส ุธาตุ
๑)ธาตุที่เปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิงจากการทําเท๎วภาวะธาตุ (ไม่ลง ณุ, ณา, อุณา 

ปจัจยั)
ส ุ(ฟงั) แปลงเป็น สสฺุสู(ส)* ซอ้น สฺ พยญัชนะสงัโยค

ส>ุสสุ+ุส+ต ิ =สสฺุสูสติ ย่อมปรารถนาจะฟงั
๒)ธาตทุี่แปลงรูปโดยการแปลงสระตน้ธาตุ

ส ุ(ฟงั) แปลง อ ุเป็น โอ ส+ุณา+สฺสามิ =โสสฺสามิ จกัฟงั
๓)ธาตทุี่แปลงรูปโดยการซอ้นพยญัชนะสงัโยค

สก (อาจ) ซอ้น ก ฺเป็น สกกฺ สก+อณุา+ติ =สกกฺณุาติ ย่อมอาจ



๔)ธาตทุี่คงรูปเสมอเมื่อลง ณุ, ณา, อณุา ปจัจยั
   (๑)เอกสระธาต ุ(แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)

ส ุ(ฟงั) ส+ุณา+ติ =สณุาติย่อมฟงั
ปี (อิม่ใจ) ปี+ณา+ติ =ปีณาติ ย่อมอิม่ใจ
ว ุ(สาํรวม) ส+ํว+ุณา+ติ =สวํณุาติ ย่อมสาํรวม, ย่อมป้องกนั
ว ุ(รอ้ย) อา+ว+ุณา+ติ =อาวณุาติ ย่อมรอ้ย
ส ิ(ผูก) ส+ิณุ+ติ =สโิณติ ย่อมผูก
ส ิ(ลบั) ส+ิณา+ติ =สณิาติ ย่อมลบั
ห ิ(สง่ไป) ป+ห+ิณา+ติ =ปหณิาติ ย่อมสง่ไป



 (๒)อเนกสระธาต ุ(แจกดว้ย ต ิวภิตัตเิป็นตวัอย่าง)
ราธ (ยนิดี) ราธ+อณุา+ติ =ราธุณาติ ย่อมยนิดี
อป (ถงึ) ป+อป+อณุา+ติ =ปาปณุาติ ย่อมบรรล,ุ ย่อมถงึ
อาป (ไหล) อาป+อณุา+ติ =อาปณุาติ ย่อมไหลไป, 

ย่อมเอบิอาบ, 
ย่อมแผ่ไป

สาธ (สาํเรจ็) สาธ+อณุา+ติ =สาธุณาติ ย่อมสาํเรจ็



๑)มย ํปน วหิาเร ธมมฺ ํสณุิสฺสาม.
อนึ่ง อ.เรา ท. จกัฟงั ซึ่งธรรม ในวหิาร.

๒)อตมิานี กริ ราชา โกธ ํวิสหิตุ น สกขฺิ.
ไดย้นิว่า อ.พระราชา ผูม้ีมานะยิ่ง ไม่ไดอ้าจแลว้ เพือ่อนัข่ม ซึ่งความโกรธ.

๓)ภนฺเต ธมมฺจาร ีมหาชโน สายณฺเห ธมมฺ ํอสฺโสส.ิ
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.มหาชน ผูป้ระพฤตซิึ่งธรรม ไดฟ้งัแลว้ ซึ่งธรรม ในเวลาเยน็.

๔)ถลุโฺล ห ิชโน อาหาเร ตณฺห ํฉินฺทิตุ น อสกขฺิ.
จรงิ อ.ชน ผูอ้ว้น ไม่ไดอ้าจแลว้ เพือ่ตดั ซึ่งความอยาก ในอาหาร.

๕)อถ มหาโภโค วาณิโช สาวตถฺ ึสมปฺาปณุิ.
คร ัง้นั้น อ.พอ่คา้ ผูม้ีโภคะมาก ถงึแลว้ ซึ่งเมืองสามวตัถ.ี



๑)อ.พระอานนท ์ย่อมบรรล ุซึ่งโสดาปตัตผิล.

๒)อ.อบุาสก ท. ย่อมฟงั ซึ่งธรรม ตลอดราตร.ี

๓)อ.ทหาร ท. ย่อมลบั ซึ่งมีด ท.

๔)อ.ภกิษุ ผูใ้หม่ ย่อมสาํรวม.

๕)อ.ภกิษุ ท. บรรลแุลว้ ซึ่งอรยิผล ท.


