
บทที่ ๖ : หมวด ก ีธาตุ


หมวด ก ีธาตลุง นา ปจัจยั
ลงแลว้ นา ปจัจยัคงรูป

ถา้ลงวภิตัตทิี่เป็นสระหรอืมี อ ิอาคมอยู่หลงัปจัจยั
ใหล้บสระ อา ทิ้งเสมอ



หมวด ก ีธาต ุลง นา ปจัจยั
ก ีธาตุ ซื้อ ก+ีนา+ต ิ =กนีาติ ย่อมซื้อ
ชิ ธาตุ ชนะ ชิ+นา+ต ิ =ชินาติ ย่อมชนะ
ธุ ธาตุ กาํจดั ธุ+นา+ต ิ =ธุนาติ ย่อมกาํจดั
จ ิธาตุ กอ่ จ+ินา+ต ิ =จนิาติ ย่อมกอ่
ล ุธาตุ กาํจดั ล+ุนา+ต ิ =ลนุาติ ย่อมเกี่ยว
ญา ธาตุ รู ้ ญา+นา+ต ิ =ชานาติ ย่อมรู ้
ผ ุธาตุ โปรย ผ+ุนา+ต ิ =ผนุาติ ย่อมโปรย
มา ธาตุ นบั มา+นา+ต ิ =มินาติ ย่อมนบั
ธาตทุี่หมายดอกจนัทร ์(*) เป็นอกมัมธาต ุธาตไุม่เรยีกหากรรม



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด ก ีธาตุ
กี ซื้อ :วาณิโช สวุณฺณการสฺส (ปคุคฺลสฺส) สนฺตกิา ปสาธนํ กนีาต.ิ

อ.พ่อคา้ ย่อมซื้อ ซึ่งเครื่องประดบั จากสาํนัก (ของบุคคล) 
ผูก้ระทาํซึ่งทอง.

ชิ ชนะ :อรหนฺตา กเิลสโจเร ชินนฺต.ิ
อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมชนะ ซึ่งโจรคอืกเิลส ท.
:พทุโฺธ สพฺพกเิลเส อเชส.ิ
อ.พระพทุธเจา้ ไดท้รงชนะแลว้ ซึ่งกเิลสทัง้ปวง ท.

ธุ กาํจดั :พทุโฺธ โพธญิาเณน กเิลเส ธุนาต.ิ
อ.พระพทุธเจา้ ย่อมทรงกาํจดั ซึ่งกเิลส ท. ดว้ยพระโพธญิาณ



จิ ส ัง่สม  :อรยิสาวกา เทวสกิ ํปญุญฺานิ จนินฺต.ิ
อ.พระอรยิสาวก ท. ย่อมส ัง่สม ซึ่งบญุ ท. ทกุ ๆ วนั.

ลุ เกี่ยว :กสโก อตตฺโน สสฺสานิ ลนุาต.ิ
อ.ชาวนา ย่อมเกี่ยว ซึ่งขา้วกลา้ ท. ของตน.

ญา รู ้ :มหาปญโฺญ ราชา สพฺพสปิปฺํ ชานาต.ิ
อ.พระราชา ผูม้ีปญัญามาก ย่อมทรงทราบ ซึ่งศิลปะทัง้ปวง.
:พทุโฺธ สตตฺานํ จติตฺวาร ํอญญฺาส.ิ
อ.พระพทุธเจา้ ไดท้รงทรงทราบแลว้ ซึ่งวาระแหง่จติ ของสตัว ์ท.



ผุ โปรย :กมุารา อากาเส ปํสูนิ ผนุนฺต.ิ
อ.เด็ก ท. ย่อมโปรย ซึ่งฝุ่ น ท. บนอากาศ.

มา นบั :เสฏฐฺ ีอตตฺโน ธนานิ มินาต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมนบั ซึ่งทรพัย ์ท. ของตน.

ถุ ชม :พทุโฺธ อปปฺมตเฺต ภกิขฺู ถนุาต.ิ
อ.พระพทุธเจา้ ย่อมชมเชย ซึ่งภกิษุ ท. ผูไ้ม่ประมาทแลว้.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ก ีธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด ก ีธาตุ
๑)มีการลง นา ปจัจยัทา้ยธาตทุ ัง้หลายในกตัตวุาจก เมื่อลงกบัวภิตัติอาขยาตหมวด

วตัตมานา, ปญัจมี, สตัตมี และหยิตัตนิีวภิตัต ิเช่น
ญา (รู)้ ลง นา ปจัจยัแลว้คงไว ้ ญา+นา+ติ =ชานาติ ย่อมรู ้
ชิ (ชนะ) ลง นา ปจัจยัแลว้คงไว ้ ชิ+นา+ติ =ชินาติ ย่อมชนะ
๒)มีการลบ นา ปจัจยัทา้ยธาตุท ั้งหลายบา้ง เมื่อลงกบัวิภตัติหมวดปโรกขา, 

อชัชตัตนี, ภวสิสนัต ิและกาลาตปิตัตวิภิตัต ิเช่น
ญา (รู)้ ลง นา ปจัจยัแลว้ลบทิ้ง ญา+นา+ติ =อญญฺาสิ ไดรู้แ้ลว้
ชิ (ชนะ) ลง นา ปจัจยัแลว้ลบทิ้ง ชิ+นา+ส+อี =อเชสิ ไดช้นะแลว้



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ก ีธาต ุเมื่อลง นา ปจัจยั (กตัตวุาจก)
๑)เมื่อลงวิภตัติที่ขึ้นตน้ดว้ยสระหลงั นา ปจัจยั เมื่อลง อิ อาคมหลงั นา ปจัจยั 

หรอืเมื่อลงวภิตัตใิดแลว้มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงั นา ปจัจยั ใหล้บสระ อา ที่ นา เช่น
    (๑)วภิตัตทิี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ (ลบสระ อา)

อี อชัชตัตนี ชิ+นา+อี =ชินิ ชนะแลว้
อนฺติ วตัตมานา ชิ+นา+อนฺติ =ชินนฺติ ย่อมชนะ

    (๒)วิภตัติที่ตอ้งลง อ ิอาคม (ลบสระ อา) ทัง้ ๔ หมวด คือ  ปโรกขา  อชัชตัตนี 
ภวสิสนัต ิและ กาลาตปิตัติ

ตถฺ อชัชตัตนี ชิ+นา+อ+ิตถฺ =ชินิตถฺ ชนะแลว้
สฺสติ ภวสิสนัติ ชิ+นา+อ+ิสฺสติ =ชินิสฺสติ ชนะแลว้



 (๓)วิภตัติที่ลงแลว้มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัปจัจยั (ลบสระเสียงยาวที่
ปจัจยั เช่น อา, อ,ี อ)ู

วเฺห วตัตมานา ก+ีนา+วเฺห =กนีวเฺห ย่อมซื้อ
สฺสุ ปญัจมี ก+ีนา+สฺสุ =กนีสฺสุ จงซื้อ
วโฺห ปญัจมี ก+ีนา+วโฺห =กนีวโฺห จงซื้อ
ตถฺ หยิตัตนี ก+ีนา+ตถฺ =กนีตถฺ ซื้อแลว้
มหฺ หยิตัตนี  ก+ีนา+มหฺ =กนีมหฺ ซื้อแลว้ 

๒)กี ธาตุ (ซื้อ) เมื่อลง นา ปจัจยัใหร้สัสะ อี เป็น อิ แลว้แปลง น ที่ นา 
ปจัจยั เป็น ณ ได ้

ก+ีนา+ติ =กณิาติ ย่อมซื้อ



๓)ญา ธาตทุี่ลง ติ, อนฺติ, ต,ุ อนฺต ุวิภตัติเป็นตน้ขา้งหลงัใหแ้ปลง นา ปจัจยั
เป็น ย ได ้

ญา+นา+ติ =นายติ ย่อมรู ้
ญา+นา+อนฺติ =นายเร ย่อมรู ้(แปลง อนฺต ิเป็น เร)

๔)เมื่อลงวภิตัตหิมวดอชัชตัตนีวภิตัตลิบ นา ปจัจยัไดบ้า้งในบางธาต ุเช่น 
อ+ญา+นา+ส+อี =อญญฺาสิ ไดรู้แ้ลว้
อ+ชิ+นา+ส+อี =อเชสิ ไดช้นะแลว้

๕)เมื่อลง นา ปจัจยั แปลง อา ของ มา ธาตเุป็น อ ิแน่นอน เช่น 
มา+นา+ติ =มินาต ิ ย่อมนบั



๓.การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ก ีธาตุ
๑)ธาตทุี่แปลงรูปเมื่อลง นา ปจัจยั
ญา รู ้ แปลงเป็น ชา เช่น ชานาติ ย่อมรู ้ (เมื่อลง นา ปจัจยัแลว้คงไว)้

เช่น ชานิยา พงึรู ้
แปลงเป็น ชํ เช่น ชญญฺา พงึรู ้ (เมื่อแปลง เอยยฺ เป็น ญา)
แปลงเป็น นา เช่น นายติ ย่อมรู ้ (เมื่อแปลง นา เป็น ย)

มา นบั แปลงเป็น มิ เช่น มินาติ ย่อมนบั
ก ีซื้อ รสัสะเป็น กิ เช่น กนิาติ ย่อมซื้อ
ผ ุฝดั แปลงเป็น ปุ เช่น โอปนุาติ ย่อมฝดั
มนุ รู ้ แปลง มนุ เป็น มุ เช่น มนุาติ ย่อมรู ้



๒)ธาตทุี่คงรูปเดิมเสมอเมื่อลง นา ปจัจยั 
ก ี ซื้อ ก+ีนา+ติ =กนีาติ ย่อมซื้อ
ชิ ชนะ ชิ+นา+ติ =ชินาติ ย่อมชนะ
ธุ กาํจดั ธุ+นา+ติ =ธุนาติ ย่อมกาํจดั
จ ิ ส ัง่สม จ+ินา+ติ =จนิาติ ย่อมส ัง่สม
ล ุ เกี่ยว ล+ุนา+ติ =ลนุาติ ย่อมเกี่ยวตดั
ญา รู ้ อ+ญา+นา+ส+อี =อญญฺาส ิ ไดรู้แ้ลว้ (คงรูปเมื่อเป็นอดีตกาล)
ผ ุ โปรย ผ+ุนา+ติ =ผนุาติ ย่อมฝดั, ย่อมโปรย



ถ ุ ชม ถ+ุนา+ติ =ถนุาติ ย่อมชม
ป ุ ชําระ ป+ุนา+ติ =ปนุาติ ย่อมชําระ
ปี เอบิอิม่ ปี+นา+ติ =ปินาติ ย่อมยนิดี
ม ุ ผูกม+ุนา+ติ =มนุาติ ย่อมผูก
ร ิ ไป ร+ินา+ติ =รนิาติ ย่อมไป
ล ี เรน้ล+ีนา+ติ =ลนิาติ ย่อมเรน้
ว ี ทอ ว+ีนา+ติ =วนิาติ ย่อมทอ



๑)เอกทวิส ํเกวฏโฺฏ นทยิ ํมจฺเฉ คเหตวฺา อาปเณ วกิกฺณิาต.ิ
..............................................................................................
๒)สพฺพทานํ ปน ธมมฺทานํ ชินาต.ิ
..............................................................................................
๓)ภกิขฺุ ห ิธุตงฺค ํสมาทยิติวฺา กเิลเส ธุนาต.ิ
..............................................................................................
๔)คณนโกวโิท ปน ภกิขฺุ อโุปสถาคาเร ภกิขฺู มินาต.ิ
..............................................................................................
๕)อชฺช กเิรโก กสโก ภมูิย ํภสุ ํโอปนุาต.ิ
..............................................................................................



๑)อ.รสแหง่ธรรม ย่อมชนะ ซึ่งรสทัง้ปวง.
................................................................................................................................
๒)อ.ความยนิดีในธรรม ย่อมชนะ ซึ่งความยนิดีท ัง้ปวง.
................................................................................................................................
๓)อ.พระราชา ย่อมชนะวเิศษ ซึ่งขา้ศึก ท.
................................................................................................................................
๔)อ.พระพทุธเจา้ อนุญาตแลว้ ซึ่งจวีร ท. สาม.
................................................................................................................................
๕)อ.นายโคบาล ย่อมนบั ซึ่งแม่โค ท.
................................................................................................................................


