
บทที่ ๗ : หมวด คห ธาตุ


หมวด คห ธาตลุง ณฺหา ปจัจยั
ลงแลว้ ณฺหา ปจัจยัคงรูปบา้ง ลบเหลอื ณฺห บา้ง

ถา้วภิตัตเิป็นสระหรอื อ ิอาคมอยู่หลงัใหล้บสระ อา ทิ้งเสมอ



หมวด คห ธาต ุลง ณฺหา ปจัจยั
คห ธาตุ ถอื, รบั คห+ณฺหา+ต ิ =คณฺหาติ ย่อมถอืเอา

(ป อปุสคั) =ปคคฺณฺหาติ ย่อมยกย่อง
(นิ อปุสคั) =นิคคฺณฺหาติ ย่อมข่ม

 (ส ํอปุสคั) =สงฺคณฺหาติ ย่อมสงเคราะห ์
 (อนุ อปุสคั) =อนุคณฺหาติ ย่อมอนุเคราะห ์
 (อ ุอปุสคั) =อคุคฺณฺหาติ ย่อมเรยีน

 (ปฏ ิอปุสคั) =ปฏคิคฺณฺหาติ ย่อมรบั
(อธ ิอปุสคั) =อธคิณฺหาติ ย่อมครอบงาํ

 (ปร ิอปุสคั) =ปรคิคฺณฺหาติ ย่อมกาํหนด



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด คห ธาตุ
คห ถอื, รบั :เสฏฐฺ ีพทุธฺสฺส หตหฺสฺมา ปตตฺ ํคณฺหาต.ิ

อ.เศรษฐ ีย่อมรบั ซึ่งบาตร จากพระหตัถ ์ของพระพทุธเจา้.
จบั :มหาราชา คาม ํรุนฺธติวฺา โจเร คณฺหาต.ิ

อ.พระราชาผูใ้หญ่ ลอ้มแลว้ ซึ่งหมู่บา้น ย่อมจบั ซึ่งโจร ท.
ยกย่อง :พทุโฺธ สมณธมมฺ ํกโรนฺเต ภกิขฺู ปคคฺณฺหาต.ิ

อ.พระพทุธเจา้ ย่อมยกย่อง ซึ่งภกิษุ ท. ผูก้ระทาํอยู่ ซึ่งสมณธรรม.
ข่ม :ภกิขฺุ สมาธนิา อตตฺโน จติตฺ ํนิคคฺณฺหาต.ิ

อ.ภกิษุ ย่อมข่ม ซึ่งจติ ของตน ดว้ยสมาธ.ิ



สงเคราะห ์ :เสฏฐฺ ีทลทิทฺ ํสงฺคณฺหาต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมสงเคราะห ์ซึ่งคนเข็ญใจ.

อนุเคราะห ์ :ครุ อธเน กมุาเร อนุคคฺณฺหาต.ิ
อ.ครู ย่อมอนุเคราะห ์ซึ่งเด็ก ท. ผูไ้ม่มีทรพัย.์

เรยีน :สสิฺสา ทสิาปาโมกขฺสฺส สนฺตเิก สปิปฺํ อคุคฺณฺหนฺต.ิ
อ.ศิษย ์ท. ย่อมเรยีน ซึ่งศิลปะ ในสาํนกั ของอาจารท์ศิาปาโมกข.์



รบั :ภกิขฺุ คหปตสิฺส เคเห อาหาร ํปฏคิคฺณฺหาต.ิ
อ.ภกิษุ ย่อมรบั ซึ่งอาหาร ในเรอืน ของคหบดี.

ครอบงาํ :เทวานมินฺโท สกโฺก โอภาเสห ิสพฺเพ เทเว อธคิณฺหาต.ิ
อ.ทา้วสกักะผูเ้ป็นจอมแห่งเทพ ท. ย่อมครอบงาํ ซึ่งเทพ ท. ดว้ยรศัมี 

ท.
กาํหนด :ภกิขฺุ กมมฺฏฐฺานํ คเหตวฺา อตตฺโฺน จติเฺต อารมมฺณานิ ปรคิคฺณฺหาต.ิ

อ.ภกิษุ เรยีนแลว้ ซึ่งกมัมฐาน ย่อมกาํหนด ซึ่งอารมณ์ ท. ในจติ ของ
ตน.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด คห ธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด คห ธาตุ
๑)เมื่อใชเ้ป็นกตัตวุาจกมีการลง ปปฺ ปจัจยัและ ณฺหา ปจัจยัทา้ยธาตทุ ัง้หลาย 

เมื่อลงกบัวภิตัตหิมวดวตัตมานา, ปญัจมี, สตัตมี และหยิตัตนีวภิตัต ิเช่น
คห+ณฺหา+ติ =เฆปปฺติ ย่อมถอืเอา (มีใชน้อ้ย)
คห+ณฺหา+ติ =คณฺหาติ ย่อมถอืเอา
๒)มีการลบ ปฺป และ ณฺหา ปจัจยัทา้ยธาตุท ัง้หลายบา้งเมื่อลงกบัวิภตัติ

หมวดปโรกขา, อชัชตัตนี, ภวสิสนัต ิและกาลาตปิตัตวิภิตัต ิเช่น
อ+คห+ณฺหา+อ+ิสฺ+อี =อคคฺเหสิ ไดถ้อืเอาแลว้ (แปลง อ ิอาคมเป็น เอ)
อ+คห+ณฺหา+อ+ิสฺ+อุ =อคคฺเหสุ ไดถ้อืเอาแลว้ (แปลง อ ิอาคมเป็น เอ)
คห+ณฺหา+อ+ิสฺสติ =คเหสฺสติ จกัถอืเอา (แปลง อ ิอาคมเป็น เอ)



๓)เมื่อใชเ้ป็นบทนามมีการลง ปปฺ และ ณฺหา ปจัจยัทา้ยธาตุบา้งไม่ลง
บา้ง เช่น

คณฺหณํ แปลว่า อ.การถอืเอา (ลง ณฺหา ปจัจยั)
คหณํ แปลว่า อ.การถอืเอา (ลบ ณฺหา ปจัจยั)



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด คห ธาต ุเมื่อลง ณฺหา ปจัจยั
๑)ถา้คง ณฺหา ปจัจยัไวใ้หล้บ ห ที่ คห ธาตุทิ้ งเสมอ แต่ถา้ลบ ณฺหา ปจัจยั

ไม่ตอ้งลบที่สดุธาต ุเช่น
ลบที่สดุธาตุ คห+ณฺหา+ติ =คณฺหาติ ย่อมถอืเอา
ไม่ลบที่สดุธาตุ อ+คห+ณฺหา+อ+ิสฺ+อี =อคเหสิ ไดถ้อืเอาแลว้

๒)เมื่อลงวภิตัติที่ขึ้นตน้ดว้ยสระหลงั ณฺหา ปจัจยั, เมื่อลง อ ิอาคมหลงั 
ณฺหา ปจัจยั หรือเมื่อลงวิภตัติใดแลว้มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงั ณฺหา 
ปจัจยั ใหล้บสระ อา ที่ ณฺหา เช่น



    (๑)วภิตัตทิี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ (ลบสระ อา)
อุ อัชชัตตนี คห+ณฺหา+อุ =คณฺหสึุ
อนฺติ วตัตมานา คห+ณฺหา+อนฺติ =คณฺหนฺติ
เอยยฺ สตัตมี คห+ณฺหา+เอยยฺ =คณฺเหยยฺ

 (๒)วิภตัติที่ตอ้งลง อิ อาคม (ลบสระ อา) ทัง้ ๔ หมวดคือ ปโรก. 
อชัชตั. ภวสิ. กาลา.

ตถฺ อชัชตัตนี คห+ณฺหา+อ+ิตถฺ =คณฺหติถฺ
สฺสติ ภวสิสนัติ คห+ณฺหา+อ+ิสฺสติ =คณฺหสิฺสติ
สฺสา กาลาตปิตัติ คห+ณฺหา+อ+ิสฺสา =คณฺหสิฺสา



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

วเฺห วตัตมานา คห+ณฺหา+วเฺห =คณฺหวเฺห
สฺสุ ปญัจมี คห+ณฺหา+สฺสุ =คณฺหสฺสุ
ตถฺ หยิตัตนี คห+ณฺหา+ตถฺ =คณฺหตถฺ
วหฺํ หยิตัตนี คห+ณฺหา+วหฺํ =คณฺหวหฺํ



 (๔)วิภตัติที่เหลอืนอกจากนี้เช่น ติ, ต,ุ ส,ิ ถ เป็นตน้คงสระ อา ไวก้็
ได ้ลบทิ้งบา้งกไ็ด ้เช่น

ติ วตัตมานา คห+ณฺหา+ติ =คณฺหาต,ิ คณฺหติ
สิ วตัตมานา คห+ณฺหา+สิ =คณฺหาส,ิ คณฺหสิ
ถ วตัตมานา คห+ณฺหา+ถ =คณฺหาถ, คณฺหถ
ตุ ปญัจมี คห+ณฺหา+ตุ =คณฺหาต,ุ คณฺหตุ

๓)แปลง อ ิอาคมหลงัธาตเุป็น เอ ไดบ้า้งเมื่อลบ ณฺหา ปจัจยั
อ+คห+ณฺหา+อ+ิสฺ+อี =อคคฺเหสิ ไดถ้อืเอาแลว้
คห+ณฺหา+อ+ิสฺสติ =คเหสฺสติ จกัถอืเอา



๓.การแปลงรูปของธาตใุนหมวด คห ธาตุ
๑)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิงจากการแปลงธาตเุป็นอย่างอืน่

คหถอื แปลงเป็น เฆ เช่น เฆปปฺติ ย่อมถอืเอา (มีใชน้อ้ย)
๒)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยลบที่สดุธาตุ

คหถอื ลบ ห เหลอื ค เช่น คณฺหาติ ย่อมถอืเอา, 
   ย่อมจบั, ย่อมรบั

๓)การเปลี่ยนความหมายของธาตเุมื่อมีอปุสคันําหนา้
อธ+ิคห+ณฺหา+ติ =อธคิณฺหาติ ย่อมครอบงาํ, ย่อมยดึเอา
อนุ+คห+ณฺหา+ติ =อนุคณฺหาติ ย่อมอนุเคราะห ์(ช่วยเหลอื)
อ+ุคห+ณฺหา+ติ =อคุคฺณฺหาติ ย่อมเรยีน



ท+ุคห+ณฺหา+ติ =ทคุคฺณฺหาติ ย่อมถอืผิด(เหน็ผิด), ย่อมจบัไม่ดี
นิ+คห+ณฺหา+ติ =นิคคฺณฺหาติ ย่อมข่ม, ย่อมปราบ
ป+คห+ณฺหา+ติ =ปคคฺณฺหาติ ย่อมยกย่อง, ย่อมประคอง, ย่อมช่วย
ปฏ+ิคห+ณฺหา+ติ =ปฏคิคฺณฺหาติ ย่อมรบั, ย่อมตอ้นรบั, 

ย่อมรบัเฉพาะ
ปร+ิคห+ณฺหา+ติ =ปรคิคฺณฺหาติ ย่อมกาํหนดถอืเอา, ย่อมครอบครอง
ว+ิคห+ณฺหา+ติ =วคิคฺณฺหาติ ย่อมทะเลาะ, ย่อมแยก
ส+ํคห+ณฺหา+ติ =สงฺคณฺหาติ ย่อมสงเคราะห,์ ย่อมรวบรวม
ส+ุคห+ณฺหา+ติ =สคุคฺณฺหาติ ย่อมเรยีนดี, ย่อมถอืเอาดี


