
บทที่ ๘ : หมวด ตน ธาตุ


หมวด ตน ธาตลุง โอ ปจัจยั
ลงแลว้ โอ ปจัจยัคงรูป ปรากฏเป็น โ-

ถา้วภิตัตเิป็นสระหรอื อ ิอาคมอยู่หลงัใหล้บสระ โอ ทิ้งเสมอ



หมวด ตน ธาต ุลง โอ ปจัจยั
ตน ธาตุ แผ่ไป ตน+โอ+ต ิ =ตโนติ ย่อมแผ่ไป
กร ธาตุ ทาํ กร+โอ+ต ิ =กโรติ ย่อมทาํ
สกกฺ ธาต*ุ อาจ สกกฺ+โอ+ต ิ =สกโฺกติ ย่อมอาจ
ชาคร ธาต*ุตื่น ชาคร+โอ+ต ิ =ชาคโรติ ย่อมตื่น
มน ธาตุ รู ้ มน+โอ+ต ิ =มโนติ ย่อมรู ้
ตณิ ธาตุ กนิ ตณิ+โอ+ต ิ =ตโิณติ ย่อมกนิ
อปปฺ ธาตุ ไหล ป+อปปฺ+โอ+ติ =ปปโฺปติ ย่อมไหล, ย่อมถงึ

ธาตทุี่หมายดอกจนัทร ์(*) เป็นอกมัมธาต ุธาตไุม่เรยีกหากรรม



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลขีองธาตใุนหมวด ตน ธาตุ
ตน แผ่ไป :ปีต ิธมมฺ ํสณุนฺตสฺส ภกิขฺุสฺส กาเย ตโนต.ิ

อ.ปีต ิย่อมแผ่ไป ในกาย ของภกิษุ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม.
กร ทาํ :พฺราหฺมโณ รุกขฺตจ ํอาหรติวฺา ปตุตฺสฺส เภสชฺชํ กโรต.ิ

อ.พราหมณ์ นํามาแลว้ ซึ่งเปลอืกของตน้ไม ้ย่อมทาํ ซึ่งยา แกบ่ตุร.
:จกขฺุปาลตเฺถโร อตตฺานํ โอวทติวฺา สมณธมมฺ ํอกาสิ
อ.พระจกัขุบาล กลา่วสอนแลว้ ซึ่งตน ไดท้าํแลว้ ซึ่งสมณธรรม.

สกกฺ อาจ :เมธาว ีปน ปณฺฑโิตว จติตฺ ํรกฺขิตุ สกโฺกต.ิ
ก ็อ.บคุคล ผูม้ีปญัญา ผูเ้ป็นบณัฑติเทยีว ย่อมอาจ เพือ่อนัรกัษา ซึ่ง

จติ.



ชาคร ตื่น :วธู มชฺฌมิยาเม ชาคโรต.ิ
อ.หญงิสาว ย่อมตื่อน ในมชัฌมิยาม.

อปปฺ ถงึ :อปปฺมตโฺต ปคุคฺโล วปิลุ ํสขุํ ปปฺโปต.ิ
อ.บคุคล ผูไ้ม่ประมาทแลว้ ย่อมถงึ ซึ่งความสขุ.



หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ตน ธาตุ
(เป็นกตัตวุาจก)




๑.ลกัษณะของธาตใุนหมวด ตน ธาตุ
๑)มีการลง โอ ปจัจยั และ ยริ ปจัจยัทา้ยธาตทุ ัง้หลายในกตัตวุาจก เช่น

(๑)กริยิาที่ลง โอ ปจัจยั (ใชก้บัธาตทุกุตวัในหมวดนี้) เช่น
กร+โอ+ติ =กโรติ ย่อมทาํ
ชาคร+โอ+ตุ =ชาโรตุ จงตื่น

(๒)กริยิาที่ลง ยริ ปจัจยั (ใชก้บั กร ธาตเุท่านั้น) เช่น
กร+ยริ+ติ =กยริติ ย่อมทาํ
กร+ยริ+เอยยฺ =กยริา พงึทาํ (แปลง เอยยฺ เป็น อา)



๒)มีการแปลง โอ ปจัจยัเป็น อ ุไดบ้า้ง เช่น
กร+โอ+เต =กรุุเต ย่อมทาํ (ตวันี้ใหแ้ปลง อ ที่ กร เป็น ก ุกอ่น)
ตน+โอ+เต =ตนุเต ย่อมแผ่ไป

๓)มีการแปลง โอ ปจัจยัเป็น พ แลว้ซอ้น พฺ พยญัชนะสงัโยค กฎขอ้นี้ใช้
เฉพาะกบั กร ธาต ุโดยใหแ้ปลง อ ที่ กร เป็น ก ุกอ่นแลว้ลบ ร ทิ้ง

กร+โอ+ติ =กพฺุพติ ย่อมทาํ 
๔)เมื่อใชเ้ป็นบทนามไม่ลง โอ ปจัจยั และ ยริ ปจัจยัทา้ยธาตแุน่นอน

กรณํ แปลว่า อ.การกระทาํ
ชาครณํ แปลว่า อ.การตื่น



๒.หลกัเกณฑก์ารประกอบกริยิาในหมวด ตน ธาต ุเมื่อลง โอ ปจัจยั (กตัตวุาจก)
๑)เมื่อลงวิภตัติที่ ขึ้นตน้ดว้ยสระหลงั โอ ปจัจยั, เมื่อลง อิ อาคมหลงั โอ 

ปจัจยั หรือเมื่อลงวิภตัติใดแลว้มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงั โอ ปจัจยั ใหล้บ โอ 
ปจัจยัทิ้ ง เช่น     

    (๑)วภิตัตทิี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ (ลบสระ โอ) เวน้ อนฺต,ิ อนฺตุ
เอ วตัตมานา กร+โอ+เอ =กเร ย่อมทาํ
เอยยฺ สตัตมี กร+โอ+เอยยฺ =กเรยยฺ พงึทาํ
เอยยฺํ สตัตมี  กร+โอ+เอยยฺํ =กเรยยฺํ พงึทาํ
อา หยิตัตนี กร+โอ+อา =กรา, กร ทาํแลว้



(๒)วิภตัติที่ตอ้งลง อ ิอาคม (ลบสระ โอ) ทัง้ ๔ หมวดคือ ปโรก. อชัชตั. 
ภวสิ. กาลา.

ตถฺ อชัชตัตนี กร+โอ+อ+ิตถฺ =กรติถฺ ทาํแลว้
สฺสติ ภวสิสนัติ กร+โอ+อ+ิสฺสติ =กรสิฺสติ จกัทาํ
สฺสา กาลาตปิตัติ กร+โอ+อ+ิสฺสา =กรสิฺสา จกัทาํแลว้

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

วเฺห วตัตมานา กร+โอ+วเฺห =กรวเฺห ย่อมทาํ
สฺสุ ปญัจมี กร+โอ+สฺสุ =กรสฺสุ จงทาํ
ตถฺ หยิตัตนี กร+โอ+ตถฺ =กรตถฺ ทาํแลว้



๒)วภิตัตทิี่เหลอืนอกจากนี้เช่น ต,ิ อนฺต,ิ ต,ุ อนฺต,ุ ส,ิ ถ, มิ, ม เป็นตน้คงสระ 
โอ ไว ้เช่น

ติ วตัตมานา กร+โอ+ติ =กโรติ ย่อมทาํ
อนฺติ วตัตมิานา กร+โอ+อนฺติ =กโรนฺติ ย่อมทาํ
ตุ ปญัจมี กร+โอ+ตุ =กโรตุ จงทาํ
อนฺตุ ปญัจมี กร+โอ+อนฺตุ =กโรนฺตุ จงทาํ

๓)โอ ปจัจยั แปลงเป็น อ ุได ้เช่น
ตน+โอ+เต =ตนุเต ย่อมแผ่ไป
มน+โอ+เต =มนุเต ย่อมรู ้



๓.การแปลงรูปของธาตใุนหมวด ตน ธาตุ
๑)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิงจากการแปลงธาตเุป็นอย่างอืน่

    กร ทาํ แปลงเป็น กาห เช่น กาหติ จกัทาํ (เฉพาะภวสิ. และกาลา.)
แปลงเป็น กาส เช่น อกาสิ ไดท้าํแลว้ (เฉพาะอชัชตัตนี)
แปลงเป็น ขร เช่น ปฏสิงฺขโรติ ย่อมซ่อมแซม
แปลงเป็น กรุ เช่น กรุุเต ย่อมทาํ (แปลง โอ เป็น อ)ุ
แปลงเป็น ก ุ(พฺพ) เช่น กพฺุพติ ย่อมทาํ 
(แปลง โอ เป็น พ ซอ้น พฺ)



๒)ธาตทุี่เปลี่ยนรูปโดยลบที่สดุธาตุ
    กร ทาํ ลบ ร เหลอื ก เช่น อกา, อกสํุ ไดก้ระทาํแลว้ (เฉพาะหยิตั.)

เช่น กยริา พงึทาํ (เมื่อลง ยริ ปจัจยั)
๓)ธาตทุี่คงรูปเดิมบา้ง เปลี่ยนรูปบา้ง เมื่อลง โอ ปจัจยั
    ตน+โอ+ติ =ตโนติ ย่อมแผ่ไป
    กร+โอ+ติ =กโรติ ย่อมทาํ

    สกกฺ+โอ+ติ =สกโฺกติ ย่อมอาจ
    ชาคร+โอ+ติ =ชาคโรติ ย่อมตื่น

    อปปฺ+โอ+ติ =อปโฺปติ  ย่อมถงึ, ย่อมประสบ
    ป+อปปฺ+โอ+ติ =ปปโฺปติ ย่อมถงึ, ย่อมประสบ



สรุปวธิแีจก กร ธาตุ



กร ธาตุมีลกัษณะการแจก ๗ แบบ โดยมีวิภตัติอาขยาตแต่ละหมวด
เป็นเงือ่นไขในการแจก คอื

๑)แจกแบบ กโร
ใชไ้ดก้บัวิภตัติท ัง้ ๘ หมวด (มีหลายลกัษณะในวิภตัติแต่ละหมวด) 

บางหมวดคง โอ ปจัจยัไว ้บางหมวดลบ โอ ปจัจยัทิ้ ง
๒)แจกแบบ กรุุ
ใชก้บัวิภตัติหมวดวตัตมานาและปญัจมีฝ่ายอตัตโนบท (ผสมกบัแบบ 

กโร)
๓)แจกแบบ กพฺุพ
ใชไ้ดก้บัวภิตัตทิ ัง้ ๘ หมวด (มีลกัษณะเดียวในวภิตัตทิกุหมวด)



๔)แจกแบบ กยริ
ใชไ้ดก้บัวภิตัตทิ ัง้ ๘ หมวด (มีลกัษณะเดียวในวภิตัตทิกุหมวด)
๕)แจกแบบ (อ)ก
ใชก้บัวภิตัตหิมวดหยิตัตนี (แบบนี้ตอ้งลง อ อาคมหนา้ธาตเุสมอ)
๖)แจกแบบ (อ)กาส
ใชก้บัวภิตัตหิมวดอชัชตัตนี (แบบนี้ตอ้งลง อ อาคมหนา้ธาตเุสมอ)
๗)แจกแบบ กาห
ใชก้บัวภิตัตหิมวดภวสิสนัต ิแบบนี้จะลง อ ิอาคมหรอืไม่กไ็ด ้



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิ(แบบ กโร, กรุุ, กพฺุพ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กโรติ กโรนฺติ กรุุเต กพฺุพนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กโรสิ กโรถ กรุุเส กรุุวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กโรมิ กโรม กเร กรุุมเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยปญัจมีวภิตัต ิ(แบบ กโร, กรุุ, กพฺุพ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กโรต,ุ กรุุตุ กโรนฺตุ กรุุตํ กพฺุพนฺตํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กโรหิ กโรถ กรสฺส,ุ กรุุสฺสุ กรุุวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กโรมิ, กมุมฺิ กโรม, กมุมฺ กเร กพฺุพามเส อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิ(แบบ กพฺุพ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กพฺุพติ กพฺุพนฺติ กพฺุพเต กพฺุพนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กพฺุพสิ กพฺุพถ กพฺุพเส กพฺุพวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กพฺุพามิ กพฺุพาม กพฺุเพ กพฺุพมเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยปญัจมีวภิตัต ิ(แบบ กพฺุพ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กพฺุพตุ กพฺุพนฺตุ กพฺุพตํ กพฺุพนฺตํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กพฺุพาหิ กพฺุพถ กพฺุพสฺสุ กพฺุพวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กพฺุพามิ กพฺุพาม กพฺุเพ กพฺุพามหฺเส อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิ(แบบ กยริ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กยริติ กยรินฺติ กยริเต กยรินฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กยริสิ กยริถ กยริเส กยริวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กยริามิ กยริาม กยเิร กยริมเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยปญัจมีวภิตัต ิ(แบบ กยริ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กยริตุ กยรินฺตุ กยริตํ กยรินฺตํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กยริาหิ กยริถ กยริสฺสุ กยริวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กยริามิ กยริาม กยเิร กยริามหฺเส อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยสตัตมีวภิตัต ิ(แบบ กยริ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กยริา กยิรุ กยริาถ กยเิรรํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กยริาสิ กยริาถ กยเิรโถ กยริาวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กยริามิ กยริาม กยริํ กยริามเฺห อมัหโยคะ



กร ธาตทุี่แจกแบบ กยริ ดว้ยสตัตมีวภิตัต ิมีวธิกีารแปลงรูปวภิตัตดิงันี้
๑)แปลง เอยยฺ เป็น อา
๒)แปลง เอยฺยุ เปน  อุ

๓)แปลง เอยยฺาส ิเป็น อาสิ
๔)แปลลง เอยยฺาถ เป็น อาถ
๕)แปลง เอยยฺามิ เป็น อามิ
๖)แปลง เอยยฺาม เป็น อาม
๗)แปลง เอถ เป็น อาถ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยสตัตมีวภิตัต ิ(แบบ กโร, กพฺุพ)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กเรยยฺ กเรยฺยุ กพฺุเพถ กพฺุเพรํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กเรยยฺาสิ กเรยยฺาถ กพฺุเพโถ กพฺุเพยยฺาวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กเรยยฺามิ กเรยยฺาม กเรยยฺ,ํ กเร กเรยยฺามเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยปโรกขาวภิตัต ิ(แบบ กโร)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท โยคะ

เอก. พห.ุ โยคะ พห.ุ

ปฐมบรุุษ กร กรุ กรติถฺ กรเิร นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กเร กรติถฺ กรติโฺถ กรวิโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กรํ กรมิหฺ กรึ กรมิเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยหยิตัตนีวภิตัต ิ(แบบ กโร, ก)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท โยคะ

เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ  

ปฐมบรุุษ อกา, อกรา, อกร อกรุ อกตถฺ อกตฺถุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ อกโร อกตถฺ, อกรตถฺ อกรุุเส อกรวหฺํ ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ อก,ํ อกรํ อกมหฺ, อกรมหฺ อกรึ อกรมหฺเส อมัหโยคะ



วธิแีจก กร ธาตดุว้ยอชัชตัตนีวภิตัติ


กร ธาตุที่แจกวิภตัติตามแบบ กโร มีการแจกในหมวดอชัชตัตนี ฝ่ายปรสัส
บทเป็น ๒ แบบ คอื

๑)แบบที่คงรูป กร ไว ้
๒)แบบที่แปลง กร เป็น กาส



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยอชัชตัตนีวภิตัต ิฝ่ายปรสัสบท

บรุุษ
แบบที่ ๑ กร แบบที่ ๒ กาส

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กร,ิ อกริ กรสึ,ุ อกรสึ,ุ อกสํุ อกาสิ อกาสุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กร,ิ อกร,ิ อกโร กรติถฺ, อกรติถฺ อกาโส อกาสติถฺ ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กร,ึ อกรึ กรมิหฺ, อกรมิหฺ อกาสึ อกาสมิหฺ อมัหโยคะ



วธิแีจก กร ธาตดุว้ยภวสิสนัตวิภิตัติ


กร ธาตกุารแจกในหมวดภวสิสนัต ิเป็น ๓ แบบ คอื
๑)แบบที่คงรูป กร (แบบ กโร แต่ลบ โอ) คงวภิตัตไิวท้ ัง้หมด
๒)แบบที่แปลง กร เป็น กาห (ใหล้บ สฺส ทิ้งเสมอ)
๓)แบบที่แปลง กร เป็น กาห และลง อ ิอาคม



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิแบบ กร

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท โยคะ

เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ  

ปฐมบรุุษ กรสิฺสติ กรสิฺสนฺติ กรสิฺสเต กรสิฺสนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กรสิฺสสิ กรสิฺสถ กรสิฺสเส กรสิฺสวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กรสิฺสามิ กรสิฺสาม กรสิฺสํ กรสิฺสามเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิแบบ กาห

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท โยคะ

เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ  

ปฐมบรุุษ กาหติ กาหนฺติ กาหเต กาหนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กาหสิ กาหถ กาหเส กาหวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กาหามิ กาหาม กาหํ กาหามเฺห อมัหโยคะ



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิแบบ กาห + อิ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท โยคะ

เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ  

ปฐมบรุุษ กาหติิ กาหนิฺติ กาหเิต กาหนิฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กาหสิิ กาหถิ กาหเิส กาหวิเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กาหามิ กาหาม กาหํ กาหามเฺห อมัหโยคะ


