
ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑ : ธาตแุละปจัจยั 
๑.จงเตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 

๑)ธาต ุคอื....................................................................................................................................................................... 
๒)ธาตใุชป้ระกอบกบั..................................................................สาํเร็จเป็นกริยิาอาขยาตบา้ง กริยิากติกบ์า้ง นามกติกบ์า้ง 
๓)สกมัมธาต ุหมายถงึ..................................................................................................................................................... 
๔)สกมัมธาตเุป็นได ้๔ วาจก คอื  ๑)....................................... ๒) ....................................... 

๓)....................................... ๔) ....................................... 
๕)อกมัมธาต ุหมายถงึ..................................................................................................................................................... 
๖)อกมัมธาตเุป็นได ้๔ วาจก คอื  ๑)....................................... ๒) ....................................... 

  ๓)....................................... ๔) ....................................... 
๗)คาํวา่ “กมัม” ในคาํวา่ “สกมัมธาต”ุ หมายถงึบทนามทีล่ง...........................วภิตัต ิมคีาํแปลอายตนบิาตวา่....................... 
๘)เอกสระธาต ุคอื............................................................................................................................................................ 
๙)อเนกสระธาต ุคอื......................................................................................................................................................... 

๒.กริยิาต่อไปน้ีสาํเรจ็มาจากธาตอุะไร เป็นสกมัมธาตหุรอือกมัมธาต ุเพราะเหตไุร 
๑) กโรต ิย่อมทาํ  สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๒) มรต ิย่อมตาย สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๓) ขาทต ิย่อมกนิ สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๔) ธาวต ิย่อมวิง่ สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๕) กสต ิย่อมไถ สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๖) ตฏิฐฺต ิย่อมยนื สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๗) สุณาต ิย่อมฟงั สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 
๘) ภวต ิย่อมเป็น สาํเร็จมาจาก..................ธาต ุเป็นธาตปุระเภท...........................เพราะ.............................................. 

๓.ธาตเุหลา่น้ีมีกี่พยางค ์เรยีกว่าเอกสระธาตหุรอือเนกสระธาต ุ

๑) อ ิ (ไป, ถงึ) ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๒) ชาคร (ตื่น)  ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๓) น ี (นาํไป)  ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๔) กลิม (ลาํบาก)  ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๕) เค (ขบัรอ้ง)  ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๖) กร (ทาํ)  ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๗) ภ ู (เป็น, ม)ี ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๘) ปิลธ ิ (ประดบั) ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๙) คเวส (แสวงหา) ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 
๑๐) ทา (ให)้  ม.ี........................พยางค ์เรยีกวา่...................................................................................... 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๔.จงจบัคู่ขอ้ความต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 
 ..........๑)หมวด ภ ูธาต ุ    ก.กริยิาศพัทท์ีก่ลา่วถงึผูท้ีใ่ชใ้หค้นอืน่ทาํ 
 ..........๒)หมวด รุธ ธาต ุ   ข.ลง เณ, ณย ปจัจยั 
 ..........๓)หมวด ทวิ ธาต ุ   ค.ลง โอ ปจัจยั 
 ..........๔)หมวด สุ ธาต ุ    ฆ.ลง อ, เอ ปจัจยั 
 ..........๕)หมวด ก ีธาต ุ    ง.กริยิาศพัทท์ีก่ลา่วถงึกรรม ยกกรรมเป็นประธาน 

..........๖)หมวด คห ธาต ุ   จ.ลง อ, เอ ปจัจยัและนคิคหติอาคมหนา้พยญัชนะทีสุ่ดธาต ุ

..........๗)หมวด ตน ธาต ุ   ฉ.กริยิาศพัทท์ีก่ลา่วถงึคนหรอืสิง่ทีถ่กูใชใ้หท้าํ 

..........๘)หมวด จรุ ธาต ุ    ช.ลง ย ปจัจยั 

..........๙)ปจัจยั     ฌ.กริยิาศพัทท์ีก่ลา่วแต่สกัวา่ความม ีความเป็น 

..........๑๐)วาจก     ฏ.ลง ณุ, ณา ปจัจยั 

..........๑๑)กตัตวุาจก    ฐ.ลง นา ปจัจยั 

..........๑๒)กมัมวาจก    ฑ.การบอกใหรู้ว้า่ประธานแสดงบทบาทอย่างไรในประโยค 

..........๑๓)ภาววาจก    ฒ.เป็นเครื่องกาํหนดวาจก 

..........๑๔)เหตกุตัตวุาจก    ต.ลง ณฺหา ปจัจยั 

..........๑๕)เหตกุมัมวาจก    ท.กริยิาศพัทท์ีก่ลา่วถงึผูท้าํ ยกผูท้าํขึ้นเป็นประธาน 
๕.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วภิตัตใิหร้ะบุตวัวภิตัต ิเช่น ต,ิ ต ิไม่ตอ้งระบุหมวด) 

๑) โคเปต ิ ย่อมคุม้ครอง มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๒) กโรต ิ ย่อมทาํ  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๓) คณฺหาต ิ ย่อมถอืเอา มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๔) ชนิาต ิ ย่อมชนะ มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๕) ปหณิาต ิ ย่อมส่งไป มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๖) ขยีต ิ ย่อมสิ้นไป มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๗ กชฺุฌต ิ ย่อมโกรธ มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๘) ฉินฺทต ิ ย่อมตดั  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๙) วทต ิ ย่อมกลา่ว มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๑๐) ภวต ิ ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ

๑๑) นมาม ิ ย่อมไหว ้ มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๑๒) สรต ิ ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ

๑๓) ปาปณิุ ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๑๔) ททสุึ ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ
๑๕) สุโณม ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั...............วภิตัต ิอยู่ในหมวด..........................ธาต ุ

  



บทที่ ๒ : กฏเกณฑใ์นหมวด ภ ูธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด ภ ูธาต ุเมือ่เป็นกตัตวุาจกลงในช่องวา่งใหถ้กูตอ้ง 

๑) ก่อนลงวภิตัตแิละปจัจยัหลงัอเนกสระธาตทุกุตวัตอ้งลบ...........................................................................ทีสุ่ดธาตกุ่อน 

๒) อเนกสระธาตทุีม่สีระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธิ์ อ ิตน้ธาตเุป็น............................................เช่น............................................. 
๓) อเนกสระธาตทุีม่สีระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธิ์ อ ุตน้ธาต ุเป็น..........................................เช่น............................................. 
๔) เอกสระธาตหุรอือเนกสระธาตกุ็ตามทีม่สีระ เอ เป็นทีสุ่ดใหแ้ปลง เอ เป็น....................เช่น............................................. 
๕) เอกสระธาตทุีเ่ป็นสระ อา เมือ่ลง อ ปจัจยัแลว้ ใหล้ง....................อาคมไดบ้า้ง เช่น...................................................... 
๖) เอกสระธาตทุีเ่ป็นสระ อ,ิ อ ีใหพ้ฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น.........................เช่น............................................. 
๗) เอกสระธาตทุีเ่ป็นสระ อ,ิ อ ีใหพ้ฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น...........................................................เช่น............................................ 
๘) เอกสระธาตทุีเ่ป็นสระ อ,ุ อู ใหพ้ฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ แลว้แปลง โอ เป็น.........................เช่น............................................ 
๙) เอกสระธาตทุีเ่ป็นสระ อ,ุ อู ใหพ้ฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น...........................................................เช่น............................................ 
๑๐) มกีารลงนคิคหติอาคมแน่นอนพรอ้มกบั อ ปจัจยัทา้ยอเนกสระธาตทุีม่สีระ............เป็นทีสุ่ด เช่น................................. 

๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 
๑)ตฏิฐฺ  จงหยุด  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน 
๒)ปิวาม ิ ย่อมดืม่  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๓)ปิลนฺธต ิ ย่อมประดบั มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๔)ผนฺทสุึ  ดิ้นรนแลว้ มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๕)โหถ  ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๖)ภวาม ิ  ย่อมเป็น มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๗)เนต ุ  จงนาํไป  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๘)สยาห ิ จงนอน  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๙)คายสฺิสต ิ จกัขบัรอ้ง มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๑๐)มลิายต ิ ย่อมเหีย่ว มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๑๑)โรทสุึ รอ้งใหแ้ลว้ มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  
๑๒)ทเทยยฺ พงึให ้  มาจาก............ธาต.ุ...........ปจัจยั.............วภิตัต ิประกอบ....................เป็นประธาน  

๓.ภ ูธาต ุ(มี, เป็น) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิและอชัชตัตนีวภิตัต ิมีรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัต ิ อชัชตัตนีวภิตัต ิ

บรุุษ 
ปรสัสบท บรุุษ ปรสัสบท 

เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ
ปฐมบรุุษ   ปฐมบรุุษ
มชัฌมิบรุุษ   มชัฌมิบรุุษ
อตุตมบรุุษ   อตุตมบรุุษ

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๓ : การประกอบกริยิาในหมวด ภ ูธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมไป    ก.ปลายต ิ

.........๒) จกัยนื    ข.เตมต ิ

.........๓) ย่อมดืม่   ค.ภรต ุ

.........๔) จกัให ้    ฆ.วท ิ

.........๕) จกัเหน็    ง.คจฉฺต ิ

.........๖) จงส ัน่    จ.กมปฺต ุ

.........๗) จกัประดบั   ฉ.คมสุึ 

.........๘) ย่อมรอ้งให ้   ช.เนต ิ

.........๙) กลา่วแลว้   ฌ.ภเวยยฺ 

.........๑๐) จงเลี้ยง   ญ.ฐสฺสต ิ

.........๑๑) ย่อมเปียก   ฏ.โรทต ิ

.........๑๒) ย่อมหนไีป   ฐ.ปสฺสสฺิสต ิ

.........๑๓) พงึเป็น   ฑ.ปิลนฺธสฺิสต ิ

.........๑๔) ย่อมนาํไป   ฒ.ทสฺสต ิ

.........๑๕) ไปแลว้   ณ.ปิวต ิ
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) ทา+อ+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) ปา+อ+อนฺต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) ธา+อ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ฐา+อ+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) คม+อ+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) อสิ+อ+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) ทสิ+อ+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) หน+อ+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) อ+ิอ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) น+ีอ+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) ภ+ูอ+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) ส+ีอ+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) จ+ุอ+เอยยฺ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) เค+อ+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) รุจ+อ+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. จุ ธาต ุ(เคลื่อน, จุต)ิ ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. กลม ธาต ุ(ลาํบาก) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. ลฆ ิธาต ุ(กระโดด) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. ปสุ ธาต ุ(เลี้ยง) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. ส ีธาต ุ(นอน) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๔ : การแปลกริยิาหมวด ภ ูธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรม บาล-ีไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 

กาก  กา มนุสสฺ  มนษุย์ 

กุฏ ิ กฏิุ มรนฺต ิ ย่อมตาย 

กุลปุตตฺ  กลุบตุร มาส  เดือน 

ขาทนฺต ิ ย่อมกิน ยกขฺ  ยกัษ์ 

คเวสนฺต ิ ย่อมแสวงหา รกขฺ  ตน้ไม ้

คาม  หมู่บา้น รตตฺ ิ เวลากลางคืน 

คามโภชก  ผูใ้หญ่บา้น รถ  รถ 

โค (คาโว)  โค วน ป่า 

โคปาล  นายโคบาล วนฺทต ิ ย่อมไหว ้

ฆร  เรือน วสนฺต ิ ย่อมอยู่ 

จณฺฑ  ดรุ้าย วานร  วานร, ลิง 

จตุ (จตตฺาโร)  สี ่(๔) วปิปฺสีทนฺต ิ ย่อมเลือ่มใส 

จีวร  จีวร วหิาร  วดั, วิหาร 

โจร  โจร สามเณร  สามเณร 

ต ิ(ตโย)  สาม (๓) สสิฺส  ศิษย์ 

ทส  สิบ (๑๐) สีห  ราชสีห์, สีหะ 

ทหร  หนุ่ม เสฏฺฐี   เศรษฐี 

เทต ิ ย่อมให ้ โสฬส  สิบหก (๑๖) 

เทวสกิ ํ  ทกุ ๆ วนั หนนฺต ิ ย่อมฆ่า 

ธมมฺ  ธรรม อมพฺรุกขฺ  ตน้มะม่วง 

โธวนฺต ิ ย่อมลา้ง อรญญฺ  ป่า 

นวก  ใหม่ อวหรนฺต ิ ย่อมขโมย 

นิกขฺปิต ิ ย่อมเก็บ อส ิ ดาบ 

นิคม  นิคม อสสฺ   มา้ 

ปตตฺ  บาตร อาจริย อาจารย์ 

ปพพฺต  ภูเขา อาวาส   อาวาส, วดั 

ปมาท  ความประมาท อาหาร  อาหาร 

ปสฺสต ิ ย่อมเห็น อุปชฌฺาย   อปัุชฌาย์ 

ผล  ผลไม้ อุปฏฺฐหนฺต ิ ย่อมอปัุฏฐาก 

พหุ  มาก อุปาสก  อบุาสก 

พุทธฺ  พระพทุธเจ้า เอก  หน่ึง (๑) 

ภกิขฺุ  ภิกษุ เอกาทส  สิบเอ็ด (๑๑) 

 
 
 

๑)ทหโร ภิกฺข ุพทฺุธสฺส ธมมฺสฺม ึวิปปฺสีทนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๒)เสฏฺฐี อาวาเส สามเณรานํ นวกานิ จีวรานิ เทต.ิ 
............................................................................................... 
๓)รุกฺขสฺม ึกากา พห ูผลานิ ขาทนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๔)สามเณรสฺส อปุชฺฌาโย สามเณรสฺส จีวรานิ เทต.ิ 
............................................................................................... 
๕)เอกาทส ภิกฺข ูตโย มาเส คามสฺม ึอาวาเส วสนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๖)อรญฺญสฺม ึโจโร อสนิา ทส มนสฺุเส หนต.ิ 
............................................................................................... 
๗)ปพฺพตสฺม ึสีหา รตฺตยํิ อาหารํ คเวสนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๘)อาจริยสฺส สสฺิสา เทวสกํิ อาจริยํ อปุฏฺฐหนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๙)อปุาสโก กฏิุยํ สามเณรสฺส ปตฺตํ นิกฺขิปต.ิ 
............................................................................................... 
๑๐)สสฺิสา อาจริยสฺส ฆรสฺม ึจตฺตาโร รเถ โธวนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๑๑)โคปาโล วหิารสฺม ึวเน เอกํ ยกฺขํ ปสฺสต.ิ 
............................................................................................... 
๑๒)จณฺฑา โจรา นิคเม มนสฺุสานํ อสฺเส อวหรนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๑๓)โสฬส คาโว กลุปตฺุตานํ ปมาเทน มรนฺต.ิ 
............................................................................................... 
๑๔)สามเณโร อาวาสสฺม ึอมฺพรุกฺเข วานรานํ อาหารํ เทต.ิ 
............................................................................................... 
๑๕)คามโภชโก คาเม กลุปตฺุตานํ อาจริยํ วนฺทต.ิ 
............................................................................................... 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาล ี รายละเอยีด 

ข้าม   ตร (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

ข้าวสุก  โอทน อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เขียน   ลิข (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

ดอกไม้  ปปุผฺ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

ดื่ม   ปา (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

เดก็  กมุาร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ได้   ลภ (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

ตรัส   วท (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

ทรัพย์  ธน อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

ทูต   ทูต อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เทวดา   เทวตา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

นก  สกณุ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

นักเลง  ธุตฺตก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

นายพราน   ลทฺุทก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

โปรย   กิร (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

ผูก   พนฺธ (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

พระพุทธเจ้า  พทฺุธ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

พ่อครัว   สูท อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

พ่อค้า   วาณิช อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

พระรัตนตรัย  รตนตฺตย อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

แม่น้ํา  นที อี การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ระลกึถงึ   สร (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

เร่ืองของท้าวสักกะ  สกฺกวตฺถ ุ อ ุการนัต์ นปงุสกลิงค์ 

เศรษฐี   เสฏฺฐี อี การนัต์ ปงุลิงค์ 

สัตว์  สตฺต อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

สุรา  สรุา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

หญิงสาว   วธู อู การนัต์ อิตถีลิงค์ 

หนังสือ  ปณฺณ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

หุง   ปจ (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ

เหน็   อิกฺข (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด ภู ธาต ุ
 

 
 
 
 
 

๑)อ.เทวดา ยอ่มโปรย ซึง่ดอกไม้ ท. 
..................................................................................... 
๒)อ.พอ่ครัว ยอ่มหงุ ซึง่ข้าวสกุ. 
..................................................................................... 
๓)อ.เดก็ ท. ยอ่มเห็น ซึง่นก ท. 
..................................................................................... 
๔)อ.เศรษฐี ยอ่มได้ ซึง่ทรัพย์. 
..................................................................................... 
๕)อ.หญิงสาว ยอ่มระลกึถงึ ซึง่พระรัตนตรัย. 
..................................................................................... 
๖)อ.นายพราน ยอ่มผกู ซึง่สตัว์ ท. 
..................................................................................... 
๗)อ.นกัเลง ท. ยอ่มด่ืม ซึง่สรุา. 
..................................................................................... 
๘)อ.ทตู ยอ่มเขียน ซึง่หนงัสือ. 
..................................................................................... 
๙)อ.พระพทุธเจ้า ยอ่มตรัส ซึง่เร่ืองของท้าวสกักะ. 
..................................................................................... 
๑๐)อ.พอ่ค้า ยอ่มข้าม ซึง่แมนํ่า้. 
..................................................................................... 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๕ : กฎเกณฑใ์นหมวด รุธ ธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด รุธ ธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) ลงนคิคหติอาคมหลงัพยางคแ์รกของธาตใุนกรณีทีธ่าตมุ.ี.................พยางค ์เช่น .................................................. 
 ๒) เมือ่ลงนคิคหติอาคมแลว้ ถา้ทีสุ่ดธาตอุยู่ในวรรค จ แปลงนคิคหติเป็น.................................................................. 
 ๓) เมือ่ลงนคิคหติอาคมแลว้ ถา้ทีสุ่ดธาตอุยู่ในวรรค ต แปลงนคิคหติเป็น.................................................................. 
 ๔) เมือ่ลงนคิคหติอาคมแลว้ ถา้ทีสุ่ดธาตอุยู่ในวรรค ป แปลงนคิคหติเป็น.................................................................. 
 ๕) เมือ่ลงนคิคหติอาคมแลว้ ถา้ทีสุ่ดธาตเุป็น..............................................................................ไมต่อ้งแปลงนคิคหติ 
 ๖) ลงนคิคหติอาคมหลงัพยางคก์ลางของธาตใุนกรณีทีธ่าตมุ.ี..........................................................................พยางค ์

 ๗) เมือ่ใชเ้ป็นบทอาขยาตมกีารลงนคิคหติอาคมกลางธาตแุน่นอนพรอ้มกบั..............................ปจัจยัทา้ยธาตทุ ัง้หลาย 

 ๘) เมือ่ใชเ้ป็นบทนามมกีารลงนคิคหติอาคมบา้ง ไมล่งบา้ง เช่น................................................................................... 
 ๙) เมือ่ลงนคิคหติอาคมแลว้ ถา้ทีสุ่ดธาตอุยู่ในวรรค ก แปลงนคิคหติเป็น................................................................... 
 ๑๐) เมือ่ลงนคิคหติอาคมแลว้ ถา้ทีสุ่ดธาตอุยู่ในวรรค ฏ แปลงนคิคหติเป็น................................................................ 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) ภญฺุชส ิ ย่อมกนิ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน 
๒) มญฺุจาม ิ ย่อมปลอ่ย มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๓) วนฺิทนฺต ิ ย่อมประสบ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๔) รญฺิจต ิ ย่อมระบาย มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๕) สญฺิจถ ย่อมรด  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๖) ยุญฺชาม ิ ย่อมประกบ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๗ กนฺตต ุ จงผ่า  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๘) ฉินฺทาห ิ จงตดั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๙) รุนฺธสฺิสต ิ จกัปิด  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๐)  ลมิปฺต ิ ย่อมฉาบ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๑)  ลมุปฺนฺต ิย่อมปลน้ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๒) หเึสยยฺ พงึเบยีดเบยีน มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  

๓. ภชุ (กนิ) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัติมีรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๖ : การประกอบกริยิาในหมวด รุธ ธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมบด   ก.วลิมุปิฺสฺสต ิ

.........๒) จกัเบยีดเบยีน   ข.รุนฺธสฺิสต ิ

.........๓) ย่อมฉาบ   ค.หสึสฺิสต ิ

.........๔) จกัแย่ง    ฆ.ภนฺิทสฺิสต ิ

.........๕) จกัปิด    ง.อภสิญฺิจสุึ 

.........๖) จงตดั    จ.มญฺุจต ุ

.........๗) จกัต่อย   ฉ.กนฺตต ิ

.........๘) ย่อมผ่า   ช.รญฺิจสุึ 

.........๙) ถา่ยแลว้   ฌ.ภญฺุชสฺิสต ิ

.........๑๐) จงปลอ่ย   ญ.มญฺุจต ิ

.........๑๑) ย่อมกนิ   ฏ.ปึสนฺต ิ

.........๑๒) จกักนิ   ฐ.ฉินฺทต ุ

.........๑๓) พงึกนิ   ฑ.ลมิปฺต ิ

.........๑๔) ย่อมปลอ่ย   ฒ.ภญฺุชต ิ

.........๑๕) อภเิษกแลว้   ณ.ภญฺุเชยยฺ 
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) รุธ+อ+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) มจุ+อ+อนฺต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) ภชุ+อ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ภทิ+อ+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) ลปิ+อ+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) รจิ+อ+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) ยุช+อ+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) กต+ิอ+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) ลปุ+อ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) ปิส+อ+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) หสิ+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) สจิ+อ+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) วทิ+อ+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) ส+ํมน+อ+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) น+ิวทิ+อ+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. รจิ ธาต ุ(ถา่ย, ระบาย) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. มจุ ธาต ุ(ปลอ่ย) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. ภชุ ธาต ุ(กนิ) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. ภทิ ธาต ุ(ต่อย) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. ยชุ ธาต ุ(ประกอบ, รบ) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๗ : การแปลกริยิาหมวด รุธ ธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 

กณฺฑุ  ซึง่ฝี  มหาธโน ผู้ มีทรัพย์มาก
กนฺตต ิ ย่อมผ่า  มหาธโน ผู้ มีทรัพย์มาก
กมมฺานิ  ซึง่การงาน  มหาปญโฺญ ผู้ มีปัญญามาก
กสกสสฺ  ของชาวนา  มหาโภโค ผู้ มีโภคะมาก
กสโก  อ.ชาวนา  มุขสมฺ ึ บนใบหน้า
กามคุเณสุ  ในกามคณุ ท.  มุญจฺต ิ ย่อมถอด 
กุมารสสฺ  ของเดก็ชาย  มุททฺกิ ํ ซึง่แหวน 
กุมารี อ.เดก็หญิง  ยาคุ  ซึง่ข้าวต้ม 
กุลปุตโฺต อ.กลุบตุร  ยุญชฺต ิ ย่อมเทียม 
คณฺฑกิ ํ ซึง่ระฆงั  ราชา  อ.พระราชา
คนฺธ ํ ซึง่ของหอม  ริญจฺต ิ ย่อมทอดทิง้
คหปต ิ อ.คฤหบดี  รุกขฺ ํ ซึง่ต้นไม้ 
โคมเยน  ด้วยโคมยั  รุนฺธต ิ ย่อมปิด 
โจโร  อ.โจร  ลุททฺโก  อ.นายพราน
ฉินฺทต ิ ย่อมตดั  วทญญฺ ู ผู้ มีรู้ซึง่ถ้อยคํา
ชนปทสมฺ ึ ในชนบท  วธุยา ของหญิงสาว
ทกโฺข  ผู้ขยนั  วาณิโช  อ.พอ่ค้า 
ทวิสานิ  สิน้วนั ท.  วนฺิทต ิ ย่อมได้ 
ทโูต  อ.ทตู  วลิมิปฺต ิ ย่อมฉาบ 
ธนานิ  ซึง่ทรัพย์ ท.  วลุิมปฺต ิ ย่อมปล้น 
นครํ  ซึง่เมือง  เวชโฺช  อ.หมอ 
นิพพฺนฺิทต ิ ย่อมเบื่อหน่าย  สกฏ ํ ซึง่เกวียน 
ปญจฺสุ  ห้า (๕)  สตตฺ  เจ็ด (๗) 
ปาโต  ในเวลาเช้า  สามเณโร  อ.สามเณร
ปึสต ิ ย่อมบด  สายณฺเห  ในเวลาเย็น
ผรสุนา  ด้วยขวาน  สาลาย ํ ในศาลา 
ผรุโส ผู้หยาบช้า  สีตุทก ํ ซึง่นํา้อนัเย็น
พาโล  อ.คนพาล  หสึต ิ ย่อมเบียดเบียน
พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  องคฺุลโิต จากนิว้ 
ภนฺิทต ิ ย่อมตี  อตตฺโน  ของตน 
ภุญชฺต ิ ย่อมกิน  อภรูิปา ผู้ มีรูปงาม 
ภมู ึ ซึง่แผ่นดิน  อาจริโย  อ.อาจารย์ 
มณึ ซึง่แก้วมณี  อาสญิจฺต ิ ย่อมรด 
มนุสเฺส  ซึง่มนษุย์ ท.  อุฏฺฐาตา ผู้ขยนั 
มหาโจโร  อ.มหาโจร  อูรุสมฺ ึ ท่ีขา 
มหาเตโช ผู้ มีเดชมาก  เอโก รูปหนึง่ 

 

๑)มหาธโน มหาโภโค คหปต ิสาลาย ํคนฺธ ํปึสต ิ
................................................................................................ 
๒)ผรุโส โจโร วธุยา มณึ วลิมุปฺต.ิ 
................................................................................................ 
๓)อฏุฐฺาตา กสโก โคมเยน ภมู ึวลิมิปฺต.ิ 
................................................................................................ 
๔)ผรุโส ลทุทฺโก ผรสุนา รุกขฺ ํฉินฺทต.ิ 
................................................................................................ 
๕)มหาโภโค อาจรโิย สายณฺเห ยาคุ ภญฺุชต.ิ 
................................................................................................ 
๖)อภรูิปา กมุาร ีองฺคลุโิต มทุทฺกิ ํมญฺุจต.ิ 
................................................................................................ 
๗)ทกฺโข วาณิโช ธนาน ิวนฺิทต.ิ 
................................................................................................ 
๘)มหาปญฺโญ กลุปตุโฺต ปญฺจสุ กามคเุณสุ นพิพฺนฺิทต.ิ 
................................................................................................ 
๙)มหาโจโร ชนปทสฺม ึมนุสฺเส หสึต.ิ 
................................................................................................ 
๑๐)พาโล อตตฺโน กมมฺาน ิรญฺิจต.ิ 
................................................................................................ 
๑๑)เอโก สามเณโร ปาโต คณฺฑกิ ํภนฺิทต.ิ 
................................................................................................ 
๑๒)มหาเตโช ราชา สตตฺ ทวิสาน ินคร ํรุนฺธต.ิ 
................................................................................................ 
๑๓)วทญฺญู ทูโต สกฏ ํยุญฺชต.ิ 
................................................................................................ 
๑๔)เวชฺโช กสกสฺส อูรุสฺม ึกณฺฑุ กนฺตต.ิ 
................................................................................................ 
๑๕)พรฺาหฺมโณ อตตฺโน มขุสฺม ึสตีทุก ํอาสญฺิจต.ิ 
................................................................................................

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาล ี รายละเอยีด 
กษัตริย์  ขตฺติย อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

กามคุณ กามคณุ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

กิง่ไม้ สาขา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ขนม ปวู อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ข้าวสาลี สาลิ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ควาญช้าง  หตฺถาจริย อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ความสุข สขุ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

โจร โจร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ฉัน, กนิ ภชุ (ธาต)ุ*  ธาตใุนหมวด รุธ 

ชน ชน อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เดก็ชาย กมุาร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ตัด  ฉิท (ธาต)ุ*  ธาตใุนหมวด รุธ 

ตี  ภิท (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

เบียดเบียน  หิส (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

เบ่ือหน่าย  นิ+วิท (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

ประสบ  วิท (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

ปล่อย  มจุ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

ปลา มจฺฉ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ผู้ขยัน  ทกฺข คณุนาม 

พระเถระ  เถร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

มนุษย์ มนสฺุส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ม้า  อสฺส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

แม่น้ํา นที อี การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ยักษ์  ยกฺข อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

แย่ง  ลปุ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

ราชสมบัต ิ ราชสมฺปตฺติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ฤษี  อิสิ อิ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ล้อม  รุธ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

สารถี  สารถิ อิ การนัต์ ปงุลิงค์ 

แส้ กสา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

หมู่บ้าน คาม อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

อภเิษก  อภิ+สิจ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด รุธ 

อาจารย์  อาจริย อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

อุปราช  อปุราชา กติปยศพัท์ 
 
 

๑)อ.อาจารย์ ยอ่มปลอ่ย ซึง่ปลา ท. ในแมนํ่า้. 
..................................................................................... 
๒)อ.ชน ท. ผู้ขยนั ยอ่มประสบ ซึง่ความสขุ. 
..................................................................................... 
๓)อ.กษัตริย์ ยอ่มอภิเษก ซึง่อปุราช ในราชสมบติั. 
..................................................................................... 
๔)อ.เดก็ชาย ท. ยอ่มแยง่ ซึง่ขนม ท. 
..................................................................................... 
๕)อ.อ.โจร ท. ยอ่มล้อม ซึง่หมูบ้่าน. 
..................................................................................... 
๖)อ.พระเถระ ยอ่มฉนั ซึง่ข้าวสาลี. 
..................................................................................... 
๗)อ.ควาญช้าง ยอ่มตดั ซึง่ก่ิงไม้. 
..................................................................................... 
๘)อ.สารถี ยอ่มตี ซึง่ม้า ด้วยแส้. 
..................................................................................... 
๙)อ.ฤษี ยอ่มเบื่อหน่าย ในกามคณุ ท. 
..................................................................................... 
๑๐)อ.ยกัษ์ ยอ่มเบียดเบียน ซึง่มนษุย์ ท. 
..................................................................................... 



ธาต ุแบบฝึกหดั ที่ ๘ : กฎเกณฑใ์นหมวด ทวิ ธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) ถ้าธาตเุป็น...........................................(ธาตพุยางค์เดียว) ให้คง ย ปัจจยัไว้ 
 ๒) ถ้าธาตเุป็น...........................................(ธาตหุลายพยางค์) ให้แปลง ย ปัจจยักบัท่ีสดุธาตเุป็นอยา่งอ่ืน 
 ๓) ในพยญัชนะวรรค เม่ือท่ีสดุธาตอุยูใ่นวรรค.............................................ให้แปลง ย ปัจจยัเป็นบพุพรูป 

 ๔) ในพยญัชนะอวรรค เม่ือท่ีสดุธาตเุป็น..............................................ให้แปลง ย เป็นบพุพรูป  
 ๕) เม่ือท่ีสดุธาตเุป็น ห ให้แปลง ย ไว้หน้า..............................................เช่น................................................. 
 ๖) ถ้าพยญัชนะท่ีสดุธาตอุยูใ่นวรรค ต ให้แปลงท่ีสดุธาตนุัน้กบั ย ปัจจยัเป็น.............................................
ลําดบัพยญัชนะต้องตรงกนั แล้วซ้อน..................................................................(ตวัสะกด) 
 ๗) ถ้าท่ีสดุธาตเุป็น ว แปลง ย เป็น ว (=วฺว) แล้วแปลง วฺว เป็น.............................................................. 
 ๘) แปลง จ กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๙) แปลง ช กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๐) แปลง ต กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๑) แปลง ท กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๒) แปลง ธ กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๓) แปลง นฺ กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๔) แปลง ป ฺกบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๕) แปลง ภ กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
 ๑๖) แปลง ม กบั ย  เป็น.............................................. เช่นคาํวา่........................................................ 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) ทพิพฺส ิ ย่อมเลน่ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน 
๒) สพิพฺาม ิ ย่อมเยบ็ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๓) พชฺุฌนฺต ิ ย่อมตรสัรู ้ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๔) ขยีนฺต ิ ย่อมสิ้นไป มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๕) มยุหฺถ ย่อมหลง มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๖) มสฺุสาม ย่อมลมื  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๗ นจเฺจยยฺ พงึฟ้อน  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๘) ฉิชฺชต ิ ยอมขาด มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๙) ภชฺิชสฺิสต ิจกัแตก  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๐)  กปุปฺาม ิย่อมโกรธ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๑)  วชฺิฌต ุ จงแทง  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๒) สุชฺฌต ิ ย่อมบรสุิทธิ์ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๙ : การประกอบกริยิาในหมวด ทวิ ธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมชอบใจ   ก.มจุจฺสฺิสต ิ

.........๒) จกัพน้    ข.วชิาย ิ

.........๓) ย่อมฟ้อน   ค.วนิสฺสนฺต ิ

.........๔) จกัขาด    ฆ.ภชฺิเชยยฺ 

.........๕) พงึแตก   ง.ปรติสฺสต ิ

.........๖) พงึเมา    จ.อวมญฺญสฺิสต ิ

.........๗) จกับรสุิทธิ์   ฉ.รุจจฺต ิ

.........๘) ย่อมโกรธ   ช.สชฺิเฌยยฺ 

.........๙) แทงแลว้   ฌ.ฉิชฺชสฺิสต ิ

.........๑๐) จงสาํเร็จ   ญ.นจจฺต ิ

.........๑๑) พงึสาํเร็จ   ฏ.วชฺิฌสุึ 

.........๑๒) จกัดูหมิน่   ฐ.มชฺเชยยฺาถ 

.........๑๓) ย่อมสะดุง้   ฑ.กปุปฺาม ิ

.........๑๔) ย่อมฉิบหาย   ฒ.สุชฺฌสฺิสต ิ

.........๑๕) คลอดแลว้   ณ.อชฺิฌต ุ
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) ฆา+ย+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) ยา+ย+อนฺต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) วา+ย+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ภทิ+ย+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) ลปิ+ย+อ+ิตถฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) นฺหา+ย+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) ชน+ย+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) หา+ย+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) สุส+ย+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) นห+ย+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) รุป+ย+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) ขภุ+ย+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) ตป+ย+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) กปุ+ย+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) สธิ+ย+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. คา ธาต ุ(รอ้ง, สวด) ลง ย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. นส ธาต ุ(ฉิบหาย) ลง ย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. นฺหา ธาต ุ(อาบ) ลง ย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. มจุ ธาต ุ(พน้) ลง ย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. นต ธาต ุ(ฟ้อนราํ) ลง ย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑๐ : การแปลกริยิาหมวด ทวิ ธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 

กิร (นิ.)  ไดยิ้นว่า พุทธฺสฺส   ต่อพระพทุธเจ้า 

กมฺเมห ิ  เพราะกรรม ท. พุทโฺธ   อ.พระพทุธเจ้า 

กิลิสฺสนฺต ิ  ย่อมเศร้าหมอง พรฺาหมฺณา   อ.พรามหมณ์ ท. 

กุลํ  อ.ตระกูล ภนฺเต (นิ.)  ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ 

ขนฺตยิา   ดว้ยความอดทน ภริยา   อ.ภริยา 

คงคฺานทยิํ   ในแม่น้ําคงคา ภกิฺขู   อ.ภิกษุ ท. 

คนฺโธ   อ.กล่ิน มธุเรน   อนัไพเราะ 

คายต ิ  ย่อมขบัร้อง เม   ของข้าพเจ้า 

จ (นิ.)  ดว้ย, และ เมตตฺาย   ดว้ยความเมตตา 

จ (นิ.)  อน่ึง โมรา   อ.นกยูง ท. 

จตตฺาริ   สี ่(๔) ยมเก   ผูเ้ป็นคู่ (แฝด) 

จีวรานิ   ซ่ึงจีวร ท. ลิปฺปต ิ  ย่อมติด 

ทส   สิบ (๑๐) วสฺสสหสฺสานิ   ส้ินพนัแห่งปี ท. 

เทวทตโฺต   อ.พระเทวทตั วายต ิ  ย่อมฟุง้ไป 

เทวสิก ํ  ทกุ ๆ วนั วิชาย ิ  ย่อมคลอด 

เทวฺ   สอง (๒) โลกวิท ู  ผูรู้้แจ้งซ่ึงโลก 

น (นิ.)  ไม่ วินสฺสิ  ฉิบหายแลว้ 

นจจฺนฺต ิ  ย่อมรําแพน วูปสมฺมนฺต ิ  ย่อมระงบั 

นาฏกิตถีฺ   อ.หญิงนกัฟอ้น เวรานิ  อ.เวร ท. 

นิปฺผชฺชิ  สําเร็จแลว้ สกฺกานํ  แห่งเจ้าศากยะท. 

นฺหายนฺต ิ  ย่อมอาบ สตตฺา   อ.สตัว์ ท. 

ปญฺจวสฺส-
สตาธิกานิ  

 อนัย่ิงดว้ยร้อย 
แห่งปีหา้ 

สทเฺทน ดว้ยเสียง 

ปฏฺฐาย (นิ.)  จําเดิม สมาทยินฺต ิ  ย่อมสมาทาน 

ปทุมปตเฺต   บนใบแห่งดอกบวั สามเณรา   อ.สามเณร ท. 

ปทุสฺสต ิ  ย่อมประทษุร้าย สพิฺเพยยฺุ  พึงเย็บ 

ปพพฺชิตกิจจฺ ํ  อ.กิจแห่งบรรพชิต สีลานิ   ซ่ึงศีล ท. 

ปน (นิ.)  อน่ึง  สุชฺฌนฺต ิ  ย่อมบริสทุธ์ิ 

ปพพฺตกูเฏ   บนยอดแห่งภูเขา โสฬสกฺขตฺตุ   สิบหกครัง้ 

ปรินิพพฺาย ิ  ปรินิพพานแลว้ ห ิ(นิ.)  จริงอยู่, แทจ้ริง 

ปุตเฺต   ซ่ึงบตุร ท. อตตฺโน   ของตน 

ปุปผฺานํ   แห่งดอกไม ้ท. อถ (นิ.)  ครัง้นัน้ 

พนฺธุลสฺส   ของพนัธุละ อริยสจนฺานิ   ซ่ึงอริยสจั ท. 

พุชฺฌต ิ  ย่อมตรสัรู้ อากาเส   ในอากาศ 

พุทธฺกาลโต   แต่พทุธกาล อุทกพนฺิทุ   อ.หยาดแห่งน้ํา 

 
 
 
 

๑)นาฏกติถฺ ีปน มธุเรน สทเฺทน คายต.ิ 
................................................................................................. 
๒)ภนฺเต ปปุผฺาน ํคนฺโธ อากาเส วายต.ิ 
................................................................................................. 
๓)พรฺาหฺมณา กริ เทวสกิ ํคงคฺานทยิ ํนฺหายนฺต.ิ 
................................................................................................. 
๔)พทุโฺธ ปญฺจวสฺสสตาธกิาน ิเทวฺ วสฺสสหสฺสาน ิปรนิพิพฺาย.ิ 
................................................................................................. 
๕)ปพพฺชติกจิจฺ ํจ เม นปิผฺชฺช.ิ 
................................................................................................. 
๖)พนฺธุลสฺส ภรยิา โสฬสกฺขตฺตุ ยมเก ยมเก ปุตฺเต วิชายิ. 
................................................................................................. 
๗)สามเณรา ทส สลีาน ิสมาทยินฺต.ิ 
................................................................................................. 
๘)ภกิฺขู อตตฺโน จวีราน ิสพิเฺพยยฺุ. 
................................................................................................. 
๙)อถ เทวทตโฺต พทุธฺสฺส ปทสฺุสต.ิ 
................................................................................................. 
๑๐)สกฺกาน ํกริ กลุ ํพทุธฺกาลโต ปฏฐฺาย วนิสฺส.ิ 
................................................................................................. 
๑๑)อทุกพนฺิท ุห ิปทมุปตเฺต น ลปิปฺต.ิ 
................................................................................................. 
๑๒)เวราน ิขนฺตยิา จ เมตตฺาย จ วูปสมมฺนฺต.ิ 
................................................................................................. 
๑๓)โมรา ปพพฺตกูเฏ นจจฺนฺต.ิ 
................................................................................................. 
๑๔)สตตฺา อตตฺโน อตตฺโน กมเฺมห ิสุชฺฌนฺต ิจ กลิสฺิสนฺต ิจ. 
................................................................................................. 
๑๕)โลกวทูิ ห ิพทุโฺธ จตตฺาร ิอรยิสจนฺานิ พชฺุฌต.ิ 
.................................................................................................

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาล ี รายละเอยีด 

กล่ิน  คนฺธ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

โกรธ กธุ, กปุ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
คนพาล พาล อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เคร่ืองประดบั  ปสาธน อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

ดอกบวั ปทมุ อ การนัต์ ปงุ., นปงุ. 
ดําเนินไป  ปฏิ+ปท (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
เด็ก กมุาร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

นางทาสี  ทาสี อี การนัต์ อิตถีลิงค์ 

นางวิสาขา วิสาขา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

บริสทุธ์ิ สธุ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
ประมาท  ป+มท (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
ประสูติ ชน (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
ปรินิพพาน นิ+วา (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
ผูด้รุ้าย  จณฺฑ คณุนาม 

พระโมคคลัลานะ โมคฺคลฺลาน อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

พระราชา  ราชา กติปยศพัท์ 

พระอรหนัต์ อรหนฺต แจกตาม ภควนฺต ุ

พ่อคา้  วาณิช อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ฟุง้ไป  วา (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
แม่น้ํา นที อี การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ลืม  มสุ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
วยั วย อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

ศีล สีล อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

ส้ินไป ขี (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว (ย) 
หนทาง มคฺค อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

อากาส อากาส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

อาบน้ํา  นฺหา (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ทิว 

อาสวะ อาสว อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

โอรส  โอรส, ปตฺุต อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑)อ.อาสวะ ท. ของพระอรหนัต ์ท. ย่อมสิ้นไป. 
................................................................................................. 
๒)อ.เดก็ ท. ย่อมอาบนํา้ ในแมน่ํา้. 
................................................................................................. 
๓)อ.กลิน่ ของดอกบวั ท. ยอมฟุ้ งไป ในอากาส. 
................................................................................................. 
๔)อ.พระโมคคลัลานเถระ ปรนิพิพานแลว้. 
................................................................................................. 
๕)อ.พระราชา ผูด้รุา้ย ย่อมโกรธ. 
................................................................................................. 
๖)อ.นางทาส ีย่อมลมื ซึง่เครื่องประดบั ของนางวสิาขา. 
................................................................................................. 
๗)อ.คนพาล ท. ย่อมประมาท ในวยั ท. 
................................................................................................. 
๘)อ.พอ่คา้ ย่อมดาํเนินไป สู่หนทาง. 
................................................................................................. 
๙)อ.ศีล ท. ของพระอรหนัต ์ท. ย่อมบรสุิทธิ์. 
................................................................................................. 
๑๐)อ.โอรส ของพระราชา ประสูตแิลว้ (เกดิแลว้). 
................................................................................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดั ที่ ๑๑ : กฎเกณฑใ์นหมวด ส ุธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด ส ุธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) ลง ณ,ุ ณา, อณุา ปัจจยัท้ายธาตทุัง้หลายเม่ือลงกบัวิภตัติหมวด.......................................................... 
 ๒) ลบ ณ,ุ ณา, อณุา ปัจจยับ้าง เม่ือลงกบัวิภตัติหมวด............................................................................... 
 ๓) เม่ือใช้เป็นบทนามลง ณ,ุ ณา, อณุา ปัจจยับ้าง ไมล่งบ้าง เช่น..................................................................... 

๔) อเนกสระธาตใุห้ลง.......................................ปัจจยั เช่น................................................................... 
๕) พฤทธ์ิ อ ุท่ี ณ ุปัจจยัเป็น.......................................เสมอ เช่น............................................................... 

 ๖) เอกสระธาตใุห้ลง.......................................ปัจจยั เช่น..................................................................... 
 ๗) เม่ือลงวิภตัติท่ีขึน้ต้นด้วยสระหลงั ณา, อณุา ปัจจยั ให้ลบ..................................................................... 
 ๘) เม่ือลง อิ อาคมหลงั ณา, อณุา ปัจจยั ให้ลบ............................................................................................ 
 ๙) เม่ือลงวิภตัติใดแล้วมีพยญัชนะสงัโยคอยูห่ลงั ณา, อณุา ปัจจยั ให้ลบ................................................. 
 ๑๐) ธาตท่ีุแปลงรูปโดยการแปลงสระต้นธาต ุเช่น.......................................................................................... 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) สุเณ  พงึฟงั  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๒) อาวุณาม ิ  ย่อมรอ้ย มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๓) สโิณนฺต ิ  ย่อมผูก  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๔) โสสฺสาม ิ  จกัฟงั  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๕) สกฺขสฺิสถ  ย่อมอาจ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๖) ปหณิาม ิ  ย่อมส่งไป มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๗ สกฺกณุาถ  ย่อมอาจ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๘) ปาปณึุสุ  บรรลแุลว้ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๙) อสฺโสส ิ  ไดฟ้งัแลว้ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๑๐)  อาปณุาต ิ ย่อมไหล มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๑๑)  สาธุณนฺต ิ ย่อมสาํเร็จ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 
๑๒) ปีณาม ิ  ย่ออิม่ใจ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ 

๓. ส ุ(ฟงั) ลง ณา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัตมีิรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑๒ : การประกอบกริยิาในหมวด ส ุธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมส่งไป   ก.โสสฺสาม ิ

.........๒) จกัถงึ    ข.อาวุณิสฺสต ิ

.........๓) ย่อมบรรล ุ   ค.ปาปณิุ 

.........๔) จกัฟงั    ฆ.อสุณิสฺสา 

.........๕) จกัไดฟ้งัแลว้   ง.สณิาต ุ

.........๖) จงสาํรวม   จ.อสกฺข ิ

.........๗) จกัรอ้ย   ฉ.ปาปณุาต ิ

.........๘) ส่งไปแลว้   ช.ราธุณาต ิ

.........๙) บรรลแุลว้   ฌ.ปาปณิุสฺสต ิ

.........๑๐) จงลบั    ญ.สุเณยยฺาม ิ

.........๑๑) ย่อมอาจ   ฏ.สกฺขสฺิสนฺต ิ

.........๑๒) จกัอาจ   ฐ.สวํุณาต ุ

.........๑๓) พงึฟงั   ฑ.ปหณิิ 

.........๑๔) ย่อมยนิด ี   ฒ.ปหณิาต ิ

.........๑๕) ไดอ้าจแลว้   ณ.สกฺกณุาต ิ
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) สุ+ณา+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) วุ+ณา+อนฺต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) ป+อป+อณุา+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ป+ห+ิณา+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) สาธ+อณุา+อ ี สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) ปี+ณา+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) สก+อณุา+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) ป+อป+อณุา+อ ี สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) ส+ํวุ+ณา+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) สุ+ณา+สฺสาม ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) อ+สุ+ณา+ส+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) ป+ห+ิณา+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) สก+อณุา+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) ป+อป+อณุา+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) สุ+ณา+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. ส ุธาต ุ(ฟงั) ลง ณา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. สก ธาต ุ(รอ้ย) ลง อณุา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. ว ุธาต ุ(รอ้ย) ลง อณุา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. ป อปุสคั + ห ิธาต ุ(ณา) ลง อ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. ป อปุสคั + อป ธาต ุ(บรรล,ุ ถงึ) ลง อณุา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑๓ : การแปลกริยิาหมวด ส ุธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 
กาเยน  ดว้ยกาย มหาโภโค  ผูมี้โภคะมาก 
กริ  ไดยิ้นว่า เมธาวี  ผูมี้ปัญญา 
เกวฏฺโฏ  อ.ชาวประมง ราชา  อ.พระราชา 
โกธํ  ซ่ึงความโกรธ ลุททฺโก  อ.นายพราน 
จ  ดว้ย, และ วลลฺยิา  ดว้ยเถาวลัย์ 
เจตสา  ดว้ยใจ วาจาย  ดว้ยวาจา 
ฉินฺทิตุ  เพือ่อนัตดั วาณิโช  อ.พอ่คา้ 

ชโน  อ.ชน วิสหิตุ  เพือ่อนัข่ม 
ญาตกิานํ  แก่ญาติ ท. วสิาขา  อ.นางวิสาขา 
ตณฺห ํ ซ่ึงความอยาก วหิาเร  ในวดั 
ถุลโฺล  ผูอ้ว้น เวชโฺช  อ.หมอ 
เทว ี อ.พระเทวี สกขฺ ิ อาจแลว้ 
ธมมฺ ํ ซ่ึงธรรม สตถฺ ํ ซ่ึงศาสตรา 
ธมมฺจารี  ผูป้ระพฤติซ่ึงธรรม สมปฺาปุณิ ถึงแลว้ 
ธมเฺม  ในธรรม สวุํณาต ิ ย่อมสํารวม 
น  ไม่ สากุณิโก  ผูฆ่้าซ่ึงนก 
นทยิ ํ ในแม่น้ํา สายณฺเห  ในเวลาเย็น 
ปณฺฑโิต  อ.บณัฑิต สาวตถฺ ึ ซ่ึงเมืองสาวตฺถี 
ปน  ก็, อน่ึง สาสนํ  ซ่ึงขาวสาส์น 
ปพพฺเต  บนภูเขา สณิาต ิ ย่อมลบั 
ปหณิิ ส่งไปแลว้ สุณิสสฺาม จกัฟัง 
ปหณิิสสฺต ิ จกัส่งไป สุตตฺ ํ ซ่ึงดา้ย 
ปาปุณิ บรรลแุลว้ สุตเฺตห ิ ดว้ยดา้ย 
ปาเส  ทีบ่่วง สูจยิา  แห่งเข็ม 
ปีณาต ิ ย่อมอ่ิมเอิบ เสนาปตสิฺส  แก่เสนาบดี 
ปุปผฺานิ  ซ่ึงดอกไม ้ท. โสตาปตตฺผลํ  ซ่ึงโสดาปัตติผล 

เปสกาโร  ผูก้ระทําซ่ึงหูก ห ิ จริงอยู่, แทจ้ริง 
พหุปุตโฺต ผูมี้บตุรมาก อตมิานี  ผูมี้มานะย่ิง 
ภนฺเต  ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อถ  ครัง้นัน้ 
ภกิขฺเว  ดูก่อนภิกษุ ท. อภรูิปา  ผูมี้รูปงาม 
ภกิขฺุ  อ.ภิกษุ อสกขฺ ิ ไดอ้าจแลว้ 
เภสชชฺ ํ ซ่ึงยา อสโฺสส ิ ไดฟั้งแลว้ 
มจเฺฉ  ซ่ึงปลา อาปุณาต ิ ย่อมไหลไป 
มย ํ อ.เรา ท. อาวุณาต ิ ย่อมร้อย 
มหาชโน  อ.มหาชน อาวุณิ ร้อยแลว้ 

 
 
 

๑)มยํ ปน วิหาเร ธมฺมํ สณิุสสฺาม. 
............................................................................................... 
๒)อติมานี กิร ราชา โกธํ วิสหิตุ น สกฺขิ. 
............................................................................................... 
๓)ภนฺเต ธมฺมจารี มหาชโน สายณฺเห ธมฺมํ อสโฺสสิ. 
............................................................................................... 
๔)ถลฺุโล หิ ชโน อาหาเร ตณฺหํ ฉินทิฺตุ น อสกฺขิ. 
............................................................................................... 
๕)อถ มหาโภโค วาณิโช สาวตฺถึ สมฺปาปณิุ. 
............................................................................................... 
๖)ภิกฺขเว ปณฺฑิโต ธมฺเม ปีณาติ. 
............................................................................................... 
๗)สากณิุโก ลทฺุทโก สตฺถํ สิณาติ. 
............................................................................................... 
๘)เปสกาโร สูจิยา ปาเส สตฺุตํ อาวณิุ. 
............................................................................................... 
๙)อถ วิสาขา โสตาปตฺตผลํ ปาปณิุ. 
............................................................................................... 
๑๐)เมธาวี ปน ราชา เสนาปติสสฺ สาสนํ ปหิณิ. 
............................................................................................... 
๑๑)ภิกฺข ุกาเยน จ วาจาย จ เจตสา จ สํวณุาติ. 
............................................................................................... 
๑๒)เวชฺโช ปน ญาติกานํ เภสชฺชํ ปหิณิสสฺติ. 
............................................................................................... 
๑๓)พหปุตฺุโต เกวฏฺโฏ วลฺลิยา มจฺเฉ อาวณุาติ. 
............................................................................................... 
๑๔)อภิรูปา เทวี สตฺุเตหิ ปปุผฺานิ อาวณุาติ. 
............................................................................................... 
๑๕)ปพพฺเต อทุกํ นทิยํ อาปณุาติ. 
............................................................................................... 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาล ี รายละเอยีด 
ข่าวสาส์น สาสน อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ดอกมะลิ  มลฺลิกา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 
ดา้ย สตฺุต อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ถึงพร้อม สํ+ป+อป (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
ทหาร โยธ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ทูต  ทูต อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ธรรม ธมฺม อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
บรรล ุ ป+อป (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
ผูใ้หม่  นวก คณุนาม 
ฝัง่ ตีร อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
พระราชา  ราชา กติปยศพัท์ 
พระอานนท์  อานนฺท อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ฟัง ส ุ(ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
ภิกษุ ภิกฺข ุ อ ุการนัต์ ปงุลิงค์ 
มีด วาสิ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 
ร้อย  อา+ว ุ(ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
ราตรี รตฺติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 
เรือ  นาวา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 
ลบั  สิ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
เศรษฐี  เสฏฺฐี อี การนัต์ ปงุลิงค์ 
ส่งไป  ป+หิ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
สํารวม สํ+ว ุ(ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด ส ุ
โสดาปัตติผล โสตาปตฺติผล อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
หญิงสาว  วธู อู การนัต์ อิตถีลิงค์ 
อริยผล อริยผล อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
อบุาสก อปุาสก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑)อ.พระอานนท์ ย่อมบรรล ุซ่ึงโสดาปัตติผล. 
............................................................................................... 
๒)อ.อบุาสก ท. ย่อมฟัง ซ่ึงธรรม ตลอดราตรี. 
............................................................................................... 
๓)อ.ทหาร ท. ย่อมลบั ซ่ึงมีด ท. 
............................................................................................... 
๔)อ.ภิกษุ ผูใ้หม่ ย่อมสํารวม. 
............................................................................................... 
๕)อ.ภิกษุ ท. บรรลแุลว้ ซ่ึงอริยผล ท. 
............................................................................................... 
๖)อ.พระราชา จกัฟัง ซ่ึงธรรม. 
............................................................................................... 
๗)อ.เรือ ถึงพร้อมแลว้ ซ่ึงฝัง่. 
............................................................................................... 
๘)อ.ทูต จกัส่งไป ซ่ึงข่าวสาส์น. 
............................................................................................... 
๙)อ.เศรษฐี ไดฟั้งแลว้ ซ่ึงธรรม. 
............................................................................................... 
๑๐)อ.หญิงสาว ย่อมร้อย ซ่ึงดอกมะลิ ดว้ยดา้ย. 
............................................................................................... 
 



ธาต ุแบบฝึกหดั ที่ ๑๔ : กฎเกณฑใ์นหมวด ก ีธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด ก ีธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) ลบ นา ปจัจยัทา้ยธาตทุ ัง้หลายบา้ง เมือ่ลงกบัวภิตัตหิมวด.................................................................................... 
 ๒) มกีารลง นา ปจัจยัทา้ยธาตเุมือ่ลงกบัวภิตัตอิาขยาตหมวด.................................................................................... 
 ๓) ก ีธาต ุ(ซื้อ) เมือ่ลง นา ปจัจยัใหร้สัสะ อ ีเป็น อ ิแลว้แปลง น ที ่นา ปจัจยั เป็น...............................................ได ้
 ๔) ญา ธาตทุีล่ง ต,ิ อนฺต ิวภิตัตขิา้งหลงัใหแ้ปลง นา ปจัจยัเป็น.............................ได ้เช่น......................................... 
 ๕) เมือ่ลง นา ปจัจยั แปลง อา ของ มา ธาต ุ(นบั) เป็น.............................แน่นอน เช่น............................................. 
 ๖) เมือ่ลง นา ปจัจยัแลว้คง นา ปจัจยัไว ้ใหแ้ปลง ญา ธาต ุ(รู)้ เป็น.............................เช่น.......................................  
 ๗) แปลง ญา ธาต ุ(รู)้ เป็น.............................เมือ่แปลง เอยยฺ วภิตัตเิป็น ญา เช่น.................................................... 
 ๘) เมือ่ลงวภิตัตใิดแลว้มพียญัชนะสงัโยคอยู่หลงั นา ปจัจยั ใหล้บ............................................................................. 
 ๙) เมือ่ลง อ ิอาคมหลงั นา ปจัจยั ใหล้บ.................................................................................................................. 
 ๑๐) เมือ่ลงวภิตัตทิีข่ ึ้นตน้ดว้ยสระหลงั นา ปจัจยั ใหล้บ............................................................................................ 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (อุปสัค อาคมถาไมมีไมตองใส วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) กนีาส ิ  ย่อมซื้อ  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๒) วกิฺกนีาม ิ  ย่อมขาย มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๓) ชนินฺต ิ  ย่อมชนะ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๔) ธุน ิ  กาํจดัแลว้ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๕) ชานาต ิ  ย่อมรู ้  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๖) อญฺญาส ิ  ไดรู้แ้ลว้  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๗ ชานยิา  พงึรู ้  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๘) ผนุาห ิ  จงโปรย  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๙) จนิสฺิสต ิ  จกัส ัง่สม มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๑๐)  อภถินุสุึ  ชมเชยแลว้ มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ

๑๑)  มนิาต ิ  ย่อมนบั  มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ
๑๒) จนิสฺสุ  จงส ัง่สม มาจาก..................อปุสคั/อาคม....................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิ

๓. ญา (รู)้ ลง นา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัตมีิรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑๕ : การประกอบกริยิาในหมวด ก ีธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมรู ้    ก.วกิฺกนีสฺิสาม ิ

.........๒) จกัรู ้    ข.ชนิสฺิสา 

.........๓) ย่อมชนะ   ค.ชญฺญา 

.........๔) จกักาํจดั   ฆ.ลนุสุึ 

.........๕) จกัชมเชย   ง.อเชส ิ

.........๖) จงนบั    จ.มนิาต ุ

.........๗) จกัขาย    ฉ.อนุชานาม ิ

.........๘) ย่อมโปรยลง   ช.ปรชิานาต ิ

.........๙) ไดช้นะแลว้   ฌ.ชานสฺิสต ิ

.........๑๐) ชนะแลว้   ญ.อภติถฺนุสฺิสต ิ

.........๑๑) ย่อมอนุญาต   ฏ.โอปนุนฺต ิ

.........๑๒) จกัชนะแลว้   ฐ.ชนิ ิ

.........๑๓) พงึรู ้    ฑ.ธุนสฺิสนฺต ิ

.........๑๔) ย่อมรูร้อบ   ฒ.ชนิาม ิ

.........๑๕) ตดัแลว้   ณ.นายเร 
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) ช+ินา+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) ก+ีนา+อนฺต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) จ+ินา+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ธุ+นา+ต ุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) ช+ินา+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) มา+นา+เอยยฺาม ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) จ+ินา+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) ถ+ุนา+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) ล+ุนา+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) ผ+ุนา+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) ช+ินา+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) อ+ญา+นา+สฺ+อี สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) อนุ+ญา+นา+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) ส+ํญา+นา+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) ส+ํญา+นา+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. ชิ ธาต ุ(ชนะ) ลง นา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. จ ิธาต ุ(ส ัง่สม) ลง นา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. ญา ธาต ุ(รู)้ ลง นา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. ก ีธาต ุ(ซ้ือ) ลง นา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. มา ธาต ุ(นบั, วดั) ลง นา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาตุ แบบฝึกหดัที่ ๑๖ : การแปลกริิยาหมวด กี ธาตุ 
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการแปลโดยพยัญชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 

กสโก  ชาวนา ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ 

กิร  ไดยิ้นว่า ภกิฺขเว  ภิกษุ (อาลปนะ) 
กิเรโก  กิร+เอโก ภกิฺขุ  ภิกษุ 
กิเลสมารํ  มารคือกิเลส ภุสํ  แกลบ 
กิเลเส  กิเลส ภูมิยํ  แผ่นดิน 
กีนาติ ย่อมซ้ือ โภ  ผูเ้จริญ (อาลปนะ) 

กุมารี  เด็กหญิง มจฺเฉ  ปลา 
เกวฏฺโฏ  ชาวประมง มณี  แก้มณี 
โกณฺฑญฺโญ โกณฑญัญะ มหทธฺโน ผูมี้ทรัพย์มาก 
เขตฺเต  นา มินาติ ย่อมนบั 
คณนโกวิโท  ผูฉ้ลาดในการนบั ลุนาติ ย่อมเกี่ยว 
คเหตฺวา  จบัแลว้ วต  หนอ (นิบาต) 
จ  อน่ึง, ก็, จริงอยู่ วธู  หญิงสาว 
จิตฺตํ  จิต วเน  ป่า 
จินาติ ย่อมสัง่สม วสฺสูปคมนํ  การเข้าจําพรรษา 

เฉโก  ผูฉ้ลาด วาณิโช  พ่อคา้ 
ชินาติ ย่อมชนะ วิกฺกิณาติ ย่อมขาย 
ตณฺฑุเล  ข้าวสาร วิกฺกีนิ ขายแลว้ 
เตมาสํ  ไตรมาส สตฺตวสฺสา  ผูมี้อายเุจ็ดปี 
ทกฺขา  ผูข้ยนั สตฺตานํ  สตัว์ 
เทวสิกํ ทกุ ๆ วนั สพฺพทานํ  ทานทัง้ปวง 
ธมฺมทานํ  ธรรมทาน สมาทยิิตฺวา  สมาทานแลว้ 
ธมฺมิโก  ผูต้ ัง้อยู่ในธรรม สสฺสานิ  ข้าวกลา้ 
ธุตงคฺํ  ธุดงค์ เสฏฺฐี  เศรษฐี 
ธุนาติ ย่อมกําจดั ห ิ จริงอยู่ 
นทยิํ  แม่น้ํา อชฺช  ในวนันี ้
นาฬิกาย  ทะนาน อญฺญาสิ  ไดรู้้แลว้ 
ปญฺญาธิโก  ผูย่ิ้งดว้ยปัญญา อนุชานามิ ย่อมอนญุาต 
ปณฺฑิโต  ผูเ้ป็นบณัฑิต อห ํ เรา 
ปน  อน่ึง, ก็, จริงอยู่ อาปเณ  ตลาด 
ปุคฺคโล  บคุคล อิตถีฺนํ  หญิง 
ปุญฺญํ  บญุ อุโปสถาคาเร  โรงอโุบสถ 
ปุนาติ ย่อมชําระ เอโก ผูห้น่ึง, คนหน่ึง 
ปุปฺผานิ  ดอกไม้ เอกทวิสํ  ในวนัหน่ึง 
ปูเว  ขนม โอจินนฺติ ย่อมเก็บ 
พุทโฺธ  พระพทุธเจ้า โอปุนาติ ย่อมโปรย 

 
 

๑)เอกทิวสํ เกวฏฺโฏ นทิยํ มจฺเฉ คเหตฺวา อาปเณ วกิฺกณิาต.ิ 
.............................................................................................. 
๒)สพพฺทานํ ปน ธมฺมทานํ ชินาต.ิ 
.............................................................................................. 
๓)ภิกฺข ุหิ ธตุงฺคํ สมาทิยิตฺวา กิเลเส ธุนาต.ิ 
.............................................................................................. 
๔)คณนโกวิโท ปน ภิกฺข ุอโุปสถาคาเร ภิกฺขู มินาต.ิ 
.............................................................................................. 
๕)อชฺช กิเรโก กสโก ภูมิยํ ภสํุ โอปุนาต.ิ 
.............................................................................................. 
๖)ภิกฺขเว อหํ เตมาสํ วสสฺูปคมนํ อนุชานามิ. 
.............................................................................................. 
๗)ภนฺเต เฉโก กสโก เขตฺเต สสสฺานิ ลุนาต.ิ 
.............................................................................................. 
๘)อญญฺาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ. 
.............................................................................................. 
๙)ธมฺมิโก กิร วาณิโช นาฬิกาย ตณฺฑเุล มินาต.ิ 
.............................................................................................. 
๑๐)ทกฺขา ปน วธู วเน ปปุผฺานิ โอจนินฺต.ิ 
.............................................................................................. 
๑๑)มหทธฺโน จ เสฏฺฐี อิตฺถีนํ มณี วิกกีฺนิ. 
.............................................................................................. 
๑๒)สตฺตวสสฺา กิร กมุารี ปเูว กีนาต.ิ 
.............................................................................................. 
๑๓)ปณฺฑิโต ปน ปคฺุคโล เทวสิกํ ปญฺุญํ จนิาต.ิ 
.............................................................................................. 
๑๔)ปญฺุญํ หิ สตฺตานํ จิตฺตํ ปุนาต.ิ 
.............................................................................................. 
๑๕)ปญฺญาธิโก หิ พทฺุโธ กิเลสมารํ ชินาต.ิ 
.............................................................................................. 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาลี 

ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี
ไทย บาล ี รายละเอยีด 

กําจดั  ธุ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
กิเลส กิเลส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ข้าวเปลือก ธญฺญ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ข้าศึก ริป ุ อ ุการนัต์ ปงุลิงค์ 
ขาย วิ+กี (ธาต)ุ ธาตใุนหมวด กี 

ความยินดีทัง้ปวง สพพฺรติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ความยินดีในธรรม  ธมฺมรติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 
จีวร จีวร อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ชนะ  ชิ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
ชนะวิเศษ วิ+ชิ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
ชาวนา  กสก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ซ้ือ กี (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
นบั  มา (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
นายโคบาล  โคปาล อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
บณัฑิต  ปณฺฑิต อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
บญุ ปญฺุญ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
พระพทุธเจ้า  พทฺุธ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
พระราชา  ราช กติปยศพัท์ 
พระอรหนัต์  อรหนฺต แจกตาม ภควนฺต ุ
แม่โค คาวี อี การนัต์ อิตถีลิงค์ 
รสทัง้ปวง สพพฺรส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
รสแห่งธรรม  ธมฺมรส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
รู้  ญา (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
ลูกโค วจฺฉก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
เศรษฐี  เสฏฺฐี อี การนัต์ ปงุลิงค์ 
สัง่สม  จิ (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
สาม ติ สงัขยา 
อนญุาต  อน+ุญา (ธาต)ุ* ธาตใุนหมวด กี 
อานิสงส์  อานิสํส อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
อบุาสก  อปุาสก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑)อ.รสแห่งธรรม ย่อมชนะ ซ่ึงรสทัง้ปวง. 
............................................................................................... 
๒)อ.ความยินดีในธรรม ย่อมชนะ ซ่ึงความยินดีทัง้ปวง. 
...............................................................................................
๓)อ.พระราชา ย่อมชนะวิเศษ ซ่ึงขา้ศึก ท. 
...............................................................................................
๔)อ.พระพทุธเจ้า อนุญาตแล้ว ซ่ึงจีวร ท. สาม. 
...............................................................................................
๕)อ.นายโคบาล ย่อมนับ ซ่ึงแม่โค ท. 
...............................................................................................
๖)อ.อบุาสก ย่อมส่ังสม ซ่ึงบญุ ท. 
............................................................................................... 
๗)อ.ชาวนา ขายแล้ว ซ่ึงลูกโค ท. 
...............................................................................................
๘)อ.เศรษฐี ซ้ือแล้ว ซ่ึงขา้วเปลือก ท. 
...............................................................................................
๙)อ.พระอรหนัต์ ย่อมกาํจัด ซ่ึงกิเลส ท. 
...............................................................................................
๑๐)อ.บณัฑิต ย่อมรู้ ซ่ึงอานิสงส์ ของบญุ ท. 
............................................................................................... 



ธาต ุแบบฝึกหดั ที่ ๑๗ : กฎเกณฑใ์นหมวด คห ธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด คห ธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) เม่ือใช้เป็นกตัตวุาจกมีการลง...........................ปัจจยัและ..............................ปัจจยัท้ายธาตทุัง้หลาย 

๒) มีการลบ ปปฺ และ ณฺหา ปัจจยัท้ายธาตเุม่ือลงกบัวิภตัติหมวด............................................................ 
 ๓) ถ้าคง ณฺหา ปัจจยัไว้ให้ลบ.......................ท่ี คห ธาตทิุง้เสมอ 

 ๔) ถ้าลบ ณฺหา ปัจจยัไมต้่องลบ........................................................................................................... 
 ๕) เม่ือลงวิภตัติท่ีขึน้ต้นด้วยสระหลงั ณฺหา ปัจจยั ให้ลบ......................................................................... 
 ๖) เม่ือลง อิ อาคมหลงั ณฺหา ปัจจยั ให้ลบ................................................เช่น........................................ 
 ๗) เม่ือลงวิภตัติใดแล้วมีพยญัชนะสงัโยคอยูห่ลงั ณฺหา ปัจจยั ให้ลบ....................................................... 
 ๘) แปลง อิ อาคมหลงัธาตเุป็น.......................ได้บ้างเม่ือลบ ณฺหา ปัจจยั เช่น.......................................... 
 ๙) เม่ือใช้เป็นบทนามมีการลง ปปฺ และ ณฺหา ปัจจยัท้ายธาตบุ้าง เช่น..................................................... 
 ๑๐) เม่ือใช้เป็นบทนามมีการลบ ปปฺ และ ณฺหา ปัจจยัท้ายธาตบุ้าง เช่น................................................... 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) คณฺหนฺต ิ  ย่อมถอืเอา มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน 
๒) คณฺหสุึ  ถอืเอาแลว้ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๓) คณฺหสฺสุ  จงถอืเอา มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๔) คณฺห  จงจบั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๕) คณฺหาม ิ  ย่อมจบั มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๖) คณฺเหยยฺ  พงึจบั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๗) คณฺหนฺต ุ จงจบั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๘) คณฺหสฺิสต ิจกัจบั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๙) คเหสฺสส ิ  จกัจบั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๐)  คณฺหติถฺ รบัแลว้  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๑)  คเหส ิ  รบัแลว้  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๒) คณฺหสฺิส จกัรบัแลว้ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  

๓. คห (ถอืเอา, รบั, จบั) ลง ณฺหา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัติมีรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑๘ : การประกอบกริยิาในหมวด คห ธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมถอืเอา  ก.คณฺหาต ุ

.........๒) จกัถอืเอา  ข.อคฺคเหส ิ

.........๓) จงถอืเอา  ค.สงฺคณฺหสฺิสต ิ

.........๔) พงึถอืเอา  ฆ.ปรคฺิคณฺหาต ุ

.........๕) จกัถอืเอาแลว้  ง.นคฺิคณฺหสฺิสต ิ

.........๖) จงอนุเคราะห ์  จ.คณฺหสฺิสต ิ

.........๗) จกัสงเคราะห ์  ฉ.ปคฺคณฺหาต ิ

.........๘) ย่อมเรยีน  ช.อคฺุคณฺเหยยฺ 

.........๙) ไดถ้อืเอาแลว้  ฌ.คณฺหสฺิสสุํ 

.........๑๐) จงกาํหนดถอืเอา ญ.นคฺิคณฺหาต ิ

.........๑๑) ย่อมยกย่อง  ฏ.คณฺเหยยฺ 

.........๑๒) จกัขม่  ฐ.อนุคฺคณฺหาต ุ

.........๑๓) พงึเรยีน  ฑ.ปคฺคเหส ิ

.........๑๔) ย่อมขม่  ฒ.อคฺุคณฺหาต ิ

.........๑๕) ยกย่องแลว้  ณ.คณฺหาต ิ
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต (ถา้มีอปุสคัอยู่หนา้ ซอ้น คฺ พยญัชนะสงัโยค) 

๑) คห+ณฺหา+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๒) อนุ+คห+ณฺหา+อนฺต ุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๓) ว+ิคห+ณฺหา+ส ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๔) ปร+ิคห+ณฺหา+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๕) คห+ณฺหา+เอยยฺ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๖) อ+ุคห+ณฺหา+ม ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๗) คห+ณฺหา+อ+ิสฺสต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๘) ป+คห+ณฺหา+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๙) ปร+ิคห+ณฺหา+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๑๐) น+ิคห+ณฺหา+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๑๑) น+ิคห+ณฺหา+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๑๒) อ+ุคห+ณฺหา+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๑๓) ปฏ+ิคห+ณฺหา+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๑๔) ส+ํคห+ณฺหา+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 
๑๕) น+ิคห+ณฺหา+อนฺต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่................................................... 

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. คห ธาต ุ(ถอืเอา, รบั, จบั) ลง ณฺหา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. คห ธาต ุ(ถอืเอา, รบั, จบั) ลง ณฺหา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. คห ธาต ุ(ถอืเอา, รบั, จบั) ลง ณฺหา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยอชัชตัตนีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. คห ธาต ุ(ถอืเอา, รบั, จบั) ลง ณฺหา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. คห ธาต ุ(ถอืเอา, รบั, จบั) ลง ณฺหา ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยกาลาตปิตัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๑๙ : การแปลกริยิาหมวด คห ธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 

กาลํ  กาล (ท.ุ) ภตฺตานิ   ภตัร (ท.ุ) 
กาเลน  กาล (ต.) ภกฺิขเว   ภิกษุ (อา.) 
กิร   ได้ยินว่า (นิ.) ภกฺิขู   ภิกษุ (ป.) 
คณฺหาติ  ถือ (วตัต.) โภ   ผูเ้จริญ (อา.) 
คณฺหสุึ  รับ (อชัชตั.) มนฺตํ    มนต์ (ท.ุ) 
คนฺถธุรํ   คนัถธรุะ (ท.ุ) มเหสกฺโข   ผูมี้ศกัด์ิใหญ่ (วิ.) 
จติฺตํ   จิต (ท.ุ) มาตา   มารดา (ป.) 
โจเร   โจร (ท.ุ) เมตฺตาธิกา   ผูย่ิ้งด้วยเมตตา (วิ.) 
ตถาคตสฺส   พระตถาคต (ฉ.) โยธา   ทหาร (ป.) 
ตุมฺเห   ท่าน, เธอ (ป.) รถํ   รถ (ท.ุ) 
ตฺวํ   ท่าน, เธอ (ป.) รูปานิ   รูป (ท.ุ) 
เถโร   พระเถระ (ป.) สงคฺณฺหาติ  สงเคราะห์ (วตัต.) 
ทส   สิบ (๑๐) (วิ.) สติมนฺตํ   ผูมี้สติ (วิ.) 
ทุกฺขโต   ความเป็นทกุข์ (ต.) สามเณโร   สามเณร (ป.) 
เทเว   เทวดา (ท.ุ) สารถิ   สารถี (อา.) 
เทโว   เทวดา (ป.) สิสฺเส   ศิษย์ (ท.ุ) 
นิคฺคณฺหาติ  ข่ม (วตัต.) สีลานิ   ศีล (ท.ุ) 
นิคฺคณฺหาห ิ  หยดุ (ปัญมี.) หตฺถาจริโย  นายควาญชา้ง (ป.) 

ปคฺคณฺหถ  ประคอง (ปัญมี.) 
หตฺถิกนฺตํ*  

 อนัเป็นเคร่ืองยงัชา้ง 
 ใหร้ักใคร่ (วิ.)           

ปคฺคณฺหาติ  ยกย่อง (วตัต.) ห ิ  จริงอยู่, แทจ้ริง (นิ.) 

ปคฺคเหสิ  ประคอง (อชัชตั.) อคคฺเหสุ  ไดจ้บั (อชัชตั.) 
ปญฺญวนฺโต   ผูมี้ปัญญา (วิ.) อญฺชลึ   อญัชลี (ท.ุ) 
ปญฺญาสํ   หา้สิบ (๕๐) (วิ.) อตฺตโน   ตน (ฉ.) 
ปฏิคฺคณฺหนฺ
ติ  รับเฉพาะ (วตัต.) อถ  ครัง้นัน้ (นิ.) 
ปตฺตํ   บาตร (ท.ุ) อธิคณฺหาติ  ครอบงํา (วตัต.) 
ปน   อน่ึง, ก็ (นิ.) อนุคฺคณฺหาติ  อนเุคราะห์ (วตัต.) 
ปริคฺคณฺหนฺติ  กําหนด (วตัต.) อปเฺปสกฺเข   ผูมี้ศกัด์ินอ้ย (วิ.) 
ปุตฺเต   บตุร (ท.ุ) อาจริโย   อาจารย์ (ป.) 
ปุรโต   หนา้ (ต.) อุคฺคณฺหนฺติ  เรียน (วตัต.) 
พุทโฺธ   พระพทุธเจ้า (ป.) อุคฺคเหสิ  ไดเ้รียน (อชัชตั.) 

 

*หตถฺกินฺต เป็นนามกิตก์ ลง อ ปัจจัย 
     เป็นกตัตรูุป กรณสาธนะ 

     วิ.หตฺถิโน กนฺตาเปติ เอเตนาติ หตฺถิกนฺโต (มนฺโต) 
     อ.นายควาญชา้ง ยงัชา้ง ท. ย่อมใหร้กัใคร่ ดว้ยมนต์ นัน่ เพราะเหตนุัน้ อ.มนต์ นัน่ ชือ่ว่าอนัเป็นเคร่ืองยงัชา้งใหร้กัใคร่. 
 

๑)อุปาสิกา ปน ตถาคตสฺส ปุรโต อฺชลึ ปคฺคเหสิ. 
............................................................................................ 
๒)เมตฺตาธิกา หิ มาตา ปุตฺเต อนุคฺคณฺหาติ. 
............................................................................................ 
๓)ภิกฺขเว ตุมฺเห กาเลน กาลํ อตฺตโน จิตฺตานิ ปคฺคณฺหถ. 
............................................................................................ 
๔)เถโร ปน อตฺตโน จิตฺตํ นคฺิคณฺหาติ. 
............................................................................................ 
๕)อาจริโย อตฺตโน สิสฺเส สงคฺณฺหาติ. 
............................................................................................ 
๖)ปฺญวนโฺต ภิกฺขู คนฺถธุรํ อุคฺคณฺหนฺติ. 
............................................................................................ 
๗)ทส กิร สามเณรา ภตฺตาน ิปฏิคฺคณฺหนฺติ. 
............................................................................................ 
๘)ภิกฺขู ทุกฺขโต รูปาน ิปริคฺคณฺหนฺติ. 
............................................................................................ 
๙)โภ สารถิ ตฺวํ รถํ นิคฺคณฺหาห.ิ 
............................................................................................ 
๑๐)พุทฺโธ หิ สติมนฺตํ สามเณรํ ปคฺคณฺหาติ. 
............................................................................................ 
๑๑)มเหสกโฺข หิ เทโว อปฺเปสกฺเข เทเว อธคิณฺหาติ. 
............................................................................................ 
๑๒)หตฺถาจริโย ปน หตฺถิกนตํฺ มนฺตํ อุคฺคเหสิ. 
............................................................................................ 
๑๓)ปฺญาสํ กิร โยธา โจเร อคฺคเหสุ. 
............................................................................................ 
๑๔)สามเณโร อตฺตโน ปตฺตํ คณฺหาติ. 
............................................................................................ 
๑๕)อเถกทิวสํ สามเณรา ทส สีลานิ คณฺหสุึ. 
............................................................................................ 

ช่ือ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาลี รายละเอียด 
ก่ิงไม ้ สาขา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ขนม ปวู อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ข่มแลว้ นิ+คห+ณฺหา+อุ  ธาตใุนหมวด คห 

คนกําพร้า กปณ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

คนเข็ญใจ ทลิทฺท อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ครู  ครุ อ ุการนัต์ ปงุลิงค์ 

ความง่วง ถีนมิทฺธ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 

ความโลภ โลภ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

จบัแลว้ คห+ณฺหา+อี ธาตใุนหมวด คห 

โจร โจร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เด็กชาย กมุาร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เทวดา  เทว อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

นกัเรียน อคฺุคาหก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ประคองแลว้ ป+คห+ณฺหา+อี ธาตใุนหมวด คห 

พระราชา  ราช กติปยศพัท์ 

ภาษาบาลี ปาลิภาสา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ย่อมข่ม  นิ+คห+ณฺหา+ติ ธาตใุนหมวด คห 

ย่อมจบั  คห+ณฺหา+ติ ธาตใุนหมวด คห 

ย่อมยกย่อง  ป+คห+ณฺหา+ติ ธาตใุนหมวด คห 

ย่อมเรียน  อ+ุคห+ณฺหา+ติ ธาตใุนหมวด คห 

ย่อมสงเคราะห์  สํ+คห+ณฺหา+ติ ธาตใุนหมวด คห 

ไดร้บัแลว้  อ+คห+ณฺหา+อุ ธาตใุนหมวด คห 

วานร  วานร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

ศิษย์ สิสฺส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

เศรษฐี  เสฏฐี อี การนัต์ ปงุลิงค์ 

สามเณร สามเณร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

หญิงสาว  วธู อู การนัต์ อิตถีลิงค์ 

ย่อมอนเุคราะห์  อน+ุคห+ณฺหา+ติ ธาตใุนหมวด คห 

อญัชลี อญฺชลิ, อญฺชลี อิ, อี การนัต์ อิตถีลิงค์ 

อาจารย์  อาจริย อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

 
 
 
 
 

 

๑)อ.สามเณร ย่อมเรียน ซ่ึงภาษาบาลี. 
............................................................................................... 
๒)อ.วานร ย่อมจบั ซ่ึงก่ิงไม.้ 
............................................................................................... 
๓)อ.พระราชา จบัแลว้ ซ่ึงโจร ท. 
............................................................................................... 
๔)อ.อาจารย์ ย่อมยกย่อง ซ่ึงนกัเรียน ท.. 
............................................................................................... 
๕)อ.เศรษฐี ย่อมข่ม ซ่ึงความโลภ. 
............................................................................................... 
๖)อ.ศิษย์ ท. ข่มแลว้ ซ่ึงความง่วง. 
............................................................................................... 
๗)อ.เด็กชาย ท. ไดร้บัแลว้ ซ่ึงขนม ท. 
............................................................................................... 
๘)อ.ครู ย่อมสงเคราะห์ ซ่ึงคนกําพร้า ท. 
............................................................................................... 
๙)อ.หญิงสาว ย่อมอนเุคราะห์ ซ่ึงคนเข็ญใจ. 
............................................................................................... 
๑๐)อ.เทวดา ประคองแลว้ ซ่ึงอญัชลี. 
............................................................................................... 
 



ธาต ุแบบฝึกหดั ที่ ๒๐ : กฎเกณฑใ์นหมวด ตน ธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด ตน ธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) มีการลง.................ปัจจยั และ.................ปัจจยัท้ายธาตทุัง้หลายในหมวด ตน ธาตเุม่ือเป็นกตัตวุาจก 

๒) มีการแปลง โอ ปัจจยัเป็น.................ได้บ้าง เช่น.............................................................................. 
 ๓) มีการแปลง โอ ปัจจยัเป็น พ แล้วซ้อน.................พยญัชนะสงัโยค เชน่............................................... 
 ๔) ยิร ปัจจยัใช้ลงหลงั............................เทา่นัน้ เช่น............................................................................. 
 ๕) เม่ือลงวิภตัติท่ีขึน้ต้นด้วยสระหลงั โอ ปัจจยั ให้ลบ............................................................................. 
 ๖) เม่ือลง อิ อาคมหลงั โอ ปัจจยั ให้ลบ................................................................................................. 
 ๗) เม่ือลงวิภตัติใดแล้วมีพยญัชนะสงัโยคอยูห่ลงั โอ ปัจจยั ให้ลบ........................................................... 
 ๘) แปลง กร เป็น กาห บ้างก็ได้เม่ือลงวิภตัติหมวด................................................................................. 
 ๙) แปลง กร เป็น กาส บ้างก็ได้เม่ือลงวิภตัติหมวด................................................................................. 
 ๑๐) แปลง กร เป็น ก บ้างก็ได้เม่ือลงวิภตัติหมวด................................................................................... 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) กโรส ิ ย่อมทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน 
๒) กรสุึ ทาํแลว้  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๓) สกฺโกนฺต ิ ย่อมอาจ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๔) ตโนต ิ ย่อมแผ่ไป มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๕) ชาคโรถ ย่อมตื่น  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๖) กรสฺิสต ิ จกัทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๗ กยริาถ พงึทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๘) ชาคโรห ิ จงตื่น  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๙) กรสฺิสต ิ จกัทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๐)  กพุพฺต ิ ย่อมทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๑)  กรุุเต ย่อมทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๒) กยริา พงึทาํ  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  

๓. ตน (แผ่ไป) ลง โอ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัติมีรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

ช่ือ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๒๑ : การประกอบกริยิาในหมวด ตน ธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมทาํ   ก.ชาครสฺิสต ิ

.........๒) จกัทาํ   ข.ตนสฺิสาม ิ

.........๓) ย่อมตื่น  ค.ตโนถ 

.........๔) จกัตื่น   ฆ.กยริาถ 

.........๕) ไดก้ระทาํแลว้  ง.กรสุึ 

.........๖) จงกระทาํ  จ.กรุุเต 

.........๗) จกัแผ่ไป  ฉ.ปปโฺปต ิ

.........๘) ทาํแลว้   ช.สกฺโกม ิ

.........๙) จกักระทาํแลว้  ฌ.กาหต ิ

.........๑๐) จงแผ่ไป  ญ.ชาครสฺิสสุํ 

.........๑๑) ย่อมถงึ  ฏ.ชาครสุึ 

.........๑๒) จกัตื่นแลว้  ฐ.กโรห ิ

.........๑๓) พงึทาํ   ฑ.ชาคโรต ิ

.........๑๔) ย่อมอาจ  ฒ.กรสฺิสสุํ 

.........๑๕) ตื่นแลว้  ณ.อกาส ึ
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) กร+โอ+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) ตน+โอ+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) สกฺก+โอ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ชาคร+โอ+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) กร+โอ+อ ี  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) สกฺก+โอ+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) ชาคร+โอ+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) กร+ยริ+เอถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) ป+อปปฺ+โอ+ต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) กร+โอ+อ+ิสฺสาม ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) ชาคร+โอ+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) ตน+โอ+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) ชาคร+โอ+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) อ+กร+โอ+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) กร+ยริ+เอยยฺ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ชื่อ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๓. ชาคร ธาต ุ(ตื่น) ลง โอ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. ตน ธาต ุ(แผ่ไป) ลง โอ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. กร ธาต ุ(ทาํ) ลง โอ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยอชัชตัตนีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. กร ธาต ุ(ต่อย) ลง โอ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. กร ธาต ุ(ทาํ) ลง ยริ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๒๒ : การแปลกริยิาหมวด ตน ธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 

กริ กระทํา (อชัชตั.) ปุปเฺผห ิ ดอกไม ้(ต.) 

กรุณํ  ความกรุณา (ท.ุ) ปูชํ  การบูชา (ท.ุ) 

กยริา กระทํา (สตัตมี.) พาลา  คนพาล (ป.) 

กโรต ิ กระทํา (วตัต.) ภต ึ การรบัจ้าง (ท.ุ) 

การุณิโก  มีความกรุณา (วิ.) ภกิขฺุ  ภิกษุ (ป.) 

กาหนฺติ กระทํา (ภวิส.) ภุชฺติุ  เพือ่อนัฉนั 

กริ  ไดยิ้นว่า (นิ.) มนุสฺสา  มนษุย์ (ป.) 

กุสีตา  ผูเ้กียจคร้าน (วิ.) มยหฺ ํ เรา (ฉ.) 

จ  ก็, อน่ึง (นิ.) มหากาโล  ชือ่ว่ามหากาล 

จตูสุ  สี ่(๔) มา  อย่า (นิ.) 

ชนา  ชน (ป.) เมตตฺ ํ เมตตา (ท.ุ) 

ชาคโรนฺติ ตืน่ (วตัต.) เมตตฺโิก  ผูมี้เมตตา (วิ.) 

เช  แน่ะแม่ (อา.) รญฺโญ  พระราชา (จต.ุ) 

ตนิ. แผ่ไป (อชัชตั.) ราชา  พระราชา (ป.) 

ตโนติ แผ่ไป (วตัต.) วสฺสานิ  ปี (ท.ุ) 

ตีณิ  สาม (๓) สกกฺารํ  สกัการะ (ท.ุ) 

ตวฺํ  ท่าน (ป.) สกโฺกติ อาจ (วตัต.) 

เตมาส ํ ไตรมาส (ท.ุ) สจฺฉิกเรยฺย ทําใหแ้จ้ง (สตัตมี.) 

ถปต ิ ช่างไม ้(ป.) สตเฺตสุ  สตัว์ (ส.) 

ทลิทโฺท  คนเข็ญใจ (ป.) สมณธมฺมํ  สมณธรรม (ท.ุ) 

ทสิาสุ  ทิศ (ส.) สาลํ ศาลา (ท.ุ) 

ทุกขฺํ  ความทกุข์ (ท.ุ) สิสฺสา  ศิษย์ (ป.) 

เทวสิก ํ ทกุๆ วนั (นิ.) สุข ํ ความสขุ (ท.ุ) 

ธมฺมสฺส  ธรรม (จต.ุ) สุสาเน  ป่าชา้ (ส.) 

ธมฺมโิก  ผูต้ ัง้อยู่ในธรรม (วิ.) เสฏฺฐี  เศรษฐี (ป.) 

น  ไม่ (นิ.) เสฺว  ในวนัพรุ่งนี ้(นิ.) 

นิพฺพานํ นิพพาน (ท.ุ) ห ิ จริงอยู่ (นิ.) 

ปาโต ในเวลาเชา้ (นิ.) อกริ ทํา (อชัชตั.) 

ปณีต ํ ประณีต (วิ.) อกสุํ (ได)้ทํา (อชัชตั.) 

ปน  ก็, อน่ึง (นิ.) อกา (ได)้ทํา (หิยตั.) 

ปปโฺปต ิ ประสบ (วตัต.) อกาสิ (ได)้ทํา (อชัชตั.) 

ปุคฺคโล  บคุคล (ป.) อนุโมทนํ  อนโุมทนา (ท.ุ) 

ปุญฺญํ  บญุ (ท.ุ) อนฺตราย ํ อนัตราย (ท.ุ) 

ปุนปปฺุนํ  บ่อย ๆ (นิ.) อาจริยสฺส  อาจารย์ (จต.ุ) 
 

๑)มหากาโล กิร เถโร สสุาเน สมณธมฺมํ กโรติ. 
.............................................................................................. 
๒)ถปติ ปน ตีณิ วสสฺานิ ภตึ อกริ. 
.............................................................................................. 
๓)ปคฺุคโล หิ ปนุปปฺนํุ ปญฺุญํ กยิรา. 
.............................................................................................. 
๔)อฏฺุฐาตาโร ปน ชนา ปาโต ชาคโรนฺติ. 
.............................................................................................. 
๕)ทลิทฺโท หิ ปณีตํ อาหารํ ภฺุชิตุ น สกฺโกติ. 
.............................................................................................. 
๖)ธมฺมิโก จ ราชา สขํุ ปปโฺปติ. 
.............................................................................................. 
๗)เมตฺติโก ปน ภิกฺข ุจตูส ุทิสาส ุเมตฺตํ ตโนติ. 
.............................................................................................. 
๘)การุณิโก ปน ภิกฺข ุสตฺเตส ุกรุณํ ตนิ. 
.............................................................................................. 
๙)พาโล หิ กสีุโต ทกฺุขํ ปปโฺปติ. 
.............................................................................................. 
๑๐)สิสสฺา อาจริยสสฺ สกฺการํ อกํส.ุ 
.............................................................................................. 
๑๑)มนสุสฺา เสวฺ สาลํ กาหนฺติ. 
.............................................................................................. 
๑๒)ภิกฺข ุนิพพฺานํ สิจฺฉิกเรยฺย. 
.............................................................................................. 
๑๓)เสฏฺฐี กิร เตมาสํ ปปุเฺผหิ ปชํู อกาสิ. 
.............................................................................................. 
๑๔)เช ตฺวํ มยฺหํ ธมฺมสสฺ อนตฺรายํ มา กริ. 
.............................................................................................. 
๑๕)เถโร รญฺโญ อนโุมทนํ อกา. 
.............................................................................................. 

ช่ือ...............................นามสกลุ/ฉายา................................. 



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาล ี รายละเอยีด 

กระทําแลว้  กร+โอ+อี ธาตหุมวด ตน 
กษัตริย์  ขตฺติย อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
การงาน กมฺม อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
การรบัจ้าง ภติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 
คนเข็ญใจ  ทลิทฺท อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ความทกุข์ ทกฺุข อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ความสะดุง้ ตาส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
คืน (กลางคืน) รตฺติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 
จงทํา  กร+โอ+หิ ธาตหุมวด ตน 
จงประสบ  ป+อปปฺ+โอ+ต ุ ธาตหุมวด ตน 
โจร  โจร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
เด็ก กมุาร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ไดก้ระทําแลว้ อ+กร+โอ+อี ธาตหุมวด ตน 
ตืน่แลว้  ชาคร+โอ+อุ ธาตหุมวด ตน 
ไตรมาส เตมาส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ท่าน  ตมฺุห ปริุสสพัพนาม 
นกยูง โมร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
บญุ ปญฺุญ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
พึงกระทํา  กร+โอ+เอยฺยาม ธาตหุมวด ตน 
พึงประสบ  ป+อปปฺ+โอ+เอยฺย ธาตหุมวด ตน 
ภยั ภย อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ภิกษุ ภิกฺข ุ อ ุการนัต์ ปงุลิงค์ 
ย่อมกระทํา  กร+โอ+ติ ธาตหุมวด ตน 
ย่อมตืน่  ชาคร+โอ+อนฺติ ธาตหุมวด ตน 
ย่อมประสบ  ป+อปปฺ+โอ+ติ ธาตหุมวด ตน 
รงั กลุาวก อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
เรา อมฺห ปริุสสพัพนาม 
เวลากลางคืน รตฺติ อิ การนัต์ อิตถีลิงค์ 
เวลาเชา้มืด ปจฺจูส อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
สมณธรรม  สมณธมฺม อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
สามเณร สามเณร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
อาจารย์  อาจริย อ การนัต์ ปงุลิงค์ 

 
 
 
 

๑)อ.เรา ท. พึงกระทํา ซ่ึงบญุ. 
.............................................................................................. 
๒)อ.ท่าน จงทํา ซ่ึงการรบัจ้าง. 
.............................................................................................. 
๓)อ.อาจารย์ กระทําแลว้ ซ่ึงการงาน ตลอดคืน. 
.............................................................................................. 
๔)อ.สามเณร ย่อมกระทํา ซ่ึงสมณธรรม ตลอดไตรมาส. 
.............................................................................................. 
๕)อ.เด็ก ท. ตืน่แลว้ ในเวลากลางคืน. 
.............................................................................................. 
๖)อ.ภิกษุ ท. ย่อมตืน่ ในเวลาเชา้มืด. 
.............................................................................................. 
๗)อ.คนเข็ญใจ ย่อมประสบ ซ่ึงความทกุข์. 
.............................................................................................. 
๘)อ.โจร จงประสบ ซ่ึงภยั 
.............................................................................................. 
๙)อ.กษัตริย์ พึงประสบ ซ่ึงความสะดุง้. 
.............................................................................................. 
๑๐)อ.นกยูง ไดก้ระทําแลว้ ซ่ึงรงั บนตน้ไม.้ 
.............................................................................................. 
 



ธาต ุแบบฝึกหดั ที่ ๒๓ : กฎเกณฑใ์นหมวด จุร ธาต ุ
๑.เตมิคาํหรอืขอ้ความเกี่ยวกบัหลกัการของธาตใุนหมวด จุร ธาต ุเม่ือเป็นกตัตวุาจกลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้ง 
 ๑) ธาตใุนหมวด จรุ ธาตเุม่ือเป็นกตัตวุาจกลง.................................................................ปัจจยัท้ายธาต ุ

๒) เม่ือลง เณ, ณย ปัจจยั หลงัอเนกสระธาตุท่ีมีสระต้นธาตเุป็น อิ พฤทธ์ิ อ ิต้นธาตเุป็น........................ 
 ๓) เม่ือลง เณ, ณย ปัจจยั หลงัอเนกสระธาตุท่ีมีสระต้นธาตเุป็น อ พฤทธ์ิ อ ต้นธาตเุป็น........................ 
 ๔) เม่ือลง เณ, ณย ปัจจยั หลงัอเนกสระธาตุท่ีมีสระต้นธาตเุป็น อ ุพฤทธ์ิ อุ ต้นธาตเุป็น........................ 
 ๕) ในวิภตัติหมวดปโรก. อชัชตั. ภวิส. กาลา. ถ้าลง อิ อาคมข้างหลงัปัจจยัให้ใช้...................ปัจจยัเทา่นัน้ 
 ๖) หน้าวิภตัติท่ีเป็นสระล้วน เชน่ เอ, อี, อา, อ,ู อ,ึ อุ, โอ, อํ เป็นต้นห้ามลง......................................ปัจจยั 

 ๗) ทิส (แสดง) แปลงเป็น.................................................................................ใช้แสดงสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม 

 ๘) ทิส (แสดง) แปลงเป็น...............................................................................ใช้แสดงสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 

 ๙) มีการลงนิคคหิตกลางธาตพุร้อมกบัลง เณ, ณย ปัจจยัท้ายอเนกสระธาตท่ีุมีสระ.....................เป็นท่ีสดุ 

 ๑๐) ธาตบุางตวัท่ีไมต้่องพฤทธ์ิสระต้นธาตตุามกฎ เช่น.......................................................................... 
๒.เตมิคาํลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น (วิภัตติใหระบุตัววิภัตติ เชน ติ, ติ ไมตองระบุหมวด) 

๑) โจเรถ ย่อมลกั  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน 
๒) ตกฺเกม ิ ย่อมตรกึ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๓) ลกฺเขยยฺ พงึกาํหนด มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๔) มนฺเตต ิ ย่อมปรกึษา มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๕) จนฺิตย ิ คดิแลว้  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๖) โคปยาม ิ ย่อมคุม้ครอง มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๗ เปเสต ุ จงส่งไป  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๘) โฆสย จงประกาศ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๙) โรปยสุึ ปลูกแลว้ มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๐)  วชฺชเย พงึเวน้  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๑) โปเสนฺต ิย่อมเลี้ยง มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  
๑๒) โปถยสุึ โบยแลว้  มาจาก................ธาต.ุ...............ปจัจยั................วภิตัต ิประกอบ......................เป็นประธาน  

๓. จุร (ลกั) ลง ณย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิและ ภวสิสนัตวิภิตัต ิมีรูปดงัน้ี 
วตัตมานาวภิตัต ิ ภวสิสนันตวิภิตัต ิ

บรุุษ 
ปรสัสบท บรุุษ

เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ
ปฐมบรุุษ   ปฐมบรุุษ   
มชัฌมิบรุุษ   มชัฌมิบรุุษ   
อตุตมบรุุษ   อตุตมบรุุษ   

ช่ือ...........................นามสกลุ/ฉายา...........................



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๒๔ : การประกอบกริยิาในหมวด จุร ธาต ุ
๑.จงจบัคู่ขอ้ความภาษาไทย-บาลต่ีอไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

.........๑) ย่อมลกั   ก.ปญฺญาเปนฺต.ิ 

.........๒) จกัตรกึ   ข.ฌาปยสุึ 

.........๓) ย่อมกาํหนด   ค.เทสยสฺิสส ิ

.........๔) จกัปรกึษา   ฆ.โคปย 

.........๕) คดิแลว้   ง.เปเสต ุ

.........๖) จงคุม้ครอง   จ.กเถส ิ

.........๗) จกัไหว ้   ฉ.เถเนต.ิ 

.........๘) ปลูกแลว้   ช.ตกฺกยสฺิสต.ิ 

.........๙) เผาแลว้   ฌ.จนฺิเตส ิ

.........๑๐) จงส่งไป   ญ.ปรวิชฺชเย 

.........๑๑) ย่อมเลี้ยง   ฏ.ลกฺขยาม ิ

.........๑๒) จกัแสดง   ฐ.โรปย ึ

.........๑๓) พงึเวน้รอบ   ฑ.มนฺตยสฺิสาม ิ

.........๑๔) ย่อมปู   ฒ.อภวิาทยสฺิสาม ิ

.........๑๕) กลา่วแลว้   ณ.โปเสม.ิ 
๒.จงประกอบธาต ุปจัจยั วภิตัตต่ิอไปน้ีใหส้าํเรจ็เป็นกริยิาอาขยาต 

๑) คปุ+เณ+ต ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๒) ทสิ+ณย+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๓) ปสุ+เณ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๔) ฆุส+ณย+ถ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๕) จทุ+เณ+ม ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๖) ปาล+ณย+ต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๗) ปถุ+ณย+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

๘) อภ+ิวท+ีณย+อ ี สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๙) ปูช+เณ+ห ิ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๐) วทิ+ณย+อ+ิสฺสต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๑) ปิส+ณย+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๒) รุป+ณย+อุ  สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๓) ฉท+ณย+อ+ิสฺสา สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๔) น+ิวส+ณย+อุ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................ 
๑๕) อ+ุยุช+เณ+อนฺต ิ สาํเร็จรูปเป็น......................................... แปลวา่............................................  

ช่ือ...........................นามสกลุ/ฉายา...........................



๓. จุร ธาต ุ(ลกั) ลง ณย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๔. คปุ ธาต ุ(คุม้ครอง) ลง เณ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยสตัตมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๕. ฆสุ ธาต ุ(ประกาศ) ลง ณย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยปญัจมีวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๖. ปสุ ธาต ุ(เลี้ยง) ลง ณย ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยภวสิสนัตวิภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ

 

๗. ทสิ ธาต ุ(แสดง) ลง เณ ปจัจยัในกตัตวุาจก แจกดว้ยวตัตมานาวภิตัต ิเฉพาะฝ่ายปรสัสบท มีรูปดงัน้ี 

บรุุษ 
ปรสัสบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ  นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ  อมัหโยคะ



ธาต ุแบบฝึกหดัที่ ๒๕ : การแปลกริยิาหมวด จุร ธาต ุ
๑)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยใหถ้กูตอ้งตามหลกัการแปลโดยพยญัชนะ 

ปทานุกรมศพัทบ์าล ี– ไทย 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 
กสาย  แส ้(ต.) สตถฺา พระศาสดา (ป.) 
กิร ไดยิ้นว่า (นิ.) ตถาคโต พระตถาคต (ป.) 
กุฏึ  กฏิุ (ท.ุ) มหาโจโร  มหาโจร (ป.) 
โคปยติ คุม้ครอง (วตัต.) มหาเตโช  ผูมี้เดชมาก (วิ.) 
จ  ก็, อน่ึง มาตรํ  มารดา (ท.ุ) 
จกฺขุนา  จกัษุ (ต.) มาเปติ สร้าง (วตัต.) 
เจติยํ  เจดีย์ (ท.ุ) โยโธ  ทหาร (ป.) 
โจเร  โจร (ท.ุ) รญโฺญ  พระราชา (จต.ุ) 
โจเรติ ลกั (วตัต.) ราชา  พระราชา (ป.) 
ทพิฺเพน  อนัเป็นทิพย์ (วิ.) รุกฺเข  ตน้ไม ้(ท.ุ) 
ทโูต  ทูต (ป.) โรเปติ ปลูก (วตัต.) 

เทสยิ แสดง (อชัชตั.) โลกวทิุ  รู้แจ้งซ่ึงโลก(วิ.) 
ธนานิ  ทรัพย์ (ท.ุ) วธู  หญิงสาว (ป.) 
ธมฺมํ  ธรรม (ท.ุ) วินยํ  พระวินยั (ท.ุ) 
ธีโร  นกัปราชญ์ (ป.) โวโลกยติ ตรวจดู (วตัต.) 
นครํ  เมือง (ท.ุ) สตเฺต  สตัว์ (ท.ุ) 
ปกาสยติ ประกาศ (วตัต.) สมฺมชฺเชติ กวาด (วตัต.) 
ปญฺญาปยิ ปัญญติั (อชัชตั.) สามเณโร  สามเณร (ป.) 
ปญฺญาเปสุ  ป ู(อชัชตั.) สาสนํ  ศาสนา (ท.ุ) 
ปน  อน่ึง, ก็ ปณฺณํ จดหมาย (ท.ุ) 
ปริวชฺชยติ เว้นรอบ (วตัต.) เสฏฺฐิสฺส  เศรษฐี (ฉ.) 
ปาโต  ในเวลาเชา้ (นิ.) เสฏฺฐี  เศรษฐี (ป.) 
ปาปานิ  บาป (ท.ุ) ห ิ จริงอยู่ (นิ.) 
ปุญฺญกาโม  ผูใ้คร่ในบญุ (วิ.) อชฺช  ในวนันี ้(นิ.) 
ปุตฺโต  บตุร (ป.) อตฺตโน  ตน (ฉ.) 
เปเสติ ส่งไป (วตัต.) อภิวาเทมิ ไหว ้(วตัต.) 
โปเถติ โบย (วตัต.) อห ํ เรา (ป.) 
โปเสติ เลีย้ง (วตัต.) อาจริโย  อาจารย์ (ป.) 
พุทธํฺ  พระพทุธเจ้า (ท.ุ) อาสนานิ  อาสนะ (ท.ุ) 
พุทโฺธ  พระพทุธเจ้า (ป.) อุปาสกา  อบุาสิกา (ป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑)มหาโจโร เสฏฺฐิสสฺ ธนานิ โจเรต.ิ 
............................................................................................. 
๒)มหาเตโช ปน ราชา นครํ โคปยต.ิ 
............................................................................................. 
๓)อหํ โลกวทิุ พุทฺธ ํอภิวาเทมิ. 
............................................................................................. 
๔)วธู ปาโต รุกฺเข โรเปต.ิ 
............................................................................................. 
๕)ตถาคโต อตฺตโน สาสนํ ปกาสยต.ิ 
............................................................................................. 
๖)ปตฺุโต มาตรํ โปเสต.ิ 
............................................................................................. 
๗)โยโธ กสาย โจเร โปเถต.ิ 
............................................................................................. 
๘)สามเณโร กิร ธมฺมํ เทสย.ิ 
............................................................................................. 
๙)สตฺถา วินยํ ปญญฺาปย.ิ 
............................................................................................. 
๑๐)อุปาสกา อาสนาน ิปฺญาเปสุ. 
............................................................................................. 
๑๑)ทูโต จ รญฺโญ ปณฺณํ เปเสต.ิ 
............................................................................................. 
๑๒)ธีโร หิ ปาปานิ ปริวชฺชยต.ิ 
............................................................................................. 
๑๓)อาจริโย อชฺช กฏึุ สมฺมชฺเชต.ิ 
............................................................................................. 
๑๔)ปญฺุญกาโม ปน เสฏฺฐี เจติยํ มาเปต.ิ 
............................................................................................. 
๑๕)พทฺุโธ ทิพเฺพน จกฺขนุา สตฺเต โวโลกยต.ิ 
............................................................................................. 

ช่ือ...........................นามสกลุ/ฉายา...........................



๒)จงแปลประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
ปทานุกรมศพัทไ์ทย – บาล ี

ไทย บาล ี รายละเอยีด 
จกัส่งไป  ปิส+ณย+อิ+สฺสติ ธาต ุหมวด จุร 
โจร  โจร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ชาวนา  กสก อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ทรพัย์  ธน อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ทอง สวุณฺณ อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
เทวดา  เทว อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ธรรม ธมฺม อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
นางอปัสร อจฺฉรา อา การนัต์ อิตถีลิงค์ 
บิดา  ปิต ุ กติปยศพัท์ 
บตุร ปตฺุต อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
ผา้กาสายะ กาสาย อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
เผาแลว้ ฌป+ณย+อุ  ธาต ุหมวด จุร 
พระเจดีย์ เจติย อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
พระไตรปิฎก ติปิฏก อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
พระเถระ  เถร อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
พระพทุธเจ้า พทฺุธ อ การนัต์ ปงุลิงค์ 
พระราชา ราชา กติปยศพัท์ 
พึงทรงจํา  ธร+เณ+เอยฺยุ  ธาต ุหมวด จุร 
ภิกษุ ภิกฺข ุ อ ุการนัต์ ปงุลิงค์ 
มารดา  มาต ุ กติปยศพัท์ 
ย่อมกําหนด  ลกฺข+เณ+ติ ธาต ุหมวด จุร 
ย่อมชมเชย  โถม+เณ+ติ ธาต ุหมวด จุร 
ย่อมนุ่ง  นิ+วส+เณ+อนฺติ ธาต ุหมวด จุร 
ย่อมบูชา  ปชู+เณ+ติ ธาต ุหมวด จุร 
ย่อมแบ่ง  ภาช+เณ+ติ ธาต ุหมวด จุร 
ย่อมรกัษา  ปาล+เณ+ติ ธาต ุหมวด จุร 
เรือน เคห อ การนัต์ นปงุสกลิงค์ 
ฤดู อตุ ุ อ ุการนัต์ ปงุลิงค์ 
เศรษฐี  เสฏฺฐี อี การนัต์ ปงุลิงค์ 
แสดงแลว้ ทิส+ณย+อี ธาต ุหมวด จุร 

 
 
 
 
 
 
 

๑)อ.ภิกษุ ท. ย่อมนุ่ง ซ่ึงผา้กาสายะ ท. 
............................................................................................... 
๒)อ.เศรษฐี จักส่งไป ซ่ึงทอง ท. แก่พระราชา. 
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๓)อ.พระเถระ แสดงแล้ว ซ่ึงธรรม. 
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๔)อ.เทวดา ย่อมชมเชย ซ่ึงพระพทุธเจ้า. 
............................................................................................... 
๕)อ.มารดา ย่อมรักษา ซ่ึงบตุร ท. 
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๖)อ.โจร ท. เผาแล้ว ซ่ึงเรือน. 
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๗)อ.นางอปัสร ย่อมบูชา ซ่ึงพระเจดีย์. 
............................................................................................... 
๘)อ.บิดา ย่อมแบ่ง ซ่ึงทรพัย์ ท. แก่บตุร ท. 
............................................................................................... 
๙)อ.ภิกษุ ท. พึงทรงจาํ ซ่ึงพระไตรปิฎก. 
............................................................................................... 
๑๐)อ.ชาวนา ย่อมกําหนด ซ่ึงฤดู ท. 
............................................................................................... 


