
นิบาต
บทที่ ๑๗ : ปจัจยัทา้ยนาม


ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนวภิตัตนิาม (บางวภิตัต)ิ



ปจัจยันามหรือปจัจยัทา้ยนาม หมายถึงกลุ่มคําหมู่หนึ่งมี โต 
ปจัจยัเป็นตน้ใชส้าํหรบัลงทา้ยนามศพัทห์รือธาตุเป็นเครื่องหมาย
แทนวภิตัตนิามแบ่งเป็น ๔ กลุม่ คอื

๑.ปจัจยัที่ลงทา้ยนามศพัทแ์ทนตติยาวิภตัติ แปลว่า “โดย, ตาม, 
ขา้ง, เพราะ” แทนปญัจมีวิภตัติ แปลว่า “แต่, จาก, กว่า” ไดแ้ก่ โต 
ปจัจยั

๒.ปจัจยัที่ลงทา้ยสพัพนามแทนสตัตมีวิภตัติ ทัง้สองวจนะ แปลว่า 
“ใน, ใกล,้ ที่,  บน, ณ” ไดแ้ก่ปจัจยั ๙ ตวั คือ ตฺร, ตฺถ, ห, ธ, ธิ, ห,ึ ห,ํ 
หญิจฺนํ, ว



๓.ปจัจยัที่ลงทา้ยสพัพนาม สาํหรบับอกกาลเวลา แปลว่า “ในกาล...” 
แทนปฐมาวภิตัติ แปลว่า “อ. (สตัตมีปจัจตัตะ)” ไดแ้กป่จัจยั ๗ ตวั คือ 
ทา, ทานิ, รห,ิ ธุนา, ทาจนํ, ชฺช, ชฺชุ

๔.ปจัจยัที่ลงทา้ยธาตุใชแ้ทนปฐมาวิภตัติ แปลว่า “อ.อนั...” และใชแ้ทน
จตตุถวีภิตัตแิปลว่า “เพือ่อนั...” ไดแ้กป่จัจยั ๒ ตวั คอื ตเฺว, ตุ 



โต ปจัจยั
ใชล้งทา้ยนามศพัท ์๓ ประเภท คอื

๑.นามนาม ลงแลว้แปลไดเ้ลยเหมือนกบัลงวภิตัตนิาม เช่น
หตถฺ+โต =หตถฺโต. แปลว่า จากมือ

๒.คณุนาม ลงแลว้โยคนามนามที่ลง โต ปจัจยัมาเป็นคาํหลกั เช่น
ทูร+โต =ทูรโต โยค ฐานโต.  แปลว่า แต่ที่ไกล
ทฆี+โต =ทฆีโต โยค ภาคโต.  แปลว่า โดยสว่นยาว

๓.สพัพนาม ลงแลว้โยคนามนามที่ลง โต ปจัจยัมาเป็นคาํหลกั เช่น
ต+โต =ตโต โยค ฐานโต.  แปลว่า แต่ที่นั้น



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
สพฺพ+โต =สพฺพโต แต่...ทัง้ปวง สพฺพโต ฐานโต แต่ที่ท ัง้ปวง
อญญฺ+โต =อญญฺโต แต่...อืน่ อญญฺโต ฐานโต แต่ที่อืน่
อญญฺตร+โต =อญญฺตรโต แต่...อนัใดอนัหนึ่ง อญญฺตรโต ฐานโต แต่ที่แหง่ใดแหง่หนึ่ง

อติร+โต =อติรโต แต่...นอกนี้ อติรโต ปกขฺโต แต่ฝ่ายนอกนี้
เอก+โต =เอกโต ขา้ง...เดียว เอกโต ปกขฺโต โดยฝ่ายเดียว
อภุ+โต =อภุโต ขา้ง...ทัง้สอง อภุโต ตรีโต จากฝัง่ท ัง้สอง
ปร+โต =ปรโต จาก...อืน่ ปรโต ปกขฺโต จากฝ่ายอืน่



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
ต+โต =ตโต แต่...นั้น ตโต กาลโต แต่กาลนั้น
เอต+โต =เอโต แต่...นัน่ เอโต ปสฺสโต แต่ฝ่ายนัน่
เอต+โต =อโต แต่...นัน่ อโต ปกขฺโต แต่ฝ่ายนัน่
อมิ+โต =อโิต แต่...นี้ อโิต ฐานโต แต่ที่นี้
อปร+โต =อปรโต ขา้ง...อืน่อกี อปรโต ปกขฺโต จากฝ่ายอืน่
ปรุ+โต =ปรุโต ขา้งหนา้ ปรุโต ---- ขา้งหนา้
ปจฺฉ+โต =ปจฺฉโต ขา้งหลงั ปจฺฉโต ---- ขา้งหลงั



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
ทกขฺิณ+โต =ทกขฺิณโต ขา้งขวา ทกิขฺิณโต --- ขา้งขวา
วาม+โต =วามโต ขา้งซา้ย วามโต --- ขา้งซา้ย
อตุตฺร+โต =อตุตฺรโต ขา้งทศิเหนือ อตุตฺรโต --- ขา้งทศิเหนือ
อธร+โต =อธรโต ขา้งลา่ง อธรโต --- ขา้งลา่ง
ย+โต =ยโต แต่...ใด ยโต กาลโต แต่กาลใด
อม+ุโต =อมโุต แต่...โนน้ อมโุต นครโต แต่เมืองโนน้
กตร+โต =กตรโต แต่...ไหน กตรโต กลุโต แต่ตระกูลไหน
ก+ึโต =กโุต แต่...ไหน กโุต ฐานโต แต่ที่ไหน



ตรฺ, ตถฺ, ห, ธ, ธ,ิ ห,ึ ห,ํ หญิจฺนํ, ว ปจัจยั
ใชล้งทา้ยวเิสสนสพัพนาม ๒ ประเภท คอื

๑.อนิยมวิเสสนสพัพนาม ลงแลว้โยคนามนามที่ลง สฺมึ วภิตัติมาเป็น
คาํหลกั สว่นสพัพนามที่ลงปจัจยัเหลา่นี้แปลเป็นคาํขยาย เช่น

สพฺพ+ตรฺ =สพฺพตรฺ โยค ฐาเน แปลว่า ในที่ท ัง้ปวง.
ย+ตถฺ =ยตถฺ โยค กาเล แปลว่า ในกาลใด
๒.นิยมวิเสสนสพัพนาม ลงแลว้โยคนามนามที่ลง สฺมึ วิภตัติมาเป็น

คาํหลกั สว่นสพัพนามที่ลงปจัจยัเหลา่นี้แปลเป็นคาํขยาย เช่น
ต+ตถฺ =ตตถฺ โยค ฐาเน แปลว่า ในที่นั้น



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
สพฺพ+ตรฺ สพฺพตรฺ ใน...ทัง้ปวง สพฺพตรฺ กาเล ในกาลทัง้ปวง
สพฺพ+ตถฺ สพฺพตถฺ ใน...ทัง้ปวง สพฺพตถฺ ฐาเน ในที่ท ัง้ปวง
สพฺพ+ธิ สพฺพธิ ใน...ทัง้ปวง สพฺพธิ ฆเร ในเรอืนทัง้ปวง
อญญฺ+ตรฺ อญญฺตรฺ ใน...อืน่ อญญฺตรฺ วหิาเร ในวหิารอืน่
อญญฺ+ตถฺ อญญฺตถฺ ใน...อืน่ อญญฺตถฺ ทวิเส ในวนัอืน่
ย+ตรฺ ยตรฺ ใน...ใด ยตรฺ กาเล ในกาลใด
ย+ตถฺ ยตถฺ ใน...ใด ยตถฺ ธมเฺม ในธรรมใด



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
ย+หึ ยหึ ใน...ใด ยหึ ชเน ในชนใด
ย+หํ ยหํ ใน...ใด ยหํ วสฺเส ในฤดูใด
ต+ตรฺ ตตรฺ ใน...นั้น ตตรฺ เทเส ในประเทศนั้น
ต+ตถฺ ตตถฺ ใน...นั้น ตตถฺ ปเทสุ ในบท ท. เหลา่นั้น
ต+หึ ตหึ ใน...นั้น ตหึ มาเส ในเดือนนั้น
ต+หํ ตหํ ใน...นั้น ตหํ กาเล ในกาลนั้น
อมิ+ตรฺ อตรฺ ใน...นี้ อตรฺ ฐาเน ในที่นี้



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
อมิ+ตถฺ อตถฺ ใน...นี้ อตถฺ เวลายํ ในเวลานี้
เอก+ตรฺ เอกตรฺ ใน...เดียว เอกตรฺ ฐาเน ในที่เดียว
เอก+ตถฺ เอกตถฺ ใน...เดียว เอกตถฺ ฐาเน ในที่เดียว

อภุย+ตรฺ อภุยตรฺ ใน...ทัง้สอง อภุยตรฺ ชเนสุ ในชน ท. ทัง้สอง
อภุย+ตถฺ อภุยตถฺ ใน...ทัง้สอง อภุยตถฺ ธมเฺมสุ ในธรรม ท. ทัง้สอง
อมิ+ตถฺ เอตถฺ ใน...นี้ เอตถฺ วจเน ในคาํนี้
อมิ+ธ อธิ ใน...นี้ อธิ อาวาเส ในอาวาสนี้



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล ตวัอย่างวธิกีารใช้
อมิ+ห อหิ ใน...นี้ อหิ ธมมฺวนิเย ในธรรมและวนิยันี้
ก+ึตรฺ กตุรฺ ใน...ไหน กตุรฺ ฐาเน ในที่ไหน
ก+ึตถฺ กตถฺ ใน...ไหน กตถฺ กเุล ในตระกูลไหน
ก+ึหึ กหุึ ใน...ไหน กหุึ มาเส ในเดือนไหน
ก+ึหํ กหุํ ใน...ไหน กหุํ กฏุยิํ ในกฏุไิหน
ก+ึหญิจฺนํ กหุญิจฺนํ ใน...ไหน กหุญิจฺนํ วสฺเส ในปีไหน
ก+ึว กวฺ ใน...ไหน กวฺ วหิาเร ในวดัไหน



ทา, ทานิ, รห,ิ ธุนา, ทาจนํ, ชฺช, ชฺชุ
ใชล้งทา้ยวเิสสนสพัพนาม ๒ ประเภท คอื
๑.อนิยมวเิสสนสพัพนาม ลงแลว้ใชบ้อกกาลเวลา แปลว่า ในกาล... เช่น

สพฺพ+ทา =สพฺพทา แปลว่า ในกาลทัง้ปวง
ย+ทา =ยทา แปลว่า ในกาลใด

๒.นิยมวเิสสนสพัพนามลงแลว้ใชบ้อกกาลเวลา แปลว่า ในกาล... เช่น
ต+ทา =ตทา แปลว่า ในกาลนั้น
อมิ+ทานิ =อทิานิ แปลว่า ในกาลนี้

ใชล้งหลงั สมาน ศพัท ์เช่น สมาน+ชฺชุ =สชฺช ุในวนันี้, ในกาลนี้



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล
สพฺพ+ทา สพฺพทา ในกาลทัง้ปวง
สพฺพ+ทา สทา ในกาลทกุเมื่อ
ย+ทา ยทา ในกาลใด
ต+ทา ตทา ในกาลนั้น
ก+ึทา กทา ในกาลไร
ก+ึทา+จิ กทาจิ ในกาลบางคราว
อมิ+ทานิ อทิานิ ในกาลนี้
เอต+รหิ เอตรหิ ในเมื่อนี้



องคป์ระกอบ รูปสาํเรจ็ คาํแปล
ก+ึรห+ิจิ กรหจิ ในกาลไหน ๆ
อมิ+ธุนา อธุนา ในกาลนี้
ก+ึทาจนํ กทุาจนํ ในกาล ๆ
อมิ+ชฺช อชฺช ในวนันี้
สมาน+ชฺชุ สชฺชุ ในวนันี้
ปร+ชฺชุ ปรชฺชุ ในวนัอืน่
อปร+ชฺชุ อปรชฺชุ ในวนัอืน่อกี



ตวัอย่างประโยคการใชป้จัจยัทา้ยนามบอกเวลา
๑.อมิตเฺตเนว พาเลห ิสวําโส สพฺพทา ทกุโฺข โหต.ิ
อ.การอยู่พรอ้ม ดว้ยคนพาล ท. ผูม้ิใช่มิตรนัน่เทียว เป็นเหตุนํา

ทกุขม์าให ้ย่อมเป็น.
๒.ปณฺฑโิต อรยิปปฺเวทเิต ธมเฺม สทา รมต.ิ
อ.บณัฑติ ย่อมยนิดี ในธรรม อนัพระอรยิะประกาศแลว้ ในกาลทกุเมื่อ.
๓.ยทา เต กจฺุฉิย ํคพฺโภ ปตฏิฐฺาต;ิ ตทา เม อาโรเจยยฺาส.ิ
อ.สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ย่อมตัง้อยู่เฉพาะ ในทอ้ง ของเธอ ในกาล

ใด, อ.เธอ พงึบอก แกเ่รา ในกาลนั้น



๔.กทา กมมฺนฺตานํ อนฺโต ปญฺญายิสฺสติ, กทา มย ํอปโฺปสฺสุกกฺา 
โภเค ภญุชฺิสฺสาม.

อ.ที่สดุ แหง่การงาน ท. จกัปรากฏในกาลไร, อ.เรา ท. ผูม้ีความ
ขวนขวายนอ้ย จกับรโิภค ซึ่งโภคะ ท. ในกาลไร.

๕.อย ํทารโก กทา ชาโต.
อ.เด็กนี้ เกดิแลว้ ในกาลไร.
๖.ตถาคตา กทาจ ิ โลเก อปุปฺชฺชนฺต.ิ
อ.พระตถาคตเจา้ ท. ย่อมเกดิขึ้น ในโลก ในกาลบางคราว.



๗.อทิานิ อมิ ํอนฺโตวสฺส ํตโย มาเส น นิปชฺชิสฺสามิ.
ในกาลนี้ อ.เรา ท. จกัไม่นอน ตลอดเดือน ท. สาม ตลอดภายในแหง่

พรรษา นี้.
๘.ปพฺุเพ เม อกขฺีนิ โถก ํรุชฺชึส,ุ อทิานิ อตเิรกตร ํรุชฺชนฺต.ิ
ในกาลกอ่น อ.นัยน์ตา ท. ของดิฉนั ย่อมปวด หน่อยหนึ่ง, ในกาลนี้ 

อ.นยันต์า ท. ย่อมปวด ยิ่งเกนิกว่า.
๙.อชฺช พทุธฺวสิย ํพทุธฺลฬีหฺ ํปสฺสสิฺสาม.
ในวนันี้ อ.เรา ท. จกัเหน็ ซึ่งพทุธวสิยั ซึ่งพทุธลลีา.



๑๐.กาย นุตถฺ ภกิขฺเว เอตรห ิกถาย สนฺนิสนิฺนา.
ดูก่อนภกิษุ ท. อ.เธอ ท. เป็นผูน้ัง่พรอ้มกนัแลว้ ดว้ยวาจาเป็น

เครื่องกลา่ว อะไร หนอ ย่อมมี ในกาลนี้.
๑๑.อยํ อธุนา ปพฺพชิโต ทหรสามเณโร มํ อนุพนฺธมาโน เอว ํ

วทต.ิ
อ.สามเณรเด็ก นี้ ผูบ้วชแลว้ ในกาลไม่นาน (ในกาลนี้) ตดิตาม

อยู่ ซึ่งเรา ย่อมกลา่ว อย่างนี้.



การแปลปจัจยัทา้ยนามสาํหรบับอกกาลเป็นประธาน
บทที่ลงปจัจยัทา้ยนามใชบ้อกกาลปกติใหแ้ปลเป็นสตัตมีวิภตัติว่า 

“ใน” แต่เมื่อใชเ้ป็นประธานในประโยคเรยีกว่า สตัตมีปจัจตัตะ 
บทใดจะแปลเป็นประธานใหส้งัเกตว่าจะมีคํานามนามที่ใชบ้อกเวลา

ลงปฐมาวภิตัตอิยู่ในประโยคดว้ย และแปลเป็นบทวกิตกิตัตาว่า “เป็น”
๑.อทิานิ  วกิาโล  ชาโต.
อ.กาลนี้ เป็นเวลาวกิาล เกดิแลว้.
อทิานิ ในประโยคนี้แปลเป็นประธานว่า อ. (อนัว่า...)
สว่น วกิาโล แปลเป็นบทวกิตกิตัตาว่า เป็น...



๒.อทิานิ เม อยยฺานํ ปาฏหิารยิกรณเวลา (โหต)ิ.
อ.กาลนี้ เป็นเวลาเป็นที่กระทําซึ่งปาฏิหาริย ์ของพระคุณเจา้ ท. ของเรา 

ย่อมเป็น.
๓.ภนฺเต จุนฺทสูกริกสฺส เคหทฺวารํ ปิทหิตฺวา สูกรานํ มาริยมานานํ, 

อชฺช สตตฺโม ทวิโส โหต.ิ
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ เมื่อสุกร ท. อนันายจนัทสูกริก ปิดแลว้ 

ซึ่งประตูแหง่เรอืน ใหต้ายอยู่, อ.วนันี้ เป็นวนัที่เจด็ ย่อมเป็น.



๔.ภนฺเต อชฺช ธมฺมสฺสวนทิวโส (โหติ), น มยํ คมิสฺสาม, ธมฺม ํ
สณุิสฺสาม.

ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.วนันี้ เป็นวนัเป็นที่ฟังซึ่งธรรม ย่อมเป็น, 
อ.เรา ท. จกัไม่ไป, อ.เรา ท. จกัฟงั ซึ่งธรรม.

๕ .อชฺช เม อุปชฺฌาเยน สทฺธึ ตติโย ทิวโส เอกเสนาสเน 
วสนฺตสฺส (โหต)ิ.

อ.วนันี้ เป็นวนัที่สาม ของเรา ผูพ้กัอยู่ ในเสนาสนะเดียวกนั 
กบั ดว้ยพระอปุชัฌาย ์ย่อมเป็น.


