
ตเฺว, ตุ ปจัจยั
๑.ลงทา้ยธาตุใชแ้ทนจตุตถีวิภตัติ แปลว่า เพื่ออนั...ทําหนา้ที่เป็นขยาย

กริยิาแสดงความเป็นผูร้บั หรอืแสดงวตัถปุระสงค์
ทารกา ปูเว ภญุชฺิตุ อจิฺฉนฺต.ิ
อ.เด็ก ท. ย่อมปรารถนา เพือ่อนักนิ ซึ่งขนม ท.
ตวฺ ํมยา สทธฺ ึกเถตุ น ยตุตฺรูโปส.ิ
อ.ท่าน เป็นผูม้ีรูปอนัไม่ควรแลว้ เพือ่อนักลา่ว กบั ดว้ยเรา.
เมธาว ีปน ปณฺฑโิตว จติตฺ ํรกฺขิตุ สกโฺกต.ิ
ก ็อ.บคุคล ผูม้ีปญัญา ผูเ้ป็นบณัฑติเทยีว ย่อมอาจ เพือ่อนัรกัษา ซึ่งจติ



๒.ลงทา้ยธาตุใชแ้ทนปฐมาวิภตัติ แปลว่า อ.อนั... ทําหนา้ที่เป็นประธาน
ในประโยคเมื่อมาคู่กบักริยิา วฏฏฺติ, วฏฏฺสิฺสติ, ยตฺุต,ํ ภาโร (โหติ), วร ํ(โหติ)

ภกิขฺูห ิเตมาส ํวสฺส ํอปุคมิตุ วฏฏฺต.ิ
อ.อนัอนัภกิษุ ท. เขา้จาํ ซึ่งพรรษา ตลอดไตรมาส ย่อมควร.
มนุสฺเสห ิปญุญฺ ํจนิิตุ วฏฏฺต.ิ
อ.อนัอนัมนุษย ์ท. ส ัง่สม ซึ่งบญุ ย่อมควร.
อมเฺหห ิธมมฺ ํโสตุ วฏฏฺต.ิ
อ.อนัอนัเรา ท. ฟงัซึ่งธรรม ย่อมควร.
ตุ ปจัจยัที่แปลเป็นประธานตอ้งโยคอนภหิกิตัตามาดว้ยทกุคร ัง้



วธิปีระกอบ ตเฺว, ตุ ปจัจยั
๑.หมวด ภ ูธาตุ
๑)อเนกสระธาตใุหล้บสระที่สดุธาตแุลว้ลง อ ิอาคมหนา้ ตุ ปจัจยั เช่น

มร+อิ+ตุ =มริตุ เพื่ออันตาย, อ.อันอัน...ตาย

ปจ+อิ+ตุ =ปจิตุ เพื่ออันหุง, อ.อันอัน...หุง

อกิขฺ+อิ+ตุ =อิกฺขิตุ เพื่ออันเห็น, อ.อันอัน...เห็น

ลภ+อิ+ตุ =ลภิตุ เพื่ออันได, อ.อันอัน...ได

คม+อิ+ตุ =คมิตุ เพื่ออันไป, อ.อันอัน...ไป



๒)เอกสระธาตุใหแ้ปลงสระเป็นพยญัชนะคือแปลง อุ, อู เป็น อว และ
แปลง อ,ิ อ ีเป็น อย แลว้ลง อ ิอาคม เช่น

ภ+ูอิ+ตุ =ภวิตุ เพื่ออันเปน, อ.อันอัน...เปน

จุ+อิ+ตุ =จวิตุ เพื่ออันเคลื่อน, อ.อันอัน...เคลื่อน

ถ+ุอิ+ตุ =ถวิตุ เพื่ออันชมเชย, อ.อันอัน...ชมเชย

นี+อิ+ตุ =นยิตุ เพื่ออันนําไป, อ.อันอัน...นําไป

ชิ+อิ+ตุ =ชยิตุ เพื่ออันชนะ, อ.อันอัน...ชนะ

ส+ีอิ+ตุ =สยิตุ เพื่ออันนอน, อ.อันอัน...นอน

ภ+ีอิ+ตุ =ภายิตุ เพื่ออันกลัว, อ.อันอัน...กลัว



๓)เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ิ อ ีใหพ้ฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็นสระ เอ ได ้และไม่ตอ้ง
ลง อ ิอาคม เช่น

นี+อิ+ตุ =เนตุ เพื่ออันนําไป, อ.อันอัน...นําไป

ชิ+อิ+ตุ =เชตุ เพื่ออันชนะ, อ.อันอัน...ชนะ

ส+ีอิ+ตุ =เสตุ เพื่ออันนอน, อ.อันอัน...นอน

๔)เอกสระธาตุที่ทําเทวภาวะธาตุใหลง อิ อาคมหนา ตุ ปจจัย เชน

ทา+อิ+ตุ =ททิตุ เพื่ออันให, อ.อันอัน...ให

หา+อิ+ตุ =ชหิตุ เพื่ออันละ, อ.อันอัน...ละ

ปา+อิ+ตุ =ปวิตุ เพื่ออันดื่ม, อ.อันอัน...ดื่ม



๕)เอกสระธาตุที่เปนสระ อา เมื่อไมไดทําเทวภาวะธาตุใหลง ตุ ปจจัย

หลังธาตุไดเลย เชน

ทา+ตุ =ทาตุ เพื่ออันให, อ.อันอัน...ให

ธา+ตุ  =ธาตุ เพื่ออันทรงไว, อ.อันอัน...ทรงไว

ปา+ตุ  =ปาตุ เพื่ออันดื่ม, อ.อันอัน...ดื่ม

๖)อเนกสระธาตทุี่มี ม, น เป็นที่สดุใหแ้ปลงที่สดุธาตเุป็น นฺ บา้งกไ็ดเ้ช่น
คม+ตุ =คนฺตุ เพื่ออันไป, อ.อันอัน...ไป

หน+ตุ =หนฺตุ เพื่ออันฆา, อ.อันอัน...ฆา

นิ+กม+ตุ =นิกฺขนฺตุ เพื่ออันออกไป, อ.อันอัน...ออกไป



๒.หมวด รุธ ธาตุ
ลงนิคคหติอาคมกลางธาตแุลว้แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของ

พยญัชนะที่สดุธาต ุเช่น
รุธ+อิ+ตุ =รุนฺธิตุ เพื่ออันปด, อ.อันอัน...ปด

มจุ+อิ+ตุ =มฺุจิตุ เพื่ออันปลอย, อ.อันอัน...ปลอย

ภชุ+อิ+ตุ =ภฺุชิตุ เพื่ออันกิน, อ.อันอัน...กิน

ภทิ+อิ+ตุ =ภินฺทิตุ เพื่ออันเคาะ, อ.อันอัน...เคาะ

ลปิ+อิ+ตุ =ลิมฺปตุ เพื่ออันฉาบ, อ.อันอัน...ฉาบ



๓.หมวด ทวิ ธาตุ
๑)อเนกสระธาตุใหล้ง ย ปจัจยัแลว้แปลง ย ปจัจยักบัที่สุดธาตุเป็นอย่าง

อืน่ และลง อ ิอาคม หนา้ ตุ ปจจัย เช่น
ทวิ+ย+อิ+ตุ =ทิพฺพิตุ เพื่ออันเลน, อ.อันอัน...เลน

สิว+ย+อิ+ตุ =สพิฺพติุ เพื่ออันเย็บ, อ.อันอัน...เย็บ

พธุ+ย+อิ+ตุ =พุชฺฌิตุ เพื่ออันรู, อ.อันอัน...รู

มหุ+ย+อิ+ตุ =มุยฺหิตุ เพื่ออันหลง, อ.อันอัน...หลง

มสุ+ย+อิ+ตุ =มุสฺสิตุ เพื่ออันลืม, อ.อันอัน...ลืม

รช+ย+อิ+ตุ =รชฺชิตุ เพื่ออันยินดี, อ.อันอัน...ยินดี



๒)เอกสระธาตุใหลง ย ปจจัยแลวลง อิ อาคมหนา ตุ ปจจัย เชน

ขี+ย+อิ+ตุ =ขียิตุ เพื่ออันดา, อ.อันอัน...ดา

คา+ย+อิ+ตุ =คายิตุ เพื่ออันรอง, อ.อันอัน...รอง

นฺหา+ย+อิ+ตุ =นฺหายิตุ เพื่ออันอาบ, อ.อันอัน...อาบ

วา+ย+อิ+ตุ =วายิตุ เพื่ออันฟุงไป, อ.อันอัน...ฟุงไป

ฆา+ย+อิ+ตุ =ฆายิตุ เพื่ออันสูดดม, อ.อันอัน...สูดดม

ยา+ย+อิ+ตุ =ยายิตุ เพื่ออันไป, อ.อันอัน...ไป

หา+ย+อิ+ตุ =หายิตุ เพื่ออันเสื่อม, อ.อันอัน...เสื่อม

นิ+ล+ีย+อิ+ตุ =นิลียิตุ เพื่ออันแอบ, อ.อันอัน...แอบ



๓)ใหแปลงที่สุดธาตุของ ชน ธาตุเปน อา แลวลง ย ปจจัย และ อิ อาคม 

หนา ตุ เชน

ชน+ย+อิ+ตุ =ชายิตุ เพื่ออันเกิด, อ.อันอัน...เกิด

วิ+ชน+ย+อิ+ตุ =วิชายิตุ เพื่ออันคลอด, อ.อันอัน...คลอด

๔)ใหแปลง อา ของ ทา ธาตุที่มี อา อุปอยูหนาเปน อิ แลวลง ย ปจจัย 

และ อิ อาคม หนา ตุ เชน

สํ+อา+ทา+ย+อิ+ตุ =สมาทิยิตุ เพื่ออันสมาทาน, อ.อันอัน...สมาทาน

 อา+ทา+ย+อิ+ตุ =อาทิยิตุ เพื่ออันถือเอา, อ.อันอัน...ถือเอา



๔.หมวด สุ ธาตุ

๑)เอกสระธาตุใหลง ณุ, ณา ปจจัยหลังธาตุ และลง อิ อาคมหนา ตุ 

ปจจัย เชน

สุ+ณา+อิ+ตุ =สุณิตุ เพื่ออันฟง, อ.อันอัน...ฟง

อา+วุ+อิ+ตุ =อาวุณิตุ เพื่ออันรอย, อ.อันอัน...รอย

๒)อเนกสระธาตุใหลง อุณา ปจจัยลงธาตุ และลง อิ อาคมหนา ตุ 

ปจจัย เชน

ป+อป+อุณา+อิ+ตุ =ปาปุณิตุ เพื่ออันบรรลุ, อ.อันอัน...บรรลุ

สก+อุณา+อิ+ตุ =สกฺกุณิตุ เพื่ออันอาจ, อ.อันอัน...อาจ



๓)เฉพาะ สุ ธาตุใหพฤทธิ์ อุ เปน โอ แลวลง ตุ ปจจัยไดเลย เชน

สุ+ตุ =โสตุ เพื่ออันฟง, อ.อันอัน...ฟง



๕.หมวด กี ธาตุ

๑)เอกสระธาตุใหลง นา ปจจัยหลังธาตุ และลง อิ อาคมหนา ตุ  

ปจจัย เชน

กี+นา+อิ+ตุ =กีณิตุ เพื่ออันซื้อ, อ.อันอัน...ซื้อ

ชิ+นา+อิ+ตุ =ชินิตุ เพื่ออันชนะ, อ.อันอัน...ชนะ

ธุ+นา+อิ+ตุ =ธุนิตุ เพื่ออันกําจัด, อ.อันอัน...กําจัด

จิ+นา+อิ+ตุ =จินิตุ เพื่ออันสั่งสม, อ.อันอัน...สั่งสม

ลุ+นา+อิ+ตุ =ลุนิตุ เพื่ออันเกี่ยว, อ.อันอัน...เกี่ยว

ญา+นา+อิ+ตุ =ชานิตุ เพื่ออันรู, อ.อันอัน...รู



๒)เฉพาะ ญา ธาตุ ถาคงรูปเดิมไวไมแปลงเปน ชา ใหลง ตุ ปจจัย

หลังธาตุไดเลย โดยไมตองลง นา ปจจัย

ญา+ตุ =ญาตุ เพื่ออันรู, อ.อันอัน...รู



๖.หมวด คห ธาตุ

๑)ใหลง ณฺหา ปจจัยหลังธาตุ แตตองลบ ห ที่สุดธาตุและลง อิ 

อาคมหนา ตุ ปจจัย เชน

คห+ณฺหา+อิ+ตุ =คณฺหิตุ เพื่ออันถือ, อ.อันอัน...ถือ

อุ+คห+ณฺหา+อิ+ตุ =อุคฺคณฺหิตุ เพื่ออันเรียน, อ.อันอัน...เรียน

๒)ไมตองลง ณฺหา ปจจัยใหคงรูปเดิมของธาตุไว และลง อิ อาคม

หนา ตุ ปจจัย สวน อิ อาคมใหแปลงเปน เอ บางก็ได เชน

คห+อิ+ตุ =คหิตุ เพื่ออันจับ, อ.อันอัน...จับ

คห+อิ+ตุ =คเหตุ เพื่ออันจับ, อ.อันอัน...จับ



๗.หมวด กร ธาตุ

๑)ไมตองลงปจจัยประจําหมวดธาตุ ใหลบสระที่สุดธาตุแลวลง อิ 

อาคมหนา ตุ ปจจัย เชน

ตน+อิ+ตุ =ตนิตุ เพื่ออันแผไป, อ.อันอัน...แผไป

กร+อิ+ตุ =กริตุ เพื่ออันทํา, อ.อันอัน...ทํา

ชาคร+อิ+ตุ =ชาคริตุ เพื่ออันตื่น, อ.อันอัน...ตื่น

๒)เฉพาะ กร ธาตุใหแปลง กร เปน กา แลวลงอาคมหนา ตุ ปจจัย เชน

กร+ตุ =กาตุ เพื่ออันทํา, อ.อันอัน...ทํา



๗.หมวด จุร ธาตุ

๑)ใหลงปจจัยประจําหมวดธาตุดวย ถาลง เณ ปจจัยไมตองลง อิ 

อาคมหนา ตุ ปจจัย และตองพฤทธิ์สระตนธาตุเหมือนกับอาขยาต เชน

วร+เณ+ตุ =วาเรตุ เพื่ออันหาม, อ.อันอัน...หาม

ทิส+เณ+ตุ =เทเสตุ เพื่ออันแสดง, อ.อันอัน...แสดง

จุร+เณ+ตุ =โจเรตุ เพื่ออันลัก, อ.อันอัน...ลัก

๒)ใหลงปจจัยประจําหมวดธาตุดวย ถาลง ณย ปจจัยตองลง อิ 

อาคมหนา ตุ ปจจัย และตองพฤทธิ์สระตนธาตุเหมือนกับอาขยาต เชน

วร+ณย+อิ+ตุ =วารยิตุ เพื่ออันหาม, อ.อันอัน...หาม



การประกอบ ตุ ปจจัยเปนเหตุกัตตุวาจก

ตุ ปจจัยนอกจากเปนกัตตุวาจกแลวยังใชเปนเหตุกัตตุวาจกไดดวยโดย

จะตองลงปจจัยในเหตุกัตตุวาจกกอนลง ตุ ปจจัย มีวิธีการแปล ๒ อยาง คือ

๑)แปลวา “อ.อันอัน...ยัง...ให” เชน

มยา อิมสฺมึ ฐาเน สาลํ กาเรตุ วฏฏติ.

อ.อันอันเรา ยังบุคคล ใหกระทํา ซึ่งศาลา ในที่นี้ ยอมควร.

๒)แปลวา “เพื่ออันยัง...ให” เชน

เสฏฐี อตฺตโน ปุตฺเต ธมฺมํ สิกฺขาเปตุ สกฺกุณาติ.

อ.เศรษฐี ยอมอาจ เพื่ออันยังบุตร ท. ของตน ใหศึกษา ซึ่งธรรม.



๑)เอกสระธาตุที่เปนสระ อา, อิ, อี ใหลง ณาเป, ณาปย ปจจัย เชน

ทา+ณาเป+ตุ =ทาเปตุ เพื่ออันยัง...ใหถวาย

ชิ+ณาเป+ตุ =ชยาเปตุ เพื่ออันยัง...ใหชนะ

นี+ณาปย+อิ+ตุ =นยาเปตุ เพื่ออันยัง...ใหนําไป

๒)เอกสระธาตุที่เปนสระ อุ, อู ใหลง เณ, ณย ปจจัย เชน

 สุ+เณ+ตุ =สาเวตุ เพื่ออันยัง...ใหฟง

จุ+เณ+ตุ =จาเวตุ เพื่ออันยัง...ใหเคลื่อน

ภู+ณย+อิ+ตุ =ภาวยิตุ เพื่ออันยัง...ใหเจริญ

เมื่อลง เณ, ณาเป ปจจัยไมตองลง อิ อาคม 



๓)อเนกสระธาตุ (เวนหมวด จุร ธาตุ) ใหลงปจจัยในเหตุกัตตุวาจกไดทั้ง 

๔ ตัว

มร+เณ+ตุ =มาเรตุ เพื่ออันยัง...ใหตาย

รุธ+ณย+อิ+ตุ =โรธยิตุ เพื่ออันยัง...ใหปด

พุธ+ณาเป+ตุ =โพธาเปตุ เพื่ออันยัง...ใหรู

กร+ณาปย+อิ+ตุ =การาปยิตุ เพื่ออันยัง...ใหทํา

๔)อเนกสระธาตุในหมวด จุร ธาตุใหลงเฉพาะ ณาเป, ณาปย ปจจัย

จุร+ณาเป+ตุ =โจราเปตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหลัก

ปุส+ณาปย+อิ+ตุ =โปสาปยิตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหเลี้ยง



๕)หมวด รุธ ธาตุจะลงนิคคหิตอาคมหรือไมก็ได ถาลงนิคคหิตอาคมไม

ตองพฤทธิ์สระตนธาตุ เชน

รุธ+ณาเป+ตุ =รุนฺธาเปตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหปด

ภุช+ณาปย+อิ+ตุ =ภฺุชาปยิตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหกิน

๖)หมวด ทิว ธาตุจะลง ย ปจจัยดวยหรือไมก็ได

พุธ+ย+ณาเป+ตุ =พุชฺฌาเปตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหรู

วิธ+ย+ณาปย+อิ+ตุ =วิชฺฌาปยิตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหแทง

วิ+นส+ย+ณาเป+ตุ =วินสฺสาเปตุ อ.อันอัน...ยัง...ใหฉิบหาย


