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การประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก
โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ลกัษณะทัว่ไปของ มาน ปจัจยั
มาน ปจัจยั ว่าโดยกาลจดัเป็นปจัจุบนักาล แปลว่า...อยู่, เมื่อ... ใชเ้ป็น

กริยิาในระหว่างและเป็นบทขยายนามศพัทไ์ด ้เป็นได ้๓ ลงิคแ์จกวิภตัติ
คลอ้ยตามนามศพัทท์ี่ตนขยาย เป็นได ้๕ วาจก คอื
๑. กตัตวุาจก มีใชม้าก 
๒. กมัมวาจก มีใชน้อ้ย
๓. ภาววาจก ไม่มีใช ้(โบราณาจารยว์างหลกัไวแ้ต่ไม่นิยมใช)้
๔. เหตกุตัตวุาจก มีใชน้อ้ย
๕. เหตกุมัมวาจก มีใชน้อ้ย



ตวัอย่างกริยิากติกท์ี่ลง มาน ปจัจยัท ัง้ ๕ วาจก
๑. กตัตวุาจก : วาณิโช อาปณํ อาคจฺฉมาโน ภณฺฑ ํกนีิ.

  อ.พอ่คา้ มาอยู่ สูต่ลาด ซื้อแลว้ ซึ่งสนิคา้.
๒. กมัมวาจก : มาณโว เถรยิา วารยิมาโน น สณุิ.

  อ.มาณพ อนัพระเถร ีหา้มอยู่ ไม่ฟงัแลว้.
: สตถฺา ภกิขฺูห ิยาจยิมาโน อตตี ํอาหร.ิ
  อ.พระศาสดา อนัภกิษุ ท. วิงวอนอยู่ ทรงนํา มาแลว้ 
  ซึ่งเรื่องอนัลว่งไปแลว้.

๓. ภาววาจก : ไม่มีใชใ้นปกรณ์ทัง้หลาย



๔. เหตกุตัตวุาจก : ราชา ปาสาท ํการยมาโน ตตถฺ วส.ิ
  อ.พระราชา ยงันายช่าง ใหท้าํอยู่ ซึ่งปราสาท 

     ประทบัอยู่แลว้ ในปราสาทนั้น.
๕. เหตกุมัมวาจก : สูกโร สเีหน ปลาปิยมาโน อาวาเฏ ปตโิต.

  อ.สกุร อนัราชสหี ์ใหห้นีไปอยู่ ตกไปแลว้ ในบ่อ.
: อาจรโิย สสิฺเสห ิขมาปิยมาโน น ขมต.ิ
  อ.อาจารย ์อนัศิษย ์ท. ใหย้กโทษอยู่ ย่อมไม่ยกโทษ.



การแจก มาน ปจัจยัดว้ยวภิตัตนิามทัง้ ๓ ลงิค ์
---------------------------

มาน ปจัจยัที่เป็นปงุลงิค ์ แจกตาม อ การนัตใ์นปงุลงิค ์ปรุสิ
-ปรุโิส วหิาร ํคจฺฉมาโน.
-ปรุสิา วหิาร ํคจฺฉมานา.

มาน ปจัจยัที่เป็นอติถลีงิค ์ แจกตาม อา การนัตใ์นอติถลีงิค ์กญญฺา
-กญญฺา วหิาร ํคจฺฉมานา.
-กญญฺาโย วหิาร ํคจฺฉมานาโย.

มาน ปจัจยัที่นปงุสกลงิค ์ แจกตาม อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค ์กลุ



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจก



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก
มาน ปจัจยั ที่เป็นกตัตวุาจกมีหลกัการประกอบดงันี้

๑)ธาตทุี่นํามาประกอบกริยิาเป็นสกมัมธาตกุไ็ดอ้กมัมธาตกุไ็ด ้
สกมัมธาตุ :คห, ญา, นี, ชิ, ส,ุ ปจ, ลภ, หร, กร
อกมัมธาตุ :คม, ฐา, วส, ส,ี มร, ขี, ชร, ภ,ู มิเล

๒)ใหล้งปจัจยัประจาํหมวดธาตดุว้ยทกุคร ัง้
๓)ลบสระที่ปจัจยัประจาํหมวดธาตทุิ้ งเสมอกอ่นลง มาน ปจัจยั
๔)ขยายนามศพัทใ์ดมีลงิคค์ลอ้ยตามนามศพัทอ์นันั้น



มาน ปจัจยั

สกมัม./อกมัม. มาน วภิตัตนิาม

องคป์ระกอบของกตัตวุาจก

ปจัจยัประจาํ
หมวดธาตุ



วธิกีารลงปจัจยัประจาํหมวดธาตหุนา้ มาน ปจัจยั
มาน ปจัจยัเมื่อเป็นกตัตุวาจกมีรายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกบัการลง

ปจัจยัประจาํหมวดธาตแุต่ละหมวด ดงัต่อไปนี้:-
๑.หนา้ มาน ปจัจยัตอ้งเป็นสระเสยีงส ัน้เท่านั้น หา้มลงสระเสยีงยาวหรอืคง

สระเสยีงยาวไวห้นา้ มาน ปจัจยัเด็ดขาด  
ตามปกติหนา้ มาน ปจัจยัจะตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุท ัง้ ๑๐ ตวัสระ

เสยีงยาวดงักล่าวนี้กค็ือสระที่ติดมากบัปจัจยันัน่เอง เมื่อลงแลว้ตอ้งลบ รสัสะ 
หรอืแปลงใหเ้ป็นสระเสยีงส ัน้เสมอ



๒.ขัน้ตอนการลงปจัจยัประจาํหมวดธาตใุนแต่ละหมวดมีดงันี้
-อ คงรูปเดิม
-เอ ใหใ้ช ้อ แทน (เพราะ เอ แปลงมาจาก อ นัน่เอง)
-ย ใหแ้ปลงเป็นอย่างอืน่ หรอืคงรูปไว ้
-ณุ คงรูปหรอืแปลงเป็น ณ
-ณา รสัสะ อา เป็น อ เหลอื ณ
-นา รสัสะ อา เป็น อ เหลอื น
-ณฺหา รสัสะ อา เป็น อ เหลอื ณฺห
-โอ ลบทิ้ง เวน้แต่ลงกบั กร  ธาตแุปลง โอ เป็น อ ุบา้งแปลง อ ุเป็น พ บา้ง
-เณ ใหล้บทิ้งหรอืใหใ้ช ้ ณย  แทน 



วธิกีารประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจก



๑.ธาตใุนหมวด ภ ูธาตมุีขัน้ตอนการประกอบรูปกริยิาดงัต่อไปนี้
ธาตสุระเดียวลงทา้ยดว้ยสระ อ,ุ อ ูใหแ้ปลง อ ุอ ูเป็น ว 

-ภ+ูอ+มาน+สิ =ภวมาโน เป็นอยู่, มีอยู่
-จุ+อ+มาน+สิ =จวมาโน เคลื่อนอยู่
-ก+ุอ+มาน+สิ =กวมาโน รอ้งอยู่, ขบัรอ้งอยู่

ธาตสุระเดียวลงทา้ยดว้ยสระ อ,ิ อ ีใหแ้ปลง อ ิอ ีเป็น ย
-ส+ีอ+มาน+สิ =สยมาโน นอนอยู่

ธาตสุระเดียวลงทา้ยดว้ยสระ เอ ใหแ้ปลง เอ เป็น อาย
-เฌ+อ+มาน+สิ =ฌายมาโน เพง่อยู่



ธาตสุระเดียวที่ลงทา้ยดว้ยสระ อา ใหท้าํเทวภาวะ
-ทา>ทท+อ+มาน+สิ =ททมาโน ใหอ้ยู่
-นิ+ธา>ทห+อ+มาน+สิ =นิทหมาโน ฝงัอยู่
-ว+ิหา>ชห+อ+มาน+ส ิ =วชิหมาโน ละอยู่

ธาตสุระเดียวที่ลงทา้ยดว้ยสระ อา ใหแ้ปลง อา เป็น อาย
-ขา+มาน+ส ิ =ขายมาโน ปรากฏอยู่, กลา่วอยู่, เรยีกอยู่

ธาตสุระหลายพยางคล์งลบสระที่พยางคห์ลงักอ่นลง มาน
-ภชฺชี+อ+มาน+ส ิ =ภชฺชมาโน คัว่อยู่
-ปจ+อ+มาน+ส ิ =ปจมาโน หงุอยู่



๒)ธาตใุหห้มวด รุธ ใหล้งนิคคหติอาคมที่กลางธาต ุแลว้แปลงนิคคหติ
เป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตุ

-มจุ+ํอ+มาน+สิ =มญุจฺมาโน ปลอ่ยอยู่ แปลง  เป็น ญฺ
-รุธ+ํอ+มาน+สิ =รุนฺธมาโน   ปิดอยู่ แปลง  เป็น นฺ
-ลปิํ+อ+มาน+สิ =ลมิปฺมาโน   ฉายอยู่ แปลง  เป็น มฺ

นอกจากนี้ยงัมีธาตหุมวดอืน่ที่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ิกใ็หล้งนิคคหติก่อน
ดว้ยเช่นกนั มีวธิแีปลงเช่นเดียวกบัหมวด รุธ ธาตุ

-ผท+ิอ+มาน+สิ =ผนฺทมาโน ดิ้นรนอยู่ แปลง  เป็น นฺ
-จุพ+ิอ+มาน+สิ =จุมพฺมาโน จูบอยู่ แปลง  เป็น นฺ



๓)ธาตุหมวด ทิว ธาตุ ที่ลงทา้ยดว้ยพยญัชนะใหแ้ปลง ย ปจัจยักบั
ที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่(เหมือนอาขยาต)

๑. มจุ+ย+มาน+สิ   =มจฺุจมาโน พน้อยู่ แปลง จ กบั ย เป็น จฺจ
๒. รช+ย+อนฺต+สิ =รชฺชมาโน กาํหนดัอยู่ แปลง ช กบั ย เป็น ชฺช
๓. นต+ย+อนฺต+สิ =นจฺจมาโน ฟ้อนอยู่ แปลง ต กบั ย เป็น จฺจ
๔. ภทิ+ย+มาน+สิ   =ภชิฺชมาโน แตกอยู่ แปลง ชฺ กบั ย เป็น ชฺช
๕.พธุ+ย+มาน+สิ   =พชฺุฌมาโน รูอ้ยู่ แปลง ธ กบั ย เป็น ชฺฌ
๖. มน+ย+มาน+สิ   =มญญฺมาโน สาํคญัอยู่ แปลง นฺ กบั ย เป็น ญญฺ
๗.กปุ+ย+มาน+สิ   =กปุปฺมาโน โกรธอยู่ แปลง ป ฺกบั ย เป็น ปปฺ



๘. ลภุ+ย+มาน+สิ   =ลพฺุภมาโน โลภอยู่ แปลง ภ กบั ย เป็น พฺภ
๙. สม+ย+มาน+สิ =สมมฺมาโน สงบอยู่ แปลง ม กบั ย เป็น มมฺ
๑๐.ทวิ+ฺย+มาน+สิ =ทพิฺพมาโน เลน่อยู่ แปลง ว กบั ย เป็น พฺพ
๑๑.มสุ+ย+มาน+สิ =มสฺุสมาโน ลมือยู่ แปลง ส กบั ย เป็น สฺส
๑๒. มหุ+ย+มาน+สิ =มยุหฺมาโน หลงอยู่ แปลง ห กบั ย เป็น ยหฺ

เฉพาะ ชน ธาต ุเมื่อแปลงเป็น ชา แลว้ลง ย ปจัจยัไดเ้ลย
-ชน>ชา+ย+มาน+ส ิ =ชายมาโน เกดิอยู่

ถา้ธาตมุีพยางคเ์ดียวไม่ว่าเป็นสระใดใหค้ง ย ปจัจยัไว ้
-ขี+ย+มาน+สิ   =ขียมาโน สิ้นไปอยู่



๔)ณุ, ณา, อณุา, นา, ณฺหา ปจัจยัในหมวด สุ, กี, คห ใหล้บสระ อ, 
อา ที่ปจัจยัทิ้ งกอ่นลง มาน ปจัจยัเสมอ 

-ส+ุณา+มาน+สิ =สณุมาโน ฟงัอยู่ ลบ  อา  ที่  ณา  ปจัจยั  
-ก+ีนา+มาน+สิ =กนีมาโน ซื้ออยู่ ลบ  อา  ที่  นา  ปจัจยั
-ป+อป+อณุา+มาน+สิ =ปาปณุมาโน บรรลอุยู่ ลบ อา  ที่  อณุา  ปจัจยั
-คหฺ+ณฺหา+มาน+สิ =คณฺหมาโน รบัอยู่ ลบ  อา  ที่  ณฺหา  ปจัจยั



๕)ธาตุหมวด ตน ลง โอ ปจัจยัแลว้ลบทิ้ ง เฉพาะที่ลงกบั กร ธาตุมกั
แปลง โอ เป็น อ ุหรอืแปลง โอ เป็น ว แลว้แปลง ว เป็น พ

-ชาคร+โอ+มาน+สิ =ชาครมาโน ตื่นอยู่
-สกกฺ+โอ+มาน+สิ =สกโฺกนฺโต อาจอยู่
-กร+โอ+มาน+สิ =กรุุมาโน ทาํอยู่ แปลง  โอ  เป็น  อ ุ(มีใชม้าก)

=กรมาโน ทาํอยู่ (มีใชน้อ้ย)
=กพฺุพมาโน ทาํอยู่

กพฺุพ มาจากแปลง โอ เป็น ว แลว้แปลง ว เป็น  พ แลว้ซอ้น พฺ มาอกี ๑ ตวั



๖)เฉพาะหมวด จุร ธาต ุแมม้ีปจัจยัประจาํหมวด ๒ ตวั แต่ใหล้ง ณย 
ปจัจยัเท่านั้นจะลงตามอาํเภอใจไม่ได ้และตอ้งพฤทธิ์ตน้ธาตุเหมือนใน
อาขยาต คอืพฤทธิ์ อ เป็น อา, อ ุเป็น โอ, อ ิเป็น เอ

-จุร+ณย+มาน+สิ =โจรยมาโน ลกัอยู่ พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ
-คปุ+ณย+มาน+สิ =โคปยมาโน คุม้ครองอยู่ พฤทธิ์ อ ุเป็น โอ
-อภ+ิวท+ีณย+มาน+สิ =อภวิาทยมาโน ไหวอ้ยู่ พฤทธิ์ อ เป็น อา
-จติ+ณย+มาน+สิ =เจตยมาโน จงใจอยู่ พฤทธิ์ อ ิเป็น เอ



ตวัอย่างการประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจก



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ภ ูเป็นตวัอย่าง
๑. ภ+ูอ+มาน+สิ    =ภวมาโน เป็นอยู่
๒. ส+ีอ+มาน+ส ิ    =สยมาโน นอนอยู่
๓. มรฺ+อ+มาน+ส ิ   =มรมาโน ตายอยู่
๔. ปจฺ+อ+มาน+ส ิ    =ปจมาโน หงุอยู่
๕. ภ>ีภาย+อ+มาน+สิ =ภายมาโน กลวัอยู่
๖. ทา+อ+มาน+ส ิ    =ททมาโน ใหอ้ยู่
๗. ปร+ิธา>ทหฺ+อ+มาน+ส ิ   =ปรทิหมาโน นุ่งหม่อยู่
๘. ว+ิหา>ชหฺ+อ+มาน+ส ิ    =วชิหมาโน ละอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยั เป็นกตัตวุาจกในหมวด ภ ูธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั

วภิตัตนิาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ภู อ มาน สิ ภวมาโน เป็นอยู่
ภ>ีภาย อ มาน สิ ภายมาโน กลวัอยู่
สี อ มาน สิ สยมาโน นอนอยู่
มร อ มาน สิ มรมาโน ตายอยู่
ปจ อ มาน สิ ปจมาโน หงุอยู่



ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั ย อาคมและ ย ปจัจยั
๑.เอกสระธาตลุงทา้ยดว้ยสระ อ ีแปลง อ ีเป็น อาย เมื่อมีสระอยู่หลงั
๒.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุที่เป็นเอกสระธาตลุง ย ปจัจยัแลว้คง ย ไว ้
๓.ธาตทุี่มีสระ เอ เป็นที่สุดใหแ้ปลง เอ เป็น อาย ดว้ยสูตรที่ว่า “ธาตูนํ 
เอการสฺส อายาเทโส โหต ิตยฺาทสี.ุ”
๔.ธาตทุี่มีสระ อา เป็นที่สดุเมื่อมีสระอยู่หลงัใหล้ง ย อาคมหลงัธาตดุว้ย
สูตรที่ว่า “มหาวุตฺตินา ปเร สเร อาทนฺตมฺหา กฺวจิ ยาคโม. (ใหล้ง ย 
อาคมทา้ยธาตุที่เป็น อา การนัตเ์พราะมีสระอยู่หลงัในบางที่ดว้ยมหา
สูตร)



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด รุธ เป็นตวัอย่าง
๑. รุธ+อ+มาน+สิ =รุนฺธมาโน ปิดอยู่
๒. มจุ+อ+มาน+สิ =มญุจฺมาโน ปลอ่ยอยู่
๓. ภชุ+อ+มาน+สิ =ภญุชฺมาโน กนิอยู่
๔. ลปิ+อ+มาน+สิ =ลมิปฺมาโน ฉาบอยู่
๕. สจิ+อ+มาน+สิ =สญิจฺมาโน รดอยู่
๖. ยชุ+อ+มาน+สิ =ยญุชฺมาโน ประกอบอยู่
๗. ฉิท+อ+มาน+สิ =ฉินฺทมาโน ตดัอยู่
๘. ส+ํมน+อ+มาน+สิ =สมมฺนฺนมาโน สมมตอิยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด รุธ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั

วภิตัตนิาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

รุธํ อ มาน สิ รุนฺธมาโน ปิดอยู่
มจุํ อ มาน สิ มญุจฺมาโน ปลอ่ยอยู่
ภชุํ อ มาน สิ ภญุชฺมาโน กนิอยู่
ลปิํ อ มาน สิ ลมิปฺมาโน ฉาบอยู่
ฉิทํ อ มาน สิ ฉินฺทมาโน ตดัอยู่



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ทวิ เป็นตวัอย่าง
๑. ทวิ+ฺย+มาน+ส ิ =ทพิฺพมาโน เลน่อยู่
๒. สวิ+ฺย+มาน+ส ิ =สพิฺพมาโน เยบ็อยู่
๓. พธฺุ+ย+มาน+ส ิ =พชฺุฌมาโน ตรสัรูอ้ยู่
๔. ขี+ย+มาน+ส ิ =ขียมาโน สิ้นไปอยู่
๕. มสฺุ+ย+มาน+ส ิ =มสฺุสมาโน ลมือยู่
๖. มหฺุ+ย+มาน+ส ิ =มยุหฺมาโน หลงอยู่
๗. รนฺช+ย+มาน+ส ิ =รชฺชมาโน กาํหนดัอยู่
๘. ป+มท+ฺย+มาน+ส ิ =ปมชฺชมาโน ประมาทอยู่
๙. ป+ญา+ย+มาน+ส ิ =ปญญฺายมาโน ปรากฏอยู่



๑๐. กธฺุ+ย+มาน+ส ิ =กชฺุฌมาโน โกรธอยู่
๑๑. ตป+ฺย+มาน+ส ิ =ตปปฺมาโน เดือดรอ้นอยู่
๑๒. กปุ+ย+มาน+ส ิ =กปุปฺมาโน โกรธอยู่
๑๓. ลปิ+ย+มาน+ส ิ =ลปิปฺมาโน ตดิอยู่
๑๔. สช+ย+มาน+ส ิ =สชฺชมาโน ขอ้งอยู่
๑๕. นฺหา+ย+มาน+ส ิ =นฺหายมาโน อาบอยู่
๑๖. นิ+ล+ีย+มาน+ส ิ =นิลยีมาโน เรน้อยู่
๑๗. ชน>ชา+ย+มาน+ส ิ =ชายมาโน เกดิอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด ทวิ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั

วภิตัตนิาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ทวิ ว+ย=พฺพ มาน สิ ทพิฺพมาโน เลน่อยู่
พธุ ธ+ย=ชฺฌ มาน สิ พชฺุฌมาโน ตรสัรูอ้ยู่
มหุ ห+ย=ยหฺ มาน สิ มยุหฺมาโน หลงอยู่
มสุ ส+ย=สฺส มาน สิ มสฺุสมาโน ลมือยู่
รช ช+ย=ชฺช มาน สิ รชฺชมาโน กาํหนดัอยู่



กปุ ป+ย=ปปฺ มาน สิ กปุปฺมาโน โกรธอยู่
สม ม+ย=มมฺ มาน สิ สมมฺมาโน สงบอยู่
มน น+ย=ญญฺ มาน สิ มญญฺมาโน เขา้ใจอยู่
วทิ ท+ย=ชฺช มาน สิ วชิฺชมาโน มีอยู่
ขี ย มาน สิ ขียมาโน สิ้นอยู่, ด่าอยู่
คา ย มาน สิ คายมาโน ขบัรอ้งอยู่
นฺหา ย มาน สิ นฺหายมาโน อาบอยู่
ฌา ย มาน สิ ฌายมาโน เพง่อยู่



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ส ุเป็นตวัอย่าง
๑. ส+ุณา+มาน+ส ิ =สณุมาโน ฟงัอยู่
๒. ส+ิณา+มาน+ส ิ =สณิมาโน ผูกอยู่
๓. ปร+ิย+อป+อณุา+มาน+ส ิ =ปรยิาปณุมาโน เลา่เรยีนอยู่
๔. อา+ว+ุณา+มาน+ส ิ   =อาวณุมาโน รอ้ยอยู่
๕. ป+ห+ิณา+มาน+ส ิ   =ปหณิมาโน สง่ไปอยู่
๖. อภ+ิสมภฺ+ุอณุา+มาน+ส ิ =อภสิมภฺณุมาโน สาํเรจ็อยู่
๗. สกกฺ+อณุา+มาน+ส ิ =สกกฺณุมาโน อาจอยู่
๘. ป+อป+อณุา+มาน+ส ิ =ปาปณุมาโน บรรลอุยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด ส ุธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั

วภิตัตนิาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

สุ ณา>ณ มาน สิ สณุมาโน ฟงัอยู่
สิ ณา>ณ มาน สิ สณิมาโน ผูกอยู่
สกกฺ อณุา>อณุ มาน สิ สกกฺณุมาโน อาจอยู่
อา+วุ ณา>ณ มาน สิ อาวณุมาโน รอ้ยอยู่
ป+หิ ณา>ณ มาน สิ ปหณิมาโน สง่ไปอยู่



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ก ีเป็นตวัอย่าง
๑. ก+ีนา+มาน+ส ิ =กณีมาโน ซื้ออยู่ (แปลง น เป็น ณ)
๒. ชิ+นา+มาน+ส ิ =ชินมาโน ชนะอยู่
๓. ธุ+นา+มาน+ส ิ =ธุนมาโน กาํจดัอยู่
๔. จ+ินา+มาน+ส ิ =จนิมาโน ส ัง่สมอยู่, กอ่อยู่
๕. ล+ุนา+มาน+ส ิ =ลนุมาโน เกี่ยวอยู่
๖. ญา>ชา+นา+มาน+ส ิ =ชานมาโน รูอ้ยู่
๗. โอ+ผ+ุนา+มาน+ส ิ =โอผนุมาโน โปรยอยู่



๘. นิ+ถ+ุนา+มาน+ส ิ =นิตถฺนุมาโน ทอดถอนอยู่
๙. อนุ+ถ+ุนา+มาน+ส ิ =อนุตถฺนุมาโน สะอื้นอยู่
๑๐. อภ+ิถ+ุนา+มาน+ส ิ =อภติถฺนุมาโน ชมเชยอยู่
๑๑. นิ+ฉิ+นา+มาน+สิ =นิจฺฉินมาโน ตดัสนิอยู่
๑๒. นิ+มา>มิ+นา+มาน+ส ิ =นิมมฺินมาโน เนรมิตอยู่
๑๓. มา>มิ+นา+มาน+ส ิ =มินมาโน นบัอยู่
๑๔. ว+ินิ+ฉิ+นา+มาน+ส ิ =วนิิจฺฉินมาโน วนิิจฉยัอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด ก ีธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั

วภิตัตนิาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

กี นา>ณา มาน สิ กณิมาโน ซื้ออยู่
ชิ นา มาน สิ ชินมาโน ชนะอยู่
จิ นา มาน สิ จนิมาโน ส ัง่สมอยู่

ญา>ชา นา มาน สิ ชานมาโน รูอ้ยู่
นิ+ถุ นา มาน สิ นิตถฺนุมาโน ทอดถอนอยู่



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด คหฺ เป็นตวัอย่าง
๑. ปร+ิคห+ณฺหา+มาน+สิ =ปรคิคฺณฺหมาโน กาํหนดเอาอยู่
๒. คห+ณฺหา+มาน+ส ิ =คณฺหมาโน ถอืเอาอยู่
๓. อ+ุ คห+ณฺหา+มาน+ส ิ =อคุคฺณฺหมาโน เรยีนอยู่
๔. นิ+คห+ณฺหา+มาน+ส ิ =นิคคฺณฺหมาโน ข่มอยู่
๕. ป+คห+ณฺหา+มาน+ส ิ =ปคคฺณฺหมาโน ยกย่องอยู่
๖. ส+ํคห+ณฺหา+มาน+ส ิ =สงฺคณฺหมาโน สงเคราะหอ์ยู่
๗. อนุ+คห+ณฺหา+มาน+ส ิ =อนุคคฺณฺหมาโน อนุเคราะหอ์ยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด คห ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ปร+ิคห ณฺหา มาน สิ ปรคิคฺณฺหมาโน กาํหนดเอาอยู่
อ+ุคห ณฺหา มาน สิ อคุคฺณฺหมาโน เรยีนอยู่
นิ+คห ณฺหา มาน สิ นิคคฺณฺหมาโน ข่มอยู่
ป+คห ณฺหา มาน สิ ปคคฺณฺหมาโน ยกย่องอยู่
ส+ํคห ณฺหา มาน สิ สงฺคณฺหมาโน สงเคราะหอ์ยู่



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ตน เป็นตวัอย่าง
๑. ตน+โอ+มาน+ส ิ =ตนมาโน แผ่ไปอยู่
๒. กร+โอ+มาน+ส ิ =กรุุมาโน ทาํอยู่
๓. สกกฺ+โอ+มาน+ส ิ =สกกฺมาโน อาจอยู่
๔. ชาคร+โอ+มาน+ส ิ =ชาครมาโน ตื่นอยู่
๕. มน+โอ+มาน+ส ิ =มนมาโน รูอ้ยู่
๖. ตณิ+โอ+มาน+ส ิ =ตณิมาโน กนิอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด ตน ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ตน โอ มาน สิ ตนมาโน แผ่ไปอยู่
กร โอ มาน สิ กรุุมาโน ทาํอยู่
สกกฺ โอ มาน สิ สกกฺมาโน อาจอยู่
ชาคร โอ มาน สิ ชาครมาโน ตื่นอยู่
ตณิ โอ มาน สิ ตณิมาโน กนิอยู่



กตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด จุร เป็นตวัอย่าง
๑. จุร+ณย+มาน+สิ =โจรยมาโน ลกัอยู่
๒. ตกกฺ+ณย+มาน+ส ิ =ตกกฺยมาโน ตรกึอยู่
๓. ลกขฺ+ณย+มาน+ส ิ =ลกขฺยมาโน กาํหนดอยู่
๔. มนฺต+ณย+มาน+ส ิ =จนิฺตยมาโน คดิอยู่
๕. ปาล+ณย+มาน+ส ิ =ปาลยมาโน รกัษาอยู่
๖. คปุ+ณย+มาน+ส ิ =โคปยมาโน คุม้ครองอยู่
๗. คณ+ณย+มาน+ส ิ =คณยมาโน นบัอยู่
๘. ฆฏ+ณย+มาน+ส ิ =ฆฏยมาโน : พยายามอยู่



ธาตใุนหมวด จุร ธาต ุบางตวัไม่ตอ้งพฤทธิ์ตน้ธาต ุเนื่องจากเป็น
ความนิยมทางภาษาที่มีมาแต่เดิม

๑. คณ+ณย+มาน+ส ิ =คณยมาโน นบัอยู่
๒. กถ+ณย+มาน+ส ิ =กถยมาโน กลา่วอยู่
๓. ฆฏ+ณย+มาน+ส ิ =ฆฏยมาโน พยายามอยู่
๔. ถก+ณย+มาน+ส ิ =ถกยมาโน ถากอยู่, ปิดอยู่
๕. ยป+ณย+มาน+ส ิ =ยปยมาโน เป็นไปอยู่
๖. ชฏ+ณย+มาน+ส ิ =ชฏยมาโน ถางอยู่
๗. ฐป+ณย+มาน+ส ิ =ฐปยมาโน ตัง้ไวอ้ยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกตัตวุาจก ในหมวด จุร ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั

วภิตัตนิาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

จุร ณย มาน สิ โจรยมาโน ลกัอยู่
จนิฺต ณย มาน สิ  จนิฺตยมาโน คดิอยู่
ปิส ณย มาน สิ  เปสยมาโน สง่ไปอยู่
ปห ณย มาน สิ  ปาหยมาโน สง่ไปอยู่
กถ ณย มาน สิ  กถยมาโน กลา่วอยู่


