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การประกอบ มาน ปจัจยั เป็นกมัมวาจก
โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นกมัมวาจก



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก
มาน ปจัจยั ที่ประกอบเป็นกมัมวาจกมีหลกัการ ดงันี้

๑)ธาตทุี่ใชป้ระกอบเป็นกริยิาตอ้งเป็นสกมัมธาตเุท่านั้น
อเนกสระธาตุ :ปจ, อกิขฺ, ลภ, รุธ, มจุ, ภชุ, ภทิ, ลมิ, พธุ, รช, กร, ปสุ
เอกสระธาตุ :ทา, คา, ญา, วา, สา, ปา, หา, ส,ุ ว,ุ นี, ก,ี ชิ, ธุ, จ,ิ ล,ุ ผุ

๒)ลง ย ปจัจยักบั อ ิอาคมหนา้ ย หลงัอเนกสระธาต ุสว่นเอกสระธาตลุง ย 
ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิอาคม

๓)ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๖ หมวด คอื ภ,ู รุธ, ส,ุ ก,ี คห, ตน
๔)ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๒ หมวด คอื ทวิ (ย) และ จุร (เณ)



มาน ปจัจยั

สกมัม. อยิ

ย, เณ+อยิ

มาน วภิตัตนิาม

องคป์ระกอบของกมัมวาจก



วธิกีารประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก
มาน ปจัจยัที่เป็นกมัมวาจกมีรายละเอยีดที่ควรทราบเป็นกรณีพเิศษ

เฉพาะธาตบุางตวัและเฉพาะธาตบุางหมวด ดงัต่อไปนี้:-
๑)เอกสระธาตทุี่เป็น อา ใหแ้ปลง อา เป็น อ ีแลว้ลง ย ปจัจยัไม่ตอ้ง

ลง อ ิอาคม
-ทา+ย+มาน+สิ =ทยีมาโน อนั...ใหอ้ยู่
-ปา+ย+มาน+สิ =ปียมาโน อนั...ดื่มอยู่

เมื่อแปลง อา เป็น อ ีแลว้ รสัสะกลบัเป็น อ ิไดแ้ต่ตอ้งซอ้น ยฺ
-ทา+ย+มาน+สิ =ทยิยฺมาโน อนั...ใหอ้ยู่



การแปลง อา เป็น อี นี้มีขอ้ยกเวน้ไม่ใชก้บั ญา ธาตุ เฉพาะธาตุนี้
เมื่อเป็นกมัมวาจกไม่ว่าจะเป็นอาขยาตหรือกิริยากิตกก์็ตามจะคงรูปเดิม
ไวเ้สมอ

-ญา+ย+มาน+สิ =ญายมาโน อนั...รูอ้ยู่



๒)เอกสระธาตุที่เป็นสระ อ ิใหท้ีฆะ อ ิเป็น อ ีแลว้ลง ย ปจัจจยั ไม่
ตอ้งลง อ ิอาคม

-ชิ+ย+มาน+สิ =ชียมาโน อนั...ชนะอยู่
-จ+ิย+มาน+สิ =จยีมาโน อนั...ส ัง่สมอยู่
-ค+ิย+มาน+สิ =คยีมาโน อนั...ขบัรอ้งอยู่

ถา้ไม่ทฆีะใหซ้อ้น ย ฺเขา้มาหนา้ ย ปจัจยัอกี ๑ ตวั
-ชิ+ย+มาน+สิ =ชิยยฺมาโน อนั...ชนะอยู่
-จ+ิย+มาน+สิ =จยิยฺมาโน อนั...ส ัง่สมอยู่



๓)เอกสระธาตุที่เป็นสระ อี ใหล้ง ย ปจัจยัไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งลง อ ิ
อาคม เช่น 

-นี+ย+มาน+สิ =นียมาโน อนั...นําไปอยู่
ธาตุที่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ีมาแต่เดิม ใหร้สัสะกลบัเป็น อ ิได ้แต่ตอ้ง
ซอ้น ย ฺขา้งหนา้ ย ปจัจยัอกี ๑ ตวั

-นี+ย+มาน+สิ =นิยยฺมาโน อนั...นําไปอยู่



๔)ถา้เป็นธาตสุระเดียวลงทา้ยดว้ยสระ อ ุใหท้ฆีะเป็น อ ูแลว้ลง ย ปจัจยั
-ส+ุย+มาน+สิ =สูยมาโน อนั...ฟงัอยู่
-อภ+ิถ+ุย+มาน+สิ =อภถิยูมาโน อนั...ชมเชยอยู่

ถา้ไม่ทฆีะ อ ุเป็น อ ูใหซ้อ้น ย ฺเขา้มาหนา้ ย ปจัจยัอกี ๑ ตวั
-ส+ุย+มาน+สิ =สยุยฺมาโน อนั...ฟงัอยู่



๕)เอกสระธาตุที่เป็นสระ อู ใหล้ง ย ปจัจยัไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งลง อ ิ
อาคม เช่น 

-อภ+ิภ+ูย+มาน+สิ   =อภภิยูมาโน อนั...ครอบงาํอยู่
-อนุ+ภ+ูย+มาน+สิ   =อนุภยูมาโน อนั...เสวยอยู่

ธาตุที่ลงทา้ยดว้ยสระ อู มาแต่เดิม ใหร้สัสะกลบัเป็น อ ุได ้แต่ตอ้ง
ซอ้น ย ฺขา้งหนา้ ย ปจัจยัอกี ๑ ตวั

-อภ+ิภ+ูย+มาน+สิ   =อภภิยุยฺมาโน อนั...ครอบงาํอยู่
-อนุ+ภ+ูย+มาน+สิ   =อนุภยุยฺมาโน อนั...เสวยอยู่



๖)อเนกสระธาต ุ(๒ พยางคข์ึ้นไป) ลง อ ิอาคม กบั ย ปจัจยั
๑. ปจ+อยิ+มาน+สิ =ปจยิมาโน อนั...หงุอยู่
๒. ลภ+อยิ+มาน+สิ =ลภยิมาโน อนั...ไดอ้ยู่
๓. อกิขฺ+อยิ+มาน+สิ   =อกิขฺิยมาโน  อนั...เหน็อยู่
๔. ขาท+อยิ+มาน+สิ   =ขาทยิมาโน  อนั...เคี้ยวกนิอยู่
๕. ยาจ+อยิ+มาน+สิ   =ยาจยิมาโน  อนั...ขออยู่
๖. หร+อยิ+มาน+สิ =หรยิมาโน อนั...นําไปอยู่
๗. ภาส+อยิ+มาน+สิ   =ภาสยิมาโน อนั...กลา่วอยู่
๘. ภชฺชี+อยิ+มาน+สิ   =ภชฺชิยมาโน๑ อนั...คัว่อยู่



๑.ภชฺชิยมานา : คัว่อยู่
ตวัอย่าง :ภชฺชิยมานตลิปุมา. 

แปลว่า : เปรยีบดงังาอนับคุคลคัว่อยู่
(ที่มา : สทธฺมมฺปกาสนิี เลม่ ๑  ขอ้  ๑๒๔)

ตวัอย่าง :ยถา ตลิานํ ภชฺชิยมานานํ ปฏปฏายเนน เภโท ลกขฺียต.ิ 
(ที่มา : มูลปณฺณาสฏกีา ภาค ๑ ขอ้  ๑๒๕  หนา้  ๔๔๗)
แปลว่า : เหมือนการแตกสลายไปของเมล็ดงาที่ถูกบุคคลคัว่อยู่ บณัฑิต
ย่อมกาํหนดไดด้ว้ยการสง่เสยีงปฏะปฏะ (เสยีงงาไหม)้ 

ธาตุนี้มีขอ้วินิจฉัยแตกต่างกนัไปดงันี้ ธาตวตัถสงัคหปาฐนิสสยะว่าเป็น ภชฺชี 
ธาต,ุ ธาตปุปทปีิกา ว่าเป็น ภชฺช ธาต,ุ สทัทนีต ิว่าเป็น ภช ธาตุ



๗)เฉพาะธาตหุมวด “รุธฺ” ธาต ุใหล้งนิคคหติอาคมกลางธาตกุ่อนแลว้
แปลงเป็นพยญัชนะที่สุดวรรคของพยญัชนะที่สุดธาต ุแลว้ลง “อ”ิ อาคม 
หนา้ “ย” ปจัจยั กอ่นลง “มาน” ปจัจยั เช่น 

๑. รุธ+ํอยิ+มาน+สิ =รุนฺธยิมาโน อนั...ปิดอยู่
๒.ภชุํ+อยิ+มาน+สิ =ภญุชฺิยมาโน อนั...กนิอยู่
๓.มจุ+ํอยิ+มาน+สิ =มญุจฺยิมาโน อนั...ปลอ่ยอยู่
๔.ภทิ+ํอยิ+มาน+สิ =ภนิฺทยิมาโน อนั...ต่อยอยู่
๕.ลปิํ+อยิ+มาน+สิ =ลมิปฺิยมาโน อนั...ฉาบอยู่
๖. สจิ+ํอยิ+มาน+สิ =สญิจฺยิมาโน อนั...รดอยู่



๘)ธาตหุมวด “ทิวฺ” ธาตทุี่มีหลายพยางค ์ใหล้ง ย ปจัจยัประจาํหมวด
ธาตกุอ่นแลว้แปลง ย กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่แลว้จงึลง “อ”ิ อาคม หนา้ 
“ย” ปจัจยั กอ่นลง “มาน” ปจัจยั เช่น 

๑. สวิ+อยิ+มาน+สิ =สพิฺพยิมาโน อนั...เยบ็อยู่
๒. พธุ+อยิ+มาน+สิ =พชฺุฌยิมาโน อนั...ตรสัรูอ้ยู่
๓. วธิ+อยิ+มาน+สิ =วชิฺฌยิมาโน อนั...เจาะอยู่
๔. มสุ+อยิ+มาน+สิ =มสฺุสยิมาโน อนั...ลมือยู่
ธาตหุมวดนี้แปลกกว่าหมวดอืน่ คอืลงปจัจยัซํ้าซอ้นกนัถงึ ๒ ตวัคอื
ตวัแรกลง ย ในกตัตวุาจก ตวัที่ ๒ ลง ย ปจัจยัในกมัมวาจก



๙)ธาตหุมวด “คห” จะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ดไ้ม่ลงกไ็ด ้
๑. คห+ณฺหา+อยิ+มาน+สิ =คณฺหยิมาโน อนั...ถอืเอาอยู่
๒. นิ+คห+อยิ+มาน+สิ =นิคคฺหยิมาโน อนั...ข่มอยู่
๓. ป+คห+อยิ+มาน+สิ =ปคคฺหยิมาโน อนั...ยกย่องอยู่
๔. อ+คห+อยิ+มาน+สิ =อคุคฺหยิมาโน อนั...เรยีนอยู่

คห ธาตุ รูปกมัมวาจกโดยมากไม่ลงปจัจยัในหมวดธาตุ แต่ที่ลงปจัจยัประจาํ
หมวดธาตุนี้มีปรากฏบา้งเช่นใน ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จริยาปิฏกวณฺณนา (ปรมตฺถ
ทปีนี)  ขอ้  ๒๒๗   หนา้  ๒๐๒  ดงัขอ้ความว่า
 “เตน  จ  นานานเยห ิ ปรคิคฺณฺหยิมานสฺส  มรณสนฺตาสาภาโว”



๑๐)ธาตหุมวด จุร ธาต ุตอ้งลง เณ ปจัจยักอ่น แลว้พฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ที่มีเสยีงส ัน้เสมอ จากนั้นใหล้บ เณ ปจัจยัทิ้ งเสยี เช่น

๑. จุร+เณ+อยิ+มาน+สิ =โจรยิมาโน อนั...ลกัอยู่
๒. ทสิ+เณ+อยิ+มาน+สิ =เทสยิมาโน อนั...แสดงอยู่
๓. คปุ+เณ+อยิ+มาน+สิ =โคปิยมาโน อนั...คุม้ครองอยู่
๔. วร+เณ+อยิ+มาน+สิ =วารยิมาโน อนั...หา้มอยู่
๕. วจ+เณ+อยิ+มาน+สิ =วาจยิมาโน อนั...บอกอยู่
๖. ธร+เณ+อยิ+มาน+สิ =ธารยิมาโน อนั...ทรงไวอ้ยู่



๑๐)ลงหลงัธาตุมี ห เป็นที่สุด ถา้ไม่ลง อิ อาคมใหท้ําการสลบั
ตาํแหน่งกนัระหว่าง ห กบั ย กลายเป็น ยหฺ เช่น

๑. วห+ย+มาน+ส ิ =วยุหฺมาโน อนั...พดัไปอยู่
๒. ทห+ย+มาน+ส ิ =ฑยหฺมาโน อนั...ไหมอ้ยู่

=ทยหฺมาโน อนั...ไหมอ้ยู่
๓. ส+ํนห+ย+มาน+สิ =สนฺนยหฺมาโน อนั...ผูกอยู่
๔. ป+สห+ย+มาน+สิ =ปสยหฺมาโน อนั...ข่มขี่อยู่

วห ธาตุ เมื่อเป็นกมัมวาจก ใหแ้ปลงเป็น วหุ ได ้ดงันั้น “วหุ” จงึไม่
ไช่ธาตเุดิม แต่มาจากการแปลงรูปเฉพาะเมื่อเป็นกมัมวาจกเท่านั้น



๕.คห+ย+มาน+สิ =คยหฺมาโน อนั...จบัอยู่
๖.ลหิ+ย+มาน+สิ =ลยิหฺมาโน อนั...เลยีอยู่
๗.คหุ+ย+มาน+สิ =คยุหฺมาโน อนั...ซ่อนอยู่
๘.ว+ิสห+มาน+สิ =วสิยหฺมาโน อนั...ข่มอยู่



๑๑)ถา้เป็นอเนกสระธาตุไม่ว่าอยู่หมวดใดจะไม่ลง อ ิอาคมก็ได ้แต่
ตอ้งแปลง ย ปจัจยักบัที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่นตามกฎการแปลงของ ย 
ปจัจยัในกมัมวาจก (อาขยาต) เช่น

๑. ลภ+ย+มาน+ส ิ =ลพฺภมาโน อนั...ไดอ้ยู่
๒.ปจ+ย+มาน+ส ิ =ปจฺจมาโน อนั...หงุอยู่
๓. พธฺ+ย+มาน+ส ิ =พชฺฌมานา อนั...ผูกอยู่
๔. รุช+ย+มาน+ส ิ =รุชฺชมาโน อนั...เสยีดแทงอยู่
๕. อนุ+คม+ย+มาน+ส ิ =อนุคมมฺมาโน อนั...ตดิตามอยู่ 



ลงหลงัธาตุที่มีพยญัชนะที่สุดธาตุเป็นพยญัชนะ “วรรค จ” และ 
วรรค ต ใหแ้ปลงที่สดุธาตนุั้นกบั ย ปจัจยัเป็นพยญัชนะวรรค จ ลาํดบั
พยญัชนะตอ้งตรงกนัแลว้ซอ้นพยญัชนะสงัโยค
วรรค จ กบั ย วรรค ต กบั ย แปลงเป็นวรรค จ ซอ้นพยญัชนะสงัโยค

จ+ย
ฉ+ย
ช+ย
ฌ+ย
ญ+ย

ต+ย
ถ+ย
ท+ย
ธ+ย
น+ย

จ
ฉ
ช
ฌ
ญ

จฺจ
จฺฉ
ชฺช
ชฺฌ
ญญฺ



๑๒)ธาตุที่อยู่ในหมวด ทิว เมื่อลง ย  ปจัจยัในกตัตุวาจกแลว้แปลง
ที่สุดธาตุกบั ย ปจัจยัประจําหมวดธาตุเป็นพยญัชนะอื่นแลว้ตอ้งลง ย 
ปจัจยักบั อ ิอาคมหนา้ ย ดว้ยปรากฏในคมัภรีบ์าลดีงันี้

-พธฺุ+ย+อยิ+มาน+ส ิ =พชฺุฌยิมาโน อนั...ตรสัรูอ้ยู่ 
(ที่มา : เนตตฎิกีา ขอ้ ๒๕ หนา้ ๑๒๙)
-วธิฺ+ย+อยิ+มาน+ส ิ =วชิฺฌยิมาโน อนั...แทงอยู่
(ที่มา :ธรรมบทภาค ๔ หนา้ ๗๘)
-ว+ิสช+ย+อยิ+มาน+สิ =วสิชฺชิยมาโน อนั...แกอ้ยู่ 
(ที่มา : วสิทุธฺมิคคฺสวํณฺณนา มหาฏกีา (ปรมตถฺมญชฺสุา ๓)  ขอ้  ๑   หนา้  ๓ )



-ว+ิสช+ย+อยิ+มาน+สิ = วสิชฺชิยมานา อนั...แกอ้ยู่
(ที่มา :  มิลนิฺทปญหฺา  หนา้  ๑๙๘ )
-ปฏ+ิปท+ย+อยิ+มาน+สิ =ปฏปิชฺชิยมาโน อนั...ปฏบิตัอิยู่
(ที่มา : วนิยฏฐฺกถา (สมนฺตปาสาทกิา ๑) หนา้  ๑๓๕ )



สว่นธาตหุมวดอืน่นําที่สดุธาตมุาแปลงกบั ย ปจัจยัไดเ้ลย ไม่ตอ้ง อยิ 
ปจัจยัซํ้าก็สําเร็จเป็นกมัมวาจกได ้พึงสงัเกตระวงัไวด้ว้ย มีตวัอย่างที่
ปรากฏในคมัภรีบ์าลดีงันี้

-พธฺ+ย+มาน+สิ =พชฺฌมานา อนั...ผูกอยู่
พธฺ ธาต ุเป็นไปในความผูก อยู่ในหมวด จุร ธาตุ
 พชฺฌมานาเอว  ห ิ สมีา  ปมาณรหติ ํ ปเทส ํ น  โอตรต ิฯ
แทจ้ริง สีมาที่สงฆ์ผูกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงประเทศที่ ไม่ได ้

ประมาณ.
(ที่มา : สมนัตฯเลม่ ๓ หนา้ ๑๒๙)



ตวัอย่างการประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นกมัมวาจก



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ภ ูเป็นตวัอย่าง
ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อา

๑. นิ+ธา+ย+มาน+สิ =นิธยีมาโน อนั...ฝงัไวอ้ยู่
๒. ทา+ย+มาน+สิ =ทยีมาโน อนั...ใหอ้ยู่
๓. ปา+ย+มาน+สิ  =ปียมาโน อนั...ดื่มอยู่
๔. อปุ+ฐา+ย+มาน+สิ =อปุฏฐฺยิมาโน อนั...บาํรุงอยู่
๕. ธา+ย+มาน+สิ =ธยีมาโน อนั...ทรงไวอ้ยู่
๖. ป+หา+ย+มาน+สิ =ปหยีมาโน อนั...ละอยู่
๗. ป+หา+ย+มาน+สิ =ปหยิยฺมาโน อนั...ละอยู่



ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ิอี
นี+ย+มาน+สิ =นียมาโน อนั...นําไปอยู่
ค+ีย+มาน+สิ =คยีมาโน อนั...ขบัอยู่

ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ุอู
อนุ+ภ+ูย+มาน+สิ =อนุภยูมาโน อนั...เสวยอยู่
อภ+ิภ+ูย+มาน+สิ =อภภิยูมาโน อนั...ข่มขี่อยู่
อภ+ิถ+ูย+มาน+สิ =อภถิยูมาโน อนั...ชมเชยอยู่
ก+ุย+มาน+สิ =กูยมาโน อนั...รอ้งอยู่



รสัสะ อ ูเป็น อ ุแลว้ซอ้น  ย ฺ หนา้  ย  ปจัจยั
อนุ+ภ+ูย+มาน+สิ =อนุภยุยฺมาโน  อนั...เสวยอยู่
อภ+ิภ+ูย+มาน+สิ =อภภิยุยฺมาโน อนั...ข่มขี่อยู่
อภ+ิถ+ูย+มาน+สิ =อภถิยุยฺมาโน อนั...ชมเชยอยู่



ธาตมุี ห เป็นที่สดุ
ทหุ+อยิ+มาน+ส ิ =ทหุยิมาโน อนั...รดีอยู่
วห+อยิ+มาน+ส ิ =วหยิมาโน อนั...นําไปอยู่
ทห+อยิ+มาน+ส ิ =ทหยิมาโน อนั...ไหมอ้ยู่

ไม่ลง อ ิอาคม เอา ย เป็นไวห้นา้ หฺ
ทหุ+ย+มาน+สิ =ทยุหฺมาโน อนั...รดีอยู่
ทห+ย+มาน+ส ิ =ทยหฺมาโน อนั...ไหมอ้ยู่
วห+ย+มาน+สิ =วยุหฺมาโน อนั...พดัไปอยู่

วห แปลงเป็น วหุ ไดบ้า้งเมื่อเป็นกมัมวาจก (วหุ ธาตไุม่มี)



ธาตทุี่มี ๒ พยางคข์ึ้นไป
-ปจ+อยิ+มาน+สิ =ปจยิมาโน อนั...หงุอยู่
-ลภ+อยิ+มาน+ส ิ =ลภยิมาโน อนั...ไดอ้ยู่

ธาตทุี่มี ๒ พยางค ์แต่ไม่ลง อ ิอาคม ตอ้งแปลงที่สดุธาตกุบั ย ปจัจยั
-ปจ+ย+มาน+ส ิ =ปจฺจมาโน อนั...หงุอยู่
-ลภ+ย+มาน+ส ิ =ลพฺภมาโน  อนั...ไดอ้ยู่
-รช+ย+มาน+ส ิ =รชฺชมาโน อนั...ยอ้มอยู่
-ภช+อยิ+มาน+ส ิ =ภชฺชิยมาโน อนั...คัว่อยู่
-วจ>วจุ+ย+มาน+ส ิ =วจฺุจมาโน อนั...กลา่วอยู่



ธาตทุี่มีพยางคเ์ดียวลงทา้ยดว้ยสระ เอ
เฌ+ย+มาน+สิ =ฌายมาโน อนั...ไหมอ้ยู่ (ภาค ๒/๕๗, ๖๑)

เฌ ในหนังสอืธาตุปปทีปิการะบุว่า อยู่หมวด “ภู” เมื่อประกอบเป็นกิริยา
แปลง เอ ที่ เฌ เป็น อาย
มีขอ้สงัเกตว่า เฌ ธาตทุี่ลง มาน มีแต่รูปกมัมวาจกและเหตกุมัมวาจก 
ที่เป็นกตัตวุาจกเลี่ยงไปลง อนฺต แทนคอื ฌายนฺต (ไหมอ้ยู่)



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด ภ ูธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ทา ย มาน สิ ทยีมาโน อนั...ใหอ้ยู่
อนุ+ภู ย มาน สิ อนุภยูมาโน อนั...นําไปอยู่
ทห ย มาน สิ ฑยหฺมาโน อนั...ไหมอ้ยู่
ปี ย มาน สิ ปิยยฺมาโน อนั...ดื่มอยู่
ลภ อ+ิย มาน สิ ลพฺภมาโน อนั...ไดอ้ยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด รุธ เป็นตวัอย่าง
๑. รุธ+อยิ+มาน+สิ =รุนฺธยิมาโน อนั...ปิดอยู่
๒.มจุ+อยิ+มาน+สิ =มญุจฺยิมาโน อนั...ปลอ่ยอยู่
๓.ภชุ+อยิ+มาน+สิ =ภญุชฺิยมาโน อนั...กนิอยู่
๔.ลปิ+อยิ+มาน+สิ =ลมิปฺิยมาโน อนั...ฉาบอยู่
๕.สจิ+อยิ+มาน+สิ =สญิจฺยิมาโน อนั...รดอยู่
๖. ยชุ+อยิ+มาน+สิ =ยญุชฺิยมาโน อนั...ประกอบอยู่
๗.ฉิท+อยิ+มาน+สิ =ฉินฺทยิมาโน อนั...ตดัอยู่
๘.ส+ํมน+อยิ+มาน+สิ =สมมฺนฺนิยมาโน อนั...สมมตอิยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด รุธ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

รุธ อ+ิย มาน สิ รุนฺธยิมาโน อนั...ปิดอยู่
มจุ อ+ิย มาน สิ มญุจฺยิมาโน อนั...ปลอ่ยอยู่
ภชุ อ+ิย มาน สิ ภญุชฺิยมาโน อนั...กนิอยู่
ภทิ อ+ิย มาน สิ ภนิฺทยิมาโน อนั...ทาํลายอยู่
ว+ิลปุ อ+ิย มาน สิ วลิมุปฺิยมาโน อนั...แย่งอยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ทวิ เป็นตวัอย่าง
๑.พธุ+ย+อยิ+มาน+สิ =พชฺุฌยิมาโน อนั...ตรสัรูอ้ยู่
๒.วธิ+ย+อยิ+มาน+ส ิ =วชิฺฌยิมาโน อนั...แทงอยู่
๓.สวิ+ย+อยิ+มาน+ส ิ =สพิฺพยิมาโน อนั...เยบ็อยู่
๔.ค/ิคา+ย+มาน+ส ิ =คยีมาโน อนั...ขบัรอ้งอยู่
๕.ฆา+ย+มาน+ส ิ =ฆยีมาโน อนั...สูดดมอยู่
๖. ขี+ย+มาน+ส ิ =ขียมาโน อนั...ด่าอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด ทวิ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

สวิ อ+ิย มาน สิ สพิฺพยิมาโน อนั...เยบ็อยู่
พธุ อ+ิย มาน สิ พชฺุฌยิมาโน อนั...ตรสัรูอ้ยู่
วธิ อ+ิย มาน สิ วชิฺฌยิมาโน อนั...แทงอยู่
ฆา ย มาน สิ ฆยีมาโน อนั...ดมอยู่
คา ย มาน สิ คยีมาโน อนั...ขบัรอ้งอยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ส ุเป็นตวัอย่าง
ส+ิย+มาน+สิ =สยีมาโน อนั...ผูกอยู่
ส+ุย+มาน+สิ =สูยมาโน อนั...ฟงัอยู่
อา+ว+ุย+มาน+สิ =อาวูยมาโน อนั...รอ้ยอยู่

ซอ้น ย ฺหนา้ ย ปจัจยัอกี ๑ ตวั
ส+ิย+มาน+สิ =สยิยฺมาโน อนั...ผูกอยู่
ส+ุย+มาน+สิ =สยุยฺมาโน อนั...ฟงัอยู่
ว+ุย+มาน+สิ =อาวยุยฺมาโน อนั...รอ้ยอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด ส ุธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

สิ ย มาน สิ สยีมาโน อนั...ผูกอยู่
สุ ย มาน สิ สูยมาโน อนั...ฟงัอยู่
วุ ย มาน สิ วูยมาโน อนั...รอ้ยอยู่

อา+วุ ย มาน สิ อาวูยมาโน อนั...รอ้ยอยู่
สุ ย มาน สิ สยุยฺมาโน อนั...ฟงัอยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ก ีเป็นตวัอย่าง
๑. ชิ+ย+มาน+สิ =ชียมาโน อนั...ชนะอยู่
๒. จ+ิย+มาน+สิ =จยีมาโน อนั...ส ัง่สมอยู่
๓. นิ+มา+ย+มาน+สิ =นิมมฺียมาโน อนั...เนรมิตอยู่
๔. ก+ีย+มาน+สิ =กยีมาโน อนั...ซื้ออยู่
๕. ธุ+ย+มาน+สิ =ธูยมาโน อนั...กาํจดัอยู่
๖. ล+ุย+มาน+สิ =ลูยมาโน อนั...เกี่ยวอยู่
๗. ผ+ุย+มาน+สิ =ผูยมาโน อนั...โปรยอยู่
๘. มา+ย+มาน+สิ =มียมาโน อนั...นบัอยู่



๑. ชิ+ย+มาน+สิ =ชิยยฺมาโน อนั...ชนะอยู่
๒. จ+ิย+มาน+สิ =จยิยฺมาโน อนั...ส ัง่สมอยู่
๓. มา+ย+มาน+สิ =นิมมฺิยยฺมาโน อนั...เนรมิตอยู่
๔. ก+ีย+มาน+สิ =กยิยฺมาโน อนั...ซื้ออยู่
๕. ธุ+ย+มาน+สิ =ธุยยฺมาโน อนั...กาํจดัอยู่
๖. ล+ุย+มาน+สิ =ลยุยฺมาโน อนั...เกี่ยวอยู่
๗. ผ+ุย+มาน+สิ =ผยุยฺมาโน อนั...โปรยอยู่
๘. ญา+ย+มาน+สิ =ญายมาโน* อนั...รูอ้ยู่
ญา (รู)้ ธาตตุวันี้แปลกจากธาตทุี่มีสระ อา เป็นที่สดุตวัอืน่ๆ ตรงที่ไม่
แปลง อา เป็น อ ีคงใชรู้ป ญา แบบเดิม



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด ก ีธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

กี ย มาน สิ กยีมาโน อนั...ซื้ออยู่
ว+ิชิ ย มาน สิ วชิียมาโน อนั...ชนะอยู่
ญา ย มาน สิ ญายมาโน อนั...รูอ้ยู่
จิ ย มาน สิ จยีมาโน อนั...กอ่อยู่
ธุ ย มาน สิ ธุยยฺมาโน อนั...ขจดัอยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด คหฺ เป็นตวัอย่าง
๑. คห+อยิ+มาน+ส ิ =คหยิมาโน อนั...ถอืเอาอยู่
๒. อ+คห+อยิ+มาน+ส ิ =อคุคฺหยิมาโน อนั...เรยีนอยู่
๓. อนุ+คห+อยิ+มาน+ส ิ =อนุคคฺหยิมาโน อนั...อนุเคราะหอ์ยู่
๔. ส+ํคห+อยิ+มาน+ส ิ =สงฺคหยิมาโน อนั...สงเคราะหอ์ยู่
๕. ป+คห+อยิ+มาน+ส ิ =ปคคฺหยิมาโน อนั...ยกย่องอยู่
๖. ปร+ิคห+ณฺหา+อยิ+มาน+สิ =ปรคิคฺณฺหยิมาโน๑ อนั...ถอืเอาอยู่



๑.ปรคิคฺณฺหยิมาโน
คห ธาตุรูปกมัมวาจกที่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุดว้ยเช่นนี้ไม่เป็นที่

แพร่หลายนัก เห็นปรากฏอยู่แห่งเดียวใน ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จริยา
ปิฏกวณฺณนา (ปรมตถฺทปีนี) ขอ้ ๒๒๗ หนา้ ๒๐๒ จงึนํามาแสดงไว ้
 เตน จ นานานเยห ิปรคิคฺณฺหยิมานสฺส มรณสนฺตาสาภาโว



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด คห ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

คห อ+ิย มาน สิ คหยิมาโน อนั...ถอือยู่
ส+ํคห ณฺหา+อยิ มาน สิ สงฺคณฺหยิมาโน อนั...สงเคราะหอ์ยู่
ป+คห ณฺหา+อยิ มาน สิ ปคคฺณฺหยิมาโน อนั...ยกย่องอยู่
นิ+คห ณฺหา+อยิ มาน สิ นิคคฺณฺหยิมาโน อนั...ข่มอยู่
ว+ิคห อ+ิย มาน สิ วคิคฺหยิมาโน อนั...วเิคราะหอ์ยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ตนฺ เป็นตวัอย่าง
๑. กร+อยิ+มาน+ส ิ = กรยิมาโน อนั...กระทาํอยู่
๒. อปุ+กร+อยิ+มาน+ส ิ =อปุกรยิมาโน อนั...อปุการอยู่
๓. ปฏ+ิกร+อยิ+มาน+ส ิ =ปฏกิรยิมาโน อนั...ทาํกลบัคนือยู่
๔. อนุ+กร+อยิ+มาน+ส ิ =อนุกรยิมาโน อนั...ทาํตามอยู่
๕. อล+ํกร+อยิ+มาน+ส ิ =อลงฺกรยิมาโน อนั...ตกแต่งอยู่
๖. ปฏ+ิส+ํกร+อยิ+มาน+ส ิ =ปฏสิงฺขรยิมาโน อนั...ซ่อมอยู่
ธาตุหมวด ตน มีปรากฏไม่มากนัก โดยเฉพาะที่เป็นสกมัมธาตุที่
ปรากฏว่ามีใชม้ากในปกรณ์ทัง้หลายคอื กร ธาตเุท่านั้น



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด ตน ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

กร อ+ิย มาน สิ กรยิมาโน อนั...ทาํอยู่
ปฏ+ิกร อ+ิย มาน สิ ปฏกิรยิมาโน อนั...ทาํกลบัคนือยู่
อนุ+กร อ+ิย มาน สิ อนุกรยิมาโน อนั...ทาํตามอยู่
อล+ํกร อ+ิย มาน สิ อลงฺกรยิมาโน อนั...ตกแต่งอยู่
อปุ+กร อ+ิย มาน สิ อปุกรยิมาโน อนั...อปุการะอยู่



กมัมวาจก : แจกธาตหุมวด จุร เป็นตวัอย่าง
๑. จุร+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โจรยิมาโน อนั...ลกัอยู่
๒. คปุ+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โคปิยมาโน อนั...คุม้ครองอยู่
๓. ปาล+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =ปาลยิมาโน อนั...รกัษาอยู่
๔. ฆสุ+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โฆสยิมาโน อนั...ป่าวรอ้งอยู่
๕. ทสิ+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =เทสยิมาโน อนั...แสดงอยู่
๖. ทสิ+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =ทสฺสยิมาโน อนั...แสดงอยู่
๗. วร+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =วารยิมาโน อนั...หา้มอยู่
๘. คณ+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =คณิยมาโน อนั...นบัอยู่
๙. กถ+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =กถยิมาโน อนั...กลา่วอยู่



๑๐. วท+ีเณ+อยิ+มาน+ส ิ =วาทยิมาโน อนั...ไหวอ้ยู่
๑๑. ธาร+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =ธารยิมาโน อนั...ทรงไวอ้ยู่
๑๒. กาส+ุเณ+อยิ+มาน+ส ิ =ปกาสยิมาโน อนั...ประกาศอยู่
๑๓. รุป+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โรปิยมาโน อนั...ปลูกอยู่
๑๔. จุท+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โจทยิมาโน อนั...ทกัทว้งอยู่
๑๕. ขุส+เณ+อิย+มาน+สิ =ขุสิยมาโน อนั...ด่าอยู่
๑๖. วภ+ิเณ+อยิ+มาน+ส ิ =วมภฺยิมาโน อนั...ตวาดอยู่
๑๗. มาป+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =มาปิยมาโน อนั...สรา้งอยู่



สรุปการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นกมัมวาจก ในหมวด จุร ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

วที เณ+อยิ มาน สิ  วาทยิมาโน อนั...ไหวอ้ยู่
รุป เณ+อยิ มาน สิ  โรปิยมาโน อนั...ปลูกอยู่
จุท เณ+อยิ มาน สิ  โจทยิมาโน อนั...ทว้งอยู่
ทสิ เณ+อยิ มาน สิ  เทสยิมาโน อนั...แสดงอยู่
กถ เณ+อยิ มาน สิ  กถยิมาโน อนั...กลา่วอยู่


