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ลกัษณะของ อนฺต ปจัจยัในกริยิากติกท์ี่เป็นเหตกุตัตวุาจก
เหตกุตัตวุาจก คือ กริยิาที่บ่งว่าประธานเป็นผูใ้ชใ้หค้นอืน่กระทาํ ไม่ไดล้ง

มือกระทาํเอง 
อนฺต ปจัจยัแมเ้ป็นเหตุกตัตุวาจกก็ใชเ้ป็นกิริยาในระหว่างเท่านั้น ส่วน

อาขยาตใชเ้ป็นกริยิาคมุพากยไ์ด ้
เปรยีบเทยีบกริยิากติก ์อนฺต ปจัจยั ระหว่างเหตกุตัตวุาจกกบักตัตวุาจก

เหตกุตัตวุาจก บาลี : อาจรโิย สามเณร ํจวีร ํสพิฺพาเปนฺโต.
แปล : อ.อาจารย ์ยงัสามเณร ใหเ้ยบ็อยู่ ซึ่งจวีร.

กตัตวุาจก บาลี : อาจรโิย จวีร ํสพิฺพนฺโต.
แปล : อ.อาจารย ์เยบ็อยู่ ซึ่งจวีร



เหตกุตัตวุาจกบาลี : เสนาปต ิโยเธ โจร ํคาหาเปนฺโต.
แปล : อ.เสนาบดี ยงัทหาร ท. ใหจ้บัอยู่ ซึ่งโจร.

กตัตวุาจก บาลี : เสนาปต ิโจร ํคณฺหนฺโต.
แปล : อ.เสนาบดี จบัอยู่ ซึ่งโจร.

เหตกุตัตวุาจกบาลี : เสฏฐฺ ีสวุณฺณการ ํปสาธนํ การาเปนฺโต.
แปล :อ.เศรษฐ ียงันายช่าง ใหท้าํอยู่ ซึ่งเครื่องประดบั

กตัตวุาจก บาลี : เสฏฐฺ ีปสาธนํ กโรนฺโต.
แปล : อ.เศรษฐ ีกระทาํอยู่ ซึ่งเครื่องประดบั.



กิริยาเหตุกตัตุวาจกจะตอ้งแปลคู่กบับทการิตกมัมะคือคนสตัว ์
หรอืสิง่ของที่ถกูใชใ้หท้าํหรอืแสดงกริยิาอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบ
เป็นทตุยิาวภิตัต ิแปลว่า ยงั..... (ภาษาไทยแปลว่า ใช.้..) เช่น

-ใชช้าวนาใหห้ว่านพชื เท่ากบั กสก ํพชี วปาเปนฺโต.
-ใชส้ารถใีหข้บัรถ เท่ากบั กสก ํรถ ํปาชาเปนฺโต.
คาํว่า “ใชใ้หท้าํ” บางแห่งอาจถงึการช่วยกนัทาํกไ็ดภ้าษาบาลใีชค้าํว่า 

อญญฺมญญฺ ํแปลว่า ยงักนัและกนั กรณีนี้มกัจะละ อญญฺมญญฺ ํไว ้เช่น
มหาชโน สตตฺาห ํ(อญญฺมญญฺ)ํ ปณฺณสาล ํการาเปนฺโต.
อ.มหาชน ยงักนัและกนั ใหท้าํแลว้ ซึ่งบรรณศาลา.



ในทางวรรณคดีผูป้ระพนัธอ์าจละการติกมัมะ (ยงั...) ไวใ้นฐานที่
เขา้ใจบา้ง วางไวเ้ฉพาะสพัพนามบา้ง เป็นหนา้ที่ของผูแ้ปลตอ้งเติม
บทการติกรรมที่ขาดไปเขา้มาใหค้รบ เช่น

ทหรกาลโต ปฏฐาย หิ นํ (โฆสกํ) มาราเปนฺโตว เสฏฐี มาราเปตุ นาสกฺขิ.

จริงอยู อ.เศรษฐี ผูเมื่อ (ยังนายโฆสกะ) นั้น ใหตายเทียว ไมไดอาจ

แลว เพื่ออันใหตาย จําเดิม แตกาลแหงนายโฆสกะนั้นเปนหนุม

เอว สตฺถา อตฺตโน พุทฺธคุณ (พฺรหฺมาโน) ชานาเปนฺโต ธมฺม เทเสนฺโต 

สจฺจานิ ปกาเสสิ.

อ.พระศาสดา (ทรงยังพรหม ท.) ใหรูอยู ซึ่งพระพุทธคุณ ของ

พระองค เมื่อทรงแสดง ซึ่งธรรม ทรงประกาศแลว ซึ่งสัจจะ ท.



เหต
กุตั

ตวุ
าจก

๑) ประธาน (อ.) เป็นปฐมาวภิตัติ

๒) การติกมัมะ (ยงั...) เป็นทตุยิาวภิตัติ

๓) กริยิากติก ์(ให.้..) ลงการติปจัจยั

๔) อวตุตกมัมะ (ซึ่ง) เป็นทตุยิาวภิตัติ

ลาํดบัการแปลกริยิากติกท์ี่ลง อนฺต ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจก



โครงสรา้งประโยคที่มีกริยิาในระหว่างเป็นเหตกุตัตวุาจก (สกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

การติกมัมะ
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิากติก ์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   ราชา   ปรุเิส   มหาปาสาทํ   การาเปนฺโต.
๒.   เถโร   สามเณรํ   ปตตฺํ   โธวาเปนฺโต.
๓.   พทุโฺธ   สารปีตุตฺํ   ธมมฺํ   เทสาเปนฺโต.
๔.   เสฏฐฺี   กสกํ   ตณิานิ   เฉทาเปนฺโต.
๕.   ปิตา   เถรํ   มธุปายาสํ   โภเชนฺโต.
๖.   มาตา   ธตีรํ   โอทนํ   ปาจาเปนฺต.ี



คาํแปลประโยคที่มีกริยิาในระหว่างเป็นเหตกุตัตวุาจก 
(สกมัมกริยิา)

๑.อ.พระราชา ยงับรุุษ ท. ใหก้ระทาํอยู่ ซึ่งมหาปราสาท.
๒.อ.พระเถระ ยงัสามเณร ใหล้า้งอยู่ ซึ่งบาตร.
๓.อ.พระพทุธเจา้ ยงัพระสารบีตุร ใหแ้สดงอยู่ ซึ่งธรรม.
๔.อ.เศรษฐ ียงัชาวนา ใหต้ดัอยู่ ซึ่งหญา้ ท.
๕.อ.บดิา ยงัพระเถระ ใหฉ้นัอยู่ ซึ่งขา้วมธุปายาส
๖.อ.มารดา ยงัธดิา ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
กริยิาเหตกุตัตวุาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปล

ของกาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



โครงสรา้งประโยคที่มีกริยิาในระหวา่งเป็นเหตกุตัตวุาจก (ละการติกมัมะไว)้

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

การติกมัมะ
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   เสฏฐฺี (....................)   รุกขฺมูลํ   โสธาเปนฺโต.
๒.   มหาชโน (....................)   ปณฺณสาลํ   การาเปนฺโต.
๓.   ราชา (....................)   วาลกุํ   โอกริาเปนฺโต.
๔.   ขตตฺโิย (....................)   ธเช   อสฺุสาเปนฺโต.
๕.   ภกิขฺู (....................)   จวีรานิ   รชาเปนฺตา.
๖.   เถโร (....................)   พทุธฺมนฺตํ   สกิขฺาเปนฺโต.



คาํแปลประโยคที่มีกริยิาในระหว่างเป็นเหตกุตัตวุาจก
(ละการติกมัมะไว)้ 

๑.อ.เศรษฐ ี(ยงับคุคล) ใหช้ําระอยู่ ซึ่งโคนแหง่ตน้ไม.้
๒.อ.มหาชน (ยงักนัและกนั) ใหก้ระทาํอยู่ ซึ่งบรรณศาลา.
๓.อ.พระราชา (ยงับคุคล) ใหโ้ปรยอยู่ ซึ่งทราย.
๔.อ.กษตัรยิ ์(ยงับคุคล) ใหย้กขึ้นอยู่ ซึ่งธง ท.
๕.อ.ภกิษุ ท. (ยงักนัและกนั) ใหย้อ้มอยู่ ซึ่งจวีร ท.
๖)อ.พระเถระ (ยงับคุคล) ใหเ้รยีนอยู่ ซึ่งพทุธมนต.์
กริยิาเหตกุตัตวุาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปล

ของกาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



โครงสรา้งประโยคที่มีกริยิาในระหว่างเป็นเหตกุตัตวุาจก (อกมัมกริยิา)

ขอ้ เหตกุตัตา
(ประธาน)

การติกมัมะ
(ผูท้ี่ถกูใชใ้หท้าํ)

อวตุตกมัมะ 
(สิง่ที่ถกูทาํ)

กริยิาคมุพากย์
(ลงการติปจัจยั)

๑.   อปุาสโก   เถรํ -   นิสทีาเปนฺโต.
๒.   มาตา   ปตุตฺํ -   นิปชฺชาเปนฺต.ี
๓.   โจโร   มนุสฺเส -   กลิมาเปนฺโต.
๔.   ลทุทฺโก   สตเฺต -   มาราเปนฺโต.
๕.   มหาเมโฆ   วสฺสํ -   วสฺสาเปนฺโต.
๖.   โพธสิตโฺต   ปารมิโย -   ปรปิูราเปนฺโต.



คาํแปลประโยคที่มีกริยิาในระหว่างเป็นเหตกุตัตวุาจก
(อกมัมกริยิา)

๑.อ.อบุาสก ยงัพระเถระ ใหน้ัง่อยู่.
๒.อ.มารดา ยงับตุร ใหน้อนอยู่.
๓.อ.โจร ยงัมนุษย ์ท. ใหล้าํบากอยู่.
๔.อ.นายพราน ยงัสตัว ์ท. ใหต้ายอยู่.
๕.อ.มหาเมฆ ยงัฝน ใหต้กอยู่.
๖.อ.พระโพธสิตัว ์ยงับารมี ท. ใหเ้ตม็รอบอยู่.
กริยิาเหตกุตัตวุาจกทกุบทนอกจากแปลความหมายของธาตแุละบอกคาํแปล

ของกาลแลว้ ตอ้งเพิม่คาํว่า “ให.้..” เขา้ไปขา้งหนา้คาํแปลของธาตดุว้ย



หลกัการประกอบ อนฺต ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจก
อนฺต ปจัจยัที่เป็นเหตกุตัตวุาจกมีหลกัการ ๕ อย่าง คอื

๑. ธาตทุี่นํามาประกอบจะเป็นสกมัมธาตกุไ็ดอ้กมัมธาตกุไ็ด ้
๒. ใหล้งปจัจยัในเหตกุตัตวุาจกไดท้ ัง้ ๔ ตวั ตามลกัษณะของธาตุ
๓. หมวด ภ,ู รุธ, ส,ุ ตน, จุร ไม่นิยมลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ
๔. หมวด ทวิ, ก,ี คห จะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตหุรอืไม่ลงกไ็ด ้
๕. ขยายนามศพัทใ์ดมีลงิคว์จนะวภิตัตคิลอ้ยตามนามศพัทน์ั้น
เฉพาะหมวด สุ ธาตุเมื่อเป็นเหตุกตัตุวาจกลงปัจจยัประจําหมวดก็มี 

ตวัอย่างเช่น ปาปณุาเปตวฺา, สณุาปิโต แต่มีใชน้อ้ย



อนฺต ปจัจยั

สกมัม./อกมัม.

๒)ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตดุว้ย
   ย, นา, อณุา, ณฺหา+การติปจัจยั

อนฺต วภิตัตนิาม

องคป์ระกอบเมื่อเป็นเหตกุตัตวุาจก

๑)เณ ณย
๑)ณาเป ณาปย



หลกัการลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
หลงัธาตปุระเภทต่าง ๆ



๑.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา, อ,ิ อ ีใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ญา+ณาเป+อนฺต =ญาเปนฺโต ญา+ณาปย+อนฺต =ญาปยนฺโต ยัง...ใหรูอยู

ทา+ณาเป+อนฺต =ทาเปนฺโต ทา+ณาปย+อนฺต =ทาปยนฺโต ยัง...ใหใหอยู

ชิ+ณาเป+อนฺต =ชยาเปนฺโต ชิ+ณาปย+อนฺต =ชยาปยนฺโต ยัง...ใหชนะอยู

จ+ิณาเป+อนฺต =จายาเปนฺโต จ+ิณาปย+อนฺต =จายาปยนฺโต ยัง...ใหสัง่สมอยู

นี+ณาเป+อนฺต =นยาเปนฺโต นี+ณาปย+อนฺต =นยาปยนฺโต ยัง...ใหนําไปอยู

วี+ณาเป+อนฺต =วายาเปนฺโต วี+ณาปย+อนฺต =วายาปยนฺโต ยัง...ใหทออยู

คี+ณาเป+อนฺต =คายาเปนฺโต คี+ณาปย+อนฺต =คายาปยนฺโต ยงั...ใหข้บัรอ้งอยู่



ธาตพุยางคเ์ดียวเป็นสระ อา มีใชม้ากในวรรณคดีบาลี
๑. นิ+ธา+ณาปย+อนฺต+สิ =นิธาปยนฺโต ยงั...ใหฝ้งัไวอ้ยู่
๒. ทา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ทาปยนฺโต      ยงั...ใหถ้วายอยู่
๓. ปา+(ย)+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ปายาปยนฺโต ยงั...ใหด้ื่มอยู่
๔. อปุ+ฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =อปุฏฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๕. นิ+ฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =นิฏฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหส้าํเรจ็อยู่
๖. อ+ุฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =อฏุฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหล้กุขึ้นอยู่
๗. ส+ํอ+ุฐา+ณาปย+อนฺต+สิ =สมฏุฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ขึ้นอยู่
๘. ปต+ิฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ปตฏิฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่



๘. อธ+ิฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =อธฏิฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๙. ส+ํฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =สณฺฐาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๑๐. ส+ํนิ+ฐา+ณาปย+อนฺต+สิ =สนฺนิฏฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๑๑. ว+ิอว+ฐา+ณาปย+อนฺต+สิ =ววฏฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหต้ ัง้ลงอยู่
๑๒. ป+ฐา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ปฏฐฺาปยนฺโต ยงั...ใหเ้ริ่มต ัง้อยู่
๑๓. ปร+ิธา+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ปรธิาปยนฺโต ยงั...ใหฝ้ัง่อยู่
๑๔. ปา+ณย+อนฺต+ส ิ =ปายนฺต*ี ยงั...ใหด้ื่มอยู่
๑๕. ปา>ปาย+เณ+อนฺต+ส ิ =ปาเยนฺต*ี ยงั...ใหด้ื่มอยู่

รูป ปายนฺตี, ปาเยนฺตี นี้มีใชห้ลายแห่งในวรรณคดีบาล ี(ปา ธาตใุนความ
ดื่ม ยกเวน้ไม่นิยมลง ณาเป, ณาปย ตามกฎเกณฑท์ ัว่ไป)



๒.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อ ูใหล้ง เณ, ณย ปจัจยัเท่านั้น
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ส+ุเณ+อนฺต =สาเวนฺโต ส+ุณย+อนฺต =สาวยนฺโต ยัง...ใหฟงอยู

จุ+เณ+อนฺต =จาเวนฺโต จุ+ณย+อนฺต =จาวยนฺโต ยัง...ใหเคลื่อนอยู

ภ+ูเณ+อนฺต =ภาเวนฺโต ภ+ูณย+อนฺต =ภาวยนฺโต ยัง...ใหเจริญอยู

อย่างไรกต็าม สาํหรบัธาตบุางตวัแมเ้ป็นสระ อ,ุ อู กไ็ม่นิยมลง เณ, 
ณย ปจัจยั กลบัใช ้ณาเป, ณาปย แทน ตวัอย่างเช่น

ช ุธาต ุในความแลน่ไป :ชวาเปนฺโต ยงั...ใหแ้ลน่ไปแลว้
ล ุธาต ุในความเกี่ยว :ลวาเปนฺโต ยงั...ใหเ้กี่ยวแลว้



ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ุอ ูที่มีใชม้ากในวรรณคดีบาลี
๑. อนุ+ภ+ูณย+อนฺต+ส ิ =อนุภาวยนฺโต ยงั...ใหเ้สวยอยู่
๒. ว+ิภ+ูณย+อนฺต+ส ิ =วภิาวยนฺโต ยงั...ใหเ้จรญิอยู่
๓. อภ+ิภ+ูณย+อนฺต+ส ิ =อภภิาวยนฺโต ยงั...ใหข้่มขี่อยู่
๔. ส+ํภ+ูณย+อนฺต+ส ิ =สมภฺาวยนฺโต ยงั...ใหเ้จรญิอยู่



๓.อเนกสระธาต ุ(ยกเวน้หมวด จุร ธาต)ุ ลงการติปจัจยัไดท้ ัง้ ๔ ตวั
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

มร+เณ+อนฺต =มาเรนฺโต มร+ณย+อนฺต =มารยนฺโต ยัง...ใหตายอยู

รุธ+เณ+อนฺต =โรเธนฺโต รุธ+ณย+อนฺต =โรธยนฺโต ยัง...ใหปดอยู

พธุ+เณ+อนฺต =โพเธนฺโต พธุ+ณย+อนฺต =โพธยนฺโต ยัง...ใหรูอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ปจ+ณาเป+อนฺต =ปาจาเปนฺโต ปจ+ณาปย+อนฺต =ปาจาปยนฺโต ยัง...ใหหุงอยู

คห+ณาเป+อนฺต =คาหาเปนฺโต คห+ณาปย+อนฺต =คาหาปยนฺโต ยัง...ใหรับอยู

กร+ณาเป+อนฺต =การาเปนฺโต กร+ณาปย+อนฺต =การาปยนฺโต ยัง...ใหทําอยู



ธาตทุี่มี ๒ พยางคข์ึ้นไป
๑. วห+ณย+อนฺต+ส ิ =วาหยนฺโต   ยงั...ใหน้ําไปอยู่
๒. ลภ+ณย+อนฺต+ส ิ =ลาภยนฺโต   ยงั...ใหไ้ดอ้ยู่
๓. รช+ณย+ย+อนฺต+ส ิ =ราชยนฺโต   ยงั...ใหย้อ้มอยู่
๔. วจ+ณย+ย+อนฺต+ส ิ =วาจยนฺโต   ยงั...ใหก้ลา่วอยู่
๕. นิ+ขิป+ณาปย+อนฺต+ส ิ =นิกขฺิปาปยนฺโต ยงั...ใหข้วา้งอยู่
๖. กฬี+ณาปย+อนฺต+ส ิ =กฬีาปยนฺโต    ยงั...ใหเ้ลน่อยู่
๗. ขม+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ขมาปยนฺโต    ยงั...ใหย้กโทษอยู่
๘. ตป+ณาปย+อนฺต+ส ิ =ตาปยนฺโต    ยงั...ใหร้อ้นอยู่



๔.เฉพาะหมวด จุร ธาตใุหล้งเฉพาะ ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ฆสุ+ณาเป+อนฺต =โฆสาเปนฺโต ฆสุ+ณาปย+อนฺต =โฆสาปยนฺโต ยัง...ใหประกาศอยู

คปุ+ณาเป+อนฺต =โคปาเปนฺโต คปุ+ณาปย+อนฺต =โคปาปยนฺโต ยัง...ใหคุมครองอยู

ฉท+ณาเป+อนฺต =ฉาทาเปนฺโต ฉท+ณาปย+อนฺต =ฉาทาปยนฺโต ยัง...ใหมุงอยู

ธร+ณาเป+อนฺต =ธาราเปนฺโต ธร+ณาปย+อนฺต =ธาราปยนฺโต ยัง...ใหทรงจําอยู

ทสิ+ณาเป+อนฺต =เทสาเปนฺโต ทสิ+ณาปย+อนฺต =เทสาปยนฺโต ยัง...ใหแสดงอยู

ปิส+ณาเป+อนฺต =เปสาเปนฺโต ปิส+ณาปย+อนฺต =เปสาปยนฺโต ยัง...ใหสงไปอยู

กถ+ณาเป+อนฺต =กถาเปนฺโต กถ+ณาปย+อนฺต =กถาปยนฺโต ยัง...ใหกลาวอยู



วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
ในเหตกุตัตวุาจก



วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
เณ, ณย, ณาเป, ณาปย เป็นปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ คือมี ณฺ ติดตาม 

จงึมีวิธีการพฤทธิ์และขอ้หา้มในการพฤทธิ์สระตน้ธาตเุหมือน เณ, ณย 
ปจัจยัในหมวด จุร ธาตทุี่เรยีนมาแลว้

อย่างไรก็ตาม สาํหรบั เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัในเหตุกตัตุ
วาจกนี้มีรายละเอยีดบางอย่างที่แตกต่างจาก เณ, ณย ปจัจยัในหมวด 
จุร ธาตบุา้งเลก็นอ้ย มีหลกัการที่ควรทราบดงันี้....



วธิกีารพฤทธิ์ของ เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยั
๑.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อ,ุ อู พฤทธิ์ อ,ุ อู เป็น โอ แลว้แปลง โอ เป็น 
อาว (หา้มลง ณาเป, ณาปย ปจัจยั) เช่น

ส+ุเณ+อนฺต+สิ =สาเวนฺโต ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ส+ุณย+อนฺต+ส ิ =สาวยนฺโต ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ภ+ูเณ+อนฺต+ส ิ =ภาเวนฺโต  ยงั...ใหเ้จรญิอยู่
ภ+ูณย+อนฺต+ส ิ =ภาวยนฺโต ยงั...ใหเ้จรญิอยู่
จุ+เณ+อนฺต+ส ิ =จาเวนฺโต  ยงั...ใหเ้คลื่อนอยู่
จุ+ณย+อนฺต+ส ิ =จาวยนฺโต ยงั...ใหเ้คลื่อนอยู่

ยกเวน้ ช ุธาตแุละ ล ุธาตนุิยมลง ณาเป, ณาปย ปจัจยัดงักลา่วแลว้



๒.เอกสระธาตุเป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น อาย 
(หา้มลง เณ, ณย ปจัจยั) ดว้ยอาํนาจของ ณาเป, ณาปย ปจัจยันี้มีอาํนาจให ้
ทาํการรสัสะ อาย กลบัเป็น อย กไ็ด ้เช่น

ส+ิณาเป+อนฺต =สายาเปนฺโต รสัสะเป็น สยาเปนฺโต ยงั...ใหน้อนอยู่
ส+ิณาปย+อนฺต=สายาปยนฺโต รสัสะเป็น สยาปยนฺโต ยงั...ใหน้อนอยู่
ชิ+ณาเป+อนฺต =ชายาเปนฺโต รสัสะเป็น ชยาเปนฺโต ยงั...ใหช้นะอยู่
ชิ+ณาปย+อนฺต=ชายาปยนฺโต รสัสะเป็น ชยาปยนฺโต ยงั...ใหช้นะอยู่
นี+ณาเป+อนฺต =นายาเปนฺโต รสัสะเป็น นยาเปนฺโต ยงั...ใหน้ําไปอยู่
นี+ณาปย+อนฺต=นายาปยนฺโต รสัสะเป็น นยาปยนฺโต ยงั...ใหน้ําไปอยู่
ภ+ีณาเป+อนฺต =ภายาเปนฺโต รสัสะเป็น ภยาเปนฺโต ยงั...ใหก้ลวัอยู่



สําหรบัธาตุบางตวัที่มีอุปสคัอยู่หน้าจะไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตุก็ได ้
แต่ใหล้บสระตน้ธาตทุิ้ งแทน ตวัอย่างเช่น

อา+นี+ณาเป+อนฺต+สิ =อานาเปนฺโต ยงั...ใหน้ํามาอยู่
อ+ุส+ิณาเป+อนฺต+สิ =อสฺุสาเปนฺโต ยงั...ใหย้กขึ้นอยู่
ธาตุบางตวัพฤทธิ์ อี เป็น เอ เท่านั้นโดยไม่แปลง เอ เป็น อาย 

ตวัอย่างเช่น
ขี+ณาเป+อนฺต+สิ =เขเปนฺโต ยงั...ใหส้ิ้นไปอยู่



๓.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อา ใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยัเท่านั้น โดยไม่ตอ้ง
เปลี่ยนแปลงธาต ุ(หา้มลง เณ, ณย ปจัจยั) ตวัอย่างเช่น

ปร+ิหา+ณาเป+อนฺต =ปรหิาเปนฺโต ยงั...ย่อมใหเ้สือ่ม
ปฏ+ิวา+ณาเป+อนฺต =ปฏวิาเปนฺโต ยงั...ย่อมใหฟุ้้ งกลบั
นิ+ทา+ณาเป+อนฺต =นิททฺาเปนฺโต ยงั...ย่อมใหห้ลบั
นฺหา+ณาเป+อนฺต =นฺหาเปนฺโต ยงั...ย่อมใหอ้าบ



หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตขุองอเนกสระธาตุ
๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ุพฤทธ ์อ ุเป็น โอ (ลงไดท้กุปจัจยั)

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

รุธ+เณ+อนฺต =โรเธนฺโต รุธ+ณย+อนฺต =โรธยนฺโต ยัง...ใหปดอยู

มจุ+เณ+อนฺต =โมเจนฺโต มจุ+ณย+อนฺต =โมจยนฺโต ยัง...ใหปลอยอยู

ภชุ+เณ+อนฺต =โภเชนฺโต ภชุ+ณย+อนฺต =โภชยนฺโต ยงั...ใหกินอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

รุธ+ณาเป+อนฺต =โรธาเปนฺโต รุธ+ณาปย+อนฺต =โรธาปยนฺโต ยัง...ใหปดอยู

มจุ+ณาเป+อนฺต =โมจาเปนฺโต มจุ+ณาปย+อนฺต =โมจาปยนฺโต ยัง...ใหปลอยอยู



๒.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ ิพฤทธ ์อ ิเป็น เอ
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ฉิท+เณ+อนฺต =เฉเทนฺโต ฉิท+ณย+อนฺต =เฉทยนฺโต ยัง...ใหตัดอยู

ภทิ+เณ+อนฺต =เภเทนฺโต ภทิ+ณย+อนฺต =เภทยนฺโต ยัง...ใหตีอยู

สจิ+เณ+อนฺต =เสเจนฺโต สจิ+ณย+อนฺต =เสจยนฺโต ยงั...ใหรดอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ฉิท+ณาเป+อนฺต =เฉทาเปนฺโต ฉิท+ณาปย+อนฺต =เฉทาปยนฺโต ยัง...ใหตัดอยู

ภทิ+ณาเป+อนฺต =เภทาเปนฺโต ภทิ+ณาปย+อนฺต =เภทาปยนฺโต ยัง...ใหตีอยู

สิจ+ณาเป+อนฺต =เสจาเปนฺโต สิจ+ณาปย+อนฺต =เสจาปยนฺโต ยัง...ใหรดอยู



๓.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็น อ พฤทธ ์อ เป็น อา
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

วห+เณ+อนฺต =วาเหนฺโต วห+ณย+อนฺต =วาหยนฺโต ยัง...ใหนําไปอยู

วท+เณ+อนฺต =วาเทนฺโต วท+ณย+อนฺต =วาทยนฺโต ยัง...ใหกลาวอยู

กร+เณ+อนฺต =กาเรนฺโต กร+ณย+อนฺต =การยนฺโต ยัง...ใหทําอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

วห+ณาเป+อนฺต =วาหาเปนฺโต วห+ณาปย+อนฺต =วาหาปยนฺโต ยัง...ใหนําไปอยู

วท+ณาเป+อนฺต =วาทาเปนฺโต วท+ณาปย+อนฺต =วาทาปยนฺโต ยัง...ใหกลาวอยู

กร+ณาเป+อนฺต =การาเปนฺโต กร+ณาปย+อนฺต =การาปยนฺโต ยัง...ใหทําอยู



หลกัการและขอ้หา้มในการพฤทธิ์
๑.อเนกสระธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุป็นทฆีะ (เสยีงยาว) ไม่ตอ้งพฤทธิ์

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ขาท+เณ+อนฺต =ขาเทนฺโต ขาท+ณย+อนฺต =ขาทยนฺโต ยัง...ใหกินอยู

ธาว+เณ+อนฺต =ธาเวนฺโต ธาว+ณย+อนฺต =ธาวยนฺโต ยัง...ใหวิง่ไปอยู

โธว+เณ+อนฺต =โธเวนฺโต โธว+ณย+อนฺต =โธวยนฺโต ยัง...ใหซกัอยู

ณาเป ปจจยั ณาปย ปจจัย คําแปล

ภาส+ณาเป+อนฺต =ภาสาเปนฺโต ภาส+ณาปย+อนฺต =ภาสาปยนฺโต ยัง...ใหกลาวอยู

ยาจ+ณาเป+อนฺต =ยาจาเปนฺโต ยาจ+ณาปย+อนฺต =ยาจาปยนฺโต ยัง...ใหขออยู



๒.อเนกสระธาตุที่สระตน้ธาตุเป็นรสัสะมีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ปจฺุฉ+เณ+อนฺต =ปจฺุเฉนฺโต ปจฺุฉ+ณย+อนฺต =ปจฺุฉยนฺโต ยัง...ใหถามอยู

พนฺธ+เณ+อนฺต =พนฺเธนฺโต พนฺธ+ณย+อนฺต =พนฺธยนฺโต ยัง...ใหมัดอยู

สกิขฺ+เณ+อนฺต =สกิเฺขนฺโต สกิขฺ+ณย+อนฺต =สกิขฺยนฺโต ยัง...ใหเรียนอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

มททฺ+ณาเป+อนฺต =มททฺาเปนฺโต มททฺ+ณาปย+อนฺต =มททฺาปยนฺโต ยัง...ใหเหยียบอยู

ลญุจฺ+ณาเป+อนฺต =ลญุจฺาเปนฺโต ลญุจฺ+ณาปย+อนฺต =ลญุจฺาปยนฺโต ยัง...ใหถอนอยู

จนิฺต+ณาเป+อนฺต =จนิฺตาเปนฺโต จนิฺต+ณาปย+อนฺต =จนิฺตาปยนฺโต ยัง...ใหคิดอยู



๓.ธาตุในหมวด รุธ ธาตุ ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะ
ที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ภชุ+เณ+อนฺต =ภญุเฺชนฺโต ภชุ+ณย+อนฺต =ภญุชฺยนฺโต ยัง...ใหกินอยู

มจุ+เณ+อนฺต =มญุเฺจนฺโต มจุ+ณย+อนฺต =มญุจฺยนฺโต ยัง...ใหปลอยอยู

ภทิ+เณ+อนฺต =ภนิฺเทนฺโต ภทิ+ณย+อนฺต =ภนิฺทยนฺโต ยัง...ใหตีอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

ยชุ+ณาเป+อนฺต =ยญุชฺาเปนฺโต ยชุ+ณาปย+อนฺต =ยญุชฺาปยนฺโต ยัง...ใหเทียมอยู

ลปิ+ณาเป+อนฺต =ลมิปฺาเปนฺโต ลปิ+ณาปย+อนฺต =ลมิปฺาปยนฺโต ยัง...ใหฉาบอยู



หมวด รุธ ธาตเุมื่อไม่ลงนิคคหติใหพ้ฤทธิ์ตน้ธาตตุามปกติ
๑. รุธ+ณาป+อนฺต+สิ =โรธาปยนฺโต ยงั...ใหป้ดอยู่
๒. มจุ+ณาป+อนฺต+สิ =โมจาปยนฺโต ยงั...ใหป้ลอ่ยอยู่
๓. ภชุ+ณาป+อนฺต+สิ =โภชาปยนฺโต ยงั...ใหก้นิอยู่
๔. ลปิ+ณาป+อนฺต+สิ =เลปาปยนฺโต ยงั...ใหฉ้าบอยู่
๕. สจิ+ณาป+อนฺต+สิ =เสจาปยนฺโต ยงั...ใหร้ดอยู่
๖. ยชุ+ณาป+อนฺต+สิ =โยชาปยนฺโต ยงั...ใหป้ระกอบอยู่
๗. ฉิท+ณาป +อนฺต+สิ =เฉทาปยนฺโต ยงั...ใหต้ดัอยู่



๔.ธาตุที่ มีสระ อิ เป็นที่สุด ถา้ลงนิคคหิตอาคมแลว้แปลงนิคคหิตเป็น
พยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาต ุหา้มพฤทธิ์

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

มฑ+ิเณ+อนฺต =มณฺเฑนฺโต มฑ+ิณย+อนฺต =มณฺฑยนฺโต ยัง...ใหประดบัอยู

อปุ+ถภ+ิเณ+อนฺต =อปุตถฺมเฺภนฺโต อปุ+ถภ+ิณย+อนฺต =อปุตถฺมภฺยนฺโต ยัง...ใหค้ําชูอยู

ว+ิขภ+ิเณ+อนฺต =วกิขฺมเฺภนฺโต ว+ิขภ+ิณย+อนฺต =วกิขฺมภฺยนฺโต ยัง...ใหถอนอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

กปิ+ณาเป+อนฺต =กมปฺาเปนฺโต กปิ+ณาปย+อนฺต =กมปฺาปยนฺโต ยัง...ใหสั่นอยู

กต+ิณาเป+อนฺต =กนฺตาเปนฺโต กต+ิณาปย+อนฺต =กนฺตาปยนฺโต ยัง...ใหผาอยู



๕.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุถา้ไม่ลง ย ปจัจยัใหพ้ฤทธิ์ตามกฎได้
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ตสุ+เณ+อนฺต =โตเสนฺโต ตสุ+ณย+อนฺต =โตสยนฺโต ยัง...ใหยนิดีอยู

สสุ+เณ+อนฺต =โสเสนฺโต สสุ+ณย+อนฺต =โสสยนฺโต ยัง...ใหแหงอยู

กปุ+เณ+อนฺต =โกเปนฺโต กปุ+ณย+อนฺต =โกปยนฺโต ยัง...ใหโกรธอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ณาเป+อนฺต =โสธาเปนฺโต สธุ+ณาปย+อนฺต =โสธาปยนฺโต ยัง...ใหชําระอยู

นส+ณาเป+อนฺต =นาสาเปนฺโต นส+ณาปย+อนฺต =นาสาปยนฺโต ยัง...ใหฉิบหายอยู

ขี+ณาเป+อนฺต =เขเปนฺโต ขี+ณาปย+อนฺต =เขปยนฺโต ยัง...ใหสิน้ไปอยู



๖.ธาตใุนหมวด ทวิ ธาต ุถา้ลง ย ปจัจยัหา้มพฤทธิ์
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

สวิ+ย+เณ+อนฺต =สพิฺเพนฺโต สวิ+ย+ณย+อนฺต =สพิฺพยนฺโต ยัง...ใหเย็บอยู

สสุ+ย+เณ+อนฺต =สสฺุเสนฺโต สสุ+ย+ณย+อนฺต =สสฺุสยนฺโต ยัง...ใหแหงอยู

กปุ+ย+เณ+อนฺต =กปุเฺปนฺโต กปุ+ย+ณย+อนฺต =กปุปฺยนฺโต ยัง...ใหโกรธอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

สธุ+ย+ณาเป+อนฺต =สชฺุฌาเปนฺโต สธุ+ย+ณาปย+อนฺต =สชฺุฌาปยนฺโต ยัง...ใหชําระอยู

นส+ย+ณาเป+อนฺต =นสฺสาเปนฺโต นส+ย+ณาปย+อนฺต =นสฺสาปยนฺโต ยัง...ใหฉิบหายอยู

ขุภ+ย+ณาเป+อนฺต =ขุพฺภาเปนฺโต ขุภ+ย+ณาปย+อนฺต =ขุพฺภาปยนฺโต ยัง...ใหกําเริบอยู



วธิกีารแปลง ย ปจัจยั กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ของธาตใุนหมวด ทวิ ธาตุ
๑. จ+ย =จฺจ มจุ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =มจฺุจาเปนฺโต ใหพ้น้อยู่
๒. ช+ย =ชฺช รช+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =รชฺชาเปนฺโต ใหก้าํหนดัอยู่
๓. ต+ย =จฺจ นต+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =นจฺจาเปนฺโต ใหฟ้้อนอยู่
๔. ท+ย =ชฺช ภทิ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =ภชิฺชาเปนฺโต ใหแ้ตกอยู่
๕. ธ+ย =ชฺฌ พธุ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =พชฺุฌาเปนฺโต ใหต้รสัรูอ้ยู่
๖. น+ย =ญญฺ มน+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =มญญฺาเปนฺโต ใหรู้อ้ยู่
๗. ป+ย =ปปฺ กปุ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =กปุปฺาเปนฺโต ใหโ้กรธอยู่



๘. ภ+ย =พฺภ ลภุ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =ลพฺุภาเปนฺโต ใหโ้ลภอยู่
๙. ม+ย =มมฺ สม+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =สมมฺาเปนฺโต ใหส้งบอยู่
๑๐. ว+ย =พฺพ สวิ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =สพิฺพาเปนฺโต ใหเ้ยบ็อยู่
๑๑. ส+ย =สฺส มสุ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =มสฺุสาเปนฺโต ใหล้มือยู่
๑๒.ห+ย =ยหฺ มหุ+ย+ณาเป+อนฺต+สิ =มยุหฺาเปนฺโต ใหห้ลงอยู่



๗.คห ธาตทุี่ลง ณฺหา ปจัจยัหา้มพฤทธิ์ อ เป็น อา
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คาํแปล

คห+ณฺหา+เณ+อนฺต =คณฺเหติ คห+ณฺหา+ณย+อนฺต =คณฺหยนฺโต ยงั...ใหจ้บัอยู่
ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คาํแปล

คห+ณฺหา+ณาเป+อนฺต =คณฺหาเปนฺโต คห+ณฺหา+ณาปย+อนฺต =คณฺหาปยนฺโต ยงั...ใหจ้บัอยู่
๘.คห ธาตุที่ไมลง ณฺหา ปจจัยใหพฤทธิ์ไดตามปกติ

เณ ปจจัย ณย ปจจัย คาํแปล
คห+เณ+อนฺต =คาเหติ คห+ณย+อนฺต =คาหยนฺโต ยงั...ใหจ้บัอยู่

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คาํแปล
คห+ณาเป+อนฺต =คาหาเปนฺโต คห+ณาปย+อนฺต =คาหาปยนฺโต ยงั...ใหจ้บัอยู่



ธาตหุมวด คหฺ ที่มีอปุสคัอยู่หนา้
๑. ปร+ิคห+ณาเป+อนฺต+สิ =ปรคิคฺาหาเปนฺโต ยงั...ใหก้าํหนดเอาอยู่
๒. อ+ุคห+ณาเป+อนฺต+ส ิ =อคุคฺาหาเปนฺโต ยงั...ใหเ้รยีนอยู่
๓. นิ+คห+ณาเป+อนฺต+ส ิ =นิคคฺาหาเปนฺโต ยงั...ใหข้่มอยู่
๔. ป+คห+ณาเป+อนฺต+ส ิ =ปคคฺาหาเปนฺโต ยงั...ใหย้กย่องอยู่
๕. ส+ํคห+ณาเป+อนฺต+ส ิ =สงฺคาหาเปนฺโต ยงั...ใหส้งเคราะหอ์ยู่
๖. อนุ+คห+ณาเป+อนฺต+ส ิ =อนุคคฺาหาเปนฺโต  ยงั...ใหอ้นุเคราะหอ์ยู่



๘.ธาตบุางตวัไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งพฤทธส์ระตน้ธาต ุ(ไม่นิยม)
เณ ปจจัย ณย ปจจัย คําแปล

ชน+เณ+อนฺต =ชเนนฺโต ชน+ณย+อนฺต =ชนยนฺโต ยัง...ใหเกิดอยู

ณาเป ปจจัย ณาปย ปจจัย คําแปล

วส+ณาเป+อนฺต =วสาเปนฺโต วส+ณาปย+อนฺต =วสาปยนฺโต ยงั...ใหอ้ยู่อยู่
คณ+ณาเป+อนฺต =คณาเปนฺโต คณ+ณาปย+อนฺต =คณาปยนฺโต ยงั...ใหน้บัอยู่
หร+ณาเป+อนฺต =หราเปนฺโต หร+ณาปย+อนฺต =หราปยนฺโต ยงั...ใหน้ําไปอยู่
วท+ณาเป+อนฺต =วทาเปนฺโต วท+ณาปย+อนฺต =วทาปยนฺโต ยงั...ใหก้ลา่วอยู่
ลภ+ณาเป+อนฺต =ลภาเปนฺโต ลภ+ณาปย+อนฺต =ลภาปยนฺโต ยงั...ใหไ้ดอ้ยู่



อเนกสระธาตุที่ตน้ธาตุมีเสยีงส ัน้ไม่จาํเป็นตอ้งพฤทธิ์ตน้ธาตุเสมอ
ไปเนื่องจากเป็นความนิยมทางภาษา ธาตุใดตอ้งพฤทธิ์หรือไม่ตอ้ง
พฤทธิ์ใหส้งัเกตจดจาํจากปกรณ์ต่างๆ

๑. กถ+ณาเป+อนฺต +สิ =กถาเปนฺโต ยงั...ใหก้ลา่วอยู่
๒.ขน+ณาเป+อนฺต +สิ =ขนาเปนฺโต ยงั...ใหขุ้ดอยู่
๓. ขม+ณาเป+อนฺต +สิ =ขมาเปนฺโต ยงั...ใหย้กโทษอยู่



การลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่นลงปจัจยั
ในเหตกุตัตวุาจก

ของธาตใุนหมวด ส,ุ ก,ี คห



หมวด ส ุธาตุ
ธาตหุมวดนี้มีจาํนวนไม่มากนกัมีตวัอย่างใหศ้ึกษานอ้ย โดยทัว่ไปธาตสุระ

เดียวลงทา้ยดว้ยสระ อุ อู เมื่อเป็นเหตุกตัตุวาจกจะลง  เณ  ณย  ปจัจยั
เท่านั้น

-ส+ุเณ+อนฺต+ส ิ =สาเวนฺโต ยงั...ใหฟ้งัอยู่
-ส+ุณย+อนฺต+ส ิ =สาวยโต ยงั...ใหฟ้งัอยู่
อนึ่ง ในวรรณคดีบาลีบางแห่งมีตวัอย่างใหเ้ทียบเคียงไดว้่า ธาตุ

หมวดนี้เมื่อประสงคจ์ะใหเ้ป็นเหตุกตัตุวาจกสามารถจะลงปจัจยั
ประจําหมวดธาตุก่อนก็ได ้จากนั้นจึงลง ณาเป  ณาปย ปจัจยั ดงั
ตวัอย่างต่อไปนี้



๑) สุณาปตา ธรรมบทภาค ๒ หนา ๔๔

๒) สุณาเปตุ สารตฺถปกาสินี ๒  ขอ  ๒๑๘  หนา  ๒๖๘

๓) อาวุณาเปสฺสามิ ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา หนา ๕๔๐

๔) ปริยาปุณาเปสุ สารตฺถปกาสินี ๑ ขอ  ๒๔๖  หนา  ๓๐๙

๕) ปาปุณาเปตฺวา สมนฺตปาสาทิกา ๓  หนา  ๑๖๒

จากตัวอยางนี้สามารถนํามาประยุกตเพื่อลงกับ  อนฺต  ปจจัยได ดังนี้

๑) สุณาเปนฺโต

๒) อาวุณาเปนฺโต

๓) ปริยาปุณาเปนฺโต



ธาตหุมวด ส ุเหลา่นี้ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตดุว้ยมีรูปดงันี้
๑. ส+ุณา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =สณุาเปนฺโต ยงั...ใหฟ้งัอยู่
๒. อา+ว+ุณา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =อาวณุาเปนฺโต ยงั...ใหร้อ้ยอยู่
๓. ส+ิณา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =สณิาเปนฺโต ยงั...ใหเ้ยบ็อยู่
๔. ป+ห+ิณา+ณาเป+อนฺต+สิ =ปหณิาเปนฺโต ยงั...ใหส้ง่ไปอยู่
๕. สกกฺ+อณุา+ณาเป+อนฺต+สิ =สกกฺณุาเปนฺโต  ยงั...ใหอ้าจอยู่
๖. อา+ว+ุณา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =อาวณุาเปนฺโต   ยงั...ใหร้อ้ยอยู่
๗. อภ+ิสมภฺ+ุอณุา+ณาเป+อนฺต+สิ =อภสิมภฺณุาเปนฺโต ยงั...ใหส้าํเรจ็อยู่
๘. ปร+ิย+อป+อณุา+ณาเป+อนฺต+สิ=ปรยิาปณุาเปนฺโต   ยงั...ใหเ้ลา่เรยีนอยู่



การลงปจัจยัประจาํหมวดธาตใุนหมวด ก ีธาตุ
ธาตหุมวด “ก”ี ธาต ุมีวธิกีารประกอบกริยิาอยู่ ๒ แบบดว้ยกนั คอื 

๑)แบบไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ
๒)แบบลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ

โดยมากนิยมลงปจัจยัประจาํหมวดธาตมุากกว่าไม่ลงปจัจยั มีวธิกีารดงันี้
๑)แบบไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ(นา ปจัจยั)

-ธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ  อ,ุ อ ูใหล้ง เณ, ณย ปจัจยั
-ธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ  อา, อ,ิ อ ีใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยั

๒)แบบลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ(นา ปจัจยั)
-เมื่อลง นา ปจัจยัแลว้ใหล้ง ณาเป, ณาปย ปจัจยั



ตวัอย่างต่อไปนี้มีปรากฏอยู่ในวรรณคดีบาลี
มีท ัง้แบบที่ลง อนฺต ปจัจยัและปจัจยัอืน่ ๆ  มีท ัง้กริยิากติกแ์ละกริยิาอาขยาต

ใหศ้ึกษาเทยีบเคยีงนําไปใชต้ามสมควร
๑. ตวัอย่างธาตใุนหมวด ก ีธาตแุบบที่ไม่ลง  นา  ปจัจยั

-ชยาเปตวฺา ชาตกฏฐฺกถา ๓ ทกุนิปาตวณฺณนา  หนา้  ๒๘๔
-ชยาเปสิ ชาตกฏฐฺกถา ๖ เอกาทสก-ปกณิฺณกนิปาตวณฺณนา  หนา้  ๑๐
-ชยาเปสุ ชาตกฏฐฺกถา ๔ ตกิ-ปญจฺกนิปาตวณฺณนา  หนา้  ๑๑๙



๒. ตวัอย่างธาตใุนหมวด ก ีธาตแุบบที่ลง  นา  ปจัจยั (แปลง น เป็น  ณ)
-วกิณิาเปนฺโต (สารตถฺปกาสนิี ๑ หนา้ ๒๑๘)
-วกิกฺณีาเปนฺต ี (ธรรมบทภาค  ๓  หนา้  ๗๐)
-สชุานาเปนฺโต (ชาตกฏกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑) หนา  ๔๔๙)

-ชานาปตา (ชาตกฏกถา ๘ ป ฺาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๘๒)

-ชานาเปตพฺโพ (สมนัตปาสาทกิา  เลม่  ๓  หนา้  ๔๔)
-ชานาเปติ (สมนัตปาสาทกิา  เลม่  ๑  หนา้  ๒๙๔)
-ชานาเปตวฺา (ธรรมบท ภาคที่ ๒  หนา้  ๑๑)



-จนิาเปตวฺา (สมนัตปาสาทกิา  เลม่  ๑  หนา้  ๘๙)
-ชินาเปต ิ (ปรมตัถทปีนี ๒ หนา้ ๓๐๙)
-วจินิาเปนฺตี (มโนปูรณี  ๓  หนา้ ๑๖)
-โอจนิาเปนฺเต (มโนปูรณี  ๓  หนา้ ๔๑)
-โอธุนาเปตวฺา (ชาตกฏกถา ๒ เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๔๙)

-มินาเปตฺวา (ธรรมบทภาคที่  ๗ )

-โอผุนาเปตฺวา (วินย. จุลฺลวคฺโค (๒)  ขอ  ๓๓๘  หนา  ๑๕๖)

-มินาเปนฺโต (ชาตกฏกถา ๔ ติก-ป ฺจกนิปาตวณฺณนา หนา  ๑๒๙)

-วินิจฺฉินาเปหิ (สมันตปาสาทิกา  เลม  ๒  หนา  ๙๘)



แจกธาตหุมวด ก ีพรอ้มกบัลงปจัจยัประจาํหมวดธาตดุว้ยเป็นตวัอย่าง
๑. ก+ีนา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =กนีาเปนฺโต ยงั...ใหซ้ื้ออยู่
๒. ชิ+นา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =ชินาเปนฺโต ยงั...ใหช้นะอยู่
๓. ธุ+นา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =ธุนาเปนฺโต ยงั...ใหก้าํจดัอยู่
๔. จ+ินา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =จนิาเปนฺโต ยงั...ใหส้ ัง่สมอยู่
๕. ล+ุนา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =ลนุาเปนฺโต ยงั...ใหเ้กี่ยวอยู่
๖. ญา>ชา+นา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =ชานาเปนฺโต ยงั...ใหรู้อ้ยู่
๗. โอ+ผ+ุนา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =โอผนุาเปนฺโต  ยงั...ใหโ้ปรยอยู่



๘. นิ+ถ+ุนา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =นิตถฺนุาเปนฺโต ยงั...ใหท้อดถอนอยู่
๙. อนุ+ถ+ุนา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =อนุตถฺนุาเปนฺโต ยงั...ใหส้ะอื้นอยู่
๑๐.อภ+ิถ+ุนา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =อภติถฺนุาเปนฺโต  ยงั...ใหช้มเชยอยู่
๑๑.นิ+ฉิ+นา+ณาเป+อนฺต+สิ =นิจฺฉินาเปนฺโต  ยงั...ใหต้ดัสนิอยู่
๑๒.นิ+มา+นา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =นิมมฺินาเปนฺโต  ยงั...ใหเ้นรมิตอยู่*

๑๓.มา+นา+ณาเป+อนฺต+ส ิ =มินาเปนฺโต  ยงั...ใหน้บัอยู่*

๑๔.ว+ินิ+ฉิ+นา+ณาเป+อนฺต+สิ =วนิิจฺฉินาเปนฺโต ยงั...ใหว้นิิจฉยัอยู่

*มา  แปลงเป็น  มิ เสมอเมื่อลง นา ปจัจยั



การลงปจัจยัประจาํหมวดธาตใุนหมวด คห ธาตุ
ธาตหุมวด  คห  มีวธิกีารประกอบกริยิา ๒ แบบ คอื 

๑)แบบที่ลง  ณฺหา ปจัจยั  
๒)แบบที่ไม่ลง  ณฺหา  ปจัจยั  ซึ่งเป็นปจัจยัประจาํหมวดธาตุ

๑.ตวัอย่างธาตใุนหมวด คห ธาตแุบบที่ไม่ลง  ณฺหา  ปจัจยั
-คาหาเปนฺโต
-คาหาเปนฺตี

๒.ตวัอย่างธาตใุนหมวด คห ธาตแุบบที่ลง  ณฺหา  ปจัจยั 
-คณฺหาเปนฺโต
-คณฺหาเปนฺตี



วธิกีารแจก อนฺต ปจัจยัท ัง้ ๓ ลงิค์


๑.ปงุลงิค ์ แจกอย่าง อ การนัตใ์นปงุลงิค ์ปรุสิ
แจกอย่าง ภควนฺตุ

๒.อติถลีงิค ์ แจกอย่าง อ ีการนัตใ์นอติถลีงิค ์นารี
๓.นปงุสกลงิค์ แจกอย่าง อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค ์กลุ



แจก ลภนฺต (ไดอ้ยู่) ตามแบบ ภควนฺต ุเป็นตวัอย่าง
เอกวจนะ พหวุจนะ

ป. ลภ ํ(นฺต+ส ิ=อ)ํ ลภนฺตา, ลภนฺโต
ท.ุ ลภนฺตํ ลภนฺเต, ลภนฺโต
ต. ลภตา ลภนฺเตห,ิ ลภนฺเตภิ
จต.ุ ลภโต  ลภต,ํ ลภนฺตานํ
ปญ.ฺ ลภตา ลภนฺเตห,ิ ลภนฺเตภิ
ฉ. ลภโต  ลภต,ํ ลภนฺตานํ
ส. ลภติ ลภนฺเตสุ
อา. ลภ, ลภา ลภนฺตา, ลภนฺโต



แจก ลภนฺต (ไดอ้ยู่) ตามแบบ ปรุสิ เป็นตวัอย่าง
เอกวจนะ พหวุจนะ

ป. ลภนฺโต ลภนฺตา
ท.ุ ลภนฺตํ ลภนฺเต
ต. ลภนฺเตน ลภนฺเตห,ิ ลภนฺเตภิ
จต.ุ ลภนฺตสฺส, ลภนฺตาย, ลภนฺตตถฺํ ลภนฺตานํ
ปญ.ฺ ลภนฺตสฺมา, ลภนฺตมหฺา, ลภนฺตา ลภนฺเตห,ิ ลภนฺเตภิ
ฉ. ลภนฺตสฺส  ลภนฺตานํ
ส. ลภนฺตสฺมึ, ลภนฺตมหฺ,ิ ลภนฺเต ลภนฺเตสุ
อา. ลภนฺต ลภนฺตา



แจก ลภนฺต (ไดอ้ยู่) ตามแบบ นาร ีเป็นตวัอย่าง
เอกวจนะ พหวุจนะ

ป. ลภนฺตี ลภนฺตโิย, ลภนฺตี
ท.ุ ลภนฺต,ึ ลภนฺตยิํ ลภนฺตโิย, ลภนฺตี
ต. ลภนฺตยิา ลภนฺตหี,ิ ลภนฺตภีิ
จต.ุ ลภนฺตยิา  ลภนฺตนีํ
ปญ.ฺ ลภนฺตยิา ลภนฺตหี,ิ ลภนฺตภีิ
ฉ. ลภนฺตยิา  ลภนฺตนีํ
ส. ลภนฺตยิา, ลภนฺตยิํ ลภนฺตสีุ
อา. ลภนฺติ ลภนฺตโิย, ลภนฺตี



แจก ลภนฺต (ไดอ้ยู่) ตามแบบ กลุ เป็นตวัอย่าง
เอกวจนะ พหวุจนะ

ป. ลภนฺตํ ลภนฺตานิ
ท.ุ ลภนฺตํ ลภนฺตานิ
ต. ลภนฺเตน ลภนฺเตห,ิ ลภนฺเตภิ
จต.ุ ลภนฺตสฺส, ลภนฺตาย, ลภนฺตตถฺํ ลภนฺตานํ
ปญ.ฺ ลภนฺตสฺมา, ลภนฺตมหฺา, ลภนฺตา ลภนฺเตห,ิ ลภนฺเตภิ
ฉ. ลภนฺตสฺส  ลภนฺตานํ
ส. ลภนฺตสฺมึ, ลภนฺตมหฺ,ิ ลภนฺเต ลภนฺเตสุ
อา. ลภนฺต ลภนฺตา



เปรยีบเทยีบการแจก อนฺต ปจัจยัท ัง้ ๓ ลงิค ์
เฉพาะปฐมวภิตัต ิเอกวจนะ



ปงุลงิค ์ อติถลีงิค ์ นปงุสกลงิค ์
แจกอย่าง ปรุสิ แจกอย่าง ภควนฺตุ แจกอย่าง นารี แจกอย่าง กลุ
ปจนฺโต ปจํ      ปจนฺตี      ปจนฺตํ
รุนฺธนฺโต รุนฺธํ      รุนฺธนฺตี      รุนฺธนฺตํ
พชฺุฌนฺโต      พชฺุฌํ      พชฺุฌนฺตี      พชฺุฌนฺตํ
สณุนฺโต      สณุํ      สณุนฺตี      สณุนฺตํ
กนีนฺโต      กนีํ      กนีนฺตี      กนีนฺตํ
คณฺหนฺโต      คณฺหํ      คณฺหนฺตี      คณฺหนฺตํ
กโรนฺโต      กรํ      กโรนฺตี      กโรนฺตํ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาลี
อนฺต ปจัจยัที่เป็นเหตกุตัตวุาจก



๑.โส ตํ นิสฺสาย ปฺจสเต ลิจฺฉวิปุตฺเต สิปฺป สิกฺขาเปนฺโต วสิ.

อ.พระราชกุมารพระนามวามหาลิ นั้น ทรงอาศัยแลว ซึ่งประตู นั้น ทรงยัง

โอรสของเจาลิจฉวี ท. มีรอยหาเปนประมาณ ใหศึกษาอยู ประทับอยูแลว.

๒.อถ นํ ราชา ทิสฺวา ปสีทิตฺวา จาตุมฺมาสํ อตฺตโน สนฺติเก วสนตฺถาย 

ปฏิฺญํ คเหตฺวา อุยฺยาเน (ตํ ตาปสํ) วสาเปนฺโต สายํ ปาตํ ตสฺส อุปฏฐานํ 

คจฺฉติ.

ครั้งนั้น อ.พระราชา เห็นแลว ซึ่งดาบส นั้น เลื่อมใสแลว รับแลว ซึ่ง

ปฏิญญา เพื่อประโยชนแกการอยู ในสํานัก ของพระองค ตลอดประชุม

แหงเดือนสี่ ยังดาบส นั้น ใหพักอยู ในอุทยาน ยอมเสด็จไป สูที่เปนที่

บํารุง ซึ่งดาบส นั้น ในเวลาเย็น ในเวลาเชา.



๓.สเจ ห ิอห ํชาเนยยฺ,ํ อยสลากาย สททฺ ํอนุฏฐฺาเปนฺโตว ฉินฺเทยยฺ.ํ
จริงอยู่ หากว่า อ.เรา พึงรูไ้ซร,้ อ.เรา พึงตดั ไม่ยงัเสยีงแห่งซี่อนั
ทาํแลว้ดว้ยเหลก็ใหต้ ัง้ขึ้นอยู่เทยีว.
๔.วฑิูฑโภ คณาเปนฺโต เอกสฺสปิ ขย ํน ปสฺส.ิ
อ.พระราชา พระนามว่าวิฑูฑภะ ยงับุคคล ใหน้ับอยู่ ไม่เห็นแลว้ 
ซึ่งความสิ้นไป แหง่บรุุษ แมค้นหนึ่ง.



๕.“อห ํอาวโุส เตน องฺค ํฑสําเปนฺโตปิ มเุข องฺคุล ึปกขฺิปนฺโตปิ ต ํฑํสาเปตุ 
นาสกขฺึ.
ดูก่อนท่านผูม้ีอายุ ท. อ.กระผม ยงังูนั้น แมใ้หก้ดัอยู่ ซึ่งอวยัวะ 
แมใ้สอ่ยู่ ซึ่งนิ้วมือ ในปาก ไม่ไดอ้าจแลว้ เพือ่อนัยงังูนั้นใหก้ดั.
๖.อติิ โส ปญฺจสเตหิ ภกิฺขูหิ สทฺธึ เตห ิปญฺจห ิวตฺถูหิ ลูขปปฺสนฺนํ ชนํ 
สญญฺาเปนฺโต กเุลส ุวญิญฺาเปตวฺา ภญุชฺนฺโต สงฺฆเภทาย ปรกกฺมิ.
อ.พระเทวทตั นั้น กบั ดว้ยภกิษุ ท. ผูม้ีรอ้ยหา้เป็นประมาณ ยงัชน 
ผูเ้ลื่อมใสแลว้ในวตัถุเศรา้หมอง ใหรู้พ้รอ้มอยู่ ดว้ยวตัถุ ท. หา้ 
เหล่านั้น (ยังก ันและก ัน ) ใหข้อแลว้ ในตระกูล ท .  ฉันอยู่ 
ตะเกยีกตะกายแลว้ เพือ่ทาํลายซึ่งสงฆ.์



๗.มม จติตฺ ํปสาเทนฺโต นิสที ปปุผฺมาสเน.
อ.พระองค ์เมื่อทรงยงัจติ ของขา้พระองค ์ใหเ้ลื่อมใส ของจงสด็จ
ประทบันัง่ บนอาสนะอนัทาํแลว้ดว้ยดอกไม.้
๘.โส (มหาปนฺถกตเฺถโร) ฌานสเุขน ผลสเุขน (กาล)ํ วตีนิาเมนฺโต จนิฺเตส.ิ
อ.พระเถระชื่อมหาปนัถกะนั้น ยงักาลใหล้่วงไปอยู่ ดว้ยสุขอนัเกิด
จากฌาน ดว้ยสขุอนัเกดิจากผล คดิแลว้.
๙.มย ํปน อตตฺโน สคคฺมคคฺ ํโสเธนฺตา อทิญจฺทิญจฺ กโรม.
ก็ อ.เรา ท. ยงัหนทางแห่งสวรรค ์ของตน ใหห้มดอยู่ ย่อมกระทํา 
ซึ่งกรรมนี้ ดว้ย ซึ่งกรรมนี้ ดว้ย



แบบฝึกหดั
ฝึกแปลประโยคเหตกุตัตวุาจก



ขอ้ องคป์ระกอบ เหตกุตัตา การติกมัมะ อวตุตกมัมะ กริยิาคมุพากย์
๑. โอ+กริ+ณาเป+อนฺต อนิฺโท เทเว        ปปุผฺานิ โอกริาเปนฺโต.
๒. ปจ+ณาเป+อนฺต สามิโก สูทํ            โอทนํ ปาจาเปนฺโต.
๓. โอ+โลก+ณาเป+อนฺต ปิตา ทารเก     สกเุณ โอโลกาเปนฺโต.
๔. ลภ+ณาเป+อนฺต ราชา เสฏฐฺ ึ     ธนานิ ลภาเปนฺโต.
๕. วร+ณาเป+อนฺต มาตาปิตโร พฺราหฺมเณ วธุ  วาราเปนฺตา.
๖. รุธ+ํณาเป+อนฺต ครุ สสิฺเส    ทวฺารานิ รุนฺธาเปนฺโต.
๗. สร+ณาเป+อนฺต เถโร อปุาสกิาโย พทุธฺรตนํ สาราเปนฺโต.
๘. สวิ+ย+ณาเป+อนฺต มาตา         ธตีรํ จวีรํ สพิฺพาเปนฺโต.



๑. อ.พระอนิทร ์ยงัเทพ ท. ใหโ้ปรยอยู่ ซึ่งดอกไม ้ท.
๒. อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ใหห้งุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
๓. อ.บดิา ยงัเด็ก ท. ใหแ้ลดูอยู่ ซึ่งนก ท.
๔. อ.พระราชา ยงัเศรษฐ ีใหไ้ดอ้ยู่ ซึ่งทรพัย ์ท.
๕. อ.มารดาและบดิา ท. ยงัพราหมณ์ ท. ใหสู้ข่ออยู่ ซึ่งหญงิสาว.
๖. อ.ครู ยงัศิษย ์ท. ใหป้ิดอยู่ ซึ่งประตู ท.
๗. อ.พระเถระ ยงัอบุาสกิา ท. ใหร้ะลกึถงึอยู่ ซึ่งพระพทุธรตันะ.
๘. อ.มารดา ยงัลูกสาว ใหเ้ยบ็อยู่ ซึ่งจวีร.



ขอ้ องคป์ระกอบ เหตกุตัตา การติกมัมะ อวตุตกมัมะ กริยิาคมุพากย์
๑. พธุ+ย+ณาเป+อนฺต พทุโฺธ สาวเก ธมมฺํ พชฺุฌาเปนฺโต.
๒. ฆสุ+ณาเป+อนฺต ปณฺฑโิต ชเน ธมมฺสฺสวนํ โฆสาเปนฺโต.
๓. พนฺธ+ณาเป+อนฺต เนสาโท มิตตฺํ สตเฺต พนฺธาเปนฺโต.
๔. ส+ํญา+นา+ณาเป+อนฺต ครุ สสิฺเส พทุธฺสาสนํ สญชฺานาเปนฺโต.
๕. จ+ินา+ณาเป+อนฺต สามเณโร กมุารํ ปญุญฺํ จนิาเปนฺโต.
๖. ล+ุนา+ณาเป+อนฺต กสโก ปตุเฺต สสฺสานิ ลนุาเปนฺโต.
๗. ญา+ณาเป+อนฺต อหํ สหายํ พทุธฺคณุํ ญาเปมิ.
๘. ส+ุณย+อนฺต อนิฺโท เทเว ธมมฺํ สาวยนฺโต.



๑. อ.พระพทุธเจา้ ยงัสาวก ท. ใหรู้อ้ยู่ ซึ่งธรรม.
๒. อ.บณัฑติ ยงัชน ท. ใหป้่าวรอ้งอยู่ ซึ่งการฟงัธรรม.
๓. อ.นายพราน ยงัมิตร ใหผู้กอยู่ ซึ่งสตัว ์ท.
๔. อ.ครู ยงัศิษย ์ท. ใหรู้พ้รอ้มอยู่ (จาํ) ซึ่งคาํสอนของพระพทุธเจา้.
๕. อ.สามเณร ยงัเด็ก ใหส้ ัง่สมอยู่ ซึ่งบญุ.
๖. อ.ชาวนา ยงับตุร ท. ใหเ้กี่ยวอยู่ ซึ่งขา้วกลา้ ท.
๗. อ.เรา ยงัสหาย ใหรู้อ้ยู่ ซึ่งคณุของพระพทุธเจา้
๘. อ.พระอนิทร ์ยงัเทพ ท. ใหฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม.


