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กติกใ์นภาษาบาลี



กติก ์
ความหมายของกติก ์

กติก ์แปลว่า ปจัจยัที่ขจดัทาํลายความสงสยัของผูศ้ึกษาใหห้มดสิ้นไป
กติกค์อือะไรต่างจากอาขยาตอย่างไร

กิตกค์ือศพัทท์ี่สําเร็จมาจากธาตุดว้ยการลงปจัจยัหลงัธาตุแลว้ทําให ้
ทราบหนา้ที่ของธาตวุ่าเป็นนามหรอืกริยิา เช่น วท ธาต ุ(กล่าว) เมื่อยงัไม่ลง
ปจัจยักติกย์่อมทาํใหเ้กดิความสงสยัว่า “วท” จะทาํหนา้ที่อะไรในประโยค 

เมื่อลง ณี ปจัจยัสาํเรจ็เป็น  “วาท”ี (ผูก้ลา่ว) วท ทาํหนา้ที่เป็นคณุนาม
เมื่อลง อนฺต ปจัจยัสาํเรจ็เป็น “วทนฺโต” (กลา่วอยู่) ทาํหนา้ที่เป็นกริยิา



เมื่อลง ต ปจัจยัสาํเรจ็เป็น “วตุโฺต” (กลา่วแลว้) ทาํหนา้ที่เป็นกริยิา
เมื่อลง ณ ปจัจยัสาํเรจ็เป็น “วาโท” (การกลา่ว) ทาํหนา้ที่เป็นนามนาม
สรุปว่ากิตกห์มายถึงศพัทท์ี่ประกอบขึ้นมาจากธาตุดว้ยการลงปจัจยัหมู่

หนึ่ง มีรูปสาํเร็จใชเ้ป็นนามนามบา้ง คุณนามบา้ง กริิยาบา้ง จาํพวกที่เป็นกริิยา
นั้น ปจัจยับางตวัลงแลว้ใชเ้ป็นกริยิาในระหว่าง บางตวัใชเ้ป็นกริยิาคมุพากย์
หวัใจสาํคญัของกติก ์

ปจัจยัในกติกถ์อืเป็นหวัใจสาํคญัของการศึกษาเรื่องกติก ์เพราะปจัจยัใน
กติกช์่วยกาํหนดหนา้ที่ของคาํว่าจะใชเ้ป็นคาํนาม คาํคุณนาม หรอืคาํกริิยา 
นอกจากนี้ปจัจยักติกย์งัเป็นเป็นเครื่องกาํหนดกาล วาจก และสาธนะไดด้ว้ย



ความแตกต่างระหว่างกติกก์บัอาขยาต
๑)กติกเ์ป็นนามนามกม็ี คณุนามกม็ี กริยิากม็ี อาขยาตเป็นกริยิาอย่างเดียว
๒)กิตกท์ี่เป็นกิริยาบางตวัใชเ้ป็นกิริยาในระหว่าง บางตวัเป็นกิริยาคุมพากย์

อาขยาตใชเ้ป็นกริยิาคมุพากยอ์ย่างเดียว เป็นกริยิาในระหว่างไม่ได ้
๓)อาขยาตมีศกัดิ์สูงกวา่กริยิากติก ์ถา้กริยิากติกก์บัอาขยาตมารว่มกนัในประโยค

ใหใ้ชอ้าขยาตเป็นกริยิาคมุพากย ์(บางประโยคอาจละกริยิาอาขยาตไวก้ม็ี เช่น โหต)ิ
ประเภทของกติก ์
 กติกแ์บ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

๑) นามกติก ์ หมายกติกท์ี่ใชเ้ป็นนามนามและคณุนาม
๒) กริยิากติก ์ หมายถงึกติกท์ี่ใชเ้ป็นกริยิา



 ในกติก ์๒ อย่างนั้นนามกติก ์มี ๒ ประเภท คอื 
(๑)กติกท์ี่เป็นนามนาม แปลตามลาํพงัได ้เช่น 
มสุาวาโท อ.การกลา่วเทจ็
ธมมฺจรยิา อ.การประพฤตซิึ่งธรรม
ทานํ อ.การให ้

(๒)กติกท์ี่เป็นคณุนาม แปลตามลาํพงัไม่ได ้เช่น 
มสุาวาท ี(ชโน) (อ. ชน) ผูก้ลา่วเทจ็
ธมมฺจาร ี(ชโน) (อ. ชน) ผูป้ระพฤตซิึ่งธรรม
ทายโก (ชโน) (อ.ชน) ผูใ้ห ้



กริยิากติก ์มี ๓ ประเภทคอื 
๑)กิริยากิตกท์ี่ใชเ้ป็นกิริยาในระหว่างประโยคของประธานที่เกิดขึ้น

กอ่นที่จะถงึกริยิาคมุพากย ์วางอยู่ระหว่างประธานกบักริยิาคมุพากย ์
กริยิากติกป์ระเภทนี้ประกอบดว้ยปจัจยัในกริยิากติก ์๔ ตวั คอื
   (๑)อนฺต ปจัจยั (อยู่หลงัประธาน หนา้กริยิาคมุพากย)์ 
   (๒)มาน ปจัจยั (อยู่หลงัประธาน หนา้กริยิาคมุพากย)์
   (๓)ต ปจัจยั (อยู่หลงัประธาน หนา้กริยิาคมุพากย)์

    (๔)ตูนาทปิจัจยั คอื ตูน, ตวฺา, ตวฺาน (อยู่หลงัประธาน หนา้กริยิาคมุพากย)์
กริยิาในระหว่างนี้มีตวัเดียวหรอืหลายตวักไ็ดม้ีคละกนัหลายปจัจยักไ็ด ้



กิริยากิตกต์่างจากกิริยาอาขยาตตรงที่กิริยากิตกเ์ป็นกิริยาในระหว่าง
ประโยคแจกวิภตัติตามนามบา้ง ไม่แจกวิภตัติตามนามบา้ง ส่วนอาขยาตมี
วภิตัตเิป็นของตนเอง
อปุาสโก เจตยิ ํวนฺทติวฺา ฆร ํคจฺฉต.ิ

อ.อบุาสก ไหว ้ซึ่งพระเจดีย ์ย่อมไป สูเ่รอืน. 
วนฺทติวฺา ไม่แจกวภิตัตนิาม
อปุาสโก นครสฺมา อาคจฺฉนฺโต เจตยิ ํทสิฺวา วนฺทติวฺา  ฆร ํคจฺฉต.ิ

อ.อบุาสก มาอยู่ จากเมือง เห็นแลว้ ซึ่งเจดีย ์ไหวแ้ลว้ ย่อมไป สู่เรือน. 
อาคจฺฉนฺโต แจกวภิตัตนิาม



สรุปว่า ในหนึ่งประโยคจะมีกิริยาในระหว่างกี่ตวัก็ได ้ตราบใดที่ยงัมี
กริยิาในระหว่างอยู่หมายความว่าเหตกุารณ์ในประโยคนั้นยงัไม่จบ ประธาน
ในประโยคยงัคงแสดงกริยิาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างต่อเนื่อง 

แต่เมื่อไม่มีกริิยาในระหว่างแลว้หมายว่าความเหตกุารณ์จบแลว้ เมื่อจะ
ดําเนินเรื่องต่อ (เขียนต่อ, แปลต่อ) ตอ้งมีประธานตวัใหม่และกริยิาชุดใหม่
เขา้มาเชื่อมกบัเนื้อความเดิมที่จบไป

หลกัการนี้เมื่อนําไปปรบัใชก้บัการแปลภาษาบาลี เรื่องที่ตอ้งระวงัมาก
เป็นพเิศษคืออย่าขึ้นประธานมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นตวัเดิมหรือตวัใหม่ก็ตาม
ตราบที่ยงัไม่จบประโยค หรอืยงัแปลไปไม่ถงึกริยิาคมุพากย์



ตวัอย่างประโยคที่มีกริยิากติกเ์ป็นกริยิาคมุพากยแ์ละกริยิาในระหว่าง


๑.เถโร ต ํอาทาย สตถฺ ุสนฺตกิ ํคนฺตวฺา วนฺทติวฺา นิสที.ิ 
อ.พระเถระ พาเอาแลว้ ซึ่งพระราธะนั้น ไปแลว้ สู่สาํนัก ของพระศาสดา ไหว ้

แลว้ นัง่แลว้ ฯ
๒.สตถฺาปิ ภตตฺานุโมทนํ กตวฺา สปรวิาโร วหิารเมว คโต. 

แม ้อ.พระศาสดา กระทําแลว้ ซึ่งการอนุโมทนาในอาหาร ผูเ้ป็นไปกบัดว้ย
บรวิาร ไปแลว้ สูว่หิารนัน่เทยีว ฯ



๓.สตถฺา ปน มขุํ โธวติวฺา คนฺธกฏุยิเมว นิสนิฺโน. 
ก ็อ.พระศาสดา ทรงชําระแลว้ ซึ่งพระโอฏฐ ์ประทบันัง่แลว้ ในพระคนัธกฎุ ีฯ

๔.อชฺช มยา มหาราช อมนาโป สปุิโน ทฏิโฺฐ.
ขา้แต่มหาราช ในวนันี้ อ.ความฝนั อนัไม่น่าชอบใจ อนัหม่อมฉนั เหน็แลว้ ฯ

๕.วิฑูฑโภ อวเสเส ขีรปเกปิ ทารเก อวิสฺสชฺเชตฺวา ฆาตาเปนฺโต โลหิตนท ึ
ปวตเฺตตวฺา เตส ํคลโลหเิตน ผลก ํโธวาเปส.ิ

อ.พระเจา้วฑิูฑภะ ไม่เวน้แลว้ ซึ่งเด็ก ท. แมผู้ด้ื่มซึ่งนํ้านม ผูเ้หลอื ยงับคุคล 
ใหฆ้่าอยู่ ยงัแม่นํ้าคือโลหิต ใหไ้หลไปแลว้ ยงับุคคล ใหล้า้งแลว้ ซึ่งแผ่น
กระดาน ดว้ยเลอืดในลาํคอ ของเจา้ศากยะ ท. เหลา่นั้น ฯ



เรื่องพระจติตหตัถเถระ ตอนบณัฑติจอบเหี้ยน
 โส กทุทฺาลปณฺฑโิต คงฺคาตรี ํคนฺตวฺา๑ "ปตติฏฐฺานํ ปสฺสนฺโต โอตรติวฺา 

คณฺเหยฺยํ; ยถาสฺส ปติตฏฺฐานํ น ปสฺสามิ, ตถา นํ ฉฑฺเฑสฺสามีต ิ
จนิฺเตตฺวา๒ นาฬมิตฺตํ พชีํ ปิโลติกาย พนฺธิตฺวา๓ ปิโลติก ํกทฺุทาลผเล 
พนฺธิตฺวา๔ กทฺุทาล ํอคฺคทณฺฑเก คเหตฺวา๕ คงฺคาตีเร ฐโิต๖ อกฺขีนิ  
นิมมฺิเลตฺวา๗ อปุริสเีส ติกฺขตฺตุ อาวชฺชิตฺวา๘ คงฺคาย ขิปิตฺวา๙ นิวตฺติตฺวา๑๐ 
โอโลเกตวฺา๑๑ ปตติฏฐฺานํ อทสิฺวา๑๒ "ชิต ํเม, ชิต ํเมต ิติกฺขตฺตุ สททฺมกาส.ิ 

สเีขียว คอืกริยิาคมุพากย ์สว่นสชีมพ ูคอืกริยิาในระหว่าง การแปล
กริยิาในระหว่างใหแ้ปลตามลาํดบัและออกสาํเนียงปจัจยัใหถ้กูตอ้ง



คาํแปล
 อ.กทุทาลบณัฑติ นั้น ไปแลว้ สูฝ่ัง่แหง่แม่นํ้าคงคา คิดแลว้ ว่า อ.เรา เมื่อ

เหน็ ซึ่งที่แห่งจอบนั้นตกแลว้ ขา้มลงแลว้ พงึถอืเอา, อ.เรา จะไม่เหน็ ซึ่ง
ที่แห่งจอบนั้นตกไปแลว้ โดยประการใด, อ.เรา จกัทิ้ ง ซึ่งจอบนั้น โดย
ประการนั้น ดงันี้ ผูกแลว้ ซึ่งเมลด็พชื อนัมีทะนานเป็นประมาณ ดว้ยผา้
เก่า ผูกแลว้ ซึ่งผา้เก่า ที่ใบแห่งจอบ จบัแลว้ ซึ่งจอบ ที่ดา้มอนัเป็นปลาย 
ยนืแลว้ ที่ฝัง่แหง่แม่นํ้าคงคา หลบัแลว้ ซึ่งตา ท. วนแลว้ ในเบื้องบนแหง่
ศีรษะ สามคร ัง้ เหวี่ยงไปแลว้ ในแม่นํ้าคงคา หนักลบัแลว้ แลดูแลว้ ไม่
เหน็แลว้ ซึ่งที่แหง่จอบนั้นตกแลว้ ไดก้ระทาํแลว้ ซึ่งเสยีง สามคร ัง้ ว่า อนั
เรา ชนะแลว้, อนัเรา ชนะแลว้ ดงันี้ 



ตสฺมึ ขเณ พาราณส ีราชา ปจฺจนฺต ํวูปสเมตฺวา อาคนฺตฺวา นทีตีเร 
ขนฺธาวาร ํนิวาเสตวฺา นหานตถฺาย นท ึโอตณิฺโณ ต ํสททฺ ํอสฺโสส.ิ

คาํแปล
 ในขณะนั้น อ.พระราชา ผูท้รงเป็นใหญ่ในเมืองพาราณส ีทรงยงั

ประเทศอนัตัง้อยู่แลว้ในที่สุดแห่งแดน ใหเ้ขา้ไปสงบแลว้ เสด็จ
มาแลว้ ทรงยงัราชบรุุษ ท. ใหต้ ัง้แลว้ ซึ่งค่าย (ซึ่งสถานที่เป็นที่ก ัน้
ดว้ยท่อนไม)้ เสด็จขา้มลงแลว้ สู่แม่นํ้า เพื่อตอ้งการแก่อนัทรง
สนาน ไดส้ดบัแลว้ ซึ่งเสยีงนั้น

สเีขียว คอืกริยิาคมุพากย ์สว่นสชีมพ ูคอืกริยิาในระหว่าง



๒)กริยิากติกท์ี่ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากยเ์หมือนกริยิาอาขยาต กลา่วคอืกริยิา
คุมพากยใ์นภาษาบาลีจะใชเ้ป็นกิริยากิตกบ์า้งก็ได ้(อาขยาตเป็นกิริยาคุม
พากยไ์ดเ้สมอ) แต่จาํกดัไวเ้ฉพาะกริยิาที่ลง ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยัเท่านั้น

กิริยากิตกท์ี่ เป็นกิริยาคุมพากยน์ี้จะวางอยู่ทา้ยประโยคก็มี ตน้
ประโยคกม็ี ถา้ตอ้งการเนน้ความจะวางไวต้น้ประโยค

-สฺวากขฺาโต ภควตา ธมโฺม.
อ.พระธรรม อนัพระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัดีแลว้.
-สปุฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
อ.หมู่แหง่สาวก ของพระผูม้ีพระภาคเจา้ ปฏบิตัดิีแลว้.



-กมมฺ ํ เสฏฐฺนิา  กต.ํ 
อ.การงาน  อนัเศรษฐ ี ทาํแลว้.
-ปญุญฺ ํ เสฏฐฺนิา  กตตฺพฺพ.ํ 
อ.บญุ  อนัเศรษฐ ี พงึทาํ.
-ตยา  ปาโต  สมาทยิติวฺา  ทวิสภาค ํ สลี ํ รกขฺิตพฺพ.ํ
อ.ศีล อนัท่าน สมาทานแลว้ ในเวลาเชา้ พงึรกัษา ตลอดสว่นแหง่วนั.
-ตยา  กมมฺ ํ กตวฺา  ธนํ  สหํรติวฺา  ทานํ  ทาตพฺพ.ํ
อ.ทาน อนัท่าน ทาํแลว้ ซึ่งการงาน รวบรวมแลว้ ซึ่งทรพัย ์พงึให.้



(๓)กริิยากติกท์ี่ใชเ้ป็นบทคุณนาม ขยายนามนามบทใดมีลงิคว์จนะ
และวิภตัติคลอ้ยตามบทนั้น วางอยู่หน้านามนามบทนั้น (เวน้มีเงื่อน
พิเศษ) เวลาแปลใชค้ําว่า ผู.้.., อนั..., ตวั... มาเชื่อมขา้งหน้าคําแปล
ของกริยิากติกต์วันั้น เช่น

ธมมฺ ํวทนฺโต ภกิขฺุ. อ.สามเณร ผูก้ลา่วอยู่ ซึ่งธรรม.
คาม ํคจฺฉมาโน ภกิขฺุ. อ.ภกิษุ ผูไ้ปอยู่ สูห่มู่บา้น.
รุกเฺข ฐโิต หตถฺ.ี อ.ชา้ง ตวัยนือยู่ ใกลต้น้ไม.้
ปิฏเก ฐติ ํผล.ํ อ.ผลไม ้อนัตัง้อยู่แลว้ ในตระกรา้.
สาย ํปานีย ํปานํ. อ.นํ้าปานะ อนัอนัภกิษุ พงึดื่ม ในเวลาเยน็



กริยิากติกท์ี่ใชเ้ป็นบทคณุนาม แต่ละนามนามไวใ้นฐานที่เขา้ใจ
-ททมาโน (ปคุคฺโล) ปิโย โหต.ิ
(อ.บคุคล) ผูใ้หอ้ยู่ เป็นที่รกั ย่อมเป็น.
-อปปฺมตตฺา (ชนา) น มียนฺต ินาม.
(อ.ชน ท.) ผูไ้ม่ประมาทแลว้ ชื่อว่าย่อมไม่ตาย.
-ปรโลก ํคจฺฉนฺต ํ(ปคุคฺล)ํ อนุคจฺฉนฺโต นาม (ปคุคฺโล) นตถฺ.ิ
(อ.บคุคล) ชื่อว่า ผูต้ามไปอยู่ (ซึ่งบคุคล) ผูไ้ปอยู่ สูโ่ลกอืน่ ย่อมไม่มี.



กริยิากติกป์ระเภทนี้ประกอบดว้ยปจัจยัในกริยิากติก ์๗ ตวั คอื
   (๑)อนฺต ปจัจยั (วางอยู่หนา้นามนาม)
   (๒)มาน ปจัจยั (วางอยู่หนา้นามนาม)
   (๓)ต ปจัจยั (วางอยู่หนา้นามนาม)

    (๔)อนีย ปจัจยั (วางอยู่หนา้นามนาม)
   (๕)ตพฺพ ปจัจยั (วางอยู่หนา้นามนาม)

(๖)ตวนฺตุ ปจัจยั (มีใชน้อ้ย)
(๗)ตาวี ปจัจยั (มีใชน้อ้ย)

กริยิากติกท์ี่ใชเ้ป็นคณุนามนี้จะมีกี่ตวักไ็ด ้แต่ไม่ควรมีมากเกนิไป



ตวัอย่างประโยคที่ใชก้ริยิากติกเ์ป็นบทคณุนาม
----------------------------

-ปญุญฺ ํ วจินินฺโต  ชโน  สคคฺ ํ คจฺฉต.ิ 
อ.ชน  ผูส้ ัง่สมอยู่  ซึ่งบญุ  ย่อมไป  สูส่วรรค.์
-ปญุญฺ ํ สจุนินฺเต  ชเน  อห ํ ปสฺสามิ.  
อ.เรา  ย่อมเหน็  ซึ่งชน  ท.  ผูส้ ัง่สมอยู่  บญุ.
-ชเนน  สจุณิฺณํ  ปญุญฺ ํ สขุํ  อาวหต.ิ  
อ.บญุ  อนัอนับคุคล  ส ัง่สมแลว้  ย่อมนํามา  ซึ่งความสขุ.



กริยิากติกใ์นภาษาบาลี



กริยิาในภาษาบาลี
 ในภาษาบาลมีีกริยิาอยู่ ๒ แบบคอื 

(๑)แบบที่เรยีกว่ากริยิาอาขยาต 
(๒)แบบที่เรยีกว่ากริยิากติก ์ฯ

กิตกท์ี่เป็นกิริยาในระหว่างและเป็นกิริยาคุมพากย ์ท่านเรียกว่า 
กริยิากติก ์ฯ 

กริิยากิตก ์หมายถึง กติกท์ี่สาํเร็จมาจากธาตุดว้ยการลงปจัจยั มีรูป
สําเร็จใชเ้ป็นกิริยาย่อยในระหว่างประโยค และใชเ้ป็นกิริยาคุม
พากยห์รอืกริยิาตวัสดุทา้ยของประโยค



องคป์ระกอบของกริยิากติก ์
กริยิากติก ์มีองคป์ระกอบ ๖ อย่าง คอื

๑.วภิตัติ กติกไ์ม่มีวภิตัตเิป็นของตนเองใชว้ภิตัตนิาม ๑๔ ตวั
๒.วจนะ มี ๒ วจนะ คอื 

๑) เอกวจนะ (ลง ส,ิ อ,ํ นา, ส, สฺมา, ส, สฺมึ วภิตัต)ิ
๒) พหวุจนะ (ลง โย, โย, ห,ิ นํ, ห,ิ นํ, ส ุวภิตัต)ิ

๓.กาล มี ๒ คอื 
๑) ปจัจุบนักาล ใชก้บัเหตกุารณ์ที่เป็นปจัจุบนั
๒) อดีตกาล ใชบ้อกเหตกุารณ์ที่ผ่านไปแลว้



๔.ธาตุ ใชธ้าตไุดท้ ัว่ไปทัง้ ๘ หมวดเช่นเดียวกบักริยิาอาขยาต
๕.วาจก มี ๕ วาจกเหมือนอาขยาต (แต่เหตกุตัตวุาจกไม่มีที่ใช้

เป็นกริยิาคมุพากยใ์ชเ้ป็นกริยิาในระหว่างเท่านั้น)
๖.ปจัจยั มี ๑๐ ตวั แบ่งออกเป็น ๓ หมวดคอื 

หมวดที่ ๑ กติปจัจยั มี ๓ ตวั :  อนฺต  ตวนฺต ุ ตาวี
หมวดที่ ๒ กจิจปจัจยั มี ๒ ตวั :  อนีย  ตพฺพ
หมวดที่ ๓ กติกจิจปจัจยั มี ๕ ตวั : มาน  ต  ตูน  ตวฺา  ตวฺาน



สรุปองคป์ระกอบของกริยิากติก ์

ธาตุ วาจก ปจัจยั กาล วภิตัติ วจนะ

ใชธ้าตแุละวาจก
เดียวกนักบัอาขยาต

ใชว้ภิตัตแิละวจนะ
นามนาม

มีปจัจยัและกาลเป็น
ของตนเอง



ตวัอย่างการประกอบธาตเุป็นกริยิากติก ์
ธาตุ ปจัจยัในอาขยาต ปจัจยัในกริยิากติก ์ วภิตัตนิาม

สุ ณา อนฺต สิ

สณุนฺโต
สณุนฺตํ
สณุนฺเตน

สณุนฺตี
สณุนฺตํ
สณุนฺตยิา

สณุนฺตํ
สณุนฺตํ
สณุนฺเตน

๑)ปฐมาวภิตัติ
๒)ทตุยิาวภิตัติ
๓)ตตยิาวภิตัติ

ปงุลงิค,์ เอก. อติถลีงิค,์ เอก. นปงุสกลงิค,์ เอก.วภิตัตนิาม



ตวัอย่างการแจกกริยิากติกด์ว้ยวภิตัตนิาม อ การนัต ์ปงุลงิค ์

      ปรุโิส
      ปรุสิํ
      ปรุเิสน

ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ

     สณุนฺโต
     สณุนฺตํ
     สณุนฺเตน

๑)ปฐมาวภิตัติ
๒)ทตุยิาวภิตัติ
๓)ตตยิาวภิตัติ

นามนาม บทขยายกริยิา กริยิากติก ์วภิตัตนิาม

      ปรุสิสฺส
      ปรุสิสฺมา
      ปรุสิสฺส

ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ

     สณุนฺตสฺส
     สณุนฺตสฺมา
     สณุนฺตสฺส

๔)จตตุถวีภิตัติ
๕)ปญัจมีวภิตัติ
๖)ฉฏัฐวีภิตัติ

      ปรุสิสฺมึ ธมมฺํ      สณุนฺตสฺมึ๗)สตัตมีวภิตัติ



วภิตัตนิาม นามนาม กริยิา ขยายกริยิา
๑)ปฐมาวภิตัติ อ.บรุุษ ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม
๒)ทตุยิาวภิตัติ ซึ่งบรุุษ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๓)ตตยิาวภิตัติ อนับรุุษ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๔)จตตุถวีภิตัติ แกบ่รุุษ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๕)ปญัจมีวภิตัติ จากบรุุษ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๖)ฉฏัฐวีภิตัติ เมื่อบรุุษ ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม
๗)สตัตมีวภิตัติ คร ัน้บรุุษ ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม



ตวัอย่างการแจกกริยิากติกด์ว้ยวภิตัตนิาม อ ีการนัต ์อติถลีงิค ์

      นารี
      นารึ
      นารยิา

ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ

     สณุนฺตี
     สณุนฺตึ
     สณุนฺตยิา

๑)ปฐมาวภิตัติ
๒)ทตุยิาวภิตัติ
๓)ตตยิาวภิตัติ

นามนาม บทขยายกริยิา กริยิากติก ์วภิตัตนิาม

      นารยิา
      นารยิา
      นารยิา

ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ

     สณุนฺตยิา
     สณุนฺตยิา
     สณุนฺตยิา

๔)จตตุถวีภิตัติ
๕)ปญัจมีวภิตัติ
๖)ฉฏัฐวีภิตัติ

      นารยิํ ธมมฺํ      สณุนฺตยิํ๗)สตัตมีวภิตัติ

ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ

บทขยายกริยิา

ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ
ธมมฺํ



วภิตัตนิาม นามนาม กริยิา ขยายกริยิา
๑)ปฐมาวภิตัติ อ.หญงิ ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม
๒)ทตุยิาวภิตัติ ซึ่งหญงิ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๓)ตตยิาวภิตัติ อนัหญงิ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๔)จตตุถวีภิตัติ แกห่ญงิ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๕)ปญัจมีวภิตัติ จากหญงิ ผูฟ้งัอยู่ ซึ่งธรรม
๖)ฉฏัฐวีภิตัติ เมื่อหญงิ ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม
๗)สตัตมีวภิตัติ คร ัน้หญงิ ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม



วภิตัต-ิวจนะในกริยิากติก ์



วภิตัต ิ- วจนะในกริยิากติก ์
กิริยากิตกไ์ม่มีวิภตัติ - วจนะเป็นของตนเองเหมือนอาขยาต ใช้

วิภตัติ-วจนะเดียวกบันามศพัท ์ถา้นามศพัทเ์ป็นวิภตัติ–วจนะใดก็
ตอ้งประกอบกริยิากติกใ์หม้ีวภิตัต-ิวจนะนั้นเป็นแบบเดียวกนั

เอโก ภกิขฺุ คาม ํปิณฺฑาย คโต. (ต ปจัจยั)
อ.ภกิษุ รูปหนึ่ง ไปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.

ภกิขฺุ เป็นปฐมาวภิตัต ิเอกวจนะ คโต ตอ้งประกอบเป็นปฐมาวภิตัต ิ
เอกวจนะดว้ยเช่นเดียวกนั



ตโย ภกิขฺู คาม ํปิณฺฑาย คตา. (ต ปจัจยั)
อ.ภกิษุ  ท.  สาม  ไปแลว้  สูห่มู่บา้น  เพือ่กอ้นขา้ว.

ภกิขฺู เป็นปฐมาวภิตัต ิพหวุจนะ คตา ตอ้งประกอบเป็นปฐมาวภิตัต ิ
พหวุจนะดว้ยเช่นเดียวกนั
เถรสฺส นิททฺ ํอโนกกฺมนฺตสฺส. (อนฺต ปจัจยั)

เมื่อพระเถระ ไม่กา้วลงอยู่ สูค่วามหลบั.
เถรสฺส เป็นฉฏัฐวีภิตัต ิเอกวจนะ อโนกกฺมนฺตสฺส ตอ้งประกอบเป็น

ฉฏัฐวีภิตัต ิเอกวจนะดว้ยเช่นเดียวกนั



เอก ํปรุสิ ํฉตตฺ ํคเหตวฺา คจฺฉนฺต ํปสฺสามิ.
อ.เรา ย่อมเหน็ ซึ่งบรุุษ ผูห้นึ่ง ผูถ้อืแลว้ ซึ่งรม่ ไปอยู่.

ปุริส ํเป็นทุติยาวิภตัติ เอกวจนะ คจฺฉนฺตํ ตอ้งประกอบเป็นทุติยา
วภิตัต ิเอกวจนะดว้ยเช่นเดียวกนั
เทวฺ ปรุเิส ฉตตฺานิ คเหตวฺา คจฺฉนฺเต ปสฺสามิ.

อ.เรา ย่อมเหน็ ซึ่งบรุุษ ท. สอง ผูถ้อืแลว้ ซึ่งรม่ ท. ไปอยู่.
ปรุเิส เป็นทตุิยาวิภตัติ พหวุจนะ คจฺฉนฺเต ตอ้งประกอบเป็นทตุิยา

วภิตัต ิพหวุจนะดว้ยเช่นเดียวกนั



สตถฺร ิธมมฺ ํเทสยมาเน. (มาน ปจัจยั)
คร ัน้เมื่อพระศาสดา ทรงแสดงอยู่ ซึ่งธรรม. 

สตฺถริ เป็นสตัตมีวิภตัติ เอกวจนะ เทสยมาเน ตอ้งประกอบเป็นสตัตมี
วภิตัต ิเอกวจนะดว้ยเช่นเดียวกนั
ภกิขฺูส ุธมมฺ ํสณุนฺเตส,ุ ปีต ิอปุปฺชฺชต.ิ

คร ัน้เมื่อภกิษุ ท. ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม, อ.ความปีต ิย่อมเกดิขึ้น
ภกิฺขูสุ เป็นสตัตมีวิภตัติ พหวุจนะ สุณนฺเตสุ ตอ้งประกอบเป็นสตัตมี

วภิตัต ิพหวุจนะดว้ยเช่นเดียวกนั



กาลในกริยิากติก ์



กาลในกริยิากติก ์
ในกริยิากติกน์ี้แบ่งกาลออกเป็น ๒ กาล คอื

๑) ปจัจุบนักาล
๒) อดีตกาล

กาลทัง้ ๒ นี้แบ่งใหล้ะเอยีดออกไปไดอ้กี ดงัต่อไปนี้
ปจัจุบนักาลแบ่งออกเป็น ๒ คอื
๑) ปจัจุบนัแท ้ แปลว่า  ...อยู่
๒) ปจัจุบนัใกลอ้นาคต แปลว่า  เมื่อ...



กาลในกริยิากติก ์
อดีตกาลแบ่งออกเป็น ๒ เหมือนกนั คอื

๑) ลว่งแลว้ แปลว่า  ...แลว้
๒) ลว่งแลว้เสรจ็ แปลว่า  คร ัน้...แลว้

กริยิาตวันี้จะเป็นกริยิาในระหว่างตวัแรกของประโยคหลงัที่มีธาตซุํ้ากบักริยิา
คมุพากยป์ระโยคหนา้
เป็นกริยิาที่ตอ้งการจะบอกว่าคร ัน้แสดงกริยิากอ่นหนา้เสรจ็สิ้นบรบิูรณ์แลว้
จะเกดิกริยิาอย่างอืน่ต่อไปอกี



บอกปจัจุบนักาล
๑. ปจัจุบนัแท ้แปลว่า ...อยู่

ใชก้บัเหตกุารณ์ที่กาํลงัเกดิขึ้น
อ.ุ อห ํ ธมมฺ ํ สณุนฺโต  ปีต ึ ลภามิ.
อ.เรา ฟงัอยู่ ซึ่งธรรม ย่อมได ้ซึ่งปีต ิฯ

๒. ปจัจุบนัใกลอ้นาคตแปลว่า เมื่อ....
ใชก้บัเหตกุารณ์ที่คาดว่าจะเกดิแน่นอน
อ.ุ ภควา  อนุสนฺธ ึ ฆเฏตวฺา  ธมมฺ ํ เทเสนฺโต  อมิ ํ คาถ ํ อาห.
อ.พระพทุธเจา้  สบืต่อแลว้  ซึ่งอนุสนธิ  เมื่อแสดง  ซึ่งธรรม  ตรสัแลว้  ซึ่ง

พระคาถา  นี้ ฯ



บอกอดีตกาล
๑. ลว่งแลว้  แปลว่า  ...แลว้

ใชก้บัเหตกุารณ์ที่เกดิแลว้ ผ่านมาแลว้
อ.ุ ตโย  มาสา  อตกิกฺนฺตา ฯ
อ.เดือน ท. ๓ ผ่านไปแลว้ ฯ
อ.ุ พทุโฺธ  โลเก  อปุปฺนฺโน ฯ
อ.พระพทุธเจา้ เกดิขึ้นแลว้ ในโลก ฯ



๒. ลว่งแลว้เสรจ็ แปลว่า คร ัน้....แลว้
กริยิาตวันี้จะเป็นกริยิาในระหว่างตวัแรกของประโยคหลงัที่มีธาตซุํ้ากบักริยิา

คุมพากยป์ระโยคหน้า เป็นกิริยาที่ตอ้งการจะบอกว่าคร ัน้แสดงกิริยาก่อนหน้า
เสรจ็สิ้นบรบิูรณ์แลว้....ไดเ้กดิกริยิาอย่างอืน่ต่อไปอกี

อุ. เยน  ภควา,  เตนุสงฺกมิ ,  อุปสงฺมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นิสที ิฯ

อ.พระผูม้ีพระภาคเจา้ ย่อมประทบัอยู่ โดยส่วนแห่งทิศใด, อ. ภกิษุรูปหนึ่ง 
เขา้ไปเฝ้าแลว้ โดยส่วนแห่งทิศนั้น, อ.ภกิษุรูปนั้น คร ัน้เขา้ไปเฝ้าแลว้ ถวาย
บงัคมแลว้ ซึ่งพระผูม้ีพระภาคเจา้ นัง่แลว้ ณ สว่นขา้งหนึ่ง ฯ



บอกเนื้อความพเิศษ แปลว่า ควร..., พงึ...
๑. บอกความบงัคบัและการเชื้อเชิญ

-กตตฺพฺพ ํ อทิ ํ ภวตา. อ.กรรมนี้ อนัท่านผูเ้จรญิ พงึทาํ.
๒. บอกความสงสยัเกี่ยวกบัขอ้ปฏบิตัิ

-ก ึ อทิ ํ มยา  กาตพฺพ.ํ อ.กรรมนี้ อนัเรา ควรทาํหรอื.
๓. บอกกาลเวลาอนัสมควร

-อชฺฌยติพฺพ ํ ภวตา. อนัผูเ้จรญิ พงึสวดเถดิ.
๔. บอกการกระทาํอนัแน่นอน

-ทาตพฺพ ํ ภวตา  มยหฺ ํ ธนํ. อ.ทรพัย ์ของเรา อนัผูเ้จรญิ พงึให.้



การกาํหนดกาลในกริยิากติก ์
จะทราบกาลในกริยิากติกไ์ดน้ั้นตอ้งอาศยัปจัจยัเป็นหลกัดงันี้

ปจัจยักริยิากติกท์ี่บอกปจัจุบนักาล มี ๒ ตวั คอื
-อนฺต, มาน แปลว่า ...อยู่, เมื่อ...

ปจัจยักริยิากติกท์ี่บอกอดีตกาล มี ๖ ตวั คอื
-ตวนฺต,ุ ตาว,ี ต, ตูน, ตวฺา, ตวฺาน แปลว่า ...แลว้, คร ัน้...แลว้

ปจัจยัที่บอกเนื้อความพเิศษ มี ๒ ตวั คอื
-อนีย , ตพฺพ แปลว่า ควร..., พงึ...



กาลโดยย่อ (๑) ปัจจุบันกาล (๒) อดีตกาล (๓) กาลพิเศษ

กาลโดยพิศดาร กําลังทําอยู่ ใกล้อนาคต ล่วงแล้ว ล่วงแล้วเสร็จ บังคับ/เชิญ

คําแปล ...อยู่ เมื่อ... ...แล้ว ครั้น...แล้ว ควร...,พึง...

ปัจจัยสําหรับบอก

กาล

                  (๑) อนฺต

           (๑) ตวนฺตุ (มีใช้น้อย)

 (๑) อนีย           (๒) ตาวี (มีใช้น้อย)

           (๓) ต

                  (๒) มาน

           (๔) ตูน (มีใช้น้อย)

 (๒) ตพฺพ           (๕) ตฺวา

           (๖) ตฺวาน (มีใช้น้อย)

ตัวอย่าง สุณนฺโต สุณมาโน สุโต สุณิตฺวา (น) สวนีโย โสตพฺโพ



ธาตใุนกริยิากติก ์



การนําธาตลุงประกอบกริยิากติก ์
ธาตุ คือรากศพัทข์องคําในภาษาบาลีใชป้ระกอบกบัปจัจยัสาํเร็จเป็นกิริยา

บา้ง คุณนามบา้ง นามกิตกบ์า้ง เช่นคําว่า กโรนฺโต แปลว่า ทําอยู่ คําว่า กร-ทํา 
เป็นรากศพัทห์รอืเป็นคาํหลกัของคาํว่า กโรนฺโต สว่นคาํอืน่คอื โอ, อนฺต, ส ิเป็น
เพยีงตวัที่ช่วยขยายความหมายและกาํหนดหนา้ที่ของคาํหลกัเท่านั้น 

ธาตุตวัเดียวอาจมีหลายความหมายเมื่อมีอปุสคัอยู่หนา้ เหตุนี้ครูไวยากรณ์
จงึกลา่ว คาํว่า ธาต ุแปลว่า “ศพัทท์ี่ทรงไวซ้ึ่งอรรถของตนและของผูอ้ืน่”

กิริยา คุณนาม และนามนามตอ้งอาศยัธาตุเป็นฐานที่ต ัง้จงึจะมีความหมาย
เป็นที่เขา้ใจได ้เพราะธาตเุป็นบ่อเกดิความหมายของคาํต่าง ๆ  ในภาษาบาล ี



กฏเกณฑก์ารแบ่งประเภทของธาตุ
ธาตแุบ่งเป็น ๒ ชนิดตามเนื้อความของธาต ุมี ๒ ประเภทตามจาํนวนพยางค์

ของศพัทธ์าต ุและมี ๘ หมวดตามปจัจยัประจาํหมวดธาต ุดงันี้
๑. ธาตมุี ๒ ชนิดตามเนื้อความของธาต ุคอื

๑)ธาตุที่ตอ้งมีกรรมมาขยายเรียกว่า สกมัมธาตุ เพราะเนื้อความจะขาดความ
สมบูรณ์เมื่อไม่มีกรรมมาขยายความ เช่นเมื่อกลา่วว่า “กนิ” กไ็ม่รูว้่ากนิอะไร แต่
เมื่อกลา่วว่า “กนิขา้ว” กจ็ะทราบความหมายชดัเจน “ขา้ว” จงึเป็นกรรมของ “กนิ”

๒)ธาตุที่ไม่ตอ้งมีกรรมมาขยาย เรียกว่า อกมัมธาตุ เพราะมีเนื้อความ
สมบูรณ์ในตวั เช่นเมื่อกลา่วว่า “นอน” กท็ราบว่าแสดงกริยิาเช่นไรอย่างชดัเจน



๒. ธาตมุี ๒ ประเภทตามจาํนวนพยางคข์องธาต ุคอื
๑)ธาตุที่เป็นสระลว้นตวัเดียวหรือมีสระ ๑ ตวัผสมกบัพยญัชนะ 

เช่น อ,ิ ทา, ญา, นี, ส,ี ห,ุ ก,ี ชิ เป็นตน้ เรยีกว่า เอกสระธาตุ
๒)ธาตุที่สระมากกว่า ๑ ตวั ผสมกบัพยญัชนะ เช่น ปจ, กร, มร, 

ชาคร, กลิสิ เป็นตน้ เรยีกว่า อเนกสระธาตุ
ธาตทุี่มีสระเดียวเมื่อลงปจัจยัในกริิยากติกเ์ปลี่ยนรูปไปตามอาํนาจ

ของปจัจยัในกริยิากติกแ์ต่ละตวั ตวัอย่างเช่น
๑) คงสระไว ้ : ญา+ต+สิ =ญาโต
๒) พฤทธิ์สระ : นี+อ+อนฺต+สิ =นยนฺโต



๓) ลบสระ : ญา+ตวฺา =ญตวฺา
๔) ทฆีสระ : ส+ุย+มาน+สิ =สูยมาโน
๕) แปลงเป็นสระอืน่ : นิ+ส+ีตวฺา =นิสฺสาย

: เค+อ+อนฺโต =คายนฺโต
ธาตทุี่มีสระหลายตวัเมื่อจะลงปจัจยัในกริยิากติกใ์หล้บสระที่สุดธาตุ

กอ่นเสมอหรอืแปลงสระที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ เช่น 
กร ลบสระที่สดุธาตแุลว้ =กรฺ
ปจ ลบสระที่สดุธาตแุลว้ =ปจฺ
ลภ  ลบสระที่สดุธาตแุลว้ =ลภฺ



๓. ธาตมุี ๘ หมวดตามปจัจยัประจาํหมวดธาต ุคอื
๑) หมวด ภ ูธาตุ มี อ เอ เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๒) หมวด รุธ ธาตุ  มี อ เอ เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๓) หมวด ทวิ ธาตุ  มี ย เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๔) หมวด ส ุธาตุ มี ณุ ณา อณุา เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๕) หมวด ก ีธาตุ มี นา เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๖) หมวด คห ธาตุ  มี ณฺหา เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๗) หมวด ตน ธาตุ  มี โอ ยริ เป็นปจัจยัประจาํหมวด
๘) หมวด จุร ธาตุ  มี เณ ณย เป็นปจัจยัประจาํหมวด



วาจกในกริยิากติก ์



วาจกในกริยิากติก ์
ในกริยิากติกม์ี ๕ วาจกเหมือนกบักริยิาอาขยาต ต่างกนัแต่รูปแหง่กริยิาและการ
นําไปใชเ้ท่านั้น
กตัตวุาจก : ภกิขฺุ  คาม ํ ปิณฺฑาย  ปวฏิโฺฐ.

อ.ภกิษุ เขา้ไปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.
กมัมวาจก : อธคิโต  โข  มยาย ํ ธมโฺม. (กริยิาอยู่ตน้ประโยคเพือ่เนน้ความ)

อ.ธรรม นี้ อนัเรา บรรลแุลว้ แล.
ภาววาจก : การเณเนตถฺ ภวติพฺพ.ํ

อนัเหต ุในเพราะเรื่องนี้ พงึมี.



เหตกุตัตวุาจก : สตถฺา  สเทวก ํ (อมิ ํ โลก)ํ  ตารยนฺโต...
อ.พระศาสดา ทรงยงัโลกนี้ พรอ้มทัง้เทวโลก ใหข้า้ม พน้อยู่...

เหตกุมัมวาจก : อย ํ ถโูป  ปตฏิฐฺาปิโต. (ละตวัอนภหิติกตัตาไว)้
อ.สถปูนี้ อนัเขา ใหป้ระดิษฐานไวแ้ลว้.
: วสิาขาย  ปพฺุพาราโม  การโิต.
อ.ปพุพาราม อนันางวสิาขา ใหก้ระทาํแลว้.
: เทวทตเฺตน  นาฬาคริ ิ วสิฺสชฺชาปิโต.
อ.ชา้งนาฬาครี ีอนัพระเทวทตั ใหป้ลอ่ยแลว้.



ความหมายของแต่ละวาจก
กตัตวุาจก

กริยิาศพัทท์ี่แสดงว่า ประธานของประโยคเป็นผูท้าํกริยิาเอง เป็นวธิีพดู
ตรง ๆ ว่า ใครทาํอะไร ทาํที่ไหน ทาํอย่างไร ทาํทาํไม เป็นตน้
ภกิขฺุ  คาม ํ ปิณฺฑาย  ปวฏิโฺฐ. (ป+วสิ+ต+ส ิ=ปวฏิโฺฐ)

อ.ภกิษุ  เขา้ไปแลว้  สูห่มู่บา้น  เพือ่กอ้นขา้ว.
ปวิฏฺโฐ  เป็นกิริยากตัตุวาจก  มี  ภกิฺขุ  ซึ่งเป็นผูท้ําผูแ้สดงกิริยา (เขา้ไป) 

เป็นประธานของประโยค
อกมัมธาต ุ+ ต ปจัจยัเป็นเครื่องระบกุตัตวุาจก



กมัมวาจก
กิริยาศพัทท์ี่แสดงว่า ประธานของประโยคเป็นผูถู้กกระทํา, เป็นสิ่งที่ถูก

กระทาํ เป็นวิธีพูดกลบัว่า ใครถูกกระทาํ, อะไรถูกกระทาํ เป็นตน้ (ประธานชนิด
นี้เรยีกว่าวตุตกมัมะ คอืเป็นกรรมการกที่อยู่ในรูปปฐมาวภิตัต)ิ 
อธคิโต  โข  มยาย ํ ธมโฺม. (อธ+ิคม+ต+ส ิ=อธคิโต)

อ.ธรรม นี้ อนัเรา บรรลแุลว้.
อธิคโต  เป็นกิริยากมัมวาจก มี  ธมฺโม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกทํา เป็นประธานของ

ประโยค
สกมัมธาต ุ+ ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยัเป็นเครื่องระบกุมัมวาจก



ภาววาจก
กิริยาศพัทท์ี่แสดงภาวะแห่งความมีความเป็นของกิริยาออกมา คือมีแต่ตวั

กริยิานัน่เอง ไม่มีผูท้าํ ไม่มีผูถ้กูทาํ ไม่มีผูใ้ชใ้หค้นอืน่ทาํ 
การเณเนตถฺ  ภวติพฺพ.ํ (ภ+ูอ+ิตพฺพ+ส ิ=ภวติพฺพ)ํ

อนัเหต ุ ในเพราะเรื่องนี้  พงึมี.
ภวิตพฺพํ  เป็นกิริยาภาววาจก  มี  ภวิตพฺพํ  ซึ่งเป็นภาวะแห่งความเป็น

กริยิานั้นนัน่เอง— เป็นกริยิาของประโยค
 อกมัมธาต ุ+ ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยั และมีรูปเป็นนปงุสกลงิค ์เอกวจนะเป็น

เครื่องระบภุาววาจก 



เหตกุตัตวุาจก
 กริยิาศพัทท์ี่แสดงว่า ประธานของประโยคเป็นผูใ้ชห้รอืเป็นเหตใุหผู้อ้ืน่ทาํ

กริยิาอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
สตถฺา  สเทวก ํ (อมิ ํ โลก)ํ  ตารยนฺโต... (ตร+ณย+อนฺต+ส ิ=ตารยนฺโต)

อ.พระศาสดา ยงัโลกนี้ พรอ้มเทวโลก ใหข้า้มพน้อยู่...
ตารยนฺโต  เป็นกริยิาเหตกุตัตวุาจก  มี  สตฺถา  ซึ่งเป็นผูใ้ชห้รอืเป็นเหตใุห ้ 

โลก ํ แสดงกริยิา เป็นประธานของประโยค
ในกริิยากติกเ์หตกุตัตุวาจกมีเฉพาะที่ใชเ้ป็นกริิยาในระหว่างเท่านั้น ที่เป็น

กริยิาคมุพากยไ์ม่มีใช ้เพราะ ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยัไม่มีรูปเป็นเหตกุตัตวุาจก



เหตกุมัมวาจก
 กริยิาศพัทท์ี่แสดงว่า ประธานของประโยคเป็นผูถู้กใชใ้หก้ระทาํ หรอืถูกทาํ

ใหเ้กดิขึ้น หรอืถกูทาํใหไ้ดร้บัผลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยออ้ม เช่น
อย ํ ถโูป  เตน  ปตฏิฐฺาปิโต. (ปต+ิฐา+ณาเป+อ+ิต+ส ิ=ปตฏิฐฺาปิโต)

อ.สถปูนี้  อนัเขา  ใหป้ระดิษฐานไวแ้ลว้. (ถกูทาํใหเ้กดิขึ้น)
ปตฏิฐฺาปิโต  เป็นกริยิาเหตกุมัมวาจก  มี  ถโูป  ซึ่งเป็นสิง่ที่ถกูทาํใหเ้กดิขึ้น

เป็นประธานของประโยค โดยไม่สนใจว่าคนที่ถกูใชใ้หท้าํเป็นใคร
รญญฺา มหาโจโร มาราปิโต. (มร+ณาเป+อ+ิต+ส ิ=มาราปิโต)

อ.มหาโจร อนัพระราชา ใหต้ายแลว้. (ถกูทาํใหไ้ดร้บัผลโดยออ้ม)



เอกสฺมึ  เม  รุกขฺมูเล  เอโก  อยโฺย  นิสทีาปิโต. (นิ+สท+ณาเป+อ+ิต+ส)ิ
อ.พระคณุเจา้ รูปหนึ่ง อนัขา้พเจา้ใหน้ัง่แลว้ ที่โคนของตน้ไม ้ตนหนึ่ง.
มยา  โคณา  ตณิเมว  ขาทาปิตา. (ขาท+ณาเป+อ+ิต+ส)ิ

อ.โค ท. อนัขา้พเจา้ ใหก้นิแลว้ ซึ่งหญา้.
อาจรยิ  ตมุเฺหห ิ มย ํ ตโย  เวเท  อคุคฺณฺหาปิตา. (อ+ุคณ+ณฺหา+ณาเป+อ+ิต+ส)ิ

ขา้แต่อาจารย ์อ.เรา ท. อนัท่าน ท. ใหเ้รยีนแลว้ ซึ่งเวท ท. สาม.
อห ํ อมิาย  นิพฺพตุปท ํ สาวโิต. (ส+ุเณ+อ+ิต+ส)ิ

อ.เรา อนัหญงินี้ ใหส้ดบัแลว้ ซึ่งบทอนัเยน็ใจแลว้.



เหตกุมัมวาจกมีใชม้ากในกริยิากติก ์โครงสรา้งโดยรวมเป็นแบบเดียวกนั
กบักริยิาอาขยาต แต่มีขอ้แตกต่างเลก็นอ้ยคอื

๑)ไม่มีบทการติกมัมะเพราะ(ผูถู้กใชใ้หท้าํ)กลายเป็นประธานในประโยค
ไปแลว้ คอืมีเพยีงประธาน อนภหิติกตัตา และกริยิาคมุพากย์

๒)ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยั ทัง้ที่เป็นกตัตวุาจกกต็าม กมัมวาจกกต็าม เป็น
เหตกุมัมวาจกกต็ามสามารถมีกรรมมารบัไดเ้ช่น

กตัตวุาจก :สากยฺราชธตีา วาสภขตตฺยิา ปตุตฺ ํวชิาตา. (ว+ิชน+ต+ส)ิ
อ.พระนางวาสภขตัตยิา ผูเ้ป็นพระราชธดิาของเจา้ศากยะ 
ทรงประสูตแิลว้ ซึ่งพระโอรส.



:เทวทตโฺต โปถชฺุชนิก ํอทิธฺ ึปตโฺต. (อป+ต+ิส)ิ
อ.พระเทวทตั บรรล ุซึ่งฤทธิ์ อนัเป็นของปถุชุน.

กมัมวาจก :ตาต มยา กมุภฺกาโร เอก ํกมมฺ ํอาณตโฺต. (อาณ+ต+ส)ิ
แน่ะพอ่ อ.ช่างหมอ้ อนัเรา ส ัง่แลว้ ซึ่งการงาน อย่างหนึ่ง.
:ตาต อห ํตยา น กญิจฺ ิวตุโฺต. (วท+ต+ส)ิ
แน่ะพอ่ อ.เรา อนัท่านกลา่วแลว้ ซึ่งคาํอะไร ๆ หามิได.้

เหตกมัมวาจก :น ตวฺ ํมยา เวรวจนํ วทาปิโต. (วท+ณาเป+อ+ิต+ส)ิ
อ.ท่าน อนัเรา ใหก้ลา่วแลว้ ซึ่งคาํอนัเป็นเวร หามิได.้

เนื้อความโดยพสิดารจะกลา่วอกีคร ัง้เมื่อแสดง ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยั



ปจัจยัในกริยิากติก ์



การจดัปจัจยัในกริยิากติกต์ามวาจก
ปจัจยัในกริยิากติกน์ั้น มี ๑๐ ตวั แบ่งเป็น ๓ พวกตามวาจก ดงันี้

๑.หมวดกติปจัจยั มีปจัจยั ๓ ตวั คอื อนฺต ตวนฺต ุตาวี
เป็นได ้๒ วาจก คอื กตัตวุาจก ๑ 

เหตกุตัตวุาจก ๑
๒.หมวดกจิจปจัจยั มีปจัจยั ๒ ตวั คอื อนีย ตพฺพ
เป็นได ้๓ วาจก คอื กมัมวาจก ๑ 

ภาววาจก ๑ 
เหตกุมัมวาจก ๑



๓. หมวดกติกจิจปจัจยั มีปจัจยั ๕ ตวั คอื มาน ต ตูน ตวฺา ตวฺาน
เป็นไดท้ ัง้ ๕ วาจก
ขอ้สงัเกต :-
-มาน ปจัจยัไม่นิยมใชเ้ป็นภาววาจก
-ต ปจัจยัไม่นิยมใชเ้ป็นเหตกุตัตวุาจก
-ตูน ตวฺา ตวฺาน ไม่นิยมใชเ้ป็นภาววาจก เหตกุมัมวาจก



การจดัปจัจยักริยิากติกต์ามการแจกวภิตัติ
ปจัจยักริยิากติกท์ี่แจกดว้ยวภิตัตนิามไดม้ี ๗ ตวั คอื

๑. อนฺต ปจัจยั : สณุนฺโต, สณุนฺต,ี สณุนฺตํ
๒. ตวนฺต ุปจัจยั : สตุวา, สตุวต,ี สตุาวิ
๓. ตาว ีปจัจยั : สตุาว,ี สตุาวนิี, สตุาวิ
๔. อนีย ปจัจยั : สวณีโย, สวณียา, สวณียํ
๕. ตพฺพ ปจัจยั : สณุิตพฺโพ, สณุิตพฺพา, สณุิตพฺพํ
๖. มาน ปจัจยั : สณุมาโน, สณุมานา, สณุมานํ
๗. ต ปจัจยั : สโุต, สตุา, สตุํ



ปจัจยักริยิากติกท์ี่แจกดว้ยวภิตัตนิามไม่ไดม้ี ๓ ตวั คอื
๑. ตูน ปจัจยั : กาตูน
๒. ตวฺา ปจัจยั : กตวฺา
๓. ตวฺาน ปจัจยั : กตวฺา



การจดัปจัจยักริยิากติกต์ามหนา้ที่
ปจัจยักริยิากติกท์ี่ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากยไ์ดม้ี ๓ ตวั คอื

-ต, อนีย , ตพฺพ
ปจัจยักริยิากติกท์ี่ใชเ้ป็นกริยิาในระหว่างมี ๗ ตวั คอื

-อนฺต, ตวนฺต,ุ ตาวี, มาน, ตูน, ตวฺา, ตวฺาน
ปจัจยักริยิากติกท์ี่ใชเ้ป็นบทขยายนาม (คณุนาม)ไดม้ี ๗ ตวั คอื

-ต, อนีย, ตพฺพ, อนฺต, ตวนฺตุ, ตาว,ี มาน



ตวัอย่างการใชป้จัจยักริยิากติกต์ามหนา้ที่
๑.ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากย์

ต -ถปตนิา  กมมฺ ํ กต.ํ 
   อ.การงาน อนัช่างไม ้ทาํแลว้.

ตพฺพ -ถปตนิา  กมมฺ ํ กาตพฺพ.ํ 
อ.การงาน อนัช่างไม ้พงึทาํ.

อนีย -ถปตนิา  กมมฺ ํ กรณีย.ํ 
อ.การงาน อนัช่างไม ้พงึทาํ.



๒.ใชเ้ป็นกริยิาในระหว่าง
อนฺต -ถปต ิ กมมฺ ํ กโรนฺโต.

อ.ช่างไม ้ทาํอยู่ ซึ่งการงาน.
มาน -ถปต ิ กมมฺ ํ กรุุมาโน.

อ.ช่างไม ้ทาํอยู่ ซึ่งการงาน.
ตวฺา -ถปต ิ กมมฺ ํ กตวฺา.

อ.ช่างไม ้ทาํแลว้ ซึ่งการงาน.
(ตวฺนฺต ุตาว ีตูน ตวฺาน ไม่มีที่ใชม้ากนกั)



๓.ใชเ้ป็นบทขยายนามศพัท ์เมื่อขยายตวัใดตอ้งมีลงิคว์จนะวิภตัติ
เหมือนนามอนันั้น ขยายบทใดอยู่หนา้หรอืหลงับทนั้นกไ็ด ้
๑. ต -ถปตนิา  กต ํ กมมฺ ํ  นิฏฐฺาต.ิ

อ.การงาน  อนัอนัช่างไม ้ ทาํแลว้  ย่อมสาํเรจ็.
๒. อนีย -ถปตนิา  กรณีย ํ กมมฺ ํ น  อโหส.ิ

อ.การงาน  อนัอนัช่าง  พงึทาํ  ไม่ไดม้ีแลว้.
๓. ตพฺพ -ถปตนิา  กาตพฺพ ํ กมมฺ ํ น  โหต.ิ

อ.การงาน  อนัอนัช่าง  พงึทาํ  ย่อมไม่มี.



๔. อนฺต -กมมฺ ํ กโรนฺต ํ ถปต ึ อห ํ ปสฺสามิ.
อ.เรา  ย่อมเหน็  ซึ่งช่างไม ้ ผูท้าํอยู่  ซึ่งการงาน.

๕. มาน -กมมฺ ํ กรุุมานํ  ถปต ึ อห ํ ปสฺสามิ.
อ.เรา  ย่อมเหน็  ซึ่งช่างไม ้ ผูท้าํอยู่  ซึ่งการงาน.

๖. ตวฺา -ฐเปตวฺา  มสํ ํ โคฆาตโก  ภตตฺ ํ น  ภญุชฺต.ิ
อ.นายโคฆาตก ์ เวน้  ซึ่งเนื้อ  ย่อมไม่กนิ  ซึ่งภตัร

๗. ตวฺา -ปํสูนิ  อปุาทาย  สพฺพฐานํ  สวุณฺณํ  โหต.ิ
อ.ที่ท ัง้ปวง  เขา้ไปถอืเอา  ซึ่งฝุ่ น ท.  เป็นทอง  ย่อมเป็น.



๘.ตวนฺตุ -กมมฺ ํ กตตฺวา  ถปต ิ รุกขฺํ  ฉินฺทต.ิ
อ.ช่างไม ้ ผูท้าํแลว้  ซึ่งการงาน  ย่อมตดั  ซึ่งตน้ไม.้

๙.ตาวี -กมมฺ ํ กตตฺาว ีถปต ิ สลิ ํ วชิฺฌต.ิ
อ.ช่างไม ้ ผูท้าํแลว้  ซึ่งการงาน  ย่อมเจาะ  ซึ่งหนิ.



การจดัวาจกตามชนิดของธาตุ
อนฺต ตวนฺต ุตาว ีปจัจยั

ท ัง้สกมัมธาตแุละอกมัมธาตเุป็นได ้๒ วาจก คอื กตัตวุาจกและเหตกุตัตวุาจก
สกมัมธาตุ กตัตวุาจก :วสิาขา  วหิาร ํ กโรนฺต.ี...

อ.นางวสิาขา ทาํอยู่ ซึ่งวหิาร.
เหตกุตัต.ุ :วสิาขา  ถปต ึ วหิาร ํ กาเรนฺต.ี...

อ.นางวสิาขา ยงัช่าง ใหท้าํอยู่ ซึ่งวหิาร



อกมัมธาตุ กตัตวุาจก :วสิาขา  ปาสาเท  วสนฺต.ี...
อ.นางวสิาขา พกัอยู่ ในปราสาท.

เหตกุตัต.ุ :วสิาขา  ปาสาเท  สสรุ ํ วาเสนฺต.ี...
อ.นางวสิาขา ยงัพอ่สามี ใหพ้กัอยู่ ในปราสาท.

กตัตวุาจก :พทุโฺธ ธมเฺม รมนฺโต....
อ.พระพทุธเจา้ ยนิดีอยู่ ในธรรม.

เหตกุตัต.ุ :พทุโฺธ ธมมฺสฺมึ มหาชนํ รมาเปนฺโต....
อ.พระพทุธเจา้ ยงัมหาชน ใหย้นิดีอยู่ ในธรรม.



อนีย ตพฺพ ปจัจยั
-สกมัมธาตเุป็นได ้๒ วาจก คอื กมัมวาจก และเหตกมัมวาจก

กมัมวาจก :วหิาโร  วฑฒฺกนิา  กรณีย,ํ กาตพฺพ.ํ
อ.วหิาร อนันายช่าง พงึทาํ.

เหตกุมัมวาจก :วหิาโร  เสฏฐฺนิา  การาปณีย,ํ การาเปตพฺพ.ํ
อ.วหิาร อนัเศรษฐ ีพงึใหก้ระทาํ.



-อกมัมธาตเุป็นได ้๒ วาจก คอื ภาววาจก และเหตกุมัมวาจก
ภาววาจก :อวสฺส ํ มยา  มรณีย,ํ มรติพฺพ.ํ

อนัเรา พงึตาย แน่แท.้
เหตกุมัมวาจก :รญญฺา  โจโร  มาราปณีโย, มาราเปตพฺโพ.

อ.โจร อนัพระราชา พงึใหต้าย.



มาน ปจัจยั
-สกมัมธาตุเป็นได ้๔ วาจก คือ กตัตุวาจก กมัมวาจก เหตุกตัตุวาจก เหตุ

กมัมวาจก
กตัตวุาจก :เสฏฐฺ ี วหิาร ํ กรุุมาโน....

อ.เศรษฐ ีทาํอยู่ ซึ่งวหิาร.
กมัมวาจก :วหิาโร  เสฏฐฺนิา  กรยิมาโน....

อ.วหิาร อนัเศรษฐ ีทาํอยู่.



เหตกุตัตวุาจก :เสฏฐฺ ี วฑฒฺก ึ วหิาร ํ การยมาโน....
อ.เศรษฐ ียงันายช่าง ใหท้าํอยู่ ซึ่งวหิาร.

เหตกุมัมวาจก :วหิาโร  เสฏฐฺนิา  วฑฒฺก ึ การยิมาโน....
อ.วหิาร อนัเศรษฐ ียงันายช่าง ใหท้าํอยู่.



-อกมัมธาตเุป็นได ้๓ วาจก คอื กตัตวุาจก เหตกุตัตวุาจก และเหตกุมัมวาจก
กตัตวุาจก :เอโก ภกิขฺุ  กฏุยิ ํ นิสทีมาโน....

อ.ภกิษุ นัง่อยู่ ในกฏุ.ิ
เหตกุตัตวุาจก :ภกิขฺุ  กฏุยิ ํ มหาเถร ํ นิสทีาปยมาโน....

อ.ภกิษุ ยงัพระมหาเถระ ใหน้ัง่อยู่ ในกฏุ.ิ
เหตกุมัมวาจก :มหาเถโร  กฏุยิ ํ ภกิขฺุนา  นิสทีาปิยมาโน....

อ.พระมหาเถระ อนัภกิษุ ใหน้ัง่อยู่ ในกฏุ.ิ



ต ปจัจยั
-สกมัมธาตเุป็นได ้๒ วาจก คอื กมัมวาจก เหตกุมัมวาจก

กมัมวาจก :ปญุญฺ ํ เสฏฐฺนิา  กต.ํ
อ.บญุ อนัเศรษฐ ีกระทาํแลว้.

เหตกุมัมวาจก :มหาทานํ  เสฏฐฺนิา  ทาปิต.ํ
อ.มหาทาน อนัเศรษฐ ีใหถ้วายแลว้.



-อกมัมธาตเุป็นได ้ ๓ วาจก คอื กตัตวุาจก ภาววาจก เหตกุมัมวาจก
กมัมวาจก :เสฏฐฺ ี มโต.

อ.เศรษฐ ีตายแลว้.
ภาววาจก :เสฏฐฺนิา  มต.ํ

อนัเศรษฐ ีตายแลว้
เหตกุมัมวาจก :เสฏฐฺ ี โจเรน  มารโิต.

อ.เศรษฐ ีอนัโจร ใหต้ายแลว้.



ตูน ตวฺา ตวฺาน ปจัจยั
-สกมัมธาตเุป็นได ้๓ วาจก คอื กตัตวุาจก กมัมวาจก เหตกุตัตวุาจก

กตัตวุาจก :สูโท  โอทนํ  ปจติวฺา....
อ.พอ่ครวั หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ....

กมัมวาจก :กฏุ ิ อคคฺนิา  ปจฺจติวฺา....
อ.กฏุ ิอนัไฟ ไหมแ้ลว้....

เหตกุตัตวุาจก :สามิโก  สูท ํ โอทนํ  ปาเจตวฺา....
อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ใหห้งุแลว้ ซึ่งขา้วสกุ.



-อกมัมธาตเุป็นได ้๒ วาจก คอื กตัตวุาจก เหตกุตัตวุาจก
กตัตวุาจก :สูโท  ฆเร  นิปชฺชิตวฺา....

อ.พอ่ครวั นอนแลว้ ในเรอืน...
เหตกุตัตวุาจก :สามิโก  ฆเร  สูท ํ นิปชฺชาเปตวฺา...

อ.เจา้นาย ยงัพอ่ครวั ใหน้อนแลว้ ในเรอืน.


