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ลกัษณะทัว่ไปของ ต ปจัจยั



ลกัษณะทัว่ไปของ ต ปจัจยั
กิริยากิตกท์ี่ประกอบดว้ย ต ปจัจยัเป็นที่นิยมใชม้ากในวรรณคดี

บาลเีพราะปจัจยัตวันี้ทาํหนา้ที่ไดถ้งึ ๓ อย่างคือเป็นกริยิาคุมพากยก์ไ็ด ้
เมื่อไม่มีกิริยาอาขยาตในประโยค เป็นคุณนามก็ไดเ้มื่ออยู่หน้านาม
นาม และยงัเป็นกริยิาในระหว่างกไ็ด ้ต ปจัจยันี้มีลกัษณะทัว่ไป ดงันี้

๑) ต ปจัจยัเปลี่ยนรูปลงิค ์วจนะ วภิตัต ิไปตามนามเจา้ของกริยิา
๒) ต ปจัจยัใชบ้อกอดีตกาล แปลว่า ...แลว้ เช่น 

สโุต ฟงัแลว้.
กโต ทาํแลว้.



๓) ต ปจัจยัเป็นได ้๔ วาจก คอื 
(๑)ลงหลงัอกมัมธาต ุเป็นกตัตวุาจก เช่น 

-อปุาสโก วหิาร ํคโต. 
 อ.อบุาสก ไปแลว้ สูว่หิาร.

(๒)ลงหลงัสกมัมธาต ุเป็นกมัมวาจก เช่น 
-อคคฺนิา ฆร ํทฑฒฺ.ํ
 อ.เรอืน อนัไฟ ไหมแ้ลว้.
-อปุาสเกน ปญจฺ ลลี ํรกขฺิต.ํ
 อ.ศีล หา้ อนัอบุาสก รกัษาแลว้.



(๓)ลงหลงัอกมัมธาต ุเป็นเอกวจนะ นปงุสกลงิค ์เป็นภาววาจก เช่น
-เตน มต.ํ
 อนัเขา ตายแลว้.
-ภกิขฺูห ิอาวาเส วหิรติ.ํ
 อนัภกิษุ ท. อยู่แลว้ ในวหิาร.
-สสุาเน วสนฺเตน สาย,ํ สพฺเพส ุสตุเฺตส,ุ วหิารโต อาคนฺตพฺพ.ํ
 อนัภกิษุ ผูพ้กัอยู่ ในป่าชา้ คร ัน้เมื่อชน ท. ทัง้ปวง หลบัแลว้, 
 พงึมา จากวหิาร.



เฉพาะหมวด จุร ธาตไุม่ว่าจะเป็นกตัตวุาจก กมัมวาจก หรอืภาววาจก
กต็ามใหล้ง เณ, ณย ปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่นทกุคร ัง้

เมื่อลงแลว้ใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตุที่มีเสียงส ัน้ (อ, อิ, อุ) เช่นเดียวกบั
อาขยาต เณ ปจัจยัลงแลว้ลบทิ้ง สว่น ณย ปจัจยัลบเหลยื ย และลง อ ิอาคม เช่น

-ฆสุ+เณ+อ+ิต+ส ิ =โฆสโิต (อนัเขา) ประกาศแลว้
-อา+รุจ+เณ+อ+ิต+ส ิ =อาโรจโิต (อนัเขา) บอกแลว้
-จุท+ณย+อ+ิต+สิ =โจทยโิต  (อนัเขา) ทว้งแลว้
-ทสิ+เณ+อ+ิต+ส ิ =เทสโิต  (อนัเขา) แสดงแลว้
-วร+ณย+อ+ิต+ส ิ =วารยโิต  (อนัเขา) หา้มแลว้



(๔)ลง เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตุและลง อ ิอาคม
หนา้ ต ปจัจยั เป็นเหตกุมัมวาจก เช่น 

กร+เณ+อ+ิต+สิ =การติํ
อ.ุเจตยิ ํเสฏฐฺนิา การติ.ํ  
อ.เจดีย ์อนัเศรษฐ ีใหก้ระทาํแลว้.

ว+ิสชฺช+ณาเป+อ+ิต+สิ =วสิฺสชฺชาปิโต
อ.ุเทวทตเฺตน นาฬาคริ ิวสิฺสชฺชาปิโต.  
อ.ชา้งนาฬาครี ีอนัพระเทวทตั ใหป้ลอ่ยแลว้.



๔)ตอ้งลง อ ิอาคมหลงัอเนกสระธาตหุนา้ ต ปจัจยัเนื่องจากเป็นปจัจยัที่
ขึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะ (ต) เช่น 

-วนฺทโิต, รมิโต, ปูชิโต, มานิโต, รกขฺิโต เป็นตน้
๕)ต ปจัจยัทาํหนา้ที่ได ้๓ อย่าง คอื

(๑)ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากยเ์มื่อไม่มีกริยิาอาขยาตในประโยค
-พทุเฺธน ธมโฺม เทสโิต.
 อ.พระธรรม อนัพระพทุธเจา้ แสดงแลว้
-มยา ธมโฺม สโุต. 
 อ.พระธรรม อนัเรา ฟงัแลว้



(๒)ใชเ้ป็นกิริยาในระหว่างเมื่อมีกิริยาตวัอื่นเป็นกิริยาคุมพากยโ์ดย
อาจเป็นกริยิาอาขยาตหรอืกริยิากติกท์ี่ลง ต, อนีย, ตพฺพ ปจัจยั กไ็ด ้เช่น

-เอโก ภกิขฺุ คาม ํปวฏิโฺฐ เสฏฐฺนิา นิมนฺตโิต ปิณฺฑ ํคณฺหาต.ิ
อ.ภกิษุ รูปหนึ่ง เขา้ไปแลว้ สูห่มู่บา้น อนัเศรษฐ ีนิมนตแ์ลว้ ย่อมรบั 

ซึ่งบณิฑบาต.
-เถโร นาสาย เตล ํอาสญิจฺนฺโต นิสนิฺนโกว อาสญิจฺติวฺา อนฺโตคาม ํปาวสิ.ิ
อ.พระเถระ เมื่อหยอด ซึ่งนํ้ามนั ในจมูก นัง่แลว้เทยีว หยอดแลว้ ได ้

เขา้ไปแลว้ สูภ่ายในแหง่หมู่บา้น.



(๓)ใชเ้ป็นคณุนามเมื่ออยู่หนา้นามนาม หรอือยู่หนา้กริยิาว่ามี-เป็น
-สาวตถฺยิ ํอญญฺตโร ภกิขฺุ อหนิา ฑฏโฺฐ โหต.ิ
 อ.ภกิษุ รูปใดรูปหนึ่ง ในเมืองสาวตัถ ีเป็นผูอ้นังู กดัแลว้ ย่อมเป็น.
-สาลาย ํนิสนิฺโน ภกิขฺุ สมณธมมฺ ํกโรต.ิ
 อ.ภกิษุ ผูน้ัง่แลว้ ในศาลา ย่อมกระทาํ ซึ่งสมณธรรม.
-ภควโต สาวกานํ สงฺโฆ สปุฏปินฺโน โหต.ิ
 อ.หมู่ แหง่พระสาวก ท. ของพระผูม้ีพระภาคเจา้ เป็นผูป้ฏบิตัดิีแลว้ 

ย่อมเป็น.



ต ปจัจยัจะมีความหมายเปลี่ยนไปเมื่อมีกริยิาอาขยาตที่ประกอบจากธาตุ
ในความมี/ความเป็น/เกิด คือ ห,ุ อส, ภู, ชน เช่น โหติ, อโหส,ิ อมฺหิ, อส,ิ 
ภวสิฺสต,ิ ชาโต เป็นตน้อยู่ในประโยค ขอใหพ้จิารณาประโยคต่อไปนี้

-พทุโฺธ โลเก อปุปฺนฺโน.
 อ.พระพทุธเจา้ เสด็จอบุตัขิึ้นแลว้ ในโลก.
หมายถงึทรงเสด็จอบุตัขิึ้นนานแลว้ แต่ตอนนี้เสด็จปรนิิพพานไปแลว้
-พทุโฺธ โลเก อปุปฺนฺโน โหต.ิ
 อ.พระพทุธเจา้ เป็นผูเ้สด็จอบุตัขิึ้นแลว้ ในโลก ย่อมเป็น.
หมายถงึพระพทุธเจา้เสด็จอบุตัขิึ้นนานแลว้แต่ยงัทรงพระชนมช์ีพอยู่



-พทุโฺธ โลเก อปุปฺนฺโน ภวสิฺสต.ิ
 อ.พระพทุธเจา้ เป็นผูเ้สด็จอบุตัขิึ้นแลว้ ในโลก จกัเป็น.
หมายถงึพระพทุธเจา้น่าจะเสด็จอบุตัิขึ้นแลว้ ถา้เสด็จอบุตัิขึ้นจริงก็

คงเสด็จอบุตัขิึ้นนานแลว้อย่างแน่นอน
-อย ํ(รุกโฺข) มเหสกขฺาย เทวตาย ปรคิคฺหโิต ภวสิฺสต.ิ
 อ.ตน้ไม ้นี้ เป็นตน้ไม ้อนัเทวดา ผูม้ีศกัดิ์ใหญ่ กาํหนดถอืเอารอบแลว้ 

จกัเป็น.
หมายถงึตน้ไมน้ี้น่าจะมีเทวดาสงิอยู่ ถา้มีอยู่จริงกค็งอยู่มานานแลว้

อย่างแน่นอน



หลกัการประกอบ ต ปจัจยั
ตามเงือ่นไขของพยญัชนะที่สดุธาตุ
เอกสระธาตแุละอเนกสระธาตุ



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการลบที่สดุธาต ุ(เงือ่นไขที่ ๑)



๑.ธาตมุี ม,ฺ นฺ เป็นที่สดุ ลบที่สดุธาตุ
ธาตมุี ม เป็นที่สดุ

คม+ต+สิ คโต ไปแลว้
อา+คม+ต+สิ อาคโต มาแลว้
อธ+ิคม+ต+สิ อธคิโต (อนัเขา) บรรลแุลว้
อภ+ิอ+ุคม+ต+สิ อพฺภคุคฺโต เหาะขึ้นไปแลว้
รม+ต+สิ รโต ยนิดีแลว้
อา+ภม+ต+สิ อาภโต (อนัเขา) นํามาแลว้
โอ+นม+ต+สิ โอนโต นอ้มลงแลว้



ธาตมุี น เป็นที่สดุ
ขน+ต+สิ ขโต (อนัเขา) ขุดแลว้
หน+ต+สิ หโต (อนัเขา) ฆ่าแลว้
อปุ+หน+ต+สิ อปุหโต (อนัเขา) เคาะแลว้
ป+หน+ต+สิ ปหโฏ (อนัเขา) ตแีลว้
ส+ํมน+ต+สิ สมมฺโต (อนัเขา) สมมตแิลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.คตา :สามิ อมิสฺมึ ฐาเน เอกา ยกขฺินี มม เทวฺ ปตุเฺต ขาทติวฺา คตา.

ขา้แต่นาย อ.ยกัษิณี ตนหนึ่ง กนิแลว้ ซึ่งบตุร ท. ๒ ของเรา 
ในที่นี้ ไปแลว้ ฯ

๒.รตา :พทุธฺสฺส สาวกา ทวิา จ รตโฺต จ ภาวนาย รตา ฯ
อ.สาวก ท. ของพระพทุธเจา้ ยนิดีแลว้ ในภาวนา ในเวลากลางวนั ดว้ย 
ในเวลากลางคนื ดว้ย ฯ



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการลบที่สดุธาต ุ(เงือ่นไขที่ ๒)



๒.ธาตมุี ร เป็นที่สดุ ลบที่สดุธาตุ
กร+ต+สิ กโต (อนัเขา) กระทาํแลว้
ท+ุกร+ต+สิ ทกุกฺโฏ (อนัเขา) กระทาํชัว่แลว้
มร+ต+สิ มโต ตายแลว้
สร+ต+สิ สโต (อนัเขา) ระลกึแลว้
ภร+ต+สิ ภโต (อนัเขา) เลี้ยงแลว้

ภโฏ (อนัเขา) เลี้ยงแลว้
อภ+ิหร+ต+สิ อภหิโต (อนัเขา) นําไปเฉพาะแลว้



๑.กโต :มยา สตถฺร ิอาฆาโต กโต.
อ.ความอาฆาต ในพระศาสดา อนัเรา กระทาํแลว้ ฯ

๒.มโต :ปนฺเถ ปต ิมโต.
อ.สามี ตายแลว้ ในหนทาง ฯ

๓.ปหโต :กมิปฺน หเร ทฏุฐฺโจร ตยา มหาโมคคฺลลฺาโน ปฐม ํปหโต.
เวย้ แน่ะโจรผูอ้นัโทษประทษุรา้ยแลว้ ก ็อ.พระมหาโมคคลั
ลานะ อนัเจา้ ตแีลว้ กอ่น หรอื ฯ

ธาตุมี ร เป็นที่สุดมีกฎอกีขอ้หนึ่งว่า ใหแ้ปลง ต ปจัจยัเป็น อณิฺณ (ณฺณ) 
แลว้ลบที่สดุธาต ุเช่น ชิณฺโณ, ตณิฺโณ, ปณฺุโณ (ดูขอ้ ๖ เพิม่เตมิ)



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการซอ้น ต ฺ(ตตฺ) แลว้ลบที่สดุธาตุ



๓.ธาตุมี จ, ช, ป และ ท (บางธาตุ) เป็นที่สุด เอาที่สุดธาตุเป็น ต ฺ
(หรอืซอ้น ต ฺแลว้ลบที่สดุธาตกุไ็ดต้ามมตขิองคมัภรีส์ทัทนีต)ิ
ธาตมุี จ เป็นที่สดุ

สจิ+ต+ส ิ สติโฺต (อนัเขา) รดแลว้
มจุ+ต+สิ มตุโฺต พน้แลว้
วจิ+ต+สิ ววิติโฺต สงดัแลว้
เฉพาะ วจ ธาตแุปลง ว ของ วจ เป็น ว ุซอ้น ต ฺแลว้ลบที่สดุธาตุ

วจ+ต+สิ วตุโฺต (อนัเขา) กลา่วแลว้



ธาตมุี ช เป็นที่สดุ
ภชุ+ต+สิ ภตุโฺต (อนัเขา) กนิแลว้
จช+ต+สิ จตโฺต (อนัเขา) สละแลว้
ยชุ+ต+สิ ยตุโฺต (อนัเขา) ประกอบแลว้
สช+ต+สิ สตโฺต ขอ้งแลว้
รช+ต+สิ รตโฺต ยนิดีแลว้

(อนัเขา) ยอ้มแลว้
ส+ํภช+ต+สิ สมภฺตโฺต (อนัเขา) คบดีแลว้



ธาตมุี ป เป็นที่สดุ
คปุ+ต+สิ คตุโฺต (อนัเขา) คุม้ครองแลว้
อป+ต+สิ ปตโฺต ถงึแลว้, (อนัเขา) บรรลแุลว้
ตป+ต+สิ ตตโฺต รอ้นแลว้
ลปิ+ต+สิ ลติโฺต (อนัเขา) ฉาบทาแลว้
อา+ทปี+ต+สิ อาทติโฺต (อนัไฟ) ไหมแ้ลว้
นิ+ขิป+ต+สิ นิกขฺิตโฺต (อนัเขา) เกบ็แลว้
อ+ุขิป+ต+สิ อกุขฺิตโฺต (อนัเขา) ยกขึ้นแลว้
ปร+ิขิป+ต+สิ ปรกิขฺิตโฺต (อนัเขา) แวดลอ้มแลว้



ธาตมุี ท เป็นที่สดุ
ป+มท+ต+สิ ปมตโฺต ประมาทแลว้
น+ป+มท+ต+สิ อปปฺมตโฺต ไม่ประมาทแลว้
อ+ุมท+ต+สิ อมุมฺตโฺต บา้แลว้
มท+ต+สิ มตโฺต เมาแลว้
ทา+ต+สิ ทตโฺต (อนัเขา) ใหแ้ลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ภตุตฺ ํ :สามเณเรน อทิาเนว ภตตฺ ํภตุตฺ.ํ

ในกาลนี้นัน่เทยีว อ.ภตัร อนัสามเณร ฉนัแลว้.
๒.วตุโฺต :มนฺทธาตโุก อปุาสโก เถเรเนว ํวตุโฺต.

อ.อบุาสก ผูม้ีธาตแุหง่คนโง ่อนัพระเถระ กลา่วแลว้ อย่างนี้.
๓.วตุตฺ ํ :ย ํอมเฺหห ิวตุตฺ,ํ ตเทวชาต.ํ

อ.คาํใด อนัเรา ท. กลา่วแลว้ อ.คาํนั้นนัน่เทยีว เกดิแลว้.



๔.คตุตฺ ํ :จติตฺ ํคตุตฺ สขุาวห ํโหต.ิ
อ.จติ อนัอนับคุคล คุม้ครองแลว้ เป็นคณุชาตนิํามาซึ่งความสขุ 
ย่อมเป็น.

๕.อาสติตฺ ํ:นาสาย โว เตล ํอาสติตฺ.ํ
อ.นํ้ามนั อนัท่าน ท. หยอดแลว้ ในจมูก หรอื.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการคงธาตแุละ ต ปจัจยัไวต้ามเดิม



๔.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา อ ิอ ีอ ุอ ูคงธาตแุละ ต ปจัจยัไวเ้ดิม
เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา ลง ต ปจัจยักเ็ป็นกริยิาไดอ้ย่างงา่ย ๆ

ญา+ต+สิ ญาโต (อนัเขา) รูแ้ลว้
ปฏ+ิญา+ต+สิ ปฏญิญฺาโต (อนัเขา) ปฏญิญาแลว้
นฺหา+ต+สิ นฺหาโต อาบแลว้
ปฏ+ิอา+ขา+ต+สิ ปจฺจกขฺาโต (อนัเขา) บอกเลกิแลว้
ส+ํขา+ต+สิ สงฺขาโต (อนัเขา) นบัพรอ้มแลว้
ส+ุอา+ขา+ต+สิ สฺวากขฺาโต (อนัเขา) กลา่วไวด้ีแลว้
อา+ขา+ต+สิ อกขฺาโต (อนัเขา) บอกแลว้



เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ิลง ต ปจัจยักเ็ป็นกริยิาไดอ้ย่างงา่ย ๆ
จ+ิต+สิ จโิต (อนัเขา) ส ัง่สมแลว้
ชิ+ต+สิ ชิโต (อนัเขา) ชนะแลว้
อ+ิต+สิ อโิต ถงึแลว้
เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ีลง ต ปจัจยักเ็ป็นกริยิาไดอ้ย่างงา่ย ๆ

นี+ต+สิ นีโต (อนัเขา) นําไปแลว้
ภ+ีต+สิ ภโีต กลวัแลว้
ก+ีต+สิ กโีต (อนัเขา) ซื้อแลว้
วกิกฺ+ีต+สิ วกิกฺโีต (อนัเขา) ขายแลว้



เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ุลง ต ปจัจยักเ็ป็นกริยิาไดอ้ย่างงา่ย ๆ
ส+ุต+สิ สโุต (อนัเขา) ฟงัแลว้
ธุ+ต+สิ ธุโต (อนัเขา) กาํจดัแลว้
อา+ว+ุต+สิ อาวโุต (อนัเขา) รอ้ยแลว้
ห+ุต+สิ หโุต (อนัเขา) บูชาแลว้
จุ+ต+สิ จุโต เคลื่อนแลว้

เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ ูลง ต ปจัจยักเ็ป็นกริยิาไดอ้ย่างงา่ย ๆ
ภ+ูต+สิ ภโูต เป็นแลว้



แปลง อา ที่ ฐา ธาตเุป็นตน้ เป็น อ ิและ อา ที่ ปา, คา ธาตเุป็น
ตน้ เป็น อ ี

ฐา+ต+สิ ฐโิต ยนืแลว้
ปต+ิฐา+ต+สิ ปตฏิฐฺโิต ดาํรงอยู่เฉพาะแลว้
นิ+ฐา+ต+สิ นิฏฐฺโิต จบแลว้, สาํเรจ็แลว้
ปา+ต+สิ ปีโต (อนัเขา) ดื่มแลว้
คา+ต+สิ คโีต (อนัเขา) ดื่มแลว้
ส+ํคา+ต+สิ สงฺคโีต (อนัเขา) สวดแลว้



เฉพาะ ธา ธาต ุแปลง ธ เป็น ห แปลงสระ อา เป็น อิ
นิ+ธา+ต+สิ นิหโิต (อนัเขา) ฝงัไวแ้ลว้
ป+นิ+ธา+ต+สิ ปณิหโิต (อนัเขา) ตัง้ไวด้ีแลว้
ส+ํอา+ธา+ต+สิ สมาหโิต ตัง้ม ัน่ดีแลว้
ส+ุส+ํอา+ธา+ต+สิ สสุมาหโิต ตัง้ม ัน่ดีแลว้
โอ+ธา+ต+สิ โอหโิต (อนัเขา) ตัง้ลงดีแลว้
ส+ุนิ+ธา+ต+สิ สนุิหโิต (อนัเขา) ฝงัไวด้ีแลว้



เฉพาะ วา ธาต ุที่มี นิ อปุสคัอยู่หนา้ แปลง อา เป็น อุ
นิ+วา+ต+สิ นิพฺพโุต ดบัแลว้, เยน็แลว้, นิพพานแลว้
ปร+ินิ+วา+ต+สิ ปรนิิพฺพโุต ดบัแลว้, เยน็แลว้, นิพพานแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ญาโต :อชฺช มยา อยยฺานํ ญาณานุภาโว ญาโต.

ในวนันี้ อ.อานุภาพแหง่ญาณ ของพระคณุเจา้ อนัเรา รูแ้ลว้.
๒.ชิโต :มยา ปน อชฺฌตตฺโิก โลภโจโร ชิโต.

ก ็อ.โจรคอืความโลภ อนัมีในภายใน อนัเรา ชนะแลว้.
๓.ชิต ํ :ชิต ํเม.

อนัเรา ชนะแลว้.
ชิ ธาตุตามปกติเป็นสกมัมธาตุ แต่ถา้ประกอบเป็นเอกวจนะ นปุงสกลิงค ์
นิยมแปลเป็นภาววาจก ธาตอุืน่ ๆ เช่น จนิฺต (คดิ) กม็ีนยัเดียวกนั



๔.นีตา :นีตา เต ภกิขฺู สารปีตุตฺโมคคฺลลฺาเนห.ิ
อ.ภกิษุ ท. เหลา่นั้น อนัพระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะ ท. 
นําไปแลว้.

๕.นีตา :อมหฺาก ํห ิเทว ีครุคพฺภา หตถฺลิงิฺคสกเุณน นีตา.
จรงิอยู่ อ.พระเทว ีผูม้ีพระครรภแ์ก ่ของเรา ท. อนันกหสัดีลงิค ์
(อนันกมีเพศเพยีงดงัเพศแหง่ชา้ง) นําไปแลว้.

๖.สโุต :รตตฺภิาเค เม เอวรูโป นาม สทโฺท สโุต.
อ.เสยีง ชื่อ อนัมีอย่างนี้เป็นรูป อนัเรา ฟงัแลว้ ในสว่นแหง่ราตร.ี



๗.ฐโิต :เทวทตตฺตเฺถโร กหุ ึนิสนิฺโน วา ฐโิต วา.
อ.พระเทวทตัตเถโร นัง่แลว้ หรอื หรอืว่า ยนืแลว้ ในที่ไหน.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น อนฺน, อนิฺน

แลว้ลบที่สดุธาตุ



๕.ธาตมุี ท เป็นที่สดุ แปลง ต เป็น อนฺน, อนิฺน แลว้ลบที่สดุธาตุ
แปลง ต เป็น อนฺน (นฺน)

ฉท+ต+สิ ฉนฺโน (อนัเขา) มงุแลว้
สท+ต+สิ สนฺโน จมแลว้
ว+ิป+สท+ต+สิ วปิปฺสนฺโน เลื่อมใสแลว้
ฉิท+ต+สิ ฉินฺโน (อนัเขา) ตดัแลว้

ขาดแลว้
ภทิ+ต+สิ ภนิฺโน (อนัเขา) ตแีลว้

แตกแลว้



ปฏ+ิฉท+ต+สิ ปฏจิฺฉนฺโน (อนัเขา) ปกปิดแลว้
อ+ุปท+ต+สิ อปุปฺนฺโน เกดิขึ้นแลว้
ส+ํอา+ปท+ต+สิ สมาปนฺโน เขา้ถงึแลว้

(อนัเขา) บรรลแุลว้
อา+ปท+ต+สิ อาปนฺโน ถงึแลว้
ส+ํปท+ต+สิ สมปฺนฺโน ถงึพรอ้มแลว้
ส+ุปฏ+ิปท+ต+สิ สปุฏปินฺโน ปฏบิตัดิีแลว้
นิ+ปท+ต+สิ นิปผฺนฺโน สาํเรจ็แลว้ (แปลง ป เป็น ผ)
อ+ุสท+ต+สิ อสฺุสนฺโน หนาขึ้นแลว้, เพิม่ขึ้นแลว้



รุท+ต+สิ รุนฺโน รอ้งใหแ้ลว้
รุณฺโณ รอ้งใหแ้ลว้

นิ+วทิ+ต+สิ นิพฺพนิฺโน เบื่อหน่ายแลว้
นิ+สท+ต+สิ นิสนิฺโน นัง่แลว้
แปลง ต เป็น อนิฺน

ทา+ต+สิ ทนิฺโน (อนัเขา) ใหแ้ลว้
ส+ํอา+ทา+ต+สิ สมาทนิฺโน (อนัเขา) สมาทานแลว้
อา+ทา+ต+สิ อาทนิฺโน (อนัเขา) ถอืเอาแลว้
อปุ+อา+ทา+ต+สิ อปุาทนิฺโน (อนัเขา) เขา้ไปยดึมัน่แลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.อปุปฺนฺโน :พทุโฺธ โลเก อปุปฺนฺโน.

อ.พระพทุธเจา้ เกดิขึ้นแลว้ ในโลก.
๒.ปสนฺโน :ยกโฺข อมิ ํธมมฺเทสนํ สตุวฺา ปสนฺโน.

อ.ยกัษ ์ฟงัแลว้ ซึ่งธรรมเทศนา เลือ่มใสแลว้.
๓.ทนิฺโน :เทว ตมุเฺหห ิเม วโร ทนิฺโน.

ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมติเทพ อ.พร อนัพระองค ์ท. ใหแ้ลว้ 
แก่หม่อมฉนั.



๔.ทนิฺนํ :ภนฺเต มยา มหาชนํ สมาทเปตวฺา อทิ ํทานํ ทนิฺนํ.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.ทาน นี้ อนัขา้พเจา้ ชกัชวนแลว้ 
ซึ่งมหาชน ถวายแลว้.

๕.สปุฏปินฺโน :สปุฏปินฺโน วตสสฺ ภควโต สาวกสงฺโฆ.
อ.หมู่แหง่สาวก ของพระผูม้ีพระภาคเจา้ พระองคน์ั้น 
ปฏบิตัดิีแลว้ หนอ.

๖.ภนิฺโน :ภนิฺโน ภกิขฺุสงฺโฆ.
อ.หมู่แหง่ภกิษุ แตกกนัแลว้.



๗.ภนิฺโน :โจเรห ิอสกุวถียิ ํอสกุสฺมึ นาม เคเห อมุมฺงฺโค ภนิฺโน.
อ.อโุมงค ์ในเรอืน ชื่อโนน้ ในถนนโนน้ อนัโจร ท. 
ทาํลายแลว้.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น อณิฺณ

แลว้ลบที่สดุธาตุ



๖.ธาตมุี ร เป็นที่สดุแปลง ต เป็น อณิฺณ, ณฺณ แลว้ลบที่สดุธาตุ
ชร+ต+สิ ชิณฺโณ แกแ่ลว้
ตร+ต+สิ ตณิฺโณ (อนัเขา) ขา้มแลว้
ส+ุจร+ต+สิ สจุณิฺโณ (อนัเขา) ประพฤตดิีแลว้
อา+กริ+ต+สิ อากณิฺโณ (อนัเขา) เกลื่อนกลน่แลว้
โอ+กริ+ต+สิ โอกณิฺโณ (อนัเขา) เกลี่ยลงแลว้
 ว+ิกริ+ต+สิ วกิกฺณิฺโณ (อนัเขา) โปรยแลว้
ปูร+ต+สิ ปณฺุโณ เตม็แลว้
ปร+ิปูร+ต+สิ ปรปิณฺุโณ เตม็รอบแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ชิณฺโณ :ภควา ภนฺเต เอตรห ิชิณฺโณ วฑุโฺฒ มหลลฺโก โหต.ิ

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ในกาลนี้ อ.พระผูม้ีพระภาคเจา้ 
เป็นผูช้ราแลว้ เป็นผูเ้ฒา่แลว้ เป็นคนแก ่ย่อมเป็น. 

๒.สจุณิฺโณ :ธมโฺม สจุณิฺโณ สขุมาวหาต.ิ
อ.ธรรม อนัอนับคุคล ประพฤตดิีแลว้ ย่อมนามา ซึ่งความสขุ

๓.อาจณิฺณํ :อตลุ โปราณโต ปฏฐฺาย อาจณิฺณเมเวต ํ(นินฺทนปสสํนํ).
ดูกอ่นอตลุะ อ.การนินทาและการสรรเสรญินัน่ อนับคุคล
ประพฤตแิลว้นัน่เทยีว จาํเดิม แต่โบราณกาล.



๔.ปรปิณฺุณา :ปรปิณฺุณา อยเฺย ปาต ีปูเวห.ิ
ขา้แต่แม่เจา้ อ.ถาด บรบิูรณ์แลว้ ดว้ยขนม ท.

๕.ปรปิณฺุณํ :สงฺฆรกขฺิต มยหฺ ํจวีร ํปรปิณฺุณํ.
ดูกอ่นสงัฆรกัขิต อ.จวีร ของเรา บรบิูรณ์แลว้.

๖.ตณิฺโณ :ยสฺส ตณิฺโณ กามปงฺโก. (กมัมวาจก)
อ.เปือกตมคอืกาม อนับคุคลใด ขา้มไดแ้ลว้.

๗.ตณิฺโณ :ตณิฺโณห ํตาเรยยฺ.ํ (กตัตวุาจก)
อ.เรา ขา้มแลว้ ยงับคุคลอืน่ พงึใหข้า้ม.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น ฏฐฺ

แลว้ลบที่สดุธาตุ



๗.ธาตมุี ส เป็นที่สดุ แปลง ต เป็น ฏฐฺ (ตถฺ) แลว้ลบพยญัชนะที่สดุธาต ุ
(หรอืแปลงที่สดุธาตกุบั ต ปจัจยัเป็น ฏฐฺ กไ็ดต้ามมตขิองคมัภรีส์ทัทนีต)ิ

ตสุ+ต+สิ ตฏุโฺฐ ยนิดีแลว้
ป+วสิ+ต+สิ ปวฏิโฺฐ เขา้ไปแลว้
นส+ต+สิ นฏโฺฐ ฉิบหายแลว้
ปึส+วส+ต+สิ ปิฏโฺฐ (อนัเขา) บดแลว้
ฑสํ+ต+สิ ฑฏโฺฐ, ทฏโฺฐ (อนัเขา) กดัแลว้
ผสุ+ต+สิ ผฏุโฺฐ (อนัเขา) กระทบแลว้
ป+สสํ+ต+สิ ปสฏโฺฐ, ปสตโฺถ (อนัเขา) สรรเสรญิแลว้



อสิ+ต+สิ อฏิโฺฐ (อนัเขา) ปรารถนาแลว้
นิ+วส+ต+สิ นิวตโฺถ (อนัเขา) นุ่งหม่แลว้
ทา้ย ปจฺุฉ, ภนฺช, หนฺส ธาต ุแปลง ต เป็น ฏฐฺ แลว้ลบพยญัชนะ

ที่สุดธาตุ (หรือแปลงที่สุดธาตุกบั ต ปจัจยัเป็น ฏฺฐ ก็ไดต้ามมติของ
คมัภรีส์ทัทนีต)ิ

ปจฺุฉ+ต+สิ ปฏุโฺฐ (อนัเขา) ถามแลว้
ภนฺช+ต+สิ ภฏโฺฐ (อนัเขา) หกัแลว้
หนฺส+ต+สิ หฏโฺฐ รา่เรงิแลว้
ส+ํสช+ต+สิ สสํฏโฺฐ ระคนแลว้



แปลงสระ อ ที่ ยช ธาตเุป็น อ ิไดเ้มื่อแปลง ต ปจัจยัเป็น ฏฐฺ
ยช+ต+สิ ยฏิโฺฐ (อนัเขา) บูชาแลว้ 

(แปลง อ ที่ ย เป็น อ)ิ
ทา้ย วส ธาต ุแปลง ต ปจัจยักบัที่สดุธาตเุป็น อตุถฺ

วส+ต+สิ วตุโฺถ อยู่แลว้
แปลง ว ของ วส ธาตเุป็น อ ุได ้(แลว้ลง ว อาคม)

วส+ต+สิ วสุติํ อยู่แลว้
วส+ต+สิ อฏุโฺฐ อยู่แลว้

วฏุโฺฐ อยู่แลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ปวฏิฐฺา :ตว ปรวิารติถฺโิย วตถฺาลงฺกาเร อเตเมตวฺา เวเคน สาล ํปวฏิฐฺา.

อ.หญงิผูเ้ป็นบรวิาร ท. ของเจา้ ยงัผา้และเครื่องประดบั ท. 
ไม่ใหเ้ปียกแลว้ เขา้ไปแลว้ สูศ่าลา โดยเรว็ ฯ

๒.นฏโฺฐ :ภนฺเต มม จวีร ํนิสฺสาย โส อปุาสโก นฏโฺฐ.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.อบุาสก นั้น ฉิบหายแลว้ เพราะ
อาศยั ซึ่งจวีร ของขา้พเจา้ ฯ



๓.ปฏุฐฺา :ตยา พห ูปญหฺา ปฏุฐฺา; มยปํิ เอก ํปจฺุฉาม, วสิฺสชฺเชสฺสส ิโน.
อ.ปญัหา ท. อนัมาก อนัท่าน ถามแลว้, แม ้อ.เรา จกัถาม 
ซึ่งปญัหา หนึ่ง, อ.ท่าน จกัตอบ แกข่า้พเจา้ หรอื ฯ

๔.กลิฏิโฺฐ :อมิ ํ สรรี ํ นิสฺสาย เอวรูโป ปรสิทุโฺธ สาฏโก ปกต ึชหติวฺา 
กลิฏิโฺฐ ชาโต.
อ.ผา้สาฎก  อนัหมดจดรอบแลว้  อนัมีอย่างนี้เป็นรูป  ละแลว้ 
ซึ่งปกติ  เป็นผา้เศรา้หมองแลว้  เกิดแลว้  เพราะอาศยั   
ซึ่งสรรีะ นี้



๕.นิวฏิโฺฐ :ภทโฺร อสฺโส ปมาทมาคมมฺ กสาย นิวฏิโฺฐ.
อ.มา้ ตวัเจรญิ อาศยัแลว้ ซึ่งความประมาท อนันายสารถ ี
หวดแลว้ ดว้ยแส ้ฯ

๖.วตุโฺถ :สตถฺา ยสฺส วหิาเร วตุโฺถ โหต,ิ ตสฺเสว ฆรทวฺาเร ปิณฺฑาย จรต.ิ
อ.พระศาสดา เป็นผูป้ระทบัอยู่แลว้ ในวหิาร ของเศรษฐ ีใด 
ย่อมเป็น, ย่อมเสด็จเที่ยวไป เพือ่กอ้นขา้ว ที่ประตูแหง่เรอืน 
ของเศรษฐ ีนั้นนัน่เทยีว. 

๗.วตุถฺา :อสฺสา กจฺุฉิย ํวตุถฺา เทวฺ ปตุตฺา อเหสุ.
อ.บตุร ท. สอง ผูอ้ยู่แลว้ ในทอ้ง ของหญงินั้น ไดม้ีแลว้.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น ทธฺ

แลว้ลบที่สดุธาตุ



๘.ธาตุมี ธ, ภ และ ห (บางธาตุ) เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ทฺธ แลว้ลบ
พยญัชนะที่สดุธาตุ
ธาตมุี ธ เป็นที่สดุธาตุ

พธุ+ต+สิ พทุโฺธ (อนัเขา) รูแ้ลว้
กธุ+ต+สิ กทุโฺธ โกรธแลว้
รุธ+ต+สิ รุทโฺธ (อนัเขา) ปิดแลว้
นิ+รุธ+ต+สิ นิรุทโฺธ ดบัแลว้, ตายแลว้
พนฺธ+ต+สิ พทโฺธ (อนัเขา) มดัแลว้
ปฏ+ิพนฺธ+ต+สิ ปฏพิทโฺธ เนื่องเฉพาะแลว้



คธิ+ต+สิ คทิโฺธ กาํหนดัแลว้, ยนิดีแลว้
สธุ+ต+สิ สทุโฺธ หมดจดแลว้
ปร+ิสธุ+ต+สิ ปรสิทุโฺธ หมดจดรอบแลว้
สธิ+ต+สิ สทิโฺธ สาํเรจ็แลว้
วธิ+ต+สิ วทิโฺธ (อนัเขา) แทงแลว้
ปฏ+ิวธิ+ต+สิ ปฏวิทิโฺธ (อนัเขา) แทงตลอดแลว้



ธาตมุี ภ เป็นที่สดุธาตุ
ลภ+ต+สิ ลทโฺธ (อนัเขา) ไดแ้ลว้
ลภุ+ต+สิ ลทุโฺธ โลภแลว้
อา+รภ+ต+สิ อารทโฺธ (อนัเขา) ปรารภแลว้

ธาตมุี ห เป็นที่สดุธาตุ
ส+ํนห+ต+สิ สนฺนทโฺธ (อนัเขา) ผูกแลว้
โอ+นห+ต+สิ โอนทโฺธ (อนัเขา) หอ่หุม้แลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ลทโฺธ :มหนฺโต เตน (โจเรน) กลยฺาณมิตโฺต ลทโฺธ.

อ.กลัยาณมิตร ผูใ้หญ่ อนัโจรนั้น ไดแ้ลว้ ฯ
๒.ลทธฺา :มยา เอต ํนิสฺสาย อย ํสมปฺตตฺ ิลทธฺา.

อ.สมบตั ินี้ อนัเรา อาศยัแลว้ ซึ่งพระเถระนัน่ ไดแ้ลว้ ฯ
๓.พทโฺธ :อห ํปน ปญจฺห ิกามคเุณห ิพทโฺธ.

ก ็อ.ขา้พเจา้ อนักามคณุ ท. หา้ มดัแลว้.
๔.ปรสิทุโฺธ :ปรสิทุโฺธ ฉววิณฺโณ ปรโิยทาโต.

อ.สแีหง่ผิว หมดจดรอบแลว้ ผดุผ่องรอบแลว้.



๕.กทุธฺา :ราชาโน นาม จณฺฑา สก ึกทุธฺา หตถฺปาทาทจิฺเฉทเนน พหมุปฺิ 
อนตถฺ ํกโรนฺต.ิ
ชื่อ อ.พระราชา ท. เป็นผูด้รุา้ย เป็น กริ้วแลว้ คราวเดียว 
ย่อมกระทาํ ซึ่งความฉิบหายไม่ใช่ประโยชน ์แมม้าก ดว้ย
การตดัซึ่งอวยัวะมีมือและเทา้เป็นตน้ ฯ

๖.สนฺนทโฺธ :สนฺนทโฺธ ขตตฺโิย ตปต.ิ
อ.กษตัรยิ ์ผูผู้กเกราะแลว้ ย่อมรุง่เรอืง.



๗.ปฏวิทิธฺํ :มหาราช มยา ตึส ปารมิโย ปูเรตฺวา มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชิตฺวา 

ตุมฺหาทิสาน กงฺขาเฉทนตฺถเมว สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ปฏิวิทฺธ.

ดูกอ่นมหาบพติร อ.พระสพัพญัญตุญาณ อนัอาตมภาพ 
ยงับารมี ท. สามสบิ ใหเ้ตม็แลว้ บรจิาคแลว้ ซึ่งมหาบรจิาค ท. 
แทงตลอดแลว้ เพือ่อนัตดัซึ่งความสงสยั แหง่ชน ท. ผูเ้ช่นกบั
ดว้ยพระองคน์ัน่เทยีว.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น นฺต

แลว้ลบที่สดุธาตุ



๙.ธาตมุี ม เป็นที่สดุ แปลง ต เป็น นฺต แลว้ลบพยญัชนะที่สดุธาตุ
ป+กม+ต+สิ ปกกฺนฺโต หลกีไปแลว้
โอ+กม+ต+สิ โอกกฺนฺโต กา้วลงแลว้
ปฏ+ิกม+ต+สิ ปฏกิกฺนฺโต ถอยกลบัแลว้
ส+ํกม+ต+สิ สงฺกนฺโต เคลื่อนออกแลว้
ทม+ต+สิ ทนฺโต (อนัเขา) ฝึกแลว้
ว+ิภม+ต+ิสิ วพิฺภนฺโต สกึแลว้
สม+ต+สิ สนฺโต สงบแลว้
ตมิ+ต+สิ ตนิฺโต เปียกแลว้, ชุ่มแลว้



วม+ุต+สิ วนฺโต (อนัเขา) คลายแลว้
กลิม+ต+สิ กลินฺโต เหน็ดเหนื่อยแลว้, 

บอบชํ้าแลว้
นิ+กม+ฺต+สิ นิกขฺนฺโต* ออกไปแลว้
*แปลง ก ที่ กม ธาตเุป็น ข ไดเ้มื่อมี นิ อปุสคัอยู่หนา้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ปกกฺนฺโต :เทวทตโฺต สตถฺารา โอวทโิตปิ สตถฺ ุวจนํ อนาทยติวฺา ปกกฺนฺโต.

อ.พระเทวทตัต ์อนัพระศาสดา แมก้ลา่วสอนแลว้ ไม่เอื้อเฟื้อแลว้ 
ซึ่งคาํสอน ของพระศาสดา หลกีไปแลว้ ฯ

๒.นิกขฺนฺโต :อห ํนิพฺเพมตโิก หตุวฺา ตณีิ รตนานิ อทุทฺสิฺส นิกขฺนฺโต.
อ.เรา เป็นผูไ้ม่มีความสงสยั เป็น เจาะจงแลว้ ซึ่งรตันะ ท. ๓ 
ออกบวชแลว้ ฯ 



๓.ปฏกิกฺนฺโต :อวรุทธฺโกปิ ตเถว ปฏกิกฺนฺโต อฏาสิ.
แม ้อ.ยกัษช์ื่อว่าอวรุทธกะ ถอยกลบัแลว้ อย่างนั้นนัน่เทยีวได ้
ยนืแลว้.

๔.กลินฺโต :ทารโก วาเรน ปรวิตตฺยิมาโน กลินฺโต ปิต ุหตเฺถ นิททฺาย.ิ
อ. เด็ก (อนัมารดาและบดิา ท.) ผลดัเปลี่ยนกนัอยู่ โดยวาระ 
บอบชํ้าแลว้ ประพฤต ิหลบัแลว้ ในมือ ของบดิา ฯ

๕.ทนฺโต :ทนฺโต เสฏโฺฐ มนุสฺเสส ุ(โหต)ิ.
ในมนุษย ์ท. หนา อ.มนุษย ์ผูฝ้ึกแลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิ 
ย่อมเป็น.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น ฬหฺ

แลว้ลบที่สดุธาตุ



๑๐.ธาตุมี ห, ธ เป็นที่สุด (เวน้ ทห, นห ธาตุ) แปลง ต เป็น ฬฺห แลว้ลบ
ที่สดุธาต ุ(หรอืแปลง ห เป็น ฬ ฺแปลง ต เป็น ห ตามมตคิมัภรีส์ทัทนีต)ิ
ธาตทุี่มี ห เป็นที่สดุธาตุ

รุห+ต+สิ รุฬโฺห งอกแลว้
มหุ+ต+สิ มฬุโฺห หลงแลว้
วหุ+ต+สิ วฬุโฺห (อนันํ้า) พดัไปแลว้
คหุ+ต+สิ คฬุโฺห (อนัเขา) ปิดแลว้
ธาตทุี่มี ธ เป็นที่สดุธาตุ

อ+ุพาธ+ต+สิ อพฺุพาฬโฺห (อนัเขา) เบยีดเบยีนแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.วฬุโฺห :เอโก เม ปตุโฺต เสเนน คหโิต, เอโก อทุเกน วฬุโฺห ฯ

อ.บตุร คนหนึ่ง ของเรา อนัเหยี่ยว จบัไปแลว้, อ.บตุร คนหนึ่ง 
อนันํ้าพดัไปแลว้ ฯ

๒.วริุฬหฺา :ตสฺส นาคสฺส วปิปฺวาเสน วริุฬหฺา สลลฺกโิย จ กฏุชา จ ฯ
อ.ตน้ออ้ย ชา้ง ท. ดว้ย อ.ไมโ้มกมนั ท. ดว้ย งอกขึ้นแลว้ 
เพราะอนัอยู่ปราศแหง่ชา้งตวัประเสรฐิ นั้น.



๓.อพฺุพาฬหฺา :เตน  ภกิขฺูปิ  ภกิขฺุนิโยปิ  อพฺุพาฬหฺา  โหนฺต.ิ
เพราะเหตนุั้น  แม ้อ.ภกิษุ ท.  แม ้ อ.ภกิษุณี ท.  เป็นผู ้
(อนับรรพชิตเหลา่นั้น) เบยีดเบยีนแลว้ ย่อมเป็น.

๔.มฬุหฺสฺส :มฬุหฺสฺส โหต ิอวกฑฒฺติ ํปท.ํ
อ. รอยเทา้ ของบคุคล ผูห้ลงแลว้ เป็นรอยเทา้คร่าลงแลว้ 
(เวา้ลง) ย่อมเป็น.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการลง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั



๑๐.อเนกสระธาตุที่ไม่มีกฎบงัคบัเป็นกรณีพิเศษ หรือไม่ประสงคจ์ะ
ประกอบรูปกริยิาตามกฎต่าง ๆ ใหล้ง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั
อเนกสระธาต ุ(เวน้หมวด จุร) ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ

ภาส+อ+ิต+สิ ภาสโิต (อนัเขา) กลา่วแลว้
คห+อ+ิต+สิ คหโิต (อนัเขา) รบัแลว้
ขาท+อ+ิต+สิ ขาทโิต (อนัเขา) กนิแลว้
ว+ิรห+อ+ิต+สิ วริหโิต เวน้แลว้
รกขฺ+อ+ิต+สิ รกขฺิโต (อนัเขา) รกัษาแลว้
ป+ฆร+อ+ิต+สิ ปคฆฺรโิต ไหลออกแลว้



อเนกสระธาตหุมวด จุร ตอ้งลง เณ, ณย ปจัจยัเพือ่พฤทธิ์สระตน้ธาตุ
ทสิ+เณ+อ+ิต+สิ เทสโิต (อนัเขา) แสดงแลว้
ฆสุ+เณ+อ+ิต+สิ โฆสโิต (อนัเขา) ประกาศแลว้
คปุ+เณ+อ+ิต+สิ โคปิโต (อนัเขา) คุม้ครองแลว้
จุท+เณ+อ+ิต+สิ โจทโิต (อนัเขา) ทกัทว้งแลว้
ปถุ+เณ+อ+ิต+สิ โปถโิต (อนัเขา) โบยแลว้
ปสุ+เณ+อ+ิต+สิ โปสโิต (อนัเขา) เลี้ยงแลว้
อา+รุจ+เณ+อ+ิต+สิ อาโรจโิต (อนัเขา) กลา่วแลว้
กถ+เณ+อ+ิต+สิ กถโิต (อนัเขา) กลา่วแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ภาสโิต :สารปีตุตฺ อชฺช มยา เอตตฺโก นาม ธมโฺม ภาสโิต.

ดูกอ่นสารบีตุร ในวนันี้ อ.ธรรม ชื่อว่า มีประมาณเท่านี้ อนัเรา 
กลา่วแลว้.

๒.เทสโิต :สตถฺารา ห ิสณฺหสขุุม ํตลิกขฺณํ อาโรเปตวฺา อาทมิชฺฌปรโิยสาน-
กลยฺาณธมโฺม เทสโิต.
จรงิอยู่ อ.ธรรมอนังดงามในเบื้องตน้และท่ามกลางและที่สดุ 
อนัพระศาสดา ยกขึ้นแลว้ สูไ่ตรลกัษณ์ อนัละเอยีดและสขุุม 
แสดงแลว้.



๓.เปสติ ํ :ภนฺเต มยา เตล ํปจติวฺา เปสติ.ํ
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.นา้มนั อนักระผม หงุแลว้ สง่ไปแลว้.

๔.กถโิต :เตน เถเรนโน อปปฺมตตฺโกว ธมโฺม กถโิต.
อ.ธรรม อนัมีประมาณนอ้ย เทยีว อนัพระอานนท ์กลา่วแลว้ 
แกเ่รา ท.

๕.ขาทโิต, :โส ทารโก ตตฺถ สุนขาทีหิ วา ขาทิโต อมนุสฺเสน วา ปหริโต   
มรสิฺสต.ิ
อ.เด็ก นั้น อนัสตัว ์ท. มีสนุขัเป็นตน้ กดัแลว้ หรอื หรอืว่า 
อนัอมนุษย ์เบยีดเบยีนแลว้ จกัตาย ในที่นั้น ฯ



๖.อภสิปิโต :อมิินา การเณนาห ํอมิินา อภสิปิโต.
อ.อาตมภาพ อนัดาบส นี้ แช่งแลว้ ดว้ยเหตนุี้.

๗.ปจฺุฉิโต :ต ํ(การณํ) เม อกขฺาห ิปจฺุฉิโต.
อ.ท่าน อนัขา้พเจา้ ถามแลว้ จงบอก ซึ่งเหตนุั้น แกข่า้พเจา้.

๘.โฆสติํ :โภต ิธมมฺสฺสวนํ โฆสติ.ํ
แน่ะนางผูเ้จรญิ อ.การฟงัซึ่งธรรม อนับคุคล ป่าวประกาศแลว้.

๙.ปพฺพชิโต :อห ํทกุขฺา มจฺุจติกุาโม ปพฺพชิโต.
อ.เรา ผูใ้ครเ่พือ่พน้จากความทกุข ์บวชแลว้.



หลกัการประกอบ ต ปจัจยั
แบบพเิศษ



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยั เป็น ฑฒฺ



๑.ธาตมุี ฒ และ ห เป็นที่สดุ แปลง ต ปจัจยักบัที่สดุธาตเุป็น ฑฒฺ
วฑฒฺ+ต+สิ วฑุโฺฒ เจรญิแลว้, 

เฒา่แลว้ 
(แปลง ว เป็น ว)ุ

ทห+ต+สิ ทฑโฺฒ (อนัไฟ) ไหมแ้ลว้
ในสทัทนีตอิธิบายไวว้่า ใหแ้ปลง ต ปจัจยัเป็น ฒ กอ่น จากนั้นหลกัการ

ซอ้นพยญัชนะสงัโยคจะบงัคบัใหต้อ้งแปลง ฒ, ห เป็น ฑ ฺโดยอตัโนมตัิ



ประโยคตวัอย่าง
๑.วฑุฒฺา :สตตฺ ตวุ ํวสฺสสตา อธิาคตา, ชิณฺณา จ วฑุฒฺา จ ตห ึภวสิฺสส.ิ

อ.ท่าน  ผูม้ีรอ้ยแหง่กาลฝน  เจด็  มาแลว้ ในวมิานนี้, อ.ท่าน 
ผูแ้กแ่ลว้ ผูเ้ฒา่แลว้ จกัมี ในโลกนั้น ทาํไม. 

๒.ทฑโฺฒ :อทิานิ เต เทวตาย อปุร ิวามปสฺเส รุกโฺข อคคฺนิา ทฑโฺฒ.
ในกาลนี้ อ.ตน้ไม ้ ณ ขา้งเบื้องซา้ย ในเบื้องบน แหง่เทวดา 
ของท่าน อนัไฟไหมแ้ลว้.



๓.ทฑฒฺานิ :อปุสาฬหฺกนามานํ สหสฺสานิ จตทุทฺส อสฺมึ ปเทเส ทฑฒฺานิ.
อ.พนั ท.  สบิสี ่ แหง่พราหมณ์ ท.  ผูม้ีนามว่า อปุสาฬหกะ อนัไฟ 
ไหมแ้ลว้ ในประเทศ นี้.

๔.ทฑฒฺํ :อธิ ภนฺเต รญโฺญ อเุทนสฺส อยุยฺานคตสฺส อนฺเตปรุ ํทฑฒฺ.ํ
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.ภายในแหง่วงั ของพระราชาพระนาม
ว่าอเุทน ในเมืองชื่อว่าโกสมัพ ี นี้ ผูเ้สด็จไปแลว้สูอ่ทุยาน 
อนัไฟ ไหมแ้ลว้.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยั เป็น กขฺ, กกฺ



๒.ลงหลงั สสุ, ปจ, มจุ, สก แปลง ต ปจัจยัเป็น กกฺ, กขฺ แลว้ลบที่สดุธาตุ
สสฺุ+ต+สิ สกุโฺข แหง้แลว้
ปจฺ+ต+สิ ปกโฺก สกุแลว้

(อนัเขา) หงุแลว้
โอ+มจฺุ+ต+สิ โอมกุโฺก (อนัเขา) ถอดแลว้, แกแ้ลว้
ปฏ+ิมจฺุ+ต+สิ ปฏมิกุโฺก สวมแลว้

(อนัเขา) สวมแลว้
สก+ต+สิ สกโฺก กลา้แลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.สกุโฺข :อย ํสโร สกุโฺข อโนทโก โหต.ิ

อ.สระ นี้ แหง้แลว้ เป็นสระไม่มีนํ้า ย่อมเป็น.
๒.ปกโฺก :เสฏฐฺเิคเห จ ปญจฺนฺนํ ชนานํ นาฬโิกทโนว (ปคุคฺเลน) ปกโฺก.

อนึ่ง  อ.ขา้วสกุอนัมีทะนานเป็นประมาณ  เทยีว  (อนับคุคล) 
หงุแลว้ เพือ่ชน ท. หา้ ในเรอืนของเศรษฐ.ี



๓.ปกกฺา :มาคนฺทยิา ปกกฺฏุฐฺติเตเลน ปกกฺา.
อ.นางมาคนัทยิา  อนัราชบรุุษ  ท.  ทอดแลว้  ดว้ยนํ้ามนัอนัเดือด
พลา่นแลว้.

๔.ปฏมิกุกฺา :อฏฐฺปรกิขฺารา กาเย ปฏมิกุกฺาว อเหสุ.
อ.บรขิาร ท. แปด เป็นของสวมเขา้แลว้ ที่รา่งกายเทยีว ไดเ้ป็นแลว้.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ชน ธาต ุเป็น ชา



๓.ลงหลงั ชน ธาต ุแปลงพยญัชนะที่สดุธาต ุ(น) เป็น อา 
ชน+ต+สิ ชาโต เกดิแลว้
ว+ิชน+ต+สิ วชิาตา คลอดแลว้ 



ประโยคตวัอย่าง
๑.ชาโต :จตรุาสตียิา ปาณสหสฺสานํ ธมมฺาภสิมโย ชาโต.

อ.การรูต้ลอดเฉพาะซึ่งธรรม  เกดิแลว้  แกพ่นัแหง่สตัว ์ ท. 
แปดสบิสี.่
:อถ เสฏฐฺโิน โรโค พลวา ชาโต.
คร ัง้นั้น อ.โรค ของเศรษฐ ีเป็นโรคมีกาํลงั เกดิแลว้. (อาการหนกั)
:เตน กมเฺมน อย ํ(จูฬปนฺถโก) ปพฺพชิตวฺาว ทนฺโธ ชาโต.
อ.พระจูฬปนัถกะ  นี้  บวชแลว้  เทยีว  เป็นคนโง ่ เกดิแลว้ 
เพราะกรรมนั้น.



๒.วชิาตา :สากยฺราชธตีา วาสภขตตฺยิา ปตุตฺ ํวชิาตา.
อ.พระนางวาสภขตัตยิา ผูเ้ป็นพระราชธดิาของเจา้ศากยะ ทรง
ประสูตแิลว้ ซึ่งพระโอรส.
:อย ํมม ธตีา ปฐมปตุตฺก ํวชิาตา ภวสิฺสต ิอทฏิฐฺปพฺุพมรณา.
อ.ธดิา ของเรา นี้ เป็นผูค้ลอดแลว้ ซึ่งบตุรชายคนที่หนึ่ง เป็น
ผูม้ีความตายอนัไม่เคยเหน็แลว้ จกัเป็น.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง เค ธาต ุเป็น คี



๔.ลงหลงั เค ธาต ุแปลง เค เป็น ค ี
เค+ต+สิ คโีต (อนัเขา) ขบัรอ้งแลว้
ส+ํเค+ต+สิ สงฺคโีต (อนัเขา) ขบัสวดแลว้
แปลง เอ ที่ เค เป็น อาย บา้งกไ็ด ้แต่ตอ้งลง อ ิอาคมหนา้ ต ปจัจยั

เค+ต+สิ คายติา (อนัเขา) ขบัรอ้งแลว้
ส+ํเค+ต+สิ สงฺคายโิต (อนัเขา) ขบัรอ้งแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.คายเิต :อตุตฺร ตยา อมิสฺมึ คเีต คายเิต, (นาคมาณวกิา) อมิสฺส เต 

คตีสฺส อมิ ํปฏคิตี ํคายสิฺสต.ิ
ดูกอ่นอตุตระ  คร ัน้เมื่อเพลงขบั  นี้  อนัเธอ  ขบัแลว้,  (อ.นางนาค
มาณวกิา นั้น)  จกัขบั  ซึ่งเพลงขบัตอบ  ต่อเพลงขบั  นี้  ของเธอ.

๒.สงฺคตีานิ :อรหนฺเตห ิตปิิฏกานิ สงฺคตีานิ.
อ.พระไตรปิฎก อนัพระอรหนัต ์ท. รอ้ยกรองแลว้.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการพฤทธิ์สระตน้ธาตขุองธาตใุนหมวด ภู



๕.ธาตบุางตวัใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตไุดเ้หมือนอาขยาต เช่น
อป+อ+ิต+สิ อเปโต ไปปราศแลว้
อปุ+อ+ิต+สิ อเุปโต เขา้ถงึแลว้, ประกอบแลว้, 

เพยีบพรอ้มแลว้
รุท+ต+สิ โรทโิต รอ้งใหแ้ลว้ 

(นิยมใชเ้ป็นนามว่า การรอ้งไห)้
อา+กสุ+ต+สิ อกโฺกสโิต (อนัเขา) ด่าแลว้
ป+กสุ+ต+สิ ปกโฺกสโิต (อนัเขา) เรยีกแลว้
ป+มทุ+ต+สิ ปโมทโิต รา่เรงิแลว้, ยนิดีแลว้



อนุ+มทุ+ต+สิ อนุโมทโิต (อนัเขา) อนุโมทนาแลว้
รุจ+ต+สิ โรจโิต ชอบใจแลว้, รุง่เรอืงแลว้
ปสุ+ต+สิ โปสโิต (อนัเขา) เลี้ยงแลว้



๑.อเปโต :อนิกกฺสาโว กาสาว ํ    โย วตถฺ ํปรทิเหสฺสติ
            อเปโต ทมสจฺเจน,     น โส กาสาวมรหต.ิ
อ.บุคคล ใด เป็นผูม้ีกิเลสเพียงดงันํ้าฝาดอนัไม่ออกไปแลว้ (เป็น) ผูไ้ปปราศ
แลว้ จากทมะและสจัจะ จกันุ่งห่ม ซึ่งผา้กาสาวะ, อ.บุคคลนั้น ย่อมไม่ควร 
(เพือ่อนันุ่งหม่) ซึ่งผา้กาสาวะ.



๒.อเุปโต :โย จ วนฺตกสาวสฺส     สเีลส ุสสุมาหโิต
           อเุปโต ทมสจฺเจน,     ส เว กาสาวมรหต.ิ
สว่นว่า อ. บคุคลใด เป็นผูม้ีกเิลสเพยีงดงันํ้าฝาดอนัคายแลว้ เป็นผูต้ ัง้ม ัน่
ดีแลว้ ในศีล ท. เป็นผูพ้ร ัง่พรอ้มแลว้ ดว้ยทมะและสจัจะ พงึเป็น, อ.บคุคล
นั้น แล ย่อมควร (เพือ่อนันุ่งหม่) ซึ่งผา้กาสาวะ



๓.อกโฺกสโิต :อยยฺกิาย เม ภนฺเต อปุชฺฌาโย อกโฺกสโิต.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.อปุชัฌาย ์ของขา้พระองค ์อนัย่า ด่าแลว้

๔.ปกโฺกสโิต :อาจรยิ มชฺฌมิยามสมนนฺตเร มหนฺตา เภรวสททฺา สตุา, เตน 
เม ตวฺ ํปกโฺกสโิต.
ขา้แต่ท่านอาจารย ์อ.เสยีงอนัอนับคุคลพงึกลวั ท.  อนัดงั  อนัเรา 
ฟงัแลว้ ในระหว่างแหง่มชัฌิมยาม, เพราะเหตนุั้น  อ.ท่าน  อนัเรา 
เรยีกแลว้.

๕.โปสโิต :สวุณฺณสาเมน มาตาปิตโร โปสติา.
อ.มารดาและบดิา ท. อนัสวุรรณสาม เลี้ยงดูแลว้



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการลบสระที่สดุธาตขุอง ธสํ, ตรฺส, ฆส ธาตุ



๖.เฉพาะ ธสํ และ ตรฺส ธาต ุลบสระที่สดุ และลบนิคคหติที่ ธสํ
ธสํ+ต+สิ ธสฺโต (อนัเขา) กาํจดัแลว้
ว+ิธสํ+ต+สิ วทิธฺสฺโต (อนัเขา) ขจดัแลว้
อ+ุธสํ+ต+สิ อทุธฺสโฺต (อนัเขา) หอ่หุม้แลว้

ขึ้นไปแลว้
อ+ุตรฺส+ต+สิ อตุรฺสฺโต สะดุง้แลว้

อตุรฺาสฺโต สะดุง้แลว้
ฆส+ต+สิ ฆสฺโต กลนืกนิแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.วทิธฺสฺต... :ปสฺสถ โภ อมิ ํสรรี ํตตถฺ ตตถฺ วทิธฺสฺตจมมฺ ํกพรโครูปํ วยิ 

อสจุ ึทคุคฺนฺธ ํปฏกิูล.ํ
ดูกอ่นท่านผูเ้จรญิ  ท.  (อ.ท่าน ท.)  จงดู  ซึ่งสรรีะ นี้ มีหนงั
อนัไฟ ขจดัแลว้ ในที่นั้น ๆ ราวกะว่าแม่โคด่าง อนัไม่สะอาด 
มีกลิ่นชัว่ อนัสกปรก

๒.อทุธฺสฺตํ :อทุธฺสฺต ํอรุณํ.
อ.อรุณ ขึ้นไปแลว้.



๓.อตุรฺสฺต... :ราชา นิทฺทํ อลภนฺโต มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ตํ สทฺทํ สุตฺวา   
ภโีต อตุรฺสฺตมานโส (โหต)ิ.
อ.พระราชา ไม่ทรงไดอ้ยู่ ซึ่งอนับรรทม ทรงสดบัแลว้ ซึ่งเสยีง
นั้น ในลาํดบัแหง่มชัฌิมยาม ทรงกลวัแลว้ เป็นผูม้ีพระหฤทยั 
อนัสะดุง้ แลว้ (ย่อมเป็น).

๔.ฆสฺตา :อเิม นุ มจฺจา กมิกสํ ุปาปํ, เตเม ชนา วงฺกฆสฺตา (หตุวฺา) สยนฺต ิฯ
อ.ชน ท.  เหลา่นี้  นั้น  เป็นผูก้ลนืกนิแลว้ซึ่งขอ  (เป็น)  ย่อม
นอน,  อ.ชน  ท. เหลา่นี้ ไดก้ระทาํแลว้  ซึ่งบาป  อะไร  หนอ.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น จฺจ, ฏฏฺ



๗.นต ธาต ุแปลง ต กบัที่สดุธาตเุป็น จฺจ และ ฏฏฺ
นต+ฺต+สิ นจฺโจ ฟ้อนราํแลว้
นต+ฺต+สิ นฏโฺฏ ฟ้อนราํแลว้

ในวรรณคดีบาลโีดยมากมกัใช ้นจฺจ, นฏฏฺ เป็นคาํนาม แปลว่า การฟ้อน



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น รฏิฐฺ



๘.สาส, ทสิ ธาตใุหแ้ปลง ต เป็น รฏิฐฺ (อฏิฐฺ) แลว้ลบ รฺ และที่สดุธาตทุิ้ งเสยี
อนุ+สาสฺ+ต+สิ อนุสฏิโฺฐ (อนัเขา) ตามสอนแลว้
ทสิฺ+ต+สิ ทฏิโฺฐ (อนัเขา) เหน็แลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.อนุสฏิฐฺา :อาจรเิยน สสิฺสา อนุสฏิฐฺา.

อ.ศิษย ์ท. อนัอาจารย ์พรํา่สอนแลว้.
๒.ทฏิโฺฐ :ก ึปน โส (จกขฺุปาลตเฺถโร) ตมุเฺหห ิ(ปาเณ) มาเรนฺโต ทฏิโฺฐ.

ก ็อ.พระเถระชื่อว่าจกัขุบาล นั้น ยงัสตัว ์ท. ใหต้ายอยู่ อนัเธอ ท. 
เหน็แลว้ หรอื.
:โภต ิโภต ิธตี ุเม อนุจฺฉวโิก (ปรุโิส) ทฏิโฺฐ.
แน่ะนางผูเ้จรญิ ๆ อ.บรุุษ ผูส้มควร แกธ่ดิา อนัเรา เหน็แลว้.



:อชฺช มยา มหาราช อมนาโป สปุิโน ทฏิโฺฐ.
ขา้แต่มหาราชเจา้ ในวนันี้ อ. สบุนิ (ความฝนั) อนัไม่เป็นที่ยงั
ใจใหเ้อบิอาบ อนัหม่อมฉนั เหน็แลว้.
:ภกิขฺเว มยาเปส สตโฺต โพธมิณฺเฑ นิสนิฺเนเนว ทฏิโฺฐ.
ดูกอ่นภกิษุ ท. อ.สตัว ์นัน่ แมอ้นัเรา ผูน้ัง่แลว้ ที่ควงแหง่ตน้
โพธิ์นัน่เทยีว เหน็แลว้.



:อทธฺา สตถฺาร ํอทุทฺสิฺส อาคจฺฉนฺโต มหาโคตมพทุเฺธน ทฏิโฺฐ 
ภวสิฺสามิ.
อ.เรา เจาะจง ซึ่งพระศาสดา มาอยู่ เป็นผูอ้นัพระพทุธเจา้ผู ้
มหาโคดม ทรงเหน็แลว้ จกัเป็น แน่แท.้

๓.ทฏิฐฺา :อเิม เต ภกิขฺู อาคจฺฉนฺตา ทฏิฐฺา.
อ.ภกิษุ ท. เหลา่นี้ มาอยู่ อนัเธอ เหน็แลว้ หรอื.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น คคฺ



๙.ธาตุมี ชฺ เป็นที่สุดเฉพาะ ภนฺช, มุช, ลุช และ วิชี ธาตุ ใหแ้ปลง ต กบั
ที่สดุธาตเุป็น คคฺ

ภนฺช+ต+สิ ภคโฺค (อนัเขา) หกัแลว้
นิ+มชุ+ต+สิ นิมคุโฺค ดาํลงแลว้
ลช+ต+สิ ลคโฺค ขอ้งแลว้
ลชุ+ต+สิ ลคุโฺค แตกแลว้
อ+ุวชิี+ต+สิ อพฺุพคิโฺค หวาดเสยีวแลว้
ส+ํวชิี+ต+สิ สวํคิโฺค สงัเวชแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ภคคฺา :สพฺพา เต ผาสกุา ภคคฺา.

อ.ซี่โครง ท. ของเจา้ อนัเรา หกัแลว้.
๒.โอภคโฺค :รุกโฺข  โอภคโฺค  ขาณุมตโฺตว  หตุวฺา  ฉิททฺาวฉิทโฺท,  วาเต 

ปหรนฺเต, อาโกฏโิต วยิ สททฺ ํนิจฺฉาเรนฺโต อฏฐฺาส.ิ
อ.ตน้ไม ้ หกัลงแลว้  เป็นตน้ไมม้ีตอเป็นประมาณเทยีว  เป็น   
มีช่องนอ้ยและช่องใหญ่,  คร ัน้เมื่อลม  พดัอยู่,  เปล่งออกอยู่ 
ซึ่งเสยีงราวกะว่าอนับคุคลเคาะแลว้ ไดต้ ัง้อยู่แลว้ ฯ



๓.ลคโฺค :อย ํสมโณ สฏุฐฺุ ลคโฺค อลทธฺา น คมิสฺสต.ิ
อ.สมณะ นี้ ขอ้งแลว้ ดว้ยดี ไม่ไดแ้ลว้ จกัไม่ไป.

๔.นิมคุคฺา :สา ตขํณญฺเญว ทณฺฑญฺจ ตาลปณฺณญฺจ ฉฑเฺฑตฺวา มหาวริว ํ 
วิรวมานา ภูมิยํ ปติตฺวา สเก มตฺุตกรีเส นิมคฺุคา อปราปร ํ 
ปรวิตตฺ.ิ
ในขณะนั้นนัน่เทยีว  (อ.หญงิ)  นั้น  ทิ้งแลว้ ซึ่งไมเ้ทา้ ดว้ย ซึ่งใบ
แหง่ตาล  ดว้ย  รอ้งอยู่  รอ้งใหญ่ ลม้แลว้ ที่ภาคพื้น จมลงแลว้ 
ในมูตรและกรสี อนัเป็นของตน กลิ้งแลว้ ไป ๆ  มา ๆ .



๕.สวํคิโฺค :มหาชโน สวํคิโฺค อโหส ิโลมหฏฐฺชาโต.
อ.มหาชน เป็นผูส้ลดแลว้ เป็นผูม้ีขนชูชนัเกดิแลว้ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

๖.อพฺุพคิคฺ... :จตตุถฺทวฺารโกฏฐฺเก มูลสริเิสฏฐฺโิน ปตุตฺกา ทสิฺวา อพฺุพคิคฺ-
หทยา ปโรทสึ.ุ
อ.บตุร ท.  ของเศรษฐชีื่อว่ามูลสริ ิ เหน็แลว้  (ซึ่งเด็กชายนั้น) 
ที่ซุม้แหง่ประตูที่สี ่เป็นผูม้ีหทยัหวาดเสยีวแลว้ (เป็น) รอ้งไห ้
ท ัว่แลว้ ฯ



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ต ปจัจยัเป็น อณี, อนี



๑๐.เฉพาะ ขี, หา, อาส, ล,ี ชิ, ท,ี ปิ, ลู ธาต ุแปลง ต เป็น อณี (อนี)
ขี+ต+สิ ขีโณ สิ้นแลว้
ป+หา+ต+สิ ปหโีน (อนัเขา) ละแลว้
อาส+ต+สิ อาสโีน นัง่ใกลแ้ลว้
นิ+ล+ีต+สิ นิลโีน หลกีเรน้แลว้
ส+ํล+ีต+สิ สลลฺโีน หลกีเรน้แลว้
ปฏ+ิส+ํล+ีต+สิ ปฏสิลลฺโีน หลกีเรน้แลว้
ชิ+ต+สิ ชิโน (อนัเขา) ชนะแลว้
ลู+ต+สิ ลูโน (อนัเขา) โกนแลว้, ตดัแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ขีณา :ขีณา ชาต,ิ พฺรหฺมจรยิ ํวสุติ.ํ

อ.ชาต ิสิ้นแลว้, อ.พรหมจรรย ์อนัเรา อยู่จบแลว้.
๒.ปหนีา :โสตาปตฺติมคฺเคน เย กเิลสา (ตถาคเตน) ปหนีา, เต กเิลเส น 

ปเุนต ิน ปจฺจาคจฺฉต.ิ
อ.กเิลส ท. เหลา่ใด อนัพระตถาคต ละไดแ้ลว้ ดว้ยโสดาปตัติ
มรรค, อ.พระตถาคต ย่อมไม่มา ย่อมไม่กลบัมา สูก่เิลส ท. 
เหลา่นั้น อกี.



:ตถาคตสฺส ราคาทโย (กเิลสา) ปหนีา.
อ.กเิลส ท. มีราคะเป็นตน้ อนัพระตถาคต ละไดแ้ลว้.

๓.ปฏสิลลฺโีน :อถโข อายสฺมา องฺคลุมิาโล รโหคโต ปฏสิลลฺโีน วมิตุตฺสิขุํ 
ปฏสิเํวท.ิ
คร ัง้นั้นแล อ.พระองคลุมีาล ผูม้ีอาย ุผูอ้ยู่แลว้ในที่ลบั หลกี
เรน้แลว้ เสวยแลว้ ซึ่งวมิตุตสิขุ.

๔.นิลโีน :นนฺทมาณโว กฏุกิ ํปวสิติวฺา เหฏฐฺามญเฺจ นิลโีน.
อ.นนัทมาณพ เขา้ไปแลว้ สูก่ฏุ ิซ่อนแลว้ ในภายใตแ้หง่เตยีง.



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง ก ที่ กร ธาตเุป็น ข



๑๑.เฉพาะ กร ธาต ุถา้มี ปรุ, ส ํ,อปุ, ปร ิอยู่หนา้ ใหแ้ปลง ก เป็น ข ได ้
ปรุ+กรฺ+ต+สิ ปรุกขฺโต (อนัเขา) ทาํกอ่นแลว้
ส+ํกรฺ+ต+สิ สงฺขโต (อนัเขา) ปรุงแต่งแลว้
อปุ+กรฺ+ต+สิ อปุกขฺโต (อนัเขา) เขา้ไปทาํแลว้
ปร+ิกรฺ+ต+สิ ปรกิขฺโต (อนัเขา) บรกิรรมแลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.ปรุกขฺโต :โส  พาราณสริาชา  โสฬสห ินารสีหสฺเสห ิปรุกขฺโต ปรวิารโิต 

ตสฺส  นารคีณสฺส มชฺเฌ พาราณสโิต นาคภวนํ คจฺฉนฺโต 
อตวิยิ  โสภมาโน  ปายาส ิฯ
อ.พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในเมืองพาราณส ี นั้น  อนัพนัแหง่นาร ี ท. 
สบิหก กระทาํไวใ้นเบื้องหนา้แลว้ แวดลอ้มแลว้ เสด็จไปอยู่ สู่
ภพแหง่นาค จากเมืองพาราณส ีงดงามอยู่ เกนิเปรยีบ ใน
ท่ามกลาง แหง่หมู่แหง่นาร ีนั้น ไดเ้สด็จไปแลว้.



๒.ปรุกขฺตา :ตสณิาย ปรุกขฺตา ปชา ปรสิปปฺนฺต ิสโสว พาธโิต.
อ.หมู่สตัว ์เป็นผูอ้นัตณัหาอนักระทาํซึ่งความสะดุง้ กระทาํไว ้
ในเบื้องหนา้แลว้ (เป็น) ย่อมดิ้นรน เพยีงดงั อ.กระต่าย ตวั
อนันายพรานดกัไดแ้ลว้ (ดิ้นรนอยู่).

๓.สงฺขตา :ยาวตา ภกิขฺเว ธมมฺา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา,  วริาโค เตส ํธมมฺานํ 
อคคฺมกขฺายต.ิ
ดูกอ่นภกิษุ ท. อ.ธรรม ท. อนัอนัปจัจยัปรุงแต่งแลว้ หรอื หรอืว่า 
อนัอนัปจัจยัไม่ปรุงแต่งแลว้  อนัมีประมาณเพยีงใด  มีอยู่,  แหง่
ธรรม ท. เหลา่นั้นหนา อ.วริาคะ อนัเรา ย่อมกลา่วว่า เป็นยอด.



๔.สงฺขตํ :โส (ปรุโิส) ปพฺุเพ โจรฆาตกกมมฺํ กโรนฺโต  “อหตสาฏเก  นิวาเสตุ, 
นวสปปฺินา สงฺขต ํขีรยาคุ  ปาตุ,  สุมนปปุผฺานิ ปิลนฺธิตุ,  คนฺเธห ิ 
วลิมิปฺิตนฺุต ิอมิานิ จตตฺาร ิน ลภ.ิ

อ.บุรุษ นั้น กระทําอยู่ ซึ่งกรรมของบุคคลผูฆ้่าซึ่งโจร ในกาลก่อน ไม่ได ้
แลว้ ซึ่งกจิ ท. สี ่เหลา่นี้ คอื  อ.อนันุ่ง ซึ่งผา้สาฎกอนัปจัจยัอะไร ๆ ไม่ขจดั
แลว้, อ.อนัดื่ม ซึ่งขา้วตม้อนัเจอืแลว้ดว้ยนํ้านม อนัอนับคุคลปรุงแลว้ ดว้ย
เนยใสอนัใหม่, อ.อนัประดบั ซึ่งดอกมะล ิท., อ.ไลท้า ดว้ยของหอม ท.



๕.อปุกขฺโต :มหาราช ตว ยญโฺญ สพฺพรตเนห ิอปุกขฺโต ปฏยิตโฺต อทิานิ 
เต นิกขฺมนกาโล (โหต)ิ.
ขา้แต่มหาราชเจา้  อ.ยญั  อนัขา้พระองค ์ จดัแจงแลว้ ตระเตรยีม
แลว้ ดว้ยรตันะทัง้ปวง เพือ่พระองค,์ อ.กาลนี้ เป็นกาลเป็นที่เสด็จ
ออกไป แหง่พระองค ์ย่อมเป็น.

๖.ปรกิขฺตาสุ :สกขฺราส ุปาทนฺต ํปรกิขฺตาส ุปาทา รุชฺฌนฺต ิกาโย กลิมต.ิ
คร ัน้เมื่อกอ้นกรวด ท. ทิ่มแทงแลว้ ซึ่งที่สดุแหง่เทา้, อ.เทา้ ท. 
ย่อมปวด, อ.กาย ย่อมลาํบาก



การประกอบ ต ปจัจยั
ดว้ยการแปลง เอ ที่สดุธาตเุป็น อา



๑๒.อเนกสระธาตทุี่มีสระ เอ เป็นที่สดุ แปลงสระที่สดุธาตเุป็น อา
มิเล+ต+สิ มิลาโต เหีย่วแลว้
ปเล+ต+สิ ปลาโต หนีไปแลว้
เฉพาะ เฌ ธาต ุแปลง เอ เป็น อา แลว้ใหแ้ปลง ต เป็น ม

เฌ+ต+สิ ฌาโม (อนัไฟ) ไหมแ้ลว้



ประโยคตวัอย่าง
๑.มิลาตาย :สาปิ (ปรพิฺพาชิกา), มิลาตาย ชมพฺสุาขาย, อญญฺ ํสาขํ คณฺหาต.ิ

อ.ปรพิพาชิกา แมน้ั้น คร ัน้เมื่อกิ่งแหง่หวา้ เหีย่วแลว้, ย่อม
ถอืเอา ซึ่งกิ่งอืน่.

๒.ปรมิิลาตานิ :อถสฺส ชเล กมุทุานิ อภริูปานิ อทุก ํปคฆฺรนฺตานิ วยิ อปุฏฐฺหสึ,ุ 
อติรานิ อคคฺคเฺคส ุปรมิิลาตานิ.
คร ัง้นั้น อ.ดอกโกมทุ ท. ในนํ้า ปรากฏแลว้ แกภ่กิษุนั้น เป็นดอก 
ไมม้ีรูปงดงาม เป็นราวกะว่า พน่อยู่ ซึ่งนํ้า, อ.ดอกโกมทุ ท. เหลา่
นอกนี้ เหีย่วแลว้ ที่ปลายและที่ปลาย ท.



๓.อมิลาตา :อเถกา กลุธตีา ตมํหุตุตฺ ํสมฏุฐฺเิตน พฺยาธนิา สายณฺหสมเย 
อมิลาตา อกลินฺตา กาลมกาส.ิ
คร ัง้นั้น อ. กลุธดิา คนหนึ่ง ไม่เหีย่วแหง้แลว้ ไม่บอบชํ้าแลว้ 
ไดก้ระทาํแลว้ ซึ่งกาละ ในสมยัเป็นที่สิ้นไปแหง่วนั ดว้ยความ
เจบ็ไข อนัตัง้ขึ้นพรอ้มแลว้ ในครูห่นึ่ง นั้น ฯ

๔.ปลาตา :ตาต อมิสฺมึ กริ โรเค อปุปฺนฺเน, ภติฺตึ ภนิฺทิตฺวา ปลาตา ชีวติ ํ
ลภนฺต.ิ
แน่ะพอ่  ไดย้นิว่า  คร ัน้เมื่อโรคนี้  เกดิขึ้นแลว้  (อ.ชน ท.) ทาํลาย
แลว้ ซึ่งฝาเรอืน หนีไปแลว้ ย่อมได ้ซึ่งชีวติ.



๕.ปลาโต :เถรสฺส  กริ  สทธฺวิหิารโิก  โอวาทมตตฺ ํ อสหนฺโต  กชฺุฌติวฺา 
ปณฺณสาล ํฌาเปตวฺา ปลาโต.
ไดย้นิว่า อ. สทัธิวหิารกิ ของพระเถระ ไม่อดกล ัน้อยู่ (ซึ่งเหต)ุ 
สกัว่าโอวาท โกรธแลว้ ยงับรรณศาลา ใหไ้หมแ้ลว้ หนีไปแลว้

๖.ฌามํ :มหาชโน  คนฺธมาล ํ อาทาย  อาคโต  ฌามํ ปณฺณสาล ํทิสฺวา 
"กห ํนุ โข โน อยโฺย คโตต ิอาห.
อ.มหาชน  ถอืเอา  ซึ่งของหอมและระเบยีบ มาแลว้ เหน็แลว้ 
ซึ่งบรรณศาลา อนัไฟไหมแ้ลว้ กลา่วแลว้ ว่า อ. พระผูเ้ป็นเจา้ 
ของเรา ท. ไปแลว้ ณ ที่ไหน หนอแล ดงันี้ ฯ



๗.ฌาม... :อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต ํ นนฺท ํ พาหาย คเหตวฺา อทิธฺพิเลน 
ตาวตสึเทวโลก ํ เนนฺโต,  อนฺตรามคเฺค  เอกสฺมึ  ฌามกเฺขตเฺต 
ฌามขานุมตถฺเก  นิสนิฺนํ  ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคฏุฐฺ ํ เอก ํ ปลฏุฐฺ-
มกกฺฏ ึทสฺเสสิ.

คร ัง้นั้น แล อ.พระผูม้ีพระภาคเจา้ ทรงจบัแลว้ ซึ่งพระนันทะ ผูม้ีอายุ ที่
แขน ทรงนําไปอยู่ สู่เทวโลกชื่อว่าดาวดึงส ์ดว้ยกําลงัแห่งพระฤทธิ์, ทรง
แสดงแลว้ ซึ่งนางลงิรุ่น ตวัหนึ่ง ตวัมีหแูละจมูกและหางอนัขาดแลว้ ตวันัง่
แลว้ บนที่สุดแห่งตออนัไฟไหมแ้ลว้ ในนาอนัไฟไหมแ้ลว้ แห่งหนึ่ง ใน
ระหว่างแหง่หนทาง.



การประกอบ กตฺ ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจกเมื่อมีบทกรรมอยู่ขา้งหนา้



๑๓.ลง กตฺ ปจัจยัใชใ้นอรรถกตัตวุาจกเมื่อมีคาํทตุยิาวภิตัตเิป็นบทกรรม
ทา+กตฺ+สิ ทนิฺโน ใหแ้ลว้, (อนัเขา) ใหแ้ลว้
รกขฺ+กตฺ+สิ รกขฺิโต รกัษาแลว้, (อนัเขา) รกัษาแลว้
ภชุ+กตฺ+สิ ภตุโฺต บรโิภคแลว้, (อนัเขา) บรโิภคแลว้
อปุ+อาส+กตฺ+สิ อปุาสโิต นัง่ใกลแ้ลว้, (อนัเขา) นัง่ใกลแ้ลว้



สูตรนี้แสดงไวว้่า เมื่อมีบทกรรมประกอบดว้ยทุติยาวิภตัติอยู่หน้า ลง 
กฺต ปจัจยัในกตัตุวาจก หมายความว่า สกมัมธาตุที่ลง กฺต ปจัจยันี้ใช้
เป็นกตัตวุาจกพรอ้มกบัมีกรรมมาขยายได ้ตวัอย่างเช่น

ทานํ ทนิฺโน เทวทตโฺต. อ.เทวทตั ใหแ้ลว้ ซึ่งทาน
สลี ํรกขฺิโต เทวทตโฺต. อ.เทวทตั รกัษาแลว้ ซึ่งศีล.
ภตตฺ ํภตุโฺต เทวทตโฺต. อ.เทวทตั บรโิภคแลว้ ซึ่งภตัร.
ครุ  อปุาสโิต เทวทตโฺต. อ.เทวทตั นัง่ใกลแ้ลว้ (บาํรุง) ซึ่งอาจารย.์
สูตรนี้ผูแ้ต่งคมัภรีก์จัจายนะ และคมัภรีส์ทัทนีติ เพิ่มเขา้มาเพื่อแสดง

ว่า กตฺ หรอื ต ปจัจยั ลงในอรรถกตัตวุาจกดว้ย


