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ลกัษณะทัว่ไปของ อนีย, ตพฺพ ปจัจยั



ลกัษณะทัว่ไปของ อนีย, ตพฺพ ปจัจยั
อนีย, ตพฺพ ปจัจยั แปลว่า ควร..., พึง... เช่น นิสีทิตพฺพํ พึงนัง่, 

คนฺตพฺพ ํพงึไป, วสติพฺพ ํพงึอยู่, นิปชฺชิตพฺพ ํพงึนอน มีความหมาย
ใกลเ้คยีงกบักริยิาที่ลงวภิตัตอิาขยาตหมวดสตัตมีวภิตัต ิเช่น 

นิสเีทยยฺ พงึนัง่ คจฺเฉยยฺ พงึไป 
วเสยยฺ พงึอยู่ นิปชฺเชยยฺ พงึนอน

แต่เนื้อความจะมีนํ้าหนักอ่อนกว่า อนีย, ตพฺพ ปจัจยั หมายความว่า
กริยิาที่ลง อนีย, ตพฺพ ปจัจยัจะใหค้วามรูส้กึที่หนกัแน่นจรงิจงักว่า

 อนีย, ตพฺพ ปจัจยัมีมีรายละเอยีดที่ควรทราบ ดงัต่อไปนี้



๑.อนีย, ตพฺพ ปจัจยั ไม่จดัเป็นปจัจุบนักาล, อดีตกาล, อนาคตกาลอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส อธบิายว่า
ใชบ้อกความจาํเป็น แปลว่า ควร..., พงึ... 

แต่ในคมัภรีส์ทัทนีติไดอ้ธิบายไวว้่า อนีย, ตพฺพ ใชบ้อกความเป็นไป
ของกริยิาอาการ ๔ อย่าง คอื

๑)บอกความบงัคบัและการเชื้อเชิญ แปลว่า พงึ...
๒)บอกความสงสยัเกี่ยวกบัขอ้ควรปฏบิตั ิแปลว่า ควร...
๓)บอกกาลเวลาอนัสมควร แปลว่า ควร...
๔)บอกการกระทาํที่แน่นอน แปลว่า พงึ...



ประโยคตวัอย่างการใช ้อนีย, ตพฺพ ปจัจยั ๔ แบบ
------------------------------------

๑)บอกความบงัคบัและการเชื้อเชิญ
กตตฺพฺพ ํ อทิ ํ กมมฺ ํ ภวตา. 
อ.กรรมนี้ อนัท่านผูเ้จรญิ พงึทาํ.

๒)บอกความสงสยัเกี่ยวกบัขอ้ปฏบิตัิ
ก ึ อทิ ํ กมมฺ ํมยา  กาตพฺพ.ํ 
อ.กรรมนี้ อนัเรา ควรทาํหรอื. (ทาํไดห้รอื)



๓)บอกกาลเวลาอนัสมควร
อชฺฌยติพฺพ ํ ภวตา. 
อนัผูเ้จรญิ พงึสวดเถดิ. (ถงึเวลาแลว้)

๔)บอกการกระทาํอนัแน่นอน
ทาตพฺพ ํ ภวตา  ธนํ.
อ.ทรพัย ์อนัผูเ้จรญิ พงึให.้ (ตอ้งให)้



๒.อนีย, ตพฺพ ปจัจยัลงหลงัสกมัมธาต ุเป็นกมัมวาจก
ตยา ธมโฺม โสตพฺโพ. อ.ธรรม อนัท่าน พงึฟงั.
อมเฺหห ิปญุญฺ ํจนิิตพฺพ.ํ อ.บญุ อนัเรา ท. พงึส ัง่สม.
มยา ทานํ ทาตพฺพ.ํ อ.ทาน อนัเรา พงึถวาย.
มยา สลี ํรกขฺิตพฺพํ อ.ศีล อนัเรา พงึรกัษา.
ตยา อาจรโิย อปุฏฐฺาตพฺโพ. อ.อาจารย ์อนัท่าน พงึอปุฏัฐาก.
ตยา เภสชฺชํ ภญุชฺิตพฺพ.ํ อ.ยา อนัท่าน พงึกนิ.
ตยา ธมโฺม จรติพฺโพ. อ.ธรรม อนัท่าน พงึประพฤต.ิ
ตยา ธนํ ปรจิฺจชิตพฺพ.ํ อ.ทรพัย ์อนัท่าน พงึบรจิาค.



๓ .อนีย , ตพฺพ ปัจจยัลงหลงัอกมัมธาตุ สําเร็จเป็นเอกวจนะ 
นปงุสกลงิค ์เป็นภาววาจก

ตยา วหิาร ํคนฺตพฺพ.ํ อนัท่าน พงึไป สูว่หิาร.
ตยา ธมเฺม ปตฏิฐฺาตพฺพ.ํ อนัท่าน พงึดาํรงอยู่ ในธรรม.
ตยา ปาโต อาคนฺตพฺพ.ํ อนัท่าน พงึมา ในเวลาเชา้.
ตยา สวุเจน ภวติพฺพ.ํ อนัท่าน เป็นคนว่างา่ย พงึเป็น.
ตยา อาสเน นิสทีติพฺพ.ํ อนัท่าน พงึนัง่ บนอาสนะ.
ตยา ทวิา น นิททฺายติพฺพ.ํ อ.อนัท่าน ไม่พงึนอน ในเวลากลางวนั.
ตยา สสุานํ น ปวสิติพฺพ.ํ อนัท่าน ไม่พงึเขา้ไป สูป่่าชา้.



๔.อนีย, ตพฺพ ปจัจยัลงหลงัอกมัมธาตุหรืออกมัมธาตุก็ตาม เมื่อลง 
เณ, ณย, ณาเป, ณาปย ปจัจยัหนา้ อนีย, ตพฺพ เป็นเหตกุมัมวาจก

มยา สาลา กาเรตพฺพา. อ.ศาลา อนัเรา พงึใหก้ระทาํ.
มยา เจตยิ ํปฏสิงฺขาเรตพฺพ.ํ อ.เจดีย ์อนัเรา พงึใหซ้่อมแซม.
มยา ธนํ รกขฺาเปตพฺพ.ํ อ.ทรพัย ์อนัเรา พงึใหร้กัษา.
ตยา ธมโฺม วฑฒฺาเปตพฺโพ. อ.ธรรม อนัท่าน พงึใหเ้จรญิ.
ตยา สมาธ ิภาเวตพฺโพ. อ.สมาธ ิอนัท่าน พงึใหเ้จรญิ.
ตยา มรณสฺสต ิภาเวตพฺพา. อ.มรณสต ิอนัท่าน พงึใหเ้จรญิ.
อาจารเยน สสิฺโส สกิขฺาเปตพฺโพ. อ.ศิษย ์อนัอาจารย ์พงึใหศ้ึกษา.



๕.เมื่อเป็นกมัมวาจก เหตุกมัมวาจกเป็นได ้๓ ลิงคต์ามนามนาม
เจา้ของกริยิา

๑)ปงุลงิค ์แจกอย่าง ปรุสิ
๒)อติถลีงิค ์แจกอย่าง กญญฺา
๓)นปงุสกลงิค ์แจกอย่าง กลุ

แต่เมื่อเป็นภาววาจกตอ้งเป็นนปุงสกลิงค ์เอกวจนะอย่างเดียวจะ
ประกอบเป็นลงิคอ์ืน่ วจนะอืน่ไม่ไดเ้ด็ดขาด เช่น

ตยา สาย ํอาคนฺตพฺพ.ํ อนัท่าน พงึมา ในเวลาเยน็.
ตมุเฺหห ิสาย ํอาคนฺตพฺพ.ํอนัท่าน ท. พงึมา ในเวลาเยน็.



๖.ตอ้งลง อิ อาคมหน้า ตพฺพ ปจัจยัเนื่องจากเป็นปจัจยัที่ขึ้นตน้ดว้ย
พยญัชนะ เช่น 

-ภวติพฺพํ (อนัเขา) พงึเป็น.
-สณุิตพฺพํ  (อนัเขา) พงึฟงั
-โจรยติพฺพํ (อนัเขา) พงึลกั

สว่น อนีย ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิอาคมเนื่องจากขึ้นตน้ดว้ยสระ เช่น
กรณีย.ํ (อนัเขา) พงึทาํ
ปานีย.ํ  (อนัเขา) พงึดื่ม
ภาวนีย.ํ  (อนัเขา) พงึใหเ้จรญิ



๗.ใช้เป็นคุณนามเมื่ออยู่หน้านามนามที่ลงปฐมาวิภตัติ แต่ถา้
ประกอบดว้ยทุติยา–สตัตมีวิภตัติจะอยู่หน้าหรือหลงัก็ตามใช้เป็น
คณุนามทัง้หมด

-อมเฺหห ิกรณีย ํปพฺพชิตกจิฺจ ํมตถฺก ํปตตฺ.ํ
อ.กจิแหง่บรรพชิต อนัอนัเรา ท. พงึกระทาํ ถงึแลว้ ซึ่งที่สดุ.

-(ปคุคฺเลน) ปรญิญฺาตพฺพ ํทกุขฺํ มยา ปรญิญฺาต.ํ
อ.ทกุข ์อนัอนับคุคลพงึกาํหนดรู ้อนัเรา รูแ้ลว้.

-(ปคุคฺเลน) สจฺฉิกาตพฺโพ ทกุขฺนิโรโธ มยา สจฺฉิกโต.
อ.ความดบัไปแหง่ทกุข ์อนัอนับคุคลพงึทาํใหแ้จง้ อนัเรา ทาํใหแ้จง้แลว้.



๘.ใชเ้ป็นกิริยาคุมพากยเ์มื่อไม่มีกิริยาอาขยาต หรือกิริยาอื่นใดที่เป็น
กริยิาคมุพากยไ์ดอ้ยู่ในประโยค

-ทกุขฺํ ภกิขฺูห ิปรญิญฺาตพฺพ.ํ
อ.ทกุข ์อนัภกิษุ ท. พงึกาํหนดรู.้

-ทกุขฺสมทุโย ภกิขฺูห ิปหาตพฺโพ.
อ.เหตเุกดิขึ้นแหง่ทกุข ์อนัภกิษุ ท. พงึละ.

-ทกุขฺนิโรโธ ภกิขฺูห ิสจฺฉิกาตพฺโพ.
อ.ความดบัไปแหง่ทกุข ์อนัภกิษุ ท. พงึทาํใหแ้จง้.



๙.ใชเ้ป็นบทวกิตกิตัตาเมื่ออยู่หนา้กริยิาว่ามี ว่าเป็น.
-โภต ิสเจ เวชฺชํ อาเนสฺสามิ, ภตตฺเวตนํ (มยา) ทาตพฺพ ํภวสิฺสต.ิ

แน่ะนางผูเ้จรญิ ถา้ว่า อ.เรา จกันํามา ซึ่งหมอไซร,้ อ.ภตัรและ
ค่าจา้ง เป็นของอนัเราพงึให ้จกัเป็น.

-มนุสฺเสห ิสลี ํรกขฺิตพฺพ ํโหต.ิ
อ.ศีล เป็นคณุชาตอินัมนุษย ์ท. พงึรกัษา ย่อมเป็น.

-มนุสฺเสห ิทานํ ทาตพฺพ ํโหต.ิ
อ.ทาน เป็นคณุชาตอินัมนุษย ์ท. พงึให ้ย่อมเป็น.



พทุธฺานํ  ห ิ มชฺฌิมฏฐฺาเน  อาสนํ  ปญฺญาเปตวฺา  ตสฺส  ทกขฺิณโต 
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  วามโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ตโต  ปฏฺฐาย 
อโุภส ุ ปสฺเสส ุ ภกิขฺุสงฺฆสฺส  อาสนํ  ปญญฺาเปตพฺพ ํ โหต.ิ

จรงิอยู่ อ. อาสนะ เป็นอาสนะ อนับคุคล ปูลาดแลว้ ซึ่งอาสนะ ในที่อนัมี
ในท่ามกลาง แก่พระพทุธเจา้ ท. พงึปูลาด แก่พระเถระชื่อว่าสารีบุตร ขา้ง
ขวา แห่งอาสนะ นั้น แก่พระเถระชื่อว่ามหาโมคคลัลานะ ขา้งซา้ย (แห่ง
อาสนะ นั้น) แกห่มู่แหง่ภกิษุ ในขา้ง ท. ทัง้สอง จาํเดิม แต่ที่นั้น ย่อมเป็น



ขัน้ตอนการประกอบ อนีย, ตพฺพ ปจัจยั
ตามปกติการกาํหนดวาจกในอาขยาตจะใชป้จัจยัประจาํวาจก สว่นการประกอบ 

ตพฺพ ปัจจยัใหเ้ป็นวาจกใดวาจกหนึ่งจะใช้สกมัมธาตุและอกมัมธาตุเป็น
ตวักาํหนด บางตวัอาจมีปจัจยัประจาํหมวดธาตุติดมาบา้งเพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมคาํ แต่ไม่ไดม้ีผลใหว้าจกเปลี่ยนไปแต่อย่างใด มีหลกัการที่ควรทราบดงันี้

๑.ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตหุลงัธาต ุ๓ หมวดนี้ คอื 
๑) หมวด ภ ูธาต ุ(แต่พฤทธิ์สระตน้ธาตไุด)้
๒) หมวด รุธ ธาต ุ(แต่ลงนิคคหติอาคมตามปกต)ิ
๓) หมวด ตน ธาตุ



๒.ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ดไ้ม่ลงกไ็ดห้ลงัธาต ุ๓ หมวด นี้ คอื
๑) หมวด ส ุธาตุ
๒) หมวด ก ีธาตุ
๓) หมวด คห ธาตุ

๓.บงัคบัลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๒ หมวด คอื
๑) หมวด ทวิ ธาตุ
๒) หมวด จุร ธาตุ

ในหมวด จุร ธาตุเมื่อลง เณ, ณย ปจัจยัแลว้ใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตุที่มี
เสยีงส ัน้ (อ, อ,ิ อ)ุ เหมือนในกริยิาอาขยาตทกุประการ



๓.ลง อ ิอาคมหลงัธาตหุนา้ ตพฺพ ปจัจยั เมื่อเขา้เงือ่นไข ๓ ประการ คอื
๑)หน้า อ ิอาคมเป็นอเนกสระธาตุที่ไม่ยงัไม่แปลงที่สุดธาตุเป็น

อย่างอื่นหรือย ังไม่ลบที่สุดธาตุ โดย อิ อาคมจะสนธิเข ้าก ับ
พยญัชนะที่สดุธาตนุั้น 

๒)หน้า อ ิอาคมมีพยญัชนะปจัจยั ๗ ตวัเหล่านี้อยู่ขา้งหน้า คือ 
ย, ณุ, ณา, อุณา, นา, ณฺหา, ณย โดย อิ อาคมจะสนธิเขา้กบั
พยญัชนะที่สดุปจัจยันั้น 

๓)มีการทําเทวภาวะธาตุที่เป็นเอกสระธาตุ ใหล้บสระที่สุดธาตุ
แลว้ลง อ ิอาคม เช่น ทา (ททติพฺพ)ํ, หา (ชหติพฺพ)ํ



ตพฺพ ปจัจยั

สกมัม. อ+ิตพฺพ/ตพฺพ วภิตัตนิาม

กมัมวาจก

บงัคบัลง
ย, เณ, ณย

ลงบา้ง ไม่ลงบา้ง โอ ไม่ตอ้งลง
ณา, อณุา, นา, ณฺหา



ตพฺพ ปจัจยั

อกมัม. อ+ิตพฺพ/ตพฺพ

ภาววาจก

บงัคบัลง
ย, เณ, ณย

ลงบา้ง ไม่ลงบา้ง โอ ไม่ตอ้งลง
ณา, อณุา, นา, ณฺหา

เอกวจนะ
นปงุสกลงิค์



หลกัเกณฑก์ารลงและไม่ลง อ ิอาคม
หนา้ ตพฺพ ปจัจยั



รูปสาํเรจ็ของกริยิากติกท์ี่ลง ตพฺพ ปจัจยั ลง อ ิอาคมบา้ง ไม่ตอ้งลงบา้ง 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของธาตแุละการลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุมีลกัษณะ
ที่พอกาํหนดไดด้งันี้

๑.เงือ่นไขการลง อ ิอาคม มี ๓ ประการ คอื
๑)อเนกสระธาตุที่ไม่ไดล้บหรือไม่ไดแ้ปลงที่สุดธาตุเป็นอย่างอืน่ตอ้งลง 

อ ิอาคมหลงัธาตหุนา้ ตพฺพ ปจัจยั เช่น 
ครห+อ+ิตพฺพ+ส ิ =ครหติพฺพ ํ อนั...พงึตาํหนิ
ชาคร+อ+ิตพฺพ+สิ =ชาครติพฺพํ  อนั...พงึตื่น
ลภ+อ+ิตพฺพ+สิ =ลภติพฺพํ  อนั...พงึได ้



๒)เอกสระธาตทุี่ทาํเทวภาวะตอ้งลง อ ิอาคมหลงัธาตหุนา้ ตพฺพ ปจัจยั
ทา>ททา+อ+ิตพฺพ+สิ =ททติพฺพํ อนั...พงึให ้
หา>ชหา+อ+ิตพฺพ+สิ =ชหติพฺพํ  อนั...พงึละ
ปา>ปิว+อ+ิตพฺพ+สิ =ปิวติพฺพํ อนั...พงึดื่ม

๓)เมื่อลง ย ณุ ณา อณุา นา ณฺหา ณย, ณาปย ปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ตอ้งลง อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ ปจัจยั

นฺหา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =นฺหายติพฺพํ อนั...พงึอาบ
ส+ุณา+อ+ิตพฺพ+สิ =สณุิตพฺพํ  อนั...พงึฟงั
ป+อป+อณุา+อ+ิตพฺพ+สิ =ปาปณุิตพฺพํ  อนั...พงึบรรลุ



ก+ีนา+อ+ิตพฺพ+สิ =กณีิตพฺพํ อนั...พงึซื้อ
คห+ณฺหา+อ+ิตพฺพ+สิ =คณฺหติพฺพํ อนั...พงึจบั
กถ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =กถยติพฺพํ อนั...พงึกลา่ว
กร+ณาปย+อ+ิตพฺพ+สิ =การาปยติพฺพํ อนั...พงึใหท้าํ

๔)อ ิอาคมแปลงเป็น เอ ไดต้ามสมควร กรณีนี้ลง อ ิอาคมแต่แปลงเป็น
อย่างอืน่

คห+อ+ิตพฺพ+สิ =คเหตพฺพํ  อนั...พงึจบั



๒.เงือ่นไขการไม่ลง อ ิอาคม มี ๔ ประการ คอื
๑)เอกสระธาตทุี่ไม่ไดล้งปจัจยัประจาํหมวดธาตหุรอืไม่ไดท้าํเทวภาวะธาตุ

ไม่ตอ้งลง อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ ปจัจยั 
ทา+ตพฺพ+สิ =ทาตพฺพํ อนั...พงึให ้
ชิ+ตพฺพ+สิ =เชตพฺพํ อนั...พงึชนะ
ส+ุตพฺพ+สิ =โสตพฺพํ อนั...พงึฟงั
ญา+ตพฺพ+สิ =ญาตพฺพํ อนั...พงึรู ้
ปา+ตพฺพ+สิ =ปาตพฺพํ อนั...พงึดื่ม
อภ+ิอ+ิตพฺพ+สิ =อพฺเภตพฺพํ อนั...พงึเรยีก



๒)อเนกสระธาตทุี่แปลงที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่แลว้ ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม
หน+ตพฺพ+สิ =หนฺตพฺพํ อนั...พงึฆ่า (แปลง น เป็น นฺ)
คม+ตพฺพ+สิ =คนฺตพฺพํ อนั...พงึไป (แปลง ม เป็น นฺ)
มน+ตพฺพ+สิ =มนฺตพฺพํ อนั...พงึรู ้  (แปลง น เป็น นฺ)
ขม+ตพฺพ+สิ =ขนฺตพฺพํ อนั...พงึขุด (แปลง ม เป็น นฺ)
ป+อป+ตพฺพ+สิ =ปตตฺพฺพํ อนั...พงึกนิ (แปลง ป เป็น ต)ฺ
วท+ตพฺพ+สิ =วตตฺพฺพํ อนั...พงึกลา่ว (แปลง ท เป็น ต)ฺ
ภชุ+ตพฺพ+สิ =ภตุตฺพฺพํ อนั...พงึกนิ (แปลง ช เป็น ต)ฺ 
กร+ตพฺพ+สิ =กตตฺพฺพํ อนั...พงึทาํ (แปลง ร เป็น ตฺ



๓)อเนกสระธาตบุางตวัเมื่อลบที่สดุธาตไุม่ตอ้งลง อ ิอาคม เช่น 
กร+ตพฺพ+สิ =กาตพฺพํ อนั...พงึทาํ (ลบ ร)
ฉิท+ตพฺพ+สิ =เฉตพฺพํ อนั...พงึตดั (ลบ ท)
หรอืต ัง้เป็นตัง้เป็น เฉ ธาตใุนความตดักไ็ด ้



ลกัษณะของธาตุ
ที่ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ



๑.เอกสระธาต ุที่เป็นสระ อา ลง ตพฺพ ปจัจยั กส็าํเรจ็เป็นกริยิา เช่น
ทา+ตพฺพ+สิ =ทาตพฺพํ อนั...พงึให ้
ญา+ตพฺพ+สิ =ญาตพฺพํ อนั...พงึรู ้
ฐา+ตพฺพ+ส ิ =ฐาตพฺพํ อนั...พงึยนื
มา+ตพฺพ+สิ =เมตพฺพํ อนั...พงึวดั (อา เป็น เอ)
สว่นเอกสระธาตทุี่สระ อา ในหมวด ทวิ ธาตใุหล้ง ย ปจัจยั

นฺหา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =นฺหายติพฺพํ อนั...พงึอาบ
คา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =คายติพฺพํ อนั...พงึขบัรอ้ง
ฆา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ฆายติพฺพํ อนั...พงึสูดดม



๒.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้ลง ตพฺพ เช่น
ชิ+ตพฺพ+ส ิ =เชตพฺพํ อนั...พงึชนะ
ปต+ิอ+ิตพฺพ+สิ =ปจฺเจตพฺพํ อนั...พงึถงึ
ส+ีตพฺพ+สิ =เสตพฺพํ อนั...พงึนอน
นี+ตพฺพ+สิ =เนตพฺพํ อนั...พงึนําไป
ว+ิก+ีตพฺพ+สิ =วกิเฺกตพฺพํ อนั...พงึขาย
ว+ีตพฺพ+สิ =เวตพฺพํ อนั...พงึทอ
นิ+จ+ิตพฺพ+สิ =นิเจตพฺพํ อนั...พงึส ัง่สม



ถา้ลง อ ิอาคมขา้งหลงัใหแ้ปลง เอ เป็น อย แลว้ลง ตพฺพ เช่น
ชิ+ตพฺพ+ส ิ =ชยติพฺพํ อนั...พงึชนะ
ส+ีตพฺพ+สิ =สยติพฺพํ อนั...พงึนอน
นี+ตพฺพ+สิ =นยติพฺพํ อนั...พงึนําไป
สว่นเอกสระธาตุที่เป็นสระ อ,ิ อ ีในหมวด ทิว ธาตุไม่ตอ้งพฤทธิ์สระ

แต่ใหล้ง ย ปจัจยัหลงัธาต ุและ อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ ปจัจยัเสมอ
ขี+ย+อ+ิตพฺพ+ส ิ =ขียติพฺพํ อนั...พงึสิ้นไป
ล+ีย+อ+ิตพฺพ+สิ =นิลยีติพฺพํ อนั...พงึซ่อน
วลิ+ีย+อ+ิตพฺพ+สิ =วลิยีติพฺพํ อนั...พงึย่อยยบั



๓.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อ ูพฤทธิ์ อ,ุ อ ูเป็น โอ เช่น
อนุ+ภ+ูตพฺพ+ส ิ =อนุโภตพฺพํ อนั...พงึเสวย
ส+ุตพฺพ+สิ =โสตพฺพํ อนั...พงึฟงั

ธาตุที่เป็นสระ อุ ส่วนมากอยู่หมวด สุ และ กี นิยมลงปจัจยั ณา, นา 
ปจัจยัและ อ ิอาคม กอ่นลง ตพฺพ ปจัจยั ที่ไม่ลงมีนอ้ย
ถา้ลง อ ิอาคมขา้งหลงัใหแ้ปลง โอ เป็น อว เช่น

อนุ+ภ+ูอ+ิตพฺพ+ส ิ =อนุภวติพฺพํ อนั...พงึเสวย
จุ+อ+ิตพฺพ+สิ =จวติพฺพํ อนั...พงึเคลื่อน
อา+ส+ุอ+ิตพฺพ+สิ =อาสวติพฺพํ อนั...พงึไหลไป



๓.อเนกสระธาตุที่มี ม, น เป็นที่สุด (บางธาตุ) แปลงเป็น นฺ ไม่ตอ้งลง
ปจัจยัประจาํหมวดธาตแุละไม่ตอ้งลง อ ิอาคม

หน+ตพฺพ+สิ =หนฺตพฺพํ อนั...พงึฆ่า
คม+ตพฺพ+สิ =คนฺตพฺพํ อนั...พงึไป
มน+ตพฺพ+สิ =มนฺตพฺพํ อนั...พงึรู ้
ขม+ตพฺพ+สิ =ขนฺตพฺพํ อนั...พงึขุด

๔.เฉพาะ กร ธาต ุใหล้งที่สดุ ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุเช่น
กร+ตพฺพ+สิ =กตตฺพฺพํ อนั...พงึทาํ



๕.อเนกสระธาตมุี จ, ช, ท, ป เป็นที่สุด (บางธาต)ุ ลบที่สุดธาต ุใหแ้ปลง
ที่สดุธาตเุป็น ต ฺเช่น

วจ+ตพฺพ+สิ =วตตฺพฺพํ อนั...พงึกลา่ว
ภชุ+ตพฺพ+สิ =ภตุตฺพฺพํ อนั...พงึกนิ
ว+ิภช+ตพฺพ+สิ =วภิตตฺพฺพํ อนั...พงึแบ่ง
วท+ตพฺพ+สิ =วตตฺพฺพํ อนั...พงึกลา่ว
ป+อป+ตพฺพ+ส ิ =ปตตฺพฺพํ อนั...พงึถงึ



๕.ธาตทุี่มี ส เป็นที่สดุธาต ุใหแ้ปลง ต ของ ตพฺพ ปจัจยั เป็น รฏฐฺ แลว้
ลบที่สดุธาต ุไม่ลง อ ิอาคม

ผสุ+ตพฺพ+สิ =โผฏฐฺพฺพํ อนั...พงึกระทบ (ลบ ส)
ทสิ+ตพฺพ+สิ =ทฏฐฺพฺพํ อนั...พงึเหน็ (ลบ ส)
ตสุ+ตพฺพ+สิ =ตฏุฐฺพฺพํ อนั...พงึยนิดี (ลบ ส) 

๖.ธาตทุี่มี ธ, ภ เป็นที่สุดธาต ุใหแ้ปลง ต ของ ตพฺพ ปจัจยั เป็น ธ แลว้
แปลงที่สดุธาตเุป็น ท ฺไม่ตอ้งลง อ ิอาคม

ลภ+ตพฺพ+สิ =ลทธฺพฺพํ อนั...พงึได ้ (แปลง ภ เป็น ท)ฺ
พธุ+ตพฺพ+สิ =โพทธฺพฺพํ อนั...พงึรู ้ (แปลง ธ เป็น ท)ฺ



ตวัอย่างการประกอบ ตพฺพ ปจัจยั
ในธาตทุ ัง้ ๘ หมวด



๑.อเนกสระธาตหุมวด ภ ูธาต ุใหล้ง อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ ปจัจยั ไดเ้ลย เช่น
มร+อ+ิตพฺพ+สิ =มรติพฺพํ อนั...พงึตาย
ปจ+อ+ิตพฺพ+สิ =ปจติพฺพํ อนั...พงึหงุ
อกิขฺ+อ+ิตพฺพ+สิ =อกิขฺิตพฺพํ อนั...พงึเหน็
ลภ+อ+ิตพฺพ+สิ =ลภติพฺพํ อนั...พงึได ้
คม+อ+ิตพฺพ+สิ =คมิตพฺพํ อนั...พงึไป
อเนกสระธาตบุางตวันิยมพฤทธิ์สระตน้ธาตเุสมอ

อา+กสุ+อ+อ+ิตพฺพ+สิ =อกโฺกสติพฺพํ อนั...พงึด่า
ป+มทุ+อ+อ+ิตพฺพ+สิ =ปโมทติพฺพํ อนั...พงึบนัเทงิ



ธาตทุี่มีสระ อ ิอยู่ที่พยญัชนะที่สดุธาตลุงนิคคหติอาคมกลางธาตแุลว้
แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตนุั้น

ปิลธ+ิอ+ิตพฺพ+สิ =ปิลนฺธติพฺพํ อนั...พงึประดบั
ลฆ+ิอ+ิตพฺพ+สิ =ลงฺฆติพฺพํ อนั...พงึกระโดด
กต+ิอ+ิตพฺพ+สิ =กนฺตติพฺพํ อนั...พงึกรอ

พยญัชนะวรรค
ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญ
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น
ป ผ พ ภ ม.



ธาตทุี่ทาํเทวภาวะธาตกุอ่นลง ตพฺพ ปจัจยั ใหล้ง อ ิอาคมเสมอ
ปร+ิธา+อ+ิตพฺพ+สิ =ปรทิหติพฺพํ อนั...พงึนุ่งหม่ (ธา>ทห)
ปิ+ธา+อ+ิตพฺพ+สิ =ปิทหติพฺพํ อนั...พงึปิด (ธา>ทห)
กม+อ+ิตพฺพ+สิ =จงฺกมิตพฺพํ  อนั...พงึจงกรม (กกม>จกม)
กติ+ฉ+อ+ิตพฺพ+สิ =ตกิจิฺฉิตพฺพํ อนั...พงึเยยีวยา (กกิติ>ตกิจิฺฉ)
มาน+ส+อ+ิตพฺพ+สิ =วมีสํติพฺพํ  อนั...พงึพจิารณา (มามาน>วมี)ํ



ธาตบุางตวัตอ้งแปลงรูปกอ่นประกอบกริยิาเสมอ ใหใ้ชว้ธิเีดียวกนักบั
อาขยาต จากนั้นจงึลง อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ ปจัจยั เช่น

ทสิ+อ+ิตพฺพ+สิ =ปสฺสติพฺพํ อนั...พงึเหน็
หน+อ+ิตพฺพ+สิ =วธติพฺพํ อนั...พงึฆ่า
นิ+สท+อ+ิตพฺพ+สิ =นิสทีติพฺพํ อนั...พงึนัง่
ธาตทุี่มีสระ เอ เป็นที่สุดใหแ้ปลง เอ เป็น อาย ก่อนแลว้ลง อ ิอาคม 

หนา้ ตพฺพ ปจัจยั
มิเล+สท+อ+ิตพฺพ+สิ =มิลายติพฺพํ อนั...พงึเหีย่ว
ปเล+อ+ิตพฺพ+สิ =ปลายติพฺพํ อนั...หนีไป



๒.ธาตหุมวด รุธ ธาตลุงปจัจยัประจาํหมวดธาตแุละลงนิคคหติอาคมกลาง
ธาตุ จากนั้นใหแ้ปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุดวรรคของพยญัชนะที่สุด
ธาตกุอ่นลง ตพฺพ ปจัจยั เช่น

รุธ+อ+ิตพฺพ+สิ =รุนฺธติพฺพํ อนั...พงึปิด
มจุ+อ+ิตพฺพ+สิ =มญุจฺติพฺพํ อนั...พงึปลอ่ย
ภชุ+อ+ิตพฺพ+สิ =ภญุชฺิตพฺพํ อนั...พงึกนิ
ภทิ+อ+ิตพฺพ+สิ =ภนิฺทติพฺพํ อนั...พงึทาํลาย
ลปิ+อ+ิตพฺพ+สิ =ลมิปฺิตพฺพํ อนั...พงึฉาบ
สจิ+อ+ิตพฺพ+สิ =สญิจฺติพฺพํ  อนั...พงึรด



๓.ธาตุหมวด ทิวฺ ธาตุตอ้งลง ย ปจัจยัก่อนเสมอ จากนั้นแปลง ย ปจัจยั
กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ (เหมือนในอาขยาต) เช่น

ทวิ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ทพิฺพติพฺพํ อนั...พงึเลน่
สวิ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =สพิฺพติพฺพํ อนั...พงึเยบ็
พธุ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =พชฺุฌติพฺพํ อนั...พงึตรสัรู ้
มหุ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =มยุหฺติพฺพํ อนั...พงึหลง
มสุ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =มสฺุสติพฺพํ  อนั...พงึลมื
กธุ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =กชฺุฌติพฺพํ อนั...พงึโกรธ



ตป+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ตปปฺิตพฺพํ อนั...พงึเดือดรอ้น
มท+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =มชฺชิตพฺพํ อนั...พงึเมา
กปุ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =กปุปฺิตพฺพํ อนั...พงึโกรธ
นต+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =นจฺจติพฺพํ อนั...พงึฟ้อน
ตสุ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ตสฺุสติพฺพํ อนั...พงึยนิดี
กลิสิ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =กลิสิฺสติพฺพํ อนั...พงึเศรา้หมอง
ทปิ+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ทปิปฺิตพฺพํ อนั...พงึรุง่เรอืง
ทา ธาตมุี่มี อา อปุสคัเป็นบทหนา้ใหแ้ปลง อา ที่ ทา เป็น อ ิเช่น

ส+ํอา+ทา+ย+ิตพฺพ+สิ =สมาทยิติพฺพํ อนั...พงึสมาทาน



เฉพาะ ชน ธาตุใหแ้ปลงที่สุดธาตุ (น) เป็น อา แลว้ลง ย ปจัจยัและ 
อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ เช่น

ชน>ชา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ชายติพฺพํ อนั...พงึเกดิ
ว+ิชน>ชา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =วชิายติพฺพํ อนั...พงึคลอด
เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อา อ ิอ ีคง ย ไว ้และลง อ ิอาคม

นิ+ทา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =นิททฺายติพฺพํ อนั...พงึนอน
ขา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =ขายติพฺพํ อนั...พงึปรากฏ
นิ+วา+ย+อ+ิตพฺพ+สิ =นิพฺพายติพฺพํ อนั...พงึอาบ
อนฺตร+ธา+อ+ิตพฺพ+สิ =อนฺตรธายติพฺพํ อนั...พงึหายไป



๔.ธาตหุมวด สุ ธาตลุงปจัจยัประจาํหมวดธาตบุา้ง ไม่ลงบา้ง ถา้ลงปจัจยั
ประจาํหมวดธาตตุอ้งลง อ ิอาคมที่ทา้ยปจัจยัดว้ย เช่น

ส+ุณา+อ+ิตพฺพ+สิ =สณุิตพฺพํ อนั...พงึฟงั
ว+ุณา+อ+ิตพฺพ+สิ =วณุิตพฺพํ อนั...พงึรอ้ย
ส+ิณา+อ+ิตพฺพ+สิ =สณิิตพฺพํ อนั...พงึผูก
ป+ห+ิณา+อ+ิตพฺพ+สิ =ปหณิิตพฺพํ อนั...พงึสง่ไป
สก+อณุา+อ+ิตพฺพ+สิ =สกกฺณุิตพฺพํ อนั...พงึอาจ

 ป+อป+อณุา+อ+ิตพฺพ+สิ =ปาปณุิตพฺพํ  อนั...พงึบรรลุ



๕.ธาตหุมวด ก ีธาตลุงปจัจยัประจาํหมวดธาตบุา้ง ไม่ลงบา้ง ถา้ลงปจัจยั
ประจาํหมวดธาตตุอ้งตามดว้ย อ ิอาคม เช่น

ก+ีนา+อ+ิตพฺพ+สิ =กนีิตพฺพํ อนั...พงึซื้อ
ว+ิก+ีนา+อ+ิตพฺพ+สิ =วกิกฺนีิตพฺพํ อนั...พงึขาย
ชิ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =ชินิตพฺพํ อนั...พงึชนะ
ปรา+ชิ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =ปราชินิตพฺพํ อนั...พงึแพ ้
ว+ิชิ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =วชิินิตพฺพํ อนั...พงึชนะวเิศษ
ธุ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =ธุนิตพฺพํ อนั...พงึกาํจดั

 ญา+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =ชานิตพฺพํ อนั...พงึรู ้



จ+ินา+อ+ิตพฺพ+สิ =จนิิตพฺพํ อนั...พงึส ัง่สม
ล+ุนา+อ+ิตพฺพ+สิ =ลนุิตพฺพํ อนั...พงึตดั
โอ+ผ>ุป+ุนา+อ+ิตพฺพ+สิ =โอปนุิตพฺพํ อนั...พงึโปรย
โอ+ผ+ุนา+อ+ิตพฺพ+สิ =โอผนุิตพฺพํ อนั...พงึฝดั
นิ+ถ+ุนา+อ+ิตพฺพ+สิ =นิตถฺนุิตพฺพํ อนั...พงึทอดถอน
อนุ+ถ+ุนา+อ+ิตพฺพ+สิ =อนุตถฺนุิตพฺพํ อนั...พงึสะอื้น
ว+ินิ+จ+ินา+อ+ิตพฺพ+สิ =วนิิจฺฉินิตพฺพํ อนั...พงึวนิิจฉยั
อภ+ิถ+ุนา+อ+ิตพฺพ+สิ =อภติถฺนุิตพฺพํ อนั...พงึชมเชย



นิ+มา>มิ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =นิมมฺินิตพฺพํ อนั...พงึเนรมิต
มา>มิ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =มินิตพฺพํ อนั...พงึนบั
นิ+ฉิ+นา+อ+ิตพฺพ+สิ =นิจฺฉินิตพฺพํ อนั...พงึตดิสนิ

ธาตใุนหมวด ก ีธาตทุี่ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ดม้ี ๒ ตวัคอื 
๑)ชิ ในความชนะ
๒)ญา ในความรู ้



๖.ธาตหุมวด คหฺ ธาตจุะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ด ้ไม่ลงกไ็ด ้ถา้ลง ณฺหา 
ปจัจยัตอ้งลบ ห ที่ คห ธาตทุิ้ งเสยีแลว้ลง อ ิอาคมหนา้ ตพฺพ ปจัจยั เช่น
แบบที่ลง ณฺหา ปจัจยั

คห+ณฺหา+อ+ิตพฺพ+สิ =คณฺหติพฺพํ อนั...พงึถอืเอา
แบบที่ไม่ลง ณฺหา ปจัจยั

นิ+คห+อ+ิตพฺพ+สิ =นิคคฺหติพฺพํ อนั...พงึข่ม
ปร+ิคห+อ+ิตพฺพ+สิ =ปรคิคฺหติพฺพํ อนั...พงึกาํหนด
ส+ํคห+อ+ิตพฺพ+สิ =สงฺคหติพฺพํ อนั...พงึสงเคราะห ์
คห+อ+ิตพฺพ+สิ =คเหตพฺพํ อนั...พงึถอืเอา



๗.ธาตุหมวด ตน ธาตุไม่ตอ้งลงปจัจยัประจําหมวดธาตุก่อนลง ตพฺพ 
ปจัจยั เช่น

ตน+อ+ิตพฺพ+สิ =ตนิตพฺพํ อนั...พงึแผ่ไป
กร+อ+ิตพฺพ+สิ =กรติพฺพ,ํ อนั...พงึทาํ

=กตตฺพฺพ,ํ
=กาตพฺพํ

สกกฺ+อ+ิตพฺพ+สิ =สกกฺติพฺพํ อนั...พงึอาจ
ชาคร+อ+ิตพฺพ+สิ =ชาครติพฺพํ อนั...พงึตื่น



๘.ธาตุหมวด จุร ธาตุตอ้งลง เณ ณย ปจัจยัก่อนลง ตพฺพ ปจัจยัเสมอ 
เฉพาะ ณย ปจัจยัตอ้งลง อ ิอาคมดว้ย ส่วน เณ ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิอาคม 
ถา้สระตน้ธาตมุีเสยีงส ัน้ใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตเุหมือนกบัอาขยาต เช่น
อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ ุพฤทธิ์ อ ุเป็น โอ

ฆสุ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =โฆสยติพฺพํ อนั...พงึประกาศ
จุร+เณ+ตพฺพ+สิ =โจเรตพฺพํ อนั...พงึลกั
คปุ+เณ+ตพฺพ+สิ =โคเปตพฺพํ อนั...พงึรกัษา
รุป+เณ+ตพฺพ+สิ =โรเปตพฺพํ อนั...พงึปลูก
จุท+เณ+ตพฺพ+สิ =โจเทตพฺพํ อนั...พงึทว้ง



อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ พฤทธิ์ อ เป็น อา
อภ+ิวท+ีเณ+ตพฺพ+สิ =อภวิาเทตพฺพํ  อนั...พงึไหว ้
อภ+ิวท+ีณย+อ+ิตพฺพ+ส ิ =อภวิาทยติพฺพํ  อนั...พงึไหว ้
ฌป+เณ+ตพฺพ+สิ =ฌาเปตพฺพํ  อนั...พงึเผา
ฌป+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ฌาปยติพฺพํ  อนั...พงึเผา
ปห+เณ+ตพฺพ+สิ =ปาเหตพฺพํ  อนั...พงึสง่ไป
ปห+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ปาหยติพฺพํ  อนั...พงึสง่ไป
ฉท+เณ+ตพฺพ+สิ =ฉาเทตพฺพํ  อนั...พงึมงุบงั
ฉท+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ฉาทยติพฺพํ  อนั...พงึมงุบงั



อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ
ทสิ+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =เทเสตพฺพํ อนั...พงึแสดง

(แสดงสิง่ที่เป็นนามธรรม)
=ทสฺเสตพฺพํ อนั...พงึแสดง

(แสดงสิง่ที่เป็นรูปธรรม)
ปิส+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =เปสยติพฺพํ อนั...พงึสง่ไป
ป+วทิ+เณ+ตพฺพ+สิ =ปเวเทตพฺพํ อนั...พงึประกาศ



ธาตทุี่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัพยญัชนะตน้ธาตใุหล้ง ตพฺพ ปจัจยั
ไดเ้ลยไม่ตอ้งพฤทธิ์

มนฺต+เณ+ตพฺพ+สิ =มนฺเตตพฺพํ อนั...พงึปรกึษา
ส+ํลกขฺ+เณ+ตพฺพ+สิ =สลลฺกเฺขตพฺพํ อนั...พงึกาํหนด
จนิฺต+เณ+ตพฺพ+สิ =จนิฺเตตพฺพํ อนั...พงึคดิ
ฉฑฑฺ+เณ+ตพฺพ+สิ =ฉฑเฺฑตพฺพํ อนั...พงึทิ้ง
ปร+ิวชฺช+เณ+ตพฺพ+สิ =ปรวิชฺเชตพฺพํ อนั...พงึเวน้
ปร+ิวชฺช+ณย+ตพฺพ+สิ =ปรวิชฺชยติพฺพํ อนั...พงึเวน้
ตชฺช+เณ+ตพฺพ+สิ =ตชฺเชตพฺพํ อนั...พงึคกุคาม



ธาตุที่มีสระตน้ธาตุเป็นเสียงยาว (อา, อี, อู, เอ, โอ) ใหล้ง ตพฺพ 
ปจัจยัไดเ้ลยไม่ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตุ

ปาล+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ปาลยติพฺพํ อนั...พงึรกัษา
ภาช+เณ+ตพฺพ+สิ =ภาเชตพฺพํ อนั...พงึแบ่ง
มาน+เณ+ตพฺพ+สิ =มาเนตพฺพํ อนั...พงึนบัถอื
มาป+เณ+ตพฺพ+สิ =มาเปตพฺพํ อนั...พงึสรา้ง
ปีฬ+เณ+ตพฺพ+สิ =ปีเฬตพฺพํ อนั...พงึบบี
ปูช+ณย+อ+ิตพฺพ+สิ =ปูชยติพฺพํ อนั...พงึบูชา
สูจ+เณ+ตพฺพ+สิ =สูเจตพฺพํ อนั...พงึบ่ง



ธาตุที่มีสระ อ ิอยู่ที่พยญัชนะที่สุดธาตุใหล้งนิคคหติอาคมกลางธาตุ
แลว้แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตนุั้น

อ+ุปฑ+ิเณ+ตพฺพ+สิ =อปุผฺณฺเฑตพฺพํ อนั...พงึเยาะเยย้
มฑ+ิเณ+ตพฺพ+สิ =มณฺเฑตพฺพํ อนั...พงึประดบั
กปิ+เณ+ตพฺพ+สิ =กมเฺปตพฺพํ อนั...พงึหว ัน่ไหว
ปร+ิพธุ+ิเณ+ตพฺพ+สิ =ปลพินฺุเธตพฺพํ อนั...พงึกงัวล
ขุส+ิเณ+ตพฺพ+สิ =ขุเสตพฺพํ อนั...พงึด่า
วภ+ิเณ+ตพฺพ+สิ =วมเฺภตพฺพํ อนั...พงึตวาด



 ธาตุที่ไม่ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตุ แมส้ระตน้ธาตุจะเป็นรสัสะไม่มี
พยญัชนะสงัโยคอยู่หลงักต็าม

ฐป+เณ+ตพฺพ+สิ =ฐเปตพฺพํ อนั...พงึตัง้ไว ้
ทม+เณ+ตพฺพ+สิ =ทเมตพฺพํ อนั...พงึฝึก
ถก+เณ+ตพฺพ+สิ =ถเกตพฺพํ อนั...พงึถาก
ฆฏ+เณ+ตพฺพ+สิ =ฆเฏตพฺพํ อนั...พงึพยายาม


