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ลกัษณะทัว่ไปของตูนาทปิจัจยั
และการประกอบเป็นกตัตวุาจก



๑.ลกัษณะทัว่ไปของตูนาทปิจัจยั
ปจัจยั ๓ ตวั คือ ตูน ตฺวา ตฺวาน เรียกว่าตูนาทิปจัจยั คํานี้มาจาก 

ตูน+อาทิ+ปจฺจย แปลว่าปจัจยัมีตูนปจัจยัเป็นตน้ เหตุที่เรียกรวมกนั
เพราะมีวธิกีารใชเ้หมือนกนั ปจัจยักลุม่นี้มีลกัษณะทัว่ไป ดงันี้

๑) จดัเป็นพวกอพัยยศพัท ์ไม่มีการเปลี่ยนรูป (ลงิค ์วจนะ วิภตัติ) 
ไปตามนามศพัทเ์จา้ของกริยิา

๒) เป็นปจัจยัที่ใชบ้อกอดีตกาล แปลว่า ...แลว้, คร ัน้...แลว้ เช่น 
สตุวฺา ฟงัแลว้
กตวฺา ทาํแลว้



๓) เป็นได ้๓ วาจก (สมเด็จพระมหาสมณเจา้ระบวุ่าเป็นได ้๕ วาจก) คอื 
(๑) กตัตวุาจก มีใชม้าก เช่น 

 ธมมฺ ํสตุวฺา. ฟงัแลว้ ซึ่งธรรม.
(๒) กมัมวาจก มีใชน้อ้ยมาก เช่น 

 ราคคคฺนิา ฑยหฺติวฺา. อนัไฟคอืราคะ ไหมแ้ลว้.
 เตเนว (ราเคน) ฌายติวฺา. อนัราคะ นั้นนัน่เทยีว ไหมแ้ลว้.

(๓) เหตกุตัตวุาจก มีใชม้าก เช่น 
 ธมมฺ ํสาเวตวฺา. ยงับคุคล ใหฟ้งัแลว้ ซึ่งธรรม.
 วาลกุ ํโอกริาเปตวฺา. ยงับคุคล ใหเ้กลี่ยแลว้ ซึ่งทราย.



๔) ตอ้งลง อิ อาคมหลงัอเนกสระธาตุหน้าตูนาทิปจัจยัเนื่องจากเป็น
ปจัจยัที่ขึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะ (ต) เช่น 

-ภวติวฺา
-สณุิตวฺา
-โจรยติวฺา เป็นตน้
สว่นเอกสระธาตไุม่ตอ้งลง อ ิอาคมเวน้แต่ทาํเทวภาวะธาตุ

๕) ใชเ้ป็นกริยิาในระหว่างเท่านั้น เป็นกริยิาคุมพากยไ์ม่ได ้เวน้แต่เป็น
ประโยคพเิศษที่เรยีกว่ากริยิาปธานนยั



๒.การประกอบตูนาทปิจัจยัเป็นกตัตวุาจก
โดยปกติปจัจยัประจาํหมวดธาตุจะเป็นเครื่องกาํหนดหมวดหมู่ธาตุและ

เป็นเครื่องแสดงกตัตุวาจกดว้ยในตวัเดียวกนั แต่การประกอบตูนาทิปจัจยั
เป็นกตัตวุาจกบางคราวจะไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ดม้ีหลกัการ ดงันี้

๑) ธาตทุี่จะนํามาประกอบเป็นสกมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒) ลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๓ หมวด (บงัคบั) คอื 

(๑) หมวด รุธ ธาต ุ
(๒) หมวด ทวิ ธาตุ
(๓) หมวด จุร ธาตุ



๓) ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุก็ไดไ้ม่ลงก็ได ้๖ หมวด (บางธาตุบงัคบัลง 
บางธาตไุม่บงัคบัลง) คอื

(๑) หมวด ภ ูธาตุ
(๒) หมวด ส ุธาตุ
(๓) หมวด ก ีธาตุ
(๔) หมวด คห ธาตุ



๔) ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตเุลย มี ๑ หมวด คอื หมวด กร ธาตุ
๕) ลง อ ิอาคมหลงัธาตหุนา้ตูนาทปิจัจยั เมื่อเขา้เงือ่นไข ๓ ประการ คอื

(๑) หนา้ อ ิอาคมเป็นอเนกสระธาตทุี่ไม่ยงัไม่แปลงที่สดุธาตเุป็น
อย่างอืน่หรอืยงัไม่ลบที่สดุธาต ุโดย อ ิอาคมจะสนธเิขา้กบัพยญัชนะ
ที่สดุธาตนุั้น (ตอ้งลบสระที่สดุธาตกุอ่น)
(๒) หนา้ อ ิอาคมมีพยญัชนะปจัจยั ๗ ตวัเหลา่นี้อยู่ขา้งหนา้ คอื 
ย, ณุ, ณา, อณุา, นา, ณฺหา, ณย  โดย  อ ิ อาคมจะสนธเิขา้กบั
พยญัชนะที่สดุปจัจยันั้น (ตอ้งลบสระที่สดุปจัจยักอ่น)



(๓) มีการทาํเทวภาวะธาตทุี่เป็นเอกสระธาต ุใหล้บสระที่สดุธาตุ
แลว้ลง อ ิอาคม เช่น ทา (ททติวฺา), หา (ชหติวฺา)

๖) ถา้มีอปุสคัอยู่หนา้แปลงตูนาทปิจัจยัเป็น ย
๗) แปลง ย กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ไดอ้กี เช่น

-มมฺ :อาคมมฺ
-ชฺช :อปุปฺชฺช
-สฺส :ปวสิฺส
-ทธฺา :ลทธฺา
-พฺภ :อารพฺภ



ตวฺา ปจัจยั

สกมัม./อกมัม. ตวฺา/อ+ิตวฺา ตวฺา>ย/แปลง ย

องคป์ระกอบของกตัตวุาจก

บงัคบัลง
ย, เณ, ณย

ลงบา้ง ไม่ลงบา้ง โอ ไม่ตอ้งลง
อ, เอ, ณุ, ณา, อณุา, นา, ณฺหา



หลกัการลงและไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ในแต่ละหมวดธาตุ



หลกัการลงและไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตใุนแต่ละหมวดธาตุ
๑.หมวด ภ ูธาตุ

หมวด ภ ูธาตกุาํหนดใหล้ง อ ปจัจยัประจาํหมวดธาตเุมื่อตอ้งพฤทธิ์สระ
ตน้ธาต ุแต่เมื่อไม่มีเหตใุหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตกุไ็ม่ตอ้งลง อ ปจัจยั

๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ห+ุตวฺา =หตุวฺา เป็นแลว้ ไม่พฤทธิ์สระ
อต+ิส+ิตวฺา =อตสิติวฺา ลว่งเลยแลว้ ไม่พฤทธิ์สระ
ชิ+ตวฺา =ชิตวฺา ชนะแลว้ ไม่พฤทธิ์สระ

=เชตวฺา ชนะแลว้ ไม่พฤทธิ์สระ



๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ภ+ูอ+อ+ิตวฺา =ภวติวฺา เป็นแลว้ พฤทธิ์ อ ูเป็น ว
ส+ีอ+อ+ิตวฺา =สยติวฺา นอนแลว้ พฤทธิ์ อ ีเป็น ย



๒. หมวด รุธ ธาตุ
หมวด รุธ ตอ้งลง อ, เอ ปจัจยัประจําหมวดธาตุ และตอ้งลงนิคคหิต

อาคมกลางธาตุ แลว้แปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุดวรรคของพยญัชนะ
ที่สดุธาต ุ(อ ปจัจยัและนิคคหติอาคมจะมาคู่กนัเสมอ)

มุจ+อ+อ+ิตวฺา =มญุเฺจตวฺา ปลอ่ยแลว้ แปลงนิคคหติเป็น ญฺ
รุธ+อ+อ+ิตวฺา =รุนฺธติวฺา ปิดแลว้ แปลงนิคคหติเป็น นฺ
ลปิ+อ+อ+ิตวฺา =ลมิปฺิตวฺา ฉาบแลว้ แปลงนิคหติเป็น มฺ

หลกัการเกี่ยวกบัการลงนิคคหติเหมือนกนักบัอาขยาต (ทบทวนอาขยาต)



๓. หมวด ทวิ ธาตุ
หมวด ทิว ตอ้งลง ย ปจัจยัประจาํหมวดธาตุแลว้แปลง ย กบัที่สุดธาตุ

เป็นอย่างอืน่ แต่ถา้เป็นเอกสระธาตคุง (ย) ไว ้
ทวิ+ย+อ+ิตวฺา =ทพิฺพติวฺา เลน่แลว้
ขี+ย+อ+ิตวฺา =ขียติวฺา สิ้นไปแลว้

หลกัการแปลง ย ปจัจยักบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่เหมือนกนักบัอาขยาต



๔. หมวด ส ุธาตุ
ธาตุหมวด สุ ลง ณุ, ณา, อุณา ปจัจยัประจําหมวดธาตุบา้ง ไม่ลงบา้ง 

การลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุเป็นเงื่อนไขในการลง อ ิอาคมเท่านั้นเอง ถา้
ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ม่ตอ้งลง อ ิอาคม

๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ส+ุตวฺา =สตุวฺา ฟงัแลว้ ไม่ลง ณา ปจัจยั
อป+ตวฺา =ปตวฺา ถงึแลว้ ไม่ลง ณา ปจัจยั



๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ส+ุณา+อ+ิตวฺา =สณุิตวฺา ฟงัแลว้ ลง ณา ปจัจยั
ป+ห+ิณา+อ+ิตวฺา =ปหณิิตวฺา สง่ไปแลว้ลง ณา ปจัจยั
ป+อป+อณุา+อ+ิตวฺา =ปาปณุิตวฺา บรรลแุลว้ลง อณุา ปจัจยั



๕.หมวด ก ีธาตุ
ธาตุหมวด กี ลง นา ปจัจยัประจําหมวดธาตุบา้ง ไม่ลงบา้ง ปจัจยัใน

หมวดนี้ไม่มีอาํนาจพฤทธิ์ตน้ธาต ุการลงปจัจยัประจาํหมวดธาตเุป็นเงือ่นไข
ใหใ้นการลง อ ิอาคมเท่านั้นเอง ถา้ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ม่ตอ้งลง 
อ ิอาคม

๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
ชิ+ตวฺา =ชิตวฺา, เชตวฺา ชนะแลว้ ไม่ลง นา ปจัจยั
ญา+ตวฺา =ญตวฺา รูแ้ลว้ ไม่ลง นา ปจัจยั



๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลงปจัจยัประหมวดธาตุ
ชิ+นา+อ+ิตวฺา =ชินิตวฺา ชนะแลว้ ลง นา ปจัจยั
ญา>ชา+นา+อ+ิตวฺา =ชานิตวฺา รูแ้ลว้ ลง นา ปจัจยั



๖.หมวด คห ธาตุ
ธาตุหมวด คหจะลง ณฺหา ปจัจยัประจาํหมวดธาตุก็ได ้ไม่ลงก็ได ้ถา้ลง 

ณฺหา ปจัจยัตอ้งลบ ห ที่ คห ทิ้ ง และตอ้งลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปจัจยั
เนื่องจากเป็นอเนกสระธาตุ

๑) ตวัอย่างกริยิาที่ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
คห+อ+ิตวฺา =คเหตวฺา จบัแลว้, รบัแลว้

๒) ตวัอย่างกริยิาที่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ
คห+ณฺหา+อ+ิตวฺา =คณฺหติวฺา จบัแลว้, รบัแลว้



๗.หมวด ตน ธาต ุ
สว่นธาตุหมวด ตน ธาตุไม่ตอ้งลง โอ ปจัจยัประจาํหมวดธาตุไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ตาม
กร+อ+ิตวฺา =กรติวฺา ทาํแลว้
ชาคร+อ+ิตวฺา =ชาครติวฺา ตื่นแลว้



๘.หมวด จุร ธาตุ
ธาตุหมวด จุร ตอ้งลง เณ, ณย ปจัจยัประจําหมวดธาตุทุกคร ัง้ เพื่อ

พฤทธิ์สระตน้ธาตมุีรายละเอยีดดงันี้
๑) ถา้สระตน้ธาตุมีเสยีงส ัน้ (อ, อ,ิ อ)ุ ไม่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงั ให ้

พฤทธิ์สระตน้ธาต ุ
๒) ถา้ลง ณย ปจัจยัใหล้ง อ ิอาคม

จุร+ณย+อ+ิตวฺา =โจรยติวฺา ลกัแลว้
ปสุ+ณย+อ+ิตวฺา =โปสยติวฺา เลี้ยงแลว้
ปถุ+ณย+อ+ิตวฺา =โปถยติวฺา โบยแลว้



๓) ถา้ลง เณ ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิอาคม
จุร+เณ+ตวฺา =โจเรตวฺา ลกัแลว้
ปสุ+เณ+ตวฺา =โปเสตวฺา เลี้ยงแลว้

๔) ธาตุที่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัพยญัชนะตน้ธาตุหรือธาตุที่สระตน้
ธาตุมีเสียงยาวไม่พฤทธิ์สระตน้ธาตุ แต่ตอ้งลงปจัจยัหมวดธาตุดว้ย (ต่าง
จากหมวด ภ ูธาตทุี่ลง อ ปจัจยัเมื่อตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาต ุเมื่อไม่พฤทธิ์สระ
กไ็ม่ตอ้งลง อ ปจัจยั)

จนิฺต+ณย+อ+ิตวฺา =จนิฺตยติวฺา คดิแลว้
ปาล+ณย+อ+ิตวฺา =ปาลยติวฺา รกัษาแลว้



๕) ธาตบุางตวัไม่พฤทธิ์สระธาตตุามความนิยมของเจา้ของภาษา
กถ+ณย+อ+ิตวฺา =กถยติวฺา กลา่วแลว้
คณ+ณย+อ+ิตวฺา =คณยติวฺา นบัแลว้



หลกัเกณฑก์ารลงและไม่ลง อ ิอาคม
หนา้ตูนาทปิจัจยั



รูปสาํเร็จของกริิยากติกท์ี่ลงตูนาทิปจัจยั ลง อ ิอาคมบา้ง ไม่ตอ้งลงบา้ง 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของธาตแุละการลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุมีลกัษณะ
ที่พอกาํหนดไดด้งันี้
๑.เงือ่นไขการลง อ ิอาคม มี ๓ ประการ คอื

๑) อเนกสระธาตุที่ไม่ลบหรือไม่แปลงที่สุดธาตุตอ้งลง อ ิอาคมหลงัธาตุ
หนา้ตูนาทปิจัจยั เช่น 

ครห+อ+ิตวฺา =ครหติวฺา ตาํหนิแลว้
ชาคร+อ+ิตวฺา =ชาครติวฺา ตื่นแลว้



๒) เอกสระธาตุที่ทําเป็นเทวภาวะตอ้งลง อิ อาคมหลงัธาตุหน้าตูนาทิ
ปจัจยั

ทา>ททา+อ+ิตวฺา =ททติวฺา ใหแ้ลว้, ถวายแลว้
หา>ชหา+อ+ิตวฺา =ชหติวฺา ละแลว้, สละแลว้

๓) เมื่อลง ย ณุ ณา อณุา นา ณฺหา ณย ปจัจยัประจาํหมวดธาตุตอ้งลง 
อ ิอาคมหนา้ตูนาทปิจัจยั

นฺหา+ย+อ+ิตวฺา =นฺหายติวฺา อาบแลว้
ส+ุณา+อ+ิตวฺา =สณุิตวฺา ฟงัแลว้
ป+อป+อณุา+อ+ิตวฺา =ปาปณุิตวฺา บรรลแุลว้



ก+ีนา+อ+ิตวฺา =กณีิตวฺา ซื้อแลว้
คห+ณฺหา+อ+ิตวฺา =คณฺหติวฺา จบัแลว้
กถ+ณย+อ+ิตวฺา =กถยติวฺา กลา่วแลว้

๔) อ ิอาคมแปลงเป็น เอ ไดต้ามสมควร กรณีนี้ลง อ ิอาคมแต่แปลงเป็น
อย่างอืน่

คห+อ+ิตวฺา =คเหตวฺา จบัแลว้



๒.เงือ่นไขการไม่ลง อ ิอาคม มี ๔ ประการ คอื
๑) เอกสระธาต ุ(บางธาต)ุ ที่ไม่ไดล้งปจัจยัประจาํหมวดธาต ุไม่ตอ้งลง อ ิ

อาคมหนา้ตูนาทปิจัจยั 
ทา+ตวฺา =ทตวฺา ใหแ้ลว้
ชิ+ตวฺา =ชิตวฺา ชนะแลว้
ส+ุตวฺา =สตุวฺา ฟงัแลว้
ญา+ตวฺา =ญตวฺา รูแ้ลว้



๒) อเนกสระธาตทุี่แปลงที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่แลว้ ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม
หน+ตวฺา =หนฺตวฺา ฆ่าแลว้ (แปลง น เป็น นฺ)
คม+ตวฺา =คนฺตวฺา ไปแลว้ (แปลง ม เป็น นฺ)
มน+ตวฺา =มนฺตวฺา รูแ้ลว้  (แปลง น เป็น นฺ)
ขม+ตวฺา =ขนฺตวฺา ขุดแลว้ (แปลง ม เป็น นฺ)



๓) อเนกสระธาตบุางตวัเมื่อลบที่สดุธาตไุม่ตอ้งลง อ ิอาคม เช่น 
กร+ตวฺา =กตวฺา ทาํแลว้ (ลบ ร)
ภชุ+ตวฺา =ภตุวฺา กนิแลว้ (ลบ ช)
สจิ+ตวฺา =สติวฺา วดิแลว้, รดแลว้ (ลบ จ)
วท+ตวฺา =วตวฺา กลา่วแลว้ (ลบ ท)



วธิกีารประกอบตูนาทปิจัจยั
โดยไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ



๑.เอกสระธาตุ (บางตวั) ที่เป็นสระ อ,ิ อ,ุ เอ ลง ตฺวา ปจัจยัก็สาํเร็จเป็น
กริยิาไดอ้ย่างงา่ย ๆ เช่น

ชิ+ตวฺา =ชิตวฺา ชนะแลว้
นิ+ส+ิตวฺา =นิสฺสติวฺา อาศยัแลว้
อต+ิส+ิตวฺา =อตสิติวฺา ลว่งเลยแลว้
เฉ+ตวฺา =เฉตวฺา ตดัแลว้
ห+ุตวฺา =หตุวฺา เป็นแลว้
ส+ุตวฺา =สตุวฺา ฟงัแลว้
หา+ตวฺา =หติวฺา ละแลว้ (แปลง อา เป็น อ)ิ



๒.เอกสระธาตุ (บางธาตุ) ที่เป็นสระ อา ตอ้งรสัสะ อา เป็น อ แลว้จงึลง 
ตวฺา ปจัจยั เช่น

ทา+ตวฺา =ทตวฺา ใหแ้ลว้
ญา+ตวฺา =ญตวฺา รูแ้ลว้
ฐา+ตวฺา =ฐตวฺา ยนืแลว้
ฆา+ตวฺา =ฆตวฺา สูดดมแลว้

เฉพาะ นฺหา (อาบ) ธาตจุะรสัสะ อา เป็น อ หรอืไม่กไ็ด ้
นฺหา+ตวฺา =นฺหาตวฺา อาบแลว้

=นฺหตวฺา (แบบที่รสัสะ อา พบในฎกีา)



๓.อเนกสระธาตุมี ม, น เป็นที่สุด (บางธาตุ) แปลงเป็น นฺ ไม่ตอ้งลง
ปจัจยัประจาํหมวดธาตุ

หน+ตวฺา =หนฺตวฺา ฆ่าแลว้
คม+ตวฺา =คนฺตวฺา ไปแลว้
มน+ตวฺา =มนฺตวฺา รูแ้ลว้
ขม+ตวฺา =ขนฺตวฺา ขุดแลว้



๔.อเนกสระธาตมุี จ ช ท ป เป็นที่สดุลบที่สดุธาต ุไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํ
หมวดธาต ุ(โดยมากอยู่ในหมวด รุธ และ ทวิ) เช่น

มจุ+ตวฺา =มตุวฺา เปลง่แลว้ (คาํพดู)
ภชุ+ตวฺา =โภตวฺา กนิแลว้ (ส.ํส ๑๘/๑๓๐/๘๙)
จช+ตวฺา =จตวฺา สละแลว้
ฉิท+ิตวฺา =เฉตวฺา ตดัแลว้
ภทิ+ตวฺา =เภตวฺา ทาํลายแลว้
ป+อป+ตวฺา =ปตวฺา ถงึแลว้



๕.เฉพาะ กร ธาต ุใหล้งที่สดุ ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุเช่น
กร+ตวฺา =กตวฺา ทาํแลว้



ตวัอย่างการประกอบตูนาทปิจัจยั
ในธาต ุ๘ หมวด



๑.ธาตุหมวด ภู ธาตุ ลง อ ปจัจยับา้ง ไม่ลงบา้งเงื่อนไขขึ้นอยู่กบัว่ามีการ
พฤทธิ์สระตน้ธาตหุรอืไม่ ถา้พฤทธิ์ตอ้งลงปจัจยั เช่น

ห+ุตวฺา =หตุวฺา เป็นแลว้
ชิ+ตวฺา =ชิตวฺา ชนะแลว้
หา>ห+ิตวฺา =หติวฺา ละแลว้
ภ+ูอ+อ+ิตวฺา =ภวติวฺา เป็นแลว้
ชิ+อ+อ+ิตวฺา =เชตวฺา ชนะแลว้
ว+ิจ+ิอ+อ+ิตวฺา =วเิจตวฺา เลอืกแลว้
อปุ+อ+ิอ+อ+ิตวฺา =อเุปตวฺา เขา้ถงึแลว้



ส+ํอ+ุส+ิอ+อ+ิตวฺา =สมสฺุเสตวฺา ยกขึ้นแลว้
ส+ีอ+อ+ิตวฺา =สยติวฺา นอนแลว้
นี+อ+อ+ิตวฺา =นยติวฺา นําไปแลว้
จุ+อ+อ+ิตวฺา =จวติวฺา เคลื่อนแลว้
รุ+อ+อ+ิตวฺา =รวติวฺา รอ้งแลว้
รุท+อ+อ+ิตวฺา =โรทติวฺา รอ้งใหแ้ลว้
อา+กสุ+อ+อ+ิตวฺา =อกโฺกสติวฺา ด่าแลว้
สวิ+อ+อ+ิตวฺา =เสวติวฺา คบแลว้
ป+มทุ+อ+อ+ิตวฺา =ปโมทติวฺา บนัเทงิแลว้



ว+ิรุจ+อ+อ+ิตวฺา =วโิรจติวฺา รุง่เรอืงแลว้
ตมิ+อ+อ+ิตวฺา =เตเมตวฺา เปียกแลว้
ทา+ตวฺา =ทตวฺา ใหแ้ลว้
ธา+ตวฺา =ธตวฺา ทรงไวแ้ลว้
ธาตมุี ม เป็นที่สดุ ลบที่สดุธาตบุา้ง ไม่ลบบา้ง

นม+อ+ิตวฺา =นมิตวฺา นอบนอ้มแลว้
นม+ตวฺา =นตวฺา นอบนอ้มแลว้
รูป นตวฺา พบในคมัภรีช์ัน้อรรถกถา ฎกีา และโยชนา



ธาตมุี ท เป็นที่สดุ ลบที่สดุธาตบุา้ง ไม่ลบบา้ง
วท+ตวฺา =วตวฺา กลา่วแลว้
วท+อ+ิตวฺา =วทติวฺา กลา่วแลว้
ธาตมุี ม, น เป็นที่สดุ ลบที่สดุธาตกุไ็ด ้ไม่ลบกไ็ด ้

คม+ตวฺา =คนฺตวฺา ไปแลว้
คม+อ+ิตวฺา =คมิตวฺา ไปแลว้
หน+ตวฺา =หนฺตวฺา ฆ่าแลว้
หน+อ+ิตวฺา =หนิตวฺา ฆ่าแลว้
ขน+ตวฺา =ขนฺตวฺา ขุดแลว้



เฉพาะ หน ธาตใุนความฆ่า แปลง หน เป็น ฆ กไ็ด ้คงรูปกไ็ด ้
หน+ตวฺา =ฆตวฺา ฆ่าแลว้
อเนกสระธาตใุนหมวด ภ ูธาตทุี่ไม่เขา้เกณฑด์งักลา่วมาแลว้ ใหล้ง อ ิ

อาคม หนา้ ตวฺา ปจัจยัไดเ้ลย
กลิม+ุอ+ิตวฺา =กลิมิตวฺา ลาํบากแลว้ (เหนื่อย)
ครห+อ+ิตวฺา =ครหติวฺา ตาํหนิแลว้
วายม+อ+ิตวฺา =วายมิตวฺา พยายามแลว้



ธาตทุี่มีสระ อ ิอยู่ที่พยญัชนะที่สดุธาตลุงนิคคหติอาคมกลางธาตแุลว้
แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตนุั้น

ปิลธ+ิอ+ิตวฺา =ปิลนฺธติวฺา ประดบัแลว้
ลฆ+ิอ+ิตวฺา =ลงฆติวฺา กระโดดแลว้
กต+ิอ+ิตวฺา =กนฺตติวฺา กรอแลว้



ธาตทุี่ทาํเทวภาวะธาตกุอ่นลง ตวฺา ปจัจยั ใหล้ง อ ิอาคมเสมอ
ทา+อ+ิตวฺา =ททติวฺา ใหแ้ลว้ (ทา>ททา)
หา+อ+ิตวฺา =ชหติวฺา ละแลว้ (หา>ชหา)
ปา+อ+ิตวฺา =ปิวติวฺา ดื่มแลว้ (ปา>ปิว)
ปร+ิธา+อ+ิตวฺา =ปรทิหติวฺา นุ่งหม่แลว้ (ธา>ทห)
ปิ+ธา+อ+ิตวฺา =ปิทหติวฺา ปิดแลว้ (ธา>ทห)
กม+อ+ิตวฺา =จงฺกมิตวฺา จงกรมแลว้ (กกม>จกม)
กติ+ฉ+อ+ิตวฺา =ตกิจิฺฉิตวฺา เยยีวยาแลว้ (กกิติ>ตกิติ>ตกิจิฺฉ)
มาน+ส+อ+ิตวฺา =วมีสํติวฺา พจิารณาแลว้ (มามาน>มีมาน>วมีาน>วมี)ํ



ธาตทุี่ตอ้งแปลงรูปก่อนใหใ้ชว้ิธีเดียวกนักบัอาขยาต จากนั้นจงึลง อ ิ
อาคมหนา้ ตวฺา ปจัจยั เช่น

ทสิ+อ+ิตวฺา =ปสฺสติวฺา, ทสิฺวา เหน็แลว้
หน+อ+ิตวฺา =ฆาตติวฺา, วธติวฺา ฆ่าแลว้
นิ+สท+อ+ิตวฺา =นิสทีติวฺา นัง่แลว้
ธาตทุี่มีสระ เอ เป็นที่สุดใหแ้ปลง เอ เป็น อาย ก่อนแลว้ลง อ ิอาคม 

หนา้ ตวฺา ปจัจยั
มิเล+สท+อ+ิตวฺา =มิลายติวฺา เหีย่วแลว้
ปเล+อ+ิตวฺา =ปลายติวฺา หนีไปแลว้



เอกสระธาตใุนหมวด ภ ูธาตทุี่ไม่นิยมลงปจัจยัประจาํหมวดมี ๖ คอื
หุ ในความมี, เป็น
ชิ ในความชนะ (ธาตนุี้อยู่ในหมวด ภ ูและหมวด ก)ี
สิ ในความไป, รุง่เรอืง
หา ในความละ
ทา ใหค้วามให ้
ธา ใหค้วามทรงไว ้



อเนกสระธาตใุนหมวด ภ ูธาตทุี่ไม่นิยมลงปจัจยัประจาํหมวดมี ๕ คอื
นม ในความนอบนอ้ม
วท ในความกลา่ว
คม ในความไป
หน ในความฆ่า
ขน ในความขุด



๒.ธาตหุมวด รุธ ธาตลุงปจัจยัประจาํหมวดธาตแุละลงนิคคหติอาคมกลาง
ธาตุ จากนั้นใหแ้ปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุดวรรคของพยญัชนะที่สุด
ธาตกุอ่นลง ตวฺา ปจัจยั เช่น

รุธ+อ+อ+ิตวฺา =รุนฺธติวฺา ปิดแลว้
มจุ+อ+อ+ิตวฺา =มญุจฺติวฺา ปลอ่ยแลว้
ภชุ+อ+อ+ิตวฺา =ภญุชฺิตวฺา กนิแลว้
ภทิ+อ+อ+ิตวฺา =ภนิฺทติวฺา ทาํลายแลว้
ลปิ+อ+อ+ิตวฺา =ลมิปฺิตวฺา ฉาบแลว้
สจิ+อ+อ+ิตวฺา =สญิจฺติวฺา รดแลว้



ธาตหุมวดนี้ที่มี จ ช เป็นที่สดุใหล้บที่สดุธาตไุดบ้า้ง
ภชุ+ตวฺา =ภตุวฺา กนิแลว้
ภชุ+ตวฺา =โภตวฺา กนิแลว้
สจิ+ตวฺา =สติวฺา รดแลว้, วดิแลว้

 



 ธาตใุนหมวด รุธ ที่ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ดม้ี ๕ ตวั คอื
สจิ ในความราด, รด, วดิ
มจุ ในความปลอ่ย, เปลง่
ภชุ ในความกนิ
ฉิท ในความตดั
ภทิ ในความต,ี ต่อย, ทาํลาย



๓.ธาตุหมวด ทิวฺ ธาตุตอ้งลง ย ปจัจยัก่อนเสมอ จากนั้นแปลง ย ปจัจยั
กบัที่สุดธาตุเป็นอย่างอื่น (แปลงเป็นอย่างอื่นในที่นี้หมายถึงแปลงตาม
หลกัการแปลง ย เหมือนในอาขยาต) เช่น

ทวิ+ย+อ+ิตวฺา =ทพิฺพติวฺา เลน่แลว้
สวิ+ย+อ+ิตวฺา =สพิฺพติวฺา เยบ็แลว้
พธุ+ย+อ+ิตวฺา =พชฺุฌติวฺา ตรสัรูแ้ลว้
มหุ+ย+อ+ิตวฺา =มยุหฺติวฺา หลงแลว้
มสุ+ย+อ+ิตวฺา =มสฺุสติวฺา ลมืแลว้
กธุ+ย+อ+ิตวฺา =กชฺุฌติวฺา โกรธแลว้



ตป+ย+อ+ิตวฺา =ตปปฺิตวฺา เดือดรอ้นแลว้
มท+ย+อ+ิตวฺา =มชฺชิตวฺา เมาแลว้
กปุ+ย+อ+ิตวฺา =กปุปฺิตวฺา โกรธแลว้
นต+ย+อ+ิตวฺา =นจฺจติวฺา ฟ้อนแลว้
ตสุ+ย+อ+ิตวฺา =ตสฺุสติวฺา ยนิดีแลว้
กลิสิ+ย+อ+ิตวฺา =กลิสิฺสติวฺา เศรา้หมองแลว้
ทปิ+ย+อ+ิตวฺา =ทปิปฺิตวฺา รุง่เรอืงแลว้
ทา ธาตมุี่มี อา อปุสคัเป็นบทหนา้ใหแ้ปลง อา ที่ ทา เป็น อ ิเช่น

ส+ํอา+ทา+ย+ิตวฺา =สมาทยิติวฺา สมาทานแลว้



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

ชน>ชา+ย+อ+ิตวฺา =ชายติวฺา เกดิแลว้
ว+ิชน>ชา+ย+อ+ิตวฺา =วชิายติวฺา คลอดแลว้
เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อา อ ิอ ีคง ย ไว ้

ขี+ย+อ+ิตวฺา =ขียติวฺา สิ้นไปแลว้
ขา+ย+อ+ิตวฺา =ขายติวฺา ปรากฏแลว้, เคี้ยวแลว้
นฺหา+ย+อ+ิตวฺา =นฺหายติวฺา อาบแลว้
นฺหา+ตวฺา =นฺหาตวฺา อาบแลว้ (นฺหา ไม่ลง ย กม็ี)



โอ+หา>ห+ิย+อ+ิตวฺา =โอหยิติวฺา ลา้แลว้
ป+ญา+ย+อ+ิตวฺา =ปญญฺายติวฺา ปรากฏทัว่แลว้
นิ+ล+ีย+อ+ิตวฺา =นิลยีติวฺา หลกีเรน้แลว้
นิ+วา+ย+อ+ิตวฺา =นิพฺพายติวฺา ปรนิิพพานแลว้
ฆา+ย+อ+ิตวฺา =ฆายติวฺา สูดดมแลว้
อนฺตร+ธา+ย+อ+ิตวฺา =อนฺตรธายติวฺา หายไปแลว้
ปร+ิหา+ย+อ+ิตวฺา =ปรหิายติวฺา เสือ่มแลว้
คา+ย+อ+ิตวฺา =คายติวฺา ขบัรอ้งแลว้
สา+ย+อ+ิตวฺา =สายติวฺา ชิมแลว้



ธาตหุมวดนี้ที่มี จ ท เป็นที่สดุใหล้บที่สดุธาตบุา้งกไ็ด ้
ฉิท+ตวฺา =เฉตวฺา ขาดแลว้
ภทิ+ตวฺา =เภตวฺา แตกแลว้
มจุ+ตวฺา =มตุวฺา พน้แลว้



๔.ธาตหุมวด สุ ธาตลุงปจัจยัประจาํหมวดธาตบุา้ง ไม่ลงบา้ง ถา้ลงปจัจยั
ประจาํหมวดธาตตุอ้งลง อ ิอาคมที่ทา้ยปจัจยัดว้ย เช่น

ส+ุณา+อ+ิตวฺา =สณุิตวฺา ฟงัแลว้
ส+ุตวฺา =สตุวฺา ฟงัแลว้
ว+ุณา+อ+ิตวฺา =วณุิตวฺา รอ้ยแลว้
ส+ิณา+อ+ิตวฺา =สณิิตวฺา ผูกแลว้
ป+ห+ิณา+อ+ิตวฺา =ปหณิิตวฺา สง่ไปแลว้



สกกฺ+อณุา+อ+ิตวฺา =สกกฺณุิตวฺา   อาจแลว้
อา+ว+ุณา+อ+ิตวฺา =อาวณุิตวฺา รอ้ยแลว้
ปร+ิย+อป+อณุา+อ+ิตวฺา =ปรยิาปณุิตวฺา เรยีนแลว้
อภ+ิสมภฺ+ุอณุา+อ+ิตวฺา =อภสิมภฺณุิตวฺา บรรลแุลว้
ป+อป+อณุา+อ+ิตวฺา =ปาปณุิตวฺา  บรรลแุลว้

ธาตใุนหมวด ส ุธาตทุี่ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ดม้ี ๒ ตวั
๑)สุ ในความฟงั
๒)อป ในความถงึ



๕.ธาตหุมวด ก ีธาตลุงปจัจยัประจาํหมวดธาตบุา้ง ไม่ลงบา้ง ถา้ลงปจัจยั
ประจาํหมวดธาตตุอ้งตามดว้ย อ ิอาคม เช่น

ก+ีนา+อ+ิตวฺา =กนีิตวฺา ซื้อแลว้
ว+ิก+ีนา+อ+ิตวฺา =วกิกฺนีิตวฺา ขายแลว้
ชิ+นา+อ+ิตวฺา =ชินิตวฺา ชนะแลว้
ปรา+ชิ+นา+อ+ิตวฺา =ชินิตวฺา แพแ้ลว้
ชิ+ตวฺา =ชิตวฺา ชนะแลว้
ว+ิชิ+นา+อ+ิตวฺา =วชิินิตวฺา ชนะวเิศษแลว้
ธุ+นา+อ+ิตวฺา =ธุนิตวฺา กาํจดัแลว้



จ+ินา+อ+ิตวฺา =จนิิตวฺา ส ัง่สมแลว้
ล+ุนา+อ+ิตวฺา =ลนุิตวฺา ตดัแลว้
ญา+นา+อ+ิตวฺา =ชานิตวฺา รูแ้ลว้
ญา+ตวฺา =ญตวฺา รูแ้ลว้
โอ+ผ>ุป+ุนา+อ+ิตวฺา =โอปนุิตวฺา โปรยแลว้
โอ+ผ+ุนา+อ+ิตวฺา =โอผนุิตวฺา ฝดัแลว้
นิ+ถ+ุนา+อ+ิตวฺา =นิตถฺนุิตวฺา ทอดถอนแลว้
อนุ+ถ+ุนา+อ+ิตวฺา =อภติถฺนุิตวฺา สะอื้นแลว้



อภ+ิถ+ุนา+อ+ิตวฺา =อภติถฺนุิตวฺา ชมเชยแลว้
นิ+มา>มิ+นา+อ+ิตวฺา =นิมมฺินิตวฺา เนรมิตแลว้
มา>มิ+นา+อ+ิตวฺา =มินิตวฺา นบัแลว้
ว+ินิ+ฉิ+นา+อ+ิตวฺา =วนิิจฺฉินิตวฺา วนิิจฉยัแลว้
นิ+ฉิ+นา+อ+ิตวฺา =นิจฺฉินิตวฺา ตดิสนิแลว้

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 ตวฺา ปจัจยั เช่น

คห+ณฺหา+อ+ิตวฺา =คณฺหติวฺา ถอืเอาแลว้
คห+อ>ิเอ+ตวฺา =คเหตวฺา ถอืเอาแลว้
นิ+คห+อ+ิตวฺา =นิคคฺหติวฺา ข่มแลว้
ปร+ิคห+อ+ิตวฺา =ปรคิคฺหติวฺา กาํหนดแลว้
ส+ํคห+อ+ิตวฺา =สงฺคหติวฺา สงเคราะหแ์ลว้
อนุ+คห+อ+ิตวฺา =อนุคคฺหติวฺา อนุเคราะหแ์ลว้
อ+ุคห+อ+ิตวฺา =อคุคฺหติวฺา เรยีนแลว้



๗.ธาตุหมวด ตน ธาตุไม่ตอ้งลงปจัจยัประจําหมวดธาตุก่อนลง ตฺวา 
ปจัจยั เช่น

ตน+อ+ิตวฺา =ตนิตวฺา แผ่ไปแลว้
กร+อ+ิตวฺา =กรติวฺา, กตวฺา ทาํแลว้
สกกฺ+อ+ิตวฺา =สกกฺติวฺา อาจแลว้
ชาคร+อ+ิตวฺา =ชาครติวฺา ตื่นแลว้



๘.ธาตหุมวด จุร ธาตตุอ้งลง เณ ณย ปจัจยักอ่นลง ตวฺา ปจัจยัเสมอ เฉพาะ 
ณย ปจัจยัตอ้งลง อ ิอาคมดว้ย ส่วน เณ ปจัจยัไม่ตอ้งลง อ ิอาคม ถา้สระ
ตน้ธาตมุีเสยีงส ัน้ใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตเุหมือนกบัอาขยาต เช่น
อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ ุพฤทธิ์ อ ุเป็น โอ

ฆสุ+ณย+อ+ิตวฺา =โฆสยติวฺา ประกาศแลว้
จุร+เณ+ตวฺา =โจเรตวฺา ลกัแลว้
คปุ+เณ+ตวฺา =โคเปตวฺา รกัษาแลว้
รุป+เณ+ตวฺา =โรเปตวฺา ปลูกแลว้
จุท+เณ+ตวฺา =โจเทตวฺา ทว้งแลว้



อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ พฤทธิ์ อ เป็น อา
อภ+ิวท+ีเณ+ตวฺา =อภวิาเทตวฺา ไหวแ้ลว้
อภ+ิวท+ีณย+อ+ิตวฺา  =อภวิาทยติวฺา ไหวแ้ลว้
ฌป+เณ+ตวฺา =ฌาเปตวฺา เผาแลว้
ฌป+ณย+อ+ิตวฺา =ฌาปยติวฺา เผาแลว้
ปห+เณ+ตวฺา =ปาเหตวฺา สง่ไปแลว้
ปห+ณย+อ+ิตวฺา =ปาหยติวฺา สง่ไปแลว้
ฉท+เณ+ตวฺา =ฉาเทตวฺา มงุบงัแลว้
ฉท+ณย+อ+ิตวฺา =ฉาทยติวฺา มงุบงัแลว้



อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ
ทสิ+ณย+อ+ิตวฺา =เทเสตวฺา แสดงแลว้ 

(แสดงสิง่ที่เป็นนามธรรม)
=ทสฺเสตวฺา แสดงแลว้ 

(แสดงสิง่ที่เป็นรูปธรรม)
ปิส+ณย+อ+ิตวฺา =เปสยติวฺา สง่ไปแลว้
ป+วทิ+เณ+ตวฺา =ปเวเทตวฺา ประกาศแลว้, แสดงแลว้



ธาตุที่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัพยญัชนะตน้ธาตุใหล้ง ตฺวา ปจัจยั
ไดเ้ลยไม่ตอ้งพฤทธิ์

มนฺต+เณ+ตวฺา =มนฺเตตวฺา ปรกึษาแลว้
ส+ํลกขฺ+เณ+ตวฺา =สลลฺกเฺขตวฺา กาํหนดแลว้
จนิฺต+เณ+ตวฺา =จนิฺเตตวฺา คดิแลว้
ฉฑฑฺ+เณ+ตวฺา =ฉฑเฺฑตวฺา ทิ้ งแลว้
ปร+ิวชฺช+เณ+ตวฺา =ปรวิชฺเชตวฺา เวน้แลว้
ปร+ิวชฺช+ณย+ตวฺา =ปรวิชฺชยติวฺา เวน้แลว้
ตชฺช+เณ+ตวฺา =ตชฺเชตวฺา คกุคามแลว้



ธาตุที่มีสระตน้ธาตุเป็นเสียงยาวใหล้ง ตฺวา ปจัจยัไดเ้ลยไม่ตอ้ง
พฤทธิ์

ปาล+ณย+อ+ิตวฺา =ปาลยติวฺา รกัษาแลว้
ภาช+เณ+ตวฺา =ภาเชตวฺา แบ่งแลว้
มาน+เณ+ตวฺา =มาเนตวฺา นบัถอืแลว้
มาป+เณ+ตวฺา =มาเปตวฺา สรา้งแลว้
ปีฬ+เณ+ตวฺา =ปีเฬตวฺา บบีแลว้
ปูช+ณย+อ+ิตวฺา =ปูชยติวฺา บูชาแลว้
สูจ+เณ+ตวฺา =สูเจตวฺา บ่งแลว้, ชี้แลว้



ธาตุที่มีสระ อ ิอยู่ที่พยญัชนะที่สุดธาตุใหล้งนิคคหติอาคมกลางธาตุ
แลว้แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตนุั้น

อ+ุปฑ+ิเณ+ตวฺา =อปุผฺณฺเฑตวฺา เยาะเยย้แลว้
มฑ+ิเณ+ตวฺา =มณฺเฑตวฺา ประดบัแลว้
กปิ+เณ+ตวฺา =กมเฺปตวฺา หว ัน่ไหวแลว้
ปร+ิพธุ+ิเณ+ตวฺา =ปลพินฺุเธตวฺา กงัวลแลว้, กดีกนัแลว้
ขุส+ิเณ+ตวฺา =ขุเสตวฺา ด่าแลว้
วภ+ิเณ+ตวฺา =วมเฺภตวฺา ตวาดแลว้



 ธาตุที่ไม่ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาตุแมส้ระตน้ธาตุจะเป็นรสัสะไม่มี
พยญัชนะสงัโยคอยู่หลงักต็าม

ฐป+ณย+อ+ิตวฺา =ฐเปตวฺา ต ัง้ไวแ้ลว้, วางไวแ้ลว้
ทม+ณย+อ+ิตวฺา =ทเมตวฺา ฝึกแลว้
ถก+เณ+ตวฺา =ถเกตวฺา ถากแลว้, ปิดแลว้
ฆฏ+เณ+ตวฺา =ฆเฏตวฺา พยายามแลว้, สบืต่อแลว้



หลกัการประกอบตูนาทปิจัจยั
เป็นกมัมวาจก



๑.การประกอบตูนาทปิจัจยัเป็นกมัมวาจก
กมัมวาจกเป็นกิริยาที่บ่งว่าประธานถูกกระทําไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทําเอง 

ตูนาทิปจัจยัที่เป็นกมัมวาจกจะแตกต่างจากกมัมวาจกที่เป็นอาขยาต
เล็กนอ้ย คือในหนึ่งประโยคอาการที่ประธานถูกกระทํานั้นเป็นการถูก
กระทําที่เกิดขึ้นในระหว่างเท่านั้นหลงัจากนั้นประธานสามารถกระทํา
หรือใชใ้หค้นอื่นกระทํากิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปไดอ้กีโดยไม่ตอ้ง
เริ่มประโยคใหม่



ส่วนกมัมวาจกที่เป็นอาขยาตเมื่อประธานถูกกระทําแลว้เหตุการณ์ก็
สิ้นสุดอยู่เพยีงแค่นั้น เมื่อประธานจะกระทํากิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
จะตอ้งเริ่มประโยคใหม่เท่านั้น เพราะกิริยาอาขยาตเป็นกิริยาใหญ่ใน
ประโยคใชเ้พือ่แสดงการจบเนื้อความในแต่ละประโยค เช่น

ตสฺมึ ขเณ เอโก กาโก อากาเสน คจฺฉนฺโต ตตฺถ คีวํ ปเวเสตฺวา 
ตณิวลลฺปิลเิวฐโิต (อคคฺนิา) ฌายติวฺา คามมชฺเฌ ปต.ิ

ในขณะนั้น อ.กา ตวัหนึ่ง บินมาอยู่ โดยอากาศ ยงัคอ ใหเ้ขา้ไปแลว้ ใน
เกลียวแห่งหญา้นั้น อนัเกลียวแห่งหญา้พนัแลว้ อนัไฟไหมแ้ลว้ ตกแลว้ 
ในท่ามกลางแหง่หมู่บา้น.



อถสฺสา (ทหรภกิฺขุนียา) อนฺโต ราโค อปุปฺนฺโน, สา (ทหรภกิขฺุนี) เตเนว  
ฌายติวฺา กาลมกาส.ิ

คร ัง้นั้น อ.ความกาํหนดั เกดิขึ้นแลว้ ในภายใน ของภกิษุณีสาวนั้น, 
อ.ภกิษุณีสาว นั้น อนัความกําหนัด นั้นนัน่เทียว ไหมแ้ลว้ ไดก้ระทํา
แลว้ ซึ่งกาละ ฯ

ทหโร...อนฺโต อฏุฐฺเิตน ราคคคฺนิา ฑยหฺติวฺา ชีวติกขฺย ํปาปณุิ.
อ.ชายหนุ่ม อนัไฟคือความกาํหนัด อนัตัง้ขึ้นแลว้ ในภายใน ไหม้

แลว้ ถงึแลว้ ซึ่งความสิ้นไปแหง่ชีวติ.



การประกอบตูนาทปิจัจยัเป็นกมัมวาจกมีหลกัการ ๕ อย่าง ดงันี้
๑) ธาตทุี่นํามาประกอบตอ้งเป็นสกมัมธาตเุท่านั้น
๒) ตอ้งลง ย ปจัจยัในกมัมวาจกกอ่นลงตูนาทปิจัจยั
๓) ย ปจัจยัที่ลงแลว้คงรูปก็มี แปลงกบัที่สุดธาตุก็มีขึ้นอยู่กบัลกัษณะ

ของธาตวุ่าเป็นเอกสระธาตหุรอืเนกสระธาตุ
๔) ลง อ ิอาคมหนา้ตูนาทปิจัจยั
๕) ใชเ้ป็นกริยิาในระหว่างเท่านั้น
๖) เวลาแปลใหแ้ปลบทอนภหิิตกตัตาก่อนกิริยา ว่า อนั...แลว้ ถา้

บทอนภหิติกตัตาไม่มีใหเ้ตมิเขา้มา



๒.ตวัอย่างตูนาทปิจัจยัที่เป็นกมัมวาจก
ตูนาทิปจัจยัที่เป็นกมัมวาจกมีใชไ้ม่มาก กรณีที่ประสงคจ์ะใชก้มัมวาจก

มกัใช ้ต ปจัจยัแทนโดยมาก ที่ปรากฏในปกรณ์บาลที ัง้หลายมีดงันี้
ฌา+ย+อ+ิตวฺา =[อคคฺนิา] ฌายติวฺาอนัไฟ ไหมแ้ลว้ 
ปจ+ย+อ+ิตวฺา =[อคคฺนิา] ปจฺจติวฺา อนัไฟ ไหมแ้ลว้
ทห+ย+อ+ิตวฺา =[อคคฺนิา] ฑยหฺติวฺาอนัไฟ ไหมแ้ลว้
พธฺ+ย+อ+ิตวฺา =[ตณฺหาย] พชฺฌติวฺา อนัตณัหา มดัแลว้

ตูนาทิปจัจยัที่เป็นกมัมวาจกนี้มีใชไ้ม่มาก แสดงไวเ้พียงเล็กน้อยพอเป็น
แนวทาง



แบบฝึกหดัประกอบ ตวฺา ปจัจยั
เป็นกตัตวุาจก

พรอ้มประโยคตวัอย่าง



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่าง
๑.  ว+ิกริ+อ+ิตวฺา โปรย อ.ุ เทวตา      ปปุผฺานิ  วกิริติวฺา.
๒.  ปจ+อ+ิตวฺา หงุ, ปิ้ง อ.ุ สูโท         โอทนํ  ปจติวฺา.
๓.  อกิขฺ+อ+ิตวฺา เหน็ อ.ุ ทารกา      สกเุณ  อกิขฺิตวฺา.
๔.  ลภ+อ+ิตวฺา ได ้ อ.ุ เสฏฐฺ ี      ธนานิ  ลภติวฺา.
๕.  วร+เณ+อนฺต+สิ ขอ อ.ุ ขตตฺโิย     กมุารกิํ  วาเรตวฺา.
๖.  รุธ+ํอ+อ+ิตวฺา ปิด อ.ุ ครุ           ทวฺารานิ  รุนฺธติวฺา.

สระ อ อา หนา้ อนฺต ลบทิ้งเสมอ กริยิามีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนประธาน



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่าง
๑. สร+อ+ิตวฺา ระลกึถงึ อ.ุ อปุาสกิา   พทุธฺรตนํ  สรติวฺา.
๒. สวิ+ย+อ+ิตวฺา เยบ็ อ.ุ ธตีา         จวีรํ  สพิฺพติวฺา.
๓. พธุ+ย+อ+ิตวฺา ตรสัรู ้ อ.ุ พทุโฺธ       ธมมฺํ  พชฺุฌติวฺา.
๔. ฆสุ+เณ+อ+ิตวฺา ประกาศ อ.ุ ปณฺฑโิต   ธมมฺสฺสวนํ  โฆเสตวฺา.
๕. พนฺธ+อ+ิตวฺา ผูก อ.ุ เนสาโท     สตเฺต  พนฺธติวฺา.
๖. มสุ+ย+อ+ิตวฺา ลมื อ.ุ สสิฺสา       ครุสาสนํ  มสฺุสติวฺา.

สระ อ อา หนา้ อนฺต ลบทิ้งเสมอ กริยิามีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนประธาน



ขอ้ องคป์ระกอบ คาํแปล ประโยคตวัอย่าง
๑. จ+ินา+อ+ิตวฺา ส ัง่สม อ.ุ วสิาขา   ปญุญฺํ จนิิตวฺา.
๒. ล+ุนา+อ+ิตวฺา เกี่ยว อ.ุ ครุ        สสฺสานิ ลนุิตวฺา.
๓. ญา+นา+อ+ิตวฺา รู ้ อ.ุ มย ํ       พทุธฺคณุํ ชานิตวฺา.
๔. ส+ุณา+อ+ิตวฺา ฟงั อ.ุ ลทุทฺโก  สกณุสททฺํ สณุิตวฺา.
๕. คห+ณฺหา+อ+ิตวฺา ถอืเอา อ.ุ ภกิขฺู     ภกิขฺํ คณฺหติวฺา.
๖. ตน+อ+ิตวฺา แผ่ไป อ.ุ พทุโฺธ    ธมมฺํ ตนิตวฺา.

สระ อ อา หนา้ อนฺต ลบทิ้งเสมอ กริยิามีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนประธาน


