
หลกัการแปลงตูนาทปิจัจยัเป็น ย
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โดยปกติไม่ว่าจะมีอปุสคัอยู่หน้าหรือไม่ก็ตามสามารถแปลงตูนาทิ
ปจัจยัเป็น ย ไดท้ ัง้นั้น พระอคัรวงัสะผูแ้ต่งคมัภรีส์ทัทนีติไดเ้ขียนสูตร
ไวว้่า “สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. แปลว่า ทา้ยธาตุท ัง้ปวงแปลง ตูน ปจัจยั
เป็นตน้เป็น ย บา้ง” จะเห็นว่าอุปสคัไม่ไดเ้ป็นเงื่อนไขในการแปลง
หรอืไม่แปลงตูนาทปิจัจยัเป็น ย แต่อย่างใด 

แต่ว่าในวรรณคดีบาลีส่วนมากเมื่อมีการแปลงตูนาทิปจัจยัเป็น ย 
ปรากฏว่าแบบที่มีอปุสคัอยู่หนา้มีมากกว่าแบบที่ไม่มีอปุสคั ดงันั้นการ
วางหลกัไวว้่าตอ้งมีอปุสคัอยู่ขา้งหนา้จงึจะแปลงตูนาทิปจัจยัเป็น ย ได ้
จงึเป็นเพยีงหลกัเบื้องตน้สาํหรบัผูท้ี่เริ่มศึกษาเท่านั้นเอง 



หลกัการแปลงตูนาทปิจัจยัเป็น ย
และการแปลง ย กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่



๑.เอกสระธาตุที่เป็นสระ อา อิ อี อุ อู ถา้มีอุปสคัอยู่หน้าใหแ้ปลงตูนาทิ
ปจัจยัเป็น ย กส็าํเรจ็รูปเป็นกริยิาได ้
เอกสระธาตมุี อา เป็นที่สดุ

อา+ทา+ตวฺา =อาทาย ถอืเอาแลว้
โอ+หา+ตวฺา =โอหาย เลกิแลว้, สละแลว้
ป+หา+ตวฺา =ปหาย ละแลว้
อภ+ิญา+ตวฺา =อภญิญฺาย รูย้ิ่งแลว้
ปฏ+ิส+ํขา+ตวฺา =ปฏสิงฺขาย พจิารณาแลว้
อปุ+อา+ทา+ตวฺา =อปุาทาย ยดึมัน่แลว้



อ+ุฐา+ตวฺา =อฏุฐฺาย ลกุขึ้นแลว้
ว+ิญา+ตวฺา =วญิญฺาย รูแ้จง้แลว้
ว+ิหา+ตวฺา =วหิาย ละแลว้
ป+ธา+ตวฺา =ปิธาย ปิดแลว้
ส+ํธา+ตวฺา =สนฺธาย หมายเอาแลว้
ส+ํธา+ตวฺา =สทธฺาย เชื่อแลว้
ส+ํอา+ทา+ตวฺา =สมาทาย สมาทานแลว้
นิ+ธา+ตวฺา =นิธาย ฝงัแลว้
ส+ํอา+ธา+ตวฺา =สมาธาย ตัง้ม ัน่แลว้ 



เอกสระธาตมุี อ ิเป็นที่สดุ
นิ+ส+ิตวฺา =นิสฺสาย อาศยัแลว้ (แปลง อ ิเป็น อา)
อนุ+อ+ิตวฺา =อนฺวาย อาศยัแลว้ (แปลง อ ิเป็น อา)

เอกสระธาตมุี อ ีเป็นที่สดุ
อปุ+นี+ตวฺา =อปุนีย นําเขา้ไปแลว้
อป+นี+ตวฺา =อปนีย นําไปปราศแลว้

เอกสระธาตมุี อ ูเป็นที่สดุ
อภ+ิภ+ูตวฺา =อภภิยู ครอบงาํแลว้
อนุ+ภ+ูตวฺา =อนุภยู เสวยแลว้



๒.ธาตมุี ม ฺเป็นที่สดุ แปลง ย เป็น มมฺ แลว้ลบพยญัชนะที่สดุธาต ุ
อา+คม+ตวฺา =อาคมมฺ อาศยัแลว้
นิ+ขม+ตวฺา =นิกขฺมมฺ ออกบวชแลว้
อภ+ิรม+ตวฺา =อภริมมฺ ยนิดียิ่งแลว้
อต+ิรม+ตวฺา =อตกิกฺมมฺ กา้วลว่งแลว้
โอ+กม+ตวฺา =โอกกฺมมฺ กา้วลงแลว้
ส+ํคม+ตวฺา =สงฺคมมฺ ประชมุกนัแลว้
อปุ+คม+ตวฺา =อปุคมมฺ เขา้ไปหาแลว้
อธ+ิคม+ตวฺา =อธคิมมฺ บรรลแุลว้



๓. ธาตมุี ท ฺเป็นที่สดุ แปลง ย เป็น ชฺช แลว้ลบพยญัชนะที่สดุธาตุ
ธาตมุี ท ฺเป็นที่สดุธาตุ

อ+ุปท+ตวฺา =อปุปฺชฺช เกดิขึ้นแลว้
นิ+ปท+ตวฺา =นิปชฺช นอนแลว้
ปฏ+ิปท+ตวฺา =ปฏปิชฺช ปฏบิตัแิลว้
อปุ+ปท+ตวฺา =อปุปชฺช เขา้ถงึแลว้
อปุ+ส+ํปท+ตวฺา =อปุสมปฺชฺช เขา้ถงึแลว้
อา+ฉิท+ตวฺา =อจฺฉิชฺช ชิงเอาแลว้
ป+มท+ตวฺา =ปมชฺช ประมาทแลว้



อ+ุมท+ตวฺา =อมุมฺชฺช บา้แลว้
อภ+ินิ+วทิ+ตวฺา =อภนิิพฺพชิฺช แทงตลอดแลว้
นิ+วทิ+ตวฺา =นิพฺพชิฺช เบื่อหน่ายแลว้ (แปลง ว เป็น พ)
ป+ภทิ+ตวฺา =ปภชิฺช แตกสลายแลว้
อ+ุภทิ+ตวฺา =อพฺุภชิฺช งอกขึ้นแลว้, แตกขึ้นแลว้
อภ+ิภทิ+ตวฺา =อภนิิพฺภชิฺช ชําแรก
อ+ุวทิ+ตวฺา =อพฺุพชิฺช สะดุง้แลว้
นิ+สท+ตวฺา =นิสชฺช นัง่แลว้
อา+สท+ตวฺา =อาสชฺช กระทบแลว้



สว่นธาตมุี ชฺ เป็นที่สดุ แปลง ย เป็น ชฺช ไดเ้ช่นกนั [พบนอ้ย]
ว+ิภช+ตวฺา =วภิชฺช คบแลว้, แบ่งแลว้
ปฏ+ินิ+สช+ตวฺา =ปฏนิิสฺสชฺช สละแลว้, ถอนแลว้

๔.ธาตมุี ธฺ และ ภ เป็นที่สุดแปลง ย เป็น ทฺธา, พฺภ แลว้ลบพยญัชนะ
ที่สดุธาตุ

วธิ+ตวฺา =วทิธฺา แทงแลว้ 
ลภ+ตวฺา =ลทธฺา ไดแ้ลว้
อปุ+ลภ+ตวฺา =อปุลทธฺา ไดแ้ลว้
อา+รภ+ตวฺา =อารทธฺา ปรารภแลว้



 รูปกิริยาที่ลงทา้ยดว้ย ทฺธา นี้ระวงัจะสบัสนกบั ต ปจัจยั [เพราะดู
เหมือนกบัแจกวภิตัตนิามได]้

อปุ+ลภ+ตวฺา =อปุลพฺภ เขา้ไปไดแ้ลว้
อา+รภ+ตวฺา =อารพฺภ ปรารภแลว้
โอ+ลภุ+ตวฺา =โอลพฺุภ สะพายแลว้



๕.ธาตมุี หฺ เป็นที่สดุ แปลง ย เป็น ยหฺ แลว้ลบพยญัชนะที่สดุธาตุ
ป+คห+ตวฺา =ปคคฺยหฺ ประคองแลว้
นิ+คห+ตวฺา =นิคคฺยหฺ ข่มแลว้
โอ+คห+ตวฺา =โอคยหฺ หยัง่ลงแลว้
ปฏ+ิคห+ตวฺา =ปฏคิคฺยหฺ รบัแลว้
ส+ํคห+ตวฺา =สงฺคยหฺ รวบรวมแลว้
ส+ํนห+ตวฺา =สนฺนยหฺ ผูกแลว้
อา+รุห+ตวฺา =อารุยหฺ ขึ้นแลว้
ส+ํมหุ+ตวฺา =สมมฺยุหฺ หลงแลว้



อปุ+คหุ+ตวฺา =อปุคยุหฺ เขา้ไปซ่อน
อา+วห+ตวฺา =อพฺพยุหฺ ถอนขึ้นแลว้
ป+วห+ตวฺา =ปวยหฺ ข่มแลว้, ชกันําแลว้
ว+ิสห+ตวฺา =วสิยหฺ ข่มแลว้
ป+สห+ตวฺา =ปสยหฺ บงัคบัแลว้
[สทัทนีต ิสูตรที่ ๑๒๐๕ : มหทเภห ิมมฺยหฺชฺชพฺภทธฺา จ. ทา้ยธาตทุี่มี

พยญัชนะ ม ห ท และ ภ เป็นที่สุด แปลง ตูน ปจัจยัเป็นตน้เป็น มฺม ยหฺ 
ชฺช พฺภ และ ทธฺ บา้ง]



๖.ธาตมุี สฺ เป็นที่สดุ แปลง ย เป็น สฺ กลายเป็น สฺส 
อ+ุทสิ+ตวฺา =อทุทฺสิฺส เจาะจงแลว้
ป+วสิ+ตวฺา =ปวสิฺส เขา้ไปแลว้
โอ+กส+ตวฺา =โอกกฺสฺส ฉุดครา่แลว้
โอ+ทสิ+ตวฺา =โอทสิฺส เจาะจงแลว้
อา+ทสิ+ตวฺา =อาทสิฺส มุ่งหมายแลว้
อ+ุกส+ตวฺา =อกุกฺสฺส ฉุดครา่แลว้

[สทัทนีต ิสูตรที่ ๙๒๓ : ปพฺุพรูปํ โย. แปลง ย เป็นบพุพรูป]



๗.ธาตุมี จฺ ตฺ ทฺ นฺ รฺ เป็นที่สุด [บางธาตุ] แปลง ตฺวา เป็น จฺจ แลว้ลบ
พยญัชนะที่สดุธาตุ
ธาตทุี่มี จฺ เป็นที่สดุธาตุ

ว+ิวจิ+ตวฺา =ววิจิฺจ สงดัแลว้
ว+ิมจุ+ตวฺา =วมิจฺุจ พน้แลว้
ธาตทุี่มี ต ฺเป็นที่สดุธาตุ

ส+ํจติ+ตวฺา =สญจฺจิฺจ แกลง้แลว้
นิ+ปต+ตวฺา =นิปจฺจ ตเิตยีนแลว้
นิ+ปต+ตวฺา =นิปจฺจ หมอบลงแลว้, ลม้ลงแลว้



อ+ุปต+ตวฺา =อปุจฺจ เหาะขึ้นแลว้
นิ+กต+ตวฺา =นิกจฺจ โกงแลว้, หลอกแลว้
อ+ุกต+ตวฺา =อกุกฺจฺจ ขูดแลว้
ธาตทุี่มี ท ฺเป็นที่สดุธาตุ

อนุ+วทิ+ตวฺา =อนุวจิฺจ รูแ้จง้แลว้
ธาตทุี่มี นฺ เป็นที่สดุธาตุ

อา+หน+ตวฺา =อาหจฺจ จรดแลว้
อปุ+หน+ตวฺา =อปุหจฺจ กระทบแลว้
อ+ุหน+ตวฺา =อหูจฺจ ถอนแลว้



นิ+หน+ตวฺา =นิหจฺจ กาํจดัแลว้, คูล้งแลว้*
โอ+หน+ตวฺา =โอหจฺจ วางแลว้, กระทบแลว้
*นิหจฺจ ชานุ วนฺทติวฺา ฯ “คกุเข่าลง, ย่อเข่า, งอเข่า ถวายบงัคม”  
ธาตทุี่มี รฺ เป็นที่สดุธาตุ

กร+ตวฺา =กจฺจ ทาํแลว้
[สทัทนีต ิสูตรที่ ๑๒๐๓ : รจฺจ ํจนรนฺตาทีนํ. ทา้ยธาตทุี่มีพยญัชนะ จ น และ 

ร เป็นที่สดุเป็นตน้ แปลง ตูน ปจัจยัเป็นตน้เป็น รจฺจ บา้ง. 
[โมค.ฺ สูตรที่ ๕.๑๖๖ : หนา รจฺโจ. ทา้ย หน ธาต ุแปลงตูนาทปิจัจยัเป็ย รจฺจ]



๘.ลงหลงั อ ิธาต ุแปลง ตวฺา ปจัจยัเป็น จฺจ 
อปุ+อ+ิตวฺา =อเุปจฺจ เขา้ถงึแลว้
ปฏ+ิอ+ิตวฺา =ปฏจิฺจ อาศยัแลว้
ป+อ+ิตวฺา =เปจฺจ ละไปแลว้ [ตาย]
อต+ิอ+ิตวฺา =อตจิฺจ กา้วลว่งแลว้
อว+อ+ิตวฺา =อเวจฺจ หยัง่ลงแลว้
ปร+ิอ+ิตวฺา =ปรจิฺจ กาํหนดแลว้
อธ+ิอ+ิตวฺา =อธจิฺจ เรยีนแลว้
อภ+ิส+ํอ+ิตวฺา =อภสิเมจฺจ บรรลแุลว้



๙.หลงั กร ธาตทุี่ ส,ํ อธ ิอยู่หนา้ แปลง ตวฺา เป็น จฺจ แลว้ลบที่สดุธาตุ
ส+ํกร+ตวฺา =สกกฺจฺจ สกัการะแลว้
อธ+ิกร+ตวฺา =อธกิจิฺจ ครองรองแลว้

[โมค.สูตรที่ ๕.๑๖๗ : สาสาธิกรา จจริจฺจา. หลงั กร ธาตุที่มี ส, อส, อธ ิ
อยู่หนา้ แปลง ตวฺา เป็น จ, จ และ รจิฺจ]



๑๐.อเนกสระธาตใุหล้ง อ ิอาคมหนา้ ย ไดเ้ลย 
ปฏ+ิอว+อกิขฺ+อ+ิตวฺา =ปจฺจเวกขฺิย พจิารณาแลว้
ปร+ิวตตฺ+อ+ิตวฺา =ปรวิตตฺยิ เวยีนรอบแลว้
อภ+ิวนฺท+อ+ิตวฺา =อภวินฺทยิ ไหวแ้ลว้
อล+ํกร+อ+ิตวฺา =อลงฺกรยิ ประดบัแลว้
นิ+สจิ+อ+ิตวฺา =นิสญิจฺยิ ประพรมแลว้
อภ+ิสจิฺ+อ+ิตวฺา =อภสิญิจฺยิ อภเิสกแลว้
ว+ิญา+นา+อ+ิตวฺา =วชิานิย รูแ้ลว้ [แปลง ญา เป็น ชา]
ส+ํอกิขฺ+อ+ิตวฺา =สเมกขฺิย พจิารณาแลว้



ว+ิภช+อ+ิตวฺา =วภิชิย จาํแนกแลว้
อ+ุทสิ+อ+ิตวฺา =อทุทฺสิยิ เจาะจงแลว้
ป+วสิ+อ+ิตวฺา =ปวสิยิ เขา้ไปแลว้
ปร+ิภชุ+อ+ิตวฺา =ปรภิญุชฺิย กนิแลว้
ว+ิรช+ย+อ+ิตวฺา =วริชฺฌยิ พลาดแลว้
ว+ิทสิ+อ+ิตวฺา =วปิสฺสยิ เหน็แจง้แลว้ 

[แปลง ทสิ เป็น ปสฺส]
[สทัทนีติ สูตรที่ ๑๒๐๑ : สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. ทา้ยธาตุท ัง้ปวงแปลง 

ตูน ปจัจยัเป็นตน้เป็น ย บา้ง]



๑๑.ธาตบุางตวัไม่ตอ้งมีอปุสคัอยู่หนา้กแ็ปลง ตวฺา เป็น ย และ แปลง ย กบั
ที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ได ้

จนิฺต+อ+ิตวฺา =จนิฺตยิ คดิแลว้
ทสิ+อ+ิตวฺา =ปสฺสยิ เหน็แลว้
ญา+อ+ิตวฺา =ชานิย รูแ้ลว้ [แปลง ญา เป็น ชา]
ภชุ+อ+ิตวฺา =ภญุชฺิย กนิแลว้
กร+อ+ิตวฺา =กรยิ ทาํแลว้
ฉิท+อ+ิตวฺา =ฉินฺทยิ ตดัแลว้
ภ+ูอ+ิตวฺา =ภวยิ เป็นแลว้



จติ+ตวฺา =เจจฺจ แกลง้แลว้
มจุ+ตวฺา =มจฺุจ พน้แลว้
วทิ+อ+ิตวฺา =วทิจิฺจ ไดแ้ลว้, ประสบแลว้
ปจ+ตวฺา =ปจฺจ หงุแลว้

[สทัทนีติ สูตรที่ ๑๒๐๑ : สพฺเพหิ ตูนาทีนํ โย. ทา้ยธาตุท ัง้ปวงแปลง 
ตูน ปจัจยัเป็นตน้เป็น ย บา้ง]



๑๒.ธาตุพิเศษบางตวัหรือเอกสระธาตุที่ลงทา้ยดว้ยสระ อุ อู อ ิอ ีซอ้น ย ฺ
หนา้ ย อกีหนึ่งตวัได ้
ธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ,ุ อ ูซอ้น ย ฺแลว้รสัสะ อ ูเป็น อุ

อนุ+ภ+ูตวฺา =อนุภยุยฺ เสวยแลว้
อภ+ิภ+ูตวฺา =อภภิยุยฺ ครองงาํแลว้
ธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ิอ ีแปลง อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้ซอ้น ยฺ

ว+ินี+อ+อ+ิตวฺา =วเินยยฺ แนะนําแลว้
ว+ิจ+ิอ+ิตวฺา =วเิจยยฺ เลอืกแลว้
อนุ+ส+ีอ+ิตวฺา =อนุเสยยฺ นอนเนื่องแลว้



เฉพาะ อปปฺ ธาต ุแปลงสระที่สดุธาตเุป็น อ ุแลว้ซอ้น ยฺ
ป+อปปฺ+ตวฺา =ปปปฺยุยฺ ถงึแลว้

๑๓.ลงหลงั ทิสฺ ธาตุ แปลง ตฺวา เป็น สฺวา ตฺวาน เป็น สฺวาน แลว้ลบ
พยญัชนะที่สดุธาตุ

ทสิ+ตวฺา =ทสิฺวา เหน็แลว้
=ทสิฺวาน

[สทัทนีติ สูตรที่ ๑๒๐๔ : ทิสา สฺวานสฺวานฺตลุตฺติ จ. หลงั ทิส ธาต ุ
แปลง ตนุาทปิจัจยัเป็น สฺวาน หรอื สฺวา และลบพยญัชนะที่สดุธาต]ุ



๑๔.แปลง ตวฺา เป็น ย แลว้ลบ ย ทิ้งเสยีบา้งกไ็ด ้[ยการโลโป. ลบ ย อกัษรได]้
ปฏ+ิส+ํขา+ตวฺา =ปฏสิงฺขา พจิารณาแลว้
น+อา+ปจฺุฉ+ตวฺา =อนาปจฺุฉา อาํลาแลว้
อภ+ิญา+ตวฺา =อภญิญฺา รูย้ิ่งแลว้

๑๕.แปลง ตวฺา เป็น ยาน ได ้
ส+ํอกิขฺ+อ+ิตวฺา =สเมกขฺิยาน พจิารณาแลว้
อนุ+ภ+ูอ+ิตวฺา =อนุภวยิาน เสวยแลว้
ขาท+อ+ิตวฺา =ขาทยิาน เคี้ยวกนิแลว้
อนุ+มทุ+อ+ิตวฺา =อนุโมทยิาน ชื่นชมแลว้



ป+ขนฺท+อ+ิตวฺา =ปกขฺนฺทยิาน แลน่ไปแลว้
ปฏ+ิวธิ+ย+อ+ิตวฺา =ปฏวิชิฺฌยิาน รูแ้จง้แลว้
ปร+ิวสิ+ย+อ+ิตวฺา =ปรวิสิยิาน องัคาสแลว้
อป+อกขฺ+อ+ิตวฺา =อเปกขฺิยาน พจิารณาแลว้

[สทัทนีติ สูตรที่ ๑๒๐๒ : สพฺเพห ิตนุาทีนํ โย ยาโน จ. ทา้ยธาตทุ ัง้ปวง
แปลงตูนาทปิจัจยัเป็น ย และ ยาน



๑๖.แปลง ตวฺา เป็น รฏฐฺา (ฏฐฺา)
ทสิ+ตวฺา =ทฏิฐฺา เหน็แลว้
น+ทสิ+ตวฺา =อทฏิฐฺา ไม่เหน็แลว้

[สทัทนีติ สูตรที่ ๑๑๗๓ : ตฺวาสฺส รฏฺฐา จ. ทา้ย ทิส ธาตุแปลง ตฺวา 
ปจัจยัเป็น รฏฐฺา]

ภโุส จ ตยฺสฺส มนโส วฆิาโต ทตวฺา ปิย ํอมุมฺาทนฺต ึอทฏิฐฺา. 
ความแคน้ใจอย่างรา้ยแรงจะพงึมีแกท่่านเพราะใหน้างอมุมาทนัตภีรรยา

ที่รกัแลว้ไม่เหน็นาง. อมุมาทนัตชีาตก : [ขุ.ชา.๒๘/๒๕/๑๔]



๑๗. แปลง ตวฺา เป็น ฏุ ไดบ้า้ง
อภ+ิหร+ตวฺา =อภิหฏุ นําไปเฉพาะแลว้

[สทัทนีต ิสูตรที่ ๑๑๗๒ : ตุตวฺาน รฏุ. ทา้ย ตุ และ ตวฺา ปจัจยัเป็น รฏุ.]
โย ปน ภกิขฺุ ภกิขฺุ  ภตุตฺาว ึปวารติ อนตริติเฺตน ขาทนีเยน วา โภชนีเยน 

วา อภหิฏฺ ุมปฺวาเรยยฺ “หนฺท ภกิขฺุ ขาท วา ภุ ฺช วาต ิชาน อาสาทนาเปกโฺข 
ภตุตฺสฺมึ ปาจติตฺยิ ฯ ภกิขุปาฏโิมกข ์: [ว.ิ ๑๑/๘๕/๒๑]

อนึ่ง ภกิษุใดรูอ้ยู่ เพ่งจะหาโทษใหน้ําไปแลว้ปวารณาภกิษุผูฉ้ันเสร็จ
หา้มภตัแลว้ ดว้ยของเคี้ยวกด็ี ดว้ยของฉนั กด็ี อนัมิใช่เดน บอกว่า นิมนต์
เถดิภกิษุเคี้ยวกต็ามฉนักต็าม พอเธอฉนัแลว้เป็นปาจติตยี.์


