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ขัน้ตอนการประกอบ อนีย ปจัจยั



อนีย ปจัจยัมีวิธีการใชเ้หมือนกบั ตพฺพ ปจัจยั แต่ต่างกนัตรงที่ อนีย 
ปจัจยัขึ้นตน้พยญัชนะ (ต) ส่วน อนีย ปจัจยัขึ้นตน้ดว้ยสระ ดงันั้นในการ
ประกอบขึ้นเป็นกริยิาจงึไม่ตอ้งลง อ ิอาคม มีรายละเอยีดที่ควรทราบดงันี้

๑.ไม่ลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๖ หมวด คอื
๑)หมวด ภ ูธาตุ
๒)หมวด รุธ ธาต ุ(แต่ยงัคงลงนิคคหติอาคมได)้
๓)หมวด ส ุธาตุ
๔)หมวด ก ีธาตุ
๕)หมวด คห ธาตุ



๖)หมวด ตน ธาตุ
๒.บงัคบัลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ๒ หมวด คอื

๑)หมวด ทวิ ธาตุ
๒)หมวด จุร ธาต ุ(ลงเฉพาะ เณ ปจัจยัเพือ่พฤทธิ์สระตน้ธาต)ุ

๓.ไม่ตอ้งลง อ ิอาคมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น
๔.ลงหลงัเอกสระธาตทุี่เป็น อา ใหล้บ อา แลว้ทฆีะ อ ที่ อนีย เป็น อา
๕.เมื่อลงหลงัธาตทุี่มี ร, ห เป็นที่สดุธาตใุหแ้ปลง น เป็น ณ
๖.ใชคุ้ณนามเมื่อยู่หนา้นาม ใชเ้ป็นกิริยาคุมพากยเ์มื่อไม่กิริยาอื่นใดที่

สามารถคมุพากยไ์ด ้ใชเ้ป็นวกิตกิตัตาเมื่ออยู่หนา้กริยิาว่ามี ว่าเป็น
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๑.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ิ อ ีพฤทธิ์ อ,ิ อ ีเป็น เอ แลว้แปลง เอ เป็น อย
ส+ีอนีย+สิ สยนียํ อนั...พงึนอน
นี+อนีย+สิ นยนียํ  อนั...พงึนําไป
ก+ีอนีย+สิ กยนียํ  อนั...พงึซื้อ
จ+ิอนีย+สิ จยนียํ  อนั...พงึส ัง่สม

๒.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อ,ุ อ ูพฤทธิ์ อ,ุ อ ูเป็น โอ แลว้แปลง โอ เป็น อว
ภ+ูอนีย+สิ  ภวนียํ อนั...พงึเป็น
ส+ุอนีย+สิ  สวนียํ อนั...พงึฟงั
จุ+อนีย+สิ  จวนียํ อนั...พงึส ัง่สม



๓.เอกสระธาตทุี่เป็นสระ อา ใหล้บ อา แลว้ทสีระ อ ที่ อนีย กลายเป็น อานีย
ทา+อนีย+สิ ทานียํ อนั...พงึให ้
ปา+อนีย+สิ ปานียํ  อนั...พงึดื่ม
ฐา+อนีย+สิ ฐานียํ  อนั...พงึยนื
นฺหา+อนีย+สิ นฺหานียํ  อนั...พงึอาบ
นิ+ยา+อนีย+สิ นิยยฺานียํ  อนั...พงึนําออก
ปฏ+ิวา+อนีย+สิ ปฏวิานียํ  อนั...พงึฟุ้ งไป
ปร+ิหา+อนีย+สิ ปรหิานียํ  อนั...พงึเสือ่ม
อา+ญา+อนีย+สิ อาชานียํ อนั...พงึรู ้



๔.ธาตุหมวด รุธ ธาตุลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุและลงนิคคหิตอาคมกลาง
ธาตุ จากนั้นใหแ้ปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะที่สุดวรรคของพยญัชนะที่สุด
ธาตกุอ่นลง อนีย ปจัจยั เช่น

รุธ+อนีย+สิ =รุนฺธนียํ อนั...พงึปิด
มจุ+อนีย+สิ =มญุจฺนียํ อนั...พงึปลอ่ย
ภชุ+อนีย+สิ =ภญุชฺนียํ อนั...พงึกนิ
ภทิ+อนีย+สิ =ภนิฺทนียํ อนั...พงึทาํลาย
ลปิ+อนีย+สิ =ลมิปฺนียํ อนั...พงึฉาบ
สจิ+อนีย+สิ =สญิจฺนียํ อนั...พงึรด



อกีวธิหีนึ่ง ถา้ไม่ลงนิคคหติอาคมใหพ้ฤทธิ์สระตน้ธาตไุด ้เช่น
รุธ+อนีย+สิ =โรธนียํ อนั...พงึปิด
มจุ+อนีย+สิ =โมจนียํ อนั...พงึปลอ่ย
ภชุ+อนีย+สิ =โภชนียํ อนั...พงึกนิ
ภทิ+อนีย+สิ =เภทนียํ อนั...พงึทาํลาย
ลปิ+อนีย+สิ =เลปนียํ อนั...พงึฉาบ
สจิ+อนีย+สิ =เสจนียํ  อนั...พงึรด



๕. ธาตหุมวด ทิว ฺธาตตุอ้งลง ย ปจัจยัก่อนเสมอ จากนั้นแปลง ย ปจัจยักบั
ที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ (เหมือนในอาขยาต) เช่น

ทวิ+ย+อนีย+สิ =ทพิฺพนียํ อนั...พงึเลน่
สวิ+ย+อนีย+สิ =สพิฺพนียํ อนั...พงึเยบ็
พธุ+ย+อนีย+สิ =พชฺุฌนียํ อนั...พงึตรสัรู ้
มหุ+ย+อนีย+สิ =มยุหฺนียํ อนั...พงึหลง
มสุ+ย+อนีย+สิ =มสฺุสนียํ  อนั...พงึลมื
กธุ+ย+อนีย+สิ =กชฺุฌนียํ อนั...พงึโกรธ



ตป+ย+อนีย+สิ =ตปปฺนียํ อนั...พงึเดือดรอ้น
มท+ย+อนีย+สิ =มชฺชนียํ อนั...พงึเมา
กปุ+ย+อนีย+สิ =กปุปฺนียํ อนั...พงึโกรธ
นต+ย+อนีย+สิ =นจฺจนียํ อนั...พงึฟ้อน
ตสุ+ย+อนีย+สิ =ตสฺุสนียํ อนั...พงึยนิดี
กลิสิ+ย+อนีย+สิ =กลิสิฺสนียํ อนั...พงึเศรา้หมอง
ทปิ+ย+อนีย+สิ =ทปิปฺนียํ อนั...พงึรุง่เรอืง



๘.ธาตหุมวด จุร ธาตตุอ้งลง เณ ปจัจยัประจาํหมวดธาตกุอ่นลง อนีย ปจัจยั 
เพือ่พฤทธิ์สระตน้ธาต ุเมื่อพฤทธิ์แลว้ใหล้บทิ้งเสมอ เช่น
อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ ุพฤทธิ์ อ ุเป็น โอ

ฆสุ+เณ+อนีย+สิ =โฆสนียํ อนั...พงึประกาศ
จุร+เณ+อนีย+สิ =โจรณียํ อนั...พงึลกั
คปุ+เณ+อนีย+สิ =โคปนียํ อนั...พงึรกัษา
รุป+เณ+อนีย+สิ =โรปนียํ อนั...พงึปลูก
จุท+เณ+อนีย+สิ =โจทนียํ อนั...พงึทว้ง



อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ พฤทธิ์ อ เป็น อา
อภ+ิวท+ีเณ+อนีย+สิ =อภวิาทนียํ  อนั...พงึไหว ้
ฌป+เณ+อนีย+สิ =ฌาปนียํ  อนั...พงึเผา
ปห+เณ+อนีย+สิ =ปาหนียํ  อนั...พงึสง่ไป
ฉท+เณ+อนีย+สิ =ฉาทนียํ  อนั...พงึมงุบงั
ป+ญป+เณ+อนีย+สิ =ปญญฺาปนียํ อนั...พงึบญัญตัติ
ธร+เณ+อนีย+ส ิ =ธารณียํ อนั...พงึทรงไว ้
วร+เณ+อนีย+ส ิ =วารณียํ อนั...พงึหา้ม



อเนกสระธาตทุี่ขึ้นตน้ดว้ยสระ อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ
ทสิ+เณ+อนีย+สิ =เทสนียํ อนั...พงึแสดง

(แสดงสิง่ที่เป็นนามธรรม)
=ทสฺสนียํ อนั...พงึแสดง

(แสดงสิง่ที่เป็นรูปธรรม)
ปิส+เณ+อนีย+สิ =เปสนียํ อนั...พงึสง่ไป
ป+วทิ+เณ+อนีย+สิ =ปเวทนียํ อนั...พงึประกาศ



ธาตุที่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัพยญัชนะตน้ธาตใุหล้ง อนีย ปจัจยั
ไดเ้ลยไม่ตอ้งพฤทธิ์

มนฺต+เณ+อนีย+สิ =มนฺตนียํ อนั...พงึปรกึษา
ส+ํลกขฺ+เณ+อนีย+สิ =สลลฺกขฺนียํ อนั...พงึกาํหนด
จนิฺต+เณ+อนีย+สิ =จนิฺตนียํ อนั...พงึคดิ
ฉฑฑฺ+เณ+อนีย+สิ =ฉฑฑฺนียํ อนั...พงึทิ้ง
ปร+ิวชฺช+เณ+อนีย+สิ =ปรวิชฺชนียํ อนั...พงึเวน้
ตชฺช+เณ+อนีย+สิ =ตชฺชนียํ อนั...พงึคกุคาม



ธาตทุี่มีสระตน้ธาตเุสยีงยาว (อา, อ,ี อู, เอ, โอ) ใหล้ง อนีย ปจัจยัได ้
เลยไม่ตอ้งพฤทธิ์

ปาล+เณ+อนีย+สิ =ปาลนียํ อนั...พงึรกัษา
ภาช+เณ+อนีย+สิ =ภาชนียํ อนั...พงึแบ่ง
มาน+เณ+อนีย+สิ =มานนียํ อนั...พงึนบัถอื
มาป+เณ+อนีย+สิ =มาปนียํ อนั...พงึสรา้ง
ปีฬ+เณ+อนีย+สิ =ปีฬนียํ อนั...พงึบบี
ปูช+เณ+อนีย+สิ =ปูชนียํ อนั...พงึบูชา
สูจ+เณ+อนีย+สิ =สูจนียํ อนั...พงึบ่ง



ธาตุที่มีสระ อ ิอยู่ที่พยญัชนะที่สุดธาตุใหล้งนิคคหติอาคมกลางธาตุ
แลว้แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะที่สดุวรรคของพยญัชนะที่สดุธาตนุั้น

อ+ุปฑ+ิเณ+อนีย+สิ =อปุผฺณฺฑนียํ อนั...พงึเยาะเยย้
มฑ+ิเณ+อนีย+สิ =มณฺฑนียํ อนั...พงึประดบั
กปิ+เณ+อนีย+สิ =กมปฺนียํ อนั...พงึหว ัน่ไหว
ปร+ิพธุ+ิเณ+อนีย+สิ =ปลพินฺุธนียํ อนั...พงึกงัวล
ขุส+ิเณ+อนีย+สิ =ขุสนียํ อนั...พงึด่า
วภ+ิเณ+อนีย+สิ =วมภฺนียํ อนั...พงึตวาด



 ธาตบุางตวัไม่ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ธาต ุแมส้ระตน้ธาตจุะเป็นรสัสะไม่
มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงักต็าม

ฐป+เณ+อนีย+สิ =ฐปนียํ อนั...พงึตัง้ไว ้
ทม+เณ+อนีย+สิ =ทมนียํ อนั...พงึฝึก
ถก+เณ+อนีย+สิ =ถกนียํ อนั...พงึถาก
ฆฏ+เณ+อนีย+สิ =ฆฏนียํ อนั...พงึพยายาม



๙.ธาตทุี่มีที่สดุธาตเุป็น ร, ห ใหแ้ปลง น ที่ อนีย เป็น ณ
กร+อนีย+สิ กรณียํ  อนั...พงึทาํ
มร+อนีย+สิ มรณียํ  อนั...พงึตาย
คห+อนีย+สิ คหณียํ  อนั...พงึถอืเอา
ครห+อนีย+สิ ครหณียํ  อนั...พงึตาํหนิ
ชาคร+อนีย+สิ ชาครณียํ อนั...พงึตื่น
เฉพาะ รม, อป ธาต ุใหแ้ปลง น ที่ อนีย เป็น ณ เป็นกรณีพเิศษ

รม+อนีย+สิ รมณียํ อนั...พงึยนิดี
ป+อป+อนีย+สิ ปาปณียํ อนั...พงึบรรลุ



๑๐.อเนกสระธาตตุวัอืน่ ๆ นอกจากนี้ใหล้ง อนีย ปจัจยัไดเ้ลย
ปจ+อนีย+สิ ปจนียํ อนั...พงึหงุ
อกิขฺ+อนีย+สิ อกิขฺนียํ อนั...พงึเหน็
ลภ+อนีย+สิ ลภนียํ อนั...พงึได ้
คม+อนีย+สิ คมนียํ อนั...พงึไป
อา+ราธ+อนีย+สิ อาราธนียํ อนั...พงึยนิดี


