
หลักการประกอบตูนาทิปจัจัย 

สารบญัเนื้อเรื่องโดยสังเขป 

๑) ลักษณะทั่วไปของตูนาทิปัจจัยและการประกอบตูนาทิปัจจัยเป็นกัตตุวาจก 

๒) หลักการลงและไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุในแต่ละหมวดธาตุ 
๓) หลักเกณฑ์การลงและไม่ลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปัจจัย 

๔) วิธีการประกอบตูนาทิปัจจัยโดยไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 

๕) ข้ออนุญาตและข้อห้ามในการพฤทธิ์สระต้นธาตุ 

๖) ตัวอย่างการประกอบตูนาทิปัจจัยในธาตุ ๘ หมวด 

๗) หลักการประกอบตูนาทิปัจจัยที่เป็นกัมมวาจก 

๘) ตัวอย่างตูนาทิปัจจัยเป็นกัมมวาจก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ลักษณะท่ัวไปของตูนาทิปัจจัยและการประกอบเป็นกัตตวุาจก 

๑.ลักษณะท่ัวไปของตูนาทิปัจจัย 
ปัจจัย ๓ ตัว คือ ตูน ตฺวา ตฺวาน เรียกว่าตูนาทิปัจจัย คํานี้มาจาก ตูน+อาทิ+ปจฺจย แปลว่าปัจจัยมีตูน

ปัจจัยเป็นต้น เหตุที่เรียกรวมกันเพราะมีวิธีการใช้เหมือนกัน ปัจจัยกลุ่มนี้มีลักษณะทั่วไป ดังนี ้
๑. จัดเป็นพวกอัพยยศัพท์ ไม่มีการเปล่ียนรูป (ลิงค์ วจนะ วิภัตติ) ไปตามนามศัพท์เจ้าของกิริยา 

๒. เป็นปัจจัยที่ใช้บอกอดีตกาล แปลว่า ...แล้ว, ครั้น...แล้ว เช่น สุตฺวา ฟังแล้ว, กตฺวา ทําแล้ว 

๓. เป็นได้ ๓ วาจก คือ  
๑) กัตตุวาจก มีใช้มาก เช่น ธมฺมํ สุตวา. ฟังแล้ว ซ่ึงธรรม. 
๒) กัมมวาจก มีใช้น้อยมาก เช่น ราคคฺคินา ฑยฺหิตฺวา. อันไฟคือราคะ ไหม้แล้ว. 
๓) เหตุกัตตุวาจก มีใช้มาก เช่น ธมฺมํ สาเวตฺวา. ให้ฟังแล้ว ซ่ึงธรรม. 

๔. ต้องลง อิ อาคมหลังธาตุหน้าตูนาทิปัจจัย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะ (ต) 
๕. ใช้เป็นกิริยาในระหว่างเท่านั้น 

๒.การประกอบตูนาทิปัจจัยเป็นกัตตุวาจก 

 โดยปกติปัจจัยประจําหมวดธาตุจะเป็นเครื่องกําหนดหมวดหมู่ธาตุและเป็นเครื่องแสดงกัตตุวาจกด้วย
ในตัวเดียวกัน แต่การประกอบตูนาทิปัจจัยเป็นกัตตุวาจกบางคราวจะไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุก็ได้มี
หลักการท่ีควรทราบ ดังนี ้
 ๑) ธาตุที่จะนํามาประกอบเป็นสกัมมธาตุหรืออกัมมธาตุก็ได้ 

 ๒) ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ ๓ หมวด (บังคับ) คือ  
(๑) หมวด รุธ ธาตุ   (๒) หมวด ทิว ธาตุ 
(๓) หมวด จุร ธาตุ 

 ๓) ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุก็ได้ไม่ลงก็ได้ ๖ หมวด (บางธาตุบังคับลง บางธาตุไม่บังคับลง) คือ 

  (๑) หมวด ภู ธาตุ  (๒) หมวด สุ ธาตุ 
  (๓) หมวด กี ธาตุ  (๔) หมวด คห ธาตุ 

 ๔) ไม่ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุเลย มี ๑ หมวด คือ หมวด กร ธาตุ 
๕) ลง อิ อาคมหลังอเนกธาตุ หน้าตูนาทิปัจจัย เมื่อเข้าเง่ือนไข ๓ ประการ คือ 

(๑) หน้า อิ อาคมเป็นอเนกสระธาตุที่ไม่ยังไม่แปลงที่สุดธาตุเป็นอย่างอ่ืนหรือยังไม่ลบที่สุดธาตุ 

โดย อิ อาคมจะสนธิเข้ากับพยัญชนะท่ีสุดธาตุนั้น (ต้องลบสระที่สุดธาตุก่อน) 
(๒) หน้า อิ อาคมมีพยัญชนะปัจจัยเหล่านี้อยู่ข้างหน้า คือ ย, ณุ, ณา, อุณา, นา, ณฺหา, ณย โดย 

อิ อาคมจะสนธิเข้ากับพยัญชนะท่ีสุดปัจจัยนั้น (ต้องลบสระที่สุดปัจจัยก่อน) 
(๓) มีการทําเทวภาวะธาตุที่เป็นเอกสระธาตุ เช่น ทา (ททิตฺวา), หา (ชหิตฺวา) 

 ๖) ถ้ามีอุปสัคอยู่หน้าแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย 
๗) แปลง ย (ท่ีมาจากตูนาทิปัจจัย) กับท่ีสุดธาตุเป็นอย่างอื่นได้อีกเช่น มฺม, ชฺช, สฺส, ทฺธา, พฺภ, จฺจ เป็นต้น 



หลักการลงและไม่ลงปัจจยัประจําหมวดธาตุในแตล่ะหมวดธาต ุ
๑.หมวด ภู ธาต ุ

หมวด ภู ธาตุกําหนดให้ลง อ ปัจจัยประจําหมวดธาตุเมื่อต้องพฤทธิ์สระต้นธาตุ แต่เมื่อไม่มีเหตุให้พฤทธิ์
สระต้นธาตุก็ไม่ต้องลง อ ปัจจัย 

๑) ตัวอย่างกิริยาท่ีไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 
  หุ+ตฺวา    =หุตฺวา   เป็นแล้ว ไม่พฤทธิ์สระ 
  อติ+สิ+ตฺวา   =อติสิตฺวา  ล่วงเลยแล้ว ไม่พฤทธิ์สระ 
  ชิ+ตฺวา    =ชิตฺวา   ชนะแล้ว ไม่พฤทธิ์สระ 

๒) ตัวอย่างกิริยาท่ีลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 
  ภู+อ+อิ+ตฺวา   =ภวิตฺวา  เป็นแล้ว พฤทธิ์ อู เป็น ว  

  สี+อ+อิ+ตฺวา   =สยิตฺวา  นอนแล้ว พฤทธิ์ อี เป็น ย 

  จุ+อ+อิ+ตฺวา   =จวิตฺวา  เคล่ือนแล้ว พฤทธิ์ อุ เป็น ว 
๒. หมวด รุธ ธาตุ 
 หมวด รุธ ต้องลง อ, เอ ปัจจัยประจําหมวดธาตุ และต้องลงนิคคหิตอาคมกลางธาตุ แล้วแปลงนิคคหิต
เป็นพยัญชนะท่ีสุดวรรคของพยัญชนะท่ีสุดธาตุ (อ ปัจจัยและนิคคหิตอาคมจะมาคู่กันเสมอ) 
  รุธํ+อ+อิ+ตฺวา   =รุนฺธิตฺวา  ปิดแล้ว  แปลงนิคคหิตเป็น นฺ 
  มุจํ+อ+อิ+ตฺวา   =มุญฺเจตฺวา  ปล่อยแล้ว แปลงนิคคหิตเป็น ญ ฺ
๓. หมวด ทิว ธาตุ 
 หมวด ทิว ต้องลง ย ปัจจัยประจําหมวดธาตุแล้วแปลง ย กับที่สุดธาตุเป็นอย่างอ่ืน แต่ถ้าเป็นเอกสระ
ธาตุคง (ย) ไว ้

  ทิว+ย+อิ+ตฺวา   =ทิพฺพิตฺวา  เล่นแล้ว 
  ขี+ย+อิ+ตฺวา   =ขียิตฺวา  ส้ินไปแล้ว 

๔. หมวด สุ ธาต ุ

 ธาตุหมวด สุ ลง ณุ, ณา, อุณา ปัจจัยประจําหมวดธาตุบ้าง ไม่ลงบ้าง การลงปัจจัยประจําหมวดธาตุเป็น
เง่ือนไขในการลง อิ อาคมเท่านั้นเอง ถ้าไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุก็ไม่ต้องลง อิ อาคม 

๑) ตัวอย่างกิริยาท่ีไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 
  สุ+ตฺวา    =สุตฺวา   ฟังแล้ว  ไม่ลง ณา ปัจจัย 

  อป+ตฺวา   =ปตฺวา   ถึงแล้ว  ไม่ลง ณา ปัจจัย 

๒) ตัวอย่างกิริยาท่ีลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 
สุ+ณา+อิ+ตฺวา   =สุณิตฺวา  ฟังแล้ว  ลง ณา ปัจจัย 

  ป+หิ+ณา+อิ+ตฺวา  =ปหิณิตฺวา  ส่งไปแล้ว ลง ณา ปัจจัย 

  ป+อป+อุณา+อิ+ตฺวา  =ปาปุณิตฺวา  บรรลุแล้ว ลง อุณา ปัจจัย 



๕.หมวด กี ธาต ุ

ธาตุหมวด กี ลง นา ปัจจัยประจําหมวดธาตุบ้าง ไม่ลงบ้าง ปัจจัยในหมวดนี้ไม่มีอํานาจพฤทธิ์ต้นธาตุ 
การลงปัจจัยประจําหมวดธาตุเป็นเง่ือนไขให้ในการลง อิ อาคมเท่านั้นเอง ถ้าไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุก็ไม่
ต้องลง อิ อาคม 

 ๑) ตัวอย่างกิริยาท่ีไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 
  ชิ+ตฺวา    =ชิตฺวา, เชตฺวา  ชนะแล้ว ไม่ลง นา ปัจจัย 

  ญา+ตฺวา   =ญตฺวา   รู้แล้ว  ไม่ลง นา ปัจจัย 

 ๒) ตัวอย่างกิริยาท่ีลงปัจจัยประหมวดธาตุ 
ชิ+นา+อิ+ตฺวา   =ชินิตฺวา  ชนะแล้ว ลง นา ปัจจัย 

  ญา>ชา+นา+อิ+ตฺวา  =ชานิตฺวา  รู้แล้ว  ลง นา ปัจจัย 

๖.หมวด คห ธาต ุ

ธาตุหมวด คห ลง ณฺหา ปัจจัยประจําหมวดธาตุก็ได้ ไม่ลงก็ได้ ถ้าลง ณฺหา ปัจจัยต้องลบ ห ที่ คห ทิ้ง 
และต้องลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปัจจัยเนื่องจากเป็นอเนกสระธาตุ  

 ๑) ตัวอย่างกิริยาท่ีไม่ลงปัจจัยประจําหมวดธาต ุ

  คห+อิ+ตฺวา   =คเหตฺวา  จับแล้ว, รับแล้ว 
 ๒) ตัวอย่างกิริยาท่ีลงปัจจัยประจําหมวดธาต ุ

  คห+ณฺหา+อิ+ตฺวา  =คณฺหิตฺวา  จับแล้ว, รับแล้ว 
๗.หมวด ตน ธาตุ  

ส่วนธาตุหมวด ตน ไม่ลง โอ ปัจจัยประจําหมวดธาตุ 

  กร+อิ+ตฺวา   =กริตฺวา  ทําแล้ว 
  ชาคร+อิ+ตฺวา   =ชาคริตฺวา  ต่ืนแล้ว 
๘.หมวด จุร ธาต ุ

ธาตุหมวด จุร ต้องลง เณ, ณย ปัจจัยประจําหมวดธาตุทุกครั้ง เพ่ือพฤทธิ์สระต้นธาตุมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ถ้าสระต้นธาตุมีเสียงส้ัน (อ, อิ, อุ) ไม่มีพยัญชนะสังโยคอยู่หลัง ให้พฤทธิ์สระต้นธาตุ  
๒) ถ้าลง ณย ปัจจัยให้ลง อิ อาคม 

  จุร+ณย+อิ+ตฺวา  =โจรยิตฺวา  ลักแล้ว 
  ปุส+ณย+อิ+ตฺวา  =โปสยิตฺวา  เล้ียงแล้ว 
  ปุถ+ณย+อิ+ตฺวา  =โปถยิตฺวา  โบยแล้ว 

๓) ถ้าลง เณ ปัจจัยไม่ต้องลง อิ อาคม 

  จุร+เณ+ตฺวา   =โจเรตฺวา  ลักแล้ว 
  ปุส+เณ+ตฺวา   =โปเสตฺวา  เล้ียงแล้ว 
  ปุถ+เณ+ตฺวา   =โปเถตฺวา  โบยแล้ว 



 ๔) ธาตุที่มีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังพยัญชนะต้นธาตุหรือธาตุที่สระต้นธาตุมีเสียงยาวไม่พฤทธิ์สระต้น
ธาตุ แต่ต้องลงปัจจัยหมวดธาตุด้วย (ต่างจากหมวด ภู ธาตุที่ลง อ ปัจจัยเม่ือต้องพฤทธิ์สระต้นธาตุ เมื่อไม่พฤทธิ์
สระก็ไม่ต้องลง อ ปัจจัย) 
  จินฺต+ณย+อิ+ตฺวา  =จินฺตยิตฺวา  คิดแล้ว 

  ตกฺก+ณย+อิ+ตฺวา  =ตกฺกยิตฺวา  ตรึกแล้ว 
  ปาล+ณย+อิ+ตฺวา  =ปาลยิตฺวา  รักษาแล้ว 
 ๕) ธาตุบางตัวไม่พฤทธิ์สระธาตุตามความนิยมของเจ้าของภาษา 

  กถ+ณย+อิ+ตฺวา  =กถยิตฺวา  กล่าวแล้ว 
  คณ+ณย+อิ+ตฺวา  =คณยิตฺวา  นับแล้ว 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การลงและไม่ลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปจัจัย 

รูปสําเร็จของกิริยากิตก์ที่ลงตูนาทิปัจจัย ลง อิ อาคมบ้าง ไม่ต้องลงบ้าง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของธาตุ
และการลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ มีลักษณะที่พอกําหนดได้ดังนี้ 
๑.เง่ือนไขการลง อิ อาคม มี ๓ ประการ คือ 
 ๑) อเนกสระธาตุที่ไม่ลบหรือไม่แปลงท่ีสุดธาตุต้องลง อิ อาคมหลังธาตุหน้าตูนาทิปัจจัย เช่น  
  ครห+อิ+ตฺวา   =ครหิตฺวา   ตําหนิแล้ว 
  ชาคร+อิ+ตฺวา  =ชาคริตฺวา  ต่ืนแล้ว 

๒) เอกสระธาตุที่ทําเป็นเทวภาวะต้องลง อิ อาคมหลังธาตุหน้าตูนาทิปัจจัย 
  ทา>ททา+อิ+ตฺวา =ททิตฺวา  ให้แล้ว, ถวายแล้ว 
  หา>ชหา+อิ+ตฺวา =ชหิตฺวา  ละแล้ว, สละแล้ว 
 ๓) เมื่อลง ย ณุ ณา อุณา นา ณฺหา ณย ปัจจัยประจําหมวดธาตุต้องลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปัจจัย 
  นฺหา+ย+อิ+ตฺวา =นฺหายิตฺวา  อาบแล้ว 

สุ+ณา+อิ+ตฺวา  =สุณิตฺวา  ฟังแล้ว 
  ป+อป+อุณา+อิ+ตฺวา =ปาปุณิตฺวา  บรรลุแล้ว 
  กี+นา+อิ+ตฺวา  =กีณิตฺวา  ซ้ือแล้ว 
  คห+ณฺหา+อิ+ตฺวา =คณฺหิตฺวา  จับแล้ว 

๔) อิ อาคมแปลงเป็น เอ ได้ตามสมควร 

  คห+อิ+ตฺวา  =คเหตฺวา  จับแล้ว 
๒.เง่ือนไขการไม่ลง อิ อาคม มี ๔ ประการ คือ 
 ๑) เอกสระธาตุที่ไม่ได้ลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ ไม่ต้องลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปัจจัย  
  ทา+ตฺวา  =ทตฺวา   ให้แล้ว 
  ชิ+ตฺวา   =ชิตฺวา   ชนะแล้ว 
  สุ+ตฺวา   =สุตฺวา   ฟังแล้ว 

๒) อเนกสระธาตุที่แปลงท่ีสุดธาตุเป็นอย่างอ่ืนแล้วไม่ต้องลง อิ อาคม 

  หน+ตฺวา  =หนฺตฺวา  ฆ่าแล้ว 
  คม+ตฺวา  =คนฺตฺวา  ไปแล้ว 
  มน+ตฺวา  =มนฺตฺวา  รู้แล้ว 
  ขม+ตฺวา  =ขนฺตฺวา  ขุดแล้ว 

๓) อเนกสระธาตุบางตัวเมื่อลบที่สุดธาตุไม่ต้องลง อิ อาคม เช่น  
  กร+ตฺวา  =กตฺวา   ทําแล้ว 
  ภุช+ตฺวา  =ภุตฺวา   กินแล้ว 
  สิจ+ตฺวา  =สิตฺวา   วิดแล้ว, รดแล้ว 



วิธีการประกอบตูนาทิปัจจัยโดยไม่ลงปัจจัยประจาํหมวดธาต ุ
๑.เอกสระธาตุ (บางตัว) ที่เป็นสระ อิ, อุ, เอ ลง ตฺวา ปัจจัยก็สําเร็จเป็นกิริยาได้อย่างง่าย ๆ เช่น 

ชิ+ตฺวา   =ชิตฺวา   ชนะแล้ว 

  นิ+สิ+ตฺวา  =นิสฺสิตฺวา  อาศัยแล้ว 

  อติ+สิ+ตฺวา  =อติสิตฺวา  ล่วงเลยแล้ว 
  เฉ+ตฺวา  =เฉตฺวา  ตัดแล้ว 

  หุ+ตฺวา   =หุตฺวา   เป็นแล้ว 

  สุ+ตฺวา   =สุตฺวา   ฟังแล้ว 

  หา+ตฺวา  =หิตฺวา   ละแล้ว (แปลง อา เป็น อิ) 
 ๒.เอกสระธาตุ (บางธาตุ) ที่เป็นสระ อา ต้องรัสสะ อา เป็น อ แล้วจึงลง ตฺวา ปัจจัย เช่น 

ทา+ตฺวา  =ทตฺวา   ให้แล้ว 
  ญา+ตฺวา  =ญตฺวา   รู้แล้ว 
  ฐา+ตฺวา   =ฐตฺวา   ยืนแล้ว 

  ฆา+ตฺวา  =ฆตฺวา   สูดดมแล้ว 
เฉพาะ นฺหา (อาบ) ธาตุจะรัสสะ อา เป็น อ หรือไม่ก็ได้ 

  นฺหา+ตฺวา  =นฺหาตฺวา, นฺหตฺวา อาบแล้ว 

 ๓.อเนกสระธาตุมี ม, น เป็นที่สุด (บางธาตุ) แปลงเป็น นฺ ไม่ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ 
หน+ตฺวา  =หนฺตฺวา  ฆ่าแล้ว 

  คม+ตฺวา  =คนฺตฺวา  ไปแล้ว 
  มน+ตฺวา  =มนฺตฺวา  รู้แล้ว 
  ขม+ตฺวา  =ขนฺตฺวา  ขุดแล้ว 

๔.อเนกสระธาตุมี จ ช ท ป เป็นที่สุดลบที่สุดธาตุ ไม่ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ เช่น 

  วจ+ตฺวา  =วตฺวา   กล่าวแล้ว  

  สิจ+ตฺวา  =สิตฺวา   วิดแล้ว 

  ภุช+ตฺวา   =ภุตฺวา   กินแล้ว 

  ภุช+ตฺวา  =โภตฺวา  กินแล้ว 

  จช+ตฺวา  =จตฺวา   สละแล้ว 

  ฉิทิ+ตฺวา  =เฉตฺวา  ตัดแล้ว 

  ภิท+ตฺวา  =เภตฺวา  ทําลายแล้ว 

  ป+อป+ตฺวา   =ปตฺวา   ถึงแล้ว   

 ๕.เฉพาะ กร ธาตุ ให้ลงที่สุด ไม่ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุ เช่น 
กร+ตฺวา  =กตฺวา   ทําแล้ว 



ตัวอย่างการประกอบตูนาทิปัจจัยในธาตุ ๘ หมวด 
๑.ธาตุหมวด ภู ธาตุ ลง อ ปัจจัยบ้าง ไม่ลงบ้างเง่ือนไขข้ึนอยู่กับว่ามีการพฤทธิ์สระต้นธาตุหรือไม่ ถ้า

พฤทธิ์ต้องลงปัจจัย เช่น 

  หุ+ตฺวา   =หุตฺวา   เป็นแล้ว 

  ชิ+ตฺวา   =ชิตฺวา   ชนะแล้ว 
หา>หิ+ตฺวา  =หิตฺวา   ละแล้ว 

ภู+อ+อิ+ตฺวา   =ภวิตฺวา  เป็นแล้ว  
  ชิ+อ+อิ+ตฺวา   =เชตฺวา  ชนะแล้ว 
  วิ+จิ+อ+อิ+ตฺวา  =วิเจตฺวา  เลือกแล้ว 
  อุป+อิ+อ+อิ+ตฺวา  =อุเปตฺวา  เข้าถึงแล้ว 
  สํ+อุ+สิ+อ+อิ+ตฺวา  =สมุสฺเสตฺวา  ยกข้ึนแล้ว 
  สี+อ+อิ+ตฺวา  =สยิตฺวา  นอนแล้ว 

  นี+อ+อิ+ตฺวา  =นยิตฺวา  นําไปแล้ว 

จุ+อ+อิ+ตฺวา   =จวิตฺวา  เคล่ือนแล้ว  

  รุ+อ+อิ+ตฺวา  =รวิตฺวา  ร้องแล้ว 

  รุท+อ+อิ+ตฺวา  =โรทิตฺวา  ร้องให้แล้ว 

  อา+กุส+อ+อิ+ตฺวา =อกฺโกสิตฺวา  ด่าแล้ว   

  สิว+อ+อิ+ตฺวา  =เสวิตฺวา  คบแล้ว   

  ป+มุท+อ+อิ+ตฺวา =ปโมทิตฺวา  บันเทิงแล้ว  

  วิ+รุจ+อ+อิ+ตฺวา =วิโรจิตฺวา  รุ่งเรืองแล้ว 

  ติม+อ+อิ+ตฺวา  =เตเมตฺวา  เปียกแล้ว 
  ทา+ตฺวา  =ทตฺวา   ให้แล้ว 

  ธา+ตฺวา  =ธตฺวา   ทรงไว้แล้ว 
ธาตุมี ม เป็นที่สุด ลบที่สุดธาตุบ้าง ไม่ลบบ้าง 

  นม+ตฺวา  =นตฺวา   นอบน้อมแล้ว 

  นม+อิ+ตฺวา  =นมิตฺวา  นอบน้อมแล้ว 

 ธาตุมี ท เป็นที่สุด ลบที่สุดธาตุบ้าง ไม่ลบบ้าง 

  วท+ตฺวา  =วตฺวา   กล่าวแล้ว   
  วท+อิ+ตฺวา  =วทิตฺวา  กล่าวแล้ว 

ธาตุมี ม, น เป็นที่สุด ลบที่สุดธาตุก็ได้ ไม่ลบก็ได้ 

  คม+ตฺวา  =คนฺตฺวา  ไปแล้ว 

  คม+อิ+ตฺวา  =คมิตฺวา  ไปแล้ว 



  หน+ตฺวา  =หนฺตฺวา  ฆ่าแล้ว 

  หน+อิ+ตฺวา  =หนิตฺวา  ฆ่าแล้ว 

  ขน+ตฺวา  =ขนฺตฺวา  ขุดแล้ว 

  ขน+ตฺวา  =ขนิตฺวา  ขุดแล้ว 

 เฉพาะ หน ธาตุในความฆ่า แปลง หน เป็น ฆ ก็ได้ คงรูปก็ได้ 

  หน+อิ+ตฺวา  =หนิตฺวา  ฆ่าแล้ว 
  หน+ตฺวา  =ฆตฺวา   ฆ่าแล้ว 
 อเนกสระธาตุในหมวด ภู ธาตุที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว ให้ลง อิ อาคม หน้า ตฺวา ปัจจัยได้เลย 

  กิลมุ+อิ+ตฺวา  =กิลมิตฺวา  ลําบากแล้ว (เหนื่อย) 
  ครห+อิ+ตฺวา  =ครหิตฺวา  ตําหนิแล้ว 
  วายม+อิ+ตฺวา  =วายมิตฺวา  พยายามแล้ว 

ธาตุที่มีสระ อิ อยู่ที่พยัญชนะท่ีสุดธาตุลงนิคคหิตอาคมกลางธาตุแล้วแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะท่ีสุด
วรรคของพยัญชนะท่ีสุดธาตุนั้น 

ปิลธิ+อิ+ตฺวา  =ปิลนฺธิตฺวา  ประดับแล้ว 

ลฆิ+อิ+ตฺวา  =ลงฆิตฺวา  กระโดดแล้ว 

กติ+อิ+ตฺวา  =กนฺติตฺวา  กรอแล้ว 
 ธาตุที่ทําเทวภาวะก่อนลง ตฺวา ปัจจัย ให้ลง อิ อาคมเสมอ 
  ทา+อิ+ตฺวา  =ททิตฺวา  ให้แล้ว (ทา>ททา) 
  หา+อิ+ตฺวา  =ชหิตฺวา  ละแล้ว (หา>ชหา) 
  ปา+อิ+ตฺวา  =ปิวิตฺวา  ด่ืมแล้ว (ปา>ปิว) 
  ปริ+ธา+อิ+ตฺวา =ปริทหิตฺวา  นุ่งห่มแล้ว (ธา>ทห) 
  ปิ+ธา+อิ+ตฺวา  =ปิทหิตฺวา  ปิดแล้ว (ธา>ทห)  

กม+อิ+ตฺวา  =จงฺกมิตฺวา  จงกรมแล้ว (กกม>จกม) 
  กิต+ฉ+อิ+ตฺวา  =ติกิจฺฉิตฺวา  เยียวยาแล้ว (กิกิต>ติกิต) 
  มาน+ส+อิ+ตฺวา =วีมํสิตฺวา  พิจารณาแล้ว (มามาน>มีมาน>วีมาน>วีมํ) 
 ธาตุที่ต้องแปลงรูปก่อนให้ใช้วิธีเดียวกันกับอาขยาต จากน้ันจึงลง อิ อาคมหน้า ตฺวา ปัจจัย เช่น 
  ทิส+อิ+ตฺวา  =ปสฺสิตฺวา, ทิสฺวา เห็นแล้ว 
  หน+อิ+ตฺวา  =ฆาติตฺวา, วธิตฺวา ฆ่าแล้ว 
  นิ+สท+อิ+ตฺวา  =นิสีทิตฺวา  นั่งแล้ว 
 ธาตุที่มีสระ เอ เป็นที่สุดให้แปลง เอ เป็น อาย ก่อนแล้วลง อิ อาคม หน้า ตฺวา ปัจจัย 
  มิเล+สท+อิ+ตฺวา =มิลายิตฺวา  เห่ียวแล้ว 
  ปเล+อิ+ตฺวา  =ปลายิตฺวา  หนีไปแล้ว 



๒.ธาตุหมวด รุธ ธาตุลงปัจจัยประจําหมวดธาตุและลงนิคคหิตอาคมกลางธาตุแล้วแปลงนิคคหิตเป็น
พยัญชนะท่ีสุดวรรคของพยัญชนะท่ีสุดธาตุก่อนลง ตฺวา ปัจจัย เช่น 

  รุธํ+อ+อิ+ตฺวา  =รุนฺธิตฺวา  ปิดแล้ว 

  มุจํ+อ+อิ+ตฺวา  =มุญฺจิตฺวา  ปล่อยแล้ว 

  ภุชํ+อ+อิ+ตฺวา  =ภุญฺชิตฺวา  กินแล้ว 

  ภิทํ+อ+อิ+ตฺวา  =ภินฺทิตฺวา  ทําลายแล้ว 

  ลิปํ+อ+อิ+ตฺวา  =ลิมฺปิตฺวา  ฉาบแล้ว 

  สิจํ+อ+อิ+ตฺวา  =สิญฺจิตฺวา  รดแล้ว 

ธาตุหมวดน้ีที่มี จ ช เป็นที่สุดให้ลบที่สุดธาตุได้บ้าง 

  ภุช+ตฺวา  =ภุตฺวา   กินแล้ว 

  ภุช+ตฺวา  =โภตฺวา  กินแล้ว 

  สิจ+ตฺวา  =สิตฺวา   รดแล้ว, วิดแล้ว 
๓.ธาตุหมวด ทิวฺ ธาตุต้องลง ย ปัจจัยก่อนเสมอ จากน้ันแปลง ย ปัจจัยกับที่สุดธาตุเป็นอย่างอ่ืน (แปลง

เป็นอย่างอ่ืนในที่นี้หมายถึงแปลงตามหลักการแปลง ย เหมือนในอาขยาต) เช่น 

  ทิว+ย+อิ+ตฺวา  =ทิพฺพิตฺวา  เล่นแล้ว 

  สิว+ย+อิ+ตฺวา  =สิพฺพิตฺวา  เย็บแล้ว 

  พุธ+ย+อิ+ตฺวา  =พุชฺฌิตฺวา  ตรัสรู้แล้ว 

  มุห+ย+อิ+ตฺวา  =มุยฺหิตฺวา  หลงแล้ว 

  มุส+ย+อิ+ตฺวา  =มุสฺสิตฺวา  ลืมแล้ว 

  กุธ+ย+อิ+ตฺวา  =กุชฺฌิตฺวา  โกรธแล้ว 

  ตป+ย+อิ+ตฺวา  =ตปฺปิตฺวา  เดือดร้อนแล้ว 

  มท+ย+อิ+ตฺวา  =มชฺชิตฺวา  เมาแล้ว 

  กุป+ย+อิ+ตฺวา  =กุปฺปิตฺวา  โกรธแล้ว 

  นต+ย+อิ+ตฺวา  =นจฺจิตฺวา  ฟ้อนแล้ว 

  ตุส+ย+อิ+ตฺวา  =ตุสฺสิตฺวา  ยินดีแล้ว 

  กิลิส+ย+อิ+ตฺวา =กิลิสฺสิตฺวา  เศร้าหมองแล้ว 

  ทิป+ย+อิ+ตฺวา  =ทิปฺปิตฺวา  รุ่งเรืองแล้ว 

เฉพาะ ทา ธาตุมี่มี อา อุปสัคเป็นบทหน้าให้แปลง อา ที่ ทา เป็น อิ เช่น 
  สํ+อา+ทา+ยิ+ตฺวา =สมาทิยิตฺวา  สมาทานแล้ว 

เฉพาะ ชน ธาตุให้แปลงท่ีสุดธาตุ (น) เป็น อา แล้วลง ย ปัจจัยและ อิ อาคมหน้า ตฺวา เช่น 

  ชน>ชา+ย+อิ+ตฺวา =ชายิตฺวา  เกิดแล้ว 

  วิ+ชน>ชา+ย+อิ+ตฺวา =วิชายิตฺวา  คลอดแล้ว 



เอกสระธาตุที่ลงท้ายด้วยสระ อา อิ อี คง ย ไว ้

  ขี+ย+อิ+ตฺวา  =ขียิตฺวา  ส้ินไปแล้ว 

  ขา+ย+อิ+ตฺวา  =ขายิตฺวา  ปรากฏแล้ว, เคี้ยวแล้ว 

  นฺหา+ตฺวา  =นฺหาตฺวา  อาบแล้ว (นฺหา ธาตุไม่ลง ย ปัจจัยก็มี) 
  นฺหา+ย+อิ+ตฺวา =นฺหายิตฺวา  อาบแล้ว 

  โอ+หา>หิ+ย+อิ+ตฺวา =โอหิยิตฺวา  ล้าแล้ว 

  ป+ญา+ย+อิ+ตฺวา =ปญฺญายิตฺวา  ปรากฏทั่วแล้ว 

  นิ+ลี+ย+อิ+ตฺวา =นิลียิตฺวา   หลีกเร้นแล้ว 

  นิ+วา+ย+อิ+ตฺวา =นิพฺพายิตฺวา  ปรินิพพานแล้ว 

  ฆา+ย+อิ+ตฺวา  =ฆายิตฺวา  สูดดมแล้ว 

  อนฺตร+ธา+ย+อ+ิตฺวา =อนฺตรธายิตฺวา  หายไปแล้ว 

  ปร+ิหา+ย+อ+ิตฺวา =ปรหิายติวฺา  เสือ่มแลว้ 
  คา+ย+อิ+ตฺวา  =คายิตฺวา  ขับร้องแล้ว 

  สา+ย+อิ+ตฺวา  =สายติวฺา  ชมิแลว้ 
ธาตุหมวดน้ีที่มี จ ท เป็นที่สุดให้ลบที่สุดธาตุบ้างก็ได้ 

  ฉิท+ตฺวา  =เฉตฺวา  ขาดแล้ว 

  ภิท+ตฺวา  =เภตฺวา  แตกแล้ว 

  มุจ+ตฺวา  =มุตฺวา   พ้นแล้ว 

๔.ธาตุหมวด สุ ธาตุลงปัจจัยประจําหมวดธาตุบ้าง ไม่ลงบ้าง ถ้าลงปัจจัยประจําหมวดธาตุต้องลง อิ 
อาคมหน้า ตฺวา ปัจจัยด้วย เช่น 

  สุ+ณา+อิ+ตฺวา  =สุณิตฺวา  ฟังแล้ว 

  สุ+ตฺวา   =สุตฺวา   ฟังแล้ว 

  วุ+ณา+อิ+ตฺวา  =วุณิตฺวา  ร้อยแล้ว 

  สิ+ณา+อิ+ตฺวา  =สิณิตฺวา  ผูกแล้ว 

  ป+หิ+ณา+อิ+ตฺวา =ปหิณิตฺวา  ส่งไปแล้ว 

  สกฺก+อุณา+อิ+ตฺวา =สกฺกุณิตฺวา    อาจแล้ว 

  อา+วุ+ณา+อิ+ตฺวา =อาวุณิตฺวา  ร้อยแล้ว   

ปริ+ย+อป+อุณา+อิ+ตฺวา =ปริยาปุณิตฺวา   เรียนแล้ว 

  อภิ+สมฺภุ+อุณา+อิ+ตฺวา =อภิสมฺภุณิตฺวา บรรลุแล้ว 

  ป+อป+อุณา+อิ+ตฺวา =ปาปุณิตฺวา   บรรลุแล้ว 

  สํ+ป+อป+อุณา+อิ+ตฺวา =สมฺปาปุณิตฺวา   บรรลุแล้ว 



๕.ธาตุหมวด กี ธาตุลงปัจจัยประจําหมวดธาตุบ้าง ไม่ลงบ้าง ถ้าลงปัจจัยประจําหมวดธาตุต้องลง อิ 
อาคมหน้า ตฺวา ปัจจัยด้วย เช่น 

  กี+นา+อิ+ตฺวา  =กีนิตฺวา  ซ้ือแล้ว 

  วิ+กี+นา+อิ+ตฺวา =วิกฺกีนิตฺวา  ขายแล้ว 

  ชิ+นา+อิ+ตฺวา  =ชินิตฺวา  ชนะแล้ว 

  ปรา+ชิ+นา+อิ+ตฺวา =ชินิตฺวา  แพ้แล้ว 

  ชิ+ตฺวา   =ชิตฺวา   ชนะแล้ว 

  วิ+ชิ+นา+อิ+ตฺวา =วิชินิตฺวา  ชนะวิเศษแล้ว 

ธุ+นา+อิ+ตฺวา  =ธุนิตฺวา  กําจัดแล้ว 

  จิ+นา+อิ+ตฺวา  =จินิตฺวา  ส่ังสมแล้ว 

  ลุ+นา+อิ+ตฺวา  =ลุนิตฺวา  ตัดแล้ว 

  ญา+นา+อิ+ตฺวา =ชานิตฺวา  รู้แล้ว 

  ญา+ตฺวา  =ญตฺวา   รู้แล้ว 

  โอ+ผุ>ปุ+นา+อิ+ตฺวา =โอปุนิตฺวา  โปรยแล้ว 

  โอ+ผุ+นา+อิ+ตฺวา =โอผุนิตฺวา  ฝัดแล้ว 

  นิ+ถุ+นา+อิ+ตฺวา =นิตฺถุนิตฺวา  ทอดถอนแล้ว 

  อนุ+ถุ+นา+อิ+ตฺวา =อภิตฺถุนิตฺวา  สะอ้ืนแล้ว 

  อภิ+ถุ+นา+อิ+ตฺวา =อภิตฺถุนิตฺวา  ชมเชยแล้ว 

  นิ+มา>มิ+นา+อิ+ตฺวา =นิมฺมินิตฺวา  เนรมิตแล้ว 

  มา>มิ+นา+อิ+ตฺวา =มินิตฺวา  นับแล้ว 

  วิ+นิ+ฉิ+นา+อิ+ตฺวา =วินิจฺฉินิตฺวา  วินิจฉัยแล้ว 

นิ+ฉิ+นา+อิ+ตฺวา =นิจฺฉินิตฺวา  ติดสินแล้ว 

๖.ธาตุหมวด คหฺ ธาตุจะลงปัจจัยประจําหมวดธาตุก็ได้ ไม่ลงก็ได้ ถ้าลง ณฺหา ปัจจัยต้องลบ ห ที่ คห 
ธาตุทิ้งเสีย แล้วลง อิ อาคมหน้า ตฺวา ปัจจัย เช่น 

  คห+ณฺหา+อิ+ตฺวา =คณฺหิตฺวา  ถือเอาแล้ว 

  คห+อิ>เอ+ตฺวา  =คเหตฺวา  ถือเอาแล้ว 

  นิ+คห+อิ+ตฺวา  =นิคฺคหิตฺวา  ข่มแล้ว 

  ปริ+คห+อิ+ตฺวา =ปริคฺคหิตฺวา  กําหนดแล้ว 

  สํ+คห+อิ+ตฺวา  =สงฺคหิตฺวา  สงเคราะห์แล้ว 

  อนุ+คห+อิ+ตฺวา =อนุคฺคหิตฺวา  อนุเคราะห์แล้ว 

  อุ+คห+อิ+ตฺวา  =อุคฺคหิตฺวา  เรียนแล้ว 

  ป+คห+อิ+ตฺวา  =ปคฺคเหตฺวา  ยกย่องแล้ว 



๗.ธาตุหมวด ตน ธาตุไม่ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุก่อนลง ตฺวา ปัจจัย เช่น 

  ตน+อิ+ตฺวา  =ตนิตฺวา  แผ่ไปแล้ว 

  กร+อิ+ตฺวา  =กริตฺวา, กตฺวา  ทําแล้ว 

  สกฺก+อิ+ตฺวา  =สกฺกิตฺวา  อาจแล้ว 

  ชาคร+อิ+ตฺวา  =ชาคริตฺวา  ต่ืนแล้ว 

๘.ธาตุหมวด จุร ธาตุต้องลง เณ ณย ปัจจัยก่อนลง ตฺวา ปัจจัยเสมอ เฉพาะ ณย ปัจจัยต้องลง อิ อาคม
ด้วย ส่วน เณ ปัจจัยไม่ต้องลง อิ อาคม ถ้าสระต้นธาตุมีเสียงส้ันให้พฤทธิ์สระต้นธาตุเหมือนกับอาขยาต เช่น 

 อเนกสระธาตทุีข่ ึ้นตน้ดว้ยสระ อ ุพฤทธิ์ อุ เป็น โอ 
ฆุส+ณย+อิ+ตฺวา =โฆสยิตฺวา  ประกาศแล้ว 

  จุร+เณ+ตฺวา  =โจเรตฺวา  ลักแล้ว 
คุป+เณ+ตฺวา  =โคเปตฺวา  รักษาแล้ว 
รุป+เณ+ตฺวา  =โรเปตฺวา  ปลูกแล้ว 
จุท+เณ+ตฺวา  =โจเทตฺวา  ท้วงแล้ว 
ปุส+เณ+ตฺวา  =โปเสตฺวา  เล้ียงแล้ว 
ปุถ+เณ+ตฺวา  =โปเถตฺวา  โบยแล้ว 
อุ+ยุช+เณ+ตฺวา =อุยฺโยเชตฺวา  ส่งไปแล้ว 
อา+รุจ+เณ+ตฺวา =อาโรเจตฺวา  กราบทูลแล้ว, บอกแล้ว 
รุช+เณ+ติ  =โรเชตฺวา  เสียดแทงแล้ว 

อเนกสระธาตทุีข่ ึ้นตน้ดว้ยสระ 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  ส่งไปแลว้ 
ปห+ณย+อ+ิตวฺา =ปาหยติวฺา  ส่งไปแลว้ 
ฉท+เณ+ตวฺา  =ฉาเทตวฺา  มงุบงัแลว้ 
ฉท+ณย+อ+ิตวฺา =ฉาทยติวฺา  มงุบงัแลว้ 
สท+เณ+ตวฺา  =สาเทตวฺา  ยนิดแีลว้ 
สท+ณย+อ+ิตวฺา =สาทยติวฺา  ยนิดแีลว้ 
ป+ญป+เณ+ตวฺา =ปญฺญาเปตวฺา  บญัญตัแิลว้, ปูแลว้ 
ป+ญป+ณย+อ+ิตวฺา   =ปญฺญาปยติวฺา  บญัญตัแิลว้, ปูแลว้ 
ธร+เณ+ตวฺา  =ธาเรตวฺา  ทรงไวแ้ลว้ 
ธร+ณย+อ+ิตวฺา  =ธารยติวฺา  ทรงไวแ้ลว้ 



วจ+เณ+ตวฺา  =วาเจตวฺา  บอกแลว้ 
วจ+ณย+อ+ิตวฺา  =วาจยติวฺา  บอกแลว้ 
น+ิวส+เณ+ตวฺา  =นวิาเสตวฺา  นุ่งแลว้ 
น+ิวส+ณย+อ+ิตวฺา =นวิาสยติวฺา  นุ่งแลว้ 
วร+เณ+ตวฺา  =วาเรตวฺา  หา้มแลว้ 
วร+ณย+อ+ิตวฺา  =วารยติวฺา  หา้มแลว้ 
กม+ุเณ+ตวฺา  =กาเมตวฺา  ใคร่แลว้ 
กม+ุณย+อ+ิตวฺา =กามยติวฺา  ใคร่แลว้ 

อเนกสระธาตทุีข่ ึ้นตน้ดว้ยสระ อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ 
  ทิส+ณย+อิ+ตฺวา =เทเสตฺวา  แสดงแล้ว (แสดงส่ิงที่เป็นนามธรรม) 
     =ทสฺเสตฺวา  แสดงแล้ว (แสดงส่ิงที่เป็นรูปธรรม) 
  ปิส+ณย+อิ+ตฺวา =เปสยิตฺวา  ส่งไปแล้ว 

  ป+วิท+เณ+ตฺวา =ปเวเทตฺวา  ประกาศแล้ว, แสดงแล้ว 
 ธาตุที่มีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังพยัญชนะต้นธาตุให้ลง ตฺวา ปัจจัยได้เลยไม่ต้องพฤทธิ์ 
  มนฺต+เณ+ตฺวา  =มนฺเตตฺวา  ปรึกษาแล้ว 

  สํ+ลกฺข+เณ+ตฺวา =สลฺลกฺเขตฺวา  กําหนดแล้ว 

  จินฺต+เณ+ตฺวา  =จินฺเตตฺวา  คิดแล้ว 

  ฉฑฺฑ+เณ+ตฺวา  =ฉฑฺเฑตฺวา  ทิ้งแล้ว 

  ปริ+วชฺช+เณ+ตฺวา =ปริวชฺเชตฺวา  เว้นแล้ว 

ปริ+วชฺช+ณย+ตฺวา =ปริวชฺชยิตฺวา  เว้นแล้ว 

ตชฺช+เณ+ตฺวา  =ตชฺเชตฺวา  คุกคามแล้ว 

ตชฺช+ณย+อิ+ตฺวา =ตชฺชยิตฺวา  คุกคามแล้ว 

สชฺช+เณ+ตฺวา  =สชฺเชตฺวา  ตระเตรียมแล้ว 

สชฺช+ณย+อิ+ตฺวา =สชฺชยิตฺวา  ตระเตรียมแล้ว 

มชฺช+เณ+ตฺวา  =สมฺมชฺเชตฺวา  กวาดแล้ว 

สํ+มชฺช+ณย+อิ+ตฺวา =สมฺมชฺชยิตฺวา  กวาดแล้ว 

วฑฺฒ+เณ+ตฺวา  =วฑฺเฒตฺวา  เจริญแล้ว 

วฑฺฒ+ณย+อิ+ตฺวา =วฑฺฒยิตฺวา  เจริญแล้ว 

วณฺณ+เณ+ตฺวา =วณฺเณตฺวา  สรรเสริญแล้ว 

วณฺณ+ณย+อิ+ตฺวา =วณฺณยิตฺวา  สรรเสริญแล้ว 

ตกฺก+ณย+อิ+ตฺวา =ตกฺกยิตฺวา  ตรึกแล้ว 

ปริ+กิตฺต+เณ+ตฺวา =ปริกิตฺเตตฺวา  สรรเสริแล้ว  



ธาตุที่มีสระต้นธาตุเป็นเสียงยาวให้ลง ตฺวา ปัจจัยได้เลยไม่ต้องพฤทธิ์ 
ปาล+ณย+อิ+ตฺวา =ปาลยิตฺวา  รักษาแล้ว 
ภาช+เณ+ตฺวา  =ภาเชตฺวา  แบ่งแล้ว 
มาน+เณ+ตฺวา  =มาเนตฺวา  นับถือแล้ว 
มาป+เณ+ตฺวา  =มาเปตฺวา  สร้างแล้ว 
ปีฬ+เณ+ตฺวา  =ปีเฬตฺวา  บีบแล้ว 
ปูช+ณย+อิ+ตฺวา =ปูชยิตฺวา  บูชาแล้ว 
สูจ+เณ+ตฺวา  =สูเจตฺวา  บ่งแล้ว, ชี้แล้ว 
กูฏ+เณ+ตฺวา  =กูเฏตฺวา  โกงแล้ว 
สูท+เณ+ตฺวา  =สูเทตฺวา  ราดแล้ว, ปรุงแล้ว 
เถน+เณ+ตฺวา  =เถเนตฺวา  ขโมยแล้ว 
โถม+เณ+ตฺวา  =โถเมตฺวา  ชมเชยแล้ว 
โอ+โลก+เณ+ตฺวา =โอโลเกตฺวา  แลดูแล้ว 
วิ+โอ+โลก+เณ+ตฺวา =โวโลเกตฺวา  ตรวจดูแล้ว 
นิ+มีล+เณ+ตฺวา =นิมฺมีเลตฺวา  หลับตาแล้ว 
อุ+มีล+เณ+ตฺวา =อุมฺมีเลตฺวา  ลืมตาแล้ว 

 ธาตุที่มีสระ อิ อยู่ที่พยัญชนะท่ีสุดธาตุให้ลงนิคคหิตอาคมกลางธาตุแล้วแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะ
ที่สุดวรรคของพยัญชนะท่ีสุดธาตุนั้น 
  อุ+ปฑิ+เณ+ตฺวา =อุปฺผณฺเฑตฺวา  เยาะเย้ยแล้ว 

มฑิ+เณ+ตฺวา  =มณฺเฑตฺวา  ประดับแล้ว 

กปิ+เณ+ตฺวา  =กมฺเปตฺวา  หวั่นไหวแล้ว 

ปร+ิพธุ+ิเณ+ตวฺา =ปลพินฺุเธตวฺา  กงัวลแลว้, เบยีดเบยีนแลว้, กีดกันแล้ว 
ขุสิ+เณ+ตฺวา  =ขํุเสตฺวา  ด่าแล้ว 

วภิ+เณ+ตฺวา  =วมฺเภตฺวา  ตวาดแล้ว 

ธาตุที่ไม่ต้องพฤทธิ์สระต้นธาตุแม้สระต้นธาตุจะเป็นรัสสะไม่มีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังก็ตาม 

  ฐป+ณย+อิ+ตฺวา =ฐเปตฺวา  ต้ังไว้แล้ว, วางไว้แล้ว 
  ทม+ณย+อิ+ตฺวา =ทเมตฺวา  ฝึกแล้ว 
  ถก+เณ+ตฺวา  =ถเกตฺวา  ถากแล้ว, ปิดแล้ว 
  ฆฏ+เณ+ตฺวา  =ฆเฏตฺวา  พยายามแล้ว, สืบต่อแล้ว 
 

 
 

 



หลักการประกอบตูนาทิปจัจัยเป็นกัมมวาจก 

๑.การประกอบตูนาทิปัจจัยเป็นกัมมวาจก 

 กัมมวาจกเป็นกิริยาที่บ่งว่าประธานถูกกระทําไม่ได้เป็นผู้กระทําเอง ตูนาทิปัจจัยที่เป็นกัมมวาจกจะ
แตกต่างจากกัมมวาจกที่เป็นอาขยาตเล็กน้อย คือในหนึ่งประโยคอาการท่ีประธานถูกกระทํานั้นเป็นการถูก
กระทําที่เกิดข้ึนในระหว่างเท่านั้นหลังจากนั้นประธานสามารถกระทําหรือใช้ให้คนอ่ืนกระทํากิริยาอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปได้อีกโดยไม่ต้องเริ่มประโยคใหม่  

ส่วนกัมมวาจกที่เป็นอาขยาตเมื่อประธานถูกกระทําแล้วเหตุการณ์ก็ส้ินสุดอยู่เพียงแค่นั้น เมื่อประธาน
จะกระทํากิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจะต้องเริ่มประโยคใหม่เท่านั้น เพราะกิริยาอาขยาตเป็นกิริยาใหญ่ใน
ประโยคใช้เพ่ือแสดงการจบเน้ือความในแต่ละประโยค เช่น 

ตสฺมึ ขเณ เอโก กาโก อากาเสน คจฺฉนฺโต ตตฺถ คีวํ ปเวเสตฺวา ติณวลฺลิปลิเวฐิโต (อคฺคินา) ฌายิตฺวา 
คามมชฺเฌ ปติ. 

ในขณะน้ัน อ.กา ตัวหน่ึง บินมาอยู่ โดยอากาศ ยังคอ ให้เข้าไปแล้ว ในเกลียวแห่งหญ้านั้น อันเกลียว
แห่งหญ้าพันแล้ว อันไฟไหม้แล้ว ตกแล้ว ในท่ามกลางแห่งหมู่บ้าน. 

อถสฺสา (ทหรภิกฺขุนียา) อนฺโต ราโค อุปฺปนฺโน, สา (ทหรภิกฺขุนี) เตเนว  ฌายิตฺวา กาลมกาสิ. 
ครั้งนั้น อ.ความกําหนัด เกิดข้ึนแล้ว ในภายใน ของภิกษุณีสาวน้ัน, อ.ภิกษุณีสาว นั้น อันความกําหนัด 

นั้นนั่นเทียว ไหม้แล้ว ได้กระทําแล้ว ซ่ึงกาละ ฯ 

ทหโร...อนฺโต อุฏฺฐิเตน ราคคฺคินา ฑยฺหิตฺวา ชีวิตกฺขยํ ปาปุณิ. 
อ.ชายหนุ่ม อันไฟคือความกําหนัด อันต้ังข้ึนแล้ว ในภายใน ไหม้แล้ว ถึงแล้ว ซ่ึงความส้ินไปแห่งชีวิต. 

การประกอบตูนาทิปัจจัยเป็นกัมมวาจกมีหลักการ ๖ อย่าง ดังนี ้
 ๑) ธาตุที่นํามาประกอบต้องเป็นสกัมมธาตุเท่านั้น 

 ๒) ต้องลง ย ปัจจัยในกัมมวาจกก่อนลงตูนาทิปัจจัย 

 ๓) ย ปัจจัยที่ลงแล้วคงรูปก็มี แปลงกับที่สุดธาตุก็มีข้ึนอยู่กับลักษณะของธาตุ 

 ๔) ลง อิ อาคมหน้าตูนาทิปัจจัย 
๕) ใช้เป็นกิริยาในระหว่างเท่านั้น 

๖) เวลาแปลให้แปลบทอนภิหิตกัตตาก่อนกิริยา ว่า อัน...แล้ว ถ้าบทอนภิหิตกัตตาไม่มีให้เติมเข้ามา 
๒.ตัวอย่างตูนาทิปัจจัยท่ีเป็นกัมมวาจก 

ตูนาทิปัจจัยท่ีเป็นกัมมวาจกมีใช้ไม่มาก กรณีที่ประสงค์จะใช้กัมมวาจกมักใช้ ต ปัจจัยแทนโดยมาก ที่
ปรากฏในปกรณ์บาลีทั้งหลายมีดังนี ้
 ฌา+ย+อิ+ตฺวา  =[อคฺคินา] ฌายิตฺวา อันไฟ ไหม้แล้ว   

 ปจ+ย+อิ+ตฺวา  =[อคฺคินา] ปจฺจิตฺวา อันไฟ ไหม้แล้ว   

 ทห+ย+อิ+ตฺวา  =[อคฺคินา] ฑยฺหิตฺวา อันไฟ ไหม้แล้ว  
 พธฺ+ย+อิ+ตฺวา  =[ตณฺหาย] พชฺฌิตฺวา อันตัณหา มัดแล้ว  


