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ความหมายของตทัธติ
☺ตทัธิต เป็นหลกัไวยากรณ์อย่างหนึ่งใชส้าํหรบัย่อบทใหน้้อยลง 
โดยการลบคําหลกัทิ้ งไป เหลือไวแ้ต่คําขยาย แลว้ใชป้จัจยัแทน
คําหลกัที่ถูกลบทิ้ งไปนั้น เวลาแปลใหแ้ปลปจัจยัเป็น (แทน) 
คาํหลกั แลว้แปลบทที่เหลอือยู่เป็นคาํขยาย

☺สรุปว่า ตทัธิตคือปจัจยัหมู่หนึ่งใชแ้ทนศพัทท์ี่ถูกลบไปเพื่อย่อ
คาํพดูใหส้ ัน้ลง แทนที่ศพัทใ์ดมกัเรยีกชื่อตทัธิตตามศพัทท์ี่ลบไป
นั้น เช่นเรียกว่าโคตตตทัธิตเพราะใชป้จัจยัแทน คําว่า โคตฺต, 
เรยีกว่าตรตัยาทติทัธติเพราะใชป้จัจยัแทนคาํว่า ตรต ิเป็นตน้



วเิคราะหค์าํว่า ตทัธติ
คําว่า “ตทฺธิต” มาจาก ต + หิต แปลง ห เป็น ธ ลง ทฺ พยญัชนะ

สงัโยค สาํเรจ็เป็น ตทธฺิต แปลตามอกัษรว่า ปจัจยัที่เกื้อกูลแกเ่นื้อความ 
มีรูปวเิคราะว่า ตสฺส หติา =ตทธฺติา, ตสฺส หติ ํ =ตทธฺติํ
แปลว่า ปจัจยัท ัง้หลายที่เกื้อกูลแกเ่นื้อความนั้น เรยีกว่า ตทัธติ
คาํว่า “หติ แปลว่า เกื้อกูล, เป็นประโยชน”์ มีนยั ๒ ประการ คอื
๑)หมายถงึ ปจัจยัท ัง้หลายที่ใชแ้ทนคาํหลกัที่ถกูลบทิ้งไป
๒)หมายถงึ คาํหลกัที่ถูกแทนที่ดว้ยปจัจยันั้นอาจมีหลายความหมาย

กไ็ด ้แต่ตอ้งมีเนื้อความเกื้อกูลเขา้กนัไดก้บัคาํขยายที่เหลอือยู่



เพือ่ซอ้มความเขา้ใจกอ่นเริ่มเรยีนตทัธติใหพ้จิารณาขอ้ความต่อไปนี้
☺ ราชคเห ชาโต แปลว่า เกดิแลว้ ในเมืองราชคฤห์

=เป็นเนื้อความธรรมดา ใชน้ามนามขยายกริยิากติก ์
ราชคเห เป็นคาํขยาย ชาโต เป็นคาํหลกั

☺ ราชคหชาโต แปลว่า ผูเ้กดิแลว้ในเมืองราชคฤห์
=เป็นสมาส (ย่อคาํขยายเขา้กบัคาํหลกัโดยลบวภิตัตทิิ้ ง)

☺ ราชคหโิก ผูเ้กดิแลว้ในเมืองราชคฤห์
=เป็นตทัธติ (ย่อคาํขยายเขา้กบัปจัจยัโดยลบคาํหลกัทิ้ ง)
ลบ “ชาโต” ทิ้งแลว้แทนที่ดว้ย “ณิก” ปจัจยั



คาํว่า “อญชฺลกีรณีโย” เป็นตทัธติ
☺ อญชฺลกีรณีโย แปลว่า ผูค้วรแกก่ารกระทาํซึ่งอญัชล ี(การไหว)้
☺ มาจาก อญชฺลกีรณ + อยี ปจัจยัในฐานตทัธติ
อยี ปจัจยัแทนเนื้อความว่า “ควร” เวลาตัง้วิเคราะหใ์ชค้ําว่า “ฐานํ, 
อรหติ” เป็นคําหลกั เอาคําว่า “อญฺชลีกรณ” เป็นคําขยายลงทุติยา
วภิตัต ิหรอืจตตุถวีภิตัตกิไ็ด ้

☺ วเิคราะหว์่า อญชฺลกีรณสฺส อรหตตี ิ =อญชฺลกีรณีโย
แปลว่า ชนใด ย่อมควร แก่การทําซึ่งอญัชลี เหตุนั้น ชนนั้น ชื่อว่า 
อญัชลกีรณียะ (ผูค้วรแกก่ารทาํอญัชล)ี



คาํว่า “มโนมยา” เป็นตทัธติ
☺ มโนมยา แปลว่า สาํเรจ็แลว้จากใจ, สาํเรจ็แลว้ดว้ยใจ
☺ มาจาก มน + มย ปจัจยัในปกตติทัธติ
มย ปจัจยัแทนเนื้อความว่า “สาํเรจ็แลว้, ทาํแลว้” เวลาตัง้วเิคราะหใ์ช้
คําว่า “วิการ, ปกต, นิปผฺนฺน” เป็นคําหลกั ลงปฐมาวิภตัติ เอาคําว่า 
“มน” เป็นคาํขยายลงปญัจมีวภิตัต ิตตยิาวภิตัต ิจตตุถวีภิตัตกิไ็ด ้

☺ วเิคราะหว์่า มนสา นิปผฺนฺนา  =มโนมยา (ธมมฺา)
แปลว่า ธรรมทัง้หลาย สําเร็จแลว้ จากใจ (ดว้ยใจ) ชื่อว่ามโนมยั, 
มโนมยะ (สาํเรจ็แลว้ดว้ยใจ)



คาํว่า “สามเณโร” เป็นตทัธติ
☺ สามเณโร แปลว่า เชื้อสายของสมณะ (ผูส้งบ)
☺ มาจาก สมณ + เณร ปจัจยัในโคตตตทัธติ
เณร ปจัจยัแทนเนื้อความว่า “เชื้อสาย, เหล่ากอ, ทายาท” เวลาตัง้
วเิคราะหใ์ชค้าํว่า โคตฺต,ํ อปจฺจ เป็นคาํหลกั ลงปฐมาวภิตัต ิเอาคาํว่า 
สมณ เป็นคาํขยายลงฉฏัฐวีภิตัติ

☺ วเิคราะหว์่า สมณสฺส โคตตฺ ํ =สามเณโร
แปลว่า อ.เหลา่กอ ของสมณะ ชื่อว่าสามเณร
บทสาํเรจ็แปลง อ ที่ ส เป็น อา ดว้ยอาํนาจปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ



คาํว่า “สามญญฺ”ํ เป็นตทัธติ
☺ สามญญฺ ํแปลว่า ความเป็นแหง่สมณะ
☺ มาจาก สมณ + ณฺย ปจัจยัในภาวตทัธติ
ณฺย ปจัจยัแทนเนื้อความว่า “ความเป็น” เวลาตัง้วิเคราะหใ์ชค้ําว่า 
“ภาโว” เป็นคาํหลกั ลงปฐมาวภิตัต ิเอาคาํว่า “สมณ” เป็นคาํขยายลง
ฉฏัฐวีภิตัติ

☺ วเิคราะหว์่า สมณสฺส ภาโว  =สามญญฺํ
แปลว่า อ.ความเป็นแหง่สมณะ ชื่อว่าสามญัญะ
บทสาํเรจ็แปลง ณ กบั ย เป็น ญญฺ แลว้พฤทธิ์ อ ที่ ส เป็น อา



ตทัธติ ต่างจาก สมาส
☺ตทัธติ กบั สมาส ต่างกนัดงันี้คอื :- 
☺สมาส คือการย่อบทหลาย ๆ บทเขา้ดว้ยกนั โดยวิธีลบวิภตัติของ
ศพัทห์นา้บา้ง ไม่ลบบา้ง เพื่อป้องกนัความรุงรงัของวภิตัติและบทซึ่ง
ไม่จาํเป็นในระหว่างศพัทท์ ัง้ ๒ เสยี สมาสจงึมี ๒ ลกัษณะ คอื
☺สมาสที่ลบวภิตัตขิองศพัทห์นา้ เรยีกว่า ลตุตสมาส
☺สมาสที่ไม่ลบวภิตัตขิองศพัทห์นา้ เรยีกว่า อลตุตสมาส

☺สรุปความว่า สมาสคอืการย่อบทหลาย ๆ บทเขา้ดว้ยโดยการลบวภิตัติ
ของคาํขยาย แลว้นําคาํขยายกบัคาํหลกัมาเขียนตดิกนั



☺ตทัธิต ใชส้ําหรบัลบศพัทใ์หส้ ัน้ลง ถา้มี ๒ ศพัทห์รือมากกว่านั้น 
ตอ้งลบศพัทห์ลงัทิ้ งแลว้ลงปจัจยัแทนไว ้แต่ยงัแปลไดค้วามเท่าเดิม

☺ธมฺเม ปติฏฺฐิโต แปลว่า “ดํารงอยู่แลว้ในธรรม” ดว้ยวิธีการ
ของตทัธิตใหล้บ “ปติฏฺฐิโต” ทิ้ งแลว้ลง “ณิก” ปจัจยัแทนโดย
วางไวห้ลงั “ธมมฺ” กลายเป็น “ธมมฺิโก” แปลว่า “ดํารงอยู่แลว้ใน
ธรรม” (ณิก ปจัจยัอาจแทนคําอื่นก็ไดท้ี่มีความหมายใกลเ้คียง
กบั ปตฏิฐฺโิต แต่ตอ้งมีเนื้อความเกื้อกูลกบัคาํว่า ธมมฺ)

☺ดว้ยวิธีการของตทัธิตนี้ เท่ากบัว่าไดท้อนศพัทใ์หน้้อยลง แต่
เนื้อความยงัคงเดิม



☺คาํว่า “ธมเฺม ปตฏิฐฺโิต” นี้ ถา้ใชว้ธิีการแบบสมาส กล็บแต่วภิตัตขิอง
ศพัทห์น้า คือลบ สฺมึ วิภตัติที่ลงหลงั ธมฺม แลว้สมาสกบั ปติฏฺฐิโต 
กลายเป็น ธมมฺปตฏิฐฺโิต เท่านั้น. 

☺จะเห็นไดว้่า ทั้ง “ธมฺมิโก” ทั้ง “ธมฺมปติฏฺฐิโต” ลว้นแต่แปลว่า 
“ดาํรงอยู่แลว้ในธรรม” เหมือนกนั แต่ต่างกนัที่วธิใีนการสรา้งคาํ

☺สรุปว่า สมาสย่อบทหลายบทเขา้ดว้ยกนัโดยการลบวิภตัติของ
ศพัทห์น้า ตทัธิตตดัศพัทห์ลงัทิ้ งไปเหลือไวแ้ต่ศพัทห์น้า สมาส
ไม่มีปจัจยั แต่ตทัธิตมีปจัจยั...นี่คือความแตกต่างระหว่างสมาส
กบัตทัธติ



หลกัในการแบ่งกลุม่ตทัธติ
☺ตทัธติ นั้นโดยย่อแบ่งเป็น ๓ อย่าง คอื 

๑)สามญัญตทัธติ ๒)ภาวตทัธติ
๓)อพัยยตทัธติ

☺ตทัธติท ัง้ ๓ อย่างนี้มีลกัษณะที่แตกต่างกนัดงันี้ คอื
๑)สามญัญตทัธติใชป้จัจยัแทนศพัทไ์ดท้ ัว่ไปไม่จาํกดั 
๒)ภาวตทัธติ ใชป้จัจยัแทนไดเ้ฉพาะ ภาว ศพัทอ์ย่างเดียว
๓)อพัยยตทัธติ ใชป้จัจยัลงหลงัสพัพนาม ใชแ้จกดว้ยวภิตัตนิาม

ไม่ได ้ใชเ้ป็นบทขยายกริยิาเรยีกว่ากริยิาวเิสสนะ



อธบิายลกัษณะของ “สามญัญตทัธติ”
สามญัญตทัธิต มาจากคําว่า “สามญัญ + ตทัธิต” สามญัญ แปลว่า

ท ัว่ไปไม่จาํกดั รวมกบัคาํว่า ตทัธิต แปลว่า ตทัธิตที่ลงปจัจยัแทนศพัท์
ท ัว่ไปไม่ไดจ้าํกดัประเภท แบ่งเป็น ๔ กลุม่ใหญ่ ๆ คอื

๑.สามญัญตทัธติที่ใชป้จัจยัแทนนามนามเท่านั้นมี ๔ ตทัธติ คอื
๑)โคตตตทัธติ แทนคาํว่า โคตตฺ, อปจฺจ, ปตุตฺ
๒)สมหุตทัธติ แทนคาํว่า สมหุ, คณ, สงฺฆ
๓)วภิาคตทัธติ แทนคาํว่า วภิาค
๔)สงัขยาตทัธติ แทนคาํว่า ปรมิาณ (หลงัสงัขยา)



๒.สามญัญตทัธติที่ใชป้จัจยัแทนคณุนามเท่านั้นมี ๒ ตทัธติ คอื
๑)พหลุตทัธติ แทน พหลุ, ปกติ
๒)ปูรณตทัธติ แทน ปูรณ (ทาํปกตสิงัขยาใหเ้ป็นปูรณสงัขยา)

๓.สามญัญตทัธิตที่ใชป้จัจยัแทนกิริยากิตก ์กิริยาอาขยาต นาม
นาม หรอืคณุนามกไ็ดไ้ม่จาํกดัประเภท มี ๖ ตทัธติ คอื

๑)ตรตัยาทติทัธติ แทนคาํว่า ตรต ิเป็นตน้
๒)ราคาทติทัธติ แทนคาํว่า ราค เป็นตน้
๓)ชาตาทติทัธติ แทนคาํว่า ชาต เป็นตน้
๔)ฐานตทัธติ แทนคาํว่า ฐาน เป็นตน้



๕)ปกตติทัธติ แทนคาํว่า ปกต, วกิาร, นิปผฺนฺน เป็นตน้
๖)ตทสัสตัถติทัธติ แทนคาํว่า อสฺส อตถฺิ

๔.สามญัญตทัธิตที่ลงปจัจยัต่อทา้ยคาํคณุนามไม่ไดล้งแทนคณุนาม
แต่อย่างใด แตกต่างจากตทัธติท ัว่ไปที่ลงแทนคาํอืน่ มี ๑ ตทัธติ คอื

เสฏฐตทัธติ ต่อทา้ยคณุนามชัน้ปกตทิาํใหม้ีระดบัต่างกนั คอื
(๑)เป็นคณุนามชัน้วเิสส
(๒)เป็นคณุนามนามชัน้อตวิเิสส



ศพัทท์ี่ปจัจยัในตทัธติต่อทา้ยได ้
☺ตทัธิต มีปจัจยัเป็นหลกัในการกาํหนดรู ้เมื่อจาํปจัจยัไดจ้ะทาํใหรู้ว้่า
เป็นตทัธิตใด ปจัจยัในตทัธิตใชส้าํหรบัลงทา้ยศพัทท์ี่เป็นนามนาม 
คุณนาม สพัพนาม นิบาต และนามกติก ์แต่จะลงหลงักริยิาอาขยาต
และกริยิากติกไ์ม่ได ้

☺ลงหลงันามนาม :มาคธโิก (มคธ+ณิก) ผูอ้ยู่ในแควน้มคธ
:ชานปโท (ชนปท+ณ) ผูอ้ยู่ในชนบท      
:นาครา (นคร+ณ) ผูอ้ยู่ในเมือง
:กาสาว ํ (กสาว+ณ) อนัยอ้มแลว้ดว้ยนํ้าฝาด



☺ลงหลงัคณุนาม :วรียิ ํ (วรี+ณิย) ความเป็นแหง่บคุคลผูก้ลา้
:อสิฺสรยิ ํ (อสิฺสร+ณิย) ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้ป็นใหญ่
ปาปตโร (ปาป+ตร) ผูเ้ลวกว่า
:ทวฺกิํ (ทวฺ+ิก) อนัมีปรมิาณสอง

☺ลงหลงัสพัพนาม :ยถา (ย+ถา) โดยประการใด
:ตถา (ต+ถา) โดยประการนั้น
:กถํ (ก+ึถ)ํ โดยประการไร
:อติถฺํ (อมิ+ถ)ํ โดยประการนี้



☺ลงหลงันามกติก ์ :สามเณรา (สมณ+เณร) เหลา่กอแหง่สมณะ
:สามญญฺ ํ (สมณ+ณฺย) ความเป็นแหง่สมณะ

☺ลงหลงันิบาต :ปจฺฉิโม (ปจฺฉา+อมิ) ผูเ้กดิในภายหลงั
:เหฏฐฺโิม (เหฏฐฺา+อมิ) ผูอ้ยู่ในภายใต ้

☺ลงหลงัสมาส :อาโรคยฺ ํ (อโรค+ณฺย) ความเป็นแหง่บคุคลผูไ้ม่มีโรค
:อาณณฺยํ (อนณ+ณฺย)ํ ความเป็นแหง่บคุคลผูไ้ม่มีหนี้



ปจัจยัในตทัธติ
๑.สามญัญตทัธติ แบ่งออกเป็น ๑๓ อย่าง แต่ละอย่างมีปจัจยัดงันี้ 

๑)โคตตตทัธติ มีปจัจยั ๘ ตวั คือ ณ, ณายน, ณาน, เณยยฺ, 
ณิ, ณิก, ณว, เณร

๒)ตรตัยาทติทัธติ มีปจัจยั ๑ ตวั คอื ณิก
๓)ราคาทติทัธติ มีปจัจยั ๑ ตวั คอื ณ
๔)ชาตาทติทัธติ มีปจัจยั ๓ ตวั คอื อมิ, อยิ, กยิ
๕)สมหุตทัธติ มีปจัจยั ๓ ตวั คอื กณฺ, ณ, ตา
๖)ฐานตทัธติ มีปจัจยั ๑ ตวั คอื อยี (แปลงเป็น เอยยฺ ได)้



๗)พหลุตทัธติ มีปจัจยั ๑ ตวั คอื อาลุ
๘)เสฏฐตทัธติ มีปจัจยั ๕ ตวั คอื ตร, ตม, อยิสิฺสก, อยิ, อฏิฐฺ
๙)ตทสัสตัถติทัธติ มีปจัจยั ๙ ตวั คือ วี, ส, ส,ี อกิ, อ,ี ร, วนฺต,ุ 

มนฺต,ุ ณ
๑๐)ปกตติทัธติ มีปจัจยั ๑ ตวั คอื มย
๑๑)สงัขยาตทัธติ มีปจัจยั ๑ ตวั คอื ก
๑๒)ปูรณตทัธติ มีปจัจยั ๕ ตวั คอื ตยิ, ฐ, ถ, ม, อี
๑๓)วภิาคตทัธติ มีปจัจยั ๒ ตวั คอื ถา, ถํ

 



๒.ภาวตทัธติ มีปจัจยั ๖ ตวั คอื ตตฺ, ณฺย, ตตฺน, ตา, ณ, กณฺ
๓.อพัยยตทัธติ มีปจัจยั ๒ ตวั คอื ถา, ถ ํ                  



การพฤทธิ์สระตน้ศพัทด์ว้ยอาํนาจปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ ในตทัธติ
----------------------------

เมื่อลงปจัจยัในตทัธิตที่เนื่องดว้ย ณฺ ตอ้งพฤทธิ์สระตน้ศพัทท์ี่มี
เสยีงส ัน้ คอื อ, อ,ิ อ ุใหม้ีเสยีงยาวขึ้น 

ขัน้ตอนการพฤทธิ์สระในตทัธิตนั้นเหมือนกบัอาขยาตทกุประการ 
แต่มีขอ้แตกต่างเล็กนอ้ยคือ ปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ ในกิริยาอาขยาตจะ
พฤทธิ์สระตน้ธาตเุท่านั้น จะพฤทธิ์สระในคาํอปุสคั นิบาต ไม่ได ้

แต่ปจัจยัที่เนื่องดว้ย ณฺ ในตทัธิตพฤทธิ์สระตน้ศพัทไ์ดทุ้ก
ประเภททัง้นามนาม คณุนาม อปุสคั หรอืนิบาตกไ็ด ้มีขัน้ตอนดงันี้



๑)สระตน้ศพัทเ์ป็น อ พฤทธิ์ อ เป็น อา 
วสฏิฐฺ+ณ =วาสฏิโฺฐ อ.เหลา่กอแหง่วสฏิฐะ
กสาว+ณ =กาสาวํ (อ.ผา้) อนัยอ้มแลว้ดว้ยนํ้าฝาด
มยรุ+ณ =มายโุร อ.ประชมุแหง่นกยูง (ฝูงนกยูง)

๒)สระตน้ศพัทเ์ป็น อ ิพฤทธิ์ อ ิเป็น เอ 
ตลิ+ณิก =เตลกิํ (อ.โภชนะ) อนัระคนแลว้ดว้ยงา
นิมิตตฺ+ณ =เนมิตโฺต (อ.ชน) ผูรู้ซ้ึ่งนิมิต
นิปก+ณฺย =เนปกกฺํ อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีปญัญา
วนิย+ณิก =เวนยโิก (ภกิษุ) ผูรู้ซ้ึ่งพระวนิยั



๓)สระตน้ศพัทเ์ป็น อ ุพฤทธิ์ อ ุเป็น โอ 
กสุล+ณ =โกสลลฺํ อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูฉ้ลาด
อทุมุพฺร+ณ =โอทมุพฺโร (อ.ประเทศ) อนัมีตน้มะเดื่อ
สมุน+ณฺย =โสมนสฺสํ อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีใจดี

๔)คาํศพัทท์ี่ขึ้นตน้สระ อ,ู อ ีบางคาํอนุโลมใหพ้ฤทธิ์ไดบ้า้ง เช่น
สูกร+ณ =โสกรํ (อ.เนื้อ) อนัเป็นของสกุร
วณีา+ณิก =เวณิโก (อ.ชน) ผูม้ีพณิ

๕)คาํศพัทท์ี่มีพยญัชนะสงัโยคอยู่หลงัอนุโลมใหพ้ฤทธิ์ไดบ้า้ง เช่น
สกยฺปตุตฺ+ณิก =สากยฺปตุตฺโิก อ.เหลา่กอแหง่พระศกัยบตุร



การพิจาณาว่าศพัทใ์ดเป็นตทัธิตนอกจากดูที่ปจัจยัแลว้ยงัใช้
หลกัการพฤทธิ์สระตน้ศพัทช์่วยในการกาํหนดไดด้ว้ย คือคาํใดแต่เดิม
สระตน้ศพัทม์ีเสยีงส ัน้ เมื่อกลายเป็นสระเสยีงยาวใหรู้ว้่าเกดิจากอาํนาจ
ของปจัจยัในตทัธตินัน่เอง เช่น 

นคร ํ เป็นนามนาม แปลว่า อ.เมือง
นาคโร เป็นตทัธติ แปลว่า อ.ชน ผูอ้ยู่ในเมือง
ชนปโท เป็นนามนาม แปลว่า อ.ชนบท
ชานปโท เป็นตทัธติ แปลว่า อ.ชน ผูอ้ยู่ในชนบท



บทสาํเรจ็ของตทัธติ
☺ศพัทท์ี่ลงปจัจยัตทัธิตแลว้สาํเร็จรูปเป็นนามนามบา้ง คุณนามบา้ง 
อพัยยศพัทบ์า้ง. 

☺ตทัธิตนามนามแปลไดโ้ดยลาํพงัตนเองใชเ้ป็นประธานบา้ง กรรมบา้ง 
อนภหิติกตัตาบา้ง แสดงความเป็นผูร้บับา้ง เป็นปงุลงิคก์ม็ี อติถลีงิค ์
กม็ี นปงุสกลงิคก์ม็ี

☺ตทัธิตที่เป็นอพัยยศพัทค์งรูปเดิมเสมอ แจกดว้ยวภิตัตนิามไม่ได ้ใช้
เป็นบทขยายกริยิา เรยีกว่ากริยิาวเิสสนะ



☺ตทัธิตคุณนามใชข้ยายนามนามอย่างเดียว เป็นไดส้ามลิงค ์ขยาย
นามบทใด มีลงิค ์วจนะ วภิตัตเิหมือนนามบทนั้น มีวธิกีารแปล ดงันี้
๑)ขยายนามนามที่เป็นคนใชค้าํว่า ผู.้...
๒)ขยายนามนามที่เป็นสตัวใ์ชค้าํว่า ตวั...
๓)ขยายนามนามที่เป็นสิง่ของ สถานที่ใชค้าํว่า อนั...



☺ตทัธตินามนาม มี ๓ ตทัธติ คอื
๑)โคตตตทัธติ เช่น โมคคฺลลฺายโน. 

อ.เหลา่กอแหง่นางโมคคลัลี
กจฺจายโน.
อ.เหลา่กอแหง่นายกจัจะ

๒)สมหุตทัธติ เช่น ชนตา. 
อ.ประชมุแหง่ชน (หมู่แหง่ชน)

๓)ภาวตทัธติ เช่น อรหตตฺ.ํ 
อ.ความเป็นแหง่พระอรหนัต์



☺ตทัธติที่เป็นอพัยยศพัท ์มี ๒ ตทัธติ คอื
๑)วภิาคตทัธติ เช่น ปทโส. 

โดยบท
เอกธา.
โดยสว่นเดียว

๒)อพัยยตทัธติ เช่น ยถา. 
โดยประการใด
ตถา.
โดยประการนั้น



☺ตทัธติคณุนาม มี ๑๐ ตทัธติ คอื
๑)ตรตัยาทติทัธติ เช่น นาวโิก (ชโน).

(อ.ชน) ผูข้า้มดว้ยเรอื
๒)ราคาทติทัธติ เช่น มาคโธ (ชโน).

(อ.ชน) ผูอ้ยู่ในแควน้มคธ
๓)ชาตาทติทัธติ เช่น มชฺฌโิม (ยาโม).

(อ.ยาม) อนัมีในท่ามกลาง
๔)ฐานตทัธติ เช่น ปูชนีโย (ชโน)

(อ.ชน) ผูค้วรซึ่งการบูชา 



๕)พหลุตทัธติ เช่น ธชาล ุ(นคร)ํ.
(อ.เมือง) อนัมีธงมาก

๖)เสฏฐตทัธติ เช่น ปาปตโร (ชโน).
(อ.ชน) ผูเ้ลวกว่า

๗)ตทสัสตัถติทัธติ เช่น เมธาว ี(ชโน).
(อ.ชน) ผูม้ีปญัญา

๘)ปกตติทัธติ เช่น โสวณฺณมย ํ(ภาชนํ).
(อ.ภาชนะ) อนัทาํแลว้ดว้ยทอง



๙) ปูรณตทัธติ เช่น ทตุโิย (ปตุโฺต).
(อ.บตุร) คนที่ ๑
ตตโิย (ปตุโฺต).
(อ.บตุร คนที่ ๒)

๑๐) สงัขยาตทัธติ เช่น ทวฺกิ ํ(วตถฺ)ุ
(อ.วตัถ)ุ อนัมีปรมิาณสอง
ตกิ ํ(วตถฺ)ุ.
(อ.วตัถ)ุ อนัมีปรมิาณสาม



อธบิายตทัธตินามนาม



ตทัธิตนามนาม คือตทัธิตที่ใชเ้ป็นคํานามนามทําหน้าที่เป็นบท
ประธานในประโยค เป็นกรรมของกริยิา หรอืเป็นบทขยายกริยิาใน
ระหว่างและกริยิาคมุพากยไ์ดด้จุคาํนามทัว่ไป

ตทัธิตนามนามเป็นลิงคใ์ดลิงคห์นึ่งแจกตามการนัตใ์นลิงคน์ั้น ๆ 
ปจัจยับางตวัเป็นปุงลิงค ์บางตวัเป็นอติถีลิงค ์บางตวัเป็นนปุงสกลิงค ์
ปจัจยัแต่ละตวัเป็นลิงคใ์ดใหก้าํหนดเอาจากรูปสาํเร็จของตทัธิตนั้น ๆ 
แต่โดยมากที่เป็น อ การนัตม์กัเป็นปุงลิงค ์(เวน้ ตฺต, ณย, ตฺตน, ณ, 
กณฺ ปจัจยัในภาวตทัธิตเป็นนปงุสกลงิค)์ อา การนัตเ์ป็นอติถลีงิคอ์ย่าง
เดียว อ ีการนัตเ์ป็นปงุลงิคเ์มื่อประสงคเ์ป็นอติถลีงิคใ์หแ้ปลงเป็น อนิี



๑.โคตตตทัธติ คอื ตทัธติที่ลงปจัจยัแทน โคตต, อปจฺจ ศพัท์
โคตตตทัธิต มีปจัจยั ๘ ตวั ณ, ณายน, ณาน, เณยยฺ, ณิ, ณิก, ณว, 

เณร ใชแ้ทน อปจฺจ, โคตฺต ศพัทแ์ปลว่า เหล่ากอ นิยมใชเ้พื่อต ัง้ชื่อ
ทายาทผูส้บืเชื้อสายโดยตรงจากบรรพบรุุษ มีวธิกีารต ัง้วเิคราะหด์งันี้

๑)ประกอบ อปจฺจ, โคตฺต ศพัทเ์ป็นปฐมาวิภตัติ เอกวจนะ (อปจฺจ)ํ 
วางไวห้ลงัชื่อบรรพบรุุษ ใชเ้ป็นคาํหลกัในประโยค แปลว่า อ.เหลา่กอ

๒)ประกอบชื่อบรรพบุรุษเป็นฉัฏฐีวิภตัติ เอกวจนะ วางไวห้น้า 
อปจฺจ, โคตตฺ ศพัท ์แปลว่า แหง่...

๓)ปจัจยัในโคตตตทัธติลงหลงัอสาธารณนามเท่านั้น (ชื่อเฉพาะ)



๑.ณ ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
วาสฏิโฺฐ แปลว่า เหลา่กอแหง่นายวสฏิฐะ
แยกศพัทเ์ป็น วสฏิฐฺ + ณ
วเิคราะหว์่า วสฏิฐฺสฺส  อปจฺจํ =วาสฏิโฺฐ

เหลา่กอแหง่นายวสฏิฐะ  เชื่อว่าวาสฏิฐะ
โคตโม แปลว่า เหลา่กอแหง่โคตมะ
แยกศพัทเ์ป็น โคตม + ณ
วเิคราะหว์่า โคตมสฺส  อปจฺจํ =โคตโม

เหลา่กอแหง่โคตมะ  ชื่อว่าโคตมะ



๒.ณายน ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
โมคคฺลลฺายโน แปลว่า เหลา่กอแหง่นางโมคคลัลี
แยกศพัทเ์ป็น โมคคฺลลฺี + ณายน
วเิคราะหว์่า โมคคฺลลฺยิา  อปจฺจํ =โมคคฺลลฺายโน

เหลา่กอแหง่นางโมคคลัล ี ชื่อโมคคลัลายนะ
วจฺฉายโน แปลว่า เหลา่กอแหง่นายวจัฉะ
แยกศพัทเ์ป็น วจฺฉ + ณายน
วเิคราะหว์่า วจฺฉสฺส  อปจฺจ ํ วจฺฉายโน

เหลา่กอแหง่นายวจัฉะ  ชื่อว่าวจัฉายนะ



๓.ณาน ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
โมคคฺลลฺาโน แปลว่า เหลา่กอแหง่นางโมคคลัลี
แยกศพัทเ์ป็น โมคคฺลลฺี + ณาน
วเิคราะหว์่า โมคคฺลลฺยิา  อปจฺจํ =โมคคฺลลฺาโน

เหลา่กอแหง่นางโมคคลัล ี ชื่อโมคคลัลานะ
วจฺฉาโน แปลว่า เหลา่กอแหง่นายวจัฉะ
แยกศพัทเ์ป็น วจฺฉ + ณาน
วเิคราะหว์่า วจฺฉสฺส  อปจฺจ ํ วจฺฉาโน

เหลา่กอแหง่นายวจัฉะ  ชื่อว่าวจัฉานะ



๔.เณยยฺ ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
ภาคเินยโฺย แปลว่า เหลา่กอแหง่พีน่อ้งหญงิ
แยกศพัทเ์ป็น ภคนิี + เณยยฺ
วเิคราะหว์่า ภคนิิยา  อปจฺจํ =ภาคเินยโฺย

เหลา่กอแหง่พีส่าว/นอ้งสาว  ชื่อว่า ภาคเินยยะ
โรหเิณยโฺย แปลว่า เหลา่กอแหง่นางโรหณิี
แยกศพัทเ์ป็น โรหณิี + เณยยฺ
วเิคราะหว์่า โรหณิิยา  อปจฺจ ํ =โรหเิณยโฺย

เหลา่กอแหง่นางโรหณิี  ชื่อว่าโรหเิณยยะ



๕.ณิ ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
ทกขฺิ แปลว่า เหลา่กอแหง่นายทกัขะ
แยกศพัทเ์ป็น ทกขฺ + ณิ
วเิคราะหว์่า ทกขฺสฺส  อปจฺจ ํ =ทกขฺิ

เหลา่กอแหง่นายทกัขะ  ชื่อว่าทกัขิ
สทุโฺธทนิ แปลว่า เหลา่กอแหง่พระเจา้สทุโธนะ
แยกศพัทเ์ป็น สทุโฺธทน + ณิ
วเิคราะหว์่า สทุโฺธทนสฺส  อปจฺจํ =สทุโฺธทนิ

เหลา่กอแหง่พระเจา้สทุโธทนะ  ชื่อว่าสทุโธทนิ



๖.ณิก ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
สากยฺปตุตฺโิก แปลว่า เหลา่กอแหง่พระศกัยบตุร
แยกศพัทเ์ป็น สกยฺปตุตฺ + ณิก
วเิคราะหว์่า สกยฺปตุตฺสฺส  อปจฺจ ํ =สากยฺปตุตฺโิก

เหลา่กอแหง่พระศกัยบตุร  ชื่อว่าศากยปตุตกิะ
เชนทตตฺโิก แปลว่า เหลา่กอแหง่นายชินทตัตะ
แยกศพัทเ์ป็น ชินทตตฺ + ณิก
วเิคราะหว์่า ชินทตตฺสฺส  อปจฺจ ํ เชนทตตฺโิก

เหลา่กอแหง่นายชินทตัตะ  ชื่อว่าเชนทตัตกิะ



๗.ณว ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น 
โอปกโว แปลว่า เหลา่กอแหง่นายอปุกุ
แยกศพัทเ์ป็น อปุก ุ+ ณว
วเิคราะหว์่า อปุกสฺุส  อปจฺจ ํ โอปกโว

เหลา่กอแหง่นายอปุก ุ ชื่อว่าโอปกวะ
ภคคฺโว แปลว่า เหลา่กอแหง่นายภคัคุ
แยกศพัทเ์ป็น ภคคฺ ุ+ ณว
วเิคราะหว์่า ภคคฺโุน  อปจฺจํ =ภคคฺโว

เหลา่กอแหง่นายภคัค ุ ชื่อว่าภคัควะ



๘.เณร ปจัจยั ลงแทน อปจฺจ, โคตตฺ, ปตุตฺ ศพัท ์เช่น
สามเณโร แปลว่า เหลา่กอแหง่สมณะ
แยกศพัทเ์ป็น สมณ + เณร
วเิคราะหว์่า สมณสฺส  อปจฺจํ =สามเณโร

เหลา่กอแหง่สมณะ  ชื่อว่าสามเณระ
เวธเวโร แปลว่า เหลา่กอแหง่หญงิหมา้ย
แยกศพัทเ์ป็น วธิวา + เณร
วเิคราะหว์่า วธิวาย  อปจฺจ ํ =เวธเวโร

เหลา่กอแหง่หญิงหมา้ย  ชื่อว่าเวธเวระ



๒.สมหุตทัธติ คอื ตทัธติที่ลงปจัจยัแทน สมหุ ศพัท์
สมุหตทัธิต มีปจัจยั ๓ ตวั คือ กณฺ, ณ, ตา ใชแ้ทน สมุห ศพัท ์

แปลว่า ประชุม, หมู่, ฝูง, โขลง ปจัจยัตทัธิตนี้ใชเ้พื่อแทนจาํนวนของ
นามนามที่มีมากจนนับไม่ได ้จึงใชว้ิธีเรียกเป็นฝูง เป็นหมู่ เป็นโขลง
แทน มีวธิกีารต ัง้วเิคราะหด์งันี้

๑)ประกอบ สมหุ ศพัทเ์ป็นปฐมาวภิตัต ิเอกวจนะ (สมโุห) วางไวห้ลงั
นามนามที่จะนบั แปลว่า อ.ประชมุ, อ.หมู่, อ.ฝูง, อ.โขลง ฯลฯ

๒)ประกอบนามนามที่ถูกนับนั้นเป็นฉัฏฐีวิภตัติ พหุวจนะ วางไว ้
หนา้คาํว่า สมโุห แปลว่า แหง่....ท.



๑.กณฺ ปจัจยั ลงแทน สมหุ ศพัท ์(สมโุห) แปลว่า อ.หมู่
มายรุโก แปลว่า อ.หมู่แหง่นกยูง
แยกศพัทเ์ป็น มยรุ + กณฺ
วเิคราะหว์่า มยรุานํ  สมโุห   =มายรุโก

อ.หมู่ แหง่นกยูง ท. ชื่อว่า มายรุกะ
กาโปตโก แปลว่า อ.หมู่แหง่นกพริาบ
แยกศพัทเ์ป็น กโปตก + กณฺ
วเิคราะหว์่า กโปตานํ  สมโุห  =กาโปตโก

อ.หมู่ แหง่นกพริาบ ท. ชื่อว่า กาโปตกะ



๒.ณ ปจัจยั  ลงแทน สมหุ ศพัท ์(สมโุห) แปลว่า อ.หมู่
มานุโส แปลว่า อ.หมู่แหง่มนุษย์
แยกศพัทเ์ป็น มนุสฺส + ณ
วเิคราะหว์่า มนุสฺสานํ  สมโุห  มานุโส

อ.หมู่ แหง่มนุษย ์ท.  ชื่อว่า มานุสะ
โปรโิส แปลว่า อ.หมู่แหง่บรุุษ
แยกศพัทเ์ป็น ปรุสิ + ณ
วเิคราะหว์่า ปรุสิานํ สมโุห  =โปรโิส

อ.หมู่ แหง่บรุุษ ท.  ชื่อว่า โปรสิะ



๓.ตา ปจัจยั  ลงแทน สมหุ ศพัท ์(สมโุห) แปลว่า อ.หมู่
คามตา แปลว่า อ.หมู่ชาวบา้น
แยกศพัทเ์ป็น คาม + ตา
วเิคราะหว์่า คามานํ  สมโุห  คามตา

อ.หมู่ แหง่ชาวบา้น ท.  ชื่อว่าคามตา
ชนตา แปลว่า อ.หมู่แหง่ชน
แยกศพัทเ์ป็น ชน + ตา
วเิคราะหว์่า ชนานํ  สมโุห =ชนตา

อ.หมู่ แหง่ชน ท.  ชื่อว่า ชนตา



๓.ภาวตทัธติ คอื ตทัธติที่ลงปจัจยัแทน ภาว ศพัท์
ภาวตทัธิต มีปจัจยั ๖ ตวั คือ ตฺต, ณฺย, ตฺตน, ตา, ณ, กณฺ ใชแ้ทน 

ภาว ศัพท์ แปลว่า “ความเป็น” ปัจจยัในตัทธิตนี้ใช้เพื่อแสดง
คณุสมบตัทิี่เป็นนามธรรมอนักอ่ใหเ้กดิสิง่ต่าง ๆ เช่น คณุธรรมที่ทาํให ้
เป็นพระอรหนัต ์เป็นตน้ มีวธิกีารต ัง้วเิคราะหด์งันี้

๑)ประกอบ ภาว ศพัทเ์ป็นปฐมาวิภตัติ เอกวจนะ (ภาโว) วางไวห้ลงั
นามนามที่จะแสดงคณุสมบตัขิองมนั แปลว่า อ.ความเป็น...

๒)ประกอบนามนามที่มีคุณสมบตัิชนิดต่าง ๆ เป็นฉฏัฐวีิภตัติ เอก
วจนะ วางไวห้นา้ ภาโว แปลว่า แหง่...



๑.ตตฺ ปจัจยั ลงแทน ภาว ศพัท ์(ภาโว) แปลว่า ความเป็น... 
มนุสฺสตตฺํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่มนุษย์
แยกศพัทเ์ป็น มนุสฺส + ตตฺ
วเิคราะหว์่า มนุสฺสสฺส  ภาโว  มนุสฺสตตฺํ

อ.ความเป็น แหง่มนุษย ์ ชื่อว่า มนุสสตัตะ
อรหตตฺํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่พระอรหนัต์
แยกศพัทเ์ป็น อรหนฺต + ตตฺ
วเิคราะหว์่า อรหโต  ภาโว  อรหตตฺํ

อ.ความเป็น แหง่พระอรหนัต ์ ชื่อว่า อรหตัตะ



๒.ณฺย  ปจัจยั ลงแทน ภาว ศพัท ์(ภาโว) แปลว่า ความเป็น...
 ปณฺฑจิฺจํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บณัฑติ

แยกศพัทเ์ป็น ปณฺฑติ + ณฺย
วเิคราะหว์่า ปณฺฑติสฺส  ภาโว  ปณฺฑจิฺจํ

อ.ความเป็น แหง่บณัฑติ  ชื่อว่า ปณัฑจิจะ
โกสลลฺํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่คนผูฉ้ลาด
แยกศพัทเ์ป็น กสุล + ณฺย
วเิคราะหว์่า กสุลสฺส  ภาโว  โกสลลฺํ

อ.ความเป็น แหง่คนผูฉ้ลาด  ชื่อว่า โกสลัละ



เคลญญฺํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่คนไข้
แยกศพัทเ์ป็น คลิาน + ณฺย
วเิคราะหว์่า คลิานสฺส  ภาโว  เคลญญฺํ

อ.ความเป็น แหง่คนไข ้ ชื่อว่า เคลญัญะ
สามญญฺํ แปลว่า อ.ความเป็นสมณะ
แยกศพัทเ์ป็น สมณ + ณฺย
วเิคราะหว์่า สมณสฺส  ภาโว  สามญญฺํ

อ.ความเป็น แหง่สมณะ  ชื่อว่าสามญัญะ



ทสฺุสลียฺํ แปลวา่ อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีศีลอนัโทษประทษุรา้ยแลว้
แยกศพัทเ์ป็น ทสฺุสลี + ณฺย
วเิคราะหว์่า ทสฺุสลีสฺส  ภาโว =ทสฺุสลียฺํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีศีลอนัโทษประทษุรา้ยแลว้ ชื่อทสุสลียะ
อาโรคยฺํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูไ้ม่มีโรค
แยกศพัทเ์ป็น อโรค + ณฺย 
วเิคราะหว์่า อโรคสฺส  ภาโว =อาโรคยฺ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูไ้ม่มีโรค ชื่อว่าอาโรคยะ



มจฺฉรยิ ํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูต้ระหนี่
แยกศพัทเ์ป็น มจฺเฉร + อิ + ณฺย
วเิคราะหว์่า มจฺเฉรสฺส  ภาโว =มจฺฉรยิํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูต้ระหนี่ ชื่อว่ามจัฉรยิะ
อสิฺสรยิ ํ แปลว่า อ. อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้ป็นใหญ่
แยกศพัทเ์ป็น อสิฺสร + อิ + ณฺย 
วเิคราะหว์่า อสิฺสรสฺส  ภาโว =อสิฺสรยิ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้ป็นใหญ่ ชื่อว่าอสิสรยิะ



มฏุฐฺสจฺจ ํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีสตหิลงลมืแลว้
แยกศพัทเ์ป็น มฏุฐฺ + สติ
วเิคราะหว์่า มฏุฐฺสตสิฺส  ภาโว =มฏุฐฺสจฺจ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีสตหิลงลมืแลว้ ชื่อว่า มฏุฐสจัจะ
พาหสุจฺจ ํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีสตุะมาก
แยกศพัทเ์ป็น พห ุ+ สตุ 
วเิคราะหว์่า พหสุตุสฺส  ภาโว =พาหสุจฺจ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีสตุะมาก ชื่อว่า พาหสุจัจะ



อาลสฺย ํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น
แยกศพัทเ์ป็น อลส + ณฺย
วเิคราะหว์่า อลสสฺส  ภาโว =อาลสฺย ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น ชื่อว่าอาลสัยะ 
ทพฺุพลยฺ ํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีกาํลงัอนัโทษ

ประทษุรา้ยแลว้
แยกศพัทเ์ป็น ทพฺุพล + ณฺย
วเิคราะหว์่า ทพฺุพลสฺส  ภาโว =ทพฺุพลยฺ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีกาํลงัอนัโทษประทษุรา้ยแลว้ ชื่อวา่ ทพุพลัยะ



เวปลุลฺ ํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ ัง่ค ัง่
แยกศพัทเ์ป็น วปิลุ + ณฺย
วเิคราะหว์่า วปิลุสฺส  ภาโว =เวปลุลฺ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ ัง่ค ัง่  ชื่อว่าเวปลุละ
อาลสยิํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น
แยกศพัทเ์ป็น อลส + อิ + ณฺย
วเิคราะหว์่า อลสสฺส  ภาโว =อาลสยิ ํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น ชื่อว่าอาลสยิะ



รชฺชํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่พระราชา
แยกศพัทเ์ป็น ราช + ณฺย
วเิคราะหว์่า รญโฺญ  ภาโว =รชฺชํ 

อ.ความเป็นแหง่พระราชา  ชื่อว่า รชัชะ
โกสชฺชํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น
แยกศพัทเ์ป็น กสุที + ณฺย
วเิคราะหว์่า กสุทีสฺส  ภาโว =โกสชฺชํ 

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น ชื่อว่าโกสชัชะ



ปจัจยัพเิศษที่แสดงไวใ้นคมัภรีส์ทัทนีติ
ศพัทเ์หลา่นี้ลง ณิย ปจัจยั 

วริยิํ ความเป็นแหง่บคุคลผูก้ลา้
อาลสยิํ ความเป็นแหง่บคุคลผูเ้กยีจครา้น

ศพัทเ์หลา่นี้ลง เณยยฺ ปจัจยั
โสเจยยฺํ ความเป็นแหง่ของสะอาด

ศพัทเ์หลา่นี้ลง พฺย ปจัจยั
ทาสพฺยํ ความเป็นแหง่ทาส



หลกัการแปลงพยญัชนะที่สดุศพัท ์กบั ณฺย ปจัจยั
-------------------------------

๑)เมื่อที่สดุศพัทอ์ยู่ในวรรค ก, ฏ, ป ใหแ้ปลง ย ปจัจยัเป็นบพุพรูป 
คอืแปลง ย เป็นเหมือนพยญัชนะที่อยู่หนา้ ย

๒)เมื่อที่สดุธาตเุป็น ย, ล, ส ใหแ้ปลง ย เป็นบพุพรูป
๓)ที่สดุศพัทเ์ป็น ว ฺแปลง ย เป็น ว (ววฺ) แลว้แปลง ววฺ เป็น พฺพ 
๔)ถา้พยญัชนะที่สุดศพัทอ์ยู่ใน “วรรค จ” และ “วรรค ต” ใหแ้ปลง

ที่สุดธาตุนั้นกบั ย เป็นพยญัชนะวรรค จ ลาํดบัพยญัชนะตอ้งตรงกนั 
แลว้ซอ้นพยญัชนะสงัโยค



ที่สดุศพัทอ์ยู่ในวรรค จ จ+ย ฉ+ย ช+ย ฌ+ย ญ+ย

แปลงเป็นวรรค จ     
จ ฉ ช ฌ ญ

ซอ้นพยญัชนะสงัโยค จฺจ จฺฉ ชฺช ชฺฌ ฺญ

แปลงเป็นวรรค จ
จ ฉ ช ฌ ญ

    

ที่สดุศพัทอ์ยู่ในวรรค ต ต+ย ถ+ย ท+ย ธ+ย น+ย



หลกัการลง ณฺย ปจัจยั ในภาวตทัธติ
๑.เมื่อลบ ณฺ แลว้ เหลอื ย มีอาํนาจลบสระ อ ที่สดุศพัท์

☺อโรคสฺส ภาโว  =อาโรคยฺํ (ลบสระ อ ที่ ค)
☺อลสสฺส ภาโว  =อาลสฺยํ (ลบสระ อ ที่ ส) 
☺ทพฺุพลสฺส ภาโว  =ทพฺุพลยฺ ํ (ลบสระ อ ที่ ล)
☺อณณสฺส ภาโว  =อาณณฺย ํ (ลบสระ อ ที่ ณ)
☺ทสฺุสลีสฺส ภาโว  =ทสฺุสลียฺํ  (ลบสระ อ ที่ ล)



๒.เมื่อลบ ณฺ แลว้ เหลอื ย และลบ อ ที่สดุศพัทแ์ลว้ ลง อ ิอาคมได้
☺วยิตตฺสฺส ภาโว  =เวยยฺตตฺยิํ
☺มจฺฉรสฺส ภาโว  =มจฺฉรยิํ
☺อลสสฺส ภาโว  =อาลสยิํ
☺อสิฺสรสฺส ภาโว  =อสิฺสรยิํ



๓.ณฺย ปจัจยั ลงแทน กมมฺ กไ็ด ้
ภสิชสฺส  กมมฺ ํ=เภสชฺชํ อ.การงาน ของหมอ ชื่อว่าเภสชัชะ
พฺยาวฏสฺส กมมฺ ํ=เวยยฺาวจฺจํ อ.การงาน ของบุคคลผูข้วนขวาย 

ชื่อว่า เวยยาวจัจะ
๔.ณฺย ปจัจยั ลงในอรรถสกตัถะคอืความหมายเดิมได ้

ยถาภตู ํ  เอว =ยถาภจฺุจํ อ.ตามความเป็นจรงิ ชื่อว่า ยถาภจุจะ
กรุณา  เอว =การุญญฺํ อ.ความกรุณา ชื่อว่า การุญญะ



☺พยญัชนะที่สดุศพัทเ์ป็น ต แปลง ต + ย เป็น จฺจ
ปณฺฑติสฺส ภาโว  =ปณฺฑจิฺจํ
พหสุตุสฺส ภาโว  =พาหสุจฺจํ
อธปิตสิฺส ภาโว  =อาธปิจฺจํ
มฏุฐฺสฺสตสิฺส ภาโว  =มฏุฐฺสจฺจํ

☺พยญัชนะที่สดุศพัทเ์ป็น ล แปลง ล + ย เป็น ลลฺ
กสุลสฺส ภาโว  =โกสลลฺํ
วปิลุสฺส ภาโว  =เวปลุลฺํ

วธิกีารอาเทศพยญัชนะที่สดุศพัท ์กบั  ณย ปจัจยั



☺พยญัชนะที่สดุศพัทเ์ป็น น แปลง น + ย เป็น ญญฺ
คลิานสฺส ภาโว  =เคลญญฺํ
สมานสฺส ภาโว  =สามญญฺํ

☺พยญัชนะที่สดุศพัทเ์ป็น ณ แปลง ณ + ย เป็น ญญฺ
สมณสฺส ภาโว  =สามญญฺํ
พฺราหฺมณสฺส ภาโว  =พฺราหฺมญญฺํ

☺พยญัชนะที่สดุศพัทเ์ป็น ช แปลง ช + ย เป็น ชฺช
รญโฺญ ภาโว  =รชฺชํ
เอกรญโฺญ ภาโว  =เอกรชฺชํ



☺พยญัชนะที่สดุศพัทเ์ป็น ท แปลง ท + ย เป็น ชฺช
สหุทสฺส ภาโว  =โสหชฺชํ
กสุทีสฺส ภาโว =โกสชฺชํ
หลกัการแปลง ณฺย ปจัจยัในภาวตทัธิตกบัที่สุดศพัท ์มีหลกัการ

อย่างเดียวกนักบัวธิกีารแปลง ย ปจัจยัในหมวด ทวิ ธาตุ



๓.ตตฺน ปจัจยั ลงแทน ภาว ศพัท ์(ภาโว) แปลว่า ความเป็น...
ปถุชฺุชนตตฺนํ อ.ความเป็นแหง่ปถุชุน 
แยกศพัทเ์ป็น ปถุชฺุชน + ตตฺนํ
วเิคราะหว์่า ปถุชฺุชนสฺส  ภาโว =ปถุชฺุชนตตฺนํ

อ.ความเป็นแหง่ปถุชุน  ชื่อว่าปถุชุชนตัตนะ
เวทนตตฺนํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่เวทนา 
แยกศพัทเ์ป็น เวทนา + ตตฺนํ
วเิคราะหว์่า เวทนาย ภาโว =เวทนตตฺนํ

อ.ความเป็นแหง่เวทนา  ชื่อว่าเวทนตัตนะ



๔.ตา ปจัจยั ลงแทน ภาว ศพัท ์(ภาโว) แปลว่า ความเป็น...
สมานตตฺตา แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีตนสมํา่เสมอ
แยกศพัทเ์ป็น สมานตตฺ + ตตฺา
วเิคราะหว์่า สมานตตฺสฺส  ภาโว =สมานตตฺตา

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีตนสมํา่เสมอ ชื่อวา่สมานตัตตา
กลยฺาณมิตตฺตา แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีมิตรดี
แยกศพัทเ์ป็น กลยฺาณมิตตฺ + ตา
วเิคราะหว์่า กลยฺาณมิตตฺสฺส  ภาโว =กลยฺาณมิตตฺตา

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูม้ีมิตรดี ชื่อวา่ กลัยาณมิตตตา



๕.ณ ปจัจยั ลงแทน ภาว ศพัท ์(ภาโว) แปลว่า ความเป็น...
โสจํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่ของสะอาด
แยกศพัทเ์ป็น สจุ ิ+ ณ
วเิคราะหว์่า สจุโิน  ภาโว =โสจํ

อ.ความเป็นแหง่ของสะอาด  ชื่อว่า โสจะ
มททฺวํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูอ้อ่นโยน
แยกศพัทเ์ป็น มทุ ุ+ ณ
วเิคราะหว์่า มทุโุน  ภาโว =มททฺวํ

อ.ความเป็นแหง่บคุคลผูอ้อ่นโยน ชื่อว่า มทัทวะ



๖.กณฺ ปจัจยั ลงแทน ภาว ศพัท ์(ภาโว) แปลว่า ความเป็น... 
รามณียกํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่ของอนับคุคลพงึยนิดี
แยกศพัทเ์ป็น รมณีย + กณฺ
วเิคราะหว์่า รมณียสฺส  ภาโว =รามณียกํ

อ.ความเป็นแหง่ของอนับคุคลพงึยนิดี ชื่อวา่ รามณียกะ
มานุญญฺกํ แปลว่า อ.ความเป็นแหง่อนัเป็นที่ฟใูจ 
แยกศพัทเ์ป็น มนุญญฺ + กณฺ
วเิคราะหว์่า มนุญญฺสฺส  ภาโว =มานุญญฺกํ

อ.ความเป็นแหง่ของอนัเป็นที่ฟใูจ ชื่อว่า มานุญญกะ



ตทัธติคณุนาม



ตทัธติคณุนามเป็นได ้๓ ลงิค ์ขยายนามนามบทใดประกอบใหม้ี
ลงิค ์วจนะ วภิตัต ิเหมือนนามนามบทนั้นเสมอ

ปจัจยัที่เป็น อ การนัต ์มีวธิกีารแจกวภิตัต ิดงันี้
๑)ปงุลงิค ์ แจกอย่าง ปรุสิ
๒)อติถลีงิค ์ แปลงเป็น อา แจกอย่าง กญญฺา
๓)นปงุสกลงิค ์ แจกอย่าง กลุ
ปจัจยัที่เป็น อ การนัตบ์างตวัเมื่อใชเ้ป็นอิตถีลิงคล์ง อี ปจัจยั

แจกอย่าง นาร ีเช่น สามเณโร อ.สามเณร เมื่อประสงคใ์ชเ้ป็นอติถลีงิค ์
ลง อ ีปจัจยัเครื่องหมายอติถลีงิคก์ลายเป็น สามเณรี



ปจัจยัที่เป็น อ ีการนัต ์มีวธิกีารแจกวภิตัต ิดงันี้
๑)ปงุลงิค ์ แจกอย่าง เสฏฐฺี
๒)อติถลีงิค ์ แปลงเป็น อนิี แจกอย่าง นารี
๓)นปงุสกลงิค ์ แจกอย่าง อกขฺิ

ปจัจยัที่เป็น อ ุการนัต ์(เวน้ วนฺต,ุ มนฺต)ุ มีวธิกีารแจกวภิตัต ิดงันี้
๑)ปงุลงิค ์ แจกอย่าง ครุ
๒)อติถลีงิค ์ แจกอย่าง วธู
๓)นปงุสกลงิค ์ แจกอย่าง วตถฺุ



วนฺต,ุ มนฺต ุปจัจยั มีวธิกีารแจกวภิตัต ิดงันี้
๑)ปงุลงิค ์ แจกอย่าง ภควนฺตุ
๒)อติถลีงิค ์ แปลง วนฺต ุเป็น วต,ี 

แปลง มนฺต ุเป็น มต ีแจกอย่าง นารี
๓)นปงุสกลงิค ์ แปลง วนฺต ุเป็น วต,ิ 

แปลง มนฺต ุเป็น มต ิแจกอย่าง อกขฺิ



ตทัธิตคณุนามมีวธิีการใชอ้ย่างคณุนามทกุประการลกัษณะที่พบ
ไดบ้่อย ๆ มีดงันี้

๑)เป็นบทขยายนามนาม หรือเรียกว่าเป็นวิเสสนะของนาม 
แปลว่า ผู.้.., อนั..., ตวั...

๒)เป็นบทวิกติกตัตาเมื่ออยู่หน้ากิริยาว่ามี, ว่าเป็น, และ ชน 
ธาต ุแปลว่า เป็น...

๓)เป็นบทวิกติกมัมะเมื่ออยู่หนา้กิริยาว่ากระทํา (กร), ประพฤต ิ
(จร) แปลว่า ใหเ้ป็น...

๔)เป็นบทสมัภาวนะว่า ว่าเป็น...



๑.ตรตัยาทติทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัแทนศพัทม์ี ตรต ิเป็นตน้
ตรตัยาทติทัธิตมีปจัจยั ๑ ตวั คอื ณิก ปจัจยัใชแ้ทนศพัทต์่าง ๆ ได ้

ท ัว่ไปไม่จาํกดั เช่น กิริยากิตก,์ กิริยาอาขยาต, นามนาม และคุณนาม
การตัง้วเิคราะหต์อ้งต ัง้ตามคาํแปลของศพัทน์ั้น ๆ มีหลกัการ ดงันี้

๑)เรยีงคาํขยายไวห้นา้ เรยีงคาํหลกัไวห้ลงั
๒)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิาอาขยาตใหป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตาม

คาํแปล จากนั้นสนธเิขา้กบั อติ ิศพัท ์แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงั อติิ
๓)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิากติกใ์หป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตามคาํ

แปล แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงักริยิากติกน์ั้น ไม่นิยมลง อติ ิศพัท์



นาวโิก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูข้า้มดว้ยเรอื
แยกศพัทเ์ป็น นาวา + ณิก
วเิคราะหว์่า นาวาย  ตรตตี ิ =นาวโิก

ชนใด ย่อมขา้มดว้ยเรอื เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า นาวกิะ
เตลกิ ํ(โภชนํ) แปลว่า (อ.โภชนะ) อนัระคนดว้ยงา
แยกศพัทเ์ป็น ตลิ + ณิก
วเิคราะหว์่า ตเิลห ิ สสํฏฐฺ ํ =เตลกิํ

โภชนะ ระคนแลว้ ดว้ยงาทัง้หลาย ชื่อว่า เตลกิะ
[ถา้กริยิาคมุพากยเ์ป็นอาขยาตใหแ้ปลรูปวเิคราะหเ์ป็นประโยค ย-ต]



สากฏโิก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้ที่ยวไปดว้ยเกวยีน
แยกศพัทเ์ป็น สกฏ + ณิก
วเิคราะหว์่า สกเฏน จรตตี ิ =สากฏโิก

ชนใด ย่อมเที่ยวไป ดว้ยเกวยีน เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า สากฏกิะ
ราชคหโิก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้กดิในเมืองราชคฤห์
แยกศพัทเ์ป็น ราชคห + ณิก
วเิคราะหว์่า ราชคเห  ชาโต  =ราชคหโิก

ชน เกดิแลว้ ในเมืองราชคฤห ์ชื่อว่า ราชคหกิะ
[ถา้กริยิาคมุพากยเ์ป็นกติกใ์หแ้ปลรูปวเิคราะหเ์ป็นประโยคธรรมดา] 



ราชคหโิก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูอ้ยู่ในเมืองราชคฤห์
แยกศพัทเ์ป็น ราชคห + ณิก
วเิคราะหว์่า ราชคเห วสตตี ิ =ราชคหโิก

ชนใด ย่อมอยู่ ในเมืองราชคฤห ์เหตนุั้น ชนนั้น 
ชื่อว่า ราชคหกิะ

กายกิ ํ(กมมฺ)ํ แปลว่า (อ.กรรม) อนัชนทาํแลว้ดว้ยกาย
แยกศพัทเ์ป็น กาย + ณิก
วเิคราะหว์่า กาเยน  กต ํ =กายกิํ

กรรม อนัชน ทาํแลว้ ดว้ยกาย ชื่อว่า กายกิะ



กายกิ ํ(กมมฺ)ํ แปลว่า (อ.กรรม) อนัเป็นไปในกาย
แยกศพัทเ์ป็น กาย + ณิก
วเิคราะหว์่า กาเย  วตตฺตตี ิ =กายกิํ

กรรมใด ย่อมเป็นไป ในกาย เหตนุั้น กรรมนั้น 
ชื่อว่า กายกิะ

โทวารโิก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูร้กัษาซึ่งประตู (เฝ้าประตู)
แยกศพัทเ์ป็น ทวฺาร + ณิก
วเิคราะหว์่า ทวฺาร ํ รกขฺตตี ิ =โทวารโิก (ลง โอ อาคม ที่ ท)ฺ

ชนใด ย่อมรกัษา ซึ่งประตู เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ โทวารกิะ



สากณุิโก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูฆ้่าซึ่งนกเป็นอยู่
แยกศพัทเ์ป็น สกณุ + ณิก
วเิคราะหว์่า สกเุณ หนฺตวฺา ชีวตตี ิ =สากณุิโก

ชนใด ฆ่าแลว้ ซึ่งนก ท. ย่อมเป็นอยู่ เหตุนั้น 
ชนนั้น ชื่อว่า สากณุิกะ

สงฺฆกิ ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัเป็นของมีแหง่สงฆ์
แยกศพัทเ์ป็น สงฺฆ + ณิก
วเิคราะหว์่า สงฺเฆ  สนฺตก ํ วตถฺ ุ =สงฺฆํ

วตัถ ุอนัเป็นของมีอยู่แหง่สงฆ ์ชื่อว่า สงัฆกิะ



อกขฺิโก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้ลน่ดว้ยสกา
แยกศพัทเ์ป็น อกขฺ + ณิก
วเิคราะหว์่า อกเฺขน  ทพิฺพตตี ิ =อกขฺิโก

ชนใด ย่อมเลน่ ดว้ยสกา เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า อกัขิกะ
สนฺทฏิฐฺโิก (ธมโฺม) แปลว่า (อ.ธรรม) อนัควรซึ่งการเหน็เอง
แยกศพัทเ์ป็น สนฺทฏิฐฺกิ + ณิก
วเิคราะหว์่า สนฺทฏิฐฺ ึ อรหตตี ิ =สนฺทฏิฐฺโิก

ธรรมใด ย่อมควร ซึ่งการเห็นเอง เหตุนั้น ธรรมนั้น 
ชื่อวา่ สนัทฏิฐกิะ



รุกขฺมูลโิก (ภกิขฺุ) แปลว่า (อ.ภกิษุ) ผูอ้ยู่ที่โคนแหง่ตน้ไม ้
แยกศพัทเ์ป็น รุกขฺมูล + ณิก
วเิคราะหว์่า รุกขฺมูเล  วสตตี ิ =รุกขฺมูลโิก

ภกิษุ ใด ย่อมพกัอยู่ ที่โคนแห่งตน้ไม ้เหตนุั้น 
ภกิษุ นั้น ชื่อว่า รุกขมูลกิะ

ปํสกุูลโิก (ภกิขฺุ) แปลว่า (อ.ภกิษุ) ผูท้รงไวซ้ึ่งผา้บงัสกุลุ
แยกศพัทเ์ป็น ปํสกุูล + ณิก
วเิคราะหว์่า ปํสกุูล ํ ธาเรตตี ิ =ปูสกุูลโิก

ภกิษุ ใด ย่อมทรงไว ้ซึ่งผา้บงัสกุลุ เหตนุั้น ภกิษุ นั้น ชื่อว่า ปงัสกุูลกิะ



๒.ราคาทติทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัแทนศพัทม์ี ราค เป็นตน้
ราคาทิตทัธิตมีปจัจยั ๑ ตวั คือ ณ ปจัจยัใชแ้ทนศพัทต์่าง ๆ ได ้

ท ัว่ไปไม่จาํกดั เช่น กิริยากิตก,์ กิริยาอาขยาต, นามนาม และคุณนาม
การตัง้วเิคราะหต์อ้งต ัง้ตามคาํแปลของศพัทน์ั้น ๆ มีหลกัการ ดงันี้

๑)เรยีงคาํขยายไวห้นา้ เรยีงคาํหลกัไวห้ลงั
๒)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิาอาขยาตใหป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตาม

คาํแปล จากนั้นสนธเิขา้กบั อติ ิศพัท ์แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงั อติิ
๓)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิากติกใ์หป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตามคาํ

แปล แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงักริยิากติกน์ั้น ไม่นิยมลง อติ ิศพัท์



กาสาว ํ(วตถฺ)ํ แปลว่า (อ.ผา้) อนับคุคลยอ้มแลว้ดว้ยนํ้าฝาด
แยกศพัทเ์ป็น กสาว + ณ
วเิคราะหว์่า กสาเวน  รตตฺ ํ วตถฺ ํ =กาสาวํ

ผา้ อนับคุคล ยอ้มแลว้ ดว้ยนํ้าฝาด ชื่อว่ากาสาวะ
มาหสิ ํ(มสํ)ํ แปลว่า (อ.เนื้อ) อนัเป็นของกระบอื
แยกศพัทเ์ป็น มหสิ + ณ
วเิคราะหว์่า มหสิสฺส  อทิ ํ มสํ ํ =มาหสิํ

เนื้อนี้ ของกระบอื  ชื่อว่า มาหสิะ



มาคโธ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้กดิในแควน้มคธ
แยกศพัทเ์ป็น มคธ + ณ
วเิคราะหว์่า มคเธ  ชาโต  =มาคโธ

ชน เกดิแลว้ ในแควน้มคธ ชื่อว่า มาคธะ
มาคโธ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูอ้ยู่ในแควน้มคธ
แยกศพัทเ์ป็น มคธ + ณ
วเิคราะหว์่า มคเธ  วสตตี ิ =มาคโธ

ชนใด ย่อมอยู่ ในแควน้มคธ เหตุนั้น ชนนั้น 
ชื่อว่า มาคธะ



๓.ชาตาทติทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัแทนศพัทม์ี ชาต เป็นตน้
ชาตาทิตทัธิตมีปจัจยั ๓ ตวั คือ อมิ, อยิ, กยิ ปจัจยัใชแ้ทนศพัทไ์ด ้

ท ัว่ไปไม่จาํกดั เช่น กิริยากิตก,์ กิริยาอาขยาต, นามนาม และคุณนาม
การตัง้วเิคราะหต์อ้งต ัง้ตามคาํแปลของศพัทน์ั้น ๆ มีหลกัการ ดงันี้

๑)เรยีงคาํขยายไวห้นา้ เรยีงคาํหลกัไวห้ลงั
๒)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิาอาขยาตใหป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตาม

คาํแปล จากนั้นสนธเิขา้กบั อติ ิศพัท ์แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงั อติิ
๓)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิากติกใ์หป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตามคาํ

แปล แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงักริยิากติกน์ั้น ไม่นิยมลง อติ ิศพัท์



๑.อมิ ปจัจยั ลงแทนศพัทไ์ดท้ ัว่ไป เช่น ชาต (เกดิแลว้)
ปรุโิม (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้กดิแลว้ในกอ่น (คนแรก)
แยกศพัทเ์ป็น ปรุ + อมิ
วเิคราะหว์่า ปเุร  ชาโต  =ปรุโิม

ชน เกดิแลว้ ในกอ่น ชื่อว่า ปรุมิะ
มชฺฌโิม (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้กดิแลว้ในท่ามกลาง
แยกศพัทเ์ป็น มชฺฌ + อมิ
วเิคราะหว์่า มชฺเฌ  ชาโต  =มชฺฌโิม

ชน เกดิแลว้ ในท่ามกลาง ชื่อว่า มชัฌมิะ



มชฺฌมิา (ปฏปิทา) แปลว่า (อ.ทาง/ขอ้ปฏบิตั)ิ อนัมีในท่ามกลาง
แยกศพัทเ์ป็น มชฺฌ + อมิ
วเิคราะหว์่า มชฺเฌ  ภวา  =มชฺฌมิา

ขอ้ปฏบิตั ิอนัมี ในท่ามกลาง ชื่อว่า มชัฌมิา
ปจฺฉิโม (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้กดิในภายหลงั
แยกศพัทเ์ป็น ปจฺฉา + อมิ
วเิคราะหว์่า ปจฺฉา  ชาโต  =ปจฺฉิโม

ชน เกดิแลว้ ในภายหลงั ชื่อว่า ปจัฉิมะ



๒.อยิ ปจัจยั ลงแทนศพัทไ์ดท้ ัว่ไป เช่น ชาต (เกดิแลว้) 
มนุสฺสชาตโิย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้กดิแลว้โดยชาตแิหง่มนุษย์
แยกศพัทเ์ป็น  มนุสฺสชาต ิ+ อยิ
วเิคราะหว์่า มนุสฺสชาตยิ ํ ชาโต  =มนุสฺสชาตโิย

ชน เกดิแลว้ โดยชาตแิหง่มนุษย ์ชื่อวา่ มนุสสชาตยิะ
อสฺสชาตโิย (สตโฺต) แปลว่า (อ.สตัว)์ ตวัเกดิแลว้โดยชาตแิหง่มา้
แยกศพัทเ์ป็น  อสฺสชาต ิ+ อยิ
วเิคราะหว์่า อสฺสชาตยิ ํ ชาโต  =อสฺสชาตโิย

สตัว ์เกดิแลว้โดยชาตแิหง่มา้ ชื่อว่า อสัสชาตยิะ



ปญจฺวคคฺยิา (ภกิขฺู) แปลว่า (อ.ภกิษุ ท.) ผูน้บัเนื่องในพวกหา้
แยกศพัทเ์ป็น  ปญจฺวคคฺ + อยิ
วเิคราะหว์่า ปญจฺวคเฺค  นิพทธฺา  =ปญจฺวคคฺยิา

ภกิษุท ัง้หลาย นบัเนื่องแลว้ ในพวกหา้ ชื่อวา่ ปญัจวคัคยี ์
สมานชาตโิย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีชาตเิสมอกนั
แยกศพัทเ์ป็น สมานชาต ิ+ อยิ 
วเิคราะหว์่า สมานชาต ิ อสฺส  อตถฺตี ิ =สมานชาตโิย

ชาติอนัเสมอกนั มีอยู่ แก่ชนนั้น เหตนุั้น ชน นั้น 
ชื่อว่า ผูม้ีชาตเิสมอกนั



๓.อยิ ปจัจยั ลงแทนศพัทไ์ดท้ ัว่ไป เช่น ชาต (เกดิแลว้) 
อนฺธกโิย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูป้ระกอบแลว้ในความมืดบอด
แยกศพัทเ์ป็น อนฺธ + กยิ
วเิคราะหว์่า อนฺเธ  นิยตุโฺต  =อนฺธกโิย

ชน ประกอบแลว้ ในความมืดบอด ชื่อว่า อนัธกยิะ
ปมาทกโิย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูป้ระกอบแลว้ในความประมาท
แยกศพัทเ์ป็น  ปมาท + กยิ 
วเิคราะหว์่า ปมาเท  นิยตุโฺต  =ปมาทกโิย

ชน ประกอบแลว้ ในความประมาท ชื่อวา่ อนัธกยิะ



๔.ฐานตทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัแทน ฐาน ศพัทเ์ป็นตน้
ฐานตทัธิต มีปจัจยั ๑ ตวัคือ “อยี” ปจัจยับางคร ัง้ อยี ก็แปลงเป็น 

เอยฺย ไดบ้า้ง นิยมใชแ้ทน ฐาน (ที่ต ัง้), อรห (ควร), หิต (เกื้ อกูล), ภว 
(มี) การตัง้วเิคราะหต์อ้งต ัง้ตามคาํแปลของศพัทน์ั้น ๆ มีหลกัการ ดงันี้

๑)เรยีงคาํขยายไวห้นา้ เรยีงคาํหลกัไวห้ลงั
๒)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิาอาขยาตใหป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตาม

คาํแปล จากนั้นสนธเิขา้กบั อติ ิศพัท ์แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงั อติิ
๓)ถา้คาํหลกัเป็นกริยิากติกใ์หป้ระกอบเป็นวาจกใดวาจกหนึ่งตามคาํ

แปล แลว้วางบทสาํเรจ็ไวห้ลงักริยิากติกน์ั้น ไม่นิยมลง อติ ิศพัท์



มทนีย ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัเป็นที่ต ัง้แหง่ความเมา
แยกศพัทเ์ป็น มทน + อยี
วเิคราะหว์่า มทนสฺส  ฐานํ  วตถฺ ุ =มทนียํ

วตัถ ุอนัเป็นที่ต ัง้ แหง่ความเมา ชื่อว่า มทนียะ
โมหนีย ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัเป็นที่ต ัง้แหง่ความหลง
แยกศพัทเ์ป็น โมหน + อยี
วเิคราะหว์่า โมหเน  ฐานํ  วตถฺ ุ =โมหนียํ

วตัถ ุอนัเป็นที่ต ัง้ แหง่ความหลง ชื่อว่า โมหนียะ



ปูชนีโย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูค้วรซึ่งการบูชา
แยกศพัทเ์ป็น ปูชน + อยี
วเิคราะหว์่า ปูชนํ  อรหตตี ิ =ปูชนีโย, ปูชเนยโฺย

ชนใด ย่อมควร ซึ่งการบูชา เหตนุั้น ชนนั้น 
ชื่อว่า ปูชนียะ, ปูชเนยยะ

ทกขฺิเณยโฺย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูค้วรซึ่งทกัษิณา
แยกศพัทเ์ป็น ทกขฺิณา + อยี
วเิคราะหว์่า ทกขฺิณํ  อรหตตี ิ =ทกขฺิเณยโฺย

ชนใด ย่อมควร ซึ่งทกัษิณา เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า ทกัขิเณยยะ



อปุาทานีย ํ(วตถฺ)ุแปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัเกื้อกูลแกอ่ปุาทาน
แยกศพัทเ์ป็น อปุาทาน + อยี
วเิคราะหว์่า อปุาทานานํ  หติ ํ =อปุาทานียํ

วตัถ ุอนัเกื้อกูล แกอ่ปุาทานทัง้หลาย ชื่อวา่ อปุาทานียะ
อทุรยี ํ(โภชนํ) แปลว่า (อ.โภชนะ) อนัมีในทอ้ง
แยกศพัทเ์ป็น อทุร + อยี
วเิคราะหว์่า อทุเร  ภว ํ =อทุรยีํ

โภชนะ อนัมีในทอ้ง ชื่อว่า อทุรยีะ



๕.พหลุตทัธติ คอืตทัธติที่ใชป้จัจยัแทน พหลุ และ ปกต ิศพัท์
พหุลตทัธิตมีปจัจยั ๑ ตวั คือ อาลุ ปจัจยั ถา้ใชแ้ทนคําว่า พหุล 

แปลว่า มี...มาก เช่น ธนาล ุมีทรพัยม์าก ถา้ใชแ้ทนคาํว่า ปกติ แปลว่า 
มี...เป็นปกติ เช่น ทยาล ุมีความเอน็ดูเป็นปกติ ปจัจยัในตทัธิตนี้ใชล้ง
ทา้ยคาํนามเท่านั้น เพือ่บอกว่ามีสิง่นั้นมาก มีวธิกีารต ัง้วเิคราะหด์งันี้

๑)มีสิง่ใดมาก เอาคาํนั้นลงปฐมาวภิตัต ิวางไวต้วัแรก แปลเป็นประธาน
๒)เอาคาํขยาย คอื อสฺส ปกต ิหรอื อสฺส พหลุ วางไวห้ลงัประธาน 
๓)คําว่า ปกติ, พหล ตอ้งประกอบใหม้ีลงิค ์วจนะ วิภตัติเหมือนประธาน

ในประโยค เช่น พหโุล, พหลุา, พหลุ ํเป็นตน้



๓)โครงสรา้งการตัง้วเิคราะหม์ี ๒ แบบ คอื
แบบที่ ๑ : .................  อสฺส  ปกต ิ ..............

: อภชิฺฌา  อสฺส  ปกต ิ อภชิฺฌาลุ
แบบที่ ๒ : .................  อสฺส  พหลุา  ..............

: อภชิฺฌา  อสฺส  พหลุา  อภชิฺฌาลุ
อสฺส คือ ต สพัพนาม ลง ส ฉัฏฐีวิภตัติใหโ้ยคนามนามเขา้มาแปล

ขยาย ปกต ิหรอืประธานในรูปวเิคราะห ์ว่า ของ....นั้น
อาลุ ปจัจยันี้บางทีก็เติม ก อาคมต่อทา้ยก็มี เช่น ตณฺหาลุโก ผูม้ี

ตณัหามาก, ทลายโุก ผูม้ีความเอน็ดูมาก



อภชิฺฌาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีอภชิฌาเป็นปกติ
แยกศพัทเ์ป็น อภชิฺฌา + อาลุ
วเิคราะหว์่า อภชิฺฌา  อสฺส  ปกต ิ =อภชิฺฌาลุ

อภชิฌา เป็นปกต ิของชนนั้น เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า อภชิฌาลุ
อภชิฺฌาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีอภชิฌามาก
แยกศพัทเ์ป็น อภชิฺฌา + อาลุ
วเิคราะหว์่า อภชิฺฌา  อสฺส  พหลุา  =อภชิฺฌาลุ

อภชิฌา ของชนนั้น มาก เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ อภชิฌาลุ
ถา้ลง ก อาคมเป็น อภชิฺฌาลโุก



สตีาล ุ(เทโส) แปลว่า (อ.ประเทศ) อนัมีความหนาวเป็นปกติ
แยกศพัทเ์ป็น สตี + อาลุ
วเิคราะหว์่า สตี ํ อสฺส  ปกต ิ =สตีาลุ

ความหนาว เป็นปกต ิของประเทศนั้น เหตนุั้น ประเทศนั้น ชื่อว่า สตีาลุ
สตีาล ุ(เทโส) แปลว่า (อ.ประเทศ) อนัมีความหนาวมาก
แยกศพัทเ์ป็น สตี + อาลุ
วเิคราะหว์่า สตี ํ อสฺส  พหลุ ํ =สตีาลุ

ความหนาว ของประเทศนั้น มาก เหตนุั้น ประเทศนั้น ชื่อว่า สตีาลุ
ถา้ลง ก อาคมเป็น สตีาลโุก



ทยาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) อนัมีความเอน็ดูเป็นปกติ
แยกศพัทเ์ป็น ทยา + อาลุ
วเิคราะหว์่า ทยา  อสฺส  ปกต ิ =ทยาลุ

ความเอน็ดู เป็นปกต ิของชนนั้น เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ ทยาลุ
ทยาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความเอน็ดูมาก
แยกศพัทเ์ป็น ทยา + อาลุ
วเิคราะหว์่า ทยา  อสฺส  พหลุา  =ทยาลุ

ความเอน็ดู ของชนนั้น มาก เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ ทยาลุ
ถา้ลง ก อาคมเป็น ทยาลโุก



ปิหาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความรษิยาเป็นปกติ
แยกศพัทเ์ป็น ปิหา + อาลุ
วเิคราะหว์่า ปิหา  อสฺส  ปกต ิ =ปิหาลุ

ความริษยา เป็นปกติ ของชนนั้น เหตุนั้น ชนนั้น 
ชื่อว่า ปิหาลุ

ปิหาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความรษิยามาก
แยกศพัทเ์ป็น ปิหา + อาลุ
วเิคราะหว์่า ปิหา  อสฺส  พหลุา  =ปิหาลุ

ความรษิยา ของชนนั้น มาก เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ ปิหาลุ



ตณฺหาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีตณัหาเป็นปกติ
แยกศพัทเ์ป็น ตณฺหา + อาลุ
วเิคราะหว์่า ตณฺหา  อสฺส  ปกต ิ =ตณฺหาลุ

ตณัหา เป็นปกต ิของชนนั้น เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า ตณัหาลุ
ตณฺหาล ุ(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีตณัหามาก
แยกศพัทเ์ป็น ตณฺหา + อาลุ
วเิคราะหว์่า ตณฺหา  อสฺส  พหลุา  =ตณฺหาลุ

ตณัหา ของชนนั้น มาก เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ ตณฺหาลุ
ถา้ลง ก อาคมเป็น ตณฺหาลโุก



๖.เสฏฐตทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัทา้ยคณุนาม
เสฏฐตทัธิตมีปจัจยั ๕ ตวั คือ ตร, ตม, อิยิสฺสก, อิย, อิฏฺฐ ใช้

ต่อทา้ยคุณนามชัน้ปกติ (ไม่ใช่แทนคุณนาม) ทําใหก้ลายเป็นคุณนาม
ชัน้วเิสสและชัน้อตวิเิสส มีวธิกีารใชด้งันี้

๑)ตร, อยิสิฺสก, อยิ เป็นเครื่องหมายคณุนามชัน้วเิสส แปลว่า ...กว่า
เช่น โกวทิตโร. ฉลาดกว่า

๒)ตม, อฏิฐฺ เป็นเครื่องหมายคณุนามชัน้อตวิเิสส แปลว่า ...ที่สดุ
เช่น โกวทิตโม. ฉลาดที่สดุ

การตัง้รูปวเิคราะหเ์ป็นแบบเดียวกนั ต่างแต่คณุนามที่เตมิเขา้มาเท่านั้น



๑.โครงสรา้งรูปวเิคราะหศ์พัทค์ณุนามชัน้วเิสส
สพฺเพ อเิม (๑)........., อยมิเมส ํวเิสเสน (๒)..........ต ิ(๓).................

๒.โครงสรา้งรูปวเิคราะหศ์พัทค์ณุนามชัน้อตวิเิสส
สพฺเพ อเิม (๑)........., อยมิเมส ํอตวิเิสเสน (๒)..........ต ิ(๓).................
-ในรูปวเิคราะหข์องคณุนามชัน้วเิสสใช ้วเิสเสน 
-ในรูปวเิคราะหข์องคณุนามชัน้อตวิเิสสใช ้อตวิเิสเสน
-ช่องว่าง (๑).......... ใหเ้ตมิคณุนามชัน้ปกต ิประกอบเป็นพหวุจนะ
-ช่องว่าง (๒).......... ใหเ้ตมิคณุนามตวัเดิม แต่ประกอบเป็นเอกวจนะ
-ช่องว่าง (๓).......... ใหเ้ตมิบทสาํเรจ็ที่ลงปจัจยัเรยีบรอ้ยแลว้



๑.การสรา้งรูปวเิคราะหค์ณุนามชัน้วเิสส 
ปาปตโร แปลว่า ผูเ้ลวกว่า
สพฺเพ อเิม ปาปา, อยมิเมส ํวเิสเสน ปาโปต ิ =ปาปตโร.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นคนเลว ย่อมเป็น, อ.ชน นี้ เป็นคนเลว 

โดยวเิศษ กว่าชน ท. เหลา่นี้ เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า ปาปตโร
ปาปา เป็นคุณนาม พหวุจนะ มีจาํนวนมากเป็นการกล่าวรวมว่า คน

หลายคนเป็นคนเลว ปาโป เป็นคุณนาม เอกวจนะ แยกกล่าวเฉพาะคน
เดียวใหต้่างออกไป ว่าเลวขัน้ไหน ในที่นี้เป็นขัน้วิเสสคือเลวกว่าทกุคน 
จงึลง ตร ปจัจยั จาก ปาโป กลายเป็น ปาปตโร แปลว่า ผูเ้ลวกว่า



๒.การสรา้งรูปวเิคราะหค์ณุนามชัน้อตวิเิสส
ปาปตโม แปลว่า ผูเ้ลวที่สดุ
สพฺเพ อเิม ปาปา, อยมิเมส ํอตวิเิสเสน ปาโปต ิ =ปาปตโม.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นคนเลว ย่อมเป็น, อ.ชน นี้ เป็นคนเลว 

โดยวเิศษที่สดุ กว่าชน ท. เหลา่นี้ เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า ปาปตโม
ปาปา เป็นคุณนาม พหวุจนะ มีจาํนวนมากเป็นการกล่าวรวมว่า คน

หลายคนเป็นคนเลว ปาโป เป็นคุณนาม เอกวจนะ แยกกล่าวเฉพาะคน
เดียวใหต้่างออกไป ว่าเลวขัน้ไหน ในที่นี้เป็นขัน้อตวิเิสสคอืเลวที่สดุ จงึ
ลง ตม ปจัจยั จาก ปาโป กลายเป็น ปาปตโม แปลว่า ผูเ้ลวที่สดุ



๑.ตร ปจัจยั ลงทา้ยคณุนามชัน้ปกตทิาํใหก้ลายเป็นชัน้วเิสส
ปณฺฑติตโร (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้ป็นบณัฑติกว่า
แยกศพัทเ์ป็น ปณฺฑติ + ตร
วเิคราะหว์่า สพฺเพ อเิม ปณฺฑติา, อยมิเมส ํวเิสเสน ปณฺฑโิตต ิ  

=ปณฺฑติตโร.
 อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นบณัฑิต ย่อมเป็น,   

อ.ชน นี้ เป็นบณัฑติ โดยวิเศษ กว่าชน ท. เหล่านี้ 
ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า ปณัฑติตระ



ปณีตตโร (ธมโฺม) แปลว่า (อ.ธรรม) อนัประณีตกว่า
แยกศพัทเ์ป็น ปณีต + ตร
วเิคราะหว์่า สพฺเพ  อเิม  ปณีตา,  อยมิเมส ํ วเิสเสน  ปณีโตต ิ  

=ปณีตตโร.
อ.ธรรม ท. เหลา่นี้ ทัง้ปวง เป็นธรรมประณีต ย่อมเป็น, 
อ.ธรรม  นี้  เป็นธรรมประณีต โดยวิเศษ กว่าธรรม ท. 
เหลา่นี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ธรรม นี้ ชื่อว่า 
ปณีตตระ



๒.ตม ปจัจยั ลงทา้ยคณุนามชัน้ปกตทิาํใหก้ลายเป็นชัน้อตวิเิสส
ปณฺฑติตโม (ชโน)แปลว่า (อ.ชน) ผูฉ้ลาดที่สดุ
แยกศพัทเ์ป็น ปณฺฑติ + ตม
วเิคราะหว์่า สพฺเพ   อเิม   ปณฺฑติา,   อยมิเมส ํ  อติวิเสเสน  

ปณฺฑโิตติ =ปณฺฑติตโม.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นบณัฑิต ย่อมเป็น,   
อ.ชน นี้ เป็นบณัฑติ โดยวเิศษที่สดุ กว่าชน ท. 
เหลา่นี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า 
ปณัฑติตมะ



ปณีตตโม (ธมโฺม) แปลว่า (อ.ธรรม) อนัประณีตที่สดุ
แยกศพัทเ์ป็น ปณีต + ตม
วเิคราะหว์่า สพฺเพ    อเิม    ปณีตา,    อยมิเมส ํ   อตวิเิสเสน 

ปณีโตต ิ  =ปณีตตโม.
อ.ธรรม ท. เหลา่นี้ ทัง้ปวง เป็นธรรมประณีต ย่อมเป็น, 
อ.ธรรม นี้ เป็นธรรมอนัประณีต โดยวเิศษที่สดุ 
กว่าธรรม  ท.  เหล่านี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น 
อ.ธรรม นี้ ชื่อว่า ปณีตตมะ



๓.อยิสิฺสก ปจัจยั ลงทา้ยคณุนามชัน้ปกตทิาํใหก้ลายเป็นชัน้วเิสส
ปาปิยสิฺสโก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูฉ้ลาดที่กว่า
แยกศพัทเ์ป็น ปาป + อยิสิฺสก
วเิคราะหว์่า สพฺเพ   อเิม   ปาปา,  อยมิเมส ํ วเิสเสน   ปาโปติ

=ปาปิยสิฺสโก.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นคนเลว ย่อมเป็น, 
อ.ชน  นี้  เป็นคนเลว  โดยวิเศษ  กว่าชน  ท. 
เหล่านี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า 
ปาปิยสิสกะ



ทกขฺิยสิฺสโก (ชโน)แปลว่า (อ.ชน) ผูข้ยนักว่า
แยกศพัทเ์ป็น ทกขฺ + อยิสิฺสก
วเิคราะหว์่า สพฺเพ  อเิม  ทกฺขา,  อยมิเมส ํ วิเสเสน  ทกฺโขต ิ  

=ทกขฺิยสิฺสโก.
อ.ชน ท.  เหล่านี้  ทัง้ปวง เป็นคนขยนั ย่อมเป็น, 
อ.ชน  นี้  เป็นคนขยนั โดยวิเศษ  กว่าชน  ท. 
เหล่านี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า 
ทกัขิยสิสกะ



๔.อยิ ปจัจยั  ลงทา้ยคณุนามชัน้ปกตทิาํใหก้ลายเป็นชัน้วเิสส
ปาปิโย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้ลวกว่า
แยกศพัทเ์ป็น ปาป + อยิ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ   อเิม   ปาปา,  อยมิเมส ํ  วเิสสน   ปาโปติ

=ปาปิโย.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นคนเลว ย่อมเป็น, 
อ.ชน  นี้  เป็นคนเลว  โดยวิเศษ  กว่าชน  ท. 
เหล่านี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า 
ปาปิยะ



กนิโย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูน้อ้ยกว่า
แยกศพัทเ์ป็น อปปฺ + อยิ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ   อเิม   อปปฺา,  อยมิเมส ํ  วเิสสน  อปโฺปติ

กนิโย.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นผูน้้อย ย่อมเป็น, 
อ.ชน  นี้  เป็นผูน้้อย  โดยวิเศษ  กว่าชน  ท. 
เหล่านี้ ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า 
กนิยะ

คาํนี้ใหแ้ปลง อปปฺ เป็น กน แลว้จงึลง อยิ ปจัจยั



เสยโฺย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูป้ระเสรฐิกว่า
แยกศพัทเ์ป็น ปสฏฐฺ + อยิ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ  อเิม  ปสฏฐฺา,  อยมิเมส ํ วเิสสน  ปสฏโฺฐติ

เสยโฺย.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นผูป้ระเสรฐิ ย่อมเป็น, 
อ.ชน นี้ เป็นผูป้ระเสรฐิ โดยวเิศษ  กว่าชน  ท. เหลา่นี้  
ย่อมเป็น  เพราะเหตนุั้น  อ.ชน นี้ ชื่อว่า เสยยะ

คาํนี้ใหแ้ปลง ปสฏฐฺ เป็น ส แปลง อ ิที่ อยิ ปจัจยัเป็น เอ ซอ้น ยฺ



เชยโฺย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้จรญิกว่า
แยกศพัทเ์ป็น วฑุฒฺ + อยิ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ  อเิม  วฑุฒฺา,  อยมิเมส ํ วเิสสน  วฑุโฺฒติ

เสยโฺย.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นผูเ้จรญิ ย่อมเป็น, 
อ.ชน  นี้  เป็นผูเ้จรญิ  โดยวิเศษ  กว่าชน  ท. เหล่านี้ 
ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า  เชยยะ

คาํนี้ใหแ้ปลง วฑุฒฺ เป็น ช แปลง อ ิที่ อยิ ปจัจยัเป็น เอ ซอ้น ยฺ



๕.อฏิฐฺ ปจัจยั ลงทา้ยคณุนามปกตทิาํใหก้ลายเป็นชัน้อตวิเิสส
ปาปิฏโฺฐ (ชน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้ลวที่สดุ
แยกศพัทเ์ป็น ปาป + อฏิฐฺ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ  อเิม  ปาปา,  อยมิเมส ํ อตวิเิสสน  ปาโปติ

=ปาปิฏโฺฐ.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นคนเลว ย่อมเป็น, 
อ.ชน นี้ เป็นคนเลว โดยวิเศษที่สุด กว่าชน ท. เหล่านี้ 
ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า ปาปิฏฐะ



กนิฏโฺฐ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูน้อ้ยที่สดุ
แยกศพัทเ์ป็น อปปฺ + อฏิฐฺ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ  อเิม  อปปฺา,   อยมิเมส ํ  อติวิเสสน   อปโฺปต ิ

=กนิฏโฺฐ.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นผูน้้อย ย่อมเป็น, 
อ.ชน นี้ เป็นผูน้อ้ย โดยวิเศษที่สดุ กว่าชน ท. เหล่านี้ 
ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า กนิฏฐะ

คาํว่า กนิฏโฺฐ เกดิจากการแปลง อปปฺ เป็น กน แลว้ลง อฏิฐฺ ปจัจยั



เสฏโฺฐ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูป้ระเสรฐิที่สดุ
แยกศพัทเ์ป็น ปสฏฐฺ + อฏิฐฺ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ อเิม ปสฏฐฺา,  อยมิเมส ํอตวิเิสสน ปสฏโฺฐติ

=เสฏโฺฐ.
อ.ชน ท.  เหลา่นี้ ทัง้ปวง  เป็นผูป้ระเสรฐิ  ย่อมเป็น, 
อ.ชน นี้ เป็นผูป้ระเสรฐิโดยวเิศษที่สดุ กว่าชน ท. เหลา่นี้ 
ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า เสฏฐะ

คาํว่า เสฏโฺฐ เกดิจากการ แปลง ปสฏฐฺ เป็น ส แลว้แปลง อ ิที่ อฏิฐฺ 
ปจัจยัเป็น เอ



เชฏโฺฐ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูเ้จรญิที่สดุ
แยกศพัทเ์ป็น วฑุฒฺ + อฏิฐฺ
วเิคราะหว์่า สพฺเพ อเิม วฑุฒฺา,  อยมิเมส ํ อตวิเิสสน วฑุโฺฒติ

เชฏโฺฐ.
อ.ชน ท. เหล่านี้ ทัง้ปวง เป็นผูเ้จริญ ย่อมเป็น, อ.ชน  
นี้  เป็นผูเ้จริญ  โดยวิเศษที่สุด  กว่าชน  ท.  เหล่านี้ 
ย่อมเป็น เพราะเหตนุั้น อ.ชน นี้ ชื่อว่า เชฏฐะ

คําว่า เชฏฺโฐ เกิดจากแปลง วุฑฺฒ เป็น ช แลว้แปลง อิ ที่ อิฏฺฐ 
ปจัจยัเป็น เอ



๗.ตทสัสตัถติทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัแทนคาํว่า อสฺส อตถฺิ
ตทสัสตัถติทัธิต มีปจัจยั ๙ ตวั คือ วี, ส, ส,ี อกิ, อ,ี ร, วนฺต,ุ มนฺต,ุ 

ณ ปจัจยัเหลา่นี้ใชแ้ทนคาํว่า อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี... มีหลกันิยมดงันี้
๑)ว ีปจัจยั นิยมลงหลงัศพัทท์ี่เป็น อา การนัต์
๒)ส ปจัจยั นิยมลงหลงั เมธา ศพัทเ์ท่านั้น
๓)ส ีปจัจยั นิยมลงหลงัมโนคณศพัทบ์างตวั
๔)วนฺต ุปจัจยั นิยมลงหลงัศพัทท์ี่เป็น อ, อา การนัต์
๕)มนฺต ุปจัจยั นิยมลงหลงัศพัทท์ี่เป็น อ,ิ อ ุการนัต์
๖)อมินฺต ุปจัจยั เป็นปจัจยัพเิศษลงหลงั ปตุตฺมิา, ปาปิมา



ตทัธิตนี้เป็นคุณนามแจกได  ้๓ ลิงคต์ามการนัตใ์นแต่ละลิงค ์
เฉพาะปจัจยัที่ลงทา้ยดว้ยสระ อี เมื่อเป็นอิตถีลิงคใ์หแ้ปลงเป็น อินี 
กอ่นเสมอ สว่นศพัทท์ี่ลง วนฺต,ุ มนฺต ุปจัจยั ใหแ้จกตามแบบ ภควนฺตุ

การตัง้วิเคราะหเ์ป็นแบบเดียวกนัท ัง้หมด คือมีสิ่งใด ใหเ้อาสิ่งนั้น
แหละมาลงปฐมาวภิตัต ิวางไวศ้พัทแ์รกในรูปวเิคราะห ์

โครงสรา้งรูปวเิคราะห ์ : ..........  อสฺส  อตถฺตี ิ ..........
ตวัอย่างเช่น : เมธา  อสฺส  อตถฺตี ิ เมธาวี

ปญัญา  ของชนนั้น  มีอยู่  เหตนุั้น ชนนั้น 
ชื่อว่า เมธาว ี(ผูม้ีปญัญา)



๑.ว ีปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี... หลงันาม อา การนัต์
เมธาว ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปญัญา
แยกศพัทเ์ป็น เมธา + วี
วเิคราะหว์่า เมธา  อสฺส  อตถฺตีิ =เมธาว ี(ชโน)

ปญัญา ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีปญัญา
มายาว ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีมายา
แยกศพัทเ์ป็น มายา + วี
วเิคราะหว์่า มายา  อสฺส  อตถฺตีิ =มายาว ี(ชโน)

มายา ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีมายา



๒. ส ปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิหลงั เมธา ศพัทเ์ท่านั้น
สเุมธโส (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปญัญาดี
แยกศพัทเ์ป็น สเุมธา + ส
วเิคราะหว์่า สเุมธา  อสฺส  อตถฺตี ิ =สเุมธโส (ชโน)

ปญัญาดี ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีปญัญาดี
ภรูเิมธโส (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปญัญาดงัแผ่นดิน
แยกศพัทเ์ป็น ภรูเิมธา + ส
วเิคราะหว์่า ภรูเิมธา  อสฺส  อตถฺตี ิ =ภรูเิมธโส (ชโน)

ปญัญาดงัแผ่นดิน ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีปญัญาดงัแผ่นดิน



๓.ส ีปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี... หลงัมโนคณศพัท์
ตปส ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีตปะ
แยกศพัทเ์ป็น ตป + สี
วเิคราะหว์่า ตโป  อสฺส  อตถฺตีิ =ตปส,ี ตปสฺส ี(ชโน)

ตบะ ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีตบะ
ยสส ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ียศ
แยกศพัทเ์ป็น มายา + วี
วเิคราะหว์่า มายา  อสฺส  อตถฺตีิ =ยสส,ี ยสสฺส ี(ชโน)

ยศ ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มียศ



เตชส ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีเดช
แยกศพัทเ์ป็น เตช + สี
วเิคราะหว์่า เตโช  อสฺส  อตถฺตี ิ =เตชส ี(ชโน)

เดช ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่ามีเดช
ปยสฺสนิี (คาว)ี แปลว่า (อ.แม่โค) ตวัมีนํ้านม
แยกศพัทเ์ป็น ปย + อ ี(แปลง อ ีเป็น อนิี ซอ้น สฺ)
วเิคราะหว์่า ปโย  อสฺสา  อตถฺตี ิ ปยสฺสนิี  =(คาว)ี

นํ้านม ของแม่โคนั้น มีอยู่ เหตนุั้น แม่โคนั้น 
ชื่อว่า มีนํ้านม



๔.อกิ ปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี...
ทณฺฑโิก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีไมเ้ทา้, ผูม้ีท่อนไม้
แยกศพัทเ์ป็น ทณฺฑ + อกิ
วเิคราะหว์่า ทณฺโฑ  อสฺส  อตถฺตี ิ =ทณฺฑโิก (ชโน)

ไมเ้ทา้ ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีไมเ้ทา้
อตถฺกิา (วาจา) แปลว่า (อ.วาจา) อนัมีประโยชน์
แยกศพัทเ์ป็น อตถฺ + อกิ
วเิคราะหว์่า อตโฺถ  อสฺสา  อตถฺตี ิ =อตถฺกิา  (วาจา)

ประโยชน ์ของวาจานั้น มีอยู่ เหตนุั้น วาจานั้น ชื่อว่า มีประโยชน์



ธนิโก (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีทรพัย ์
แยกศพัทเ์ป็น ธน + อกิ
วเิคราะหว์่า ธนํ  อสฺส  อตถฺตี ิ =ธนิโก  (ชโน)

ทรพัย ์ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีทรพัย ์
คนฺธกิ ํ(ปปุผฺ)ํ แปลว่า (อ.ดอกไม)้ อนัมีกลิ่น
แยกศพัทเ์ป็น คนฺธ + อกิ
วเิคราะหว์่า คนฺโธ  อสฺส  อตถฺตี ิ =คนฺธกิ ํ (ปปุผฺ)ํ

กลิ่น ของดอกไม ้นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ดอกไมน้ั้น ชื่อว่า มีกลิ่น



๕.อ ีปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี...
ทณฺฑ ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีไมเ้ทา้
แยกศพัทเ์ป็น ทณฺฑ + อี
วเิคราะหว์่า ทณฺโฑ  อสฺส  อตถฺตี ิ =ทณฺฑ ี (ชโน)

ไมเ้ทา้ ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีไมเ้ทา้
สขุี (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความสขุ
แยกศพัทเ์ป็น สขุ + อี
วเิคราะหว์่า สขุํ  อสฺส  อตถฺตี ิ =สขุี  (ชโน)

ความสขุ ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า มีความสขุ



โภค ี(ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีโภคะ
แยกศพัทเ์ป็น โภค + อี
วเิคราะหว์่า โภโค  อสฺส  อตถฺตี ิ =โภค ี (ชโน)

โภคะ ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า มีโภคะ
ญาณี (ภกิขฺุ) แปลว่า (อ.ภกิษุ) ผูม้ีญาณ
แยกศพัทเ์ป็น ญาณ + อี
วเิคราะหว์่า ญาณํ  อสฺส  อตถฺตี ิ =ญาณี  (ภกิขฺุ)

ญาณ ของภกิษุนั้น มีอยู่ เหตุนั้น ภกิษุนั้น ชื่อว่า 
มีญาณ



ทกุขฺี (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีทกุข์
แยกศพัทเ์ป็น ทกุขฺ + อี
วเิคราะหว์่า ทกุขฺํ  อสฺส  อตถฺตี ิ =ทกุขฺี  (ชโน)

ทกุข ์ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า มีทกุข์
โยค ี(ภกิขฺุ) แปลว่า (อ.ภกิษุ) ผูม้ีความเพยีร
แยกศพัทเ์ป็น โยค + อี
วเิคราะหว์่า โยโค  อสฺส  อตถฺตี ิ =โยค ี (ชโน)

ความเพยีร ของภกิษุ นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ภกิษุ นั้น 
ชื่อว่า มีความเพยีร



๖. ร ปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี...
มธุโร (ปูโว) แปลว่า (อ.ขนม) อนัมีรสหวาน
แยกศพัทเ์ป็น มธุ + ร
วเิคราะหว์่า มธุ  อสฺส  อตถฺตี ิ =มธุโร  (ปูโว)

รสหวาน ของขนม นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ขนมนั้น ชื่อว่า มีรสหวาน.
รุจริา (นาร)ี แปลว่า (อ.หญงิ) ผูม้ีความงาม
แยกศพัทเ์ป็น รุจ ิ+ ร
วเิคราะหว์่า รุจ ิ อสฺส  อตถฺตี ิ =รุจริา  (นาร)ี

ความงาม ของหญงินั้น มีอยู่ เหตนุั้น หญงินั้น ชื่อว่า มีความงาม



มขุโร (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปาก (ปากกลา้, ปากจดั)
แยกศพัทเ์ป็น มขุ + ร
วเิคราะหว์่า มขุํ  อสฺส  อตถฺตี ิ =มขุโร  (ชโน)

ปาก ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีปาก
กญุชฺโร (สตโฺต) แปลว่า (อ.สตัว)์ ตวัมีงา
แยกศพัทเ์ป็น กญุชฺา + ร
วเิคราะหว์่า กญุชฺา  อสฺส  อตถฺตี ิ =กญุชฺโร (สตโฺต)

งาทัง้หลาย ของสตัว ์นั้น มีอยู่ เหตนุั้น สตัวน์ั้น ชื่อว่า มีงา



นคร ํ(ฐานํ) แปลว่า (อ.ที่) อนัมีปราสาท (เมือง)
แยกศพัทเ์ป็น นค + ร
วเิคราะหว์่า นคา  อสฺส  อตถฺตี ิ =นคร ํ (ฐานํ)

ปราสาททัง้หลาย มีอยู่ แกท่ี่นั้น เหตนุั้น ที่นั้น ชื่อว่ามีปราสาท
ธโีร (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปญัญา
แยกศพัทเ์ป็น ธ ี+ ร
วเิคราะหว์่า ธ ี อสฺส  อตถฺตี ิ =ธโีร  (ชโน)

ปญัญา ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่มีปญัญา



๗. วนฺต ุปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี... หลงันาม อ, อา การนัต์
คณุวา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีคณุ
แยกศพัทเ์ป็น คณุ + วนฺตุ
วเิคราะหว์่า คโุณ  อสฺส  อตถฺตี ิ =คณุวา  (ชโน)

คณุ ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่ามีคณุ
ธนวา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีทรพัย ์
แยกศพัทเ์ป็น ธน + วนฺตุ
วเิคราะหว์่า ธนํ  อสฺส  อตถฺตี ิ =ธนวา  (ชโน)

ทรพัย ์ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีทรพัย ์



ปญญฺวา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปญัญา
แยกศพัทเ์ป็น ปญญฺา + วนฺตุ
วเิคราะหว์่า ปญญฺา  อสฺส  อตถฺตี ิ =ปญญฺวา  (ชโน)

ปญัญา ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่มีปญัญา
ปญุญฺวา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีบญุ
แยกศพัทเ์ป็น ปญุญฺ + วนฺตุ
วเิคราะหว์่า ปญุญฺ ํ อสฺส  อตถฺตี ิ =ปญุญฺวา  (ชโน)

บญุ ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า มีบญุ
วนฺต ุปจัจยัลงหลงัศพัทท์ี่เป็น อ, อา การนัตเ์ท่านั้น



๘. มนฺต ุปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี... หลงันาม อ,ิ อ ีการนัต์
อายสฺมา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีอาย ุ(แปลง อ ุเป็น อสฺ)
แยกศพัทเ์ป็น อาย ุ+ วนฺตุ
วเิคราะหว์่า อาย ุ อสฺส  อตถฺตี ิ =อายสฺมา  (ชโน)

อาย ุของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่ามีอายุ
สตมิา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีสติ
แยกศพัทเ์ป็น สต ิ+ วนฺตุ
วเิคราะหว์่า สต ิ อสฺส  อตถฺตี ิ =สตมิา  (ชโน)

สต ิของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า มีสติ



จกขฺุมา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีจกัษุ
แยกศพัทเ์ป็น จกขฺุ + วนฺตุ
วเิคราะหว์่า จกขฺุ  อสฺส  อตถฺตี ิ =อายสฺมา  (ชโน)

จกัษุ ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่ามีจกัษุ
ชตุมิา (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความรุง่เรอืง
แยกศพัทเ์ป็น ชตุ ิ+ วนฺตุ
วเิคราะหว์่า ชตุ ิ อสฺส  อตถฺตี ิ =ชตุมิา  (ชโน)

ความรุ่งเรือง  ของชน  นั้น  มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น 
ชื่อว่า มีความรุง่เรอืง



๙. ณ ปจัจยั ลงแทน อสฺส อตถฺ ิแปลว่า มี...
สทโฺธ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีสทัธา
แยกศพัทเ์ป็น สทธฺา + ณ
วเิคราะหว์่า สทธฺา  อสฺส  อตถฺตี ิ สทโฺธ  (ชโน)

สทัธา ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่ามีสทัธา
มจฺเฉโร (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความตระหนี่
แยกศพัทเ์ป็น มจฺเฉร + ณ
วเิคราะหว์่า มจฺเฉร ํ อสฺส  อตถฺตี ิ มจฺเฉโร  (ชโน)

ความตระหนี่ ของชน นั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อว่า มีความตระหนี่



ปญโฺญ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีปญัญา
แยกศพัทเ์ป็น ปญญฺา + ณ
วเิคราะหว์่า ปญญฺา  อสฺส  อตถฺตี ิ =ปญโฺญ  (ชโน)

ปญัญา ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีปญัญา
พทุโฺธ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ผูม้ีความรู ้
แยกศพัทเ์ป็น พทุธฺ ิ+ ณ
วเิคราะหว์่า พทุธฺ ิ อสฺส  อตถฺตี ิ =พทุโฺธ  (ชโน)

ความรู ้ของชนนั้น มีอยู่ เหตนุั้น ชนนั้น ชื่อวา่ มีความรู ้



๘.ปกตติทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัแทน ปกต, วกิาร, นิปผฺนฺน, นิพฺพตตฺ
ปกตติทัธติมีปจัจยั ๑ ตวั คอื มย ปจัจยั ลงแทนเนื้อความว่า ทาํแลว้ดว้ย

สิ่งนั้น, สรา้งแลว้ดว้ยสิ่งนี้, สาํเร็จแลว้จากสิ่งนั้น, เกิดแลว้จากสิ่งโน้น เมื่อ
สรา้งรูปวเิคราะหใ์ชค้าํว่า ปกต, วกิาร, นิปผฺนฺน, นิพฺพตตฺ เป็นคาํหลกัวางไว ้
หลงัคาํขยาย สว่นวตัถทุี่ใชส้รา้งประกอบเป็นวภิตัตติ่าง ๆ  กนั มีหลกัดงันี้

๑)เมื่อลง มย ปจัจยัแทน ปกต ใหป้ระกอบคาํขยายเป็นตตยิาวภิตัตวิางไว ้
หนา้ ปกต แปลว่า ทาํแลว้ดว้ย... เช่น สวุณฺเณน ปกต ํ =โสวณฺณมยํ

๒)เมื่อลง มย ปจัจยัแทน วกิาร ใหป้ระกอบคาํขยายเป็นฉฏัฐวีภิตัตวิางไว ้
หนา้ วกิาร แปลว่า เป็นวกิารแหง่... เช่น สวุณฺณสฺส วกิาร ํ =โสวณฺณมยํ



๓)เมื่อลง มย ปจัจยัแทน นิปฺผนฺน ใหป้ระกอบคําขยายเป็นตติยา
วภิตัตหิรอืปญัจมีวภิตัต ิวางไวห้นา้ นิปผฺนฺน แปลว่า สาํเรจ็แลว้ดว้ย...

๔)เมื่อลง มย ปจัจยัแทน นิพฺพตฺต ใหป้ระกอบคําขยายเป็นปญัจมี
วภิตัต ิวางไวห้นา้ นิพฺพตตฺ แปลว่า เกดิแลว้จาก...

ส่วนคําว่า ปกต, วิการ, นิปฺผนฺน, นิพฺพตฺต ประกอบใหม้ีลิงค ์วจนะ 
วภิตัต ิเหมือนกบัวตัถทุี่สรา้งขึ้นมาซึ่งเป็นประธานในรูปวเิคราะห ์เช่น

โสวณฺณมย ํ(ภาชนํ) แปลว่า (อ.ภาชนะ) อนัทาํแลว้ดว้ยทอง
๑) สวุณฺเณน  ปกต ํ =โสวณฺณมย ํ(ภาชนํ)
๒) สวุณฺณสฺส  วกิาร ํ =โสวณฺณมย ํ(ภาชนํ)



ในปกตติทัธติมีโครงสรา้งรูปวเิคราะห ์๔ แบบ คอื
แบบที่ ๑ : .......... (ต.)  ปกโต,  ปกตา,  ปกต ํ ..........

(ต.) คอืประกอบนามนามเป็นตตยิาวภิตัติ
แบบที่ ๒ : .......... (ฉ.)  วกิาโร,  วกิารา,  วกิาร ํ ..........

(ฉ.) คอืประกอบนามนามเป็นฉฏัฐวีภิตัติ
แบบที่ ๓ : .......... (ต., ปญ.)  นิปผฺนฺโน,  นิปผฺนฺนา,  นิปผฺนฺนํ  ..........

(ต.,ปญ.) คอืประกอบนามนามเป็นตตยิาหรอืปญัจมีวภิตัติ
แบบที่ ๔ : .......... (ปญ.)  นิพฺพตโฺต,  นิพฺพตตฺา,  นิพฺพตตฺ ํ ..........

(ปญ.ฺ) คอืคอืประกอบนามนามเป็นปญัจมีวภิตัติ



มตตฺกิามย ํ(ภาชนํ)แปลว่า (อ.ภาชนะ) อนับคุคลทาํแลว้ดว้ยดิน
แยกศพัทเ์ป็น มตตฺกิา + มย
วเิคราะหว์่า มตตฺกิาย  ปกต ํ =มตตฺกิามย ํ(ภาชนํ)

อ.ภาชนะ อนับคุคล ทาํแลว้ ดว้ยดิน ชื่อว่า มตัตกิามยะ
มตตฺกิามย ํ(ภาชนํ)แปลว่า (อ.ภาชนะ) อนัเป็นวกิารแหง่ดิน
แยกศพัทเ์ป็น มตตฺกิา + มย 
วเิคราะหว์่า มตตฺกิาย  วกิาร ํ =มตตฺกิามย ํ(ภาชนํ)

อ.ภาชนะ เป็นวกิารแหง่ดิน ชื่อว่า มตัตกิามยะ



โลหมย ํ(จกกฺ)ํ แปลว่า (อ.กงลอ้) อนับคุคลทาํแลว้ดว้ยโลหะ
แยกศพัทเ์ป็น โลห + มย
วเิคราะหว์่า โลเหน  ปกต ํ =โลหมย ํ(จกกฺ)ํ

อ.กงลอ้ อนับคุคล ทาํแลว้ ดว้ยเหลก็ ชื่อว่า โลหมยะ
โลหมย ํ(จกกฺ)ํ แปลว่า (อ.กงลอ้) อนัเป็นวกิารแหง่โลหะ
แยกศพัทเ์ป็น โลห + มย
วเิคราะหว์่า โลหสฺส  วกิาร ํ =โลหมย ํ(จกกฺ)ํ

อ.กงลอ้ เป็นวกิาร แหง่โลหะ ชื่อว่า โลหมยะ



มณิมย ํ(จกกฺ)ํ แปลว่า (อ.กงลอ้) อนัสาํเรจ็แลว้ดว้ยแกว้มณี
แยกศพัทเ์ป็น มณิ + มย
วเิคราะหว์่า มณินา  นิปผฺนฺนํ  =มณิมย ํ(จกกฺ)ํ

อ.แกว้มณี สาํเรจ็แลว้ ดว้ยแกว้มณี ชื่อว่า มณีมยะ
มณิมย ํ(จกกฺ)ํ แปลว่า (อ.กงลอ้) อนัเป็นวกิารแหง่แกว้มณี
แยกศพัทเ์ป็น มณิ + มย
วเิคราะหว์่า มณิสฺส  วกิาร ํ =มณิมย ํ(จกกฺ)ํ

อ.กงลอ้ เป็นวกิาร แหง่แกว้มณี ชื่อว่า มณีมยะ



มโนมยา (ธมมฺา) แปลว่า (อ.ธรรม ท.) อนัสาํเรจ็แลว้ดว้ยใจ
แยกศพัทเ์ป็น มน + มย
วเิคราะหว์่า มนสา  นิปผฺนฺนา  =มโนมยา (ธมมฺา)

อ.ธรรม ท. สาํเรจ็แลว้ ดว้ยใจ ชื่อว่า มโนมยะ
อโยมย ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัสาํเรจ็แลว้ดว้ยเหลก็
แยกศพัทเ์ป็น อย + มย
วเิคราะหว์่า อยสา  ปกต ํ =อโยมย ํ(วตถฺ)ุ

อ.วตัถ ุอนับคุคลทาํแลว้ ดว้ยเหลก็ ชื่อว่า อโยมยะ
มย ปจัจยัลงหลงัมโนคณศพัทใ์หแ้ปลงสระที่สดุศพัทเ์ป็น โอ



สลิามโย (ปตโฺต) แปลว่า (อ.บาตร) อนัสาํเรจ็แลว้ดว้ยศิลา
แยกศพัทเ์ป็น สลิา + มย
วเิคราะหว์่า สลิาย  นิปผฺนฺโน  =สลิามโย (ปตโฺต)

อ.บาตร สาํเรจ็แลว้ ดว้ยศิลา ชื่อว่า สลิามยะ
โคมย ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัเกดิแลว้จากโค
แยกศพัทเ์ป็น โค + มย
วเิคราะหว์่า คาวสฺมา  นิพฺพตตฺ ํ =โคมย ํ(วตถฺ)ุ

อ.วตัถ ุเกดิจากแลว้ จากโค ชื่อว่า โคมยะ, โคมยั



อทิธฺมย ํ(วมิานํ) แปลว่า (อ.วมิานํ) อนัสาํเรจ็แลว้ดว้ยฤทธิ์
แยกศพัทเ์ป็น อทิธฺ ิ+ มย
วเิคราะหว์่า อทิธฺยิา  นิปผฺนฺนํ  =อทิธฺมย ํ(วมิานํ)

อ.วมิาน สาํเรจ็แลว้ ดว้ยฤทธิ์ ชื่อว่า อทิธมยะ
ผลกิมโย (ปตโฺต)แปลว่า (อ.บาตร) อนับคุคลทาํแลว้ดว้ยแกว้ผลกึ
แยกศพัทเ์ป็น ผลกิ + มย
วเิคราะหว์่า ผลเิกน  ปกโต  =ผลกิมโย (ปตโฺต)

อ.บาตร อนับคุคล ทาํแลว้ ดว้ยแกว้ผลกึ ชื่อว่า 
ผลกิมยะ



๙.ปูรณตทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัทา้ยปกตสิงัขยาทาํใหเ้ป็นปูรณสงัขยา
ปูรณตทัธิตมีปจัจยั ๕ ตวั คือ ติย, ฐ, ถ, ม, อี ใชล้งแทน ปูรณ 

ศพัท ์แปลว่า เป็นที่เต็ม... ใชส้าํหรบัลงหลงัปกติสงัขยาสาํเร็จรูปแลว้
กลายเป็นปูรณสงัขยา มีวธิกีารต ัง้วเิคราะห ์ดงันี้

๑)นําปกตสิงัขยาประกอบเป็นฉฏัฐวีภิตัติ
๒)นํา ปูรณ ศพัทป์ระกอบเป็นปฐมาวิภตัติมีลิงค  ์วจนะ วิภตัติ

ตามอญัญบทเป็นได ้๓ ลิงค ์ปุงลงิคส์าํเร็จเป็น ปูรโณ, อติถีลิงคส์าํเร็จ
เป็น ปูรณี, อติถลีงิคส์าํเรจ็เป็น ปูรณํ

ปจัจยัแต่ละตวัในปูรณตทัธติมีวธิกีารใชก้บัปกตสิงัขยาต่างกนัดงันี้



๑.ตยิ ปจัจยั ลงหลงั ทวฺ,ิ ต ิแทน ปูรณ ศพัท์
ทตุโิย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ที่สอง
แยกศพัทเ์ป็น ทวฺ ิ+ ตยิ (แปลง ทวฺ ิเป็น ท)ุ
วเิคราะหว์่า ทวฺนิฺนํ  ปูรโณ  =ทตุโิย (ชโน)

อ.ชน เป็นที่เตม็ แหง่ชน ท. สอง ชื่อว่า ที่สอง
ตตโิย (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ที่สาม
แยกศพัทเ์ป็น ต ิ+ ตยิ (แปลง ต ิเป็น ต)
วเิคราะหว์่า ตณิฺณํ  ปูรโณ  =ตตโิย (ชโน)

อ.ชน เป็นที่เตม็ แหง่ชน ท. สาม ชื่อว่า ที่สาม



๒.ถ ปจัจยั ลงหลงั จต ุแทน ปูรณ ศพัท์
จตตุโฺถ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ที่สี่
แยกศพัทเ์ป็น จต ุ+ ถ (ลงแลว้ซอ้น ต)ฺ
วเิคราะหว์่า จตนฺุนํ  ปูรโณ  =จตตุโฺถ (ชโน)

อ.ชน เป็นที่เตม็ แหง่ชน ท. สี ่ชื่อว่า ที่สี่
จตตุถฺา (อติถฺ)ี แปลว่า (อ.หญงิ) ที่สี่
แยกศพัทเ์ป็น จต ุ+ ถ
วเิคราะหว์่า จตสฺสนฺนํ  ปูรณี  =จตตุถฺา (อติถฺ)ี

อ.หญงิ เป็นที่เตม็ แหง่หญงิ ท. สี ่ชื่อว่า ที่สี่



๓.ฐ ปจัจยั ลงหลงั ฉ แทน ปูรณ ศพัท์
ฉฏโฺฐ (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ที่หก
แยกศพัทเ์ป็น ฉ + ฐ (ลงแลว้ซอ้น ฏ)ฺ
วเิคราะหว์่า ฉนฺนํ  ปูรโณ  =ฉฏโฺฐ (ชโน)

อ.ชน เป็นที่เตม็ แหง่ชน ท. หก ชื่อว่า ที่หก
ฉฏฐฺ ี(อติถฺ)ี แปลว่า (อ.หญงิ) ที่หก
แยกศพัทเ์ป็น ฉ + ฐ (ลง อ ีปจัจยัเครื่องหมายอติถลีงิค)์
วเิคราะหว์่า ฉนฺนํ  ปูรณี  =ฉฏฐฺี

อ.หญงิ เป็นที่เตม็ แหง่หญงิ ท. หก ชื่อว่า ที่หก



๔.ม ปจัจยั ลงหลงัปกตสิงัขยาทัง้หลาย (เวน้ ทวฺ,ิ ต,ิ จต,ุ ฉ)
ปญจฺโม (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ที่หา้
แยกศพัทเ์ป็น ปญจฺ + ม
วเิคราะหว์่า ปญจฺนฺนํ  ปูรโณ  =ปญจฺโม (ชโน)

อ.ชน เป็นที่เตม็ แหง่ชน ท. หก ชื่อว่า ที่หก
สตตฺโม (ชโน) แปลว่า (อ.ชน) ที่เจด็
แยกศพัทเ์ป็น สตตฺ + ม
วเิคราะหว์่า สตตฺนฺนํ  ปูรโณ  =สตตฺโม (ชโน)

อ.ชน เป็นที่เตม็ แหง่ชน ท. เจด็ ชื่อว่า ที่เจด็



๕.อ ีปจัจยั ลงหลงัปกติสงัขยาตัง้แต่ เอกาทส ถึง อฏฺฐารส 
สาํเรจ็รูปแลว้เป็นอติถลีงิคเ์ท่านั้น หากประสงคจ์ะ
ใช ้(๑๑-๑๘) เป็นลงิคอ์ืน่ใหล้ง ม ปจัจยัแทน

เอกาทส ี(อติถฺ)ี แปลว่า (อ.หญงิ) ที่สบิเอด็
แยกศพัทเ์ป็น เอกาทส + อี
วเิคราะหว์่า เอกาทสนฺนํ  ปูรณี  =เอกาทส ี(อติถฺ)ี

อ.หญิง เป็นที่เต็ม แห่งหญิง ท. สิบเอด็ ชื่อว่า 
ที่สบิเอด็



ปณฺณรส ี(ตถิ)ี แปลว่า (อ.ดิถ)ี ที่สบิหา้
แยกศพัทเ์ป็น ปณฺณรส + อี
วเิคราะหว์่า ปณฺณรสนฺนํ  ปูรณี  =เอกาทส ี(ตถิ)ี

อ.ดิถ ีเป็นที่เตม็ แหง่ดิถ ีท. สบิหา้ ชื่อว่าที่สบิหา้
อฏฐฺารส ี(เถร)ี แปลว่า (อ.พระเถร)ี ที่สบิแปด
แยกศพัทว์่า อฏฐฺารส + อี
วเิคราะหว์่า อฏฐฺารสนฺนํ  ปูรณี  =อฏฐฺารส ี(เถร)ี

อ.พระเถรี เป็นที่เต็ม แห่งพระเถรี ท. สบิแปด 
ชื่อว่า ที่สบิแปด



วธิตี่อ อฑฒฺ ศพัท์
อฑฒฺ แปลว่า ครึ่ง, กึ่ง ใชส้าํหรบันับจาํนวนเต็ม (ปูรณสงัขยา) ที่มี

เศษเป็นครึ่งหนึ่งของจาํนวนเตม็ที่นั้น ๆ คอื นบัจาํนวนเตม็ที่นั้น ๆ แต่
หกัออกอกีครึ่งหนึ่งของจาํนวนที่นั้น ๆ 

รอ้ยที่ ๒ ดว้ยทัง้กึ่ง หมายถงึ ที่ ๑๕๐ (หนึ่งรอ้ยชดุที่ ๒ ครึ่งเดียว)
รอ้ยที่ ๓ ดว้ยทัง้กึ่ง หมายถงึ ที่ ๒๕๐ (หนึ่งรอ้ยชดุที่ ๓ ครึ่งเดียว)
รอ้ยที่ ๔ ดว้ยทัง้กึ่ง หมายถงึ ที่ ๓๕๐ (หนึ่งรอ้ยชดุที่ ๔ ครึ่งเดียว)
รอ้ยที่ ๕ ดว้ยทัง้กึ่ง หมายถงึ ที่ ๔๕๐ (หนึ่งรอ้ยชดุที่ ๕ ครึ่งเดียว)
รอ้ยที่ ๖ ดว้ยทัง้กึ่ง หมายถงึ ที่ ๕๕๐ (หนึ่งรอ้ยชดุที่ ๖ ครึ่งเดียว)



ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
จาํนวนเตม็ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
อา่นว่า รอ้ยที่ ๑ รอ้ยที่ ๒ รอ้ยที่ ๓ รอ้ยที่ ๔ รอ้ยที่ ๕

เมื่อตอ้งการจะบอกว่าคนนี้ สิง่นี้ อยู่ลาํดบัที่ ๑๕๐ ใหอ้า่นช่อง
ที่ ๒ แต่หกัออกครึ่งหนึ่งของรอ้ยที่ ๒ นั้น บาลีใชค้ําว่า รอ้ยที่ ๒ 
ดว้ยทัง้กึ่ง ลาํดบัอืน่ ๆ กใ็ชว้ธิเีดียวกนันี้ เช่น

-ลาํดบัที่ ๒๕๐ บาลใีชค้าํว่า รอ้ยที่ ๓ ดว้ยทัง้กึ่ง
-ลาํดบัที่ ๓๕๐ บาลใีชค้าํว่า รอ้ยที่ ๔ ดว้ยทัง้กึ่ง
-ลาํดบัที่ ๔๕๐ บาลใีชค้าํว่า รอ้ยที่ ๕ ดว้ยทัง้กึ่ง



หลกัการวาง อฑฒฺ ศพัท์
๑)ถา้วางต่อกบั ทตุยิ แปลง อฑฒฺ กบั ทตุยิ เป็น ทยิฑฒฺ, ทวิฑฒฺ
๒)ถา้วางต่อกบั ตตยิ แปลง อฑฒฺ กบั ตตยิ เป็น อฑฒฺตยิ
๓)ถา้วางต่อกบั จตตุถฺ แปลง อฑฒฺ กบั จตตุถฺ เป็น อฑฒฺฑุฒฺ
๔)ถา้วางต่อกบัปูรณสงัขยาจาํนวนอืน่ ๆ ใหว้าง อฑฒฺ ไวห้นา้ไดเ้ลย

อฑฒฺปญจฺม ที่หา้ดว้ยทัง้กึ่ง เท่ากบั สีค่รึ่ง
อฑฒฺฉฏฐฺ ที่หกดว้ยทัง้กึ่ง เท่ากบั หา้ครึ่ง

หลงัปูรณสงัขยาใหเ้ติมปกติสงัขยาจํานวนเต็มต่อทา้ย เช่น 
อฑฒฺปญจฺมสต,ํ อฑฒฺฉฏฐฺสหสฺส,ํ ทยิฑฒฺทสสหสฺส ํเป็นตน้



วธิตี ัง้วเิคราะห ์
๑)นํา อฑฒฺ ศพัทป์ระกอบ นา ตตยิาวภิตัติ
๒)นําปูรณสงัขยาประกอบใหม้ีลงิคว์จนะวภิตัตเิหมือนนามที่ขยาย เช่น
อฑเฺฒน ทตุโิย =ทยิฑโฺฒ, ทวิฑโฺฒ

ที่สอง ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า หนึ่งกบัครึ่ง
อฑเฺฒน ตตโิย =อฑฒฺตโิย, อฑฒฺเตยโฺย

ที่สามดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า สองกบัครึ่ง
อฑเฺฒน จตตุโฺถ =อฑฒฺฑุโฺฒ

ที่สี ่ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า สามกบัครึ่ง



ทยิฑโฺฒ แปลว่า ที่สองดว้ยทัง้กึ่ง (หนึ่งครึ่ง)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + ทตุยิ (แปลงรวมกนั)
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  ทตุโิย  =ทยิฑโฺฒ

ที่สอง ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า ทยิฑัฒะ
อฑฒฺตโิย แปลว่า ที่สามดว้ยทัง้กึ่ง (สองครึ่ง)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + ตตยิ (แปลงรวมกนั)
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  ตตโิย  =อฑฒฺตโิย

ที่สาม 



อฑฒฺฑุโฺฒ แปลว่า ที่สีด่ว้ยท ัง้กึ่ง (สามครึ่ง)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + จตตุถฺ (แปลงรวมกนั)
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  จตตุโฺถ  =อฑฒฺฑุโฺฒ

ที่สี ่ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า อฑัฒฑุฒะ



ทยิฑฒฺสต ํ แปลว่า อ.รอ้ยที่สองดว้ยทัง้กึ่ง (ที่ ๑๕๐)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + ทตุยิ + สต (แปลงรวมกนั)
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  ทตุยิ ํ สต ํ =ทยิฑฒฺสตํ

อ.รอ้ย ที่สอง ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า ทยิฑัฒสตะ
อฑฒฺตยิสตํ แปลว่า อ.รอ้ยที่สามดว้ยทัง้กึ่ง (ที่ ๒๕๐)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + ตตยิ + สต (แปลงรวมกนั)
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  ตตยิ ํ สต ํ =อฑฒฺตยิสตํ

อ.รอ้ย ที่สาม ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า อฑัฒตยิสตะ



อฑฒฺฑุฒฺสต ํ แปลว่า อ.รอ้ยที่สีด่ว้ยท ัง้กึ่ง (ที่ ๓๕๐)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + จตตุถฺ + สต (แปลงรวมกนั)
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  จตตุถฺ ํ สต ํ =อฑฒฺฑุฒฺสตํ

อ.รอ้ย ที่สี ่ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า อฑัฒฑุฒสตะ
อฑฒฺปญจฺมสตํ แปลว่า อ.รอ้ยที่หา้ดว้ยทัง้กึ่ง (ที่ ๔๕๐)
แยกศพัทเ์ป็น อฑฒฺ + ปญจฺม + สต
วเิคราะหว์่า อฑเฺฒน  ปญจฺม ํ สต ํ =อฑฒฺปญจฺมสตํ

อ.รอ้ย ที่หา้ ดว้ยทัง้กึ่ง ชื่อว่า อฑัฒปญัจมสตะ



๑๐.สงัขยาตทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัหลงัปกตสิงัขยาแทน ปรมิาณ ศพัท์
สงัขยาตทัธิตมีปจัจยั ๑ ตวั คือ ก ปจัจยั ใชแ้ทน “ปรมิาณ” แปลว่า 

ประมาณ ใชป้ระกอบหลงัสงัขยาตัง้แต่ ทฺวิ (๒) เป็นตน้ไป เพื่อกาํหนด
นบัจาํนวนโดยการกะประมาณ มีวธิตี ัง้วเิคราะหด์งันี้

๑)ประกอบปกตสิงัขยาเป็นปฐมาวภิตัตวิางไวห้นา้ ปรมิาณานิ
๒)วาง ปรมิาณานิ ไวห้ลงัปกตสิงัขยา
๓)วาง ต สพัพนามแทนนามนามที่จะนับเอาไวห้ลงั ปรมิาณานิ โดย

ลงฉฏัฐวีภิตัต ิเอกวจนะ
๔)สนธ ิอติ ิศพัท ์เขา้กบั ต สพัพนาม



ทวฺกิ ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัมีปรมิาณสอง
แยกศพัทเ์ป็น ทวฺ ิ+ ก
วเิคราะหว์่า เทวฺ ปรมิาณานิ อสฺสาต ิทวฺกิ ํ(วตถฺ)ุ

อ.ปริมาณ ท. ของวตัถนุั้น สอง เหตุนั้น วตัถนุั้น 
ชื่อว่า มีปรมิาณสอง

ตกิ ํ(วตถฺ)ุ แปลว่า (อ.วตัถ)ุ อนัมีปรมิาณสาม
แยกศพัทเ์ป็น ต ิ+ ก
วเิคราะหว์่า ตณีี ปรมิาณานิ อสฺสาต ิตกิ ํ(วตถฺ)ุ

อ.ปรมิาณ ท. ของวตัถนุั้น สาม เหตนุั้น วตัถนุั้น ชื่อว่า มีปรมิาณสาม



ตทัธติที่เป็นอพัยยศพัท์
ตทัธตินี้แจกดว้ยวภิตัตไิม่ได ้ใหค้งรูปเดิมเสมอ



๑.วภิาคตทัธติ คอื ตทัธติที่ลงปจัจยัแทน วภิาค ศพัท์
วภิาคตทัธิตมีปจัจยั ๒ ตวั คือ โส, ธา ใชล้งหลงัสงัขยาคุณนามและ

หลงัคาํนามนามทัว่ไป สาํเรจ็รูปเป็นอพัยยศพัทแ์จกวภิตัตไิม่ได ้
ปจัจยั ๒ ตวันี้ลงแทน วภิาเคน, วภิาเคห ิแปลว่า โดยสว่น... ใชเ้ป็น

เครื่องหมายตตยิาวภิตัต ิมีวธิกีารต ัง้รูปวเิคราะห ์ดงันี้
๑)ลงหลงัสงัขยา ประกอบสงัขยาใหม้ีลิงค ์วจนะ วิภตัติเดียวกบัคํา

ว่า วภิาเคน, วภิาเคห ิวางไวห้นา้ วภิาเคน, วภิาเคห ิแปลว่า โดยสว่น
๒)ลงหลงันาม ประกอบคาํนามนามเป็นตติยาวิภตัติ เอกวจนะวางไว ้

หนา้ วภิาเคน แปลว่า โดยการจาํแนกโดย...



๑.ธา ปจัจยั ลงแทน วภิาเคน, วภิาเคห ิหลงัสงัยาคณุนาม
เอกธา แปลว่า โดยสว่นเดียว
แยกศพัทเ์ป็น เอก + ธา
วเิคราะหว์่า เอเกน  วภิาเคน  =เอกธา

โดยสว่นเดียว  ชื่อว่า  เอกธา
ทวฺธิา แปลว่า โดยสว่นสอง
แยกศพัทเ์ป็น ทวฺ ิ+ ธา
วเิคราะหว์่า ทวฺหี ิ วภิาเคห ิ =ทวฺธิา

โดยสว่น ท. สอง  ชื่อว่า ทวฺธิา



๒.โส ปจัจยั ลงแทน วภิาเคน หลงัคาํนามนาม
ปทโส แปลว่า โดยการจาํแนกโดยบท
แยกศพัทเ์ป็น ปท + โส
วเิคราะหว์่า ปเทน  วภิาเคน =ปทโส

โดยการจาํแนกโดยบท  ชื่อว่า ปทโส
สตุตฺโส แปลว่า โดยการจาํแนกโดยสูตร
แยกศพัทเ์ป็น สตุตฺ + โส
วเิคราะหว์่า สตุเฺตน  วภิาเคน =สตุตฺโส

โดยการจาํแนกโดยสูตร  ชื่อว่า สตุตโส



๒.อพัยยตทัธติ คอืตทัธติที่ลงปจัจยัหลงัสพัพนามแทน ปการ ศพัท์
อพัยยตทัธิตมีปจัจยั ๒ ตวั คือ ถา, ถ ํลงแทน ปการ ศพัท ์แปลว่า 

โดยประการ มีวธิกีารต ัง้วเิคราะหด์งันี้
๑)ประกอบสพัพนามเป็นตตยิาวภิตัตวิางไวห้นา้ ปการ ศพัท์
๒)ประกอบ ปการ เป็นตตยิาวภิตัต ิ(ปกาเรน) วางไวห้ลงัสพัพนาม
๓)บทสาํเรจ็เอาสพัพนามกบัปจัจยัมาต่อกนั



๑.ถา ปจัจยั ลงแทน ปกาเรน หลงัวเิสสนสพัพนาม
ตถา แปลว่า โดยประการนั้น
แยกศพัทเ์ป็น ต + ถา
วเิคราะหว์่า เตน  ปกาเรน =ตถา

โดยประการนั้น ชื่อว่า ตถา
ยถา แปลว่า โดยประการใด
แยกศพัทเ์ป็น ย + ถา
วเิคราะหว์่า เยน  ปกาเรน =ยถา

โดยประการใด  ชื่อว่า ยถา



๒.ถ ํปจัจยั ลงแทน ปกาเรน หลงั ก,ึ อมิ
กถํ แปลว่า โดยประการไร
แยกศพัทเ์ป็น ก ึ+ ถํ
วเิคราะหว์่า เกน  ปกาเรน =กถํ

โดยประการไร ชื่อว่า กถํ
อติถฺํ แปลว่า โดยประการนี้
แยกศพัทเ์ป็น อมิ + ถํ
วเิคราะหว์่า อมิินา  ปกาเรน =อติถฺํ

โดยประการนี้  ชื่อว่า อติถฺํ


