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ค าช้ีแจง 
 

 เอกสารการเรียนการสอน  คือ หนังสือบาลไีวยากรณ์ทีท่่านก าลงัอ่านอยู่ในขณะนี ้  ข้าพเจ้า   

ได้รวบรวมและเรียบเรียงส านวนจาก  เฉลยข้อสอบสนามหลวง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑  จนถึง  ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๒   อาศัยหนังสือบาลไีวยากรณ์ ของพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
เป็นพืน้ฐาน   และทั้งยงัอาศัยหนังสือหลกัสูตรย่อบาลไีวยากรณ์ของพระมหานิยม   อตุ ตโม  ใช้

ประกอบอกีด้วย   ทั้งนีท้ั้งน้ัน ข้าพเจ้ายดึเอาจากหลกัส านวน  ทีเ่ฉลยข้อสอบ ปีทีผ่่านๆ มาเป็น
กฎเกณฑ์   จะมกีารเฉลยข้อสอบ  ในบทเดียวกนัซ ้าๆ  กนัอยู่หลายปี  แต่ส านวนไม่เหมือนกนั   

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจงึคดัเอาเฉพาะ ส านวนทีเ่หมือนกนัเป็นส่วนใหญ่   เป็นกฎเกณฑ์ในการจัดเรียบเรียง
เป็นเอกสารการเรียนการสอนนี ้   ส าหรับต าราเล่มนี ้จะเน้นหนักทีก่ารท่องจ า   เพราะจะมผีลทีด่ีต่อ

การสอบ  (โดยใช้เวลาไม่มาก)   แต่จะไม่เน้นทีก่ารอธิบาย   เพราะมผู้ีทีป่รีชาทรงความรู้ทางด้าน
การสอนบาลไีวยากรณ์นี ้   มมีากมายหลายท่าน   ได้แต่งหนังสือการอธิบายไว้มจี านวนมากมาย
หลายเล่มแล้ว   ด้วยสาเหตุนี ้  ข้าพเจ้า จึงไม่จ าเป็นทีจ่ะจัดท าขึน้ในเชิงอธิบาย    แต่ข้าพเจ้าจะเน้น
ไปทีก่ารสอบ   เพราะข้อสอบส่วนใหญ่  เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียว  ทีอ่อกข้อสอบในเชิงความจ า

เท่าน้ัน  ใครท่องจ าได้กถื็อว่าสอบได้  (ยกเว้นไว้แต่ ผู้ตอบอาจจะหลงส านวนค าถาม)   เพราะ
ค าตอบข้อสอบ  อยู่ในหนังสือเล่มนีแ้ล้ว   ดังน้ันขอให้ท่านมัน่ใจได้เลยว่า  ต าราเล่มนีจ้ะไม่ท าให้

ท่านผดิหวงัในการสอบไล่  ประโยค ๑-๒ หากเข้าใจเพิม่ ประโยค ๓ กค็งไม่มปัีญหา   และอกีอย่าง
ข้าพเจ้าได้ท าเคร่ืองหมายไว้หน้าข้อความ  ด้วยการใช้เลขยกก าลงั   เพ่ือบ่งบอกว่า  ตรงนีเ้คยออก

ข้อสอบเม่ือ  พ.ศ.ใด มาบ้างแล้ว   เพ่ือเหมาะแก่การค้นคว้าหาดู   ส าหรับผู้ทีม่คีวามสงสัยยงัไม่ไป

ปราศ.   

 เพราะฉะน้ัน   ข้าพเจ้าหวงัอย่างยิง่ว่า  หนังสือเล่มนีค้งมปีระโยชน์ต่อท่านผู้ทีส่นใจไม่มากก็
น้อย   ซ่ึงหนังสือเล่มนีข้้าพเจ้าใช้ความเพยีรพยายามเป็นอย่างมากในการรวบรวม   เพ่ือต้องการให้
เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ทีม่คีวามสนใจ  ถึงแม้จะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า   ข้าพเจ้ากย็นิดีเม่ือรู้ว่า 
หนังสือเล่มนีม้ปีระโยชน์ต่อท่าน ถ้าหากส่วนหน่ึงส่วนใดของเอกสารเล่มนี ้มกีารผดิตกบกพร่องแม้

ประการใด   ข้าพเจ้าขอน้อมรับ ค าติ-ชม  จากบัณฑิตทุกเม่ือ ด้วยความยนิด ี เพ่ือจะได้ปรับปรุงให้ดี
ยิง่ๆ ขึน้ไปอกี. 
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ประโยค ๑๒๓๑

 

บาลไีวยากรณ์ 

38บาลีไวยากรณ์น้ีแบ่งเป็น ๔ ภาคก่อน  คือ :- 
 อกัขรวธีิ ๑ 

 วจวีภิาค ๑ 

 วากยสัมพนัธ์ ๑ 

 ฉันทลกัษณะ ๑. 

    
41๑. อกัขรวธีิ  วา่ดว้ยอกัษร  จดัเป็น ๒ คือ :- 

๑. สมัญญาภธิาน   แสดงช่ืออกัษร   ท่ีเป็นสระและพยญัชนะพร้อมทั้งฐานกรณ์ 

๒. สนธิ   การต่ออกัษรท่ีอยูใ่นค าอ่ืน  ใหเ้น่ืองเป็นอนัเดียวกนั. 

24๒. วจวีภิาค   แบ่งค าพูดออกเป็น ๖ ส่วน  คือ :- 

 นาม ๑ 

 อพัยยศัพย์ ๑ 

 สมาส ๑ 

 ตทัธิต ๑ 

 อาขยาต ๑ 

 กติก์ ๑. 

๓. วากยสัมพนัธ์   วา่ดว้ยการก และประพนัธ์ผกูค  าพูดท่ีแบ่งไวใ้นวจี
วภิาค ใหเ้ขา้เป็นประโยคเดียวกนั. 

 ๔. ฉันทลกัษณะ   แสดงวธีิแต่งฉนัท.์ 

 

 



ประโยค ๑๒๓๒

 

อกัขรวธีิ  ภาคที ่๑ 

สมัญญาภธิาน 

 
25 เน้ือความของถอ้ยค าทั้งปวง  ตอ้งหมายรู้กนัดว้ยอกัขระ  เม่ืออกัขระวบิติัแลว้  กเ็ขา้ใจ

เน้ือความไดโ้ดยยาก   เพราะฉะนั้น   ความเป็นผูฉ้ลาดในอกัขระจึงมีอุปการะมาก. 

 
35 ค าวา่ “ อกัขระๆ” นั้น วา่ตามนกัปราชญท่์านประสงค ์ กเ็ป็น  ๒  อยา่ง  คือ :- 

 เป็นเสียง  อย่าง ๑ 

 เป็นหนังสือ  อย่าง ๑. 

 มีเน้ือความเป็นอนัเดียวกนั   เพราะฉะนั้น   เสียงกดี็  ตวัหนงัสือกดี็  ช่ือวา่  อกัขระๆ  
แปลวา่  ไม่รู้จกัส้ิน อยา่ง ๑  ไม่เป็นของแขง็ อยา่ง ๑. 

30อกัขระท่ีใชใ้นภาษาบาลีนั้น มี ๔๑  ตวั  คือ :- 

สระมี ๘ ตวั  คือ   อ  อา  อ ิ อ ี อ ุ อู  เอ  โอ  ๘ ตวัน้ี  ช่ือวา่  สระ. 

พยญัชนะมี ๓๓ ตวั  คือ :- 

     

    ญ 

 ฐ    

     

     

ย ร ล ว ส ห ฬ อ ํ     ๓๓ ตวัน้ี  ช่ือวา่ พยญัชนะ. 

 

สระ 

 
30 ในอกัขระ ๔๑  ตวันั้น  อกัขระเบ้ืองตน้ ๘  ตวั  ตั้งแต่  อ  จนถึง  โอ  ช่ือวา่  สระ  ออก

เสียงไดต้ามล าพงัตนเอง  และท าพยญัชนะใหอ้อกเสียงได ้  สระ ๘  ตวันั้น  ช่ือวา่นิสัย  บรรดา
พยญัชนะ  ตอ้งอาศยัสระ  จึงจะออกเสียงได.้ 

 ในสระ ๘  ตวันั้น  สระมีมาตราเบา  มี ๓  ตวัคือ  อ อ ิอ ุ ช่ือวา่  รัสสะ  มีเสียงสั้น  เหมือน
ค าวา่  อติ   ครุ. 

 สระอีก  ๕  ตวัอ่ืนจากรัสสะ  ๓  ตวั  คือ  อา  อ ี  อู  เอ  โอ  ช่ือวา่ ทฆีะ  มีเสียงยาว  
เหมือนค าวา่  ภาค ี วธู   เสโข  เป็นตน้. 



ประโยค ๑๒๓๓

 

 แต่  เอ  โอ  ท่ีมีพยญัชนะสังโยค  คือซอ้นกนัอยูเ่บ้ืองหลงั  ท่านกล่าววา่เป็นรัสสะ  
เหมือนค าวา่  เป็นตน้. 

 สระท่ีเป็นทีฆะลว้น  และสระท่ีเป็นรัสสะมีพยญัชนะสังโยคและนิคคหิตอยูเ่บ้ืองหลงั  ช่ือ
วา่  ครุ  มีเสียงหนกั  เหมือนค าวา่     เป็นตน้. 

 สระท่ีเป็นรัสสะลว้น  ไม่มีพยญัชนะสังโยค  และนิคคหิตอยูเ่บ้ืองหลงั  ช่ือวา่   ลหุ  มี
เสียงเบา  เหมือนค าวา่  ปติ   มุนิ  เป็นตน้. 

    
36 สระในภาษาบาลี  จดัเป็นคู่  ได ้๓  คู่คือ :- 

 อ   อา  เรียกวา่    

 อ ิ  อ ี   เรียกวา่    

 อ ุ  อู    เรียกวา่    

 เอ   โอ   ๒  ตวัน้ี  เป็นสังยตุตสระ   เพราะประกอบเสียงสระ  ๒  ตวั  เป็นเสียงเดียวกนั  อ  

กบั  อ ิ ผสมกนัเป็น  เอ,  อ  กบั  อ ุ ผสมกนัเป็น  โอ. 

 

พยญัชนะ 

 
29 อกัขระท่ีเหลือจากสระนั้น  ๓๓  ตวั  มี  ก เป็นตน้  มีนิคคหิตเป็นท่ีสุด  ช่ือวา่  พยญัชนะ  

ค  าวา่  “พยญัชนะ”  แปลวา่  “ทาํเน้ือความให้ปรากฏ” 
 อกัขระเหล่าน้ีเป็นนิสิต   ตอ้งอาศยัสระ  จึงจะออกเสียงได.้ 

26 พยญัชนะมี  ๓๓  ตวั   จดัเป็น  ๒  พวก  คือ  วรรค ๑   อวรรค ๑. 

พยญัชนะวรรคม ี ๒๕  ตวั  คือ :- 
 

40 
     ๕ ตวัน้ี  เรียกวา่  ก  วรรค. 

     ญ ๕ ตวัน้ี  เรียกวา่  จ  วรรค. 

  ฐ    ๕ ตวัน้ี  เรียกวา่  ฏ  วรรค. 

      ๕ ตวัน้ี  เรียกวา่  ต  วรรค. 

      ๕ ตวัน้ี  เรียกวา่  ป  วรรค. 

พยญัชนะ  ๒๕  ตวัน้ี  เป็นพวก ๆ  กนัตามฐานกรณ์ท่ีเกิด. 

พยญัชนะอวรรค  มี ๘  ตวั  คือ  ย   ร   ล   ว   ส   ห   ฬ   อ ํ   เรียกวา่  อวรรค   เพราะไม่
เป็นพวก  เป็นหมู่กนั  ตามฐานกรณ์ท่ีเกิด. 



ประโยค ๑๒๓๔

 

พยญัชนะคือ  อ ํ เรียกวา่  นิคคหิต  ตามสาสนโวหาร เรียกวา่  อนุสาร  ตามค าภีร์ศพัทศา
สตร์   มีเน้ือความเป็นอนัเดียวกนั. 

16นิคคหิต   แปลวา่  กดสระ  หรือกรณ์  คืออวยัวะท่ีท าเสียง   เวลาเม่ือจะวา่ไม่ตอ้งอา้
ปากเกินปรกติ   เหมือนวา่ทีฆะสระ. 

  อนุสาร  แปลวา่  ไปตามสระ  นิคคหิตหรืออนุสารน้ี  ไม่อาศยัสระอ่ืนออกเสียง  ใช้
เฉพาะตามหลงัสระคือ  อ   อ ิ  อ ุ เท่านั้น   เหมือนค าวา่   อหํ   เส อกาสึ   เป็นตน้. 

 

ฐานของอกัขระ 

ฐานคือท่ีตั้งท่ีเกิดของอกัขระมี ๖  คือ :- 

 ฐ คอ ๑ 

 ตาล ุ เพดาน ๑ 

  ศีรษะ กว็า่  ปุ่มเหงือก กว็่า ๑ 

  ฟัน ๑ 

 ฐ ริมฝีปาก ๑ 

 นาสิกา จมูก ๑. 

อกัขระบางเหล่าเกิดในฐานเดียว  บางเหล่าเกิดใน  ๒  ฐาน. 

 อ อา, ก ข ค ฆ ง, ห,  ๘ ตวัน้ี เกดิทีค่อ  เรียกวา่  ฐ 

       ญ ,  ๘  ตวัน้ี  เกดิทีเ่พดาน  เรียกวา่ ตาลชุา. 

  ฐ       ๗  ตวัน้ี  เกดิทีศี่รษะ  กว็า่  ท่ีปุ่มเหงือก  กว็า่  เรียกวา่  

 ต ถ ท ธ น, ล ส,  ๗ ตวัน้ี  เกดิทีฟั่น เรียกวา่  

 อ ุ อู, ป ผ พ ภ ม, ๗  ตวัน้ี  เกดิทีริ่มฝีปาก  เรียกวา่ ฐ 
 นิคคหิต  เกิดในจมูก  เรียกวา่   
 อกัขระเหล่าน้ี  ยกเสียแต่ พยญัชนะท่ีสุดวรรค ๕ ตวั  คือ  ง   ญ   ณ   น   ม  เกิดในฐาน
เดียว. 
 

23 เอ  เกิดใน ๒  ฐาน  คือ  คอและริมฝีปาก  เรียกวา่  ฐ 

 
25 โอ  เกิดใน ๒  ฐาน  คือ  คอและริมฝีปาก  เรียกวา่  ฐ 

พยญัชนะท่ีสุดวรรค  ๕  ตวั  เกิดใน ๒  ฐาน  คือ  ตามฐานของตนๆ  และจมูกเรียกวา่ 
ฐ 
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 ว  เกิดใน ๒  ฐาน  คือ  ฟันและริมฝีปาก  เรียกวา่  ฐ 
 ห  ถา้ประกอบดว้ยพยญัชนะ ๘  ตวั   คือ     ณ   น   ม   ย   ร   ว  ฬ  เกิดแต่อก. 

 

24 กรณ์  คือ  ท่ีท าอกัระมี  ๔  คือ :- 

  ท่ามกลางล้ิน  ๑ 

  ถดัปลายล้ินเขา้มา  ๑ 

  ปลายล้ิน  ๑ 

 ฐ ฐานของตน  ๑. 

  ท่ามกลางล้ิน  เป็นกรณ์ของอกัขระท่ีเป็นตาลุชะ,
29ถดัปลายล้ินเขา้มา  เป็นกรณ์ของ

อกัขระท่ีเป็นมุทธชะ, ปลายล้ิน เป็นกรณ์ของอกัขระท่ีเป็นทนัตชะ, ฐานของตนเป็นของอกัขระท่ี
เหลือจากน้ี. 

เสียงอกัขระ 

   สระสั้นมาตราเดียว,  สระยาว  ๒  มาตรา,  สระท่ีมีพยญัชนะสังโยคอยูเ่บ้ืองหลงั ๓  
มาตรา,  พยญัชนะทั้งปวงก่ึงมาตรา. 
  สระ ๘ ตวันั้น  ยอ่ลงเป็น ๒  มีเสียงสั้นอยา่งหน่ึง  มีเสียงยาวอยา่งหน่ึง. 
  พยญัชนะแบ่งเป็น  ๒  ตามท่ีมีเสียงกอ้งและไม่กอ้ง  พยญัชนะท่ีมีเสียงกอ้ง เรียกวา่  โฆ
สะ  ท่ีมีเสียงไม่กอ้ง  เรียกวา่  อโฆสะ. 

 25 พยญัชนะ ท่ี  ๑ ท่ี  ๒  ในวรรคทั้ง ๕  คือ  ก   ข,  จ  ฉ,  ฐ  ต  ถ,  ป  ผ, และ ส  ๑๑ 

ตวัน้ี เป็น  อโฆสะ 

 
33
 พยญัชนะ ท่ี ๓  ท่ี ๔  ท่ี ๕  ในวรรคทั้ง ๕  คือ  ค  ฆ  ง,  ช  ฌ  ญ,  ฑ  ฒ  ณ,  ท  ธ  น,  

พ  ภ  ม,  และ  ย  ร  ล  ว  ห  ฬ,  ๒๑  ตวัน้ี  เป็น  โฆสะ. 

 นิคคหิต  นกัปราชญผ์ูรู้้ศพัทศาสตร์  ประสงคเ์ป็น  โฆสะ  ส่วนนกัปราชญฝ่์ายศาสนา  
ประสงคเ์ป็น  โฆสาโฆสวมุิตติ  พน้จากโฆสะ  และอโฆสะ. 
 พยญัชนะวรรคท่ีเป็น โฆสะ และ อโฆสะ กแ็บ่งเป็น ๒  ตามเสียงหยอ่นและหนกั30

พยญัชนะท่ีถูกฐานของตนหยอ่นๆ  ช่ือวา่   สิถิล   พยญัชนะท่ีถูกฐานของตนหนกั  บนัลือเสียง
ดงั  ช่ือวา่  ธนิต 
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 พยญัชนะท่ี ๑  ท่ี ๓  ในวรรคทั้ง  ๕  เป็น  สิถิล  
29พยญัชนะท่ี ๒  ท่ี ๔  ในวรรคทั้ง ๕  

เป็น  ธนิต  ในคมัภีร์กจัจายนเภทแสดงไวว้า่  พยญัชนะท่ีสุดวรรค  ๕  ตวั  กเ็ป็น สิถิล  ในคมัภีร์
ทั้งหลายอ่ืนท่านมิไดก้ล่าว. 

พยญัชนะสังโยค 

26 ลกัษณะท่ีจะประกอบพยญัชนะซอ้นกนัได ้ เฉพาะพยญัชนะวรรคมีหลกั  ดงัน้ี :- 

 ๑.
37 พยญัชนะ  ท่ี ๑  ซอ้นหนา้พยญัชนะท่ี ๑  และท่ี ๒  ในวรรคของตนได.้ 

 ๒.  พยญัชนะ  ท่ี ๓ ซอ้นหนา้พยญัชนะท่ี ๓  และท่ี ๔  ในวรรคของตนได.้ 

 ๓.  พยญัชนะ  ท่ี ๕  สุดทา้ยวรรค  ซอ้นหนา้พยญัชนะในวรรคของตนไดท้ั้ง ๕ ตวั  ยก
เสียแต่ตวั ง  ซ่ึงเป็นตวัสะกดอยา่งเดียว  มิไดมี้ส าเนียงในภาษาบาลี  ซอ้นหนา้ตวัเองไม่ได.้ 

 
33 พยญัชนะ  ๔  ตวั  คือ  ย  ร  ล  ว  ถา้อยูห่ลงัพยญัชนะตวัอ่ืน  ออกเสียงผสมกบั

พยญัชนะตวัหนา้ 
    ตวั  ส  มีส าเนียงเป็น  อสุุมะ  ไม่ออกเสียงเตม็ท่ี,  ตวั ห  นั้น  ถา้อยูห่นา้พยญัชนะอ่ืน  
กท็  าใหส้ระท่ีอยูข่า้งหนา้ตน  ออกเสียงมีลมมากข้ึน  เหมือนค าวา่  พ 

 
20ส่วนพยญัชนะ  คือ  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  ๗  ตวัน้ีเป็น  อฑัฒสระ  มีเสียงก่ึงสระ  คือก่ึง

มาตรา  เพราะพยญัชนะเหล่าน้ี  บางตวักร็วมลงในสระเดียวกนัดว้ยพยญัชนะอ่ืน  ออกเสียงพร้อม
กนัได ้ บางตวัแมเ้ป็นตวัสะกด  กค็งออกเสียงหน่อยหน่ึง  พอใหรู้้วา่ตวัน้ีสะกด. 

 

ลาํดับอกัขระ 

 
34 อกัขระ ๔๑  ตวั แมต่้างกนัโดยฐานท่ีเกิดเป็นตน้  กเ็ป็น 2 อยา่ง คือ  เป็นนิสสัยอย่าง ๑ 

เป็นนิสิตอย่าง ๑  สระท่ีเป็นท่ีอาศยัของพยญัชนะ  ช่ือวา่  นิสสัย  พยญัชนะอนัอาศยัสระ  ช่ือวา่ 
นิสิต. 

  เม่ือจะเรียงอกัขระ  จะตอ้งเรียงสระท่ีเกิดในฐานเดียวก่อน  ท่านเรียงไปตามล าดบัฐานท่ี
เกิด  ตั้งแต่คอ  ถดัมากถึ็งเพดาน  ต่อมาจึงถึงริมฝีปาก. 

  ในสระท่ีเกิดในฐานเดียว  เรียงลหุก่อน  ครุภายหลงั  ในสระท่ีเกิดใน  ๒ ฐาน  เรียงตวั  
เอ  ไวก่้อน  ตวั  โอ  ไวภ้ายหลงั  เพราะ  เอ  เกิดในฐานทั้ง  ๒  ท่ีตั้งอยูก่่อน  คือ คอและเพดาน  
ตวั 30 โอ  เกิดใน ๒ ฐาน  ท่ีตั้งอยูภ่ายหลงั  คือ  คอและริมฝีปาก. 

  ส่วนพยญัชนะ  ท่านเรียงพยญัชนะวรรคไวก่้อน  พยญัชนะท่ีมิใช่อวรรคไวห้ลงั  เพราะ
พยญัชนะวรรคมากกวา่พยญัชนะท่ีมิใช่วรรค. 
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  ถึงแมพ้ยญัชนะในวรรค  จะตอ้งเรียงพยญัชนะท่ีมีเสียงเบาก่อน  เรียงพยญัชนะท่ีมีเสียง
หนกัไวภ้ายหลงั. 
  พยญัชนะท่ีมิใช่วรรค  โฆสะมากกวา่อโฆสะ ๆ มีตวัเดียวเท่านั้น  ท่านจึงเรียงโฆสะไป
ตามล าดบัฐานท่ีเกิดเสียก่อน  ต่อนั้นจึงอโฆสะ. 
 นิคคหิตท่านเรียงเอาไวใ้นท่ีสุดของพยญัชนะทั้งปวงทีเดียว   เพราะไม่มีเสียง ไม่มีพวก  
และพน้จากโฆสะอโฆสะ. 

 

จบสมญัญาภิธาน.    
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สนธิ 

 
22 ในภาษาบาลี  มีวธีิต่อศพัทแ์ละอกัขระ  ใหเ้น่ืองกนัดว้ยอกัขระ  เพื่อจะยน่อกัขระให้

นอ้ยลง  เป็นการอุปการะในการแต่งฉนัทแ์ละท าใหค้  าพูดสละสลวย  เรียกว่า  สนธิ. 

 
17 การต่ออกัขระดว้ยอกัขระนั้น  จดัเป็น  ๒ อยา่ง คือ  ต่อศพัทท่ี์มีวภิตัติ  ใหเ้น่ืองดว้ย

ศพัทท่ี์มีวภิตัติ  เหมือน      อเิม  ต่อเขา้เป็น    เป็นตน้อยา่ง ๑   ต่อบทสมาส  
ยอ่อกัขระใหน้อ้ยลง  เหมือน    ต่อเขา้เป็น    เป็นตน้อยา่ง  ๑. 

 
27 การต่ออกัขระดว้ยอกัขระ  ซ่ึงเรียกวา่  สนธิ  มี ๓  คือ :- 

 สระสนธ ิ  ต่อสระ  ๑ 

 พยญัชนะสนธิ   ต่อพยญัชนะ  ๑ 

 นิคคหิตสนธิ   ต่อนิคคหิต  ๑. 

 
28  สนธิกริิโยปกรณ์  คือ  วธีิเป็นอุปการะแก่การท าสนธิ  มี  ๘  อยา่ง  คือ :- 

 โลโป  ลบ  ๑ 

 อาเทโส  แปลง  ๑ 

 อาคโม  ลงตวัอกัษรตวัใหม่  ๑ 

 วกิาโร  ท าใหผ้ดิจากของเดิม  ๑ 
 ปกติ  ปรกติ  ๑ 

 ทโีฆ  ท าใหย้าว  ๑ 

 ท าใหส้ั้น  ๑ 

 ญญ  ซอ้นตวัอกัษร  ๑. 

 

สระสนธิ 

 
23 ในสระสนธิ  ไดส้นธิกิริโยปกรณ์เบ้ืองตน้ครบทั้ง  ๘ ขาดแต่ญญ อยา่งเดียว  คือ :- 

 โลโป   ลบ  ๑ 

 อาเทโส   แปลง  ๑ 

 อาคโม   ลงตวัอกัษรตวัใหม่  ๑ 

 วกิาโร   ท าใหผ้ดิจากของเดิม  ๑ 

 ปกติ   ปรกติ  ๑ 

 ทโีฆ   ท าใหย้าว  ๑ 
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 ท าใหส้ั้น  ๑. 

 ๑. โลโป  ท่ีตน้นั้น  มี ๒ อยา่ง  คือ  ลบสระหน้า ๑  ลบสระหลงั  ๑. 

 สระท่ีสุดของศพัทห์นา้  เรียกวา่  สระหน้า  หรือ  สระเบ้ืองต้น 

 สระหนา้ของศพัทห์ลงั  เรียกวา่  สระหลงั  หรือ  สระเบ้ืองปลาย 

 เม่ือสระทั้ง ๒  ไม่มีพยญัชนะอ่ืนคัน่ในระหวา่ง  ลบไดต้วัหน่ึง  ถา้พยญัชนะคัน่ลบไม่ได.้ 

ลบสระหน้ามลีกัษณะ  ๔  อย่าง คือ 

 ๑.  ถา้สระหนา้เป็นรัสสะ  สระหลงัมีพยญัชนะสังโยคอยูเ่บ้ืองหลงักดี็  เป็นทีฆะกดี็  ให้
ลบสระหนา้อยา่งเดียว  เช่น :- 
  

23  
= 

 42 โนหิ    เอตํ  =  โนเหตํ 
 สเมตุ    = 

 ๒.  ถา้สระทั้ง  ๒  มีรูปเสมอกนั  ใหล้บสระหนา้  ทีฆะสระหลงั  เช่น :- 

 =เป็นตน้. 

         
12 ๓.  ถา้สระทั้ง ๒ เป็นรัสสะ  มีรูปไม่เสมอกนั ใหล้บสระหนา้ ไม่ตอ้งทีฆะสระหลงั  

เช่น :- 
 จตูหิ    อปาเยหิ  =  จตูหปาเยหิ  เป็นตน้. 

 ๔.  ถา้สระหนา้เป็นทีฆะ  สระหลงัเป็นรัสสะ  ใหล้บสระหนา้  ทีฆะสระหลงั  เช่น :- 
 =   เป็นตน้. 

ลบสระหลงั  มลีกัษณะ  ๒  อย่าง คือ :- 

 ๑.  ถา้สระทั้ง ๒  มีรูปไม่เสมอกนั  ใหล้บสระหลงักไ็ด ้ เช่น :- 
  =  

  =   เป็นตน้ 

     
30 ๒.  ถา้นิคคหิตอยูห่นา้  ใหล้บสระหลงักไ็ด ้ เช่น :- 

  =   เป็นตน้. 

 
26 ๒.  อาเทโส  มี  ๒  อยา่ง  คือ  แปลงสระเบ้ืองหนา้ ๑  แปลงสระเบ้ืองปลาย ๑. 

 
 15๑.แปลงสระเบ้ืองหนา้  ถา้ อ ิหรือ เอ, อ ุ หรือ  โอ  อยูห่นา้  มีสระอยูห่ลงัใหแ้ปลง  อ ิ 

หรือ เอ  เป็น ย, อ ุ  หรือ  โอ  เป็น  ว,  ถา้พยญัชนะซอ้นกนั  ๓  ตวั  ใหล้บพยญัชนะท่ีมีรูป
เสมอกนัเสีย  ตวัหน่ึง  เช่น :- 
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 ฐ=ฐ 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

 =. 

 ๒.  แปลงสระเบ้ืองหลงั  ถา้มีสระอยูห่นา้  เอว  ศพัท ์ อยูห่ลงัใหแ้ปลง  เอ  แห่ง เอว 

ศพัท ์เป็น ริ  แลว้รัสสะสระหนา้ใหส้ั้น  เช่น :- 
 = 

 =. 

 ๓.  อาคโม  มี ๒  อยา่ง  คือ  ลง อ อาคม  อยา่ง ๑  ลง โอ อาคม  อยา่ง ๑. 

 ๑. ลง อ อาคม 29ถา้สระ โอ  อยูห่นา้  พยญัชนะอยูห่ลงั  ลบ โอ  แลว้ลง อ อาคมไดบ้า้ง 
เช่น:- 

 = 

 =ญ ญ 

 =. 

 ๒. ลง โอ  อาคม  ถา้พยญัชนะอยูห่ลงัลง  โอ  อาคมไดบ้า้ง  เช่น :- 

 = 

 = 

 
22๔.  วกิาโร  มี  ๒  อยา่ง  คือ  วกิารในเบ้ืองตน้  ๑  วกิารในเบ้ืองปลาย  ๑. 

 ๑.  วกิารในเบ้ืองตน้  เม่ือลบสระหลงัแลว้  ใหว้กิารสระหนา้  คือ เอา อ ิ เป็น  เอ  เอา อุ 
เป็น  โอ  เช่น :- 
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 ๒.  วกิารในเบ้ืองปลาย  มีวธีิเหมือนวกิารในเบ้ืองตน้  แปลกแต่ลบสระหนา้  วกิารสระ
หลงัเท่านั้น  เช่น :- 
 = 

 = 

 = 

  =. 

  ๕.  ปกติ  ไม่มีวเิศษอนัใด  คงรูปไวเ้ป็นปรกติอยา่งเดิม  เช่น :- 
  โก    อมิ ํ = โกอมิํ. 

          
18  ๖.  ทโีฆ  มี ๒  อยา่ง  คือ  ทีฆะสระหนา้  อยา่ง ๑  ทีฆะสระหลงั  อยา่ง ๑. 

 ๑.  ทีฆะสระหนา้  สระหนา้และสระหลงัมีรูปไม่เสมอกนั  ลบสระหลงัทีฆะสระหนา้  
หรือพยญัชนะอยูห่ลงั  ทีฆะสระหนา้ไดบ้า้ง  เช่น :- 

 กสุึ    อธิ  =  กสูึธ 

 สาธุ  อติิ  =  สาธูติ 
 มุนิ    จเร  =  มุนีจเร.  

 ๒.  ทีฆะสระหลงั  มีวธีิเหมือนทีฆะสระหนา้  แปลกแต่ลบสระหนา้  ทีฆะสระหลงั31ถา้
สระหนา้เป็นทีฆะ  สระหลงัเป็นรัสสะ  ลบสระหนา้แลว้  ตอ้งทีฆะสระหลงั  เช่น :- 
 = 

  =  

  ๗.     ถา้พยญัชนะกดี็  เอ  แห่ง  เอว  ศพัทก์ดี็อยูห่ลงั  รัสสะสระหนา้  เช่น :- 

 โภวาท ี   นาม  =  โภวาทนิาม 

 ยถา   เอว  =  ยถริว. 

 

พยญัชนะสนธิ 

31 ในพยญัชนะสนธิ  ไดส้นธิกิริโยปกรณ์  ๕  คือ :- 
 โลโป ลบ  ๑ 

 อาเทโส แปลง  ๑ 

 อาคโม ลงตวัอกัษรใหม่  ๑ 

 ปกติ ปรกติ  ๑ 
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 ญญ ซอ้นพยญัชนะ  ๑. 

 ๑. โลโป  ท่ีตน้นั้น  เม่ือลบสระหลงัท่ีมีนิคคหิตอยูห่นา้แลว้  ถา้พยญัชนะซอ้นเรียงกนั  ๒  
ตวั  ใหล้บเสียตวัหน่ึง  เช่น :- 
 = 

 = 

 ๒. อาเทโส  ถา้สระอยูห่ลงั  แปลง ต ิ เป็น   แปลง   ใหเ้ป็น    เช่น :- 
 

41 
= 

 =  เป็นตน้ 

 แปลง  ธ  เป็น  ท  เช่น :- =    

 แปลง  ธ  เป็น  ห  เช่น :-  =สา 

 แปลง  ท  เป็น  ต  เช่น :-  = 

 แปลง  ต  เป็น  ฏ  เช่น :-  = 

 แปลง  ต  เป็น  ธ  เช่น :-  = 

 แปลง  ต  เป็น   เช่น :-  = 

 แปลง  ค  เป็น  ก  เช่น :-  = 

 แปลง  ร  เป็น  ล  เช่น :-  = 

 แปลง  ย  เป็น  ช  เช่น :-  = 

 แปลง  ว  เป็น  พ  เช่น :-  = 

 แปลง  ย  เป็น  ก  เช่น :-  =  

 แปลง  ช  เป็น  ย  เช่น :-  = 

 แปลง  ต  เป็น  ก  เช่น :-  = 

 แปลง  ต  เป็น  จ  เช่น :-  =    

 แปลง  ป  เป็น  ผ  เช่น :-  = 

 แปลง  อภิ  เป็น    เช่น :-  = 

 แปลง  อธิ  เป็น  เช่น :- อธิ  = 

     อธิ= 

 แปลง  อว  เป็น  โอ  เช่น :-  = 
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  ๓.  อาคโม30
 มี ๘ ตวั  คือ  ย  ว  ม  ท  น  ต  ร  ฬ  ถา้สระอยูห่ลงั  ลง  อาคมได ้ เช่น :- 

                                  
35ย   อาคม ยถา   +  อทิ ํ =  ยถายทิ ํ

 ว   อาคม อ ุ +  = 

 ม  อาคม ครุ = 

 ท  อาคม  = 

 น  อาคม อโิต +  อายติ  =  อโิตนายต ิ

 ต  อาคม  = 

 ร  อาคม  = 

 ฬ  อาคม ฉ   อายตนํ  =  . 

ในสัททนีติ  กล่าววา่  ลง  ห  อาคมกไ็ด ้ เช่น :- 
 = 

 ฐ = ฐ  

 ๔.  ปกติ  ไม่มีวเิศษอนัใด  คงรูปไวเ้ป็นปกติอยา่งเดิม  เช่น :- 
    สาธุ    กค็งรูปเป็น  สาธุ  อยา่งเดิม. 

 ๕.  ญ ญ  มี  ๒  อยา่ง  คือ  ซอ้นพยญัชนะท่ีมีรูปเหมือนกนัอยา่ง ๑  ซอ้นพยญัชนะท่ี
มีรูปไม่เหมือนกนัอยา่ง ๑. 

 ๑.  ซอ้นพยญัชนะท่ีมีรูปเหมือนกนั  เช่น :- 

 = 

 = 

 ๒.  ซอ้นพยญัชนะท่ีมีรูปไม่เหมือนกนั  เอาอกัขระท่ี ๑  ซอ้นหนา้อกัขระท่ี ๒  เอาอกัขระ
ท่ี ๓  ซอ้นหนา้อกัขระท่ี ๔  เช่น :- 

 ฐ=ฐ 

 = 

 

นิคคหิตสนธิ 

 
40  ในนิคคหิตสนธิ  ไดส้นธิกิริโยปกรณ์  ๔  อยา่ง  คือ :- 

 โลโป   ลบ  ๑ 

 อาเทโส   แปลง  ๑ 
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 อาคโม   ลงตวัอกัษรใหม่  ๑ 

 ปกติ    ปรกติ  ๑. 

 ๑.  โลโป  ท่ีตน้นั้น40เม่ือมีสระ  หรือพยญัชนะอยูห่ลงั  ลบนิคคหิตซ่ึงอยูห่นา้บา้งกไ็ด ้ 

เช่น:- 

   = 

   = 

  = 

  =. 

 ๒.  อาเทโส   แปลงนิคคหิตมีลกัษณะ  ๔  อยา่ง  คือ :- 
 

30๑.  เม่ือมีพยญัชนะอยูห่ลงั  นิคคหิตอยูห่นา้  ใหแ้ปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะสุดวรรคได้
ทั้ง  ๕  ตวั   ตามสมควรแก่พยญัชนะวรรค  เช่น :- 

          
   = 

  =ญ  

  =สณฺฐ  

  = 

  = 

         
31๒.  ถา้นิคคหิตอยูห่นา้ เอ  และ ห  อยูห่ลงั  ใหแ้ปลงนิคคหิตเป็น ญ  เช่น :- 

 =ญญ 

   =ญ ญ 

   =ญ  

  =ญฺ 

 ๓.  ถา้นิคคหิตอยูห่นา้  ย อยูห่ลงั  ใหแ้ปลงนิคคหิตกบั  ย  เป็น  ญญ เช่น :- 

 สํ   =ญ ญ 

 ในสัททนีติ  กล่าววา่  ถา้ ล  อยูห่ลงั  ใหแ้ปลงนิคคหิตเป็น  ล  เช่น :- 
  = 

  =  เป็นตน้. 

 ๔.  ถา้นิคคหิตอยูห่นา้  สระอยูห่ลงั  ใหแ้ปลงนิคคหิตเป็น  ม  และ ท  เช่น :- 
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  = 




 = 

 ๓.  อาคโม  เม่ือสระกดี็  พยญัชนะกดี็  อยูห่ลงั  ลงนิคคหิตไดบ้า้ง  เช่น :- 
  = 

  =  เป็นตน้. 

 ๔.  ปกติ  ไม่มีวเิศษอนัใด  คงรูปไวเ้ป็นปกติอยา่งเดิม  เช่น :- 

    กค็งรูปเป็น  อยา่งเดิม. 

 

***  จบสนธิ  *** 
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วจีวิภาค  ภาคท่ี ๒ 

35    นาม  คือช่ือ 
 31 นามศพัท ์แบ่งเป็น ๓ คือ  นามนาม ๑  คุณนาม ๑  สัพพนาม ๑. 

 20 นามท่ีเป็นช่ือของคน  สัตว,์ท่ี,ส่ิงของ, เป็นนามนาม  แบ่งออกเป็น ๒  คือ :- 
 สาธารณนาม ๑ 

 อสาธารณนาม ๑. 

 นามท่ีทัว่ไปเป็น  สาธารณนาม  นามท่ีไม่ทัว่ไปเป็น  อสาธารณนาม. 

 
27 คุณนาม  คือนามท่ีแสดงลกัษณะของนามนาม  ส าหรับหมายใหรู้้วา่  นามนั้นดีหรือชัว่

เป็นตน้. 

 
40 คุณนามแบ่งออกเป็น  ๓  ชั้น คือ  ปกติ ๑  วเิสส ๑  อติวเิสส ๑. 

 
  28 สัพพนาม  เป็นช่ือส าหรับใชแ้ทนนามนาม  ท่ีออกช่ือมาแลว้ เพื่อจะไม่ใหซ้ ้ าๆ ซากๆ 

ซ่ึงไม่เพราะหู. 

27นามทั้ง ๓ นั้น  ตอ้งประกอบดว้ย  ลงิค์  วจนะ  วภิตัติ. 
35  ลงิค์  คือ  เพศ 

37 นามศัพท์  ท่านแบ่งเป็นลิงค ์๓  คือ :- 
 ปลงิ ค ํ   เพศชาย ๑ 

 อติ ถีลงิ ค ํ   เพศหญิง ๑ 

 นป สกลงิ ค ํ   มิใช่เพศชาย  มิใช่เพศหญิง ๑. 

 
20 นามนามเป็นลงิค์เดยีว  คือจะเป็นปลิงค ์  อิตถีลิงค ์  หรือนป ลิงค ์  กอ็ยา่งเดียวบา้ง,  

นามนามเป็น ๒ ลงิค์  คือศพัทอ์นัเดียว  มีรูปอยา่งเดียวเป็นไดท้ั้ง ๒ ลิงค ์  หรือมูลศพัทเ์ป็นอนั
เดียว  เปล่ียนแต่สระท่ีสุดใหแ้ปลกกนั  พอเป็นเคร่ืองหมายใหต่้างลิงคก์นับา้ง. 

40 คุณนามและสัพพนามเป็นไดท้ั้ง ๓ ลิงค.์ 

 ลงิค์  จดัตามสมมุติของภาษาบา้ง  ตามก าเนิดบา้ง  ท่ีจดัตามสมมุตินั้น  เหมือนหน่ึงก าเนิด
สตรีสมมุติใหเ้ป็นป ลิงค ์ และของท่ีไม่มีวญิญาณสมมุติใหเ้ป็นป ลิงคแ์ละอิตถีลิงคเ์หมือนค าวา่  
ทาโร  สมมุติใหเ้ป็นป ลิงค ์ ปเทโส  ประเทศ  สมมุติใหเ้ป็นป ลิงค ์ ภูมิ  แผน่ดิน  สมมุติใหเ้ป็น
อิตถีลิงค.์ 

 ท่ีจดัตามก าเนิดนั้น  เหมือน  ปุริโส  ชาย  เป็นป ลิงค ์    หญิง  เป็นอิตถีลิงค ์เป็นตน้. 
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นามนามเป็นลิงคเ์ดียว 
ป. อิต นป. 

อมโร41
  เทวดา 

อาทจิ โจ  พระอาทิตย ์
โท  พระอินทร์ 

รา41
 นางอปัสร 

อาภา  รัศมี 

   ฤทธ์ิ 

อง คํ41  องค ์

อาณ ํ อารมณ์ 

อณิํ  หน้ี 

 

 

นามนามศพัทเ์ดียว  มีรูปอยา่งเดียว  เป็นได ้๒ ลิงค ์ เช่น :- 
ป. นป. ค าแปล 

 
โร 

       20อคาโร 

รํ 

อคารํ 

อกัษร 
เรือน 

นามนามมีมูลศพัทเ์ป็นอนัเดียว  เปล่ียนแต่สระท่ีสุดเป็น ๒ ลิงค ์ เช่น :- 
ป. อิต ค าแปล 

20 อรหา หรือ อรหํ 
อาชีวโก 

อปุาสโก 

อรหน ตี 

อาชีวกิา 
อปุาสกา 

พระอรหนัต ์

นกับวช 

อุบาสก,อุบาสิกา 

คุณนามเป็น ๓  ลิงค ์

ป. อิต นป. ค าแปล 

 กาโร 

 คุณวา 
 จณโฑ 

 การินี 

 คุณวต ี

 จณฑา 

 การํ 

 คุณว ํ

 จณฑํ 

 ท าการงาน 

 มีคุณ 

 ดุร้าย 

 

35 วจนะ  คือ  ค  าพูด 

21 ค าพูดในภาษาบาลีจดัเป็น  ๒  วจนะ  คือ :- 
เอกวจนํ  ๑ 

พหุวจนํ  ๑. 
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 เอกวจนํ  คือค าพูดส าหรับออกช่ือของส่ิงเดียว  พหุวจนํ  คือค าพูดส าหรับออกช่ือของ
มากกวา่ส่ิงเดียว  คือตั้งแต่ ๒ ส่ิงข้ึนไป. 

 วจนะทั้ง ๒ น้ีมีเคร่ืองหมายใหแ้ปลกกนัท่ีทา้ยศพัท ์  เหมือนค าวา่  ปุริโส  ชายคนเดียว  
เป็นเอกวจนะ  ปุริสา  ชายหลายคน  เป็นพหุวจนะ. 

35วภิตัต ิ คือ การจ าแนก หรือแจก 

38วภิตัติ  มี ๑๔ ตวั  35แบ่งเป็น  เอกวจนะ ๗  พหุวจนะ ๗  ดงัน้ี :- 
   

ฐ     

     

     

     

ญ      

ฐ ี     

     

      ปฐมาวภิัตต ิ ท่ีตน้นั้นแบ่งเป็น ๒ คือ  เป็นตวัประธานอยา่ง ๑  เป็นค าส าหรับร้องเรียกอยา่ง 
๑. 

 

อายตนิบาต  คือค าเช่ือมต่อ 

เอก. พหุ. 

   

   

   

   

ญ    
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วธีิแจกนามนาม 

สระท่ีสุดศพัท ์ เรียกวา่  การันต์  การันตแ์บ่งเป็น ๓ พวก  ตามลิงคท์ั้ง ๓ คือ :- 
 

40 ในปลิงคมี์การันต ์ ๕  คือ  อ   อ ิ  อ ี  อ ุ  อู. 

 
31 ในอิตถีลิงคมี์การันต ์ ๕  คือ  อา   อ ิ  อ ี  อ ุ  อู. 

 
39 ในนปลิงคมี์การันต ์ ๕  คือ  อ   อ ิ  อ.ุ    

 
อ  การันต ์ ในป ลิงค ์  แจกอยา่ง  ปุริส  (ปุริส)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

    

    

     

          

ญ     

    

      

    

อ  การันต ์ แจกเหมือน  ปุริส  (ไม่ตอ้งท่อง) 
 อาจริย  อาจารย ์   ชน ชน 

 กมุาร  เดก็    ตุรค มา้ 
   กษตัริย ์   เถน ขโมย 
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อ ิ การันต ์ ในป ลิงค ์  แจกอยา่ง  มุนิ  (ผูรู้้)  ดงัน้ี :- 
เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

      

ญ        

      

      

      

อ ิ การันต ์ แจกเหมือน  มุนิ  (ไม่ตอ้งท่อง) 
 อค ค ิ  ไฟ    ปต ิ  เจา้,  ผวั 
 อริ  ขา้ศึก    มณิ  แกว้มณี 

อ ี การันต ์ ในป ลิงค ์  แจกอยา่ง  เฐ (เศรษฐี)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

 ฐ ี   ฐ ี

 ฐ   ฐิ   ฐ ี

 ฐ   ฐ   ฐี 

 ฐ  ฐิ  ฐ  

ญ  ฐ  ฐ   ฐ   ฐ  

 ฐิ ฐิ  ฐ  

 ฐ  ฐิ  ฐี 

 ฐ ิ   ฐ ี

อ ี การันต ์ แจกอยา่ง  ฐ  (ไม่ตอ้งท่อง) 
  กรี  ชา้ง    ภาณ ี  คนช่างพูด 

  ตปสี  คนมีตบะ   โภค ี  คนมีโภคะ 
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อ ุ การันต ์ ในป ลิงค ์  แจกอยา่ง  ครุ  (ครู)  ดงัน้ี :- 
เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

      

ญ         

      

      

      

อ ุ การันต ์ แจกอยา่ง  ครุ  (ไม่ตอ้งท่อง) 
  เกตุ  ธง      ภิกษุ 

  ชนตุ  สัตวเ์กิด   ริปุ  ขา้ศึก 

 

อู  การันต ์ ในป ลิงค ์  แจกอยา่ง  ญญฺ ู(ผูรู้้)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

 ญญฺ ู  ญญฺุ ญญฺ ู

 ญญฺุ ํ  ญญฺุ ญญฺ ู

 ญญฺุ  ญญฺู  ญญฺู 

 ญญฺุ ญญฺุ  ญญฺู 

ญ  ญญฺุ ญญฺุ  ญญฺู  ญญฺู 

 ญญฺุ ญญฺุ  ญญฺู  

 ญญฺุ ญญฺุ  ญญฺู 

 ิิญญฺ ุ  ญญฺุ ญญฺ ู

อู  การันต ์ แจกเหมือน  ญญฺ ู(ไม่ตอ้งท่อง) 
 อภิภู  พระผูเ้ป็นยิง่    เวทคู  ผูถึ้งเวท 

 กตญญฺ ู ผูรู้้อุปการะท่ีคนอ่ืนท าแลว้  สยม  พระผูถึ้งเวท 
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อา  การันต ์ ในอิตถีลิงค ์  แจกอยา่ง  ญญฺ   (นางสาวนอ้ย)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

 ญญฺ  ญญฺ ญญฺ    

 ญญฺ   ญญฺ ญญฺ    

 ญญฺ  ญญฺ ญญฺ 

 ญญฺ  ญญฺ 

ญ  ญญฺ  ญญฺ ญญฺ 

 ญญฺ  ญญฺ 

 ญญฺ ญญฺ  ญญฺ 

 ญเฺญ  ญญฺ ญญฺ 

อา  การันต ์ แจกเหมือน  ญญฺ(ไม่ตอ้งท่อง) 
 สาลา  ศาลา    รา  นางอปัสร 
 ทาริกา  เดก็หญิง   ญญฺ  ปัญญา 
 

อ ิ การันต ์ ในอิตถีลิงค ์  แจกอยา่ง    ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

    

ญ                

    

             

      

อ ิ การันต ์ แจกเหมือน    (ไม่ตอ้งท่อง) 
    ฤทธ์ิ    อตีิ  จญัไร 
  ฉว ิ  ผวิ    ขนติ  อดทน  



ประโยค ๑๒๓๒๓

 

อ ี การันต ์ ในอิตถีลิงค ์  แจกอยา่ง  (นาง)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

        

      

    

ญ       

    

      

      

อ ี การันต ์ แจกเหมือน  นารี  (ไม่ตอ้งท่อง) 
  กมุารี  เดก็หญิง   ธานี  เมือง 
  ปฐว ี  แผน่ดิน     ไมง้ิ้ว 
 

อ ุ การันต ์ ในอิตถีลิงค ์  แจกอยา่ง   (เชือก)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

    

ญ       

    

      

      

อ ุ การันต ์ แจกเหมือน  รชชุ  (ไม่ตอ้งท่อง) 
  อรุุ  ทราย    กาสุ  หลุม 

  ยาคุ  ขา้วตม้      สายฟ้า 



ประโยค ๑๒๓๒๔

 

อู  การันต ์ ในอิตถีลิงค ์  แจกอยา่ง   (หญิงสาว)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

    

ญ       

    

      

      

อู   การันต ์ แจกเหมือน  วธู   (ไม่ตอ้งท่อง) 
    ไมห้วา้    วรูิ  เถาวลัย ์
  สรพู  ตุ๊กแก    สิน ธู  แม่น ้าสินธู 

 

อ  การันต ์ ในนป ลิงค ์  แจกอยา่ง  กลุํ (ตระกลู)  ดงัน้ี :- 
เอกวจนํ พหุวจนํ 

    

    

      

        

ญ          

    

        

    

อ  การันต ์ แจกเหมือน  กุล  (ไม่ตอ้งท่อง) 
  อณิ  หน้ี    อทุร  ทอ้ง 
  ผล  ผลไม ้      ใบไม ้



ประโยค ๑๒๓๒๕

 

อ ิ การันต ์ ในนป ลิงค ์  แจกอยา่ง  อก ขิ (นยันต์า)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

     

ญ        

     

     

      

อ ิ การันต ์ แจกเหมือน  อกขิ   (ไม่ตอ้งท่อง) 
    เปลวไฟ     กระดูก 

  ทธิ  นมส้ม    สป ปิ  เนยใส 

 

อ ุ การันต ์ ในนป ลิงค ์  แจกอยา่ง  วต ถุ (พสัดุ)  ดงัน้ี :- 

เอกวจนํ พหุวจนํ 

      

      

      

     

ญ        

     

     

      

อ ุ การันต ์ แจกเหมือน  วต ถุ   (ไม่ตอ้งท่อง) 
 อสสุ  น ้าตา    จกขุ  นยันต์า 
 มธุ  น ้าผึ้ง    มสสุ  หนวด 

 



ประโยค ๑๒๓๒๖

 

 
13ศพัทท่ี์มีวธีิแจกอยา่งหน่ึงต่างหาก  ซ่ึงเรียกวา่  กติปยศัพท์  ไดแ้ก่ศพัทต่์อไปน้ี  คือ    

      . 

 

 

(ตน)  เป็นปุ ลิงค ์ แจกอยา่งน้ี 

เอก.  

     ศพัท ์เป็นเอกวจนะอยา่งเดียว   

  ไม่มีพหุวจนะ 

   

   

ญ    

   

   

   
 

20 
(พรหม) เป็นลิงค ์  แจกอยา่งน้ี :- 

เอก.  

   โน 

ทุ.    

ต.      

    

ญ       

ฉ.    

ส.    

อา.    

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๒๗

 

36ราช (พระราชา) เป็นวลิิงคใ์นลิงค ์แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ 

     

    

 ญญฺ    หิ  ราชูภิ 

 ญโฺญ         ญญฺ ํ   

ญ  ญญฺ     หิ  ราชูภิ 

 ญโฺญ         ญญฺ ํ   

 ญเฺญ         

       

 

ศพัทส์มาส มี ราช เป็นท่ีสุดแจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ 

     

     

    หิ  

     

ญ       

     

ส.     

อา.     

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๒๘

 

13
(พระผูมี้พระภาคเจา้) เป็น ลิงค ์แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

      

      

      

      

ญ       

       

           

          

 ค าวา่ นั้น มีวธีิใชไ้ม่เหมือนกนั 26


ใชเ้ป็น ส าหรับกล่าวถึง ๒ คนใชเ้ป็นส าหรับกล่าวถึงคนมาก 
ตั้งแต่ ๓  คนข้ึนไป. 

 (พระอรหนัต)์  เป็นลิงค ์ ใน ลิงค์แจกเหมือนแปลกแต่ ป. 

เอก. เท่านั้น. 

(ผูเ้จริญ) เป็น วิลิงค ์ใน ลิงค ์แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ 

               

         

                 

          

ญ                  

          

         

        

 

 



ประโยค ๑๒๓๒๙

 

(ผูส้อน)   เป็น ลิงค ์แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

      

      

      

      

ญ       

      

      

      
 

21 ปิตุ (พ่อ) เป็นลิงค ์แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

 ปิตรํ   

 ปิตรา      

 ปิตุ     

ญ  ปิตรา   

      

    

    

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๐

 

16มาตุ (มารดา)  เป็น  อิตถีลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

 มาตา      

       

        

         

ญ        

         

       

       
 

16มโนคณะ  คือ หมู่ศพัท ์  ๑๒  ศพัท ์  มี มน ศพัทเ์ป็นตน้  มีวธีิแจกเหมือน  มน  ศพัท ์ 
แต่วธีิแจกนั้น  กไ็ม่ผดิกบัแบบ  อ  การันตใ์นลิงค ์ และนสกลิงค ์ แปลกอยู ่ ๕  วภิิตติ  คือ นา 
กบั มา  เป็น  อา,  ส  ทั้ง ๒  เป็น  โอ,  ม ึ เป็น  อ,ิ  แลว้ลง  ส  อาคม  เป็น  สา  เป็น  โส  

เป็น  สิ,  เอา  อ ํ เป็น  โอ  ไดบ้า้ง. 
อีกอยา่งหน่ึง  เม่ือเขา้สมาสแลว้  เอาสระท่ีสุดของตนเป็น  โอ  ได ้  เหมือนค าวา่  มโนค

โณ,  อโยมย,ํ  เตโชธาตุ  เป็นตน้.   

27
 ศัพท์มโนคณะ  มี  ๑๒  ศพัท ์ คือ :- 

 มน  ใจ  เตช  เดช 

   เหลก็  ปย  น ้านม 

 อรุ  อก  ยส  ยศ 

 เจต  ใจ  วจ  วาจา 
 ตป  ความร้อน  วย  วยั 
 ตม  ความมืด  สิร  หวั 

 

 เช่น:-     ต.     จ.    .    ฉ.    ส. 

           
31มนสา  มนโส  มนสา  มนโส  มนสิ 

   อยสา  อยโส  อยสา  อยโส  อยสิ 



ประโยค ๑๒๓๓๑

 

   อรุสา  อรุโส  อรุสา  อรุโส  อรุสิ 

   เจตสา  เจตโส  เจตสา  เจตโส  เจตสิ. 

 

  (กรรม)  เป็นนสกลิงค ์   แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

    

    

     

    

ญ      

    

    

    

 

โค  (โค)  เป็นค าสามญั  ไม่นิยม  ผู ้ เมีย  แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

 โค   

    

     

    

ญ      

    

    

    

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๒

 

สังขยาคุณนาม 

 สังขยา  15คือ  ศพัทท่ี์เป็นเคร่ืองก าหนดนบันามนาม  37ช่ือ  สังขยา.34สังขยาแบ่งเป็น ๒ 
คือ  ปกติสังขยา ๑   ปูรณสังขยา ๑. 

 
32ปกติสังขยานั้น  นบัโดยปกติ  เป็นตน้วา่  หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า,  ส าหรับนบันามนาม  

ใหรู้้วา่มีประมาณเท่าใด. 

 ปูรณสังขยานั้น  ส าหรับนบันามนาม  ท่ีเตม็ในท่ีนั้น ๆ  คือ  นบัเป็นชั้น ๆ  เป็นตน้วา่ ที
หน่ึง  ทีส่อง  ทีส่าม  ทีส่ี่  ทีห้่า. 
 

26ปกติสังขยา  ตั้งแต่  เอก  ถึง  จตุ  จดัเป็น  สัพพนาม  ตั้งแต่    ไป  เป็น คุณนาม.  

ส่วนปูรณสังขยาเป็นคุณนามแท.้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๓

 

วธิีนับปกติสังขยา  นับอย่างนี ้:- 

      

    ฐ   

      

      

 ญฺ     

      

      

 ฐ     

    ญฺ  

      

      

    ฐ  

      

      

 ญฺ     

      

      

 ฐ     

    ญฺ  

      

      

    ฐ  

    ญญฺญญฺ  

    ญญฺ  

 ญฺ   ฐ ี  



ประโยค ๑๒๓๓๔

 

      

      

      

      

      
25เอกสังขยา เป็นเอกวจนะอยา่งเดียว เอกสัพพนาม เป็น วจนะ. 40ตั้งแต่ จนถึง ฐเป็น
พหุวจนะอยา่งเดียวเป็น๓ลิงค.์

30ตั้งแต่เอกูนวสีติจนถึงฐเป็นเอกวจนะอิตถีลิงคอ์ยา่งเดียว.

 

 

เอก  ศพัท ์ แจกอยา่งน้ี :- 
   

   

      

      

      

      

ญ       

      

        

 
29ส่วน เอก  สัพพนาม  แจกได ้ ๒  วจนะ  เหมือน  ย ศพัท.์  แปลกจาก  ย ศพัทบ์า้ง

เลก็นอ้ย. 
 

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๕

 

 ศพัท ์(๒)  อภุ (ทั้ง ๒)  ใน ๓ ลิงค ์ แจกอยา่งเดียวกนั  แจกอยา่งน้ี :- 

พหุ. พหุ. 

      

      

      

      

ญ       

      

      

 

ติ  ศพัท ์ แจกอยา่งน้ี :- 
 14 

  

   

      

      

      

           

ญ       

           

      

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๖

 

จตุ  ศพัท ์ แจกอยา่งน้ี :- 
 15 

  

   

           

           

      

      

ญ       

      

      

 

ญฺ  ใน  ๓  ลิงค ์ แจกแบบเดียวกนั  แจกอยา่งน้ี :- 

 

    ญฺ    

    ญฺ    

    ญฺ   

    ญฺ  

 ญ    ญฺ   

    ญฺ  

    ญฺ   

   ตั้งแต่  ฉ  ถึง  ฐ  แจกเหมือน  ญฺ   

    

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๗

 

เอกูนวสี  เป็นอิตถีลิงค ์ อยา่งเดียว  แจกอยา่งน้ี :- 
 

    เอกูนวสํี 

     

     

     

 ญ     

     

     

 ตั้งแต่  วสี  ถึง  ญญฺ  แจกเหมือน  เอกูนวสี,  ตั้งแต่  เอกูนวสีติ  ถึง  ฐ  และ
ตั้งแต่   ถึง   ฐ   แจกตามแบบ   อ ิ การันต ์ในอิตถีลิงค,์   ตั้งแต่   
ฐ ถึงฐฐ   แจกตามแบบ  อ ี การันต ์ในอิตถีลิงค.์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๘

 

ปูรณสังขยา 
ในลิงคท์ั้ง  ๓  แจกอยา่งน้ี :- 

 อติถี  ลาํดับ 

 ฐ  ฐ    ฐ   ท่ี ๑ 

        ท่ี ๒ 

       ท่ี ๓ 

       ท่ี ๔ 

 ญฺ  ญฺ  ญฺ  ท่ี ๕ 

 ฐ  ฐ ฐ  ฐ ํ  ท่ี ๖ 

       ท่ี ๗ 

 ฐ  ฐ  ฐ  ท่ี ๘ 

       ท่ี ๙ 

       ท่ี ๑๐ 

       ท่ี ๑๑ 

     ท่ี ๑๒ 

       ท่ี ๑๓ 

       ท่ี ๑๔ 

       ท่ี ๑๕ 

       ท่ี ๑๖ 

       ท่ี ๑๗ 

 ฐ  ฐ  ฐ  ท่ี ๑๘ 

       ท่ี ๑๙ 

       ท่ี ๒๐ 

 ศพัทใ์ด  เป็นลิงคใ์ด  มีการันตอ์ยา่งใด  จงแจกตามลิงคแ์ละการันตน์ั้นเถิด. 
 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๓๙

 

สัพพนาม 

 
12สัพพนามนั้น  เป็นช่ือส าหรับใชแ้ทนนามนามท่ีออกช่ือมาแลว้  เพื่อจะไม่ใหซ้ ้ าๆ ซากๆ  

ซ่ึงไม่เพราะหู  37แบ่งเป็น ๒ อยา่ง  คือ :- 

 ปุริสสัพพนาม  ๑ 

 วเิสสนสัพพนาม  ๑. 

 

ปุริสสัพพนามนั้น  นบัตามบุรุษจดัเป็น  ๓  คือ :- 
 ๑.   ต   ศพัท ์ (เขา)  จดัเป็น  ประถมบุรษ  (หมายถึง คนท่ีเรากล่าวถึง). 
 ๒.     ศพัท ์ (ท่าน)  จดัเป็น  มธัยมบุรุษ  (หมายถึง  คนท่ีเราก าลงัพูดดว้ย). 
 ๓.     ศพัท ์ (ขา้พเจา้)  จดัเป็น  อตุตมบุรุษ  (หมายถึง  ตวัเราเอง). 
 

 

วธีิแจกปุริสสัพพนาม 

ต  ศพัท ์ ในลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

      

      

 เตน        

          

ญ                

          

                

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๔๐

 

ต  ศพัท ์ ในอิตถีลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

 สา     

      

      

        

ญ        

        

    

 

ต  ศพัท ์ ในนลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

      

      

      

      

ญ       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๔๑

 

  (ท่าน)  ทั้ง ๒ ลิงค ์ แจกแบบตวักนั  แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

       

       

               

       

ญ       

       

      

 

  (ขา้พเจา้)  ทั้ง ๒ ลิงค ์ แจกแบบเดียวกนั  แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

        

       

       

             

ญ       

             

      

 
29 วเิสสนสัพพนามนั้นคลา้ย ๆ  กบัคุณนาม  แต่มีวธีิแจกไม่เหมือนกบัคุณนาม  แบ่งเป็น  

๒ คือ  อนิยม  ๑   นิยม  ๑. 

 
33 ศพัทเ์หล่าน้ีคือ   ญญฺญญฺญญฺ

 

เป็นอนิยม    เป็นนิยม. 

 วเิสสนสัพพนาม  ๒  อยา่ง   ท่ีกล่าวมาน้ี   เป็นไตรลิงคแ์จกไดท้ั้ง ๓  ลิงค ์ .   ในสัพ
พนามทั้งปวงไม่มีอาลปนะ. 
 



ประโยค ๑๒๓๔๒

 

วธิีแจกวเิสสนสัพพนาม 

ย  ศพัท ์(ใด)  ในลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

 โย   

    

    

      

ญ       

      

      
 

12ย  ศพัท ์ ในอิตถีลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 

เอก. พหุ. 

 ยา   

    

    

      

ญ     

       

    

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๔๓

 

ย  ศพัท ์  ในนลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

    

    

      

ญ       

      

      

  

ต  ศพัทใ์น  วเิสสนสัพพนาม  แจกแบบเดียวกนักบั  ต  ศพัท ์ ในปุริสสัพพนาม    เพราะการ
แปลโดยพยญัชนะ  แปลว่า  น้ัน  เหมือนกนั. 

 

เอต  ศพัท ์(นัน่)  ในลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

      

       

      

ญ      

      

      
 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๔๔

 

17เอต  ศพัท ์ ในอิตถีลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

 เอสา   

          

    

           

ญ     

           

         

 

เอต  ศพัท ์  ในนลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

      

    

      

ญ      
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อมิ   ศพัท ์ (น้ี)  ในลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

    

            

            

ญ           

            

           
 

22อมิ   ศพัท ์  ในอิตถีลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

    

    

             

ญ     
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อมิ   ศพัท ์  ในนลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

          

          

            

ญ           

            

           

 

อมุ   ศพัท ์ (โนน้)  ในลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

    

    

        

ญ      

        

      

  

อมุ  ศพัท ์ อาเทศเป็น  อสุ  กไ็ด ้ ถา้มี  ก  เป็นท่ีสุด  เช่น  อสุก   ใหแ้จกตามแบบ ย  ศพัท.์ 
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อมุ   ศพัท ์  ในอิตถีลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

    

    

      

ญ     

      

    

 

อมุ   ศพัท ์   ในนลิงค ์ แจกอยา่งน้ี :- 
เอก. พหุ. 

    

    

    

        

ญ      

        

      

 

จบนาม.  
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อพัพยศัพท์ 

19อพัพยศัพท์  คือ33ศพัทจ์  าพวกหน่ึง  จะแจกดว้ยวภิตัติทั้ง  ๗  แปลงรูปไปต่าง ๆ  เหมือน
นามทั้ง  ๓  ไม่ได ้   คงรูปอยูเ่ป็นอยา่งเดียว  ศพัทเ์หล่าน้ี  เรียกวา่  อพัยยศัพท์ ๆ น้ี  เป็นอุปสัค
บา้ง  นิบาตบา้ง   ปัจจยับา้ง. 

38อปุสัคนั้น   ส าหรับใชน้ าหนา้นามและกิริยา  ใหว้เิศษข้ึน  เม่ือน าหนา้นาม  มีอาการ
คลา้ยคุณศพัท ์  เม่ือน าหนา้กิริยา  มีอาการคลา้ยกิริยาวเิสสนะ. 

30อุปสัค  ม ี ๒๐  ตัว  คือ :- 

 อต ิ ยิง่     เกิน    ล่วง 
 อธิ ยิง่    ใหญ่    ทบั 

 อนุ นอ้ย     ภายหลงั     ตาม 

 อป ปราศ     หลีก 

 อปิ    หรือ    ปิ ใกล ้    บน 

 อภ ิ ยิง่     ใหญ่     จ  าเพาะ     ขา้งหนา้ 
 อว    หรือ    โอ ลง 
 อา ทัว่     ยิง่     กลบัความ 

 อ ุ ข้ึน     นอก 

 อปุ เขา้ไป     ใกล ้    มัน่ 

 ทุ ชัว่     ยาก 

 นิ เขา้     ลง 
 นิ ไม่มี     ออก 

 ป ทัว่     ขา้งหนา้    ก่อนออก 

 ปฏ ิ เฉพาะ     ตอบ     ทวน     กลบั 

 ปรา กลบัความ 

 ปริ รอบ 

 ว ิ วเิศษ     แจง้     ต่าง 
 สํ พร้อม     กบั     ดี 

 สุ ดี      งาม     ง่าย 



ประโยค ๑๒๓๔๙

 

นิบาต 

38นิบาต   นั้นส าหรับลงในระหวา่งนามศพัทบ์า้ง   กิริยาศพัทบ์า้ง   จดัเป็นนิบาตบอก   

อาลปนะ   กาล    ที ่   ปริจเฉท    อปุไมย    ปฏเิสธ    ความได้ยนิคาํเล่าลือ   ความปริกปั   ความ
ถาม   ความรับ    ความเตือน    เป็นตน้. 

นิบาตบอกอาลปนะ 

 ขอเดชะ อาวุโส แน่ะท่านผูมี้อาย ุ

 ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ เร,  อเร เวย้,  โวย้ 
ภเณ พนาย เห เฮย้ 
 แน่ะผูเ้จริญ เช เอาเถิด (แม่) 

 

นิบาตบอกกาล 

อถ คร้ังนั้น  วนัวาน 

ปาโต27
 เชา้ เ วนัพรุ่งน้ี 

ทวิา วนั  บดัเด๋ียวน้ี 

สาย ํ เยน็ อายต ึ ต่อไป 

สุเว ในวนั  

 

นิบาตบอกที่ 

อทุ ธํ28
 เบ้ืองบน อโธ27

 เบ้ืองต ่า 

อปุริ เบ้ืองบน ฐ ภายใต ้

 ระหวา่ง โอรํ ฝ่ังใน 

 ภายใน ปารํ ฝ่ังนอก 

ติโร ภายนอก หุรํ โลกอ่ืน 

พห ิ ภายนอก  ต่อหนา้ 

 ภายนอก  ลบัหลงั 

พาหิรา ภายนอก รโห ท่ีลบั 
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นิบาตบอกปริจเฉท 

กวี เพียงไร ยาวตา มีประมาณเพียงใด 

ยาว27
 เพียงใด ตาวตา มีประมาณเพียงนั้น 

ตาว เพียงนั้น  มีประมาณเท่าใด 

ยาวเทว เพียงใดนัน่เทียว  มีประมาณเท่านั้น 

ตาวเทว เพียงนั้นนัน่เทียว 
30
 รอบคอบ 

 

นิบาตบอกอปุมาอปุไมย 

วยิ27
 ราวกะ  ฉนัใด 

อวิ เพียงดงั ตถา ฉนันั้น 

ยถา ฉนัใด เอวํ ฉนันั้น 

 

นิบาตบอกประการ 

เอวํ ดว้ยประการนั้น กถ ํ ดว้ยประการไร 
ตถา ดว้ยประการนั้น  

 

นิบาตบอกปฏเิสธ 

น ไม่ เอว นัน่เทียว 
โน ไม่ วนิา เวน้ 

มา27
 อยา่ อล ํ พอ 

ว เทียว  

 

นิบาตบอกความได้ยนิคาํเล่าลือ 

กริ ไดย้นิวา่ สุท ํ ไดย้นิวา่ 
ขลุ ไดย้นิวา่  
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นิบาตบอกปริกปั 

เจ หากวา่ อถ ถา้วา่ 
ยท ิ ผวิา่ 



 ช่ือแมไ้ฉน 

สเจ ถา้วา่  กระไรหนอ 

 

นิบาตบอกความถาม 

กึ                   หรือ,  อะไร นนุ มิใช่หรือ 

กถ ํ อยา่งไร อทุาหุ หรือวา่ 
จิ แลหรือ อาทู หรือวา่ 

นุ หนอ ท ํ อยา่งไรน้ี 

 

นิบาตบอกความรับ 

อาม เออ อามนตา เออ 

 

นิบาตบอกความเตือน 

 เชิญเถิด  เอาเถิด 


28
 เอาเถิด  

 

นิบาตบอกสําหรับผูกศัพท์และประโยคมอีตัถะเป็นเอนก 

จ ดว้ย   อน่ึง    ก ็   จริงอยู ่ ปน  ส่วนวา่    ก ็

วา หรือ    บา้ง อปิ  แม ้    บา้ง 
หิ ก ็  จริงอยู ่   เพราะวา่ อปิจ  เออก ็

ตุ ส่วนวา่    ก ็ อถวา                  อีกอยา่งหน่ึง 
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นิบาตสักว่าเป็นเคร่ืองทาํบทให้เต็ม 

นุ หนอ โข แล  

สุ สิ วต หนอ 

เว เวย้ หเว เวย้ 
โว โวย้  

 

นิบาตมเีน้ือความต่าง ๆ 

ญญฺ โดยแท ้ อาว ี แจง้ 

อโถ อน่ึง จํ สูง 

 แน่แท ้ อติิ เพราะเหตุนั้น,  วา่…ดงัน้ี 

 ดว้ยประการน้ี,  ช่ือ  แน่แท ้

อโห โอ ญฺ แมน้อ้ยหน่ึง 

อารา ไกล  บา้ง 

 ต ่า  ผดิ 

นูน แน่ มุธา เปล่า 
นานา ต่าง ๆ มุสา เทจ็ 
 ภายหลงั สก ึ คราวเดียว 

ฐ ตั้งก่อน  ร้อยคราว 

ปภูต ิ จ าเดิม ธึ พร้อม,   กบั 

ปุน อีก สณิ ค่อย ๆ 

 บ่อย ๆ สย ํ เอง 

 ยิง่ สห กบั 

 โดยยิง่ สา เอง 
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ปัจจยั 

38ปัจจัย นั้น   ลงทา้ยนามศพัท ์   เป็นเคร่ืองหมายวภิตัติบา้ง   ลงทา้ยธาตุเป็นเคร่ืองหมาย
กิริยาบา้ง. 

17ปัจจยัในอพัยยศพัท ์  เฉพาะท่ีลงทา้ยนามมี  ๑๗  ตวั  คือ :- 

๑.   โต   เป็นเคร่ืองหมาย  ตติยาวภิตัติ  และ  มีวภิตัติ 

๒.  ญฺ    เป็นเคร่ืองหมาย   สตมีวภิตัติ 

๓.      เป็นเคร่ืองหมาย   สตมีวภิตัติ  ลงใน
กาล. 

 
23โต   ปัจจยั    เป็นเคร่ืองหมายตติยาวภิตัติ   แปลว่า  "ข้าง"    เป็นเคร่ืองหมายปญฺจมี

วภิตัติ 

แปลวา่   "แต่"   เช่น :- 
 

 แต่…ทั้งปวง อปรโต ขา้งอ่ืนอีก 

ญญฺ แต่…อ่ืน ปุรโต ขา้งหนา้ 

ญญฺ แต่…อนัใดอนัหน่ึง  ขา้งหลงั 

อติรโต แต่…นอกน้ี  ขา้งขวา 

เอกโต ขา้งเดียว วามโต ขา้งซา้ย 
อภุโต สองขา้ง  ขา้งเหนือ 

ปรโต ขา้งอ่ืน อธรโต ขา้งล่าง 
ตโต แต่…นั้น ยโต แต่…ใด 

เอโต,  อโต แต่…นั้น กตรโต แต่…อะไร 

อโิต แต่…น้ี กโุต แต่…ไหน 

อมุโต แต่…โนน้  
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26ปัจจยัทั้งหลาย  คือ    เป็น

เคร่ืองหมาย  สัตตมีวภิตัติ  แปลตามสตมี  เช่น :- 
 ใน…ทั้งปวง  ใน…น้ี 

 ใน…ทั้งปวง  ใน…เดียว 

 ใน…ทั้งปวง  ใน…เดียว 

ญญฺ ใน…อ่ืน  ใน…สอง 

ญญฺ ใน…อ่ืน  ใน…สอง 

 ใน…ใด  ใน…น้ี 

 ใน…ใด  ใน…น้ี 

 ใน…ใด  ใน…น้ี 

 ใน…ใด  ใน…ไหน 

 ใน…นั้น  ใน…ไหน 

 ใน…นั้น  ใน…ไหน 

 ใน…นั้น ญฺ  ใน…ไหน 

 ใน…น้ี  ใน…ไหน 

  

  

   17ปัจจยัทั้งหลาย  คือ     เป็นเคร่ืองหมายสัตตมี
วภิตัติ   ลงในกาล  เช่น :- 

 ในกาลทั้งปวง เอตรหิ ในกาลน้ี,   เด๋ียวน้ี 

สทา ในกาลทุกเม่ือ กรหจิ ในกาลไหน ๆ,   บางคร้ัง 
เอกทา ในกาลหน่ึง,   บางที อธุนา ในกาลน้ี,   เม่ือก้ี 

ยทา ในกาลใด,   เม่ือใด  ในกาลไหน 

ตทา ในกาลนั้น,   เม่ือนั้น  ในวนัน้ี 

กทา ในกาลไร,   เม่ือไร  ในวนัมีอยู,่   วนัน้ี 

กทาจิ ในกาลไหน,   บางคราว  ในวนัอ่ืน 

อทิานิ ในกาลน้ี,   เด๋ียวน้ี  ในวนัอ่ืนอีก 



ประโยค ๑๒๓๕๕

 

 ปัจจยัท่ีเป็นกิริยากิตก ์ ๕  ตวั   คือ     กบัทั้งปัจจยัท่ี
อาเทศออกจาก    เป็นอพัยยะ   แจกดว้ยวภิตัติไม่ได ้  เช่น :- 
   เพื่ออนัท า 
      ความท า 
      ท าแลว้ 
      ท าแลว้ 
      ท าแลว้. 
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อาขยาต 

 
32อาขยาต   คือ  38ศพัทก์ล่าวกิริยา  คือ  ความท า  เป็นตน้วา่  ยนื   เดิน   นัง่   นอน    กิน   

ด่ืม    ท า    พูด   คิด   ช่ือวา่   อาขยาต. 

   ในอาอาขยาตนั้น  ท่านประกอบ  วภิัตติ   กาล   บท   วจนะ   บุรุษ   ธาตุ    วาจก    
ปัจจัย.  เพื่อเป็นเคร่ืองหมายเน้ือความใหช้ดัเจน. 

วภิตัต ิ

 
34วภิัตตินั้น ท่านจ าแนกไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองหมายใหรู้้   กาล   บท   วจนะ   บุรุษ   จดัเป็น  ๘ 

หมวด  คือ :- 
  

 ญฺ 

  

  

  

  

  

  

วภิตัตินั้น   ในหมวดหน่ึง ๆ  มี ๑๒ วภิตัติ  ดงัน้ี   คือ :- 
(แปลวา่  อยู ่  ยอ่ม   จะ) 

11
 21

 

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.          

ม.           

อ. ม ิ     ม      
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ญฺ  (แปลวา่  จง   ขอจง   เถิด) 

15
 15

 

   เอก.        พหุ.   เอก.             พหุ. 

ป.          

ม.          

อ.           

 

(แปลวา่  ควร   พึง   พึง)   
13
 15

 

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.               เอ 

ม.    เอโถ                  

อ.       

 

แปลวา่  แลว้) 


  

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.           

ม.           

อ.           

 

  (แปลวา่  แลว้  ถา้มี  อ อยูห่นา้  แปลวา่  ได…้แลว้) 
12
 

 

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.           

ม.           

อ.           
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  (แปลวา่  แลว้  ถา้มี  อ อยูห่นา้  แปลวา่  ได…้แลว้) 
11
  

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.           

ม.           

อ.          

 

  (แปลวา่  จกั) 

  

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.         

ม.         

อ.         

 


36 
  (แปลวา่  จกั…แลว้ ถา้มี  อ อยูห่นา้  แปลวา่  จกัได…้แลว้) 

  

   เอก.    พหุ.   เอก.         พหุ. 

ป.          

ม.         

อ.         
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กาล 

33ในอาขยาตนั้น   แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได ้ ๓  คือ :- 
 กาลท่ีเกิดข้ึนจ าเพราะหนา้   เรียกวา่   ปัจจุบันกาล  ๑,  กาลท่ีล่วงแลว้   เรียกวา่    อดีตกาล  
๑, กาลท่ีไม่มาถึง   เรียกว่า   อนาคตกาล  ๑. 

กาลทั้ง  ๓  นั้น   แบ่งใหล้ะเอียดได ้ ดงัน้ี :- 
   

40ปัจจุบันกาล   จดัเป็น  ๓  คือ :- 
    ปัจจุบนัแท ้ ๑ 

    ปัจจุบนัใกลอ้ดีต  ๑ 

    ปัจจุบนัอนาคต  ๑. 

   
35อดีตกาลนี ้  จดัเป็น  ๓  เหมือนกนั  คือ :- 

    ล่วงแลว้ไม่มีก าหนด  ๑ 

    ล่วงแลว้วานน้ี  ๑ 

    ล่วงแลว้วนัน้ี  ๑. 

   
35อนาคตกาล   จดัเป็น  ๒  คือ :- 

    อนาคตของปัจจุบนั  ๑ 

    อนาคตของอดีต  ๑. 

 

 กาลท่ีกล่าวโดยยอ่หรือพิศดารน้ี   ในเวลาพูดหรือแต่งหนงัสือ   อ่านหนงัสือ   ตอ้งหมายรู้
ดว้ยวภิตัติ   เช่น :- 

36๑.  วภิัตติหมวด  มานา 

บอกปัจจุบนักาล 

 
29 ปัจจุบนัแท ้   แปลวา่   อยู่ 

 ปัจจุบนัใกลอ้ดีต    แปลว่า   ย่อม 

 ปัจจุบนัใกลอ้นาคต    แปลวา่   จะ 

36๒.  วภิัตติหมวด  ญฺ 

บอกความบงัคบั,  ความหวงั,  และความออ้นวอน 

  บอกความบงัคบั    แปลว่า   จง 

 
28บอกความความหวงั    แปลวา่   เถิด 
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  บอกความออ้นวอน    แปลวา่   ขอ…จง 

36๓.  วภิัตติหมวด   
บอกความยอมตาม,   ความก าหนด,   และความร าพึง 

 บอกความยอมตาม    แปลวา่   ควร 

 บอกความก าหนด    แปลวา่   พงึ 

 บอกความร าพึง    แปลวา่   พงึ 

36๔.  วภิัตติหมวด   
29บอกอดีตกาล   ไม่มีก าหนด   แปลวา่   แล้ว 

36๕.  วภิัตติหมวด   
30บอกอดีตกาล   ตั้งแต่วานน้ี   แปลวา่   แล้ว 

ถา้มี  " อ"  อยูห่นา้   แปลวา่   ได้…แล้ว 

๖.  วภิัตติหมวด   
40บอกอดีตกาล   ตั้งแต่วนัน้ี   แปลวา่   แล้ว 

ถา้มี  " อ"  อยูห่นา้   แปลวา่   ได้…แล้ว 

๗.  วภิัตติหมวด   
36บอกอนาคตกาลแห่งปัจจุบนั   แปลวา่   จัก 

๘.  วภิัตติหมวด   
36บอกอนาคตกาลแห่งอดีต   แปลวา่   จัก…แล้ว 

ถา้มี  " อ"  อยูห่นา้   แปลวา่   จักได้…แล้ว. 

 

บท 

วภิตัตินั้น   แบ่งเป็นบท  มี  ๒  บท  คือ :- 
 

17 ปรัสสบท   บทเพื่อผูอ่ื้น  ๑ 

  อตัตโนบท   บทเพื่อตน  ๑ 

 ปรัสสบทเป็นเคร่ืองหมายใหรู้้กิริยาท่ีเป็นกตัตุวาจก (เหตุกตัตุวาจก)   อตัตโนบท  เป็น
เคร่ืองหมายใหรู้้กิริยาท่ีเป็นกมัมวาจก (เหตุกมัมวาจก)  และ ภาววาจก. 
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วจนะ 

วภิตัตินั้น   จดัเป็นวจนะมี  ๒ วจนะ  คือ :- 
 

17 เอกวจนะ  ๑ 

  พหุวจนะ  ๑ 

 เหมือนวภิตัตินาม   ถา้นามศพัทท่ี์เป็นประธานเป็นเอกวจนะ   หรือพหุวจนะ   ตอ้ง
ประกอบกิริยาศพัทท่ี์เป็นเอกวจนะ   หรือพหุวจนะตาม   ใหมี้วจนะเป็นอนัเดียวกนั. 

บุรุษ 

วภิตัตินั้น   จดัเป็นบุรุษมี  ๓  บุรุษ  คือ :- 
 

28 ประถมบุรุษ  ๑ 

  มธัยมบุรุษ  ๑ 

  อตุตมบุรุษ  ๑ 

 เหมือนปุริสสัพพนาม   ถา้ปุริสสัพพนามท่ีเป็นประธานเป็นบุรุษใด   ตอ้งประกอบกิริยา
ศพัทท่ี์เป็นบุรุษนั้น   ใหมี้บุรุษตรงกนั. 

ธาตุ 

 
26ธาตุ   คือ   กิริยาศพัทท่ี์เป็นมูลราก   (ส าหรับประกอบปัจจยัและวภิตัติ)  

23ธาตุนั้นท่าน
รวบรวมจดัไวเ้ป็น  ๘  หมวด  คือ :- 

๑.   หมวด   ธาตุ 

๒.  หมวด  ธาตุ 

๓.  หมวด   ธาตุ 

๔.  หมวด  ธาตุ 

๕.  หมวด   ธาตุ 

๖.  หมวด  ธาตุ 

๗.  หมวดธาตุ 

๘.  หมวดธาตุ. 
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๑.  หมวด ธาตุ 

 
23 ภู เป็นไปในความมี,  ความเป็น   (= ภว + ติ )  ส าเร็จรูปเป็น 

   เป็นไปในความมี,  ความเป็น   (= โห + ต ิ)  ส าเร็จรูปเป็น    

   เป็นไปในความนอน  (==) ส าเร็จรูปเป็น  
   เป็นไปในความตาย   ()  ส าเร็จรูปเป็น   
   เป็นไปในความหุง,  ความตม้   ()  ส าเร็จรูปเป็น    

 
23
 เป็นไปในความเห็น   ()  ส าเร็จรูปเป็น     

  เป็นไปในความได ้  ()  ส าเร็จรูปเป็น     
   เป็นไปในความไป   (=)  ส าเร็จรูปเป็น    

๒.  หมวดธาตุ 

     เป็นไปในความกั้น, ความปิด  (  ) ส าเร็จรูปเป็น   

          
23
 เป็นไปในความปล่อย   ()  ส าเร็จรูปเป็น     

   เป็นไปในความกิน   ()  ส าเร็จรูปเป็น     

   เป็นไปในความต่อย   ()  ส าเร็จรูปเป็น     
   เป็นไปในความฉาบ   ()  ส าเร็จรูปเป็น    

๓.  หมวด ธาตุ 

 23 
 เป็นไปในความเล่น   (=)  ส าเร็จรูปเป็น    

   เป็นไปในความเยบ็   ( =)  ส าเร็จรูปเป็น     

 
31
 เป็นไปในความตรัสรู้   (=)  ส าเร็จรูปเป็น 

   เป็นไปในความส้ิน   ()  ส าเร็จรูปเป็น 
   เป็นไปในความหลง   (=)  ส าเร็จรูปเป็น 
   เป็นไปในความลืม   (=)  ส าเร็จรูปเป็น 
   เป็นไปในความยอ้ม   (=)  ส าเร็จรูปเป็น 
 

 หมายเหตุ 1  ถา้ลง  ย  ปัจจยัส าเร็จรูปเป็น  ติ  แปลวา่  ย่อมหลุด, ย่อมพ้น  เป็นอกมัมธาตุ  

 หมายเหตุ 2  ถา้ลง  ย  ปัจจยัส าเร็จรูปเป็น  ติ  แปลวา่  ย่อมแตก  เป็นอกมัมธาตุ.  
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๔.  หมวดธาตุ 

 23 สุ เป็นไปในความฟัง   ()  ส าเร็จรูปเป็น    

  วุ เป็นไปในความร้อย   ()  ส าเร็จรูปเป็น    

  สุ เป็นไปในความฟัง   (=)  ส าเร็จรูปเป็น    

๕.  หมวด ธาตุ 

   เป็นไปในความซ้ือ   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
 23

 เป็นไปในความช านะ   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความก าจดั   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความก่อ, ความสั่งสม   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความซ้ือ   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
 30 ญ เป็นไปในความซ้ือ   (ญ=)  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความซ้ือ   ()  ส าเร็จรูปเป็น    

๖.  หมวดธาตุ 

 
23
  เป็นไปในความถือเอา   ()  ส าเร็จรูปเป็น    

๗.  หมวดธาตุ 

   เป็นไปในความแผไ่ป   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความท า   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความอาจ   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
 

23
  เป็นไปในความต่ืน   ( )  ส าเร็จรูปเป็น    

๘.  หมวดธาตุ 

   เป็นไปในความลกั   ()  ส าเร็จรูปเป็น    
   เป็นไปในความตรึก() ส าเร็จรูปเป็น   
   เป็นไปในความก าหนด()ส าเร็จรูปเป็น  
   เป็นไปในความปรึกษา()ส าเร็จรูปเป็น  
   เป็นไปในความคิด () ส าเร็จรูปเป็น   
31ธาตุเหล่าใด  เรียกหากรรม  คือ  ส่ิงอนับุคคลพึงกระท า   ธาตุเหล่านั้น  เรียกวา่ สกมัมธาตุ  
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ธาตุมีกรรม,    ธาตุเหล่าใด  ไม่ตอ้งเรียกหากรรม  คือ  ส่ิงอนับุคคลพึงกระท า  ธาตุเหล่านั้น  
เรียกวา่ อกมัมธาตุ  ธาตุไม่มีกรรม. 

วาจก 

 
24กิริยาศพัทท่ี์ประกอบดว้ย  วภิัตติ   กาล   บท   วจนะ   บุรุษ   ธาตุ  ดงัน้ี  จดัเป็น37วาจก 

คือ  กล่าวบทท่ีเป็นประธานของกิริยา  ๕  อยา่ง  คือ  กตัตุวาจก  ๑   กมัมวาจก  ๑    ภาววาจก  ๑ 

เหตุกตัตุวาจก  ๑   เหตุกมัมวาจก  ๑. 

 
37วาจกทั้ง  ๕  น้ี  กลุบุตรจะก าหนดใหแ้ม่นย  า  กเ็พราะอาศยัปัจจยัท่ีประกอบเป็นเคร่ือง

ก าหนด. 

๑.  กตัตุวาจก 

 กิริยาศพัทใ์ด   กล่าวผูท้  า   คือ  แสดงวา่   เป็นกิริยาของผูท้  านั้นเอง   กิริยาศพัทน์ั้น   ช่ือ 
กตัตุวาจก. 

 มีอุทาหรณ์วา่ :-  

    พ่อครัว   หุงอยู ่  ซ่ึงขา้วสุก. 

๒.  กมัมวาจก 

 
31กิริยาศพัทใ์ด  กล่าวกรรม  คือ  ส่ิงท่ีบุคคลพึงท า  คือ  แสดงวา่เป็นกิริยาของกรรม

นั้นเอง  กิริยาศพัทน์ั้น  ช่ือ  กตัตุวาจก. 

 มีอุทาหรณ์วา่ :-  

    ขา้วสุก   อนัพ่อครัว   หุงอยู.่ 
๓.  ภาววาจก 

 กิริยาศพัทใ์ด  กล่าวแต่สักวา่   ความมี   ความเป็น  เท่านั้น   ไม่กล่าวกตัตาและกรรม   
กิริยาศพัทน์ั้น  ช่ือ  ภาววาจก. 

 มีอุทาหรณ์วา่ :-  

    อนัเขา   เป็นอยู.่ 
๔.  เหตุกตัตุวาจก 

 
30กิริยาศพัทใ์ด  กล่าวผูใ้ชใ้หค้นอ่ืนท า   คือแสดงวา่เป็นกิริยาของผูใ้ชใ้หค้นอ่ืนท านั้น   

กิริยาศพัทน์ั้น  ช่ือ  เหตุกตัตุวาจก. 

 มีอุทาหรณ์วา่ :-   

    นาย   ยงั(หรือใช)้   พ่อครัว   ใหหุ้งอยู ่  ซ่ึงขา้วสุก. 
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๕.  เหตุกมัมวาจก 

 
40กิริยาศพัทใ์ด  กล่าวส่ิงท่ีเขาใชใ้หบุ้คคลท า   คือแสดงวา่เป็นกิริยาของส่ิงนั้น   กิริยาศพัท์

นั้น  ช่ือ  เหตุกมัมวาจก. 

 มีอุทาหรณ์วา่ :-  

    ขา้วสุก    อนันาย   ใชพ้่อครัว   ใหหุ้งอยู.่ 
 

ปัจจยั 

 วาจกทั้ง  ๕  จะก าหนดไดอ้ยา่งแม่นย  า   ตอ้งอาศยัปัจจยัประกอบ   ปัจจยันั้น จดัเป็น  ๕  
หมวดตามวาจก 

 
30ปัจจยัในกตัตุวาจก  ๑๐ ตวั  คือ   

 
28ในกมัมวาจก  ลง  ย  ปัจจยั   กบัทั้ง  อ ิ อาคม   หนา้  ย  ดว้ย. 

 
29ในภาววาจก  ลง  ย  ปัจจยั.    

 
31ในเหตุกตัตุวาจก  ลงปัจจยั  ๔  ตวั  คือ   

 
24ในเหตุกมัมวาจก  ลงปัจจยั  ๑๐  ตวันั้น,  ลงเหตุปัจจยั  คือ  ณาเป  ดว้ย,  ลง  ย  ปัจจยั

กบัทั้ง  อ ิ อาคม  หนา้  ย  ดว้ย. 
 

 
27ยงัมีปัจจยัส าหรับประกอบกบัธาตุอีก  ๓  ตวั  คือ  25 ข   ฉ   ส   เป็นไปในความ

ปรารถนา  เช่น :-   
 =ส าเร็จรูปเป็น    ปรารถนาจะกิน. 

 =ส าเร็จรูปเป็น    ปรารถนาจะกิน. 

 =ส าเร็จรูปเป็น    ปรารถนาจะน าไป. 

 
28ปัจจยัส าหรับประกอบดว้ยนามศพัท ์   ใหเ้ป็นกิริยาศพัท ์  มี  ๒  ตวั  คือ  อาย   อยิ  

เป็นไปในความประพฤติ   เช่น :- 
  จิรายต ิ  ประพฤติชา้อยู ่   ติ   ยอ่มประพฤติใหเ้ป็นเพียงดงับุตร. 

 

คาํอธิบาย 

 ๑.    แปลง  อุ  หรือ  อู  ท่ีสุดแห่งธาตุเป็น  โอ  กมี็,  แลว้แปลง  โอ  เป็น  อว  กมี็,  

แปลง  อ ี เป็น  เอ  กมี็แลว้  แปลง  เอ  เป็น  อย  กมี็,  เอา  เป็น    กไ็ด.้ 
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21๒.   ม ิ- ม  มานา  กดี็  หิ - ม ิ- ม  ปจมี  กดี็  อยูข่า้งหลงัตอ้งทีฆะ  อ  ท่ีสุดปัจจยั  

เป็น  อา  ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
  ๓.   ลบ หิ  ปญฺ จมี เสียบา้งกไ็ด ้แต่เม่ือลบแลว้ อยา่ทีฆะ อ เป็น อา ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
  ๔.  ลบ    ท่ีสุดแห่ง  เอ  คงไวแ้ต่  เอ  บา้งกไ็ด ้ ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
 

29๕.  อา  นี  มกัรัสสะเป็น  อ  ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
  ๖.  โอ  มธัยมบุรุษ    และ    เอกวจนะ  ไม่นิยมใช ้ ใชแ้ต่ประถมบุรุษ
เป็นส่วนมาก. 

  ๗.  รัสสะ  อ ี เป็น  อ ิ แลว้ลง  ส  อาคม  ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
  ๘.  เอา    เป็น  สุ  กไ็ด ้ ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
 

20 ๙.  ลง  อ  อาคม  หนา้ธาตุท่ีประกอบ      และ . 
 

27๑๐.ลง  อ ิอาคม หลงัธาตุและปัจจยัท่ีประกอบ  อชและ  
ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
 

21๑๑.รัสสะ อา กาลาติปตติ  เป็น  อ  ในหมวดธาตุทั้งปวง.  
   ๑๒.ลง นิคคหิตอาคมนหมวด    ธาตุแลว้  แปลงนิคคหิต เป็นพยญัชนะท่ีสุดวรรค. 

   ๑๓. เอา    ปัจจยั  กบั    เป็น   

   เอา    ปัจจยั  กบั    เป็น   

   เอา    ปัจจยั  กบั    เป็น   

   เอา    ปัจจยั  กบั    เป็น   

   เอา    ปัจจยั  กบั    เป็น   

   เอา    ปัจจยั  กบั    เป็น   
    ในหมวดธาตุทั้งปวง. 
  ๑๔. แปลง ปัจจยั  เป็น    ในหมวด  ธาตุ 

 
29๑๕. เอา  ญธาตุ  เป็น  . 

  ๑๖. เม่ือลง  ปัจจยัแลว้  ตอ้งทีฆะสระตวัหนา้ธาตุ ท่ีไม่มีพยญัชนะซอ้นอยู่
เบ้ืองหลงั  แลว้ลบ  เสีย  เหมือนวธีิตทัธิต. 

  ๑๗. ซอ้น  พยญัชนะ  ท่ี  ปัจจยั  กมี็. 
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    ธาตุ  เป็นไปในความมี, ความเป็น  อยูห่นา้แปลงวภิตัติทั้งหลายแลว้  ลบกมี็  ทีฆะกมี็  
แปลงกมี็  ซ่ึงตน้ธาตุบา้ง  ท่ีสุดธาตุบา้ง  ดงัน้ี :- 
   = ส าเร็จรูปเป็น    
    ส าเร็จรูปเป็น    
     ส าเร็จรูปเป็น    
  = ส าเร็จรูปเป็น    

  ==ส าเร็จรูปเป็น    
  = ส าเร็จรูปเป็น    

  = ส าเร็จรูปเป็น    
  = ส าเร็จรูปเป็น    
  ส าเร็จรูปเป็น    

  ส าเร็จรูปเป็น    
  = ส าเร็จรูปเป็น    
  ส าเร็จรูปเป็น    

  ส าเร็จรูปเป็น    

  ส าเร็จรูปเป็น    
  ส าเร็จรูปเป็น    

   ส าเร็จรูปเป็น    
   ส าเร็จรูปเป็น    
   ส าเร็จรูปเป็น    

    ส าเร็จรูปเป็น    
     ส าเร็จรูปเป็น    
 

-------- จบอาขยาต -------- 
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กติก์ 

 
34กิตกน์ั้น  เป็นช่ือของศพัทท่ี์ท่านประกอบปัจจยัหมู่หน่ึง  ซ่ึงเป็นเคร่ืองก าหนดหมาย

เน้ือความของนามกิตกแ์ละกิริยากิตกท่ี์ต่าง ๆ  กนั38กิตกน์ั้น  แบ่งเป็น  ๒  อยา่งก่อน  คือ :- 

     เป็นนามกติก์อย่าง  ๑ 

     เป็นกริิยากติก์อย่าง  ๑. 

กิตกท์ั้ง  ๒  อยา่งน้ี  ลว้นมีธาตุเป็นท่ีตั้งทั้งส้ิน. 

นามกติก์ 

 กิตกท่ี์เป็นนามกดี็   เป็นคุณนามกดี็   เรียกวา่ นามกิตก ์ๆ  น้ี จดัเป็นสาธนะ  มีปัจจยัเป็น
เคร่ืองหมาย. 

สาธนะ 

 
35สาธนะ  คือ   ศพัทท่ี์ท่านใหส้ าเร็จมาแต่รูปวเิคราะห์  ช่ือ  "สาธนะ"   สาธนะนั้น  ท่าน

แบ่งออกเป็น   ๗  คือ :- 
 กตัตุสาธนะ  ๑ 

 กมัมสาธนะ  ๑ 

 ภาวสาธนะ  ๑ 

 กรณสาธนะ  ๑ 

 สัมปทานสาธนะ  ๑ 

 อปาทานสาธนะ  ๑ 

 อธิกรณสาธนะ  ๑. 

 รูปวเิคราะห์  แห่งสาธนะจดัเป็น  ๓  รูป  คือ  กตัตุรูป  ๑   กมัมรูป  ๑    ภาวรูป  ๑. 

 

กตัตุสาธนะ 

 
13ศพัทใ์ดเป็นช่ือของผูก้ระท า   คือ  ผูป้ระกอบกิริยานั้น  ศพัทน์ั้น  ช่ือ  กตัตุสาธนะ  ให้

แปลวา่  "ผู้…โดยปรกต"ิ. 

กมัมสาธนะ 

 
13ผูท้  า ๆ  ซ่ึงส่ิงใด  ศพัทท่ี์เป็นช่ือของส่ิงนั้น  หรือศพัทท่ี์เป็นช่ือของ ส่ิงของท่ีเขาท า  ช่ือ  

กมัมสาธนะ  ท่ีเป็นกตัตุรูป   แปลวา่  "เป็นที"่   ท่ีเป็นกมัมรูป   แปลวา่  "เป็นทีอ่นัเขา". 
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ภาวสาธนะ 

 
13ศพัทบ์อกกิริยา  คือ   ความท าของผูท้  า  ช่ือ  ภาวสาธนะ  เป็นภาวรูปอยา่งเดียว  แปลวา่  

"ความ"  กไ็ด ้  "การ"  กไ็ด.้ 

กรณสาธนะ 

 
13ผูท้  า ๆ  ดว้ยส่ิงใด   ศพัทท่ี์เป็นช่ือของส่ิงนั้น   ช่ือ  กรณสาธนะ  ท่ีเป็นกตัตุรูป  แปลวา่  

"เป็นเคร่ือง"  กไ็ด ้  แปลวา่  "เป็นเหตุ"  กไ็ด ้  ท่ีเป็นกมัมรูป  แปลวา่  "เป็นเคร่ืองอนัเขา"  กไ็ด ้  
แปลวา่   "เป็นเหตุอนัเขา"  กไ็ด.้ 

สัมปทานสาธนะ 

 
13ผูท้  า ๆ ใหแ้ก่ผูใ้ดหรือแก่ส่ิงใด   ศพัทเ์ป็นช่ือของผูน้ั้น   หรือของส่ิงนั้น   ช่ือ  สัมปทาน

สาธนะ   ท่ีเป็นกตัตุรูป  แปลวา่  "เป็นที"่   ท่ีเป็นกมัมรูป   แปลวา่  "เป็นทีอ่นัเขา". 
อปาทานสาธนะ 

 ผูท้  า ๆ ไปปราศจากส่ิงใด   ศพัทท่ี์เป็นช่ือของส่ิงนั้น   ช่ือ   อปาทานสาธนะ   แปลวา่  
"เป็นแดน". 

อธิกรณสาธนะ 

 ผูท้  า ๆ  ในท่ีใด   ศพัทท่ี์เป็นช่ือของส่ิงนั้น   ช่ือ   อธิกรณสาธนะ   ท่ีเป็นกตัตุรูป   แปลวา่  
"เป็นที"่   ท่ีเป็นกมัมรูป   แปลวา่   "เป็นทีอ่นัเขา". 
 

ปัจจัยแห่งนามกติก์ 

ปัจจยัส าหรับประกอบนามกิตกน์ั้น   จดัเป็น  ๓  พวก  คือ :- 
 กติปัจจัย    ส าหรับประกอบกบัศพัทท่ี์เป็นกตัตุรูปอยา่งเดียว  ๑ 

 กจิจปัจจัย    ส าหรับประกอบกบัศพัทท่ี์เป็นกมัมรูปและภาวรูป  ๑ 

 กติกจิจปัจจัย    ส าหรับประกอบกบัศพัทแ์มท้ั้ง  ๓  เหล่า  ๑. 

 
12กติปัจจัย อยา่งน้ี :- 

 กจิจปัจจัย อยา่งน้ี :- 
 กติกจิจปัจจัย อยา่งน้ี :-       
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วเิคราะห์  แห่งนามกติก์ 

๑.  วเิคราะห์ในกติปัจจัย 

 

 31 
(ผูใ้ด)   ยอ่มเป็นเอง   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   ผูเ้ป็นเอง.  

ลง     ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

12 
(สัตวใ์ด)   ยอ่มไป   ดว้ยอก   เหตุนั้น   (สัตวน์ั้น)   ช่ือวา่   

ผูไ้ปดว้ยอก.   ลง     ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 ฐุ(สัตวใ์ด)   ยอ่มขดุ    (ซ่ึงแผน่ดิน)  ดี   คือวา่  ดว้ยดี   
เหตุนั้น   (สัตวน์ั้น)   ช่ือวา่   ผูข้ดุดี.   ลง     ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 

 

 
36 
(ผูใ้ด)   ยอ่มกล่าว   ซ่ึงธรรม   โดยปรกติ   เหตุ

นั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   ผูก้ล่าวซ่ึงธรรมโดยปรกติ.  ลง     ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลง
ในอรรถแห่งตสัสีละ. 
 .   อีกอยา่งหน่ึง   ความกล่าว   ซ่ึงธรรม  
เป็นปกติ    ของเขา   เหตุนั้น  (เขา)   ช่ือวา่   ผูมี้ความกล่าวซ่ึงธรรมเป็นปรกติ.  ลง  ณี  ปัจจยั  
เป็นสมาสรูป    ตสัสีลสาธนะ. 
  (ผูใ้ด)   ยอ่มท า   ซ่ึงบาป   โดยปรกติ   เหตุนั้น   
(ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   ผูท้  าซ่ึงบาปโดยปรกติ.  ลง     ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลงในอรรถ
แห่งตสัสีละ. 
 

34 
(ผูใ้ด)   ยอ่มประพฤติ   ซ่ึงธรรม   โดยปรกติ   

เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   ผูป้ระพฤติซ่ึงธรรมโดยปรกติ.  ลง     ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธ
นะ   ลงในอรรถแห่งตสัสีละ. 

 

    (ผูใ้ด)   ยอ่มให ้  เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูใ้ห.้   ลง     ปัจจยั   
แปลง  ปัจจยั  เป็น  อก    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

32 
   (ผูใ้ด)   ยอ่มน าไป   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูน้  าไป.   ลง    

ปัจจยั   แปลง  ปัจจยั  เป็น  อก    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
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    (ผูใ้ด)   ยอ่มตามสอน   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูต้าม
สอน.    ลง    ปัจจยั   แปลง  ปัจจยั  เป็น  อก    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

35 
   (ผูใ้ด)   ยอ่มฟัง   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูฟั้ง.   ลง     

ปัจจยั   แปลง  ปัจจยั  เป็น  อก    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 

 

 
33 
   (ผูใ้ด)   ยอ่มท า   เหตุนั้น  (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   ผูท้  า.   ลง    ปัจจยั     

เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

 
ติ   สีเลนา   อีกอยา่งหน่ึง  (ผูใ้ด)  ยอ่มท าโดยปรกติ  เหตุนั้น  (ผูน้ั้น)    

ช่ือวา่   ผูท้  าโดยปกติ.    ลง    ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลงในอรรถแห่งตสัสีละ. 

 
23 
   (ผูใ้ด)   ยอ่มกล่าว   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูก้ล่าว.    ลง    

ปัจจยั       เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

20
   (ผูใ้ด)   ยอ่มรู้   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูรู้้.   ลง    ปัจจยั   

เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

 
   (ผูใ้ด)   ยอ่มทรงไว ้  เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)    ช่ือวา่   ผูท้รงไว.้    ลง    

ปัจจยั      เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
 

 32 
  (ผูใ้ด)   ยอ่มถึง   ซ่ึงฝ่ัง   โดยปรกติ   เหตุนั้น   (ผู ้

นั้น)   ช่ือวา่   ผูถึ้งซ่ึงฝ่ังโดยปรกติ.    ลง   รู   ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลงในตสัสีละ. 
 40 

 (ผูใ้ด)   ยอ่มรู้วิเศษ   โดยปรกติ   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือ
วา่   ผูรู้้วเิศษโดยปรกติ.    ลง   รู   ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลงในตสัสีละ. 
 34 

  (ผูใ้ด)   ยอ่มขอ   โดยปรกติ   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   ผู ้
ขอโดยปรกติ.    ลง   รู   ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลงในตสัสีละ. 
 

๒.  วเิคราะห์ในกจิจปัจจัย 

 
 34 

  (กรรมใด)   อนัเขาท าได ้  โดยยาก   เหตุนั้น   (กรรมนั้น)   

ช่ือวา่   อนัเขาท าไดโ้ดยยาก.    ลง   ข   ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
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 36 
  (ผูใ้ด)   อนัเขาเล้ียงได ้  โดยง่าย   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   

อนัเขาเล้ียงไดโ้ดยง่าย.    ลง   ข   ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
  

  (จิตใด)   อนัเขารักษาได ้  โดยยาก   เหตุนั้น   (จิตนั้น)   

ช่ือวา่   อนัเขารักษาไดโ้ดยยาก.    ลง   ข   ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
 

 28 
 (กรรมใด)  อนัเขาพึงท า  เหตุนั้น  (กรรมนั้น)  ช่ือวา่  อนัเขาพึงท า.    

ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
  เน (ส่ิงใด)  อนัเขาพึงน าไป  เหตุนั้น  (ส่ิงนั้น)  ช่ือวา่  อนัเขาพึงน าไป.    

ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
  

 (ค าใด)  อนัเขาพึงกล่าว  เหตุนั้น   (ค านั้น)  ช่ือวา่  อนัเขาพึงกล่าว.    
ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
 22 

  (ผูใ้ด)   อนัเขาพึงทรมานได ้  เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   อนัเขา
พึงทรมานได.้   ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
  

ญฺ  (ส่ิงใด)  อนัเขาพึงประกอบ   เหตุนั้น   (ส่ิงนั้น)   ช่ือวา่   อนัเขา
พึงประกอบ.    ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
  

  (กรรมใด)   อนัเขาพึงติเตียน   เหตุนั้น   (กรรมนั้น)   ช่ือวา่   
อนัเขาพึงติเตียน.    ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
 37 

  (ส่ิงใด)   อนัเขาพึงให ้  เหตุนั้น   (ส่ิงนั้น)   ช่ือวา่   อนัเขาพึงให.้    

ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
 

๓.  วเิคราะห์ในกติกจิจปัจจัย 

 
 32 

  (ปัญญาใด)   ยอ่มแตกฉาน  ดี  โดยต่าง   เหตุนั้น   
(ปัญญานั้น)   ช่ือวา่   แตกฉานดีโดยต่าง.    ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ.  
 17 

  (ผูใ้ด)  ยอ่มท า  ซ่ึงประโยชนเ์ก้ือกลู   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือ
วา่   ผูท้  าซ่ึงประโยชนเ์ก้ือกลู.    ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ.  
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 26 
  (ศิษย)์  อาศยั  ซ่ึงอาจารยน์ั้นอยู ่  เหตุนั้น   (อาจารยน์ั้น)   

ช่ือวา่   เป็นท่ีอาศยัอยู ่  (ของศิษย)์.    ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กมัมสาธนะ.  
 40 

  (ธรรมชาติใด)   อนัเขายอ่มศึกษา   เหตุนั้น   (ธรรมชาตินั้น)   ช่ือวา่   
อนัเขาศึกษา.   ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ      อีกอยา่ง

หน่ึง   ความศึกษา   ช่ือวา่   สิกขา.   ลง   อ   ปัจจยั   เป็นภาวรูป    ภาวสาธนะ. 

 31 
 (บณัฑิตใด)  ยอ่มแนะน า  ดว้ยอุบายนั้น   เหตุนั้น   (อุบายนั้น)   

ช่ือวา่   เป็นเคร่ืองแนะน า   (ของบณัฑิต).   ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กรณสาธนะ.  
 31

  (แม่น ้า)   ยอ่มเกิดก่อน  แต่ประเทศนั้น   เหตุนั้น   
(ประเทศนั้น) ช่ือวา่ เป็นแดนเกิดก่อน  (แห่งแม่น ้า). ลง    ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป  อปทานสาธนะ.  

 
 30 

  (ประเทศใด)   ยอ่มทรงไว ้  ซ่ึงน ้า   เหตุนั้น   (ประเทศนั้น)   

ช่ือวา่   ผูท้รงไวซ่ึ้งน ้า   (ทะเล).    ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ.  
  

  (วาจาใด)   อนัเขาต่อ   เหตุนั้น   (วาจานั้น)   ช่ือวา่   อนัเขาต่อ.    

ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
 28 

  (สมบติัใด)   อนัเขาฝังไว ้  เหตุนั้น   (สมบติันั้น)   ช่ือวา่   อนัเขาฝังไว.้    
ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  

 
  

  (ผูใ้ด)   ยอ่มท า   ซ่ึงกรรม   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือวา่   
ผูท้  าซ่ึงกรรม.    ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ.  
  

 (อาพาธใด)  ยอ่มเสียดแทง  เหตุนั้น  (อาพาธนั้น)   ช่ือวา่   ผูเ้สียดแทง.    
ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ.  
 21 

  (ภาระใด)   อนัเขาพึงน าไป   เหตุนั้น   (ภาระนั้น)   ช่ือวา่   อนัเขา
พึงน าไป.    ลง      ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ.  
 

  ความหุง   ช่ือวา่   ปากะ.    ลง      ปัจจยั    เป็นภาวรูป   ภาวสาธนะ.  
 27 

  (ชน)   ยอ่มประทุษร้าย   ดว้ยกิเลสนั้น   เหตุนั้น   (กิเลสนั้น)   

ช่ือวา่   เป็นเหตุประทุษร้าย  (แห่งชน).    ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กรณสาธนะ.  
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 36 
  (ภิกษุ ท.)   ยอ่มอาศยัอยู ่   ในประเทศนั้น   เหตุนั้น   

(ประเทศนั้น) ช่ือวา่  เป็นท่ีอาศยัอยู ่ (แห่งภิกษุ ท.). ลง   ปัจจยั   เป็นกตัตุรูป   อธิกรณสาธนะ.  

 

เพื่อจะท า  เพื่อจะไป. 

ปัจจยัน้ีลงในจตุตถีวภิตัตินาม. 

 

 
  

ญญฺ  (ปัญญาใด)   ยอ่มรู้  เหตุนั้น  (ปัญญานั้น)  ช่ือวา่  ผูรู้้.    ลง      
ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ.   

23
ญญฺ อีกอยา่งหน่ึง   (ชน)   

ยอ่มรู้   ดว้ย 
ปัญญานัน่   เหตุนั้น   (ปัญญานัน่)   ช่ือวา่   เป็นเหตุรู้  (แห่งชน).  ลง  ต ิ  ปัจจยั  เป็นกตัตุรูป  
กรณสาธนะ.  มนนํ  วา  มติ.  อีกอยา่งหน่ึง  ความรู้  ช่ือวา่  มติ.  ลง  ติ   ปัจจยั   เป็นภาวรูป     
ภาวสาธนะ.   
 30

  (ธรรมชาติใด)   ยอ่มระลึก  เหตุนั้น   (ธรรมชาตินั้น)   ช่ือวา่   ผูร้ะลึก.    

ลง      ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป    กตัตุสาธนะ.    สร  อีกอยา่งหน่ึง   
(ชน)   ยอ่มระลึก   ดว้ยธรรมชาตินัน่   เหตุนั้น   (ธรรมชาตินัน่)  ช่ือวา่   เป็นเหตุระลึก  (แห่ง
ชน).  ลง  ต ิ ปัจจยั  เป็นกตัตุรูป  กรณสาธนะ.  สรณ    วา   สติ.  อีกอยา่งหน่ึง  ความระลึก   ช่ือ
วา่   สติ.   ลง  ติ  ปัจจยั  เป็นภาวรูป  ภาวสาธนะ. 
 29 

  (ธรรมชาติใด)   อนัเขาพึงถึงพร้อม   เหตุนั้น   (ธรรมชาติ
นั้น)   ช่ือวา่   อนัเขาพึงถึงพร้อม.    ลง   ต ิ  ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ  
 24 

  (ชน ท.)   ยอ่มไป   ในภูมินัน่   เหตุนั้น   (ภูมินัน่)   ช่ือวา่   
เป็นท่ีไป  (แห่งชน ท.).    ลง   ติ   ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   อธิกรณสาธนะ.  

 

เพื่อจะท า  เพื่อจะไป. 

ปัจจยัน้ีลงในปฐมา   และจตุตถีวภิตัตินาม. 

 
  

  (ธรรมชาติใด)   ยอ่มคิด   เหตุนั้น   (ธรรมชาตินั้น)   ช่ือวา่     ผู ้
คิด.    ลง   ย ุ  ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ. 
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 29 
   (ผูใ้ด)   ยอ่มโกรธ   โดยปรกติ   เหตุนั้น   (ผูน้ั้น)   ช่ือ

วา่  ผูโ้กรธโดยปรกติ.    ลง   ย ุ  ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กตัตุสาธนะ   ลงในตสัสีละ. 
 17 

ญฺ  (ส่ิงใด)   อนัเขาพึงกิน   เหตุนั้น   (ส่ิงนั้น)    ช่ือวา่  อนัเขาพึง
กิน.    ลง   ย ุ  ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กมัมสาธนะ. 
 14 

  (อนัเขา)   ยอ่มไป   เหตุนั้น      ช่ือวา่  ความไป.    ลง   ย ุ  ปัจจยั    
เป็นภาวรูป    ภาวสาธนะ. 
 18 

  (เขา)   ยอ่มท า   ดว้ยส่ิงนั้น   เหตุนั้น   (ส่ิงนั้น)     ช่ือวา่  
เป็นเคร่ืองท า   (แห่งเขา).    ลง   ยุ   ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   กรณสาธนะ. 
 40

  (เน้ือความ)   อนัท่าน   ยอ่มพรรณาพร้อม  ดว้ย
วาจานัน่   เหตุนั้น   (วาจานัน่)     ช่ือวา่  เป็นเคร่ืองอนัท่านพรรณาพร้อม   (แห่งเน้ือความ).    ลง   
ยุ   ปัจจยั    เป็นกมัมรูป   กรณสาธนะ. 
 27 

  (เขา ท.)   ยอ่มนอน   ในท่ีนัน่   เหตุนั้น   (ท่ีนัน่)     ช่ือวา่  
เป็นท่ีนอน   (แห่งเขา ท.).    ลง   ย ุ  ปัจจยั    เป็นกตัตุรูป   อธิกรณสาธนะ. 

 

จบนามกิตก ์
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กริิยากติก์ 

 กิตกท่ี์เป็นกิริยา   เรียกวา่  กิริยากิตก ์   กิริยากิตกน้ี์ประกอบดว้ย   วภิัตติ   กาล   ธาตุ   

วาจก  ปัจจัย   เหมือนกิริยาอาขยาต   ต่างแต่ไม่มีบทและบุรุษเท่านั้น. 

วภิัตติ 

 วภิตัติแห่งกิริยานั้น   ถา้นามศพัทเ์ป็นวภิตัติและวจนะอนัใด   กิริยากิตกก์เ็ป็นวภิตัติและ

วจนะอนันั้นตาม   เช่น :- 

 ฐ. 

ภิกษุ   เขา้ไปแลว้   สู่บา้น   เพื่อกอ้นขา้ว. 

 . 

(ชน ท.)   เหล่าใดเหล่าหน่ึง   ถึงแลว้   ซ่ึงพระพทุธเจา้   วา่เป็นท่ีพึ่ง. 

 . 

(ขา้พเจา้)   ยอ่มเห็น   ซ่ึงบุรุษ   คนหน่ึง   ถือเอาแลว้   ซ่ึงร่ม   ไปอยู.่ 

กาล 

ในกิตกน้ี์   แบ่งกาลท่ีเป็นประธานได ้ ๒  คือ :- 

 ปัจจุบันกาล  ๑ 

 อดีตกาล  ๑. 

กาลทั้ง  ๒  นั้น   แบ่งใหล้ะเอียดออกไปอีก  ปัจจุบนักาล  จดัเป็น  ๒  คือ :- 

 ปัจจุบันแท้  ๑ 

 ปัจจุบันใกล้อนาคต  ๑. 
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อดีตกาล  จดัเป็น  ๒  คือ :- 

 ล่วงแล้ว  ๑ 

 ล่วงแล้วเสร็จ  ๑.   

 กาลท่ีกล่าวโดยยอ่   หรือพิศดารน้ี   ในเวลาพูดหรือแต่งหนงัสือ  อ่านหนงัสือ   ตอ้งหมาย

รู้ดว้ยปัจจยั   เช่น :- 

ปัจจุบันกาล 

 ปัจจุบันแท้   แปลวา่   อยู่ 

 ปัจจุบันใกล้อนาคต   แปลวา่   เม่ือ. 

อดีตกาล 

 ล่วงแล้ว   แปลวา่   แล้ว 

 ล่วงแล้วเสร็จ   แปลวา่   คร้ัน - แล้ว. 

 

วาจก 

วาจกแห่งกิริยากิตกน้ี์   จดัเป็น  ๕  วาจก  คือ :- 

 กตัตุวาจก  ๑ 
 กมัมวาจก  ๑ 

 ภาววาจก  ๑ 
 เหตุกตัตุวาจก  ๑ 

 เหตุกมัมวาจก  ๑. 

เหมือนกิริยาอาขยาต   ต่างกนัเพียงแต่รูปกิริยาศพัทเ์ท่านั้น. 
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ปัจจัยแห่งกริิยากติก์ 

 
33ปัจจยัส าหรับประกอบกบักิริยานั้น   จดัเป็น  ๓  พวก   เหมือนปัจจยัแห่งนามกิตก.์ 

 กติปัจจัย อยา่งน้ี :-  

 กจิจปัจจัย อยา่งน้ี :-  

 กติกจิจปัจจัย อยา่งน้ี :- . 

 ในปัจจยัทั้ง  ๓  พวกนั้น    ๒  ตวัน้ี   บอกปัจจุบนักาล,     

   ๖  ตวัน้ี   บอกอดีตกาล,      ๒  ตวัน้ี  บอกความ

จ าเป็น. 

กติปัจจัย 

 

  ฟังอยู.่    () อิต. 

. 

  ท าอยู.่    ()อิต. . 

  กล่าวอยู.่  ()อิต. . 

 

   ฟังแลว้ .   ()  อิต. . 

   กินแลว้.   ()  อิต.  . 

   อยูแ่ลว้.  ()  อิต.  . 
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    ฟังแลว้. 

    กินแลว้. 

    อยูแ่ลว้. 

 กิริยาศพัทท่ี์ประกอบดว้ยกิตปัจจยั  หากอยูห่นา้กิริยาอาขยาต ส่วนมากจะเป็นเหมือนบทวิ

เสสนะ. 

 

กจิจปัจจัย 

อนีย 

   อนัเขาพึงท า.  ส าเร็จรูปเป็น . 

   อนัเขาพึงกล่าว.   ส าเร็จรูปเป็น . 

   อนัเขาพึงกิน.  ส าเร็จรูปเป็น . 

กิริยาศพัทท่ี์ประกอบ  อนีย  บางศพัทใ์ชเ้ป็นนามกิตกก์ไ็ด.้ 

 

  อนัเขาพึงกระท า. ส าเร็จรูปเป็น. 

  อนัเขาพึงกล่าว. ส าเร็จรูปเป็น. 

 ญฺ อนัเขาพึงกิน.  ส าเร็จรูปเป็นญฺ. 
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กติกจิจปัจจัย 

มาน 

23มาน   ปัจจยัน้ี   ถา้ไม่มี  ย  ปัจจยั   ซ่ึงลงในกรรม   เป็นกตัตุวาจก   ถา้มี  ย  ปัจจยันั้น   

เป็นกมัมวาจก   ตวัอยา่งดงัน้ี :- 

  กตัตุวาจก    กมัมวาจก 

 กรุุมาโน ท าอยู ่    กริยมาโน   อนัเขาท าอยู ่
 ญฺ กินอยู ่ ญฺ   อนัเขากินอยู ่

 วทมาโน กล่าวอยู ่       อนัเขากล่าวอยู ่
 

ต 

ต   ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี    และ    เป็นท่ีสุด   ใหล้บท่ีสุดธาตุ 

 ไปแลว้.   ลบท่ีสุดธาตุ    ส าเร็จรูปเป็น . 

 ยนิดีแลว้.  ลบท่ีสุดธาตุ    ส าเร็จรูปเป็น . 

 อนัเขาขดุแลว้.  ลบท่ีสุดธาตุ    ส าเร็จรูปเป็น . 

 อนัเขาฆ่าแลว้.  ลบท่ีสุดธาตุ    ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง    ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี  และ    เป็นท่ีสุดเอาท่ีสุดธาตุเป็น   

 อนัเขารดแลว้.   แปลงท่ีสุดธาตุเป็น    ส าเร็จรูปเป็น. 

 อนัเขาสงดัแลว้.แปลงท่ีสุดธาตุเป็น    ส าเร็จรูปเป็น. 

 อนัเขากินแลว้.     แปลงท่ีสุดธาตุเป็น    ส าเร็จรูปเป็น. 

 อนัเขาสละแลว้.    แปลงท่ีสุดธาตุเป็น    ส าเร็จรูปเป็น. 
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 อนัเขาคุม้ครองแลว้.  แปลงท่ีสุดธาตุเป็น    ส าเร็จรูปเป็น. 

 อนัเขารดแลว้.  แปลงท่ีสุดธาตุเป็น    ส าเร็จรูปเป็น. 

 ลง   ต   ปัจจยั   ถา้หากธาตุ   มี   อา   เป็นท่ีสุดกดี็   หรือ   ต   ปัจจยัท่ีเป็นกมัมวาจกกดี็  
ใหล้ง  อ ิ อาคม 

 ยนืแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

 อนัเขาด่ืมแลว้. ส าเร็จรูปเป็น . 

 ยนืแลว้. ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง    ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี     เป็นท่ีสุด ใหแ้ปลง   ต   เป็น      ลบท่ีสุดธาตุ 

 อนัเขามุงแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

 จมแลว้. =   ส าเร็จรูปเป็น  ส. 

 ร้องไหแ้ลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

 อนัเขาตดัแลว้. ส าเร็จรูปเป็น . 

 แตกแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

 อนัเขาใหแ้ลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง    ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี     เป็นท่ีสุด ใหแ้ปลง   ต   เป็น    แลว้ลบท่ีสุดธาตุ 

 แก่แลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

ขา้มแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

เตม็แลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง    ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี     เป็นท่ีสุด ใหแ้ปลง   ต   เป็น   ฐ  แลว้ลบท่ีสุดธาตุ 
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ฐยนิดีแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น ฐ. 

ฐร่าเริงแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น ฐ. 

ฐเขา้ไปแลว้. ส าเร็จรูปเป็น  ฐ. 

ลง   ปัจจยัน้ี  ถา้หากธาตุมี   และเป็นท่ีสุดใหแ้ปลง  ต  เป็น  แลว้ลบท่ีสุดธาตุ 

แลว้.   ส าเร็จรูปเป็น . 

โกรธแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

ปิดแลว้.     ส าเร็จรูปเป็น . 

อนัเขาไดแ้ลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

อนัเขาปรารถนาแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น. 

ลง    ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี    เป็นท่ีสุด ใหแ้ปลง  ต  เป็น    แลว้ลบท่ีสุดธาตุ

  

หลีกไปแลว้. ส าเร็จรูปเป็น . 

ทรมานแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

ระงบัแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง    ปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี    เป็นท่ีสุด ใหแ้ปลง  ต  เป็น    แลว้ลบท่ีสุดธาตุ
  

งอกแลว้.   ส าเร็จรูปเป็น . 

หลงแลว้.  ส าเร็จรูปเป็น . 

อนัน ้าพดัไปแลว้. ส าเร็จรูปเป็น . 



ประโยค ๑๒๓๘๓

 

กิริยาศพัทท่ี์ประกอบดว้ย  ต  ปัจจยัน้ี   บางศพัทก์ใ็ชเ้ป็นนามกิตกก์มี็   เหมือนค าวา่  

   เป็นตน้. 

    ค าแปล. 

    ท าแลว้. 

    ไปแลว้. 

    ฆ่าแลว้. 

ลง  ตูนาทิปัจจยัน้ี   ถา้มีอุปสัคอยูห่นา้  ใหแ้ปลงปัจจยัทั้ง  ๓   เป็น  ย 

   ถือเอาแลว้.    =  ย ส าเร็จรูปเป็น . 

   ละแลว้.    =  ย  ส าเร็จรูปเป็น

 . 

   อาศยัแลว้.    =  ย ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง  ตูนาทิปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี    เป็นท่ีสุด  ใหแ้ปลง  ย  กบัท่ีสุดธาตุ  เป็น   

     มาแลว้.    =    ส าเร็จรูปเป็น

 . 

  ออกแลว้.    =   ส าเร็จรูปเป็น . 

  ยนิดียิง่แลว้.    =  ส าเร็จรูปเป็น . 

ลง  ตูนาทิปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี    เป็นท่ีสุด  ใหแ้ปลง  ย  กบัท่ีสุดธาตุ  เป็น  . 
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 เกิดข้ึนแลว้.    =    ส าเร็จรูปเป็น

 . 

  ประมาทแลว้.    =    ส าเร็จรูปเป็น . 

 ชิงเอาแลว้.    =   ส าเร็จรูปเป็น

  ลง  ตูนาทิปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี    และ   เป็นท่ีสุด  ใหแ้ปลง  ย  

กบัท่ีสุดธาตุ  เป็น   

  แทงแลว้.    =    ส าเร็จรูปเป็น . 

  ไดแ้ลว้.    =    ส าเร็จรูปเป็น . 

  ปรารภแลว้.    =   ส าเร็จรูปเป็น

 .  

ลง  ตูนาทิปัจจยัน้ี   ถา้หากธาตุมี   เป็นท่ีสุด  ใหแ้ปลง  ย  กบัท่ีสุดธาตุ  เป็น   

 ประคองแลว้.    =    ส าเร็จรูปเป็น

 . 

 ผกูแลว้.    =   ส าเร็จรูปเป็น . 

  ข้ึนแลว้.    =   ส าเร็จรูปเป็น .

  

 แปลง     เป็น   ,   เป็น     จ าเพราะแต่      ธาตุ   อยา่งเดียว. 

ปัจจยัทั้ง  ๓  ตวัน้ี   บอกอดีตกาลโดยมากกวา่กาลอ่ืน  จึงไดจ้ดัไวใ้นพวกอดีตกาล. 

----- จบกิริยากิตก ์ ----- 
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สมาส 

 
18นามศพัท ์ ตั้งแต่  ๒  ข้ึนไป   ท่านยอ่เขา้มาเป็นบทเดียวกนั   ช่ือวา่   สมาส  

38สมาสใน
บาลีภาษาวา่โดยกิจมี  ๒  อยา่ง  คือ :- 
 ๑.  สมาสทีท่่านลบวภิัตตเิสียแล้ว   เรียกวา่  

 ๒. สมาสทีท่่านยงัมไิด้ลบวภิัตติ     เรียกวา่  

11สมาสนั้นวา่โดยช่ือ   มี  ๖   อยา่ง  คือ :- 

  

  

  

  

  

  

 

กมัมธารยสมาส 

 
37นามศพัท ์  ๒   บท   มีวภิตัติและวจนะเป็นอนัเดียวกนั   บทหน่ึงเป็นประธาน   คือ  เป็น

นามนาม,  บทหน่ึงเป็นวเิสสนะ   คือ  เป็นคุณนาม   หรือเป็นคุณนามทั้ง  ๒  บท   มีบทอ่ืนเป็น
ประธาน   ท่ีท่านยอ่เขา้มาเป็นบทเดียวกนั  ช่ือ  กมัมธารยสมาส 

37กมัมธารยสมาส นั้น มี  ๖  อยา่ง   คือ :- 
  

  

  

  

  

  
32 วเิสสนบุพพบท   มีบทวเิสสนะอยูต่น้   บทประธานอยูข่า้งหลงั   อยา่งน้ี :- 
       เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ      =   บุรุษใหญ่. 
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  ญญฺ   เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ ญญฺ =   ญญฺนางกษตัริย.์ 
   เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ  =   ดอกอุบลเขียว. 
 

19มหาธานี      เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ  =   มหาธานี   เมืองใหญ่. 

      เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ  =      ป่าใหญ่. 

 บางสมาสยอ่บทวเิสสนะ   เหลือไวแ้ต่อกัษรตวัหนา้   อยา่งน้ี :- 
 ฐ   เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ ฐ  =   ฐ ทิฏฐิอนับณัฑิตเกลียด. 

      เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 ว.ิ  =       ค าเป็นประธาน. 

      เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนบุพพบท 

 11ว.ิ  =   บุรุษระงบัแลว้. 
32วเิสสนุตตรบท   มีบทวเิสสนะอยูห่ลงั   บทประธานอยูห่นา้   อยา่งน้ี :- 

  เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนุตตรบท 

 ว.ิ  =   สัตวว์เิศษ. 

   เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนุตตรบท 

 
28ว.ิ   =   นระประเสริฐ. 

  เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสนุตตรบท 

 ว.ิ =   มนุษยข์ดัสน. 

 
 วเิสสโนภยบท   มีบททั้ง  ๒  เป็นวเิสสนะ   มีบทอ่ืนเป็นประธาน   อยา่งน้ี :- 
  เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนภยบท 

 
19ว.ิ ญฺฐญฺ=   ฐท่ีทั้งเยน็ทั้งเกล้ียง. 

  เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนภยบท 

 ว.ิ =   บุรุษทั้งบอดทั้งหนวก. 
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 ญฺ เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนภยบท 

 ว.ิ ญฺ=   ญฺบุรุษทั้งกระจอกทั้งค่อม. 

วเิสสโนปมบท   มีบทวเิสสนะเป็นอุปมา   จดัเป็น  ๒   ตามวเิสสนะ  อยูห่นา้และอยูห่ลงั  สมาส
ท่ีมีอุปมาอยูห่นา้   เรียกวา่      มีอุทาหรณ์   อยา่งน้ี :- 
 

 
    เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนปมบท   อุปมาปุพพบท 

 ว.ิ =   น ้านม  ขาวเพียงดงัสังข.์ 

   เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนปมบท   อุปมาปุพพบท 

 ว.ิ  =   คนกลา้เพียงดงักา. 
      เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนปมบท   อุปมาปุพพบท 

 ว.ิ =   จกัษุเพียงดงัทิพย.์ 
สมาสท่ีมีอุปมาอยูห่ลงั   เรียกวา่     มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 

 นโรสีโห เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนปมบท   อุปมานุตตรบท 

 ว.ิ  =   นโรสีโหนระเพียงดงัสีหะ. 
 เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนปมบท   อุปมานุตตรบท 

 ว.ิ ญ =   ญญาณพียงดงัจกัษุ. 

ญญฺ เป็นกมัมธารยสมาส   วเิสสโนปมบท   อุปมานุตตรบท 

 ว.ิ ญญฺ=   ญญฺปัญญาเพียงดงัปราสาท. 

สัมภาวนบุพพบท   มีบทหนา้อนัท่านประกอบดว้ย   อติ ิ  ศพัทบ์ทหลงัเป็นประธาน มี อุ. อยา่ง
น้ี :- 
 

30
    เป็นกมัมธารยสมาส   สัมภาวนบุพพบท 

 ว.ิ =   มานะวา่ (เราเป็น) กษตัริย.์ 
 ญญฺ    เป็นกมัมธารยสมาส   สัมภาวนบุพพบท 

 ว.ิ ญญฺ=   ญญฺความส าคญัวา่สัตว.์ 
 29

   เป็นกมัมธารยสมาส   สัมภาวนบุพพบท 

 ว.ิ ญญฺ=   ญญฺ   ปฏิญญาวา่  (เราเป็น)  

สมณะ. 
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อวธารณนบุพพบท   มีบทอนัท่านประกอบดว้ย   เอว   ศพัท ์ (เพื่อจะหา้มเน้ือความอนัอ่ืนเสีย)  
บทหลงัเป็นประธาน  มี อุ.  อยา่งน้ี :- 
 

30
ญญฺ เป็นกมัมธารยสมาส   อวธารณบุพพบท 

 ว.ิ ญญฺ=   ญญฺ(ประทีป) อนัโพลงทัว่  คือ
ปัญญา. 
 

26
 เป็นกมัมธารยสมาส   อวธารณบุพพบท 

 ว.ิ =    รัตนะ  คือพระพุทธเจา้. 
 

28
 เป็นกมัมธารยสมาส   อวธารณบุพพบท 

 ว.ิ  =   ทรัพย ์ คือศรัทธา. 
 

ทิคุสมาส 

37กมัมธารยสมาส   มีสังขยาอยูห่นา้   ช่ือวา่   ทคุิสมาส 

ทิคุสมาสนั้น   มี  ๒  อยา่ง   คือ :- 
 สมาหาโร  ๑ 

 อสมาหาโร  ๑. 

 ทคุิสมาส   ท่ีท่านรวมนามศพัท ์ มีเน้ือความเป็นพหุวจนะ  ท าใหเ้ป็นเอกวจนะ นสก
ลิงค ์ ช่ือวา่  สมาหารทคุิสมาส  มี  อุ.   อยา่งน้ี :- 
     เป็นสมาหารทิคุสมาส 

  ว.ิ   =   โลก  ๓. 

     เป็นสมาหารทิคุสมาส 

 ว.ิ  =   ทิศ  ๔. 

 ญฺ    เป็นสมาหารทิคุสมาส 

 ว.ิ ญฺ =   ญฺอินทรีย ์ ๕. 

 ทิคุสมาส   ท่ีท่านไม่ไดท้ าอยา่งน้ี   ช่ือวา่   อสมาหารทคุิสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 

17 
    เป็นอสมาหารทิคุสมาส 

 ว.ิ  =   บุคคลเดียว. 
 

15 
    เป็นอสมาหารทิคุสมาส 
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 ว.ิ  =   ทิศ  ๔  ท. 

 
 
    เป็นอสมาหารทิคุสมาส 

 ว.ิ ญฺ =   ญฺก าลงั  ๕  ท. 

 

ตปัปุริสสมาส 

 
35นามศพัทท่ี์มี   อ ํ  วภิตัติเป็นตน้   ในท่ีสุดท่านยอ่เขา้ดว้ยบทเบ้ืองปลาย   ช่ือวา่  39ตัปปุ

ริสสมาส ๆ  น้ี  มี  ๖  อยา่ง   คือ :- 
  

  

  

 ญฺ 

 ฐ  

  

 ทุติยาตปัปุริสสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
       เป็นทุติยาตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ โ=  บุรุษถึงแลว้ซ่ึงสุข. 

       เป็นทุติยาตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =    บุรุษไปแลว้สู่บา้น. 

       เป็นทุติยาตปัปุริสสมาส 

 
37ว.ิ =  พระจนัทร์

งาม  ตลอดราตรีทั้งส้ิน. 

ตติยาตัปปุริสสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 

27
   เป็นตติยาตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =    รถรถเทียมแลว้ดว้ยมา้. 
     เป็นตติยาตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =      สัตว์อนัลูกศรแทง
แลว้. 
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     เป็นตติยาตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =   ความทะเลาะเพราะดาบ. 

 จตุตถีตปัปุริสสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
    ฐิ   เป็นจตุตถีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ ฐิ=   ฐิ ผา้เพื่อกฐิน. 

 
16 
  เป็นจตุตถีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =   ภตัรเพื่อผูม้า. 
       เป็นจตุตถีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =   ยาเพื่อคนไข.้ 

 ปัญจมตีัปปุริสสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
       เป็นปัญจมีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =    ภยัแต่โจร. 
       เป็นปัญจมีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =    ความกลวัแต่ความตาย. 
 

31
   เป็นปัญจมีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =    สัตว์พน้แลว้จากเคร่ือง
ผกู. 

 ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 

14
   เป็นฉฏัฐีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ ญ ญ=    บุตรของพระราชา. 
       เป็นฉฏัฐีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ ญ ญ=    ญ ญกองแห่งขา้วเปลือก. 

       เป็นฉฏัฐีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =    ก่ิงแห่งตน้ไม.้ 

 สัตตมตีัปปุริสสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
    ญ ญ   เป็นสัตตมีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ ญ ญ=    ญ ญความส าคญัในรูป. 
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       เป็นสัตตมีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =     ทุกขใ์นสงสาร. 
       เป็นสัตตมีตปัปุริสสมาส 

 ว.ิ =     ดอกไมใ้นป่า. 
สมาสท่ีมี   น   อยูห่นา้   เรียกวา่   อภุยตัปปุริสสมาส   หรือ  กมัมธารยสมาส   มี   น   

เป็นบทหนา้  ในสมาสน้ี   ถา้พยญัชนะอยูห่ลงั   น   ใหเ้อา   น   เป็น   อ   ถา้สระอยูห่ลงั   น   

ใหเ้อา   น   เป็น  อน  เช่น :- 
 

27 
   เป็นอุภยตปัปุริสสมาส  หรือกมัมธารยสมาส  มี  น  เป็นบทหนา้ 

 ว.ิ =     ชนน้ีมิใช่
พราหมณ์. 

     เป็นอุภยตปัปุริสสมาส  หรือกมัมธารยสมาส  มี  น  เป็นบทหนา้ 
 ว.ิ  =     ชนน้ีมิใช่เป็นคนถ่อย. 

     เป็นอุภยตปัปุริสสมาส  หรือกมัมธารยสมาส  มี  น  เป็นบทหนา้ 
 ว.ิ  =     สัตวน้ี์มิใช่มา้. 
 

 
33
    เป็นอุภยตปัปุริสสมาส  หรือกมัมธารยสมาส  มี  น  เป็นบทหนา้ 

 ว.ิ  =     ชนน้ีมิใช่พระอริยเจา้. 
 ตัปปุริสสมาส   กบั   กมัมธารยสมาส   แปลกกนัอยา่งน้ี   ตปัปุริสสมาส   มีวภิตัติและ
วจนะไม่เสมอกนั   ส่วนกมัมธารยสมาส    มีวภิตัติและวจนะเสมอกนั   บทหน่ึงเป็นประธาน  บท
หน่ึงเป็นวเิสสนะ   หรือเป็นวเิสสนะทั้ง  ๒  บท. 
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ทวนัทวสมาส 

 
13นามนามตั้งแต่  ๒  ศพัทข้ึ์นไป   ท่านยอ่เขา้เป็นบทเดียวกนั  ช่ือ  ทวนัทวสมาส ๆ น้ี  มี  

๒  อยา่ง  คือ :- 
 สมาหาโร  ๑ 

 อสมาหาโร  ๑ 

สมาหารทวนัทวสมาส  มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 13 

เป็นสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ  =    สมถะดว้ย  วปัิสสนา
ดว้ย   ช่ือวา่   สมถวปัิสสนา. 

 15 
เป็นสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ  =    สังขด์ว้ย  บณัเฑาะว์
ดว้ย   ช่ือวา่   สังขแ์ละบณัเฑาะว.์ 

 
เป็นสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ ญ  =    บาตรดว้ย   จีวรดว้ย   ช่ือ
วา่   บาตรและจีวร. 

 

 
เป็นสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ =     

   ชา้งดว้ย   มา้ดว้ย   รถดว้ย   คนเดินดว้ย   ช่ือวา่   ชา้งและมา้และรถและ
คนเดินทาง. 

อสมาหารทวนัทวสมาส  มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 14 

เป็นอสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ =     พระจนัทร์ดว้ย  พระ
อาทิตยด์ว้ย   ช่ือวา่   พระจนัทร์และพระอาทิตย ์ ท. 

 

 31 
เป็นอสมาหารทวนัทวสมาส 
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 ว.ิ =     สมณะดว้ย  
พราหมณ์ดว้ย   ช่ือวา่   สมณะและพราหมณ์  ท. 

 
เป็นอสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ  =    พระสา
รีบุตรดว้ย   พระโมคคลัลานะดว้ย   ช่ือวา่   พระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะ  ท. 

 
เป็นอสมาหารทวนัทวสมาส 

 ว.ิ ญฺญฺญฺ =     ใบไมด้ว้ย  
ดอกไมด้ว้ย   ผลไมด้ว้ย   ช่ือวา่   ใบไมแ้ละดอกไมแ้ละผลไม ้ ท. 

ทวนัทวสมาสน้ีแปลกกนักบั   วเิสสโนภยบทกมัมธารยสมาส   อยา่งน้ี :- 
40วเิสสโนภยบท  เป็นบทวเิสสนะทั้ง  ๒  บท  ส่วนทวนัทวสมาสเป็นบทประธานทั้งส้ิน. 

 

อพัยยภีาวสมาส 

30สมาสท่ีมีอุปสัคหรือนิบาตอยูห่นา้  ช่ือวา่   อพัยยภีาวสมาส ๆ  น้ี  มี  ๒  อยา่ง  คือ :- 
  

  

อุปสัคคปุพพกะ   มีอุปสัคอยูข่า้งหนา้  อุ.  เช่น :- 
 

16 
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   อุปสัคคปุพพกะ 

ว.ิ  =      ท่ีใกลเ้คียง   แห่งเมือง   ช่ือวา่   ใกลเ้มือง. 
 

36 
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   อุปสัคคปุพพกะ 

ว.ิ  =       ความไม่มี   แห่งความกระวนกระวาย   
ช่ือวา่   ความไม่มีความกระวนกระวาย. 
 

 
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   อุปสัคคปุพพกะ 

ว.ิ =     ส่ิงใด   ยอ่มเป็นไปตาม   ซ่ึง
ลมเหตุนั้น      ส่ิงนั้นช่ือวา่   ตามลม. 

 
20 
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   อุปสัคคปุพพกะ 

ว.ิ =    ส่ิงใด ยอ่มเป็นไปทวน  (ตอบ)  แก่
ลม  เหตุนั้น  (ส่ิงนั้น)   ช่ือวา่   ทวนลม. 
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29 
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   อุปสัคคปุพพกะ 

ว.ิ =      (ส่ิงใด)   ยอ่มเป็นไปทบั   ซ่ึงตน  เหตุ
นั้น  (ส่ิงนั้น)    ช่ือวา่   ทบัซ่ึงตน. 

นิบาตปุพพกะ   มีนิบาตอยูข่า้งหนา้  อุ.  เช่น :- 
 

27  
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   นิบาตปุพพกะ 

ว.ิ  =     ล าดบั   แห่งคนเจริญแลว้  ท.   ช่ือวา่   
ตามคนเจริญแลว้. 
 

18   
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   นิบาตปุพพกะ 

ว.ิ =      ก าหนด   เพียงไร  แห่งชีวติ   ช่ือ
วา่   เพียงไรแห่งชีวติ. 

 
14  
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   นิบาตปุพพกะ 

ว.ิ  =     ภายนอกแห่งภูเขา. 
     เป็นอพัยยภีาวสมาส   นิบาตปุพพกะ 

ว.ิ  =      ภายนอกแห่งเมือง. 
 

28  
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   นิบาตปุพพกะ 

ว.ิ   =      ภายในแห่งปราสาท. 

 
13  
   เป็นอพัยยภีาวสมาส   นิบาตปุพพกะ 

ว.ิ  =     ภายหลงัแห่งภตัร. 
 อพัยยภีาวสมาสนี ้  ต่างกนักบัตปัปุริสสมาส   คือ   ตปัปุริสสมาสมีบทหลงัเป็นประธาน   
ไม่ไดนิ้ยมลิงคแ์ละวจนะ ส่วนอพัยยภีาวสมาสมีบทหนา้เป็นประธานและเป็นอุปสัคและนิบาต 
บทหลงัเป็นนสกลิงคเ์อกวจนะอยา่งเดียว  บางสมาสมีอาการคลา้ยกมัมธารยสมาส มีวเิคราะห์
วา่ :- 

24 
=   ชนเจริญแลว้  ท.  ใด  ใด  ช่ือวา่  เจริญแลว้อยา่งไร. 

 

พหุพพหิิสมาส 

 
13สมาสอีกอยา่งหน่ึง  มีบทอ่ืนเป็นประธาน  ช่ือวา่  พหุพพหิิสมาส ๆ น้ี  มี  ๕  อยา่ง คือ 

:- 
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 ตุลยาธิกรณพหุพพหิิ  ๑ 

 ฉัฏฐีอปุมาพหุพพหิิ  ๑ 

 น   บุพพบท   พหุพพหิิ  ๑ 

 ภินนาธิกรณพหุพพหิิ  ๑ 

 สหบุพพบทพหุพพหิิ  ๑ 

ตุลยาธิกรณพหุพพหิิสมาส   
มี  ๖  อยา่ง  ตามวภิตัติ  คือ :- 

 ทุติยาพหุพพหิิ  ๑ 

 ตติยาพหุพพหิิ  ๑ 

 จตุตถีพหุพพหิิ  ๑ 

 ปัญฺจมพีหุพพหิิ  ๑ 

 ฉัฏฐีพหุพพหิิ  ๑ 

 สัตตมพีหุพพหิิ  ๑ 

 ทุติยาพหุพพหิิสมาส   เอาบทท่ีเป็นทุติยาวภิตัติในวเิคราะห์   เป็นประธานแห่งบทสมาส  
อยา่งน้ี :- 
 

30  
 เป็นทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
37  
 สมณะ ท.  มาแลว้  สู่

อารามใด  อารามนั้น  ช่ือวา่  มีสมณะมาแลว้. 
 

 
 เป็นทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 เครือวลัย ์  ข้ึนแลว้  สู่ตน้ไมใ้ด  

ตน้ไมน้ั้น  ช่ือวา่  มีเครือวลัยข้ึ์นแลว้. 
 

 
 เป็นทุติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ภิกษุ ท.  ถึงพร้อมแลว้  

ซ่ึงอาวาสใด  อาวาสนั้น  ช่ือวา่  มีภิกษุถึงพร้อมแลว้. 
 ตติยาพหุพพหิิสมาส   เอาบทท่ีเป็นตติยาวภิตัติในวเิคราะห์   เป็นประธานแห่งบทสมาส  
อยา่งน้ี :- 
 

22  
 เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 
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ว.ิ 
  
 อินทรีย ์ ท. อนัสมณะ

ใด  ชนะแลว้  สมณะนั้น  ช่ือวา่  มีอินทรียอ์นัชนะแลว้. 
 

21  
ญฺญ เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
  
ญฺญํญฺญ บุญ  อนับุรุษใด  ท าแลว้  บุรุษ

นั้น  ช่ือวา่  มีบุญอนัท าแลว้. 
 

20  
 เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
  
 ไฟ    อนัพราหมณ์ใด  

บูชาแลว้   พราหมณ์นั้น   ช่ือวา่  มีไฟอนับูชาแลว้. 
 

29  
 เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
  
 ไฟ    อนัพราหมณ์ใด  

บูชาแลว้   พราหมณ์นั้น   ช่ือวา่  มีไฟอนับูชาแลว้. 
 

 
 เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ยาพิษ   อนัลูกศรใด   ด่ืมแลว้   ลูกศร

นั้น  ช่ือวา่  มียาพิษอนัด่ืมแลว้. 
 จตุตถีพหุพพหิิสมาส   เอาบทท่ีเป็นจตุตถีวภิตัติในวเิคราะห์   เป็นประธานแห่งบทสมาส  
อยา่งน้ี :- 
 

21  
 เป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
  
 ส่วย   (  อนั

ชาวเมือง ท.)    ถวายแลว้   แด่พระราชาใด   พระราชานั้น   ช่ือวา่  มีส่วยอนัชาวเมือง ท.  ถวาย
แลว้. 
 

22  
 เป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ทณัฑกรรม (อนัอาจารย)์  

ท าแลว้   แก่ศิษยใ์ด   ศิษยน์ั้น   ช่ือวา่   มีทณัฑกรรมอนัอาจารยท์  าแลว้. 
 

34  
ญ  เป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
  
ญฺญฺ ความสังเวช   เกิด

พร้อมแลว้   แก่ชนใด   ชนนั้น   ช่ือวา่   มีความสังเวชเกิดพร้อมแลว้. 
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 ปัญจมพีหุพพหิิสมาส   เอาบทท่ีเป็นปัญจมีวภิตัติในวเิคราะห์   เป็นประธานแห่งบท
สมาส  อยา่งน้ี :- 
 

 
 เป็นปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ชน ท.  ออกไปแลว้   จาก

บา้นใด   บา้นนั้น   ช่ือวา่   มีชนออกไปแลว้. 
 

 
 เป็นปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ผลไม ้ ท.   หล่นแลว้   

จากตน้ไมใ้ด   ตน้ไมน้ั้น    ช่ือวา่   มีผลไมห้ล่นแลว้. 
 

15
 เป็นปัญจมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ราคะ   ไปปราศแลว้   จากภิกษุ

ใด   ภิกษุนั้น   ช่ือวา่   มีราคะไปปราศแลว้. 
 ฉัฏฐีพหุพพหิิสมาส   เอาบทท่ีเป็นฉฏัฐีวภิตัติในวเิคราะห์   เป็นประธานแห่งบทสมาส  
อยา่งน้ี :- 
 

 
 เป็นฉฏัฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 อาสวะ ท.  ของภิกษุใด   ส้ิน

แลว้   ภิกษุนั้น   ช่ือวา่   มีอาสวะส้ินแลว้. 
 

 
 เป็นฉฏัฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 จิตของภิกษุใด  ระงบัแลว้   

ภิกษุนั้น   ช่ือวา่   มีจิตระงบัแลว้. 
 

 
 เป็นฉฏัฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 มือ ท.  ของบุรุษใด  ขาด

แลว้   บุรุษนั้น   ช่ือวา่   มีมือขาดแลว้. 
 

 
 เป็นฉฏัฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
มือ ท. ของบุรุษใด  ขาดแลว้   

บุรุษนั้น   ช่ือวา่   มีมือขาดแลว้. 
 สัตตมพีหุพพหิิสมาส   เอาบทท่ีเป็นสัตตมีวภิตัติในวเิคราะห์   เป็นประธานแห่งบท
สมาส  อยา่งน้ี :- 
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 เป็นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
ขา้วกลา้ ท.   

ในชนบทใด   ถึงพร้อมแลว้   ชนบทนั้น   ช่ือวา่   มีขา้วกลา้ถึงพร้อมแลว้. 
 

25 
 เป็นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
แม่น ้า ท.   ในชนบทใด   

มาก   ชนบทนั้น   ช่ือวา่   มีแม่น ้ามาก. 

 
14 
ฐ  เป็นสัตตมีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
ฐิฐิศรี   ตั้งอยูแ่ลว้   ในชนใด   ชนนั้น   

ช่ือวา่  มีศรีตั้งอยูแ่ลว้. 
 

ฉัฏฐีอุปมาพหุพพหิิสมาส   
 33  

เป็นฉฏัฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ  

วรรณะ  ของพระผูมี้พระภาคเจา้ใด   เพียงดงั   วรรณะ    แห่งทอง    พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น   ช่ือ
วา่   มีวรรณะเพียงดงัวรรณะแห่งทอง. 
 18  

เป็นฉฏัฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ  เสียง  ของ
พระผูมี้พระภาคเจา้ใด   เพียงดงั   เสียง    แห่งพรหม    พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น   ช่ือวา่   มีเสียง
เพียงดงัเสียงแห่งพรหม. 

 

น   บุพพบท   พหุพพหิิสมาส   
  อสโม   เป็น   น   บุพพบท   พหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
36 
 ผูเ้สมอ   ยอ่มไม่มี   แก่(พระผูมี้พระภาคเจา้)  

นั้น เหตุนั้น    (พระผูมี้พระภาคเจา้)นั้น   ช่ือวา่   มีผูเ้สมอหามิได ้  หรือไม่มีผูเ้สมอ. 

 
21 
  เป็น   น   บุพพบท   พหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 บุคคลเปรียบ   ยอ่มไม่มี   แก่ท่าน      

เหตุนั้น    (ท่าน)   ช่ือวา่   มีผูเ้ปรียบหามิได.้ 

 
17
   เป็น   น   บุพพบท   พหุพพิหิสมาส 
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ว.ิ 
 
 บุตร ท.   ของเขา    ยอ่มไม่มี    เหตุนั้น   

(เขา)   ช่ือวา่   มีบุตรหามิได ้  หรือไม่มีบุตร. 
 

ภินนาธิกรณพหุพพหิิสมาส   
 ในวเิคราะห์แห่งสมาสใด บททั้งหลายมีวภิตัติต่างกนั  ท่านเรียกสมาสนั้นวา่   ภินนาธิก
รณพหุพพิหิสมาส   มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 

34 
   เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ความอยู ่   ของเขา   ส้ินคืนเดียว   

เหตุนั้น    (เขา)    ช่ือวา่   มีความอยูส้ิ่นคืนเดียว. 
 

 
   เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
ขนท่ีอก  ของ

พราหมณ์ใด  (  มีอยู)่   พราหมณ์นั้น      ช่ือวา่   มีขนท่ีอก. 

 
16 
   เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ดาบ  (มี)  ในมือ   ของทหารใด  

ทหารนั้น      ช่ือวา่   มีดาบในมือ. 

 
28 
   เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ร่ม  (มี)  ในมือ   ของบุรุษ

ใด  บุรุษนั้น      ช่ือวา่   มีร่มในมือ. 

 
 
ฐ   เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
ฐ   ฐ    แกว้  (มี)  ท่ีคอ   

ของนาคราชใด    นาคราชนั้น      ช่ือวา่   มีแกว้ท่ีคอ. 

 
 
   เป็นภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 อาวธุ ท.  (มี)  ในมือ ท.   

ของทหาร ท.  เหล่าใด    ทหาร ท. เหล่านั้น      ช่ือวา่   มีอาวธุในมือ. 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๑๐๐

 

สหบุพพบทพหุพพหิิสมาส   
 

27 
    เป็นสหบุพพบท   พหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 ชนใด   ยอ่มเป็นไป   กบั   

ดว้ยบุตร   เหตุนั้น   (โส   ชโน    ชนนั้น)   ช่ือวา่   เป็นไปกบัดว้ยบุตร  (คือ)  บิดา. 
 

28 
    เป็นสหบุพพบท   พหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 บริษทัใด   ยอ่มเป็นไป   กบั   ดว้ย

พระราชา   เหตุนั้น   (สา   ปริสา    บริษทันั้น)   ช่ือวา่   เป็นไปกบัดว้ยพระราชา. 
 

31 
    เป็นสหบุพพบท   พหุพพิหิสมาส 

ว.ิ 
 
 จิตใด   ยอ่มเป็นไป   กบั   

ดว้ยความตระหน่ี   เหตุนั้น   (ตํ       จิตนั้น)   ช่ือวา่   เป็นไปกบัดว้ยความตระหน่ี. 

 

พหุพพหิิสมาส  มสีมาสอ่ืนเป็นท้อง  มี  อุ.  อยา่งน้ี :- 
 

23 
     เป็นตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส    มี กมัมธารยะ   

อวธารณปุพพบท   และกมัมธารยะ  วเิสสนบุพพบท   เป็นทอ้ง. 
 ว.ิ กมั.    อว. 36 

=     จกัรคือธรรม. 

  กมั.    ว.ิ  
= ปวร     ธรรมจกัรบวร. 

  ต.    พหุพ .      

ธรรมจกัรบวร   อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ใด   ใหเ้ป็นไปแลว้   พระผูมี้พระภาคเจา้นั้น   ช่ือวา่   มี
ธรรมจกัรบวรอนัใหเ้ป็นไปแลว้. 
 

 
   เป็นฉฏัฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส    มีอสมา

หาร  ทวนัทวสมาส    และ ฉฏัฐีตุลยาธิกรณพหุพพหิิสมาส      เป็นทอ้ง. 
 ว.ิ อ.    ทวทว.       ของหอมและ
ระเบียบ. 

  ฉฏัฐี.  ตุล. พหุพ.        ของ
หอมและระเบียบ ท.   เหล่านั้น   เป็นตน้   ของวตัถุ ท.  เหล่าใด    วตัถุ ท.   เหล่านั้น   ช่ือวา่   มี
ของหอมและระเบียบเป็นตน้.    

 ว.ิ ฉฏัฐี.  ภิน. พหุพ.      
 



ประโยค ๑๒๓๑๐๑

 

(วตัถุ ท.)   มีของหอมและระเบียบเป็นตน้   (มี)   ในมือ ท.   ของมนุษย ์ท.   เหล่า
ใด  มนุษย ์ท.   เหล่านั้น   ช่ือวา่   มีวตัถุมีของหอมและระเบียบเป็นตน้ในมือ. 

 พหุพพิหิสมาสทั้งส้ิน   มีวธีิแจกดว้ยวภิตัตินาม   ตามลิงคแ์ละการันตข์องตน. 

 

----- จบสมาส ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค ๑๒๓๑๐๒

 

ตทัธิต 

 

 17 ปัจจัยหมู่หน่ึง   เป็นประโยชนเ์ก้ือกูลแก่เน้ือความยอ่   ส าหรับใชแ้ทนศพัทย์อ่ค  าพูดให้
สั้นลง   เรียกวา่ 38ตัทธิต ๆ  นั้น  11โดยสังเขป    แบ่งเป็น  ๓  อยา่ง   คือ :- 

 สามญ ญ 

  

  

 

34
 สามัญญตทัธิต   แบ่งออกเป็น  ๑๓   อย่าง  คือ :- 

  

  

  

  

  

 ฐ 

  

 ฐ 

  

  

  

  

  

 

โคตตตัทธิต 

 
29 ในโคตตตทัธิต   มีปัจจยั  ๘  ตวั  คือ   ณ    ณายน    ณาน    เณย ย    ณ ิ   ณกิ    ณว    

เณร. 

 39 เม่ือลงปัจจยัท่ีมี   ณ    ถา้สระอยูห่นา้ศพัทเ์ป็นรัสสะลว้น ๆ  ไม่มีพยญัชนะสังโยคอยู่
เบ้ืองหลงัตอ้งพฤทธ์ิ  คือ  ทีฆะ   อ   เป็น   อา   วกิาร   อ ิ  เป็น   เอ,   อ ุ  เป็น    โอ   เวน้ไวแ้ต่



ประโยค ๑๒๓๑๐๓

 

สระท่ีอยูห่นา้ศพัทเ์ป็นรัสสะ   มีพยญัชนะสังโยคอยูเ่บ้ืองหลงัหรือเป็นทีฆะไม่ตอ้งพฤทธ์ิ  และ
พยญัชนะ  คือ  ณ   นั้น   ตอ้งลบเสียคงไวแ้ต่สระท่ี   ณ   อาศยัและพยญัชนะอ่ืน ๆ. 

ศพัทท่ี์ลง   ณ   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
ฐลง   ณ   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ ฐฐ.   เหล่ากอ   แห่งวสิฏฐะ   ช่ือวา่   วาสิฏฐะ. 
ลง   ณ   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งโคตมะ   ช่ือวา่   โคตมะ. 
ลง   ณ   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งวสุเทวะ   ช่ือวา่   วาสุเทวะ. 
ศพัทท่ี์ลง   ณายน   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 

ลง   ณายน   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งกจัจะ   ช่ือวา่   กจัจายนะ. 
ลง   ณายน   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งวจัฉะ   ช่ือวา่   วจัฉายนะ. 
ลง   ณายน   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .    เหล่ากอ    แห่งนางโมคคลัลี    ช่ือวา่   
โมคคลัลายนะ. 

ศพัทท่ี์ลง   ณาน   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
ลง   ณาน   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งกจัจะ   ช่ือวา่   กจัจานะ. 
ลง   ณาน   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งวจัฉะ   ช่ือวา่   วจัฉานะ. 
ลง   ณาน   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .    เหล่ากอ      แห่งนางโมคคลัลี    ช่ือวา่   
โมคคลัลานะ. 

ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
34 
ลง   เณย ย   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 



ประโยค ๑๒๓๑๐๔

 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งพี่นอ้งหญิง   ช่ือวา่   ภาคิเนย
ยะ. 

 
ลง   เณยย   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งนางวนิตา   ช่ือวา่   เวนเตยยะ. 
ลง   เณย ย   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งนางโรหิณี   ช่ือวา่  โรหิเณยยะ. 

ศพัทท่ี์ลง   ณ ิ  ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
ลง   ณิ   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งทกัขะ   ช่ือวา่   ทกัขิ. 

ลง   ณิ   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งวสวะ   ช่ือวา่   วาสว.ิ 
ลง   ณิ   ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งวรุณะ   ช่ือวา่   วารุณิ. 

ศพัทท่ี์ลง   ณกิ   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
35 
ลง   ณิก  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งบุตรแห่งสักยะ   ช่ือวา่   
สากยปุตติกะ. 

ลง   ณิก  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .    เหล่ากอ    แห่งบุตรแห่งชนร า   ช่ือวา่   
นาฏปุตติกะ. 

ลง   ณิก  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .    เหล่ากอ    แห่งบุตรแห่งชินทตัตะ    ช่ือ
วา่   เชนทตัติกะ. 

ศพัทท่ี์ลง   ณว   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
ลง   ณว  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งอุปก ุ  ช่ือวา่   โอปกวะ. 
ลง   ณว  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 



ประโยค ๑๒๓๑๐๕

 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งมนุ   ช่ือวา่   มานวะ. 
ลง   ณว  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งภคัคุ   ช่ือวา่   ภคัควะ. 
ศพัทท่ี์ลง   เณร   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 

ลง   เณร  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งแม่มา้ย   ช่ือวา่   เวธเวโร. 
ลง   เณร  ปัจจยั  ในโคตตตทัธิต 

 ว.ิ .   เหล่ากอ   แห่งสมณะ   ช่ือวา่   สามเณระ. 
 

ตรตยาทิตัทธิต 

13  ในตรตยาทิตทัธิต   มีปัจจยั   ๑  ตวั  คือ  ณกิ. 

ศพัทท่ี์ลง   ณกิ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
12
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ    ชนใด.   ยอ่มขา้ม   ดว้ยเรือ  เหตุนั้น  
ชนนั้น  ช่ือวา่   นาวกิะ    (ผูข้า้มดว้ยเรือ). 

20
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ ฐํ.    โภชนะ   ระคนพร้อมแลว้   ดว้ยเมลด็งา ท.   

ช่ือวา่   เตลิกะ    (ระคนแลว้ดว้ยงา). 
26
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ .   ชนใด  ยอ่มเท่ียวไป   ดว้ยเกวยีน  เหตุนั้น  ชน
นั้น  ช่ือวา่   สากฏิกะ    (ผูเ้ท่ียวไปดว้ยเกวยีน). 

15
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชน)  เกิดแลว้   ในเมืองราชคฤห์   ช่ือวา่ ราชคหิ
กะ    (ผูเ้กิดแลว้ในเมืองราชคฤห์). 

.   อีกอยา่งหน่ึง  (ชนใด)   ยอ่มอยู ่  ในเมืองราชคฤห์นั้น    
(ชนนั้น)      ช่ือวา่  ราชคหิกะ   (ผูอ้ยูใ่นเมืองราชคฤห์). 

17
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 



ประโยค ๑๒๓๑๐๖

 

 ว.ิ .   กรรม   อนัชนท าแลว้   ดว้ยกาย   ช่ือวา่   กายกิะ    
(อนัชนท าแลว้ดว้ยกาย). 

.   อีกอยา่งหน่ึง  (   กรรมใด)   ยอ่ม

เป็นไป  ในกายนั้น    เหตุนั้น   (   กรรมนั้น)  ช่ือวา่   กายกิะ    (เป็นไปในกาย). 
 

  ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ . 
36
(ชน)  ประกอบแลว้   ในประตู   ช่ือวา่  โทวาริ

กะ    (ผูป้ระกอบในประตู). 

23
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ . (ชนใด)   ฆ่า   ซ่ึงนก ท.  เป็นอยู ่  (เล้ียง
ชีวติ)    เหตุนั้น    (ชนนั้น)    ช่ือวา่    สากณิุกะ    (ผูฆ่้าซ่ึงนกเป็นอยู)่. 

25
   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ ของใด.  เป็นของมีอยู ่   แห่งสงฆ ์  

(    ของนั้น)   ช่ือวา่    สังฆิกะ    (ของมีอยูแ่ห่งสงฆ)์. 

   ลง   ณิก  ปัจจยั   ในตรตยาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชนใด)   ยอ่มเล่น  ดว้ยสะกา    เหตุนั้น    (ชน
นั้น)    ช่ือวา่    อกัขิกะ    (ผูเ้ล่นดว้ยสะกา). 

 

ราคาทิตัทธิต 

14  ในราคาทิตทัธิต   มีปัจจยั   ๑   ตวั   คือ   ณ. 

ศพัทท่ี์ลง  ณ   ปัจจยั    อยา่งน้ี :- 
33  
    ลง    ณ   ปัจจยั  ในราคาทิตทัธิต    

 ว.ิ .  ผา้  (อนับุคคล)  ยอ้มแลว้  ดว้ยรสฝาด    ช่ือ
วา่    กาสาวะ    (ผา้อนับุคคลยอ้มแลว้ดว้ยรสฝาด). 

    ลง    ณ   ปัจจยั  ในราคาทิตทัธิต 

 ว.ิ .   เน้ือ  น้ี  ของกระบือ   ช่ือวา่  มาหิสะ  (ของ
กระบือ). 

31 
    ลง    ณ   ปัจจยั  ในราคาทิตทัธิต 



ประโยค ๑๒๓๑๐๗

 

 ว.ิ .  (ชน)   เกิดแลว้  ในแวน่แควน้มคธ     ช่ือวา่   มาคธะ    
(ผูเ้กิดแลว้ในแวน่แควน้มคธ). 

.  อีกอยา่งหน่ึง   (ชนใด)   ยอ่มอยู ่ ในแวน่แควน้
มคธนั้น    เหตุนั้น    (ชนนั้น)    ช่ือวา่   มาคธะ    (ผูอ้ยูใ่นแวน่แควน้มคธ). 

.  อีกอยา่งหน่ึง  (ชน)  เป็นอิสระ  ในแวน่แควน้
นั้น        ช่ือวา่   มาคธะ    (เป็นอิสระในแวน่แควน้มคธ). 

 

26  
    ลง    ณ   ปัจจยั  ในราคาทิตทัธิต 

 ว.ิ .   เดือน  ประกอบ ดว้ยฤกษก์ตัติกา   ช่ือ
วา่    กตัติกา    (เดือนประกอบดว้ยฤกษก์ตัติกา). 

30 
    ลง    ณ   ปัจจยั  ในราคาทิตทัธิต 

 ว.ิ .    (ชนใด)   ยอ่มเรียน   ซ่ึงพยากรณ์   เหตุ
นั้น   (ชนนั้น)    ช่ือวา่    เวยยากรณะ    (ผูเ้รียนซ่ึงพยากรณ์). 

 

ชาตาทิตัทธิต 

30  ในชาตาทิตทัธิต   มีปัจจยั  ๓  ตวั  คือ   อมิ   อยิ   กยิ. 

ศพัทท่ี์ลง   อมิ   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
20
 ลง    อิมปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชน)  เกิดแลว้  ในก่อน   ช่ือวา่   ปุริมะ   (เกิดแลว้ใน
ก่อน). 

 ลง    อิมปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .   (ชน)    เกิดแลว้   ในท่ามกลาง      ช่ือวา่    มชัฌิมะ   
(เกิดแลว้ในท่ามกลาง). 

11
 ลง   อิม   ปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .   (ชน)   เกิดแลว้   ในภายหลงั     ช่ือวา่    ปัจฉิมะ    
(เกิดแลว้ในภายหลงั). 

29
 ลง    อิมปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 
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 ว.ิ .   บุตร   ของชนนั้น   มีอยู ่  เหตุนั้น   (ชนนั้น)   

ช่ือวา่   มีบุตร. 
ลง   อิย   ปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชน)   ประกอบแลว้  ในท่ีสุด     ช่ือวา่   อนัติมะ   
(ประกอบแลว้ในท่ีสุด). 

ศพัทท่ี์ลง   อยิ   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
ลง  อิย   ปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชน)  เกิดแลว้  โดยชาติ    แห่งมนุษย ์ ช่ือ
วา่   มนุสสชาติยะ   (เกิดแลว้โดยชาติแห่งมนุษย)์. 
 

ลง  อิย   ปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (สัตว)์   เกิดแลว้  โดยชาติ    แห่งมา้  ช่ือวา่   
อสัสชาติยะ   (เกิดแลว้โดยชาติแห่งมา้). 

30  
ลง  อิย   ปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชน)   เกิดแลว้  โดยชาติ    แห่ง
บณัฑิต ช่ือวา่   ปัณฑิตชาติยะ   (เกิดแลว้โดยชาติแห่งบณัฑิต). 

. 

อีกอยา่งหน่ึง    ชาติแห่งบณัฑิต    ของชนนั้น   มีอยู ่  เหตุนั้น   ชนนั้น   ช่ือวา่   มีชาติแห่งบณัฑิต. 

ศพัทท่ี์ลง   กยิ   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
ลง  อิย   ปัจจยั  ในชาตาทิตทัธิต 

 ว.ิ .  (ชน)   ประกอบ   ในความมืด  ช่ือวา่   ผูป้ระกอบ
ในความมืด. 
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สมุหตัทธิต 

27 ในสมุหตทัธิต   มีปัจจยั  ๓  ตวั   คือ    

ศพัทท่ี์ลง   กณ    ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
27
    ลง      ปัจจยั  ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งมนุษย ์ ท.  ช่ือวา่   มานุสกะ   
(ประชุมแห่งมนุษย ์  หรือหมู่แห่งมนุษย)์. 

    ลง      ปัจจยั  ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งนกยงู ท.  ช่ือวา่   มายรุกะ   
(ประชุมแห่งนกยงู   หรือฝงูแห่งนกยงู). 

    ลง       ปัจจยั  ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งนกพิราบ ท.  ช่ือวา่   กาโปตกะ   
(ประชุมแห่งนกพิราบ   หรือฝงูแห่งนกพิราบ). 

ศพัทท่ี์ลง   ณ   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
21  
    ลง      ปัจจยั  ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งมนุษย ์ ท.  ช่ือวา่   มานุสะ   
(ประชุมแห่งมนุษย ์  หรือหมู่แห่งมนุษย)์. 

17  
    ลง      ปัจจยั  ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งนกยงู ท.  ช่ือวา่   มายรุะ   (ประชุม
แห่งนกยงู   หรือฝงูนกยงู). 

    ลง      ปัจจยั  ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งนกพิราบ ท.  ช่ือวา่   กาโปตะ   
(ประชุมแห่งนกพิราบ   หรือฝงูแห่งนกพิราบ). 

ศพัทท่ี์ลง   ตา   ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 
32  คามตา   ลง   ตา   ปัจจยั   ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งชาวบา้น ท.  ช่ือวา่   คามตา   
(ประชุมแห่งชาวบา้น). 

26  ชนตา   ลง   ตา   ปัจจยั   ในสมุหตทัธิต 
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ว.ิ 
35 
.   ประชุม   แห่งชน ท.  ช่ือวา่   ชนตา   (ประชุมแห่ง

ชน). 

สหายตา   ลง   ตา   ปัจจยั   ในสมุหตทัธิต 

 ว.ิ .   ประชุม   แห่งสหาย ท.  ช่ือวา่   สหายตา   
(ประชุมแห่งสหาย). 

 

ฐานตัทธิต 

ในฐานตทัธิต   มีปัจจยั   ๒  ตวั  คือ    
ศพัทท่ี์ลง   อยี และ  ปัจจยั  อยา่งน้ี :- 

   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ ฐ.   ท่ีตั้ง  แห่งความเมา  ช่ือวา่   มทนียะ  (ท่ีตั้งแห่งความ
เมา). 

   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ ฐ.  ท่ีตั้ง แห่งความผกู  ช่ือวา่  พนัธนียะ (ท่ีตั้งแห่งความ
ผกู). 

   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ ฐ.  ท่ีตั้ง  แห่งความแก ้  ช่ือวา่ โมจนียะ  (ท่ีตั้งแห่งความ
แก)้. 

 

33  
   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ .  (ชนใด)   ยอ่มควร  ซ่ึงความเห็น   เหตุนั้น   (ชน
นั้น)    ช่ือวา่   ทสัสนียะ  (ผูค้วรซ่ึงความเห็น   หรือน่าดู). 

19 
   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ    
 
.    (ชนใด)    ยอ่มควร    ซ่ึงบูชา    เหตุนั้น    (ชน

นั้น)    ช่ือวา่    ปูชนียะ    (ผูค้วรซ่ึงบูชา). 
   ลง   เอยย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ    
 
 .   (ชนใด)   ยอ่มควร  ซ่ึงบูชา   เหตุนั้น   (ชน

นั้น)    ช่ือวา่    ปูชเนยยะ    (ผูค้วรซ่ึงบูชา). 
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   ลง   เอยย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ   . (ชนใด)  ยอ่มควร  ซ่ึงทกัขิณา  เหตุนั้น  (ชน
นั้น)    ช่ือวา่    ทกัขิเณยยะ    (ผูค้วรซ่ึงทกัขิณา). 

   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ .   เก้ือกลู   แก่อุปาทาน ท.   ช่ือวา่    อุปาทานียะ    
(เก้ือกลูแก่อุปาทาน). 

   ลง   อีย   ปัจจยั  ในฐานตทัธิต 

ว.ิ    .  (โภชนะ)   มีในทอ้ง    ช่ือวา่    อุทรียะ    (โภชนะมีใน
ทอ้ง). 

 

พหุลตัทธิต 

15  ในพหุลตทัธิต   มีปัจจยั   ๑   ตวั   คือ   อาล.ุ 

ลง   อาลุ  ปัจจยั  ในพหุลตทัธิต 

ว.ิ    .  
36 อภิชฌา   เป็นปรกติ   ของชนนั้น  (ชน

นั้น)   ช่ือวา่    มีอภิชฌาเป็นปรกติ. 

   .   อีกอยา่งหน่ึง  อภิชฌา   ของชนนั้น  
มาก    (ชนนั้น)   ช่ือวา่    มีอภิชฌามาก. 

15  
ลง   อาลุ  ปัจจยั  ในพหุลตทัธิต 

ว.ิ    .  หนาว   เป็นปรกติ   ของประเทศนั้น  (ประเทศนั้น)   

ช่ือวา่    หนาวเป็นปรกติ. 

   .   อีกอยา่งหน่ึง  หนาว   ในประเทศนั้น  มาก    
(ประเทศนั้น)   ช่ือวา่    มีหนาวมาก. 

22  
ลง   อาลุ  ปัจจยั  ในพหุลตทัธิต 

ว.ิ    . 
 ความเอน็ดู  เป็นปรกติ   ของชนนั้น  (ชนนั้น)   ช่ือ

วา่    มีความเอน็ดูเป็นปรกติ. 

.   อีกอยา่งหน่ึง  ความเอน็ดู   ของชนนั้น  
มาก    (ชนนั้น)   ช่ือวา่    มีความเอน็ดูมาก. 
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เสฏฐตัทธิต 

32  ในเสฏฐตทัธิต   มีปัจจยั  ๕  ตวั   คือฐ 
ศพัทท่ี์ลง      ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

ปาปตโร  ลง  ตร  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นปาป.    

 ชนน้ี    เป็นปาป    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปาปตระ   (เป็นบาปกวา่). 

  ลง  ตร  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .  ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง  เป็นบณัฑิต.   

 ชนน้ี    เป็นบณัฑิต   โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   

เหล่าน้ี   เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  บณัฑิตตระ   (เป็นบณัฑิตกวา่). 
หีนตโร  ลง  ตร  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นเลว.    
 ชนน้ี    เป็นเลว   โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี    
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  หีนตระ   (เป็นคนเลวกวา่). 

ปณตีตโร  ลง  ตร  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .  ชน ท. เหล่าน้ี  ทั้งปวง  เป็นคนประณีต.   

 ชนน้ี    เป็นคนประณีต    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   

เหล่าน้ี   เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปณีตตระ   (เป็นคนประณีตกวา่). 
 

ศพัทท่ี์ลง      ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

ปาปตโม  ลง  ตม  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นปาป.    

 ชนน้ี   เป็นปาป   โดยวเิศษ   แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปาปตมะ   (เป็นบาปท่ีสุด). 

  ลง  ตม  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 
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ว.ิ .  ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง  เป็นบณัฑิต.   

 ชนน้ี   เป็นบณัฑิต   โดยวเิศษ   แห่งชน ท.   

เหล่าน้ี   เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  บณัฑิตตมะ   (เป็นบณัฑิตท่ีสุด). 

หีนตโม  ลง  ตม  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นคนเลว.    
 ชนน้ี    เป็นคนเลว   โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี    
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  หีนตมะ   (เป็นคนเลวท่ีสุด). 

ปณตีตโม  ลง  ตม  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .  ชน ท. เหล่าน้ี  ทั้งปวง  เป็นคนประณีต.   

 ชนน้ี    เป็นคนประณีต    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   

เหล่าน้ี   เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปณีตตมะ   (เป็นคนประณีตท่ีสุด). 

ศพัทท่ี์ลง      ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

ลงปัจจยั   ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นปาป.    

 ชนน้ี    เป็นปาป    โดยวิเศษ    แห่งชน ท.   

เหล่าน้ี   เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปาปิยสิสกะ   (เป็นบาปกวา่). 
ศพัทท่ี์ลง   อยิ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

ปาปิโย   ลง  อิย  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นปาป.    

 ชนน้ี    เป็นปาป    โดยวิเศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปาปิยะ   (เป็นบาปกวา่). 

 

กนิโย   ลง  อิย  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   นอ้ย.    
 ชนน้ี   นอ้ย   โดยวเิศษ   แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   เหตุนั้น   
(ชนน้ี)   ช่ือวา่  กนิยะ   (นอ้ยกวา่). 

เสย โย   ลง  อิย  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 
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ว.ิ ฐ.   ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   ประเสริฐ.   

 ฐชนน้ี    ประเสริฐ    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  เสยยะ   (ประเสริฐกวา่). 

   ลง  อิย  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .    ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เจริญ.     

ชนน้ี    เจริญ    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี    เหตุนั้น    (ชนน้ี)    ช่ือ
วา่  เชยยะ   (เจริญกวา่). 

ศพัทท่ี์ลง   ฐ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

ฐ   ลง  ฐ  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เป็นปาป.    

 ฐชนน้ี    เป็นปาป    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  ปาปิฏฐะ   (เป็นบาปท่ีสุด). 

ฐ   ลง  ฐ  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .     ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   นอ้ย.    
 ฐชนน้ี    นอ้ย    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.    เหล่าน้ี    
เหตุนั้น    (ชนน้ี)   ช่ือวา่  กนิฏฐะ   (นอ้ยท่ีสุด). 

ฐ   ลง  ฐ  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ ฐ.   ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   ประเสริฐ.   

 ฐฐชนน้ี    ประเสริฐ    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี   
เหตุนั้น   (ชนน้ี)   ช่ือวา่  เสฏฐะ   (ประเสริฐท่ีสุด). 

 

ฐ   ลง  ฐ  ปัจจยั  ในเสฏฐตทัธิต 

ว.ิ .    ชน ท.  เหล่าน้ี   ทั้งปวง   เจริญ.     

ฐชนน้ี    เจริญ    โดยวเิศษ    แห่งชน ท.   เหล่าน้ี    เหตุนั้น    (ชนน้ี)    ช่ือ
วา่  เชฏฐะ   (เจริญท่ีสุด). 
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ตทัสสัตถิตัทธิต 

33  ในตทสัสัตถิตทัธิต   37  มีปัจจยั  ๙  ตวั  คือ  . 

ศพัทท่ี์ลง   ว ี  ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
14 เมธาว ี ลง  ว ี ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   เมธา   (ปัญญา)    ของชนนั้น    มีอยู ่   เหตุ
นั้น  (ชนนั้น)    ช่ือวา่    มีเมธา.    

32 มายาว ี ลง  ว ี ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   มายา    ของชนนั้น   มีอยู ่   เหตุนั้น   (ชน
นั้น)   ช่ือวา่   มีมายา.    

ศพัทท่ี์ลง    ส  ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
33  สุเมธโส  ลง  ส  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .    เมธาดี    ของชนนั้น    มีอยู ่    เหตุนั้น   
(ชนนั้น)   ช่ือวา่   มีเมธาดี.    

ศพัทท่ี์ลง   สี   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
31  ตปสี  ลง  สี  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ตปะ  (ความเพียรอนัเผาบาป)   ของชนนั้น   มี
อยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)   ช่ือวา่   มีตปะ.    

ว.ิ .   เดช   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)   ช่ือ
วา่   มีเดช.    

ศพัทท่ี์ลง   อกิ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
  ลง   อิก  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ไมเ้ทา้   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชน
นั้น)   ช่ือวา่   มีไมเ้ทา้.  

 

 

     ลง   อิก  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ความตอ้งการ   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  
(ชนนั้น)   ช่ือวา่   มีความตอ้งการ.    
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ศพัทท่ี์ลง   อ ี  ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
 
  ลง  อี  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ไมเ้ทา้   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)   

ช่ือวา่   มีไมเ้ทา้. 
   

 
  ลง  อี  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   สุข  ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)  ช่ือวา่  มี
สุข.    

  ลง  อี  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   โภคะ   (สมบติั)   ของชนนั้น   มีอยู ่   เหตุนั้น   
(ชนนั้น)    ช่ือวา่    มีโภคะ.    

ศพัทท่ี์ลง   ร   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
37  
  ลง  ร  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .    น ้าผึ้ง   ของขนมนั้น   มีอยู ่    เหตุนั้น   (ขนม
นั้น)   ช่ือวา่   มีน ้าผึ้ง   (มีรสหวาน).    

  ลง  ร  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ปาก  ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)   ช่ือ
วา่   มีปาก   (คนปากกลา้).    

ศพัทท่ี์ลง      ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
34  
  ลง  วน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   คุณ   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น) ช่ือ
วา่   มีคุณ.    

  ลง  วน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .  ทรัพย ์ ของชนนั้น  มีอยู ่ เหตุนั้น  (ชนนั้น)   ช่ือ
วา่   มีทรัพย.์    

 

 

11  
ญญฺ  ลง  วน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 
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ว.ิ ญญฺญญฺ. ปัญญา  ของชนนั้น  มีอยู ่   เหตุนั้น  (ชน
นั้น)   ช่ือวา่   มีปัญญา.    

24  
ญญฺ  ลง  วน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ ญญฺ ญญฺ.   บุญ   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)   

ช่ือวา่   มีบุญ.    

ศพัทท่ี์ลง   มนตุ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
  ลง  มน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .    อาย ุ   ของชนนั้น   มีอยู ่  เหตุนั้น   (ชนนั้น)   

ช่ือวา่   มีอาย.ุ    
  ลง  มน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .  สติ ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)  ช่ือวา่  มี
สติ.    

29  
  ลง  มนตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   จกัษุ    ของชนนั้น   มีอยู ่   เหตุนั้น   (ชนนั้น)   

ช่ือวา่   มีจกัษุ.    

 
  ลง  มน ตุ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ความโพลง   ของชนนั้น  มีอยู ่   เหตุนั้น  (ชน
นั้น)   ช่ือวา่   มีความโพลง.    

(  ชนมีบุตร      ชนมีบาป   ลง   ปัจจยั) 
ศพัทท่ี์ลง   ณ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

  ลง  ณ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ศรัทธา   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  (ชนนั้น)   

ช่ือวา่   มีศรัทธา.    
  ลง  ณ  ปัจจยั  ในตทสัสัตถิตทัธิต 

ว.ิ .   ความตระหน่ี   ของชนนั้น  มีอยู ่  เหตุนั้น  
(ชนนั้น)   ช่ือวา่   มีความตระหน่ี.    
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ปกติตัทธิต 

16  ในปกติตทัธิต   มี   ปัจจยั  ๑  ตวั   คือ   มย. 

24  
   ลง  มย   ปัจจยั  ในปกติตทัธิต 

ว.ิ .   (ภาชภาชนะ)  อนับุคคล  ท าแลว้  ดว้ย
ทอง    ช่ือวา่   โสวณัณมยะ   (อนับุคคลท าแลว้ดว้ยทอง). 

 .   อีกอยา่งหน่ึง   (ภาชนะ)   เป็นวิการ
แห่งทอง   ช่ือวา่   โสวณัณมยะ   (เป็นวกิารแห่งทอง). 

   ลง  มย   ปัจจยั  ในปกติตทัธิต 

ว.ิ .   (ภาชภาชนะ)  อนับุคคล    ท าแลว้   ดว้ย
ดิน    ช่ือวา่   มตัติกามยะ   (อนับุคคลท าแลว้ดว้ยดิน). 

 .   อีกอยา่งหน่ึง   (ภาชนะ)   เป็นวิการแห่ง
ดิน   ช่ือวา่   มตัติกามยะ   (เป็นวกิารแห่งดิน). 

29 
   ลง  มย   ปัจจยั  ในปกติตทัธิต 

ว.ิ .    (ภาชภาชนะ)   อนับุคคล     ท าแลว้    ดว้ยเหลก็    
ช่ือวา่   อโยมยะ   (อนับุคคลท าแลว้ดว้ยเหลก็). 

 .    อีกอยา่งหน่ึง    (ภาชนะ)   เป็นวกิารแห่งเหลก็   
ช่ือวา่   อโยมยะ   (เป็นวกิารแห่งเหลก็). 

 

สังขยาตัทธิต 

15  ในสังขยาตทัธิต   มีปัจจยั  ๑  ตวั   คือ  ก. 

 ลง    ก   ปัจจยั   ในสังขยาตทัธิต 

ว.ิ .   ปริมาณ ท.  (เคร่ืองก าหนดนบั)   ของ
วตัถุนั้น   ๒  เหตุนั้น   (วตัถุนั้น)   ช่ือวา่   มีปริมาณ  ๒. 

15  
 ลง    ก   ปัจจยั   ในสังขยาตทัธิต 

ว.ิ .   ปริมาณ ท.     ของวตัถุนั้น   ๓  เหตุนั้น   
(วตัถุนั้น)   ช่ือวา่   มีปริมาณ  ๓. 
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ปูรณตัทธิต 

15 ปูรณตทัธิต  35 มีปัจจยั  ๕  ตวั   คือ         . 

ศพัทท่ี์ลง   ติย   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
ทุติโย   ลง   ติย   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ .   (ชน)    เป็นท่ีเตม็   แห่งชน ท.   ๒   ช่ือวา่   ท่ี  ๒. 

ตติโย   ลง   ติย   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ .   (ชน)    เป็นท่ีเตม็   แห่งชน ท.   ๓   ช่ือวา่   ท่ี  ๓. 

ศพัทท่ี์ลง   ถ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
   ลง   ถ   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ .   (ชน)    เป็นท่ีเตม็   แห่งชน ท.   ๔   ช่ือวา่   ท่ี  ๔. 

ศพัทท่ี์ลง  ฐ   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
28  
ฐ  ลง   ฐ  ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ ฐ.   (ชน)    เป็นท่ีเตม็   แห่งชน ท.   ๖   ช่ือวา่   ท่ี  ๖. 

ศพัทท่ี์ลง   ม   ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
ญฺ   ลง  ม   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ ญฺญฺ.   (ชน)    เป็นท่ีเตม็   แห่งชน ท.   ๕   ช่ือวา่   ท่ี  
๕. 

   ลง  ม   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ .   (ชน)    เป็นท่ีเตม็   แห่งชน ท.   ๗   ช่ือวา่   ท่ี  
๗. 

 

ศพัทท่ี์ลง   อ ี  ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
เอกาทสี   ลง  อี  ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

 ว.ิ .   (  หญิง)   เป็นท่ีเตม็   แห่งหญิงสาว ท.  

๑๑   ช่ือวา่  ท่ี  ๑๑. 

สี   ลง  อี  ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 



ประโยค ๑๒๓๑๒๐

 

 ว.ิ .    (  หญิง)   เป็นท่ีเตม็   แห่งหญิงสาว ท.  

๑๑   ช่ือวา่  ท่ี  ๑๑. 

ในอิตถีลิงค ์  ลง   อ ี  ปัจจยั   ตั้งแต่   เอกาทส   ถึง   อฏ ฐ 

หรือลง ติย  ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

ว.ิ =.   ท่ี  ๒  ดว้ยทั้งก่ึง   ช่ือวา่  ทวิฑัฒะ   

หรือ   ทยิฑัฒะ  (ท่ีสองดว้ยทั้งก่ึง   หมายถึง   หน่ึงกบัคร่ึง). 
หรือ   37  ลงติย   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

ว.ิ =.  ท่ี  ๓  ดว้ยทั้งก่ึง  ช่ือวา่  อฑัฒติ

ยะ   หรือ   อฑัฒเตยยะ   (ท่ีสามดว้ยทั้งก่ึง   หมายถึง   สองกบัคร่ึง). 
ลงถ   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

ว.ิ =.   ท่ี  ๔  ดว้ยทั้งก่ึง   ช่ือวา่  อฑัฒุฑฒะ  (ท่ี ๔ 
ดว้ยทั้งก่ึง   หมายถึง   สามกบัคร่ึง). 

ญฺลงม   ปัจจยั   ในปูรณตทัธิต 

ว.ิ ญฺ=ญฺ.   ท่ี  ๕  ดว้ยทั้งก่ึง   ช่ือวา่  อฑัฒปัญจมะ   

หรือ   ทยิฑัฒะ  (ท่ีสองดว้ยทั้งก่ึง   หมายถึง   หน่ึงกบัคร่ึง). 
 

วภิาคตัทธิต 

16  ในวภิาคตทัธิต   มีปัจจยั  ๒  ตวั  คือ  ธา   โส. 

ศพัทท่ี์ลง   ธา  ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
เอกธา    ลง    ธา   ปัจจยั   ในวภิาคตทัธิต 

ว.ิ .    โดยส่วนเดียว   ช่ือวา่    เอกธา. 
    ลง    ธา   ปัจจยั   ในวภิาคตทัธิต 

ว.ิ .    โดยส่วน  ท.  ๒   ช่ือวา่    ทวธิา. 
ศพัทท่ี์ลง   โส  ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

16 ปทโส    ลง    โส   ปัจจยั   ในวภิาคตทัธิต 

ว.ิ .    โดยความจ าแนก   โดยบท   ช่ือวา่    . 

    ลง    โส   ปัจจยั   ในวภิาคตทัธิต 

ว.ิ .    โดยความจ าแนก   โดยสูตร   ช่ือวา่    . 
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ภาวตทัธิต 

12  ในภาวตทัธิต    40  มีปัจจยั  ๖  ตวั  คือ   . 

ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งพระจนัทร์   ช่ือวา่   จนัทตัตะ. 
28  
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งมนุษย ์  ช่ือวา่   มนุษยส์ัตตะ. 
22  
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งคนมีไมเ้ทา้   ช่ือวา่   ทณัฑิตตะ. 
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งคนหุง   ช่ือวา่   ปาจกตัตะ. 
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งของเขียว   ช่ือวา่   นีลตัตะ. 
ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

15  
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งบณัฑิต   ช่ือวา่   ปัณฑิจจะ. 
13  
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งคนฉลาด   ช่ือวา่   โกสัลละ. 
17  
ญฺญ     ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ ญฺญ .    ความเป็น   แห่งสมณะ   ช่ือวา่   สามญัญะ. 
21  
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งเพื่อน  (คนมีใจดี)   ช่ือวา่  โสหชั
ชะ. 

27   
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งบุรุษ   ช่ือวา่   โปริสสะ. 
 
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 
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ว.ิ .    ความเป็น   แห่งคนมีปัญญา  (รักษาไวซ่ึ้งตน)   ช่ือ
วา่   เนปักกะ. 

 

    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งอุปมา   ช่ือวา่   โอปัมมะ. 
ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

    ลง    น       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .  ความเป็น   แห่งปุถุชน  ช่ือวา่  ปุถุชชนตัตนะ. 
    ลง    น    ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .   ความเป็น   แห่งคนมีเวทนา   ช่ือวา่   เวทนตัต
นะ. 

ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

19
    ลง    ตา   ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .   ความเป็น   แห่งความอ่อน  (คนใจอ่อน)   ช่ือวา่   
มุทุตา. 

    ลง    ตา   ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งคนมีความหลบัเป็น
ท่ีมายนิดี   ช่ือวา่   นิททารามตา. 

    ลง    ตา   ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น   แห่งสหาย   ช่ือวา่   สหายตา. 
ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 

    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .   ความเป็น   แห่งของเสมอปราศ  (ไม่เสมอ)  ช่ือวา่  
เวสมะ. 

    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .   ความเป็น   แห่งของสะอาด  ช่ือวา่  โสจะ. 
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    ลง       ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .   ความเป็น   แห่งความอ่อน  ช่ือวา่  มทัทวะ. 
ศพัทท่ี์ลง     ปัจจยั   อยา่งน้ี :- 
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    ลง    ก   ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ .    ความเป็น    แห่งของอนับุคคลพึงยนิดี     ช่ือ
วา่    
รามณียกะ. 

ญฺญ    ลง    ก    ปัจจยั   ในภาวตทัธิต 

ว.ิ ญฺญ.     ความเป็น     แห่งของท่ีเป็นท่ีฟูใจ      ช่ือ
วา่    
มานุญญกะ. 

ในสัททนีติ   ลง    ปัจจยั 

 เช่น :-   วริียํ    ความเป็นผูก้ลา้   (ความเพียร). 
      ความเป็นผูเ้กียจคร้าน. 

      ความเป็นของสะอาด. 

      ความเป็นทาส. 

 

อพัยยตทัธิต 

16
 ในอพัยยตทัธิต   มีปัจจยั   ๒  ตวั   คือ   ถา    ถ,ํ 

ยถา   ลง   ถา   ปัจจยั   ในอพัยยตทัธิต 

  ว.ิ โย     ปกาโร   =  ยถา     ประการใด. 

ตถา   ลง   ถา   ปัจจยั   ในอพัยยตทัธิต 

  ว.ิ โส     ปกาโร   =  ตถา     ประการนั้น. 

ยถา   ลง   ถ    ปัจจยั   ในอพัยยตทัธิต 

  ว.ิ โก     ปกาโร   =  กถ ํ    ประการไร. 
กถ ํ  ลง   ถ    ปัจจยั   ในอพัยยตทัธิต 

  ว.ิ อย ํ    ปกาโร   =  ยถา     ประการน้ี   เป็นตน้. 

------ จบตทัธิต ------ 
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ความหมายของเลขยอ่โดยสงัเขป 

เพื่อบ่งบอก  การออกขอ้สอบของปีนั้น ๆ 

หนา้ ความหมาย หนา้ ความหมาย 
1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

 

6 

   7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

 

15 

16 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

38 = 2538. 41= 2541. 24 = 2524 

 25 = 2525,2522.  35=2535,2533. 

30=2530,2511,2523,2527.  

36=2536,2512,2519,2523,2524,2525,2526,2527,2530 

39=2539,2517,2535,2539,2540.  40=2540. 

16=2516.  25=2525, 2523. 

 24=2524, 2513,2524,2534. 29=2529.  

25= 2525,2515,2518,2525,2542. 

33=2533. 30=2530,2518. 29= 2529. 26=2526,2517. 

37=2537,2533.  

33=2533. 20=2520. 34=2534. 30=2530.  

22=2522. 17=2517. 27=2527,2511,2521. 

28=2528,2521. 23=2523,2512. 

23=2523.42= 2542. 12=2512. 30=2530. 26=2526, 

2542. 17=2517,2515.  

29=2529. 22=2522.  

18=2518.  31=2531,2514,2516, 

2521,2525,25257,2541.   

41=2541. 30=2530,2519,2518. 

40=2540. 40=2540. 

30=2530. 31=2531. 37=2537. 

35=2535. 31=2531. 20=2520. 27=2527. 40=2540. 

28=2528. 27=2527. 35=2535.  

37=2537. 20=2520. 40=2540,2526. 

41=2541. 20=2520. 20=2520. 35=2535. 21=2521. 

35=2535. 38=2538. 35=2535. 40=2540,2539. 

31=2531,2539. 39=2539. 

13=2513.  

20=2520. 36=2536,2518.  

13=2513. 26=2526.  

21=2521. 16=2516.  

16=2516. 27=2527,2516. 31=2531.  

15=2515. 37=2537. 34=2534. 32=2532. 26=2526. 

30 

31 

33 

35 

36 

37 

38 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

48 

 

49 

 

50 

51 

 

 

52 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

59 

60 

25=2525. 40=2540. 30=2530. 29=2529. 

14=2514. 15=2515.  

12=2512,2542. 37=2537. 

29=2529,2522,2525. 33=2533. 

12=2512. 

17=2517. 

22=2522. 

19=2519. 33=2533. 38=2538. 30=2530. 

38=2538. 27=2527. 28=2528. 27=2527.  

30=2530. 27=2527. 27=2527. 30=2530. 19=2519. 

28=2528. 

38=2538. 17=2517. 23=2523. 

26=2526. 17=2517. 

32=2532,2577. 38=2538. 34=2534,2521,2527. 

11=2511. 21=2521. 15=2515. 15=2515. 

13=2513. 15=2515. 22=2522,2512. 12=2512.  

16=2516. 11=2511. 

36=2536. 33=2533. 40=2540. 35=2535. 35=2535. 

36=2536. 29=2529. 36=2536. 28=2528. 36=2536. 

36=2536. 29=2529. 36=2536. 30=2530. 40=2540. 

36=2536. 36=2536. 

17=2517. 17=2517. 28=2528. 26=2526,2542. 

23=2523. 23=2523. 23=2523. 23=2523. 31=2531. 

23=2523. 

23=2523. 23=2523. 30=2530. 23=2523. 23=2523. 

31=2531. 

24=2524,2514. 37=2537. 37=2537. 31=2532. 

30=2530,2524,2527. 40=2540. 

30=2530. 28=2528. 29=2529. 31=2531. 24=2524. 

27=2527. 25=2525. 28=2528. 21=2521. 29=2529. 

20=2520. 27=2527,2520. 21=2521. 29=2529. 

34=2534. 38=2538. 35=2535. 13=2513. 13=2513. 

13=2513. 13=2513. 13=2513. 12=2512. 
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หนา้ ความหมาย หนา้ ความหมาย 
61 

62 

 

63 

   

  64 

 

65 

 

66 

68 

69 

73 

 

74 

75 

76 

 

77 

78 

79 

80 

 

81 

 

82 

83 

 

84 

85 

 

31=2531. 12=2512. 36=2536. 34=2534. 32=2532. 

35=2535. 33=2533,2528. 23=2523. 20=2520.  

32=2532. 40=2540,2526. 34=2534. 34=2534. 

36=2536,2525. 28=2528. 22=2522. 37=2537.  

32=2532. 17=2517. 26=2526,2521. 

40=2540,2516. 31=2531. 31=2531,2529.  

30=2530. 28=2528. 21=2521. 27=2527. 36=2536. 

23=2523. 30=2530. 29=2529. 24=2524,2518.  

29=2529. 17=2517. 14=2514. 

18=2518. 40=2540,2520,2522. 27=2527. 

33=2533,2522. 

23=2523. 

18=2518. 38=2538,2529,2534. 11=2511. 

37=2537,2519.  37=2537,2531. 32=2532. 

19=2519. 11=2511. 32=2532. 28=2528. 19=2519. 

15=2515. 30=2530. 29=2529. 30=2530.  

26=2526. 28=2528. 37=2537,2512. 17=2517,2516. 

15=2515.  

35=2535. 39=2539. 37=2537. 27=2527. 16=2516. 

31=2531. 14=2514.  

27=2527,2518.33=2533.13=2513.13=2513.15=2515. 

14=2514. 31=2531.40=2540. 30=2530,2512. 

16=2516.  

36=2536,2525,2530. 20=2520. 29=2529. 

27=2527,2524.18=2518.14=2514.28=2528.13=2513. 

24=2524. 13=2513.30=2530. 37=2537. 

 22=2522. 21=2521,2542. 20=2520.  

29=2529. 21=2521. 22=2522. 

34=2534. 15=2515. 

25=2525. 14=2514. 33=2533,2524. 18=2518. 

36=2536. 21=2521.  

86 

 

87 

 

88 

 

89 

90 

91 

 

92 

 

93 

 

94 

95 

96 

97 

100 

 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

 

107 

108 

17=2517. 34=2534,2517. 16=2516. 28=2528. 

16=2516. 27=2527.  

28=2528,2517,2526. 31=2531,2522. 23=2523. 

36=2536,2535.  

17=2517. 38=2538. 11=2511. 34=2534,2511.  

29=2529,2523,2525. 39=2539. 

34=2534.  

35=2535. 

13=2513. 12=2512. 20=2520. 26=2526. 15=2515.  

17=2517.  

36=2536.23=2523. 25=2525,2521. 14=2514. 

33=2533,2514. 31=2531.  

26=2526. 30=2530.30=2530. 20=2520. 11=2511. 

29=2529.  

30=2530.27=2527,2542. 27=2527. 21=2521. 

17=2517.32=2532. 26=2526. 35=2535.  

33=2533. 19=2519.15=2515. 36=2536. 15=2515. 

22=2522.32=2532. 

33=2533. 37=2537,2536. 14=2514. 32=2532. 

33=2533. 31=2531. 

37=2537. 34=2534. 

 11=2511. 24=2524. 29=2529. 

16=2516. 24=2524. 29=2529. 15=2515. 15=2515. 

15=2515. 35=2535. 28=2528. 

37=2537. 16=2516.16=2516.  

12=2512. 40=2540. 28=2528. 22=2522. 

15=2515. 13=2513. 17=2517. 21=2521. 27=2527. 

19=2519. 24=2524.  

16=2516. 

จุดใหญ่ของปัญญา  คือการศึกษาอยา่งแตกฉาน 

เม่ือรู้แลว้เขา้ใจ  จงวางไวอ้ยูต่รงนั้น. 






